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In ziua de 18 aprilie 1972 a avut loc plenara Coml- jumătate a lunii iulie, Conferința Națională a Portidu- 
tetulul Central al Partidului Comunist Romuri, care a lui Comunist Român, cu următoarea ordine de zi: 
dezbătut următoarele probleme :

1. Analiza rezultatelor activității economico-finan- 
ciare pe ansamblul economiei naționale pe anul 1971 și 
principalele aspecte privind îndeplinirea planului de 
stat pe trimestrul 1 1972.

_ 2. Proiectul de hotărîre cu privire la perfecționarea 
sistemului informațional economico-social, introducerea 
sistemelor de conducere cu mijloace de prelucrare nu- 

■ tomată u datelor și dotarea economiei naționnle cu teh
nică de calcul în perioada 1971—1980.

3. Informare cu privire la efectivul, compoziția și 
structura organizatorică a partidului la 31 decem
brie 1971.

4. Informare cu privire la compoziția și mișcarea ca
drelor din nomenclatura organelor de partid și de stat 
la sfîrșitul anului 1971.

5. Convocarea Conferinței Naționale a partidului.
_ 6.. Proiect de Ilotărîre a C.C. al P.C.R. „Cu privire la 

vizita tovarășului Nîcolae Ceaușescu în unele țări afri
cane”.'

7. Unele probleme organizatorice.
La lucrări au participat, ca invitați, miniștri, condu

cători ai organelor centrale și organizațiilor obștești, re- 
dactori-șefi din presa centrală.

Plenara n dat o apreciere pozitivă activității creatoare, 
pline de abnegație desfășurată de oamenii muncii din 
toate ramurile economiei naționale, de intelectuali, de 
întregul nostru popor pentru realizarea și depășirea 
planului de stat pe anul 1971 și trimestrul I al anului cu
rent, pentru ridicarea nivelului de trai nl populației, 
pentru înfăptuirea programului de făurire n societății 
socialiste multilateral dezvoltate, elaborat de Congresul 
nl X-lea al Partidului Comunist Român. Plenara a sta
bilit măsuri în vederea îndeplinirii în bune condiții a 
planului de stat pe anul 1972 și pregătirea din timp o 
planului pe anul 1973.

Plenara a adoptat Hotărîrea cu privire Ia perfecțio
narea sistemului iriformaționnl economico-social, intro
ducerea sistemelor de conducere cu mijloace de prelu
crare automată a datelor și dotarea economiei naționale 
cu tehnică de calcul In perioada 1971—'1980, care va fi 
dată( publicității.

Au fost nprobrile Inforinările cu privare la efectivul,^ 
compoziția și’structura organizatorică a partidului, Ia ’ 
compoziția și mișcarea cadrelor din nomenclatura orga
nelor de partid și de stat. ■ j

Plenara a adoptat hotărîrea de a se convoca, în a doua

A .. .î-c ;,;aX

Tovarăși,

Eu nu aș dori să mai spun multe 
lucruri in legătură cu problemele 
dezbătute în; cadrul plenarei noas
tre. Consider că hotăririle plenarei, 
analiza îndeplinirii planului pa 1971 
Sl pe trimestrul I al acestui an, 

otărlrile luate privitor la perfec
ționarea sistemului informațional șl 
Introducerea sistemului de condu-, 
cere cu mijloace automate,* precum 
Și celelalte hotărlri privind efecti
vul partidului, mișcarea cadrelor, 
vor constitui orientări importante 
pentru activitatea comitetelor jude- 

MiȘt lene de partid, a ministerelor, a tu
turor organelor noastre de partid șl 
de stat.

în cursul, anului care a trecut — 
primul an al cincinalului —sarci
nile de creștere u producției indus
triale au fost nu numai îndeplini
te, ci și depășite. Rezultate bune 
in dezvoltarea producției Industria
le au fost obținute șl tn primul: 
trimestru al acestui an. Succese Im
portanțe au fost realizate și In n- 

" grlculiurfi, ca șl In eeielnlte dome
nii de activitate. Desigur, slnt ne
cesare măsuri serioase'in continua
re pentru lichidarea neajunsurilor- 
care s-au semnalat’Tn activitatea 
noastră in anu) trecut: este nece
sară . îmbunătățirea activității mi
nisterelor, mai multă receptivitate 
din partea cadrelor de conducere, 
a organelor centrale față de sesiză
rile care se fac. Eu sînt de acord 
cu acel, tovarăși care au arătat că 
multe lucruri se pot soluționa dacă 
conducătorii economiei dau dovadă
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Plenara a hotărît alegerea tovarășului Ghcorghe
Cioară în Comitctul'Exccutiv al C.C. al P.C.R. și a rcco- 

„CU PRIVIRE LA ÎNFĂPTUIREA IIOTARÎRILOR m^dat alegerea sa ca prim-secrctarml Comitetului Mu- 
CONFERINȚEI NAȚIONALE ȘI ALE CONGRESU- ” ™ ..
LUI AL X-LEA AL P.C.R. ȘI LA MĂSURILE DE 
PERFECȚIONARE ÎN CONTINUARE A CONDU
CERII și planificării Activității economi- 
CO-SOCIALE, LA DEZVOLTAREA DEMOCRAȚIEI 
SOCIALISTE0.

Plenara a hotărît ca norma de reprezentare la'Confe- 
rînță să fie de un delegat la 1 000 de membri de partid.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român a 
dat o înaltă apreciere activității desfășurate de secTetn- 
rul general al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialisto România, al P.C.R, 
tovarășul Nicolne Ceaușescu, contribuției sale deosebit 
de valoroase în promovarea politicii externe a partidului 
și statului nostru în cadrul vizitelor efectuate în peri-

nicipal București nl P.C.R. și președinte nl Consiliului 
popular nl municipiului București și, în legătură cu a- 
ceasta, eliberaren sa din funcția de președinte nl Con
siliului Național pentru Știință și Tehnologie.

Tovarășii Cornel Burtică și Ion Pățnn nu fost aleși 
membri supleanți ai Comitetului Executiv nl C.C. ăl 
P.C.R.

în vederea întăririi activității Ia Consiliul de Miniștri 
nl Republicii Socialiste România, plenara a recomandat 
numirea tovarășului Paul’Niculescu-Mlzil în funcția de 
vicepreședinte nl Consiliului de Miniștri și, în legătură 
cu aceostn, I-a eliberat din funcția de secretar al C.C.
— . 7 .----- ' ■■

Plenara a ales pe tovarășul Iosif Bone în funcția de 
secretar nl C.C. al P.C.R. și, în legătură .cu aceasta, a 
recomandat eliberaren sa din funcția de vicepreședinte al

oada 11 martie — 6 aprilie 1972 în unele țări din’ Africa. Consiliului de Miniștri și ministru ni 'agriculturii, iudus- 
Plennra a nprobat în unanimitate rezultatele vizitei și trie! alimentare și apelor.
și-a exprimat convingerea că aceostn slujește interese- Plenara a trecut pe tovarășii Ion Dincn șl Ștefan An- 
lor poporului român și aia popoarelor țărilor africane, ' ' " - - -
intereselor tuturor forțelor antiimperîalistc, cauzei ge- ' 
nernlo a socinlismului ți păcii în întreaga lume.

Plenara n adoptat Hotărîrea „Cu privire In vizita to
varășului Nicolne Ceaușescu în unele țări africane", care 
se dă publicității.

în legătură cu problemele organizatorice, Plenara
C.C. al P.C.R. a adoptat următoarele hotărîri :

Anallzînd abaterile pe care le-nu săvîrșit tov. Vasile 
Bus în activitatea sa la Comitetul municipal Tg. Mureș 
ol P.C.R. — abuzuri în funcție și tendințe de căpătuială 
— și tov. Hie Făsuî In Comitetul județean Caraș-Severln 
al P.C.R. — încălcări nle eticii comuniste și neglijențe 
serioase în muncă — plenara n hotărît excluderea aces
tora din rîndurile membrilor supleanți și respectiv ale 
membrilor C.C. al P.C.R,

Constatînd neajunsuri serioase în activitatea tov. Du
mitru Popa la Comitetul Municipal București al P.C.R. și 
mâi ales la Consiliul Popular al Municipiului București, 
Plehnrn a hotărît eliberaren șa din Comitetul Executiv nl 
C.C. al P.C.R. și recomandă eliberarea și din funcțiile 
de prim-secretnr al Comitetului Municipal București al 
P.C.R. și președinte nl Consiliului Popular Municipal.

■j;I>'Ț’I©nârp a oliberntî/Iaj cerere, din; nidțive,P®
/tov. Carol.Kiraly din rîndurile membrilor supleanți ni. rel Duca, Nicolne Tăbîrcă, Ștefan Doboș, George.Ilomoș 

Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a recomandat f-—
‘ eliberarea sa din funcțiile dc prim-secretnr nl Cornitetu- ’ .

lui județean Covnșnn al P.CJl. și președinte nl Consiliu
lui popular județean.

triei alimentare și apelor. a

drei din rîndul membrilor supleanți în rîndul membri
lor C.C. al P.C.R. și i-a ales în funcția de secretari ai 
C.C. al P.C.R.

Plenara" a recomandat alegerea tovarășilor Mihni 
Dalea și Mihni Gere ca secretari'ni Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste. în legătură cu această, 
a hotărît eliberarea tovarășului Mihni Dalea din funcția 
do președinte al Colegiului Central de Partid și numirea 
în această funcție a tovnrășului Nicolne Guinu.

Plenara a hotîirîț numiren tovarășului Lconte RQufti 
în funcția de președinte al Consiliului de conducere și 
rector al. Academici „.Ștefan Gheorghiu0 pentru pregă
tirea cadrelor de conducere ă activității de partid, socinl- 
politice, economice și administrației de stat și, în legă
tură cu aceasta, a recomandat eliberarea sa din funcția 
de vicepreședinte ni Consiliului de Miniștri.

Plenara Comitetului Central al partidului a exprimat 
convingerea că măsurile organizatorice adoptate vor duce 
In perfecționarea activității organelor conducătoare de 
partid, ă întregii activități de conducere a societății 
noastre, în vederen îndeplinirii în bune condiții a pro
gramului de dezvoltare multilaterală a țării, stabilit de 
Congresul al X-len nl partidului, ' '

în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii : Au-

tean, Gheorghe/Roști, Ion Păfan,. Ioan Avram, Nicolne 
Agnchi, Vasile Mnllnschi și Tudor Ionescu. ‘

în încheierea Intrărilor.' Plenarei a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolne Ce mițe seu.
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de mâl multă receptivitate și spi
rit de Inițiativa; Aceasta e valabil 
șl în domeniul chimiei, al con
strucției de mașini, in metalurgie, 
în tonte domeniile. Cea mal mare 
parte a lipsurilor pe care le avem 
sînt de ordin organizatoric ; pinft 
1a urmă, ele țin de fermitatea cu 
care se acționează In soluționarea 
problemelor. După cum vedeți, în 
1971 au fost create condiții mate
riale nu numai pentru a se realiza, 
dar șl pentru a se depăși planul de 
stat; planul putea B realizat mai u- 
șOr, chiar cu mal puțină muncă, res- 
peciîndu-se orarul de lucru în În
treprinderi. dacă se luau măsuri 
pentru o mal bună organizare a 
activității,’ pentni rezolvarea ta 
timp a problemelor de aprovizio
nare tehnlco-materială. E necesar 
cn pe viitor să se introducă un 
control mai ferm în această direc
ție. Este necesar ca miniștrii să 
manifeste inițiativă, dar în același 
timp să țină seama și de părerea 
altora, deoarece avem mulțl spe
cialiști de valoare în toate dome
niile de activitate : acolo unde se 
procedează astfel rezultatele slnt 
bune. în această ordine de Idei 
vreau să vfi reamintesc că fa pune
rea In funcțiune a multor, utilaje 
aduse din străinătate-a trebuit să 
intervină soecîniislii noștri : el au 
dat soluțiile pentru ca acestea să 
funcționeze la toii" mirnmelrii. 
dună ce .tlmo îndelungat specia-, s ___
listil străini n-au reușit să asigure membru nl Comitetului Central își 
funcționarea acestora conform o- îndeplinește atribuțiile, se com-
bUaotîllor contractuale. Avem cu portă In toate domeniile'de activl-
adevărat buni specialiști, da

trebuie folosiți ; trebuie să apelăm 
la ei șl nu să fugim In străinătate 
imediat ce se ivesc anumite greu
tăți, așa cum Etic,! din păcate, încă 
unele ministere. Concluzia care 
trebuie trasă este aceasta : să obli
găm ministerele, organele econo
mice, de stat'să acționeze pentru’ 
punerea îri valoare a forțelor și ca
pacităților proprii

Așa după cum s-a stabilit în 
plenară, In cursul lunii iulie va' 
avea loc Conferința Națională a 
partidului, care va dezbate impor
tante probleme ale dezvoltării ca
litative a economiei noastre na
ționale. ale construcției socialis
mului. Conferința Națională va 
reprezenta fără îndoială un mo
ment important pentru perfecțio
narea în continuare a activității 
partidului și statului'nostru, pentru 
îmbunătățirea conducerii activi lă
ții economice, a organizării socie
tății, a întregii-opere de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate. ' .

în ce privește masurile organi
zatorice adoptate de plenară — mă, 
refer la sancțiuni, fa excluderi și 
eliberări din funcții — aș ciori să 
menționez că ele nu fost Impuse 
de comiterea unor abateri de că
tre unii tovarăși. Incompatibile cu’ 
caiităUle pe care le-nu deținut. Aș 
dori ca aceasta să constituie nu un 
fnpt divers, ci un prilej de analiză 
serioasă a felului In care fiecare

cestui organ suprem de partid — 
avînd In vedere, rolul de forță 
conducătoare al > partidului nostru 
— impune obligații serioase, in
clusiv in ce privește comportarea, 
felul de viață. Este.necesar să se 
înțeleagă bine faptul că vom face 
totul pentru a asigura respectarea 
cu sfințenie a acestor îndatoriri, n 
criteriilor care stau In baza activi
tății partidului nostru, a conduce
rii sale. Vreau să fie clar, să na 
înțelegem bine că fiecare, deoro 
unde este pus, are' obligația de a 
lua toate măsurjle pentru a uni 
colectivul . în > vederea soluționării 
corespunzătoare' a sarcinilor. Ni
meni nu' nre voie să treacă peste 
probleme, să le mușamaUzeze, 
pentru că, mai devreme sau mai 
tîrziu, ele tot apar șl atunci pot 
avea consecințe mal grele. Trebuie 
să dăm dovadă dc răspundere, șâ 
nu admitem nici un fel de obuz; • 
dacă'trecem ușor pe Ungă lucruri, 
acestea se agravează, produc efec
te dintre cele mal dăunătoare. Nu 
am dori să avem .stări de ‘ lucruri 
negative, dar atunci , cind apar nu 
putem trece nepăsători peste ele. 
Fac apel La membrii Comitetului 
Central, la primi! secretari să În
țeleagă ci este necesar să Qcorde 
mal multă atenție muncii activiș
tilor de partid,, sprijinirii lor.luind 
încă de la început, atunci cind 
apar, unele neajunsuri, măsurile 
necesare pentru a-1 ajuta In mun
că, astfel încit să-și îndeplinească 
sarcinile în cit mal buno condiții.

■ Nu, 'mai vreau să mă refer ta 
măsurile de îmbunătățire a repar-
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Uzării muncii In cadrul conducerii 
de partid — aceasta constituie pre
ocuparea noastră permanentă. 
Trebuie să căutăm neîncetat să 
repartizăm bine forțele pgnt.ru a 
putea cuprinde și'. soluționa co
respunzător sarcinile pe care le 
avem. Acesta este sensul pe care 
îl nu măsurile luate astăzi în legă
turii cu guvernul șl Comitetul 
nostru Central.

De altfel, ne glndlm ca ta Confe
rința Națională, In spiritul celor 
hotărite la plenara de acum un an, 
să concretizăm mai bine principiul 
ca periodic — desigur, perioadele 
depinzlnd de la caz In caz — tova
rășii să treacă prin diferite munci ; 
activiștii de partid să lucreze In 
munci de stat, tar activiștii de stat, 
să lucreze în muncă de partid. Așa 
se vor forma cadre conducătoare Ln 
stare să înțeleagă șl să soluționeze 
problemele tot mal complexe pe 
care le ridică, viața, conducerea so
cietății moderne de astăzi. în acest 
sens trebuie privite măsurile pe 
care le-am luat astăzi în plenara 
Comitetului Central, în vederea 
redistribuirii cadrelor In diferite 
domenii de activitate.

Consider'că tonte aceste măsuri, 
hotăririle plenarei noastre de as
tăzi vor exercita o influență pozi
tivă In întărirea autorității, a ro
iului de conducător al partidului. 
Aceasta ne va permite să desfășu
răm în mal bune condiții activi-/ 
taten noastră pentru îndeplinirea 
sarclnlțor puse de . Congresul nl 
X-lea al partidului. (Aplauze pu
ternice).Îmbunătățire a repar-

îndeplinește atribuțiile, se

fate. Calitatea de-membru al a-

ii

Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român a luat 
cunoștință cu deosebită satisfacție tie 
activitatea desfășurată de secretarul' 
general al Partidului Cwnunlsl Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat tovarășul Nfcolae Ceausescu, de 
delegația română. In cadrul vizite
lor efectuate. Intre 11 martie șl 8 
aprilie 1972. In Republica Algeriană 
Democratică si Populară. Republica 
Africa Centrală. Republica Popula-ă 
Congo. Republica Zair. Republica 
Zambia. Republica Unită Tanzania 
Republica Democratică Sudan si Re
publica Arabă Egipt.

Moment de o deosebită Însemnă
tate In dezvoltarea relațiilor da 
prietenie și colaborare multilateral^ 
dintre Republica Socialistă Româniș 
șl țările africane, vizita constituie o 
manifestare fără precedent n politi
cii, externe a partidului șl stalului 
nostru de solidaritate cu tarile car»

Plenarei C. C. sl P. C. R= dih 18 apriîie 1972 cu
g W ■ 
țari

fl., i iț»/- 1 .Li." s.ț" u .“•/ ■
tăjll dintre România șl țările africane.

Pentru coordonarea șl urmărirea 
realizării tn bune oondi’,11 și la 
timp a complexului de măsuri vlzlnd 
înfăptuirea acordurilor și înțelegeri
lor încheiate. Plenara stabilește În
ființarea Comisiei de Stat pentru 
coordonarea cooperării economice și 
tehnico-ștlințiflce cu țările africane.

Plenara hotărăște să bo la toate 
măsurile pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie ®J colaborare dinire • 
Partidul Comunist Român șl partidele 
politice conducătoare din aceste țări, 
cu toate forțele progresiste și ansiim- 
periallste. pentru Intensificarea aju
torului politic, diplomatic și material 
acordat popoarelor șl mișcări tor de 
eliberare nationals care luptă Împo
triva dominației coloniale. Plenara 
recomandă Frontului Unității Socia
liste. Uniunii Generale a Sindicatelor. 
Uniunii Tinerelului Comunist, Uni
unii Naționala a Cooperativelor Agri-

au scuturat jugul colonial, cu 
cărilo de eliberare națională, cu toa
te nopoarele angajate In lupta pag- 
tru apărarea și consolidarea Inde
pendentei. Împotriva Imperialismu
lui. colonialismului si neocoloninlls- 
mulul. pentru progres. securitate ii 
pace In lume.

Plenara - aprobă na deplin rezulta
tele vizitei, acordurile si înțelegerile 
convenite In direcția dezvoltării re
lațiilor politice, economice, tehnlco- 
Stilnilfice si In alte domenii dintre 
România si țările vizitate ri stabi
lește să se Întreprindă toate mfirj- 
rile necesare pentru traducerea lor 
In viață, in Interesul țărilor si po
poarelor noastre, al cauzei păcii si 
colaborării Internationale.

Ministerele sl organizațiile econo
mice vor asigura Indenllnlrea tutu
ror prevederilor referitoare la dez
voltarea cooperării cu aceste târî în 
domeniile convenite — minier, geo-

Ceaușescu în
logic, metalurgic, forestier, agricol. 
Industrial, comercial, al transportu
rilor ele. — si vor lua măsuri pen
tru crearea și funcționarea societă
ților economice mixte In sectoarele 
stabilite.

Avind tn vedere că toate Urile vi- i 
zltatc au solicitat să trimită in 
România un număr ;maJ mare de ti
neri la studii. Plenara Comitetului 
Central liotă riște majorarea .numă
rului de burse pentru Invătămlritul 
superior și mediu. De asemenea, 
multe Uri au exodmat dorința ca 
un număr mal mare de specialiști ro
mâni să lucreze In aceste țări In 
domeniul asistentei tehnice. în iriv.'i- 
tămtnt sl ocrotirea sânătitil : Ple
nara hotărăște să fie satisfăcute a- 
ceste cereri nrin trimi'area unui nu
măr mal mare, decțț In prezent, de 
STCciaUști. da cadre didactice, me
dici și personal sanitar Aceasta va 
constitui o manifestare vie a solidari-

privjre.
■

cole de Producție. Conslllulill Națio
nal al Femeilor, tuturor organizații
lor de masă și obștești din țara noas
tră să-șl extindă legăturile cu orga
nizațiile similare din- țările africane ; 
de asemenea. Liga română de prie
tenie eu. popoarele din Asia și Africa 
să-și Intensifice activitatea In vederea 
creșterii contribuției sale, la adlnclroa 
relațiilor .prietenești cu popoarele din 
Africa.

Plenara dfi o Imită apreciere ac
tivității desfășurate de tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu. contribuției sale 
deosebit de valoroase In promova
rea politicii externe a partidului șl 
statului nostru. Plenara — aprobind 
In unanimitate rezultatele vizitei ■ — 
!șl exprimă convingerea că ea slu
jește intereselor poporului român șl 
a!e popoarelor țârilor africane. Inte
reselor tuturor forjelor anlîimperia- 
Itsle, cauzei generale a socialismu
lui .șl păcii In întreaga lume.

■

I

încheierea convorbirilor între

președinți oi

Socialiste 
tș! resfir

ate Sta- 
Vletnam 
Si KU'.'C-

Marți, 18 aprilie n.c, președintele 
Consiliului de Stat ol Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nlcofae Ceaușescu. a primit pe 
Francis Marcel Marie Levasseur.

varășui losip Broz Tito, președin-

I

COI
i

- Conform înțelegerii Intervenite, . . . .
în a doua decadă a lunii mal 1972 tele Republicii Socialiste Federati
va avea loc la Porțile de Fler în- ve Iugoslavia, președintele Uniunii 
tilnlrea intre tovarășul Nicolne 
Ceaușescu, . secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și to-

Comuniștilor din Iugoslavia.
Cu acest prilej va avea loc InaU' 

gurarea oficială a Sistemului hi' 
droenergetic și de navigație „Por
țile de Fler°.

it a primit

scrisorile decare șl-a prezentat
acreditare In calitate de ambasador 
extraordinar șl. plenipotențiar ol 
Franței fa București. (Cavlntărllo 
rosUte — în pagina a 7-a).

. Marți seara s-au încheiat con- 
; vorbirile intre delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de tova
rășul Nicolne Ceaușescu, secretar 

.general al Partidului Comunist 
Român, ți delegația Partidului So
cialist Belgian, condusă de tova
rășii Edmond Leburton șl Jos Van 
Eynde, președinți al Partidului So
cialist Belgian, miniștri de stat

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
hotărindu-se.publicarea unui co
municat comun.

*■
în aceeași, scară, tovarășul 

Nîcolae Ceaușescu, secretar general 
’.■al Partidului"Comimfat" Român, a 

oferit o masă țn‘ cinstea delegațJ&b 
Partidului 'Socialist Belgian, con
dusă dc tovarășii Edmond Leburton 
șl Jos Van Eynde 
Partidului Socialist Belgian, mi
niștri de stai

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnnraș, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mlzil, Dumitru Popescu, Ștefan 
Voîtec, Miron Constantlnescu. 
Mihal Gere, Ștefan Andrei, Ghl- 
z.efa Vass, membru al C.C. , al 
P.C.R., Constantin Vaslllu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

De asemenea, au participat to
varășii J. RamneJters șl A". De- 
rore, membri al Biroului National 
al Partidului Socialist Belgian, se
natori, A. Sweert, membru al Bi
roului Național al Partidului So
cialist Belgian, ți. .Robert Urbain,

în timpul mesei, care s-a desfă
șurat îritr-o atmosferă caldă, 
prietenească, tovarășul Nlcofae 
Ceaușescu șl tovarășul Edmond 
Leburton au rostit toasturL

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Ghcorghe Maurer, 
a primit pe tovarășul Mltla Ribi- 
clcl, membru ol Prezidiului U.C.I, 
membru al Președinției R.S.F. Iu
goslavia, conducătorul delegației 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, face o vizită de prietenie 
in țara noastră. Oaspetele a fost

însoțit de Iso Njegovan, ambasa
dorul RJ5.F.1 Iugoslavia la Bucu
rești.

întrevederea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă caldă, tovârășească.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind colaborarea rod
nică pe multiple planuri între Re
publica Socialistă. România, șl 
RJS.F. Iugoslavia.

(Agerpres)

Guvernul român, opinia Dublică din 
Romănta au luat cunostlntfl cu sen
timente de Drofundâ îngrijorare si 
condamnă cu toată hotilrirea noile 
atacuri declanșate recent de aviația 
șl de flota americană asupra terito
riului R. D. Vietnam, orecum sl 
bombardamentele masive osunra ca
pitalei R. D. Vietnam. Hanoi, asupra 
Haifongului. a unor oblectivo indus
triale. cartiere populate din aceste 
orașe, care au provocat distrugeri de 
bunuri materiale șl numeroasa victi
me In rîndurile populației.

Aceste noi acte de război 
taior Unite împotriva R. D. 
— ®lat socialist. Independent ____ _
ran -- reprezintă un nou atentat la 
adresa poporului vietnamez agravea
ză In mod deosebit situația din Viet
nam și Indochina sl creează un ernv 
pericol, pentru pacea lumiL Ele" con
stituie. totodată, o violare flagrantă 
a acordurilor de la Geneva din 1955. 
o nesocotire a cerințelor indreolătite 
nle opiniei publice mondiale ca Sta
tele Unite să purtă canăt oricăror acte 
do război, contravin declnratillor gu
vernului american cu privire la în
cetarea bombardamentelor in Vietnam 
îi încalcă nrlndolHe Cartel Organi
zației Națiunilor Unite.

Noile acte agresive ale S.U.A. In
tervin Intr-un moment cind ooooare- 

■lo din întreaga luma așteaptă aă-

slrea unei soiulll politice pentru a se 
pune capăt războiului din Vietnam si 
Indochina. ;

Guvernul Republicii Socialista 
România. întregul popor român, care 
B-au aflat întotdeauna do partea po
porului vietnamez în lupta lui 
dreaptă pentru apărarea indepen
dentei. suveranității și Integrității 
teritoriale, . pentru salvarea ființei 
oale naționale, cer încetarea ime
diată șl completa a bombardamen
telor, a oricăror’acțiuni militare în
dreptate împotriva Republicii De
mocrata Vietnam ți reluarea nelntir- 
zlatâ a convorbirilor de la Paris în 
problema Vietnamului.

Republica Socialistă România sa 
pronunță cu fermitate pentru retra
gerea imediată și definitivă ts tutu
ror trupelor S.U.A. șl ale allațitor 
lor din Indochina., pentru respecta- 

popoarelor 
laoțian de 
liber, fără

rea dreptului sacru al 
vietnamez cambodgian și 
a-șl hotar! soarta in mod 
nici un amestec din afară

Guvernul Republicii
România, poporul român ....__ __
mă deplina solidaritate și întregul 
sprijin cu lupta dreaptă a poporu
lui vietnamez șl a celorlalte po
poare din Indochina pentru liberta
te. independenta și suveranitate, 
pentru cauza progresului si Păcii în 
lumo.

pgnt.ru
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acționăm pentru a le Înțelese, șâ 
abilini cele mai potrivite eSJ în
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taie". „transforoiărU în conirar".

ample lucrări —

mitei de n jalona c'teva dlri ele
mentele el principale.

ăîaterlalfamul dialectic șl Istoric
a
din legile obiective ale dezvoltării
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Problematica luptei dintre nou 
și vechi, a contradlețlfior sodaie 
reprezintă o temă fundamentală a 
glndlril marxist-IenlnSflte. a practi
cii politice a partidului comunist.

In ultimii ani, în contextul nc- 
tivttați! teoretice șrl practice In
tense desfășurata de P.C.U. pentru 
soluționarea problemelor complexe 
a!e înaintării țării noastre pe ca
lea cocinii ".mulul, al noilor conclu
zii evidențiate de experiența miș
cării comuntate și muncitorești In
ternationale. aceasta problematică 

■fe bucură de o atenție deosebită, 
constituind obiectul a numeroasa 
dezbateri șl cercetări științifice. 
Idei deosebii de prețioase ln a- 
ceasta prirință au fait formulate 
ln lucrările tovarășului Nlcolae 
Coaușescu, In alte documenta de 
parild. Tema fiind extrem de 
vastă — tratarea el , multitaterală 
ar necesita ample luatari — 
prezenta consultația are scopul li
mitat de a jalona ci leva din ele
mentele el principale.

______ ,.jrlt și formulat legea uni
tății și luptei contrariilor, ca una 
diu legile obiective ale dezvoltării 
nnlurii, societății șl gindlriL Dia
lectica materialista privește natura 
și «societatea ca o Împletire infi
nită de conexiuni și interacțiunii 
In care nimic nu rămino ceea ca n 
toat și cum a fost, în care totul ea 
naște șl piere, oc transformă. Iz
vorul mișcării, forța'motrice a 

' schimbărilor și dezvoltării Întregii 
: reaiitați obiective, 11 constituie con

tradicțiile Interne, proprii tuturor 
fenomenelor și, proceselor din na
tură șl societate. Contradicția este 
legătura, interacțiunea«dintre pro
prietățile, laturile, tendințele opuse 
»!e fenomenelor șl proceselor (ears 
poarta numele de contrarii). Spre 
exemplu, atomul ca realitate fi
zică unitară este constituit din 
electroni, purtători de sarcină e- 
lectrică negativă șl pozitivă ; pre
zența ambelor laturi, eonlrnro .este 
condiția absoluta a existenței ato
mului ca atare. Unitatea contrarii
lor este vremelnică, condiționată, 
relativă, în timp ce lupta lor este 
absolută. permanentă. determi- 
nînd, pe o anumita treaptă a dez
voltării, transformarea tealltativă a 
fenomenelor, apariția unei noi uni
tăți de contrarii, '■ și apoi din nou 
lupta contrariilor ele. Să luăm, de 
pildă, procesul cunoașterii umane. 
Bl descojMiriril șl afirmării unor 
noi adevăruri, domeniu în care sa 
desfășoară continuu lupta de Idei. 
Flecare adevăr științific, filo
zofic, politic ete. este o sinteză, 
rezultatul ace,-lui proces contradic
toriu : el are insă un caracter re
lativ, prorocind nd dispute, con- 
fniniări cu realitatea, care vor 
duce, mal devreme sau mai tîr- 
zlu, Ja adevăruri noi, ele înselo 
supuse legii dlaice’.lce a dezvoltării.

Mișcaren șl dezvoltarea apar, 
așadar, în’ concepția' dialectică, 
drept antomlșcare șj “antodezvol-: 
tare, sustrase oricăror .‘forte supra
naturale. Descoperind In legea 
unității șl luptei contrariilor con
ținutul intern al mlșrtiril, Morx și 
Engcls au caractcrlzat-o ca „nu
cleul", Ssimburele“, esența dtalcc- 
iîell. Lui Lenta îi datorăm una 
dintre cele mai complete caracte
rizări ale dialecticii materialiste, 
ca teoria unității șl lupte! con
trariilor : ,jCele două concep
ții fundamentale.» (n.n. meta
fizica șl dialectica) despre dezvol
tare (evoluție) sînt : dezvoltarea ca 
mișcare și mărire, ca repetare, si 
dezvoliarca ca unitate a contrarii
lor (dedublare a unicului în 
contrarii oe se ' exclud reci
proc, și raporturile reciproce din
tre acestea). Trlma concepție 
despre mișcare lasă In umbrii 
aalomișc.area, forța el molricc, iz
vorul ci, paotivul ei (sau acest Iz
vor este transpus în e-îerior — 
dumnezeu, subiectul etc.). In cadrul 
celei de-a dona concepții; atenția 
princîpnlă se îndreaptă tocmai spre 
cunoașterea Izvorului „automtțcl- 
rli”. rrima concepție e moartă, să
racă, arida. Oca de-a doua e 
viabilă. Numai aeeasta din urmă 
oferă cheta „automlșcărli" a tot ce 
există : nntnaf ea oferă cheia „sal
turilor/ „inlrerupertl de cantlnul- 
„l. . „transformării în contrar", 
distrugerii vechiului și apariției nou
lui" (cest V.I. Lenln : Caiete filo
zofice E.S.PJ^.P. 1050. peg. 322).

Analiza marxlst-lenlnis'.rt a con- 
tradlcțlllor din societate relevă" ca
racterul lor obiectiv, cu alte cu
vinte existența tor in realitatea o- 
blectiva. Independenta de <Xn. în 
opoziție cu concepțiile, idealiste, 
materialismul . dialectic șl Istoric 
respinge orie® subiect! vi ta ta șl 
pslhotoglzare a contradicțiilor so
cialo obiective șl face distincția 
necesară între contradicțiile din 
sfera existenței sociale, care sini 
Srimordiale, determinante, șl cele 

in sfera conștiinței sociale. Con
tradicțiile din domeniul Ideologic, 
cultura!, spiritual oglindesc — în 
mod adecvat anu denaturat, inte
gra! Aiu parțial, in funcție de cine 
le exprimă — pe cete economice, 
politice, de clasă șl sînt determi
nata de către aceaîea, exercltlnd 
Insă asupra lor o'Influență impor
tantă. Materialismul dialectic și is
toric postulează, totodată, univer
salitatea contradicțiilor, ceea ce În
seamnă că nu pxistâ domeniu al 
realității In care acestea <ta nu .se 
manifeste, precum șl caracterul lor 
eonerei-lstoric, speclfleltatea lor, 
determinată de natura orinduirll, 
de stadiul de dezvoltare al fiecărei 
eoctethțl, de domeniul de activitate 
In care se manifestă. AktfeL trebuie 
făcuta deosebirea între contradlc- 
(iilc antagonice, care apar șl re ma
nifesta intre clase sau grupuri-so- 
eiole cu Interese diametral opuse 
șl care slnt generate îndeobște de 
contradicția dintre proprietatea 
Srlvata asupra mijloacelor de pro- 

ucție șl caracterul social ai muncă!, 
ei contradicțiile neantagonlee, care 
apar între clase, pături recta- 
le, ale căror Interese esiențlale 
sînt predominant comune. In timp 
ce contradicțiile antagoniste se re
zolvă prin revoluții ooclale, prin 
trecerea la o orlndulrc nouă, su
perioară. contradicțiile neantago- 
nlste se rezolvă în cadrul orlnduîri! 
respective, prin perfecționarea di
feritelor latari ala organismului 
social.

Ca exponent al -celei mal ăvioh- 
sate concepții despre lume și viață, 
ca cea mal revoluționara torta eo- 
ctală. partidul comunist este acel for 
In măsură să sesizeze la timp, pe 
baza unui studiu aprofundat al rea
lității. cbntredlcțllle'eodale șl na
tura lor. să stabilească în fiecare

contradicția dintre proprietatea 
privata asupra mijloacelor de pn>

apar' tntre ’ ctaM. pături socia
le, ale căror Interese esențmle 
slnt predominant comune, in timp 
ce contradicțiile antagoniste se ra

etapă acțiunile ce trebuie Între
prinse pentru lichidarea vechiului 
șl triumful noului. în această pers
pectivă ®e dezvăluie, o dată mal 
mult, necesitatea obiectivă a rolului 
condurilor «I> partidului comunist 
in revoluția socialistă.

Pornind de ln Eegile obiective tde 
dezvoltării occ'nle, de la cerințele 
mersului Înainte alo tării noastre și 
ale omenirii, Partidul Comunist 
Horn An șl-a Înscris de ta Început 
pe steagul «ău de lupta țelul aboli
ri!'vechilor rindulell burgfeezo-mo 
șîcrftști, al făuriri! lumii noi, eo- 
ctalisle. Așa cum este cunoscut, 
în condițiile orindnlrll capitaliste, 
înfruntarea dintre vechi și nou ia, 
pe plan social, forma luptei de 
clasă între exploatați șl exploata
tori. Mobillzlnd și conduclnd clasa 
muncitoare, forțele democratico, in 
ampla bătălii sociale. P.C.R. a Izbu
tii eă asigure, în împrejurările 
prielnice create prin victoria insu
recției armate din august ÎMI, în
lăturarea claselor exploatatoare de 
ta clrmn țării, cucerirea întregii 
puteri politica de către clasa mun
citoare și altațil săL

O ctală cu Încheierea acestui pro
ces prin abolirea monarhiei la 35 
decembrie 1M7. a,fost inaugurată 
etapa construcției socialismului, in 
care lupta dintre nou și vechi n că
pătat cu precădere forma luptei de 
clasă pentru lichidarea proprietății 
capliallste, generatoare a contra
dicțiilor antagoniste, pentru in
staurarea relațiilor noi, socialiste 
in întreaga economie. Este un me
rit Imens al partidului comunist de 
a ti condus această lupta la un 
deplin triumf. înfăptuind măsurile 
cele mal adecvate pentru , BOluțJo- 
aarea atatenuil'că a con'racllcțliter 
economlco-sociaie.

Astfel, in primii ani al revolu
ției, ca rezultat al reformei a- 
graro. a fost lichidata contradicția

C ■ ' . i .. | ■ // ■. ju.
sfera economiei constituie o pre
ocupare permanentă a partlduluL 
De pildă, Ln ecopul înlăturării 
contradicțiilor generate de anumite 
disproporții in economie, de rSmî- 
nerea in urmă o unor rainnri, nu ,______ ... ... . ..
fost • stabilita măsuri pentru crcș- nlzare a Industriei, introdusa după 
teren mal susținută n producției 
bunurilor de commin, a industriei 
ușoare și alimentare, pentru dez
voltarea intensivă șl rauitUaternlă 
a agriculturii. Polities economică 
a. partidului are. de asemenea, ca 
un obiectiv major lichidarea ace
lei surse de contradicții pe care o 
constituie decalajele moștenite In
tre gradul de dezvoltare a diferi
telor zone ale țării ; calea urmată 
în această privință — repartizarea, 
rațională a torțelor de producție 
pe întreg teritoriul național.— răs
punde atlt Imperativului econo
mic, do valorificare a tuturor re
surselor țării, cit și necesității de 
ordin social-politic de a asigura 
ridicarea generală a nivelului de 
trai șl civilizație, j

O sursă de contradicții o consti
tuie discordanțele între nivelul de 
dezvoltare a. forțelor do producție 
și anumite laturi ale relațiilor de 
Producție. Deși, o dată cu generali
zarea relațiilor eoriallste ln econo
mia națională e-a realizat concor
danța, fundamentală a rotațiilor de 
producție cu caracterul tortelor do 
producție, ca urmare a modificări
lor rapide în baza tehnlco-materia- 
lă pot să apară anumite discor
danțe car®, dacă n-ar fi înlăturate 
Ja timp, ar putea provoca fenomene 
negative. .Este ceea ce a determinat 
adoptarea d® către partidul nostru 
s. ansamblului do măsuri vlrind per
fecționarea relațiilor de producție— 
de ta relațiile de producție șl repar
tiție, pinii la organizarea, condu
cerea și planificarea economiei șl 
asigurarea unei tot mai largi par
ticipări a producătorilor la adop- 
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produc In sfera suprastructuri! 
instllufio’nale fenomene de rtmi- 
nere in urmă, de Învechire a u- ■ 
nor forme do organizare, a unor 
sisteme, de norme și rcgienien'.ări 
juridice. Astfel, formele do orgn-

n sprijinul celor
■ ‘ i". '"'V <’

care studiază

antagonM& dintre masele țfira- 
niroll șl mașlerime ; ulterior, na
ționalizarea întreprinderilor in
dustriale, miniere, bancare, de 

' tr.i::.:;x>rt a marcat lichidarea con
tradicției antagoniste fundamen
tata dintre clasa muncitoare și 
burghezie ; încheierea cooperativi
zării agriculturii,, antrenlnd după 
sine eliminarea completă o clasei 
capitaliștilor la sate; a------- */'“
talurarca ultimelor antagonisme 
de clasă din societatea noaatrtL

O data cu victoria relațiilor so
cialiste în Întreaga economie, cu 
lichidarea deplină șl. definitivă a 
claselor exploatatoare. în societa
tea noastră a fost înlăturată baza 
obiectivă a contradicțiilor antago
niste. Aceasta nu înseamnă înxâ 
că In etapa dc niaturizarq a noii 
orinduîri n-ar mal exista contra
dicții. Lege universală a dczvol- 
iiril, înfruntarea dintre laiurile 
contrare aie fenomenelor șl pro
ceselor se desfășoară, ineluctabil 
șl în societatea socialistă, consti
tuind factorul motor al progresu
lui.

Contradicțiile în socialism au 
multiple cauze., intre acestea tre
buie să amintim, In primul 1 riad, 
cauzele de ordin obiectiv, cum ar 
fi nivelul do cczvoltare moștenit 
din trecut Intr-un domeniu sau al
tul, schimbările rapide ce au toc în 
societate, in totalitatea condițiilor 
dc existență. Pot să apart, de ase
menea, contradicții generate de 
factori Bubteellvl, de rămășițe ale 
vechil orinduirl în mentalități și 
moravuri, do manifestări ale su
biectivismului sau arbitrarului ln 
conducerea sodetațll, ln, elaborarea 
deciziilor. Subliniind că societatea 
socialista nu poate fi considerată ca 
o societate statică. Inertă, d este, 
dimpotrivă, o societate vie. dina
mică, tovarășul Nlcolae Coaușescu 
arăta: „Este necesar nu să afirmăm 
că în socialism nn pot fi contradic
ții, ci — recunoscind existența lor— 
si acționăm pentru a le înțelege, șS, 
stabilim cele mal potrivite căi în 
vederea soluționării lor în mod 
conștient, în concordanță cu Inte
resele făuririi societal!! socialiste". 
(Vezi Nlcolae Ceauțcscu : Expu
nere la plenara C.C. al P.C.R. 3 
noiembrie 1971, capitolul „A fl co
munist înseamnă a-fi însuși mor- 
jrism-lcninis-niu! fn spirit creator0 ; 
articolul „Rolul conducător al par
tidului în etapa dasăvlrțirii con
strucției socialismului1’, ecpitolul 
„Lupta dintre vechi ți nou — for
ță motrice a dezvoltării orbidulrii 
socialista" ; expunerea Semicente
narul glorios al Partidului Comu
nist Româm 7 mai 1971. cap. „Par
tidul .este poporul reprezentat 
prin cel mai buni JH ai săi").

Tocmai In acest tel procedează 
partidul nostru care pornește do la 
aprecierea că in flecare etapă de 
dezvoltare a sodetații apar ș! se 
manifestă anumite contradicții cu 
sarneter specific, a căror soluționa
re duce societatea la un stadiu mai 
avansat, dnd apar alte contradicții 
ce trebuie soluționate ș.a.m.d. în
tregul complex de măsuri înfăp
tuite în ultimii ani pe bazo hotari- 
rilor Congresului al IX-lea. ale 
Conferinței Naționale șl ale Con
gresului al X-îea au drept scop so
luționarea contradicțiilor specifice 
etapei actuale, Înlăturarea vechiului 
si promovarea noului in toate do- 
menlile^

Să luăm spre exemplificare 
sfera economiei în procesul dez
voltării impetuoase pe care o cu
noaște In anii scclnlîsmuluL eco
nomia noati'.rt a fost și eete tere
nul de manifestare a unor contra
dicții între diferitele el ramuri. 
Intre acumulare sl consum, plan- 
plață, producție și aprovizionarea 
tehnico-materlală. înzaitrarea teh
nică d gradul de calificare etc. 
Să ne glndlm, de pildă, că simpla 
Introducere ri unor tehnologii noL 
a unor utilaje perfecționate gene
rează o contradicție intre nivelul 
superior nl tehnicii noi ș! califica
rea anterioară a mundtoritor. con- 
tradldie a cărei rezolvare Impune 
tocmai ridicarea calificării.

Lichidarea contradicțiilor

națtonallzare și reprezenlind în a- 
cea etapă noul, au devenit r.-ece- 
re.spunzfttoare In .condițiile crește
rii considerabile a amptoril șl 
complexității producției, ceea ce 
a impus Înnoirea lor, prin crearea, 
sistemului organizatoric, tntreprin- 
dere-centrală-mlnlsier, Instliuțfona- 
llzarea principiului conducerii co
lective etc. , ,

îri ceea ce privește înpla dintre 
nou și vechi, in sfera conștiinței, 
trebuie observat -că vechiul sa în
truchipează in rămășițele mentali
tăților burgheze, ale vechil clici, 
în influențele . ideologici imperia
lismului. Partidul a sesizat reper
cusiunile negative ale tendințelor 
de absolutizare a contradicției 
dintre conștiința șl existența soci
ală, tendința caro nu puteau dcclt 
să încurajeze pasivitatea, atlludl-, 
nea fatalistă față do rămlnerea In 
urmă a conștiinței. E3 a- arătat că. 
In condițiile socialismului, exista 
toate premisele pentru ridicarea 
conștiinței la nivelul existenței fto- 
clale, a cfirel dezvoltare a-o acce- 
tereze anlfel, ca o uriașă forță de 
progres. .Tocmai !h vederea înlătur 
rării contradicției dintre „conștiință 
și existenta socială a fost elaborat 
programul de educație comunista, 
parte integranta a programului ge
neral al partidului de făurire a so
cialismului multilateral dezvoltat 

Nu ar fl posibil că Înfățișăm In 
cadrai acestei consultații întreaga 
activitate a partidului pentru so
luționarea contradicțiilor actualei 
etape. Cele expuse mal sub slnt 
doar cu titlu exempllJBcatlv. ■

In combaterea vechiului, parti
dul folosește, așa cum e-a arătat 
mal Înainte, măsuri economice, or
ganizatorice, educative etc. Alături 
de acestea, un rol deosebit au 
critica și autocritica, menite să 
cllmulezo lupta noului Împotriva 
vechiului. Importanța excepțională 
acordată do partid criticii ®i auto
criticii ?l-n gtait reflectarea in 
legea de bază a partidului — statu
tul. care a consacrat-o ca o obligație 
fundamentală a tuturor comuniști
lor, în recomandările însfatente aie 
conducerii de partid de a se ex
tinde cu curaj folosirea el in în
treaga viață acetals, de a combate 
orice Încercare, de a 6 înăbuși. 
Plenarele C.C. ai P.C.R., Jnillni- 
rlle conducerii do partid cu dife
rite categorii de oameni ai muncii; 
'studiile și analizele Întreprinse cu 
participarea celor mai competente 
cadre, precum șl a maselor, re- 
prezinta autentice întruchipări ale 
criticii comuniste șl. totodată, un

mamelor
De 45 de ani, | Sofia Bfidolu 

Îndeplinește modesta funcție du 
moașă ln.comuna Bărbiilgțu din 
Județul Dîmbovița. în acest răs
timp. ca a asistat nu mal puțin 
de 1S0OT de nașteri. Este, să re
cunoaștem, o cifră care se Im
pune prin ea , însăși. Asociata 
însă cu un amănunt ce depă- 

luși sfera amănuntului 
ăs'.rează un calot ®i urt 
B fișe individuale alo 
născu li. ‘pe baza cărora 

poate fi. urmărită evoluția Iot 
dhî ziua dnd au venit pe lume 
plnă ln momentul dnd șl-au 
găsit propriul drum In viață), 
ea oferă dimensiuni certe asu
pra măsurii ln care dragostea și 
dăruirea în muncă pot Înno
bila profesia aleasA Și dacă 
mai adăugăm" că. ln toată a- 
ceasslă perioadă, S. B., nu a; a- 
vut nici im accident, este lesne 
de înțeles de ce șl acum, Jn 
riudn vlrstai Înaintate, ea este 
considerata cea mal bună mamă 
pentru tinerele mame din Băr- 
bulețu șl din Împrejurimi.

I

I

Cdciulata. Noul sanatoriu balnear intrat de curind In funejiune, cu o capa
citate do 500 locuri pe serie

Foto : M. Cloo

no
'SCRISORI; 1 fi ■ 1 CĂTRE REDACȚIE

tarea deciziilor. (Vazl «l consultația 
„ContradlcțUla economice in socia
lism și mădalifâțlle rerolcfiril lor", 
in revista > „Problema economice" 
nr. 1, 1972). ■ 

în c© privește sfera vieții sociale, _____ J
este știut că una din marile cuce- îndemn pentru . organizațiile par-
riri ale socialismului o constituie Udului, pentru organele de stat țl

  . unitatea politică a întregului popor; ccm.'j nltx-, la analiza aprofundată, 
ta a_clasei ne temelia comunității intereselor a realităților, Intr-uri exigent splt

marcat In- ’ fundahientalo ale tuturor membrilor rit Critic și autocritic.
. uprt/actor csenUal al soluționă
rii contradicțiilor li oonalllute dezș 
voltarea democrației. înțr-adevăr, 
cu cit democrația cate mal largă, 
cu cit masele participă mal activ 
Ia rezolvarea treburilor obștești, 
cu atlt există mai largi posibili
tăți pentru sesizarea șl Înlăturarea 

■ la timp a contradicțiilor. ile.ill- 
. lalea arată efi dezvoltarea demo- 
- crațlei nu duca ia ascuțirea contra
dicțiilor ln societate. Dimpotrivă, a- 
ccst pericol so creează tocmai n- 
lunci cind nu se realizează cerința 
obiectivă de lărgire a democrației. 
Măsurile întreprinse de partid per
fecționează continuu cadrul, institu
țional pentru participarea efectivă 
a maselor la conducerea treburilor 
obștești (ucri consulfafia „Demo
crația noasfrd socialistă pe calea 
derrol'drii consecventa", in „Sdn- 
tela’ din 1 dac. 1971).

Experiența internațională arată 
că ignorarea contradicțiilor sau a- 
prederea tor eronată, considerarea 
unor contradicții neaniagonlce ca 
avlnd un caracter ■ antagonic au, 
inevitabil, consecințe dăunătoare, 
Intirzilnd sau blodnd rezolvarea lor 
conform cerințelor progresului 
social, dudnd la agravarea, șl 
chiar Ia tranaformareH lor in 
conflicte socialo. Desigur că orice 
Interpretări simpliste, Unzlnd' rt 
explice asemenea contradicții ex
clusiv prin • acțiunea, imperialismu
lui, „mina dușmanului", a forțelor 
contrarevoluționare, n-ar putea de- 
dt să Împiedica ■ o apredețe

societății s-a făurit o coeziune in- 
de.itruc'ibilfl. • cu ■ caracter monoli
tic. a societății. Acest rrfonp- 
Jltlsm nu trebuie ■ ănsfi Înțeles In 
sensul că ar dispărea anumite Inte
rese specifice, rezultate din deose
birile caro persistă și vor persista 
vreme Îndelungată Intra diferite 
clase șl categorii socialo. Interese 
care generează, Inevitabil, anumite 
contradicții." desigur neantagonlste, 
dar care nu pot fl Ignorate.- în 
expunerea , sa la plenara C. C. 
nl P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971, 
tovarășul Nlcolae Ceausescu arăta 
în arest sena rt In prima etană a 
revoluției populare e-au manifes
ta* asemenea contradicții cu carac
ter ncăntagoniat între muncitori-și 
țărani.'Ca rezultat al politicii par
tidului șl...indeoșebi. al cooperați- 
vizării, ele s-au diminuat mult, 
dor n-au dispărut cu desăvirșlre. 
Partidul ri stalul nostru țin eeama 
de aceasta ln stabilirea raporturi
lor dintre prețurile produselor In
dustriale șl alo produselor agricole, 
în politica de ridicare treptată a 
condițiilor soclal-economice de la 
sate la nivelul' celor de la o-ase. 
Anumite contradicții pot- apărea, 
de asemenea, pe baza decalajelor 
dintre veniturile oamenilor muncii, 
partidul șl statul nostru urmărind 
ca in condițiile mențineri! unei di
ferențieri «timutative Intre venituri, 
eî se rediirt discrepanțele nelustl- 
flcate. sporindu-se cu precădere 
salariile mici.

Caracteristic măsurilor înfăp
tuite dc ' —J — ■■■——
corn rad — ....
®e sau categorii socialo este faptul ■■—Ut.' v-l /'* ,1 n rSBnra-AiCAlrtW
ncaslora. cit șl ale întregii socie
tăți. slujesc consolidării unității 
poporului, t în această perspectiva 
apare clar că unitatea politică a 
poporului pu este o unitate meta
fizică tn care or înceta manifesta
rea oricăror contradicții, ci o uni
tate vie, dinamica, care tocmai 
prin soluționarea contradicțiilor 
ivite pe fondul el se consolidează 
«mllniTu și ennoașie forme mereu 
superioare (vezi 'și „Contradicliile 
ți roiul lor in dinamica dezvoltării 
societății ■ sodallste“. ia J^upta da 
clasă" nr. [I. 1072).

.Forma sen mai. generală a con
tradicțiilor. prezentă în toate sfe
rele vieții sociale, Mto lupta dintre 
uou și vechi. Soeiaitamul. ca so
cietatea cea mal înaintată, cre
ează în mod obiectiv condiții op
time pentru nașterea ri manifes
tarea noului. Ar fi greșit însă să 
se considere că noul poate învinge 
de Ia rină Și In societatea șoctar 
listă, noul Intîmpirta împotrivirea 
vechiului, deoarece noul afectează 
s-utiM. practici adesea adine inrt- 
dăclnata.„iii eupune pe oameni la 
examene, cărora nu toți slnt în 
măsurii să le facă față. Uneori a- 
firmarea noului este Îngreunată de 
faptul că . el nu apare In formă 
pură, cristalină. Iar purtătorii aces
tuia slnt oameni care, pe lingă ca- 
Utătl. au de multe ori defecte.

Dirijarea luptei dintre nou Șl 
vechi. In așa fel Incit aceasta să 
se desfășoare nu slihlnîc, e] in 
mod organizat, eombaterea ve
chiului sub toate formele lat da 
manifestare, crearea eondlțlltar 
pentru promovarea nouluj sini 
preocupări de prim ordin ale par- 
tidnlul nostru, rolul său conducă
tor mnnlfeslindu-se tocmai prin 
această dirijare organizata a luptei 
pentru triumful noului.

Cu neabătută perseverență ac
ționează partidul pentru combate
rea vechiului în formele Institu
ționale, îh modalitățile de organi
zare șl de lucru, Intruclt. datorită 
caracterului dinamic al dezvoltării 
noastre econom ico-soda te. ea

Io partid pentru eoluțtonarea obiectivă 'a adevăratelor cauze ale 
îlcț'Ilor țnt-e diferitele cla- contradicțiilor. compUdnd cau in- 

— —T-Tr-.— ' ‘ , 1 tirzllnd elaborarea unor-soluții co
că ele corespund at.lt Intereselor răspunzătoare pentru Înlăturarea iaX«*l>siȘ-A«n» .'•ît <wl îr»I rtfwrt! <

Desigur efl și în condițiile socia
lismului mal exista unele elemen
te ostile, rămășițe ale dnselor -ex
ploatatoare,' tlnjlnd după trecut, 
pe care imperialismul s-ar putea 
sprijini In. tentat!veic do a sub
mina socialismul. Aceasta impune 
permanentă vigilență din partea 
partidului șl statului eoclallst. a tu
turor celor ce muncesc. Ar fi gre
șit Insă să sb considere că- aseme
nea elemente pot pune sub sem
nul întrebării trtlnlda orinduirll 
socialisto. Poporul muncilor, atapln 
pe.soarta aa. statul socialist slnt p® 
deplin in măsură sS-1 facă inofen
sivi pe cel care ar încerce oă aten
teze la cuceririle socialismului.

în descoperirea și depășirea con
tradicțiilor este esențial a cunoaște 
realitatea în toată complexitatea 
al, sub toate aspectele, atlt pozi
tive cit și negative. Tendința prag
matică de a releva numai ceea 
ce este convenabil unor Interese 
de moment, de a tăinui lipsurile, 
Împiedică cunoașterea in profun
zime și la țlmp.a cerințelor vieții 
șl luarea măsurilor necesare pen- 
tru mersul înainte.- Dimpotrivă, 
combaterea fermă a oricăror ten
dințe de dezinformare, do înfru
musețare a diferitelor stări de lu
cruri, înfățișarea deschisă a reali
tății ln fața poporului, recunoaște
rea rtmlneritor ln urmă axează 
condiții pentru Înlăturarea tor.

Ir -
Importanța excepțională a proble

maticii contradicțiilor impune abor
darea el cu mnxinta responsabilitate 
de către partidele comuniste, ca o 
condiția pentru stabilirea unei 

înzătoare. 
nostru a-

condiția pentru stabiliri 
strategii șl tactici corespu

Modul In care partidul t-,_____
bordează problematica contradic
țiilor evidențiază., o dată mal mult, 
înalta răspundere cu care el fșl în
deplinește rolul de forță conducă
toare a societății noastre pe calea 
socialismului șl comunismului.

Cont, tinlv. Petre PÎNZARU, 
Nlcolae EOTREANU

Rolul lor era să răm'.ni . t?s 
culise. Dar Ccorgel Dragotescu 
ți .'dihai Osipop, organizatori 
de spectacole, contabilul sef 
Gheorghe ■ Doroda, contabilul 
Petru Osotanu și gestionarul 
Dumitru Zamfir — toii sola
ria ți la Consiliul Asociației 
Studenților din lași — cotau, io 
parc, ti iată neapărat In sce
nă. in consecință, de-a lungul a 
doi ani de zile — după cum re- 
sultă din cercetările efectuate de 
organele de retori — au sustras 
din fondul. de încasări nu mal 
puțin de 250000 lei. Dar orlclt 
dc aienl au regizat ei dispari
ția si însușirea acestei sume, 
pini la urmă, deznodămintul 
mereu amina! n-a putut fi 
evitat. Acum, toți rinei se pre- 
gălcsg pentru... rolul ce le ca 
fi rezercat ta tribunal. SI, după 
reprezentația de aici, va cădea 
definitiv cortina legii.

verde ;
nații, cele mal mari eu- J 

s HO de localități din prefețe roallrindu-se' ) 
, jdeț. Astfel, prin gri- In comunele Vltoml- i 
ja comitetului execu- reșt!,. Cungrea, .Vultu- J

în «copul valorifică- pregătitoare în aproa
pe B0 de localități din 
iac::./T3Z/’T"_: _____________  -
tiv nl consiliului popu- reșli. Teslul. Dobro- l 

construcții șl pentru Iar Județean.1 intr-un tensa, Lelensca. Ver- ’ I 
foc, al creării unei pu- număr de 5(1 de comu- guleosa. Dobrun. Voi- ț 
ternico-baze meilfere , ne au fost create pe- neasa si altele i
ele., Comitetul jude- plnlere silvice pe o su- — Anul acesta acțiunea ’ 
țean <’s> partid Olt ®i_ vprafata totală, de 74.75

-.comltetf ’'T/ T* - 
consiliului popular ju- ’ la cooperativele ngri- 
dețcan au stabilit cn, cole din Vulturești, 

loada 1071—ÎP73. Dobroteasa. Itablciu șl 
planteze pe raza Qalcn de Sus, pepinie

re care au asigurat 
peste 15 milioane pu- 
jeU de salcta.d plop. 
lită-âT'

rii superioare a tere
nurilor neproductive, 
al asigurării materia
lului lemnos pentru

Ocrotiți I 
aspretele! |

într-o notă publicată
țean de;, partid Olt și ’ prafnta totală, de 74.75 
comitetul executiv al na, dintre care 45 ha 
conkiLiului popular ju- ’ 
c_;_______
în perioada 1071—1973.

sA p‘,_ _______ ___;.
județului circa fl OOO 
ha cu said mi și plopi;

vn continua pe încă l 
3 UM ha terenuri ne- J 
productive proprieta- ț 
tea C.A.P. șl ln fondu- l 
cile silvice comunale. 1 

Concomitent cu aces- i 
te acțiuni, slnt în curs . 
da desfășurare lucrări ț 
pentru înfrumusețarea 
traseelor turistice din 
județ, prin plantarea 
unor perdele de plop 
și conifere, arbuști de
corativi etc.

Nlcqlao BTȚU 
/ salariat

2 3Z5’ ha cu salctrii,- la Consiliul popular

ha

nti de
|~~mult 1n~cadn.il/ acestei rubrici

aspectele, sped
In lume, Intllnl

s-a botărlt, de aseme- JeU de salclm șl pion, 
■non, amenajarea unor Jn, noiembrie 1071, mil 
rtchitărll pe o supra- șl mii de cetățeni, <1- 
fală totală de 3Ș0, ha. neri șl virstnld. ute- 
încă din primăvara a- riști șl pionieri, au 
nulul trecut ou fost pornit ta treabă. D‘a- 
lunte măsuri in vede- tar Iță hărniciei lor,
rea Identificării teze- pină la finele anului 
nurilor, asigurării ma- trecut au fad. plantate 
tariolulul s&dltor și e- 1-— 
feciuârli lucrărilor plop si salcie eelecțlo- judejeon Olt

în urmă cu doi an.1, fost stricate prin depo-
pe . str. Dobrogeanu zltarea cherestelei. Dar _ _____ __
Gherea 12, din Oradea, cele mat mari necazuri la nr. 3, care e lipit de
s-a Instalat o secție â ni le pricinuiesc praful clădirea secției Um-
tabrlcll de piele ș: in- și zgomotul. Instalația plărio.
călțămlnte „Solldarita- de exhaustare a rume-
lea". Cu ocazia profi- gușuiui poale fi asa-
tarii acestei secții P0 .multa cu un vlrtoj 
produse de Umplfiria, care scoate din aceasta

___ -L—T--.T
stalații de uscare, de praful @1-1 aruncă... a- 
exhâustare a rumegu- f . _ S...
șuiul și un depozit de Praful acoperă totul, 
cherestea, amplasate 
Intre clădirile, curtlte 
și, 
de pe străzile 
geanu Gherea ri Calea 
Clujului Datorită ne- 
respectaril normelor 
legata la proiecta
rea, coMlrucțta ri 
exptoatarea acestor 
Instalații, avem de su
ferit noi, cetățenii, ca
re locuim pe slrilzlle 
amintite și pe cele în
vecinate. Astfel, unele

Cel mal afectați slnt 
locatarii Imobilului de

Noi cerem forurilor 
de resort să analizeze 
cu toata seriozitatea 

■ , condițiile In care func-au fost- construite ln- secție rumegușul șl ț(Oneazâ această secție«rthaSisHi ’rîf* .Tie/'-ar#*- a- » . « . • - - r
șupra caselor noastre. i u
pătrande Tn care; ta sto^a'reh
îmbrăcăminte, ln-.p;â- Draf„iUi

grădinile cetățenilor mini g! In ochi Este 
e pe străzile Dobro- periclitata, mal ales,, 
~' sănătatea copiilor, 

pentru că in apropiere 
se află școala generală 
nr. 7, grădinița de co- ’ 
pil, maternitatea.

Ca și cum praful 
n-ar fi de-ajuns, mo
toriii exhaustorulul 
face un zgomot infer
nal, far vibrațiile iul 

, nu produs crăpături in construcții au fost r - locuințelor

du-ne ' dlstanlX 1Lde tea ou_Im 21 de ore din 
siguranță contra/ ~ ‘
dillor ț gardurile

șl «ă ta măsurile ce se 
impun pentru micșo
rarea zgomotului șl 

i răsplndlril 
prafului In earlier. Or
ganele sanitare, in pri
mul rirtd. ar trebui ®ă 
apere .dreptul nosiru 
de a respira aer curat 
și de a ne "odihni.

Victor HERMAN 
inginer
Gheorghe RUBA 
muncitor 
Onje IOSIE 
muncitor 
Gavril RAT1U 

noastre. S! toate acer.- muncitor, și al|i 20 
ceiâfeni din str. Do- 

coiitra incen- 24. pentru că secția tu- brogennu Ghoreu —
i ne-au arcază In 3 schimburi. Oradea

V? ft V ' t-!' ■ > '4 ’ 4
Una din cele'mal răspîndlte 

forme de asigurări da persoane 
practicate ln țara noastră este 
asigurarea mixtă de vtațfi. Pre
ferința pentru această asigu
rare ee datorește unor multiple 
avantaje. Pe calea asigurării 
mixte de viață, cetățenii ma- 
nlfestâ simț de prevedere pen
tru cazurile in care «urvfn in 
viața lor unele evenimente ne
prevăzute și nedorite. In ace
iași timp, ei realizează econo
misirea planificată a unei 
sums de bani ps care singuri 
și-o stabilesc.

Asigurarea mixtă de viață te 
Încheie pe termene variate: 
5. 7. 10, 12, 18 sau 20 de an! șl 
pentru orice sumă, ta alegerea 
fiecăruia. Inccplhd de ta 1OOJ

Plata sumei asigurate ae face

" I" l. ■ ’■ ’
în următoarele______ _ ___
plrărea aalgurării ; La amorți 
zarea asigurării în timpul du 
ratei acesteia, cu ocazia trage
rilor lunare : în caz de Invali
ditate permanentă, ca urmare 
a unul accident (plata Integrata 
caii parțială a sumei asigura
ta. după gradul de invalidita
te) : in raz de deces al asigu
ratului. In caz de deces, suma 
asigurata se plătește beneficia
rului asigurării, stabilit de a- 
slgurat cu ocazia încheierii po
liței do asigurare.

Asigurarea mixtă de viață se 
poate încheia ia responsabilii 
cu asigurările dlri ‘ ' 
derț orgi 
Instituții, 
terii do

cazuri la ex

__ ’intreprin-
■ganlzaUi economico jl 
î. la agenții șl Inspec

torii de asigurare sau. direct 
la oricare unitate teritorială s 
Administrației Asigurărilor de 
Stat

(„Scinieia" fflWT) semnalam că ------ ________ je pgS.e unjeg 
|L.„------ . ____alt doar In aflu
enții rîului Argeș, se afla ln 
perle»! din cauza unor lucrări 
hidrotehnice care au modificat 
condițiile sale de vlațA In le
gătură cu aceasta, Centrai» 
Peștelui.din M.A.i.A.A. ne face 
ciiiwxrr.it că, pentru protecția a- 
cestel specii de pește, declarat 
monument ol naturii, a hotfi'rit 

.Interzicerea totală a pescuitu
lui ln afiucn'll rîului Argeș. O 
mășurft, desigur, necesară, 
tentam acum, ca și construi 
rti care efectuează (sau vor 
fectua) diverse lucrări 
cursul apelor respective să pro
cedeze ln conscdnță.

După 
sinucidere

Evenimentul tragic «-fl pe
trecut in cursul anului tre
cut, tn noaptea de 5 august. .A- 
runclndu-sa de ia etajul rece 
al locuinței sale, din strada Ma
caralei, din Capitală. Corina 
Vatile ți-a curmat viața, Cer
cetările . minuțioase întreprinse 
de organele de anchetă be- 
ncM au dovedit că C. V. a fost 
determinată td sdvtrțească a- 
cert act disperat de soțul ei, 
Gheorghe Vasile. Tratamentul 
Inuman la care fji supu
nea soția, vețnlcele și inter
minabilele scandaluri, urmate 
de cele mal multe ori , de 
bdMi, au adus-o ‘pe aceasta in
tr-o stare Eoclnfl cu disperarea, 
pe fondul căreia a apărut ideea 
sinuciderii, Faptele de acest 
gen au culminat cu comporta
rea sa din seara de 5 augdst 
1S71, cind, după mai multe ore 
de torturi fizice ți morale, s-a 
produs ■ deznoddmtniul fatal. 
Pentru instigare la sinucidere, 
Gh. V. a compărut recent ln fața 
instanței de judecată. Prin sen
tința pronunțată de secția a 
IlI-a penală a Tribunalului 
municipiului București, el a 
fost condamnat, conform legii, 
la trei ani și jumătate închi
soare.

Pădurile 
nu fumează!

EleviiElevii școlii generale din co
muna SUlneștl (Gorj) se pregă
teau să plece Intr-o excursie. 
Deodatil. cineva strigă : „Arde 
pădurea" I Fără’ să mal zăbo
vească o clipă, elevii șl profe
sorii au pornit spre locul undo 
se declanșase incendiul, în du
da vintulul care stlrnea focul, 
locuitorii comunei, venițl toți 
cu mic cu mare, si dteva for
mații de pompieri au reușit sâ-1 
localizeze și să-l stingă. Do 
unde și cum izbucnise vilvS- 
tata ? Cercetările întreprinsa 
au stabilit că de la un rest de 
țigară. In ultimul timp, numai 
In Județul Gorj s-au Înregis
trat 11 Incendii, dintre care 
șase în păduri, toate avlnd a- 
ceeașl cauză : neglijența fumă
torilor. Deci, atenție ! Fumă
tori, nu dațl pădurilor țigări 
aprinse, sau. mal blne-ris. nu 
le aprindeți In păduri ! Pentru 

ele nu le suportă 1

Rubrics rodacfaid da i
Dumitra TîRCOB 
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Sclnfell’

cadn.il/
ciiiwxrr.it
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MUREȘ

corespondentul „Scinteii

măsuri luate. In vederea nsigu-

SCÂNTEIA

Bomboane

umplutură de muștar
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tragi, nu

zeci de mil va

potrivit
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porumbului
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S-a terminat

Termocentrala!Toțl Indicatorii de plan tehnico- Constructorii __
economici ți financiari slnt rea- de la Chlșcanl șl-au propus ca, 
Uzați „la zi“. Astfel/ plnă ta In intlmpînarea zilei de 1 Mal, 
prezent au fost livrate cșiipll- să realizeze Inntale de termen 
mentor numai la export mașini- betoharoa camerei de lucru a 
unelte In valoare de peste 2 mi- chesonulul TI— III care, de fapt, 
lloane lei. conliUtale fundația viitoarelor

I Mai
DEVA (Corespondentul „Sctn- 

teil, Sabin Ionescu). întrecerea 
de ia uzina „Victoria"-Că]an s-a 
materializat in primul trimestru 
al anului in depășirea sarcini
lor planificate cu 3.6 milioane 
lei la producția Industrială gio-

★ stații de pompare a apei pentru; bală, cu 5,5 milioane lei'la pro-
.(Cdreepcndeqtul. etapele ;II șl in. ducțla-morfă vîndutfi’ șl încasată
*"■ * șl cu 570 le! pe.flecare salariat

cinstea zua-. de 1 Mal, ta- m
erătoril de pe raza Regionalei cv, 'ț,.

CRAIOVĂ (Cdrcspcmdentul 
„Setntell". NTstor Tuleu). în 
cinstea : zilei. de - 1 Mal, -lu-

La Beiuș, în noua

fabrică de mobilă
CONTRASTS

r
Fotbal sub tribune:

TU UNU SEVERIN (Corespon
dentul „Sclntell”. Ion Anghel). 
în cinstea zilei de 1 Mal. mun
citorii, inginerii și tehnicienii de 
la Șantierul naval din Turnu 
Severin au lansat la apă, cu 
un avana de 43 de zile față de 
termenul prevăzut In graficele 
de lucru, o nouă navă.

★
ARAD' (Corespondentul ..Seta

te!’-. Gabriel Gola). SMduln- 
du-se să obțină rezultate cit 
mai bune In cinstea aniversării 
zilei de 1 Mal. harnicul colectiv 
de muncă de la Uzina'de strun
guri din Arad consemnează In 
aceste zile succese de prestigiu.

șut la poartă, 
in plin!
firi pentru diode, capa
ce și cuvete pentru 
tranzlstori. nituri ta
bulare pentru între
prinderea’ de piese ra
dio șl semiconductor! 
București șl Fabrica do 
frigidere . din Găeș’.L 
întreprinderea orădea- 
riă execută, de aseme
nea, comenzi pentru 
Uzinele de autoturis
me Pitești sl „Armă- 
tura'“-Cluj. ca sl pen
tru unele fabrici loca
le, dovedind o maro 
promptitudine in mo
dul de a răspunde ce
rințelor beneficiarilor. 
Numai prin produselo 
furnizate întreprinde- 

_jput activitatea cu un rit de piese radio șl 
echipament modest — (jemlconductorl Bucu- 
o freză, o mașină de 
găurit și una de raba
tat, pe care alte între
prinderi orădene le 
expedlaseră pentru ca
sare — produce astăzi 
mașini rapide de co
piat. care furnizează o 
copie la 10 secunde, 
arzătoare pentru încăl
zire centrală cu o ca- 
padtate de 30 OM)— 
80 000 kcal/oră. canae 
ți cose de mare pre
cizie peptru Industria 
de cohdensatori, baze 
și conexiuni de argint

După cum am mal anunțai, 
la Beiuș. un orășel cochet, așe
zat la poalele Munților Apu
seni, Intr-o zonă bogata tn dO- 
durl. s-a construit sl a intrat 
In. acest an ta funcțiune □ mo
dernă fabrică do mobilă Ingi
nerul Vladimir Oroa. directo
rul genera! al Combinaîulid 
de exploatare șl Industriali
zare a lemnului din Oradea, 
ne-a vorbit pe larg despre in- ’ 
eemnătatea în viata orașului 
a noii fabrici de mobilă din 
Bolus.

— Noua fabrică este ampla
sată în apropierea unor exploa
tări forestiere și a celor două 
fabrici de cherestea. Ea Isl aduce 
contribuția la valorificarea 
complexă, superioară, a .au
rului verde* al Apusenilor. 
Totodată, fabrica nou construi- ■ 
tă va contribui la ridicarea 
Belușuțul pe o nouă treapta a 
Indirstrlallrilrif. Aid cii va i 
produce mobilă atlt oentru ’ 
piața Internă, cil șl pentru ex
port.

însoțit de economistul Ion 
Tlncău. directorul comercial 
al C.E.I.L. Oradea, am vizitat 
cons’.rucțla modernă a fabri
cii din Being, care va producă 
anual 22 OM de garnituri de 
mobilă. Aici l-am cunoscut pe 
Inginerul loan Popa, directo
rul fabricii, un tlnăr entuziast, 
ca de altfel întreg colectivul de 

’ muncă nou 'constituit.
— De ta început — ne spună 

directorul fabricii — putem
1

zice că am p&slt cu dreptul. 
Primele teluri de garnituri de 
mobilă realizate nlnâ acum 
«e bucură do o bună primire 
din partea organizațiilor co
merciale. Dorim să fabricăm 
numai mobilă de calitate supe
rioară. modernă. multifunc
țională. Am început *ă. fabri
căm fotolii „Nehota" si carnete 
combinate „IIva“. Am . expe
dia! șl la expori citeva produse

Mașinile șl utila lele de înal
tă tehnicitate, cu care este do
tată fabrica, multe din ele pro
duse ta Iară, slnt supraveghea
te de tlherL Foarte multi Li- 
nerl.

— Ne-am pregătit din timp 
pentru n ne asigura forța do 
muncă necesară — ne spune 
directorul fabricii Am trimis 
tineri ta. mai multe centre din 
tară — la Oradea. Timișoara. 
Cluj. Dej. Slghet — pentru a se 
califica in locul de muncă. Dar 
pentru că timpul era dealul de 
scurt, am organizat tn așa fel 
calificarea tacit fiecare viitor 
lucrător al fabricii să se pre
gătească pe mașina la care va 
lucra ți să execute operațiunile 
caro I se vor cere in procesul 
de producție. Acum ne pregă
tim Intens pentru a atinge 
înainte do termen parametrii 
planificați șl să realizăm ase
menea garnituri de mobilă 
Incit să nu înregistrăm nici
odată nid un refuz de calitate.

Aurel POP 
corespondentul „Scinleii

și gol...
Supărațl foc pe echl- 
a locală de fotbal 
Crlșul° — aflată de 

multe etape pe ultimul 
loc In clasamentul 
campionatului' diviziei 
A — o seamă de Iubi- ■ 
lori al sportului cu ba
lonul rotund, deosebit 
de Întreprinzători, au 
Jurat să nu se despar
tă de stadion In .nici o 
zl. Zis șl făcut ! Șl 
ușa, sub tribuna sta
dionului „Grisul”, s-a 
Înființat o adevărată 
Întreprindere electro
mecanică aparținlrid 
uniunii Județene a coo
perației de consum, 
unitatea care șl-a în
ceput activitatea cu un 
ecti

și eu 570 lei pe.fiecare salariat 
la productivitatea muncii. în n- 
celașî llmp, beneficiile suplimen
tare obținute &e ridică la peste 
1,4 milioane lei, cheltuielile la 
1 OM) lei producțle-marfă fiind 
reduse cu aproape 20 lei.

.ConUnuînd activitatea la ace
lași nivel șl ta luna aceasta, co
lectivul uzinei „Vlctorla"-Călan 
a reușit ca de la începutul anu
lui șl pînă ta prezent să producă 
peste plan 670 tone fontă (eco
nomia la consumul specific de 
cocs fiind de 18 kg pe tona de 
fontă produsă), 150 tone produse! 

. . < cărburtoaae șl mal mult de 3®0
Acțiunea pornită pe /mal multe tone, piese turnate - cilindri 
fronturi In 4 din secțiile fabricii, n»»ni (.mi»»- cunoaște un ritm ce consultate p':1‘ru ^mSiîarp- P'®o meca-

* - ■

____ 1 (Corespondentul 
„Scîntcil“. Vnsile Iancu). Con
structori! șl monțoril de db

C.F.R. Craiova obțin succese 
deosebite. In muncă. Ca ur- 
mare . 'a' măsurilor lntreprln- ’ Hlatarl! de fire rar-
se, realizările , zilnice la tone <,alc ,buîn^ac . d
expediate au sporit' ca 11 la sută .s-au^ angajat să dea In folosință 
țață de perioada corospunzătoa- acoȘ- nou ob,ecllv industrial do 
re a anului trecut, Ja? produc- po harta economică a Județului 
tlvltaiea muncii a crescut cu d® J"?1 devreme, adl-
4,21 la sută față de plan. Prin < lunii aușuștj A-
reducerea prețului ‘ ___
realizat o economie de 1.2 mi
lioane lei. iar beneficiile peste 
plan se ridică la paua 3 mi
lioane lai.

BRĂILA (Corespondenta! 
..SctateU". N. Gr.' Mfirășanu). 
Colectivul de constructori

ur-

!e dost s-a proolatn sărbătoare a zilei de 1 
de 1/2 mi- Mai constituie pentru prolec- 

țonți, constructori. Instalatori, 
mentori. șl beneficiar ,un nou 
prilej pentru intensificarea acli- 
vitații de montaj al utilajelor..

a stației de pompare a apel care M . .» .„
va serei celor trei turbogenera- aSf?1“
loaro prevăzute a Intra In tanc- «i
țlune In etapa 1. Este pentru “ ’k-J
prima dată In țară ■— ne spunea 
iov. Tudor Mlhal, inginerul șaf 
al șantierului — clnd construc
tori’. de termocentrale folosesc 
c.hesonul pentru realizarea fun
dațiilor (stațiilor de pomparo".

speclnllștj calificați la nivelul 
tehnicii din dotare, au fost 
create condiții optime pentru ca 
activitatea șă evolueze cu suc
ces din primele zile, din primele 
ore; de producție.

zări din angajamentul anual de 
80 la sută la productivitatea 
muncii, 70 la suta la beneficii 
(suplimentare, 67 la sută la fontă, 
40 la sută la produse efirbunoa- 
se. 60 la sută la piese turnate, 
ceea ce dă garanții certe că an
gajamentul anual va fi îndeplinit 
cu mult Înainte de vreme.

Usi obiectiv care concentrează eforturile tuturor lucrătorilor de pe ogoare

■ «b »fwj

calitate, mal stat încă deficiențe la 
această privință, caro trebuie Înlă
turate cu hotflrîre. Realizarea unul 
ritm susținut la semănat să nu te 
facă iii detrimentul cnâtațIL'
;/’;l”"Eminan'ROW.t-

1 !/,1

ALEXANDRIA. (Corespon
dentul ..Sdntell”. AL Brad). — 
Lucrătorii ogoarelor din ‘ lude- 
țui Teleorman au Încheiat 
marți seara insămlnțarea po
rumbului pe suprafața de 
133 OM ha. cu 12 zile mal de
vreme decit in anul trecut Așa 
cum aprecia' Ing. Emlllan Ml- 
hăllescu, directorul direcției 
generale Județene a agricultu
rii. generalizarea organizării 
și retribuirii muncii în acord 
global in toate cooperativele a- 
grlcole din Județ a atras după 
sine o vizibilă preocupare din 
partea cooperatorilor șl meca
nizatorilor pentru a executa 
lucrări de bună calitate. In ®- 
ceste zile se desfășoară In Ju
deț acțiuni de combatere a dău
nătorilor. ce execută fertilizări 
suplimentare. Iar în unele uni
tăți au Început lucrările de în
treținere a culturilor semănata 
tn prima epocă.

SLOBOZIA (Corespondentul 
.^etatcIF. L. Cloboiaru). - Ieri, 
unitățile oiricolo din lude- 
țul Ialomița au raportat În
cheierea semănatului porumbu
lui pe întreaga suprafață do 
143 OM hectare. Printre primele 
unități caro au terminat această 
lucrare se numără C.A.P. Gră
diștea, Vlădcnl. Ceacu, Călărașii 
Vechi, tazu. Gheorghe Lazăr, 
Pletroiu, SArățenL Andrășcștl, 
Brlncovenl și altele. Concomitent 
cu insămlnțarea culturilor de 
primăvară, pe terenurile cu ex
ces de umiditate s-au desfășurat 
vaste lucrări de desecări Pină 
la această dată, apa a fost el 1- 
mlnaîă de pe 13 OM hectare, pe 
restul suprafețe! lucrările fiind 
In curs de execuție. S-au efec
tuat, plnă la această dată. 37'830 
zlle-muncă șl s-a executai, un 
volum de aproape 100 (MM) mc te- 
rasamente. In prezent po ogoare 
au început lucrările de întreți
nere a culturilor din prima e- 
pocâ.

I
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Tehnologia
potrivită

Tn unitățile agricole din Județul 
Olt, plnă la 18 aprilie s-nu Insă- 
mfnțat paj*.® 87 000 hectare cu po
rumb. ceea ce înseamnă mal mult de 
DO la sulă din suprafața înscrisă 
In planurile de producție ale coope
rativelor agricole, iar In Întreprin
derile agricole de stal lucrarea s-a 
făcut pe circa 13 8» hectare din 
cele 16 300 prevăzute. Multe coopera
tive agricole — Vișina Nouă. Ca
racal, Drăghicenî, Dobrcta etc — au 
încheiat semănatul porumbului. Pen
tru Impulsionarea lucrărilor In unită
țile rămase in urmă slnt masate aid 
forțe mecanice suplimentare de la 
cooperativele agricole fruntașe. De 
la secția de mecanizare ce deser
vește cooperativa agricolă Vișina 
Nouă au fost trimise 9 tractoare 
pentru a lucra pe ogoarele coopera
tivei agricole Vădăstrița. Asemenea 
transferuri s-au mai făcut șl, după 
cum ne spune inginerul Lucian Po
pescu. directorul adjunct al direcției 
agricole Județene, se vor mal face 
Intre unitățile din raza aceleiași sta
țiuni pentru mecanizarea agriculturii.

Cuvlntul de ordine In actuala 
campanie este calitatea. Coopcrail-

vele agricole din Județ au avut o În
semnată suprafață de teren rămasă 
nearată din toamna trecută. Pe’ u- 
nele tarlale, In primăvară, arătura 
nu se putea face la un nivel cali
tativ corespunzător. Ce era de fă
cut ? Specialiștii direcției. Împre
ună cu cercetătorii de la stațiunea 
experimentală Caracal, au stabilit, 
pentru o parte din aceste suprafețe, o 
nouă tehnologie : terenul să fie lu
crat cu scormonitorul (fără întoar
cerea brazdei) șl apoi dlsculL în 
acest fel, La cooperativele agricole 
Vale» Mare, Scărișoara, Mărgineni, 
Negreai ele. s-a putut pregăti un 
bun pat garmlnatlv.

Lucrări de foarte bună calitate la 
semănatul porumbului se executau 
și In cooperativele agricole Cgușoy, 
Cezlenl, Dobroslovenl, Fărcațele, la 
I.AS. Piatra Olt ele. In alte coope
rative agricole șl întreprinderi a- 
gricolo de stat insă, de dragul rit
mului, se neglijează nejusllflcat ca
litatea lucrărilor. In tarlaua nr. 28, 
bunăoară, a cooperativei agricole 
Vlădila, mecanizatorul Sdlliai Colac 
Insămința porumb lntr-un teren 
Insuficient de bine pregătit,. Din a- 
ceasiă cauză; adincimea de semănat 
era ncunlformâ. Deficiențe In ce 
privește semănatul porumbului am 

TnUlnlt șl la unele terme ale I.AS. 
din Județ. Mecanizatorii Nlcolae 
Pană. Constantin Clrciumaru șl 
Dumitru Dan de la ferma nr. 2 a 
I.A.S. Studina nld nu știau ce 
hibrid. do porumb Insămințează, la 
ce adinedme trebuie Incorporată să- 
mlnța șl nici densitatea ce trebuie 
asigurată. Explicabil, Intr-un fel, 
deoarece el nu posedau, așa cum 
este normal, ordinul de lucru in 
care să se precizeze toate elemen
tele necesare operațiunilor de Insfi- 
mlnțare. . ' .

Deși trăsătura generală a activită
ții ce se desfășoară acum pe ogoarele 
Oltului este griji deosebită pentru

în rinduri 
perfect 

drepte, cu 
gîndul h prășit 

în județul Mureș semănatul po
rumbului a fost declanșat pe data 
de 10 aprilie. ExLsta condiții ca a- 
ceaMă lucrare să ®o Încheie in limi
tele timpului optim. Sedillo S.M.A 
dispun de un număr Bufldent de 
semănători, a fost asigurată sâmlnță 
de calitate, pregătirea terenului șl a- 
pUcarea Îngrășămintelor s-au efec
tuat in conformitate cu regulile a- 
grotehnlciL

Plnă la 17 aprilie au fost însărnln- 
țate 40 la suta din suprafețele pre
văzute, a se cultiva cu porumb. în 
cela mai multe cooperative agricole, 
prlnlr-o temeinică organizare a 
muncii, lucrările se află intr-un eta- 
diu avansat; Așa-slnt cele din Balta, 
Riclu, Madaras, Biehls, Slntana de 
Mureș, Barghla șl allele. La Ungheni, 
în 7 zile s-a InsAmlntat cu po
rumb toată suprafața prevăzută. 
;Pentru a tis evita pierderea apel 
din gol. conform Indicațiilor eoe- 
clnllștilor, pregătirea patului' ger
minativ s-a făcut in preziua semă- 
nntalul. La fel s-a avut in veder® 
geometria perfecta a lanului, ma
terializata in rinduri dropie, asl- 
gurindu-se de po acum desfă
șurarea In bune condiții a lu
crărilor de inlrețiitcre.

Cu ocazia raidului am poposit șl 
la cooperativa . agricolă Chlrilcu. 
Deși era ora prlnzuluL pe tarlaua 
pregătita pentru Insămlnțărl nu a- 
păruse Încă mașina de semănat. Era 
prea devreme să tnceaoă semăna
tul 7 Nu. Această unitate e i'.e veci
nă cu 'cele clin .Vidrasău și Slnpaul, 
care slnt avansate la Insămlnlarea 
porumbului. La sediul secției S.M.A 
d!.n Chlrlleu. tractorul prevăzut 
pentru semănat! avea cauciucurile 
sparte. Un alt tractor era întrebuin
țat la măcinat furnic. Cu mare In
ii rzi ere, șeful secției a dat dispoziții 
pentru înlocuirea tractorului defect 
cu unul retras de pe ogoare. Așa se 
face că la Chlrileu din cele 169 ha 
prevăzute a se cultiva cu ponimb au 
fost Insămlnțate numai Că ha. Nu s-au 
respectat Indlcaiiile direcției gene
rale agricole privind folosirea „zilel- 
lumină" nici la, cooperativele agri
cole C'eaușu de Clmple. Dacă Ia Chl
rilcu ziua de muncă începuse la 
orele 12. aid o mașină de semănat 
am' Intlinlt-o-Ia secție după masă, 
la orele 17. deși In condițiile excep
ționale de lucru se nule» continua 
munca Încă cel, puțin 3 ore. Ritm 
lent la Insămlnțărl am oului con
stata si La cooperativele agricole din 
Săbed. Vărgata. Cozma, Bogăceana.
Mica etc. -

înlruclt In judelui Mureș semă
natul porumbului a început In con
diții favorabile, cate necesar să fie 
luate măsuri ca toate mașinile *5 
lucreze din zori șl plnă seara.

Lorand DEAK1 
corespondentul „Scînieii

Șl la semănat se remarcă o seamă de 
inițiative prețioase. Spre exemplu, pentru 
reducerea Hn,pulul de semănat au fost a- 
pllcate două secțiuni ta plus la semănă
toarea SPC-6. Ded în Ioc de 6 rinduri se 
insămințează cile 8 rinduri la o singură 

. Te traclorutai (fotografia do 
jos). Tn același mod se va proce- 

. _j mărirea randamentului 
cultivatoarelor la prășltid mecanic. Ase
menea inițiative, pe Ungă că duc la grăbi
rea lucrărilor de semănat șl întreținere a 

_ „------, _______si:’±i;.rol Important ta exploa
tare este mereuTn mijlocul mecanizatori- tarea mai eficientă a tractoarelor șl re- 
lor, ol celorlalți lucrători, ce nu-șl precu- ducerea tasaril- solului. Desigur, trecerea 
pvțMC eforturile pentru a smulgo pămln- 
talul recolta cit tnal bogate’.

în lanurile de griu sa efectua erblcida- 
rea cu avionul utilitar. Viteza de lucru 
ajunge, astfel.-la 460—550 ha pe zi. In 
această operație, lucrul cel mal important 
eaîo să cLșUgl timp, să taci total cit mai 
repede cu’ putință. Pentru că este știut că. 
o dată apărute, buruienile consumă o În
semnată cantitate de apă șl substanțe nu
tritive necesare plantelor. Dar cum să 
fac! ca operațiunea să decurgă mai repe- 
da ? Clnd omul nu face treaba așa ca să 
fie făcută, ci pune Inimă in tot ceea ce 
face, 8.0 găsesc șl soluții. Iaicrătorll șl spe- 
dnllșUl LA»S. Belclugatele au aplicat o 
metodă originală de alimentare mecanizată 
a avionului eu erbldde llehldc redueind 
Umpul de staționare de 3 ori. (Fotografia 
de sus).

CÎND OMUL PUNE INIMĂ
CEEA CE FACE

Tarlalele'întreprinderii agricole de stat 
Belclugatele din Județul Ilfov . Însumează 
o suprafață do peste TO 0G0 ha, cultivate 
in cea moi mare parte cu griu și porumb. 
Ceea ce li caracterizează pe agricultorii de 
aid stat hărnicia șl dăruirea cu care ap!!- 
că cele mai avansate metode agrotehnic® trecere a 
•șl cele mai valoroase Inițiative . Izvorî le I» .  

■ din propria lor experiență șl din cea-a da șJ pentru 
altor unități agricole. '

Ara străbătut „valurile" verzi de griu șl 
tarlalele cu porumb și floarea-soarelui Îm
preună cu Inglnerui-șcf Ion Pădureanu. culturilor, au un (■T"n (Fv®! r» im fir.ai a ; i y» nr* H'l rtran 11 t (f nrnn (mn9 AiFinlA'

da la 6 la 8 rinduri pe același cadru de 
semănătoare SPC-6 impune nivelarea cit 
mai perfectă a terenului. Șl pentru aceas
tă lucrare specialiștii șl mecanizatorii din 
I.A.S. Belclugatele au găsit o metodă sim
plă și avantajoasă. Cu ajutorul unei șine 
tic eale ferată lungă de 12 tn. legală cu un 

. cablu de ambele capete și remorcată de 
un tractor, se efectuează nivelarea pe în
treaga suprafață de teren ce se insămin- 
leazf. ta această primăvară. E o metodă 
simplă, practică șl la Indention oricui, fără 
Investiții.

Stat numai dteva din preocupările șl 
Inițiativele menite sfi ducă la creșterea 

' producției de cereale șl plante tehnice, la 
sporirea eficienței economice.

Horea CEAUSESCU 
corespondenta! „Scinleii

.roșii’ Si Fabricii de fri
gidere din G&cșll, de 
pilda, unitatea orădea- 
nă reduce cu peste un 
mlUon lei efortul va
lutar nl acestor unități 
economice. Cum ®e 
vede, indiferent de zi, 
Indiferent de Jocul e- 
chipe! „Crlșul* pe are
nă, sub tribunele sta
dionului din Oradea sa 
practică un Joc foarte 
eficace (sau eficient) : 
flecare șut la poartă 
tnsenmnfl un gol.» In 
plin.

de ciocolată cu

cu fostul Combinat al 
Industriei alimentare 
Cluj.- S-a apelat la 
procuratura locală, dar 
aceasta șl-a declinat 
răspunderea, «nunlnd 
că nu este un caz pe
nat Urmează adresa 
In sus șl7n. jos. tar- 
m!ndu-se astfel volu- 

____ cadrul minosul .dosar ..CA- 
Comblnatului da--it®<^arJDEȘț“.?;IMnA-Ja urmă, 
dustrle,t , alimentată ' fabric»' „Fcloacur ■ 
Cluj, a' procurat 'prin - 
transfer do la fabrica 
„Candla" din Timișoa
ra o mașină de tras 
bomboaițo de ciocola
tă, tip „Cădem*, cu o 
capacitate de 200 kg 
pe schimb. La sosire 
s-a constatat că. din 
cauzn transportului, 
tunelul de răcire s-a 
deteriorat și, deci, 
mașina trebuia intro
dusă ta reparație. lu
cru care s-a șl făcut 
in atelierele aceluiași 
combinat între timp, 
combinatul amintit s-a 
desființat... Fabricii 
„Feleacul" I s-a predat 
această mașină, cu o 
valoare da Inventar de 
K) (MO lei, plus o fac
tură cu costal repara
ției In valoare de... 
121 310 lei. Șl. cum era 
de așteptat, fabrica de 
bomboane ..Falcacu!" a 
contestat costul repa
rației pe motiv că în
trece valoarea de in
ventar ș! legea nu 
permite acest lucru. 
Contestația este tri
misă combinatului de 
morărlt și panificație, 
din cadrul Industriei 
locale Cluj. In proprie
tatea căruia se află a- 
lelierele In care e-a 
executat repnrația. A- 
cesta spune răspicat că 
nu poartă răspunde
rea. Insrucît nu este 
una și aceeași unitate

Cum. vl se pare ne
firesc 7 Dimpotrivă a 
foarte simplu șl plau
zibil. Ascultați cele 
de mal Jos :

Prin 1070, In Ideea de 
a diversifica sortimen
tele. fabrica de produ
ce zaharoase „Felea- 
cu!“ din Cluj, pe n- 
tunci - din . “

trebuit să sa resemne
ze, a trecut pe căituri 
suma de 121319 leL 
Ceea ce, desigur, afec
tează serios prețul de . 
cost Deci, un prim 
motiv ppntru ca „să 
sară rhușlâfur.

Clnd să fie Insă pusă 
In funcțiune mașina, 
s-a constatat că repa
rația a fost executată, 
după cum afirma chi
mistul Silviu Fillmon, 
directorul fabricii „Fe
tescul*. anapoda. -Ex
pertiza făcută consta
tă. Intr-adevăr, că re
parația este nesatlsfă- 
cflloare și că necesită 
o alta care nu se știe 
cile ’ ' ”
costa. Deocamdată sa 
Întocmesc schițe, devi
ze ș.a„ se cer aprobă- 

, rlle de rigoare șl. 
după cum ne spunea 
directorul, ea va putea 
fi pusă In funcțiune 
doar peste 6 luni. Cine 
este vinovat pentru 
repararea necorespun- 
zătonre a mașini! 7 
Aici, c ale! ! Flecare 
din partenerii vechiu
lui combinat se scutu
ră de răspundere. Pa
guba va cădea tot pa 
spinarea fabricii 7 Da
că da — alwici să. ne 
mal mirăm că bom
boanele de ciocolata 
vor avea (ca ..gust e- 
conomlc") umplutură 
de muștar 7

Tu le faci, tu să le 
pămintul 
calci!
plantare, clnd pe co
operativele agricole, 
care nu ar fi idenilfi- 
cat suprafețele care să 
fie destinata pomilor. 
Numai că nu s-a cerut 
ministerului autoriza
ție in baza unor docu
mentații Întocmite de 
unități privind schim
barea categoriei de fo
losință a terenului des
tinat pomilor.

Cooperativa agricolă 
de producție Gradine, 
prin Lnglnerul-șef Du- 
mllru Danciu : „Tre
buia să plantăm 50 Ita 
In primăvară pentru 
care aveam șl proiectai 
și gropile săpate. Nu 
am plantat nimic din 
două motive : teama 
de secetă șl lipsa de 
material sădi tor co
respunzător. Suprafața 
va fl Impomată la 
toamnă*.

Ded. de la toamnă, 
Iar la toamnă. Și, 
deci, nu pfimlnlul e de 
vină — ci altceva sau 
Blicihevn. Oare direc
ției agricole -Județene 
II cate Indiferent că pe 
280 ha 
crescut cu doi ani ?

în loc de concluzie, 
vorba cin tecul ui (ușor 
modificată) : tu le faci, 
tu că te tragi, nu pă- 
mlntui care-1 cald I

cărei
în Județul Viicea, din 

cele 2S0 ha prevăzute 
a se planta cu pomi 
B-au realizat circa« 
10 ha. De ce această 
tărăgănare ? Din cauza' 
pămlntulul uscat, spu
ne Ing. Const. Neofit, 
directorul LP.V.LUF. 
Argumentul cu seceta 
nu poate să convingă, 
în februarie, dnd se 
putea planta, nld 
vorbă nu era do se
cetă, Atunci, de ce 

Pen- 
a afla adevă-

este Invocată 7 
tru 
rul apelăm la direc
ția generală agricolă 
Județeană. Zadarnic. 
Cerem lămuriri la 
Centrala de producere, 
valorificare și Indus
trializare a 'legumelor 
și fructelor București. 
Lucrurile " stau așa : 
suprafața respectivă 
aste rămasă neplan- 
tală nu din primăvara 
aceasta. cL.. din toam
na trecuta. Revenim 
la LP.V.I.L.F. unde 
stăm de vorbă cu 
Mlbal Dănlcel. inginer 
principal cu probleme 
de pomicultură. Res
ponsabilul pomlculturll 
vllcene nu mal dă vina 
pe pămlnt, ci pasează 
răspunderea dnd p« 
minister, care nu ar fi 
eliberat autorizație de

pomii nu au

4;
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_ _ „ care, dezle- 
! pe om do chinga 
ițJBor șl Izgonind din 
ia Iul adversitățile

măsură >
Se afirmă, șl pe burta dreptate, că 

fiecare sesiune de examene rtudesi- 
țeștl este un seismograf elocvent 
pentru toț c&oa ce se petrece In cu
prinsul urnii Institui universitar. A- 
devărul acestei afirmații se verifică 
inclur.lv In cazul Institutului politeh
nic din Galați, unde fiece, procent 
Btattotlc ol recentei sesiuni exprimă 
nu numai rezultatele eforturilor de 
ptaă acum, dar el laturile unul pro
ces de perfecționare afini In conti
nuă desfășurare. Care stat primele 
jconstatari ?
«. Comparind situația după eeslimea 
din februarie 1972 cu cea din seslu- 
Jiea corespunzătoare a anului 1971, se 
constata, o «cădere procentuală a- 
hproapo ta toți Indicatorii. Șl dacă la 
".examene susținute” procentul scade 
’doar de la 02.5 In 91 ta suta, ta schimb 
la „examene promovate" procentul 
«cade de la 07,7 In 77 la suta. O sefl- 
■dero de peste 2 la suta s-a toreals- 
(irat și Ia indicatorul „nota ele 7 și 
fpeste 7“, ta timp ce procentul de in- 
tegrnliștl atinge cota sa cea mal cîe 

coborlnd de ta 51,1 ta 41.9 In suta. 
W. nu dntem pentru fetișizarea

cifrelor ; procentului mal mare de ne- 
'pronw.-ati 11 afiflm explicația șl ta 
.creșterea exigențelor față de pregă
tirea studenților. Nu vom pleda pen- 
>tni „ameliorarea” artificială a pro- 
<.e:î'e’or. Credem Insă, cum vom !n- 
'cerca să dovedim, că au rămas pos
ibilități de natură profestonăta și edu
cativă neinvcătlgata șl nevalorificate. 
[ÎAțndar, doar ceva mai 
.treime dintre studenții gftlățeni 
'promovat toate .examenele din 
centa sesiune, dnd — «*«"»•■

^reținut — numărul prot 
uman este mal mic deci

adresa ministerului nostru „ zeci de 
memorii. Plnă astăzi, ln®ă. degeaba I

Modificările din planurile da in- 
vățămlnt, operate după cit $e para 
fără a se ține riguros seama de ce
rințele autonomiei universitare, pot 
coaslltai implicit o cauză a rezultate
lor slabe obținute inlr-o sesiune. Mai 
ales in cazul politehnicii gălâțene, cu 
un profil atll de distlncL Dar numai 
o cauzâ. Pentru că altele pot fi 
gările ta Însuși modul de «Micepcro 
și de organizare a întregii vieți uni
versitare. Spre exemplificare, să ne 
oprim puțin asupra muncii de În
drumare nemijlocită a studenților, 
care cumulează o bună parte tlin 
problematica universitară. Cum este 
conceputa această activitate 1 Am 
parcurs mal tatii dteva dintre pla
nurile de activitate ale cadrelor di
dactice îndrumătoare. Toate Impre-- 
sloncază prin amplitudinea acțiunilor 
prevăzute. Din păcate, ele pierd 
uneori dta vedere aspectele aparent

LA INSTITUTUL

POLITEHNIC

mult do o 
-ir‘' i au

centa sesiune, dnd — fapt demn de 
^reținut — numărul probelor de exa- 
-men este mal mic dedt ta sesiunea 
do vară ! Șl totuși, ar fl comod șl 

“simplist să se explice asemenea pro
cente prlntr-o scădere de ansamblu a 
procesului do Invățamint gtUălean, 

’Concomitent cu realitățile consetn- 
“nate mal sus, exista o creștere reală 
a numărului studenților foarte buni 

«(notați cu 0 șl 10). o perfecționare 
'sensibilă a pregătirii celor din anii 

',‘ntal mari, unde se resimt mal direct 
«Influențele unei mai bune legături 
cu activitatea productivă sl da cerce- 

’tare științifică. Exista, de asemenea, 
„numeroase alte lndldi ale unor certe 
.progrese obținute. Cum se explică a- 
•ce.'Sa rezultate diametral opusa ? 
!' De flecare dată dnd am adresat a- 
“coasta Întrebare, Interlocutorii noș- 
'tri au fâcut trimiteri la planurile șl 

' programele de invățămint, ale căror 
«frecventa schimbări, nl se explica, 
“grevează mal talii' asupra nivelului 
de pregătire al studenților. Firește, nu 

Je vorba de toate schimbările operate. 
ițDe pe urma unora dintre ele, siu- 
«dehțil beneficiază acum de cunoaș
terea cltorva discipline dintre cele 
‘,mal modeme : electronică, automatl- 
iizărL mașini de calcul, sociologie In- 
■'dWitrială, marketing ș.a. „Dar ase- 
toienea înnoiri și-ar afla o apli- 
fjcarc și mal fructuoasă, dacă.„ 
'racordarea lor la ‘ reali lăți Ie Insll-_ 
Slutului nostru or l fi ; mal’’ acceii-” 
f'tuata ; po clnd așa, noutățile 1nlro-“ 
„duse trag uneori mai mult taapol de- 
“dt înainte, iar recenta sesiune nu e 
«străină de coMectațele acestei start 
de fapt" — na declara prof. dr. Du- 
mitra Bogata, decanul Facultății de 

-indusirtl alimentare și tehnica pes- 
,1, cultului.
“ — Concret, ce aveți în vedere ? 
J — Gruparea tuturor Industriilor a- 
'’Itrnenfare lntr-o 6ingură secție, cum 
,,se procedează acum, determina o nu- 
Ș praaglomerare a p-oeesulu! de !nvă- 
Sțămlnt prin aceea că studenților le 
J'sint oferite din toate dta cevm șk„ 
“nimic care că-1 ajute efectiv in, vii
toarea lor activitate da producție. Să 
mă explic. Noi pregătim ingineri 
pentru diferitele ramuri ale indus
triei allraoitaxe. Dar acestea slnt ab- 
so!ui.diferite intre ele. tehnologiile 

Jjtar sini cu totul spcdfice. Clnd, ta 
- urmă cu aproximativ 5 ani. 12 secții 
'J existente pe atunci ta noi s-au coma- 
lisat In 3, măsura răspundea unei ne- 
cv.'itațl șl a condus vizibil la o per

fecționare, pa dnd așa, forțJndu-ga 
1Jcomasarea intr-o singură secție, e- 
JehUibrul se strică. Șl el se reflectă in 
Ump. tatrudt absolvenții vor Intrata 

q producție cu multe și diverse nb- 
■ țiurd teoretico, fără Insă să cunoască 
''tehnologia de fabricație, care In In- 
„ dustria alimentară este hotarltoare. 
''Pentru susținerea acestui adevăr la 
icare, do altfel, subscrie si benefida- 

’ ral — Departamentul industrial all- 
“ men tare — î: a ii tutui a expediat pe

DIN GALAȚI

mal miri, Insă nu o data esențiale 
pentru reușita muncU universitare. 
De pildă, In asemenea planuri Indi
viduale de Îndrumare ii rit consem
nate la loc do frunte Inițiativele me- ■ 
alto să cultive responsabilitatea stu
denților, atitudinea lor conșilentă 
față de Îndatoririle vieții universi
tare. Dar n-am gfctt referiri și la 
Întărirea frecvenței studenților la 
cursuri, semi narii, lucrări de labora
tor etc. Ca si cum frecvența n-ar fi 
o Îndatorire, ca și cum participarea 
regulata, la cursuri șl semlnaril n-ar 
defini o taUtrâ esențială a vieții u-> 
nlversitare. Și nu la Galați s-ar 
putea invoca eventual hwixnrtunita- 
tea unor asemenea referiri, din mo
ment ce numai în semestrul T a 
fost Înregistrat pe institut un număr 
de peste 21 mii de absențe (în medie, 
drea 12 absența de student).

Virtuțile studiului individual sini, 
d© asemenea, bine cunoscute la Ga
lați. Practica jumătăților da măsură 
&e face insă simțită ți old. Pentru 
exemplificare, nu e nevoie să ape
lăm la sondajul efectuat de noi 
Împreună cu directorul bibliotecii, 
Cu prilejul căruia, In ziua de 31 mar
tie — o zi obișnuită a găplămlnii — 
ta orele 18, in sala mare de lectură 
(circa IM) locuri) erau prezențl doar 
21 de etudențt Este suficient aă a- 
mlntim, așa cum ele altfel rezultă 
ei dlntr-o analiză efectuată dose- 
hatul universitar asupra stadiului de 
redactare șl multiplicare a cursuri
lor. că lucrările didactice planificate 
a vedea lumina tiparului slnt reali
zata doar In proporție de 32 la sulă, 
din csire materialele de bază (cursur 
rile) doar fai procent de 18 la suta.

Bineînțeles, aceasta nu înseamnă 
că studenții gfllftțenl n-au ce dll „ta 
zl“ In biblioteca institutului de peste 
21B mii de volume șl, ca atare, ar fl 
justificată In vreun fel prezența kw 
sporadică din sala de lectură la ora 
sondajului nostru. Chiar dacă unele 
deluri do prelegeri nu stat Încă ti
părite, exista In schimb numeroase 
lucrări fundamentale, tratate și mo
nografii tehnico. In limba română ca 
și in limbi de circulație universală, 
care, cel puțin acestea din urmă, nu 
par a fi utilizate cum trebuie. Iată, 
de pildă, ta ziua de 27 martie, dintre 
cele 397 volume solicitate, doar 10 
erau ta limb! străine, dintre cele 
420 cerute a doua stl, door 12 erau în 
limbile franceză, rusă, engleză sau 
germană, Iar dintre cale 43fl consul
tate ta zhia de 23, doar 14 erau In 
limbi străine.

De fapt, toate aceste asjxjcte do- 
bindesc semnificații mult mal adinei 
dnd stat raportate la sarcinile fun
damentale puse azi in fața invățâ- 
mtritulu! superior, care nu se reduc 
la modul ta care slnt asigurate ca
racteristicile unei programe de ln- 
vățâmlnt sau In care se desfășoară 
studiul Individual intr-o facultate sau 
alta. Pregătirea noilor generații de 
spedallsti — ta cuprinsul căreia Ha

care sesiune arc Importanța unul 
salt calitativ —- vizează taturi, mult 
mal pumeroase, mal complexe șl 
reclamă, tocmai de aceea, mobiliza
rea Întregului corp profesoral ei a 
studenților, aceștia din urmă fiind, 
de fapt, cel diniil chemați să nu to- . 
Jereze în mijlocul lor ntd o abdi
care de . la rcsponsabilitâțlle vieții 
universitare. Desigur, toate aceste a- 
dovăruri slnt cunoscute ta Galați, 
Dar cum alnt aplicate 1 Fenomenul 
absențelor, bunăoară, a pcilejull, In 
adunările generale ale asociațiilor 
studențești numeroase dfacuțll, s-au 
formulat Întrebări șl ș-au luat an
gajamente. iar decanatele, receptiva 
propunerilor făcute, au emis in luna 
noiembrie nu mal puțin de 1S1 de 
sancțiuni. Dar, oe pare, concfuzHla 
trase au șl fost uitate p'.nft ta luna 
martie, care a debutat in semestrul 
al II-iea cu peste 4 CW de absențe. 
Sau un aii exemplu : Inițiativa luată 
pe plan contrai ca în scopul des
congestionării studenților unele e- 
xamene să se desfășoare mai opera
tiv, nu insă mai superficial, prin 
înlocuirea notelor cu calificativele 
„admis” șl „respins”, a făcut ta a- 
dun&rfle studenților obiectul a nu
meroase angajamente. Șl de această 
dată Insă prevederile 
destul de repede uitate, 
ce I 
curs predat ta anil V ți VI Nave, dta 
cei 33S de studențl, L53 au obținut ca
lificativul „respins”. Iar ta „Tehnica 
pescuitului” dintre col 33 de studențl 
al anului IV Plsdcultură numai 4 
au obținut cnHficativul „admis”.

RezulUi deci că nici sancțiunile șl 
nici angajamentele din ședințe nu 
pot avea eficienta scontată, dtă 
vreme na slnt însoțite de acțiuni e- 
ducatlve substanțiale, cu Influente 
răsfrinte asupra tuturor aspectelor 
vlc(il universitare, cita vreme nu este 
întronat un eflmat de intoleranta 
față de orice abatere. Munca educa
tivă de largă perspectivă, singura în 
stare să inițieze șl să finalizeze ase
menea acțiuni, se înscrie așa
dar ca un dat necesar vieții uni
versitare, un atribut fără de cure în
treaga activitate dlntr-o lnsHluțle 
de lnvățămlnt super tar riscă să 
devină prizoniera imul i 
llsm rigid, îngust, să fie J

lata doar dteva componente ala 
activității universitare de la Galați. 
Dar și numai pe seama lor sa poate 
întemeia concluzia ’că adevăratele 
perfecționări se cer efectuate nu di 
jumătăți de măsură și nici ta contra- 
timp unele cu nițele. Adevăratele e- 
leznente de perfecționare prind viață 
șl ee dovedesc a fi rodnice numai 
atunci dnd se integrează ta existenta 
unei Instituții, realizează o continui
tate organică cu toate eforturBe an
terioare, sub puterea de rnodelare 
specifică organizațiilor de partid din 
instituia și facultațL »' ■ ' 'ri

Mihtil 1ORJDĂNESCU

lor nu fost 
_____ ____ _ _____din moment 

la „Analiza activității economice”, 
■ș predat la anil V șl VI Nave, dta

la „Tehnica

meșteșugite, totul concură 
la .transformarea descrieri
lor de natuță ale Iul Hogaș 
ta adevărate poeme in 
proză. Cu certitudine, avem 
In Hogaș un talentat scrii
tor, autor al unei opere re
marcabile. Închinată frumu
seților palrieL oamenilor 
el. "

Sub același regim al hi
perbolei, care 11 guvernea
ză viziunea asupra oameni
lor și locurilor, scriitorul a 
așezat șl propria saifăpturil, 
proiectata consecvent pe: 
cerul ficțiunii șl doblndlnd' 
alură de personaj mitic. 
Drumețul învăluie lntr-o 
manta Imensă, tal umbrește 
fruntea cu o pălărie va®lă, 
poarta opinci In picioare sl 
revolver la briu. A doua 
călătorie o face călare pe 
vestita iu! Plslcuțfi. o Iapă, 
năzdrăvană capabilă <ta 
inșface cu dinții de ceafă 
coșcogea dulflu de ©t ină, sau 
eă-și treacă sta.pl nul ta zbor 
peste apele J învolburate ale 
TazlSuiul. Sa conturează 
astfel sub ochii noștri un 
sol de Tartarin carpatic, nu 
lipsit totuși de luciditate si 
avind grijă din cînd ta dnd 
să ae mai tragă șl singur 
de mineefi. Riscul unei 
exaltări monotone este evi
tat prin binevenite accente 
ironice : „sufletul meu 
nlctodală n-a fost ta atare 
eă ducă prea multa vreme 
în spete povara ucigătoare 
a sublimului”. Pendularea 
continuă între cotidian șl 
mitologic are ta parte ace
lași rol, de a restabili sau 
menține prin umor adevă
rata măsură a lucrurilor. 
Vocația alngurătațU absolu
te șl prelungi nu e proprie 
lui Hogaș, Robinson cu ter
men redus, el poate petrece 
o 7.i-douâ adăpostit m sco
bitura une.1 stlnci, dar nu va 
amina fără rost momentul 
întoarcerii Iui printre oa
meni. Pentru cel simpli nu
trește de altfel o simpatie 
neascunsL Deși nu stat a- 
nlmate de Intenția anchetei 
eodăle, peregrtitarfle bctII- 
torului 11 deschid totodată 
ochii asupra unor realttățl 
întunecate ale satelor, b!n- 
tuite de mizerie, Ignoranță 
șl . 
fără echivoc asemenea stări 
de lucruri, iwriitonii dezvă
luie o tr&săttaă prețioasă a 
profilului nău uman.

A reface astăzi iltnerand 
lui Hogaș ar însemna să ră
tăcim drumul. Inlr-atl*. 
și-ou schimbat fața, sub ac
țiunea transforanatoare a 
omului, meleagurile colin
date ctadva de ol. Vom tre- 
eărl Insă de o emoție apar
te constatlnd că elementul 
de căpetenie al noului pei
saj, marele lac al Sicaru
lui. șl-a gMt sub pana Iul 
Hozas o descriere antldpa- 
tfi : „Șl în ludul acosta ne
mărginit. pe care r.’ct o a- 
dlere de vlnt nu-I însufle
țea. munții răsttBmaU. cu 
codrii toc cu tot, W oglin
deau neclintite chipurile 
lor, pînă .spre fundurile 
cele mal de jos. sie ®d!n- 
culstl...”. R’d!elndu-s@ disț 

___ ______ _ ___ ss_,._______ -__ paginile cărții, neobositul 
prw’erbetor L“*int cil g«triă de luptarăm a . drpmeț s-cuinetară .țiaastBzi 

”___ pămlntului.i Elanul liric .al miiptil^Neamțului, pe,„cr®ț
„vorna ceea- vom găsi iu evocării, cadența largă șl dindoasa' lui Rosfnahta.
Hogaș aluzii mitologice, d- sMllnută a ’rarelor, cu 
tata din Horațiu, din Vlrgl- dauzdle ritmice și repetiții St. CAZIM1R

o data Iți trăiești viața de llu șl din Dante, introduse
două ori”. Dar nu Întreaga cu aceeași isitențta umoris-
vlață a lui Hogaș a-a bucu- tteă și lzvorlnd din aceeași
rat de privilegiul Iran- Joviali taiel ■-
scrierii, d mal alas acea 
frlnîută a el < 
g!ndu-l 
conveni 
preajma

___ . 
alunea plenară. Acest - rol 
eliberator a revenit drume
ției pe poterile munților, și 
cu ea și-a Impleîlt Callstrat 
Hogaș partea cea mai trai
nică a. drumului literar.

Se împlinesc 125 de am 
da la nașterea Iul Callstrat 
Hogaș. Mal Vlretalc dacii 
Emlnescu, Caragiale șl Sla
vici, prozatorul moldovean 
este totuși mezinul lor în 
succesiunea generațiilor li
terare. Cobori tor dlntr-o 
veche familie do răzeși. Ca- 

i Ustrat Hogaș s-a născut la 
l Tccud la 10 aprilie: 1847, 

șl-a făcut studiile liceale la 
Academia Mlhăileană (nu- 
mfirinrhi-1 printre colegii 

' săi pa A. D. XenopoL V. 
Conta, AL Lambrior, Gh. 
Panu) și a urmat apoi, timp 
de doi ani, cursurile um- 
veraltfilil Ieșene. Numit ta 
IES® cn profesor de „partea 
literară” ta gimnaziul din 
PlaLra Neamț șl totodată 
director al școlii, vicisitudi
nile carierei fl vor purta ul
terior prin mal multe orașe 
ale țârii, plnă ta statorni
cirea ta Iași, unde !și .va 
desfășura ultima parte a 

. unei activități didactice de 
paste patru decenii. La în
cheierea el, Cnltetrat Hogaș 
era îndreptățit «ă spună : 
„toți cel ce mă cunosc, știu 
cît de mult am iubit școala 
și cu cllfi rivnă șl dragoste 
am muncit ta învățămini". 
De-a lungul Ihlregulul răs
timp, profesorul lucrase cot 
ta cot cu scriitorul, ce- 
d!ndu-l o parte din răgazu
rile sale, dar cel din urmă 
n-avea sâ culeagă declt tlr- 
zlu și incomplet rodul stră
daniei Iul literare. Bucățile 
tipărite de Hogaș ta modes
te publicații provinciale 
(mal ales in revista Asachl 
din Piatra Neamț, undo o- 
părea in 1832—1UM prima 
versiune n „Amintirilor 
dlntr-o călătorie”), ca șl co
laborarea ulterioară te „Ar
hiva” tal A. D. Xenopol, 
n-au oferit scrisutal său de
ci t un rSsimct cu total re- 
elrins. Abia dună UXM. în 
ambiante Vieții românești, 
a găsit CaUstrat Hogaș în
demnul de a-șl relua șl de- 
eăvlrșl opera, șl abia după 
vi mia de șaizeci de ani, 
prin apariția prozei oale ta 
.paginile presWcasel revis
te Ieșene, autorul a pășit 
pe calea notorietății. Tipă
rirea in vcâum a scrferBor 
oale fiind zădărnlcilă Insă 
de Inilmplâri nefavorabile, 
recunoașterea sl prețuirea 
tal Callstrat Hogaș (care 
n încetat din viață ta 
28 august 1917) rămin 
ta esență fapta posteri
tății. A unei posterități 
căreia anii noștri l-au lăr
git incomparabil dimensiu
nile. prin difuzarea operei 
In tiraje de masă, prin (Stu
diile și monografiile ce l-au

■ ' . fost consacrata, „prin, tot 
formează șl tnlveUne “ta 
timpul de față perenitatea 
valorilor clasice ale patri- 

- monlulul nostru literari 
()•:■!.-« lut Callstrat Hogaș 

confirmă, intr-un chip mult 
mai acut dedt alte exemple 
posibile, o subfflă obsorvn- 

: ție a Iul Anatole France :
toată 1 Imaginația noastră

1 esîe făcută din amintiri. La ______________ _
. temelia eraisulul său. pro- rament și viziune 

za tonii așază deschis un ------- -
i tmboJd memorialistic : „La

nrtna urmei dot -e mai bind ’-iț' 
. să scrii despre ale tale de- j j 

cit despre ale altora ■ cări ■’ , 
dacă, mal eu samă, ai con
dei cinstit, apoi in loc de i

Al doilea mare rezervor 
al hiperbolelor lui Hogaș 
fl constituie spectacolul na
turi L Spunem „gpeciacol” 

,__ ._______ __________ .__ deoarece natura nu e pen- ___
meschine, IJ dăruise expan- tru el o proiecție afectivă, ei.

. = .... . o consonanță' a eulul; d e
o realitate vrednică prin 
ea Însăși de înțelegere, ad
mirație și iubire, o prive
liște in perpetuă schimbare, 
alternlnd momentele de

».M Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9.63 Teleșlob : Phenian. 
S,13 Luminile rampei.

13,03 Curs da limba franceză. Lec
ția a 13-0. Recapitulare : ira- 
peratlvuL Prezintă : prof. dr. 
Paul Mîctflu. Redactor : Elena: 
Grclu.

19,33 întrebări ri răspunsuri.
11.63 Teteclnematecn pentru copil 

t?1 tinerei — „Pudriera vorbi
toare". .

1»,M Telejurnal.
14.63 Madne-j de vacanță : „Peri

pețiile Iul Păcală" de Lelițla 
Popa. Regia : Barbu Dumi
trescu.

1S,M Tetcșcoalfl B Mișcarea el sen
sibilitatea plantelor a Paten
tele naturii (Biologie) B De
terminând. SLuteme de ecua
ții liniare. Metrict Prezintă : 

, prot dr. doc. L Gh. Babac 
de la Institutul politehnic din 
București (Matematică. In a- 
jutbrul candldațllor la con
cursul de admitere).

1«,M Cura da Limba englez*. Lec
ția a ll-a (reluare).

18,39 Fotbal : Rapid — Universita
tea Craiova (Divizia A). 
Transmisiune directă de la 
stadionul 23 August. Comen
tator Aristide Buholu.

1*,13 Vetre folctorice — Valea Bu
zăului. l.țl dau concursul so
liștii : Mioara Apostol, Florie» 
gerban, Ztoca Negul, Veroni
ca Porea, ' Mihal Prleople. 
Victor notare, Petrică Popes
cu, Ntajlae Ivan, Stoica Bu
turugă Participă formațiile 
da fluierați de la Cătina ș! 
formațiile de dansuri din 
Gura Teghll, Lopătarl șl Dl- 
ooca. 1

18,48 Timp șl anotimp In agricul
tură.

19.19 Tragere* Pronoexpres.
1843 IW1 de seri — „Pățaniile Iul 

Moș Ispravă".
19,M Telejurnal. 
39,1» Avanpremieră.
Sl.tJ Telecirtemateca : Fătată ff. Re

gla : Oraon WeBcs, Cu : Or
son Welles, Jeanne Moreau.

81,28 Duete celebre din. opere co
mice de Clmaroza șl Donl-

■ r.e.ti!. Interpretate de Nlcolae 
Secăreanu șl ‘ Șerban Taslan.

i ‘ 33,18 Tezele Uniunii scriitorilor șl 
problemele dramaturgiei. Par
ticipă : Aurel Baranga. Radu 
Popescu, rile Păunescu, 
Gheorghe Vlad.

a,<9 „34 de ore”.

PROGRAMUL II

FUm de animație pentru co
pil: „Toți n ajută pa Teddy”.

MJ3 Concertul orchestrei de mu
zică ușoară a RadlotelevlzJu- 
nll. Dirijor : SUe Dinlcu. So
liști : Anca Agemolu, Anda 
Cătugăreanu. Mlhaela Mihal 
ișl George Enache.

31. M Agenda.
31.19 duhuri sportive bucureșiene.
SI,M Mari muzee ale lumh a 

Jacques Cailot In mtfzeul de 
Ia Nancy. Comentează Anca 
Arg.hlr. '

Sl,<3-Teatru foileton : „Nușallnll” 
după trilogia Iul Barbu Șteffi- 

---------- (reluare). 
: Rorana 

/ClntecuJ

riaca sa j 
profeskma- J 
Ineficace. \

I

i

M1'
125 DE ANI DE LA

NAȘTEREA SCRIITORULUI

CĂLISTRAT HOGAȘo

„Amintiri dlntr-o călăto- măreție calmă cu cele da 
rle“ șl „în munții Neamțu- vijelioasă dezlănțuire 
lui”, , cela două memoriale 
ale scrlitoruJuJ, alcătuiesc 
mărturia unitară a unul 
Buflei robust, șl sensibil, ca
pabil de entuziaste aprin
deri. pentru toi ce, ta ordi
nea naturală sau umană, 
Înseamnă puritate, măreție 
și fortă- O însetată căutare 
a valorilor pe care le-am 
numit, acsaîsta e de fapt 
drumeția Iul Hogaș.

Dacă ar trebui să-i defi
nim pe scriitori prin figura 
de stil preferată, ta Hogaș — —^7_(------- -------------
— de bună seamă — aceasta tornici de lumină aurie. în
iar fi hiperbola. S-a vorbit preajma furtunii auzim
cu drept cuvlnt'despre ho- viJUtul' cotoii: al vintulul 

smerlsmul prozatorului, s-a 
vorbit de asemenea despre 

taftnHăflle lui eu Creangă. 
.Inbre exponentul geniului 
Itopular și cărturarul adă
pat ta IzvoareJe clasicismu
lui exista intr-adevăr nu- 
meroa-țe înrudiri de tempe-

‘ „J-?-.,artistică.
Sini numeroase repere'” 

uriel fHtațli -Incontestabil 
î tar - in locul- > tproverbel 
populare precedate "-de 
„vorba, ceea” 'vOrfl g&sl la

sau 
cu clipele darnice In alinări 
mtagiletoara. Cltlndu-1 pe 
Hogaș contemplăm răsăritul 
imens ce arde in vatra de 
flăcări a zorilor, vedem vln- 
iul eăptad brazde adinei in 
flnelele Înalte șl Înflorite, 
zărim munții la orizont ca 
o mare încremenită de va
luri videle, dtindu-1 pe 
Hogaș ascultăm tăcerea «so
lemnă a pădurii si ne lăsăm 
pătrunși de umbra cl verde, 
prin care se văd picături de 
cer albastru și fulgi, nesta-

akotâtan. Reprob! rid

și huruitul depărtat al tu
netelor, pe dnd corul ne a- 
coperâ cu legiuni de nouri 
fantastici. Urgia stihiilor 
zguduie munții pe temeliile 
lor do cremene eternă. Dar 
.liniștea so insiSpînește din 
nou, un vtat ușor leagănă 

_ molatic coama mesteceni-
■’ele lor blonzi, tar amurgul
iile. unește geana carulufidcpar-nescu-Delavrancea 

Scenariul ' șl , regi 
Corcmt. Berta’-, I-'1 
fetelor. ■

unește geana 
tnt-'ci emană

s

de la moartea

în județele Alba și Hunedoara se 
fac Intense pregătiri pentru comemo
rarea a IOT de ani de la moartea 
Iul Avram lancu. acțiune înscrisă 
și pe agenda manifestărilor recoman
date de UNESCO. Sc află sub 
tipar un volum editat de colectivul 
științific al Muzeului de Istorie din 
Alba îulla, care cuprinde G8 de stu
dii șl lucrări despre viața șl activi
tatea revoluționară a lui Avram lan- 
cu. ecranate de oameni de silință din 
tară sl de peste hotare. Au incenut. 
de asemenea, lucrările de reorganiza
re a casei memoriale, din comuna 
Vidra

Pe baza unul program stabilit de 
organele locale de partid și de atol, 
în comuna Bala de Crlș, localitate 
In care marele patriot român • a 
trăit ultimele cilpo ale vieții, au 
Început lucrările da sistematizare șl 
amenajare a zonei centrale unde 
va fi Înălțat obeliscul lui Avram 
lancu. Lucrări asemănătoare ®e fac 
In satul Tebaa. unde na aflft mor- 
mîntul conducătorului revolutiol d< 
la 18-13 din Transilvania.

(Agerpros)

U n marinar»visător 
— „Bobocul”, visează ; 
visează să devină co
mandant do vas si vi
sul 1 
Așa am 
turna in dteva cu
vin to libretul „fante
ziei coregratlco-umo- 
ristice” in două acte, 
„Marinarul visător”, 
recenta premieră a 
Teatrului muzical din 
Constanța, teatru care 
a susținut In ultimii 
ani dteva spectacole 
reușita. Otova ^În
duri” ale creatorilor 
spectacolului, gir. duri 
pe caro le citim in 
programul de sală, ne 
comunică intențiile b- 
cestora. Aflăm astfel 
că subiectul „este de 
fapt o metaforă ce 
tinde să surprindă o 
trăsăturii esențială a 
vieții noastre, multi
plele posibilități de a- 
flrmare umană pe care 
societatea socialistă, 
în perspectiva dezvol
tării sale. Ie oferă cu 
deosebire tinerelu
lui”. Coregraful Trixy 
Chccala. care semnea
ză si regla si sceno
grafia. afirmă in pro
gramul de solă că a 
fost dștlgat din pri
mul moment de idee 
șl muzică. Apreciază 
fantezia muticii Iul 
Laurențlu Profeta („o 
partitură unică pen
tru coregraf ca și 
pentru tnterprețll dan
satori”). elogiază co
lectivul constanțean, 
meșteșugul dirijoral șl 
administrativ al Iul 
Constantin Damlnes-

se Împlinește™ 
putea re-

Teatrul
comedie

Teatrul de comedie din București prezintă du
minică, 23 aprilie, ora 20, pe Marcela Rnsn In piesa 
Iul Bertolt Brecht „MUTTER COURAGE”, ta ver
siunea românească a Iul Mlrcea Șsptlllcl șl Lucian 
Giurchetcu. Muzica aparține lui Paul Urrauzescu. 
în distribuție : Sanda Tonta, Stela Popcecu, Mir
cea AJbulescu, Cornel Vulpe, Dumitru Rucăreanu, 
Ina Don, Vtadlmlr , Găitan, Mihal Pălftdescu, Aurel 
Glurumta, Coate! Constnntlnescu, Constantin Băl
tăreții, Dumitru Cheaa, Dorina Don®, Li liana 
Ticău, Candid Stoica, Nlcoloe Turcu, Gh. Crișmaru, 
Eugen Raeoțl, Gh. Slmonca, Rozalia Avram, Marian 
Geo-getcu. Regla: Lucian Glurchescu. Scenogra
fia : Ion Popescu-Udriște.

Tot la I Teatrul de comedie se prezintă elmbătâ, 
22 aprilie, orele 2D, „N1CNIC" do Anca Buraan și 
Gh. Pnnco, iar duminică, 23 aprilie, orele 
„Cher Antoine” de Jean Anouilh.

In fotografia alăturată, o scenă din epeclacoL

LJbrotlslul Nlco- 
Itu se c_ _

mlndm de .jsplendoa- sULntean. Prin corsete- 
UJ3OF t ' ’M’Sril ^gbliaWerWl er5

care au tfilmScIt prin 
muzică ceea ce proza 
mea spunea prin cu-

I Nlco- repertoriul permanent 
declară al Teatrului Urle con-

mrizJcă ceea ce

vinte” de „fantezia 
inspirată” a Iul

acorduri,. riH>u relaxant si 
tonic, spectacolul se 
adresează totodată si 
publicului estival, pu
țind fi reprezentat pe 
scene In aer liber, ’ Ia

Trixy Mamaia, la Mangalia",
k *■ X 'VAs

parapet, o p'nză... 
Dansul nu se Închea
gă. ■; Dansatorii fac cu 
greu față unul .desen 
coregrafic parcă im
provizat. Nici nu Înțe
legem prea bine su
biectul. Mol citim la 
program ca să ne lă

turi captivante, iar a- 
gltațta ta jurul Iul 
crește. Nu trece 
mult ți... „Jnfterbln- 
taț“ se visează co
mandantul unei coră
bii.' Salvează șl o ca- 
dină. De altul unul pi
rat se alinta un tran-

CARNET MUZICAL

0 rJ&ntezie-umoristkă
fări fanteiie și tara umor

_ _ _ _ _ _ _ _ 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
'i

Checals ; admiră, de
sigur, realizările diri
jorului șl ansamblului. 
„Glodurile” compozi
torului. coregrafului, 
llbrettstnlul te fac op
timist. Dacă dteștl •;) 
„preambulul” — tot in 
programul de sală al 
„Marinarului visător” 
— poți Intr-adevăr ®ă 
Si cuprins de nerăb
dare înainte de înce
perea spectacolului : 
„Trln virtuțile educa
tive și forma atracti
vă. credem el specta
colul se va integra in

Simbătă, 
ora 15,30, dnd 
vizionat 
avea ioc pentru el 
Sala era plinii. Se 
lepta cu 
balelul-fantezie. ba- 
letul-umodsllc care să 
entuziasmeze. S-a ri
dicat cortina și un de
cor lzvorit dinir-o 1- 
maglnnțle săracă (se 
poate num! decor 7) 
voia să ne con
vingă de Imaginea u- 
nui port : două firme : 
„Bor”. ..Cazinou”, un

8 aprilie. 
' l-am 

spectacolul 
elcvL 

____ _  J BJJ- 
vădlt Interes

murim. Descoperim 
„Bobocul” — Marina
rul vită tor, caic dleșie 
tin Jurnal. Apare și un 
lup de mare nealgur 
pe calitățile Iul de 
„lup de maro”. Șl niște 
fete cărora marinarii 
le aruncă portocale. 
Ileana — eroina — 
„dansează ostentativ 
cu unul dintre col trei 
marinari”,— acrie In 
program. Apar și niște 
turiști, șl o echipă de 
fotbaliști șl... marina
rii] citește, ișl biciuieș
te imaginația prin lec-

zlstor șl un sfert do 
oră toți dansează după 
muzica Iul. Trec ast
fel Încă 15 minute de 
spectacol ! încă 20—30 
do scene cusuta una 
după alin si oobo- 
rim pe fundul mării, 
undo are loc chiar un 
dans al reginei perle
lor ! Dar punctul cul
minant va fi „corul si
renelor” 1

Vom constata, deci, 
eu uimire că Intre de
clarațiile din progra
mul do sală șl ceea ce 
sa Înfățișează pe ace-

na teatrului exista o 
distanță... cosmică.

Greu do aflat ideile 
generoase despre tine
rețe și speranță, des
pre perseverenta șl cu
raj, despre optimism'șl 
dragoste. Și astfel 
munca, energia colecti
vului artistic se iro
sesc pe o partitură allt 
de slabă, unde vulga
ritatea, grotescul’ nu 
au limită. a

Muzica propusă da 
Iaiurențiu Profeta nu 
este deloc reprezenta
tiva pentru experien
ța compozitorului. Do
rește un „mixlum 
composltum”, dar ră
ni Ine la mixaje.
Trixy Checals a ratat 
scenografia, care este 
dnd simplteta, urita, 
decolorata, fără Ima
gini sugestive, dnd 
prea. Stufoasă. dl nd 
senzația de asfixiere, 
și n abordat regla șl 
coregrafia fărfi Imagi
nație. Totul insă por
nește de Ia libretul 
lipsit de noțiunile ele
mentare de construc
ție. de ritm.

Am întrebat pe clțl- ■ 
va clcvj core asistau la 
spectacol ce părere au 
despre reprezentație, 
dacă le place, dacă 11 
vor recomanda colegi
lor lor. Tinerii judecau, 
exigent o „fantezie” 
lipsita de fantezie, im 
balet fără imaginație 
coregrafică, un spec
tacol „umoristic” fără

Smarancla 
OTEANU

Schimburi culturale 
inter județene

FOCȘANI. — (Corespondentul 
,„Sctatell“.' I. Nislor) :

în această săptâmlnă. Comitetul 
de cultură țl educație socialista al 
județului Vrancca organizează In
Județul Botoșani o suită de manifes
tări cullural-artlstlce. cif răspuns ta 
vizita făculft in Vreucea de solii cul
turii botoșănene in Juna Ianuarie, 
în prima zi au fost prezentate In 
mnl multe localitat! expuneri refe
ritoare ta viata culturală a tudetu- ; 
Iul Vrancea, urmate de spectacole 
susținute de ansamblul folcloric 
„Miorita”. orchestra „Doina Vrnn- 
cel“. formații de dansuri, de dm- 

.poierl. fiulerațl. în zilele următoa
re vor fl organizate simpozioane

avtad ca tenta realizările șl perspec
tivele Industriei vrincene. dlrectUI® 
de dezvoltare ale viticulturii, preocu
pările pentru valorificarea trndltU- 
lor culturale șl foJdorlce. Orasui 
Botoșani vn găzdui expoziții de artă 
populară dta subzonele etnografice. 
Valea Zăbalei ți Valea MllcovuiuL o 
expoziție de tipărituri, cicluri1 de 
filme documentare.

La închiderea „Săplfimlnil cultura
le yrlncene” va fl organizat specta
colul de gală „Ciută Vrancea pentru 
tară”, susținut de ansamblul folclo
ric „Plaiurile Nărujel”. de dansato
rii din Jltca. flițlcrafll din Paltin, 
formații corale dta Focșani, o-cheșlra 
de muzică populară gi alte formalii.

UlUmnl

a .Filarmonica de slat „George 
I Enescu" (la Ateneul român) : Be

ciul „Brahms” susținui de irio-ul . 
compus din Valentin Gheorghiu 
(plan). Ștefan Gheorghiu (vioară) 
șl Cătălin Bea (violoncel) — M.
a Opera' română : Liliacul —

a Teatrul de operetă : Vtnt 
illierute — 10,33.
a Teatrul „Luda Sturdza îv.i- 
Landra" (oala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Piny Strindberg — K; 
(sala din str. Alex. Sahla) : Iubire 

; pentru iubire — S).
1 a Teatrul Mie : Vicleniile lui
/ Scapln — 19 A3.
ț a Teatrul maghiar de stat din
i Sflnl-j-Gheorghe (In sala Tenlni-
ț Iul de Comedie) : „Wesseltayl"
|’ — S3.
1 â Teatrul „C. L Nottara” (sala
t Magheru) : Aillo Charlie — ÎISJO:
1 (sala Studio) : O lună Ia (ară
t — H.
1 a Teatrul Ciulești : —Eseu —lSJă.
I a Teatral „Ton Creangă” : Școala
1 din . Humuleștl — 10: Eeetra
l — 18.
> a Teatrul „Tăndftrică" (sala din
l Calea Vlelorid) : Nlnlgra șl Altera
• —10; Nocturn III — îl,W); (sala
f din str. Academiei) : Dan<U|JU din
1 Kardemomtne — 10.
i a Teatrul sailric-muzleal „C. 1'ă-
1 nasc”, (sala Savoy).: Dtmblrid —
i 19,M; (săîa din Calea Victoriei nr.
1 174) : Groapa — HJ.5'3.
1 a Teatral de rerivtă șl comedie
J „Ion VasUescu” : Siciliana — I«,îO.
I a Ansamblul artistic „Rnusodla
I romănă" : Glii orei... mărgăritare
1 - 1Î40.
1 a Circul București : Planetele rid
l sub cupolă — 19; UJ4L

de

Bu-

cinema
o Asll-sr.art danilm In familie t 
PATRIA — 10; 12.W: 1Ș; 17,45: ÎO.ZJ, 
MELODIA — B; 11,13; 13,M; 16: 
MJ3; M,«.
• Felix șl O Uita s SCALA — M5; 
13; IMS: 39. GLORIA — S; 12.30; 
18: ia,30, 'isODERN - 9; 13,30: 10; 
19,38.
a Mary Poppins : CAPITOL — 
9^5; 13,33: 10,30: 19,37. AURORA 
— 9: 15; IMS; 1S.Î0, FLOREASCA 
-- 15.39: IO,
• Jungla Xanoo s LUMINA — 
11; 13,13; 13,33; 17.45; KL

o Uiumul domiciliu cunoscut ■ 
LUCEAFĂRUL — 9,35: Îl; 13.M; 
18; 18,33; îl, BUCUREȘTI — S.33; 
li;-13,38; 19; 18,13; ai.
■ Marca dragoste t CENTRAL — 
B.15; ÎLJO; U:«s 1«; 18.16; te.M. 
FAVORIT — 9.1S; 11,M; 11,«3; 13; 
18,13; S3,S3.
a Preria : FESTIVAL — 9; 11,13; 

ÎS: 16.63: £3.43.
• Puterea șl Adevărul i BUEE-ȘTI
— 15,33: IS. V1TAN — 10; 19.13. jl 
a Pentru că sc Iubesc : BUCEGI
— 13,43; IS; S3J0, VOLGA — 9;
11.15; 1343: 16,45: 
RIȚA — 10;------
o Program 
pentru copil
• Farmecul 
DOINA —, 
5»,S3.
• Lampa Iul A Iad In — o—18,39 In

29,15 : TIMPURI
Evadare din Planeta malmuțe- 
. ■ 17,18

15,43; 18; S3J3. VOLGA — 9; 
‘ ;:.r. i»; ss.is, mîo-

1X30; ta; 17,63; S3.
do desene animate 

: DOINA — 10.
ținuturilor sălbatice ■ 
îl,S3; 19,45; 1®; 18,13; 

3»,S3.
a Lampa Iul Ateii In — o—18,33 (n 
continuare ; Program de filme do
cumentare —
NOI.

Evadare Uln Planeta tna.
or : SALA PALATULUI —
(seria de bilete — 4515): M.15 (se
ria de bilete — 4515), FEROVIAR
— S: 11,13: 13,S3: 16: 16.33: 39,41. 
EXCELSIOR — 0.13: 11,55: 13,45; ÎS; 
18,15: S3.3S).
a Mickey, Pluto șl Donald — 10; 
31.30; 13; 14.S3, Frații Marx la curse
— 13: 18, Becket — W : CINEMA
TECA (sala Union).
a Incidentul t VICTORIA — (; 
11.15: 13. M: 18; 18,33; 39,45, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,35); 19; 18,15; 
M,M.
a Tată de duminică s UNIREA — 
16,33: 18; 30,13.
a Adio, domnule Chips s GRTVT- 
ȚA — 0; 12.15; 18; ISM TOMIS — 
9: iz.»; ia; isja.
a Plrosmanl : LIRA — 13,30; 18; 
20,15.
a Micul scăldător « DRUMUL 
SĂRII - 15.»; 17,13; M, CIULEȘTI
— 15.30; 17.45: M. »
a Pădurea pierdută s FLACĂRA
— 15,39: 17,45; 13. VIITORUL — 
13,43; ÎS: 29.13.
a Osceola : FERENTARI — 1S.M; 
17,45: sa.
a Ultimul războinic i POPULAR
— 1’,W: 18: Hi. 13.
a -Olesla : PACEA — 19: 18: 20. 
a Mirii anului H 1 CIU NG AȘI - 
13,30: 18; 20.13, -----------
18: 29.
a Tată cu de-a i 
16,39: 18; 29,13. 
a Love Story s 
13,30: IS: 30.13.
a Locotenentul
— 18.30: 18: 28,13.
■ Atunci l-am condamnat pe toți 
Ia moarte î MOȘILOR — 13,39;

Sudului : ARTA —

MUNCA — 18; 

sila 5 RAHOVA —

PROGRESUL

BantU : COSMOS

17.’1: 50.
c Steaua
lî.'S’- >1- ~î ”
• Aventuri tn Ontario s LARO-
MET — 13J0: 17A0: 13,35.

inclur.lv
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facem

MIrcen BUNEA

Nlcolae Ț1C

H FALSUL MAIOR DE LA CABANĂ
H MECANICUL NU ȘTIA CE DUCE IN BUZUNAR

HAI SÂ BOTEZAM IEPURELE VIOARA 
Șl INCORECTITUDINEA UMANISM I

IUe TĂNASACHE 
Valerin IVAN

maximo pentru confrunta
rea lor temeinica șl severă 
cu realitatea, pentru a nu 
substitut adevărul cu o sim
plă 
inie

Desen de
I. Dogar MARINESCU

Bln- 
, pînft să mă ofer oă 

Intru. Știam. N-aveam la ce să mă 
mal glndesc. erau In mine. Știam 
că dacă n-o stingem, energia de 
zăcăralnt grade, că producția tutu
ror sondelor de gaze din Bustu- 
ehln ar fl scăzut Știam că Paro- 
șenll. Ișalnlța șl Bucureștii ar fl 
avut de suferit Știam că Tg. Jiul. 
CărbuneșUi ?! TMenli n-ar fl avut 
căldură vreo eăpinmină — șl era 
februarie. Asta știam înainte. Si

lea : care era rolul bătri- 
nulu! mecanic. în toată, po
vestea asta? Era vinovat 
nu era 7 Ca da. altfel șl col 
căruia II era destinat plicul. 
E adevărat că din orașul 
A se primise o semnalare 
Interesantă : un pasionat do 
noutăți tehnice se făcea 
luntre șl punte să ajungă 
la planurile unei Invenții 
de existenta căreia avea 
cunoștință. Melodic, cu răb
dare. omul w apropia tot 
mal mult de dalele mult 
rlvnlte. Ce era Insă cert In 
toate acestea 7 lată Între
barea esențială. Pilcul n- 
mlntlt conținea oare pla
nurile Invenției 7™i

„Se pare", „era posibil", 
..dar dacă lucrurile nu stă
teau chiar așa 7“ etc- Sini 
expresii des repetate In 
conversațiile pe care le-am 
avut cu cel care ne-a în
fățișat Intimplărtle pe care 
le relatăm nici Este sem
nul unei evaluări responsa
bile a faptelor, a grijii

securității stalului, toate 
acestea intră ta rutină...

— Ar fl cel mai grav ne
ajuns, ne-a combătut In
terlocutorul. Fiecare caz 
are ceva nerepetabil, unic, 
în munca lucrătorului de 
securitate nu pol exista so
luții universal valabile. De 
aceea se și afirmă că, în 
fiece acțiune, noi trebuie 
să producem... tactică. In

Nu stăruim asupra În
cleștării dramatice caro a 
avut apoi loc. In care vieți 
nevinovate puteau fl sece
rate de Individul fără nici 
un scrupul. Important e că 
falsul maior a fost prins, 
făcut Inofensiv. Misiunea 
lui eșuase. Misiunea lucră
torilor de securitate și. in 
egală măsură, a cetățeni
lor cu o înaltă responsabt-

într-un miez de 
noapte, pe clnd «e-n- 
torcea acasă nu de Ia 
crlțmă, ci dinfr-o lun
gii și obositoare .călă
torie, un om a Joii, 
fără voie și de la oa
recare distantă, mar
torul unui atac huli
ganic, nu lipsit de 
consecințe grave. In 
ciuda oboselii care il 
năpădise — era Incd 
treaz, în ciuda întune
ricului — a văzut bi
ne : a căzut cum un 
cunoscut de-al său. pe 
care In ultima vreme 
il inlllnlse mai mult 
din inlimptare, pe 
stradă, in fata maga
zinelor sau a restau
rantelor — a văzut 
cum se repede fi ata
că. In numai clleva 
clipe fi-a pus victima 
la pămlnt. Și-apoi, li
niște; și pace Intr-un 
miez de noapte senin.

Omul acela căzut 
nici nu mal apucase sd 
strige ajutor. Dar. și-a 
zis Anghel P„ conti- 
nulndu-șl drumul spre 
casă, nu poale fi vor
ba de o tUhărie. Cei 
doi or fi avut ceva de 
împărțit, socoteli mai 
vechi care se încheie 
acum, cu clțiva pumni 
bine plasați. Cosma R. 
mat doborise oameni 
și-n amiaza mare, cu 
alții de fațd, martori, 
dar nu. se-nțelege, nu 
pentru a-i Jefui. De 
fiecare dată putuse 
dovedi că acționase fn 
legitimă apărare. Nici 
o acuzație care să nu 
fl fost spulberată, nici 
o zi de închisoare.

Anghel P. era sigur 
cd nu fusese văzut de 
celălalt, de Cosma. 
Jfotdri , sd spună, sd 
susțină cd nici el n-a 
'văzut nimic. In'‘. fata 
cui sd spună, să susți
nă 7 ! Dacă va fi ca
rul. Dar nu poate fi. 
Probabil că omul acela 
s-a ridicat destul de 
repede, și-apoi a dat 
fi el și s-a inclus o 
bălaie in lene. A doua 
zi, Anghel P. fl Intilni 
pe Cosma, din înlim- 
plare. Intr-o stație de 
tramvai. Vesel :i liniș
tit. Cosma. Și treaz, și 
cuviincios. ..Altfel a- 
rată un tllhar de dru
mul mare P se Incu- 
rald Anghel P.

După Incd o zi, li

Ca șl ta alte împreju
rări, totul a pornit do la 
relatarea unui cetățean. 
„M-am Intilnit cu unul, 
zice. Voia să pară turist*. 
„Să pară ?" „Da. chiar așa. 
Abia Iși mai trăgea sufla
tul sub atltea bagaje*. 
„Asta Încă nu spune ni
mic*. „Sigur că-nu. Mai e 
ceva Insă... Do pildă : po
teca do munte e old? 11 
răspund, da. Dar el. toi pe 
delăturl. Șoseaua In partea 
asta ? El o ocolea pe de
parte. Oare ce motiv avea 
să se ferească™*.

Cel care-șl exprima ast
fel nedumerirea era unul 
din oamenii Înrădăcinați 
prin acele tocuri, li cunoș
tea pe toți din jur, le știa 
obiceiurile. Dar dacă mira
rea lui n-avea nici un te
mei 7 Orice turist o liber 
să aleagă calea de ascensi
une care-1 place. Avea ba
gaje multe 7 Si ce-1 cu 
asta ? Cu muntele nu te 
toci. Trebuie fii fii prevă
zător, vremea se poate 
schimba dlntr-o clipă In 
alta. Totuși — pentru ce o- 
colea absolut orice că
rare "...
întrebări. întrebări... 

Mulți din cel care au stă
ruit asupra lnlimplărilor de 
mal Jos remarcau cu sim
plitate că, de fapt, orice 
acțiune in munca do secu
ritate — care se desfășoară 
potrivit legilor severe ale 
profesiei — începe cu zed 
șl zeci de întrebări. ..Par
că o singură dală — In fa
milie, la teatru, la cinema
tograf. la nuntă «au la 
revelion — te pomenești 
di ologi nd cu line însuți. Iți 
aduci aminte de un amă
nunt, de ceva care poate să 
fie foarte important — șl 
te scuzi si pleci 7..."

Să ne Întoarcem Insă la 
turistul cu pricina. Deo-, 
camdată. singurele elemen
te palpabile erau doar... ur
mele. Pentru specialiști 
Insă, amănunt deloc negli
jabil In formularea prime
lor Ipoteze privitoare la 
solitarul Îndrăgostit de na
tură. Urmele sa lăsau par
că condusa de meandrele 
muntelui — văl. piscuri, tar 
văl, cursuri de apă și. mai 
ales, pădure, pădure. Slnt 
studiate cu grijă aceste in- 
tortocheri posibile șl Impo
sibile. Calculul hlrtlcl. în
fruntarea aprinsă a pre
zumțiilor stabilesc lUnera-

conilnuat ■ neeflnghorltă. 
Turlele argintii Imnllntate 
in solul fertil al patriei au 
pompat fără răgaz „aurul 
negru* spre, rafinării. Ni
mic n-a tulburat firescul 
acestei activități Închinate 
țării. Șl asta, pentru că 
niște oameni au vegheat, 
făctadu-și simplu, anonim, 
datoria.

In astfel de acțiuni, care

litate, civică, se Încheiase 
cu bine. Simplu, firesc, po
trivit rigorilor nu o dală 
drastice ale profesiei. Că 
oamenii antrenați in a- 
ceastă acțiune au avut de 
înfruntat vitregiile unor 
zile șl nopți de Iarnă ge
roasă. cu zăpadă pină la 
briu ; că mitiți din el au 
făcut din noapte zi. au 
mlncat clnd au putut: 
că in acele momente o 
singură hotârire il anima 
pe toți plnă la unul — să 
ducă la bun sflrșll misiu
nea Încredințată — toate 
acestea se subînțeleg, se 
cuprind în cuvlntele-ca- 
llficaliv : „misiune înde
plinită cu bine Cuvinte 
ce exprimă totul In limba
jul exact al acestor oameni, 
în raport cu Împrejurările 
concrete înfățișate oină 
aici, ele au Insă șl o altă 
valoare. Munco sondorilor 
din partea aceea de tară a

l'- ÎZ-'i:; i ÎV '.. -jx 's'ț j I
raj a tund clnd vrea să facă ceva 
cu tot dinadinsul. Cum țl-al făcut 
curaj î U co te gtadeai 7

— Atunci, pe toc ? La nimic alt
ceva declt că flacăra ala Înaltă de 
18 metri trebuie g-o 
moară A lit

— Șl ’nici la BOțle. la
— NlcL La toate 

dlt Înainte,

rul- viitor. Da. Turistul 
amintit era un maniac, ăl 
peisajului montan. Drumul 
lui insă, cu toate ocolișu
rile Înșelătoare, țintea mai 
ales un peisaj™ petrolier. 
O zonă petroliferă inaugu
rată In .anii noștri, prin 
eforturile geologilor și 
sondorilor. Din nou calcule, 
din nou Întrebări : „în pri
ma zi va parcurge maxi
mum. 15 Kilometri. în; a 
doua, ritmul înaintării va 
incetinL în a treia... Care 
vor fl drumurile posibile pa 
care va apuca 7 Va merge 
direct 7 Va înconjura ca 
șl pină acum ?• Locurile da 
țtopas 7" Confruntări ;cu 
tine Însuți, cu un om Că
ruia nu-1 stil, In amănunt, 
Înlănțuie, reacțiile posibile. 
Confruntări In care pină șl 
neprevăzutului trebuie să 1 
se acorde un loc.

In astfel de competiții, oe 
știe, clștlgă cal care-și asi
gură un avans. Este o con
diție .elementară a profe
siei. Misiunea are toți sor
ții să fie îndeplinită exem
plar dacă printr-un. cumul 
do Inteligență ■ și perspica
citate știi să pătrunzi „Jo
cul* celuilalt, să te pllezi 
pe acest joc șl să acționezi 
ta timpul potrivit. In se
cunda H. Secundele au In 
asemenea Împrejurări În
cărcături valorice Impre
sionante. ;

Timpul acțiunii sosise «șl 
a! ci. Mai ales că „turistul* 
se Înfundase intr-un peri
metru de pădure de vreo 
douăzeci de kilometri pă
trat!. aproape, foarte a- 
proape de obiectivul final 
al „excursiei" sale. Venise 
vremea ca „agrementul* 
alpin să la sflrșlt Parcă 
intuind acest gind. Indivi
dul se lasă înghițit de 
munte. Găsise probabil o 
ascunzătoare Ideală șl nu 
mal dădea nici un semn de 
viață. „Cit timp poate să 
reziste un om fără apă 7 La 
locul dispariției nu era nici 
un pirita®. nimic. Pină la 
urmă va trebui să iasă. Nu 
se poate. N-avea încotro. 
Vnsăzică, In prima z! va 
consuma bomboanele de 
sete. în a doua, ciocolata, 
în a treia zl.„ Nu. era 
limpede. In cel mult patru, 
cinci zile va fi silit să se 
arate. Nu'avea cum să re
ziste mai mult..*.

— Desigur, după un nu
măr de ani In serviciul

termeni obLșnulțl, aceasta 
se numește . mobilitate de 
gindlro. în nici un caz, ru
tină...

Exact cum se prevăzuse, 
„turistul* Înghițit de munte 
reapăru In a patra zi. „SInț 
maiorul Petrescu de la 
securitate — se recomandă 
cabanierului de la cel mal 
apropiat punct forestier. 
Căutăm un infractor. Să fii 
cu ochii In patru*. „în re
gulă, tovarășe maior*. „Al 
telefon aici 7“ „Am", răs
punde omul parcă surprins 
de ceva. ..Cit dau ou un 
telefon, fă-mi o niămâll- 
guță cu brinză.,.*. „îndată. 
Să lai doar niște lemne de 
foc*. Cabanierul merge ®ă 
tale lemne. Are Insă grijă 
să lovească astfel toporul 
Incit potrivit unul semnal 
știut numai de dlntul șl ni 
lut să anunle solia că are 
.musafir nepoftit* la ca
bană și să dea de știre 
unde trebuie.

ajunse la,ureche că In 
apropierea casei lui 
fusese lovit și Jefuit 
un om fn vlrstd, cars 
acum se afla fn stare 
gravă la spitalul de 
urgență. începuseră 
cercetările. Se căuta 
făptașul. Se căuta un 
martor ocular. Anghel 
P. iși aranjă urgent o 
deplasare în prodneie 
— fnsd, cu vreo două 
ore înainte de a porni 
spre gară, avu o sur
priză cu totul deza
greabilă : Cosma R. li 
ciocăni ta ușd. pretin- 
zind cd are id-i «pună 
ceva foarte important. 
Si-i spuse că dacă va 
depune mărturie îm
potriva lui, va fl un 

pierdut. Anghel P. 
Jură că n-a văzut 

Ba ai văzut !

eventuală recompensă, dorința de 
a ulmi sau dimpotrivă... ?

— Dumneavoastră mă căutațl 7 
Sint Romulus On ea — și-mi strin
gs mina ca-rr menghină. Mergem 
să discutăm In birou, aid nld nu 
ne vedem...

Intrăm. în sflrșlt îl pot privi. 
După felul In care-mi strinsese 
mina, mă așteptam să văd o față 
de om aspru, bărbie pătrată, ochi 
sfredelitori. Clnd coto„. Ce mal, 
dezamăgire totală — adevărat chip 
de codană...

— Maistru sau sudor 7
Mă privește atent, puțin uimit.
— Maistru. Și sudOT. Și lăcătuș. 

Ș! sondor. Șl chimist. De toate. 
Asta înseamnă maistru, nu 7 Mal 
ales In schelă™
. — Dine, dar de ce In costum de 
oraș 7

am omis unele fapte șl de
talii. Se înțelege : secretul 
profesional este hotărilor, 
incomparabil mal maro de- 
dt In multe alte activități, p 
Chiar și așa, nădăjduim că 
acesta rindurl sugerează 
cit de însemnată, de com- 
plexă este munca unui lu
crător de securitate, ce an
gajare de inteligență șl e- 
nergle presupune. ȘI, Ina- '■ 
inie de a pune punctul fi- i 
nai, ne glndlm ta cel care a 
trăit aceste IntlmplărL Este L 
vorba de ofițerul Ștefan f 
Blaga, un om care a închi
nat 24 de ani de viață mun
cii de securitate. Fostului j 
lăcătuș de la o uzină elec- 1 
trlcă din Brașov 1 s-a spus 
In J&18 (împlinea exact un 
an de dnd' organizația 
de tineret LI recoman
dase pentru Intrarea In 
partid) : „Mergi. acolo, că 
este nevoie de tine*. A în
țeles acest Imperativ — 
clasa muncitoare trebuie 
să-și apere cuceririle revo
luționare, munca pașnică J 
Și astfel, comunistul Ștefan « 
Blaga șl-a dăruit anii tine- { 
reții, cel mal frumoși ani al ! 
vieții, acestui țel înalt, de o « 
grea responsabilitate. L-am < 
cunoscut șl no!. E un om 1 
calm șl senin. („Slnt de- Ș 
prinderi pe care le clșllgăm 1 
fiecare In munca noa-stră jj 
Avem nevoie de ele. Ites- , 
pre pirotehnician, de pildă, ’ 
se spune că poate greși • 
doar o singură dată. Lucră- 
torului do securitate nu 1 ; 
se admite nici ntlt. Urmă- ■ 
rile unei greșeli In munca ’ 
Iul pot fi mult mal grave, ‘ 
pot lovi In activitatea paș- , 
nlcă a mii de oameni, In a- - 
tilea vieți nevinovate. Da, ’ 
de calm, de stăplnlre de ' 
sine avem multă nevoie*™). ■

Are soție, are copil „Cel ’ 
mare, băiatul, se pregă- i 
leșie să-ml la locul. Fata 7 > 
N-ăre declt 16 anl...“ Omul 1 
acesta duce o viață obișnui- “ 
tă. cu bucuriile șl Insalls- < 
făcliile oricărei profesii — J 
cu singura deosebire că cel • 
de acasă doar simt o stare î 
sufletească sau alta. A ta- ’ 
trat In obiceiul lor să nu ' 
întrebe. într-un cuvint, « 
este un om ca toți oame- ‘ 
nil. care-sl face simplu, « 
modest, anonim datoria In “ 
tocul de răspundere Lucre- < 
dințat de popor, de partid. “

La București am aflat că-1 pot 
găsi In Tg. Jiu. M-am dus acolo. 
„Da. e Ia noi la G.I.F.E.T. (Grubul 
Industrial pentru forajul șl extrac
ția țițeiului), numai că trebuie să 
mergeți la Ticlenl*.

M-am conformat ,.Romulus O- 
nea ? Sigur, e salariatul nostru. 
• maistru la forai-extracție dar™ 
lucrează la punctul Busluchln. Vă 
putem vorbi noi despre eL Dacă 
insistați să-1 cunoașteți personal...*

Am instalat șl... am mal parcurs 
70 de kllocnetri pe drumurile Goc- 
julul. so face că l-am găsit
abis spre seară. Mi s-a spus : „Din- 
aul arte" — ®1 ml-nu arătat cal 
mal ciudat sudor pe care l-am cu
noscut vreodată. Vedeam doar un 
costum do stradă, guler ®1 man
șete albe, cravată șl... cam atlt.

Lumina arcului voltaic m-n fă
cut ®ă-ml Întorc fața de la eL 
deși devenisem nerăbdător să văd 
ce chip eo ascunde sub vizorul de 
cobalt ol măștii. L-nm lăsat să-șl 
■continue trealxi. Aflasem de exis
tența lui dlntr-un „fapt ‘ divers* ; 
corespondentul hbisbra Județean 11 
numise alunei pe Romulus Ones 
„eroul de la TMenl". „omul care 
a stins sonda*.

Se Insera, crepusculul Lnslngcra 
versanțli înzăpeziți al Paringu- 
lui. Iar lumtaa arcului electric 
începuse să arunce In jur umbre 
ciudate. Din clnd In clnd mă în
torceam șl, ferindu-mi ochii, cău
tam’ să văd cit ma! ore pină ter
mină între timp Îmi puneam tot 
felul de întrebări, iar unele dintre 
ele Începuseră să devină stăruitoa
re : rite feluri de eroism vor fi 
exIsHrtd 7 Șl, In definitiv, ce este 
eroismul 7 Că este atitudine — 
asta știam. O atitudine in fata vie
ții. în funcție de durată, de Inten
sitatea cu care se manifestă, de 
motivație, de scop — se poate face 
o distincție. Așa s-a distins — pro
babil — Intre „eroismul de mo
ment* șl cel „permanent11, de fle
care zi. Dar care este relația între 
cele două 7 Șl ducă este o atitudi
ne. de ce fel 7

Uite. Onea. Să nu-1 fie drag să

Din „casa* tovarășului In
descifrabil (care semnează In 
locul tov. Modaș Vaslle, di
rectorul O.C.L. Alimentara 7. 
București.o adresă.,către..zta-. 
rul nostru) o boală a furat 
1 (ffll IbL Domnia sa a trimis 
Instanței de judecată o hirl’e 
In care o Laudă po.„ n-ațl 
ghicit, o laudă pe hoață de 
parcă ar vrea s-o premieze 
sau s-o numească ceva mare 
In O.C.L. Ziarul nostru — 
sub titlul „Hoțul nu era lipsit 
de™ calități* (nr. 9 073) — so 
miră de ciudățenie și 11 roagă 
pe Indescifrabil să descâl
cească mlsteruL

La care articol numitul ne 
răspunde că „avi nd in vedere 
șl unul din principiile de buză 
alo dreptului penal socia
list s! anume umanismul so- 
ăalLst. apredem că era de da-

— Ce-mi fad, mdl băiatule 7 
fl lud taied-jdu ta roit. Eu 
nu-mi cdd capul cu mașina 
asta, uite ce dandana mi «-a 
fnțlmplaf™ nici nu știu ce să 
mă /ac™ iar tu... 7 ! Nu vezi cu 
ce zglrietură m-a procopsit u- 
nul 7™ (lntgrdr.du-se către o- 
mul ce-fi scutura haina): Go
nesc ca bezmalidi, domnule ! 
(Dind cu ochii de chipul ironic 
al flăcăului) : Da, da... tocmai 
aru’ il necăjești tu pe tata 7

George mormdi un fel de zisd 
scuză pe sub mustața ce se în
firipa deitul de pronunțat șl 
alergă la mingea lui. Complet 
edificat, trecătorul se dapdrtă 
fi el, încet, fără o cotM. in 
timp cc proprietarul mașinii, 
diitrus de zgMetura cu prici
na, se puse harnic pe lustruit, 
doar-doar va izbuti sd ascundă 
minuscula urmă rămasă In fle
rul nesimțitor.

„.De-ar fl incestit măcar Ju
mătate din ardoarea aceea — 
în educația bălaiului I

^,*»FaptuTaa''nfnl josTi-â petre^rd 
eul pe o stradă din Berccnl "la 
clțiva pași de o stație de auto
buz. Pe un spațiu liber, cflica 
tineri — in Jur de 15—17 ani — 
jucau fotbal. Aproape de el. un 
om meșterea ta un autoturism. 
Supărat foc I Cum-necum, din 
ultima cursă iețise cu o zglrie- 
turd abia vizibilă pe portiera 
din stingă. Cu o clrpă in mind, 
proprietarul mașinii căuta sd 
afle exact dimensiunile „ca- 
tastro/ei*. .lustruind de zor ta
bla abia atinsă.

Gonesc ca bezmeticii, 
murmura vădit nemulțumit o- 
mui. Ca apucații™

In acest timp, pe terenul de 
fotbal, unul dintre băieți iși 
potrivi meticulos mingea și 
ochi cu „măiestrie" spatele u- 
nui om ce mergea liniștit pa 
trotuar. Un șut impecabil și 
mingea întipări un cerc perfect 
de praf pe haina pietonului. 
Iar autorul irprdcii nu-și mai 
incăpaa in piele I

Trecătorul, locatar de prin 
partea locului, se adresă celui 
care lustruia mașina : â

— Slntețl tatăl lui George. 
Vă cer săA obligați să-și ccard 
scuze pentru obrăznicia asta.

O clipă, omul de lingă mași
nă rămase descumpănit. Pri
virea i se deslipea grâu de 
zgirietura minusculă.

— Ați spus ceva 7
Omul repetă. Cu aceeași pri

vire „In iransi“. atrasă Irezis
tibil de capota lucitoare, pase- 

. zorul autoturismului începu să 
strige :

— George I Hei, George I
Ahta după ce se auzi strigat 

de clleva ori, flăcăul catadicsi 
să vină.

ne. Si 1-1 dațl Imediat*. 
„Mă rog, dacă-1 așa de ur
gent î“...

— Două lucruri sa cer 
precizate aici, ne-a spus 
intertoeutorul nostru. Pri
mul : cum, necum s-a scă
pat momentul Inmlnării 
pilcului Evident, o lipsă 
importantă. Ar fl trebuit să 
fie prevăzuta șl aceasta po
sibilă transmitere. Al cîol-

subslîtul adevărul cu o sim
plă prefumțle. Da altfel. 
Interlocutorul ne mărturi
sise deschis : „In dlmatul 
In care ne desfășurăm azi 
munca, înțelegem să facem 
totul ca legalitatea să nu 
fie cu nimic știrbită 
Avem sarcina de a nu ad
mite ca vreun om nevino
vat să sufere rigorile leglL 
după cum nici un vinovat 
de o fapta &au alta jă ee 
sustragă de la rigorile 
legii*.

„Așadar, este scăpat mo
mentul Inmlnărll plicului. 
Timpul de staționare al ac
celeratului se scurge șl În
cepe o cursă de urmărire 
cu automobilul pe cltevn 
sute de kilometri Poate, 
unora, faptul să li se 
pară spectaculos. De, ur
mărirea unul tren... Pentru 
ce! care se aflau In misiune 
Insă, orele acelea au fast o 
eternitate. Trebuia ajuns 
acceleratul cu orice rf.se. 
Cel puțin înaintea penulti
me! gări pină la orașul A. 
Trebuia...

Trenul e«slc ajuns ta timp 
util. Mecanicul. întrebat 
direct, recunoaște calm, din 
capul locului, că da, are un 
asemenea pilc. Pentru un 
nepot. „Ce-1 ta el 7* Habar 
n-avea. Se verifică, i se 
spune cit e de valoros șl ră- 
mlne talemnlL Omul era 
mai mult declt emoționat 
Și lucrul Iul pe locomotivă 
Încă nu se sfirșlse» Trenul 
trebuia dus la destinație cu 
bine. Unul din lucrătorii de 
securitate a stat tot timpul 
pe locomotivă, să-l liniș
tească. Evident, mecanicul 
nu avea nici o vină. Aproa
pe de gara A : s-n dai pil
cul înapoi. „Ce să fac cu 
el 7“ a Întrebat mirat „PăL 
să-l laminezi cui ți s-a 
spus*.. „Cum asta 7 Ziceați 
doar că-1 valoros*. „Este. 
Dar trebuie să știm pină la 
capăt intențiile nepotu
lui !“... Mecanicul replică : 
„Mal bine m-ați lăsa să-1 
învăț eu minte !“... Este ru
gat să nu facă vreo proslle. 
Să Inmlneze pilcul și allln 
toi. Nu s-a ținut de cuvint 
Furios, clnd a scăpat de 
pilc, l-a zis nepotului : 
„Dacă te mal prind cu 
de-astea. Iți rup oasele ! 
Auzi 7*

-.Firește. în ambele epi
soade înfățișate pină aici

om 
se . 
nimic. .. 
spuse celălalt. Că șl eu 
te-am văzut, fmă mal 
flrzlti. după ce lovi
sem Si astfel, An
ghel P, rocoli că ple
carea in provincie pen
tru clleva zile nu mai 
putea fi o soluție sal
vatoare, el trebuia iă 
rămînd aici, să vadă 
ce sa mai intîmplă șl 
să facă totul pentru a 
nu ajunge In fata co
misiei de anchetă.

In acel miez de 
noapte clnd se Intor- 
zase acasă, Inliinlse 
doar doi cunoscuți din 
cartier: un cinzător 
de la alimentară, cu 
care Juca table din 
clnd in clnd, și un 
paznic de noapte. Cu 
oinzătorul de la ali
mentară se putea tra
ta, pentru o discreție 
totală, cu paznicul — 
in nici un caz... Se 
destăinui lui Cosma R. 
Primejdia putea sd le 
vină da la paznic. Cos
ma R. promisa să re
zolve și, această pro
blemă. Si o rezolvă 
tot in(r-un miez de 
noapte. Și-apoi, ares
tat, anchetat — > iși 
mărturisi isprăvile. 
Anghel P. fu chemat 
să depună mărturie. 
Si se constată că a 
fost complicele unul 
tllhar. ‘’

Complice 7 Dar cj nu 
lovise, nu jefuite pe 
nimeni 1 Nu lovise, nu 
jefuise, dar văzuse lo
vind și Jefuind pe al
tul, șl tăcuse. Așadar, 
un om este martorul

gind b& mor. Înțelegi 7 Știam că 
am să trăiesc și că pot tace trea
ba ala eu. Ml-am ales momentul 
cal mal „prielnic"...

— Te-au mal ajutat șl celtalțl...
■— Sigur, voiau »ă mă ajute. Dar 

știi cum e In situații de-astea : 
unul îmi dădea cu furtunul cu apă 
ta cap. altul țipa la mine să fiu 
atent.. Noroc cu băiatul acela. 
Pute Aurel, sergentul de la pom
pieri. Cu el m-am ajutat Altfel—

— Spuneai că omul Iși face cu-

soilclta din plin Inteligenta, 
abnegația, hotărtrea de a 
sluji cu devotament po
poral, țșe statornicesc legă
turi Indestructibile — fi
rele trainice cu poporul care 
a încredințat unor oameni 
din tfndurile Iul sarcina de 

‘a-i apăra munca harnică, 
valorile ‘ produse de geniul 
său creator. O asemenea le
gătură, pentru toată viața, 
a fost aceea pe care, de 
curind...

Dar mal bine să ne oprim 
la fapte.

...Un mecanic de locomo
tivă, om ta virată, trecut 
prin greul meseriei, Iși fă
cea obișnuita cursă pe un 
tren accelerat care străbate 
o bună parte din țară O 
oprire Intr-o gară oarecare. 
Aici 1 se luminează do că
tre un necunoscut un nllc 
pentru nepotul său. „Inova
torul*. din ‘orașul A. „Vă 
așteaptă In gară I se spu-

"■■.Vj ■' ’ ' ' '■' ' v
unui atac fllhdresc. în 
loc să intervină, gră
bește spre casă, fn lac 
sd anunțe imediat or
ganele In drept, ze 
mingile cu glnaul că 
nu se va afla nimic s 
vrea sd-și asigure li
niștea șl tihna cu pre
țul lâcerii șl al lașită
ții. Il IntcTCieazd doar 
soarta lui, nu și a ce
lor loviți de huligan in 
mfez de noapte. Sd se 
apere fiecare cum 
poate. Tdclnd. Incer- 
clnd să determine și 
pe alții id tacă — eile 
convins cd se află in 
siguranță. Jalnice ilu
zii — cdcl. in scurt 
timp, omul devine vic
tima lașității sale și 
este chemat sd apară, 
in fața legilor, alături 
de un tllhar.

Pare ciudat cum oa
meni fn ioald firea 
fncd mal cred cd fșl 
pot apăra liniștea in- 
chizlnd ochii si astu- 
pindu-și urechile. Li
niștea lor, numai a lor. 
Pare șl mai ciudat 
cum asemenea oameni 
Iși îndeamnă copiii să 
nu vadă ceea ce. după 
opinia lor, nu trebuie 
văzut, sd n-audd ceea 
ce nu trebuie auzit. 
Copilul vine acasă, a- 
gitat, și-i spune tată
lui că a văzut un om 
care voia sd forțeze 
ușa unui magazin. Iar 
tatăl îi cerc să tacd și, 
să fie cuminte șl ascul- 
tător: „N-ai văzut; 
nimic. Ține minte, 
n-ai văzut—*.

In felul acesta, co
pilul este pregătit, cu 
răbdare, de-a lungul; 
anilor, pentru tăcere 
și lașitate, hi va cău
ta el liniștea lui, șl 
numai a lui. dar un; 
om. care încearcă să se 
strecoare neobservat 
prin viață^ să nu supe
re pe nimeni, și ni
meni să nu-l supere, 
un om lipsit de alilu- 
dine civică — nu poa
te avea parte, In con
dițiile societății noas-' 
tre, nici de liniște ade
vărată, nici de mulțu
miri. A refuza să vezi 
ce se intimplă cu alții, li 
ce se Intimplă In Ju- ; 
rul Mu. Injcamnd a nu 1 
vedea, a nu pricepe ce 
se Intlmpld cu tine. Ș

poșta v paginii © poșta paginii
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pentru a se
datorită

CU DESFACERE RAPIDA

ȚIȚEIUL
IȘI SPOREȘTE VALOAREA

DE EFICIENȚA

timpul de dezagregare a acestora.

facă apte pentru

Locuinfo unifamilialo, realizate din noi și moderne materiale de comtrucjie, care se încadrează organic In mijlocul naturii

Ing.
Dan CONSTANTIN

redoscoperltor al acestor

In cuprinsul județului

diverse Întrebuințări In producția industriala

îmbucurătoare ’s 
spectaculoasă, 

unei

nete, pentru 
cincpâ st In.

datorita unor

20 DE CONVENȚII 
Șl CONTRACTE - 

TOT ATÎTEA IZVOARE

CE ARATA 0 SUMARA RADIOGRAFIE A 
OBSTACOLELOR DIN CALEA APLICĂRII 
SOLUȚIILOR ELABORATE DE CERCETAREA 

ȘTIINȚIFICĂ

Împiedicat adoptarea ope
rativa in practica a unor re
zolvări științifice de caro 
producția avea nevoie. Alter 
ort, datorită acestor cauze, 
se amină realizarea indus
trială'a unor produse noi, 
apm să înlocuiască unele 
sorturi procurate din im
port. In acest sens, Ing. 
Will! Lfvtanu, director teh
nic la Centrala Industrială 
a confecțiilor din București, 
amintea de situația Koma- 
crilulul, un adeziv Impor
tant pentru ’producția do 
confecții, creație a specia
liștilor de ta Institutul de 
chimie macromolecutară

prin a cărei. materializare sa 
creează condiții' ca pe același spa
țiu comercial să sporească volu
mul vlnzfiritor de mărfuri.

Alte studii se referă la optimiza
rea amplasării industriei de pre
fabricate , — —Fg
Dolj, ta Îmbunătățirea eficienței 
folosirii fondurilor sflxe si crește
rea ,'PȚOducUyifățU mundl In în
treprinderea de transporturi auto, 
stabilirea sortimentelor optime pe 
produse, In cadrul uzinei construc
toare de, mașini agricole, ta deter
minarea eficienței economice a fo
losirii Înlocuitorilor chimici de 
uzina „Electroputere* si in alte în
treprinderi industriale din județ.

Orașul In impas 7 Da. ar 
spune ncwyorkezul. pa
rizianul sau locuitorul ca
pitalei nipone. Nu. ar răs
punde funcționarul gu
vernamental din Brasilia, 
ce locuiește de puțini ani 
Intr-un oraș In introglme 
nou. Nu. ar răspunde in
dianul din Chandigarh, 
aflat brusc printre forme
le spațiale ale iul Le 
Corbusier, sau omul de 
știință care trăiește In li
niștea Akademgorodkulu!.

Poluarea ce întunecă, In 
continuare, cerul multor o- 
rașe, cu toată campania Ia 
scară mondiala îndreptată 
pentru stăvilirea el. trara
portul In zona urbană ce 
&e face „ta pas" (in orele 
do vlrf, autobuzele Pa
risului ating viteza de 8 
km pe oră), dezvoltarea a- 
narhiefl a unul șir de o-, 
rașe ce nu mal pol tl stâ- 
pinite de municipalități, 
bldonvUlurile ce rttaar in 
coasta orașelor industriale 
capitaliste, cartierele mi
zere de bordeie lacustre — 
ulomagos — construite din 
scindări șl tinichele, sus
pendate pe piloni șubrezi, 
cartiere ce apar pe țărmul 
mărit, oxllnzlndu-ee mereu

chimie 
„Petru Foni* din lași. Deși 
rețeta lui există de nial 
mult timp șl, printr-o ttsi- 
mitare operativă, B-ar tl 
putut scuti In proporții a- 
preclablle, Importul, totuși, 
realizarea lui nu s-a făcut 
nici plnă azi pa scară In
dustrială. Motivul 7 între 
altele, lipsa unei Instalații 
Indispensabile.

Neajunsuri similare stă
ruie și in ceea ce privește 
asigurarea materiilor prime 
și materialelor necesare asi
milării soluțiilor noi în 
practici. în această direc
ție, pe lingă termenele prea 
lungi de livrare, mai inter
vin șl amlnările șl tergi
versările In planificarea șl 
achiziționarea acestora. Din 
păcate — după cum men
ționa șl tag. Rada Amuza, 
șeful serviciului tehnic de 
ta Grupul de uzine de auto
turisme din Pitești — se 
procură greu, anevoios chiar 
șl materii șl materiale care 
se produc cu ușurință !n 
țară. Pentru ilustrare, Inter
locutorul amintea cazul u- 
riel soluții date de Institu
tul de cercetări tehnologice 
pentru construcția de ma
șini din Capitală, vlzlnd În
locuirea unor substanțe ce 
se procură din import : să
rurile IMPAR, utilizate .ta 
tratamentul termic. Plnă In 
prezent, asimilarea aces
tora nu s-a realizat de că
tre unități ale Ministerului 
șl Industriei Chimice, astfel 
că rămlne pe deplin justifi
cată sugestia Ing. Radu A-

,.formelor diferențiate de 
așezări umane". Viciul de 
fond al acestor Idei se 
pare Insă că constă In re
zolvarea globală a solu
țiilor ce se impun, cunos
cut fiind că problemele 
specifice ale orașului, cum 
ar fi transportul In inte
riorul zonei urbane, nu 
slnt rezolvate. Există di
lema : orașul pentru pie
toni sau pentru automo
bil ? Una sau alta nu pot 
fi acceptate separat. l.-i 
Vlena. In perimetrul cen
tral al orașului, cate inter
zis automobilul, ta Stock
holm, In zona centrata a 
orașului, transportul In 
comun este gratuit, toc
mai pentru a pune stavilă 
..zeului" automobil. In 
schimb, ta Los Angeles — 
68 la sută din suprafața 
orașului este destinată au
tomobilului (șosele, auto
străzi. trecere de nivel, 
locuri do parcare).

irirel
l&trc, precum 

Instala ții de Ier
ta țesăturilor a

cartea „Fenix 
un spectacol 

doar imaginat,’ 
posibil pe glob.’

duhănoase șl scutere ner- 
voase. ca niște liniari cu 
țevi de eșapament, de cor- 
tegil funerare și alaiuri de 
nuntă, stăvilit fără poslbi-' 
litatea de dispersare In în
crengătura unui Dedal ne
bun. cu toate căile astupa
te do furnicarul motorizat. 
Incapabil să-și mal desco
pere Ieșirile*. Un . spectacol 
descris In 
Inflamabil*, 
deocamdată 
dar orlcînd

Care ar fi soluțiile poji-‘ 
bile de aplicat pentru ie
șirea din impasul actual 
al marilor aglomerări ur- 
bane -1- mcgalopollsurile 
vremurilor moderne, care 
or fi căile de urmat pen
tru . dezvoltarea viitoare a 
conurbațlllor în care pro-; 
blemele nu slnt încă ascu
țite ' 

\ In 
mul 
voie 
tode ...... ......... ,
care să poată satisface ce
rințele și aspirațiile con
temporane șl de perspecti
vă ale omenirii, să poată 
face față exploziei de
mografice (orașul e sup-țs 
ațlt presiunii creșterii

poate deveni 1a fel de «- 
vanlajoaaă din punct da 
vedere economic ca șl 
construcția de clădiri da 
locuit de tipul turn eau 
lamă. Păstrarea echilibru
lui Intre aceste moduri da 
locuit va avea o contribu
ție Importantă In asigura
rea echilibrului psihic al 
locuitorilor, care nu vor fi 
consirinșl să locuiască In
tr-un oraș model .Jhbrb'ă 
de locuit*.

O Întrebare holfiriloare 
rămfne dacă omul va gfcl. 
In viitoarele decenii, acel 
mediu material diferen
țiat, cu posibilitatea de a 
îmbina avantajele diferi
telor tipuri de locuință, do 
a le alterna șl Individua
liza. în această tranziție 
spre o concepție dinamică 
de «Ine stătătoare (neln- 
venilndu-so In flecare zi 
un nou sil) de arhitectură), 
adică spre modelarea me
diului de viață, caro sln-

dln'unica rațiune că-locu
rile de casă nu costă ni
mic — iaiă clteva din pro- 
blemele In fata cărora slnt 
Eușl astăzi urbaniștii si ar- 

ItecUL
în condițiile In care sa 

prevede ca, în anul 2955 (ne 
mal despart, totuși, doar 
28 de ani de el), 81 ta sută 
din populația globalul să 
locuiască In centre urbane, 
dacă actualele racile alo 
orașului nu vor fi înlătu
rate. se poate considera ca, 
sigură ajungerea ta paro
xism a actualei crize a a- 
eestuta. cu consecințe de 
neevaluat. „Imaglnațl-vă 
panorama Megalopollsulul 
răsărit haotic — hipertro
fie urbană anarhică, um- 
fifndu-s® ca o tumoare 
canceroasă In chiar centrul 
vital al unei țări. Totul în
ghețat intr-o zi de taifu
nuri, Încremenit sub urgia 
ciclonului, nu atît din cau
za vijeliei șl a ploii toren
țiale, ci pentru că, undeva 
Intr-un punct al său ne
vralgic, s-a răsturnat o bi
cicletă. Șl imensul talmeș- 
balmeș de camioane, de 
tramvaie, de triciclete cu 
motor, de autocare turisti
ce șl ricșc. do cisterne bur-

Cadrele dldacțlee de ta Faculta
tea de studii economice n Univer
sității din Cralovn au Încheiat, In 
ultimul timp, circa 20 de, convenții 
șl contracte cu diferite unități eco
nomice din localitate. Astfel, con
ducerea fabricii de confecții a in
trat recent In posesia unul studiu 
privind perfecționarea sistemului 
său Informațional, studiu a cărui 
aplicare duce la realizarea unul vo
lum anual de economii In valoare 
de 200 009 lei. Do asemenea, ca
drele universitare nu pus la dis
poziția organizație! comerciale me- 
tato-chimlce un pian do acțiune

primul rlnd, urbanls- 
șl arhitectura au nc- 
de concepții șl mc- 

nol, revoluționare,

caracterelor la a doua generație). 
Experimehtfnd. deci, pe animale, 
profesorul rocnăn a ajuns ta re
zultate similare cu cele obținute 
de Mendel. pe plante, demonstrind 
modul de transmitere ereditară a 
unor caractere, dominante sau re- 
cesive:- ■ . ; ■’

Prof. tosMlanlln Vaâlescii este 
primul. genetician, nu numai din 
țară, dar șl pe plan mondial. cărei 
fără să cunoască legile eredității 
descoperite de Mendel, a fonmutat 
noal&așl condurii.

Japonezii au construit, 
ta Tokio, un "sistem do co
municații suspendate, lun
gimea acestor căi ajungind 
în 1970 la 109 kilometri, 
dăr șl ta suprnsaturare. 
Vom aeoperl cerul orașe
lor cu șosele ? Tot japone
zi! au trecut ta folosirea 
'subteranului urban. . Me
trou, automobil, trenuri e- 
lectrice, toate circulă ta 
pântecele orașului cu vite
ze do zeci sau sute de ki
lometri pe oră. în centrul 
acestei rețele, pe trei ni
veluri — suspendată, cota 
zero ți subterană — se află 
gara Shinjuku, cu un flux 
de 2 milioane de oameni 
pe zi. Speranța In rezolva
rea acestei alergări Infer
nale. zgomotoase, poluan
te. nesigure, ar fi construi
rea unul mijloc de depla
sare care să păstreze a- 
vantajele automobilului 
(Independenta. manevrare

Sărbătorirea, pe plan mondial, a 
150 de ani do la nașterea Iul Gre? 
gor Mendel (1822—1881) — fonilii- 
torul geneticii șl precursor al apli
cării sistemului mntemailc-slnttalJc 
In biologie — este șl un prilej da 
reafirmare n unor priorități ta n- 
cesl domeniu. Se știe că legile ere
dității. denumite mal tlrzlu ..le
gile lui Mendel*, deși au fost pu
blicate dc către acesta tn anul 1835 
nu au fost cunoscute de către spe
cialiști declt mult mid Urdu (In 
1909). prin lucrările a trei bota
nist! (olandezul Hugo de Vries, 
germanul C. Correnr. șl austriacul 
E. Tschermnck) care, lucrind Inde
pendent, au ajuns la aceleași re
zultate cu Mendel. Aceasta a fă
cut cn cel trei botanist! să Ce con
siderați cn „redescoperttoril legilor 
lui Mendel*. .

Cercetări recente. întreprinse Ja 
no! In țară, dovedesc că. de fapt, 
primul' ’...„X
legi poate fi considerat Constantin 
Vasilescu, profesor de zootehnie ta 
Școala superioară de medicină ve
terinară din București. Cu 10 ani 
înaintea celor trei botanlștl amin
tiți. profesorul rotnfin a ajuns la a- 
celeași concluzii expcrlmentind 
insă, pe animale domestice (domi
nanța imul caracter-nțiulactllta — 
ta prima generație și dlajuncțla

populației proprii, cit șl 
afluxului de populație din 
mediul rural).

Arhltccțll șl urbaniștii, 
Inginerii șl sociologii cau
tă. încearcă, construiesc,' 
verifică soluții.

Ca un bun cișilgat, fără 
de care acum, viitoarea față 
a orașelor nu poale fl 
eoneepuiă este verilealf- 
tatea. Rămlne de’ găsit 
proporția optimă a înălți
milor, din punct de vedere 
al dimensiunii umane, înăl
țimile fiind — prin prisma 
posibilităților tehnice — 
ușor de atins ta orice cotă^ 
Slnt de luat In considerație 
ideile iul Walter Groplns 
despre o „afin.; re a ora
șelor*. in sensul creării 
unei asimetrii controlate 
a nivelurilor clădirilor, pro
punerile lu! Mlliuiln des
pre „orașe-zonă*. ideea lui 
Apercombie a unul „ora? 
policentric*. concepția ur
banistului Gledlon' asupra

,L
Uzina de mașini 

Capitală — apre- 
recent Ing. Tihcriti

muza ca ministerul să coor
doneze toți factori! care 
contribuie ta aplicarea" unei 
cercetări : cercetarea uzi
nală, furnizorii de utltaje. 
ce! care trebuie să producă 
diversele materii prime și 
materiale ș.a.

Opiniile exprimate pe 
parcursul analizei dej față
— care s-a desfășurat In 
end nil „punctului de ve
dere” al beneficiarilor cer
cetării — au ta bază un son
daj IhtrepriiM da C.N.S.T. 
In legătură cu asimilarea so
luțiilor științifice proprii. 
Acestea țin, mal ales, de 
modul In care centralele in- 
dustrtaie și întreprinderile 
Înțeleg să planifice, să pre
gătească șl să desfășoare a- 
ceastă activitate de mare 
însemnătate tchnlco-știlntl- 
fică și economică. La toate 
aceste niveluri persistă Încă 
optici șl practici care nu co
respund cerințelor actuale 
ale procesului de valorifi
care — calitativă șl promp
tă — a rezultatelor creației 
tehnico-șLlinUfico autohto
na. Dar, ceea ee este mal 
grav șl se Impune a fi re
mediat nclntlrztat — prin 
aportul forurilor centrale. 
Inclusiv Consiliul Național 
pentru Știință șl Tehnologie
— slnt acele „scăpări" or
ganizatorico. de principiu 
care permit manifestarea u- 
nor astfel de fenomene ne
dorite. Printr-o reglemen
tare adecvata 'a probleme
lor. Inclusiv pe linia stabi
lirii mai ferme a obliga
țiilor și răspunderilor In 
domeniul asimilări! noilor 
rezultate ale cercetării ști
ințifice romăneșll. s-ar pu
tea deci depăși acele situa
ții în care această preocu
pare este trecută uneori pe 
planul doi. comparativ cu 
sarcinile de producție. în 
fond, cele expuse in artico
lul nostru slnt observații șl 
sugestii făcuta de cel caro 
slnt implicați direct In rea
lizarea efectivă a asimilări
lor. adică de reprezentanții 
producției.

cest ' _ sens, 1 Ing. Tlberiu 
Grecu preconiza, pentru 
mar multă ordine șl sigu
ranță, Includerea asimilă
rilor do aceasta natură In 
planul tehnic al uzinelor, 
măsură care,1 ar spori res
ponsabilitatea celor cu a- 
tribuții in acest - domeniu. 
O asemenea prevedere tre
buie realizată fnxă nu doar 
prin simpla menționare a 
obiectivului, cl prin preci
zarea tuturor — absolut tu
turor — condițiilor, opera
țiilor ș! fazelor acestora, in
clusiv a clementelor ce țin 
dc aprovizionare" (cu utilaje 
și materiale) sau de even
tualele investiții suplimen
tare.

Pentru n mări rolul pro
gramării șl planificării, cit 
mal judicioase și detaliate, 
a lucrărilor în aceasta 
etapă. , ing. Constantin 
Hrtsln, directorul5 Combi
natului de materiale do 
construcții din Tg. Jiu, 
era de părere ca. simultan 
cu avizarea soluției- știin
țifice, să se treacă și la 
Includerea asimilării ci In 
planul de proiectare, pre
cum șl in cel de Investi
ții din fondul de tehnică 
nouă. După cum. In cazul 
unor asimilări mai ' com
plexe, ta care participă șl 
alte unități,; din afara În
treprinderii. ar trebui să 
se alcătuiască chiar „gra
fice de asimilare", ■ după 
modelul celor de realizare 
n Investițiilor. Aceste gra
fice ar cuprinde obiective 
șl termene precis stabilite, 
pe baza corwullărll șl avi
zării acestora de către toți 
factorii implicați, de că
tre specialiștii din între
prinderea beneficiară, Mă
sura respectivă ar‘ duce la 
evitarea acelor, situații. 
Încă frecvente. In care lu
crări de asimilare Intirzle 
destul de mult, penfiru că 
anumlțl colaboratori șl e- 
xecutanțl din exterior, co
laterali, nu-șl pot onora la 
timp obligațiile. Ing. loan 
Babău," director tehnic ta 
uzinele textile „35 De
cembrie” din Arad, propu
nea un schimb de expe
riență In legătură cu acest

Un colectiv de cercetători con
dus de pro*, dr. doeent Basil Popa, 
rectorul Institutului politehnic dm 
Cluj, a pus îâ punct, cu sprijinul 
specialiștilor din cadrul Grupului 
industrial petrochimic Pitești, teh
nologia negrului de fum (le tip 
F.E.F., utilizat la fabricarea cau
ciucului sintetic. Experimentată 
la scară ssnl-induslrialâ, _ noua 
tehnologie a permis atlngerpa unor 
parametjl calitativi superiori, ceea 
ce face posibilă generalizarea el. 
în prezent ®e lucrează ta adapta
rea primelor două linii tehnolo
gice.

ta nou. Cred că aceasta se 
dațoreșta faptului că oame
nii nu sini pe deplin con
vinși de valoarea proce
deelor care urmează să m 
aplice șl, ca atare, au reți
neri din teama de a nu pe
riclita îndeplinirea planului 
de producție. Consider-■ că 
orice procedeu nou trebuie 
să fie discutat pe larg cu 
cel in cauză, Înainte de a fi 
materializat In pracileă. 
Prolectanțll, de pildă, să fie 
puși În ternă și să fie so’,1- 
cilațl să-și aducă contribu
ția ta aplicarea cercetării".

Dar, Impedimentele ee 
apar in fazele dc asimilare 
se daloresc și neafeelărli 
capacităților de producție 
necesare șl a utilajelor co
respunzătoare. Ing. Ioan 
Bnbău, director tehnic ta 
uzinele, textile ,‘,30 Decem
brie* Arad,‘amintea de fap
tul că, pină la modernizarea 
secției de finisaj a uzinei, 
lipsa unul aparat (pentru 
condensarea apreturilor — 
non Iron) ta II 
și a unei 
moaolare

un medicament 
aUt mai

La fabrica dc medicamente „Ta- Babeș-Bolyâl 
biela* din .București-a fost elaborat jn ea-e
un procedeu- pentru obținerea do . nepă s-a ob| 
coanprimate pu^desfacerc- ■.rapidă., de 34
(realizate, prin comprimare dlrcc- ■ ’
tăj și cu calități îmbunătățite din 
punct de vedere al rezistenței me
canice. Procedeul conferă rezisten
tă mecanică unor tablele care 
fiind friabile se sparg ușor În 
timpul manipulărilor. Se știe că 

acționează cu 
repede cu dt se 

dezagregă mai repede la orga
nism. Or, invenția respectivă p®- 
mite cn un comprimat cu greuta
tea de 0,5-10 g să se dezagrege in 
2—5 minute, cînd vine In contact 
cu npa sau lichidele gastrice. In
venția prezintă avantaje prin aceea 
că Îmbunătățește rezistența meca
nică a tabletelor, fără a mări

NOUTĂȚI TEHNICO-ȘTilNȚIFICE’• NOUTĂȚI TEHNIC0-ȘTI8NȚIFICE

— La 
grele din 
ClaGrecu, directorul acesteia 
— realizarea mașinii do 
măsurat rotorll de turbine, 
creată de Institutul de cer- 
-cetări șl proiectări pentru 
mașlnl-unelte șl agregate 
In colaborare cu Fabrica do 
mașini-urtelte șl agregate 
din București, constituie un 
exemplu do asimilare 
promptă’ !n, producție a u- 
ncl valoroase soluții știin
țifice originale. în’ mod a- 
semănător, o allă asimilare 
a unei carcelări (referitoa
re ta turnarea cilindrilor de 
laminoare) a dus, 
ritmului rapid In 
decurs aplicarea el In sec
torul „cald" al uzinei, ta 
obținerea unor importante 
economii valutare.

în alte situații pozitive 
de acest gen, asemenea a- 
slmllări au permis nu nu
mai acoperirea nevoilor 
concrete, locale, dar șl fo
losirea lor pe scară mal 
largă și chiar a generalizării 
In alte intreprinderi. Ingi- 
nerul-șef al Fabricii de an
tibiotice din Iași, Sabin 
lanescu, cita două reușite 
certe In această ordine de 
idol : selecția-cu raze gama 
a producătorilor de penici
lină (cercetare efectuată de 
Institutul do cercetări chi
mice) și obținerea penleil!- 
nei de semislnteză „Clo- 
xacflln* (furnizată de In- 
stilțitul central de cercetări 
farmaceutice).

Din păcateț alte soluții 
tehnico-șlilnțlflce valoroase, 
rare trebuiau să fie aplica
te, deși erau prevăzuta In 
plan, nu au fost fructificate, 
sau au fost trenate In fa
zele de trecere la utilizarea 
Industrială, 
deficiențe legato de modul 
In care este concepută șl 
efectuată pregătirea asimi
lărilor. Astfel, o primă ca
tegorie de neajunsuri se 
referă ta felul in care se 
planifică in prezent lucră
rile de adaptare la regim 
Industrial șl experimentare 
finală a uncia sau a alteia 
dintre rezolvările dote de 
cercetarea științifică. în a-

slmplă), dar eă nu albă ta
rele acestuia (poluare, cost 
ridicat al întreținerii, spa
țiu mare de parcare).

Tehnica modernă con
tribuie eu un element nou 
ta concepțiile urbanistice : 
ea permite să se prevadă 
In viitor modificarea eom- 
plelă a bazei materiale și 
tehnice a construcțiilor, 
datorită noilor materiale 
de coastrucțll (maso plas
tice. no! materiale cerami
ce, aluminiu), precum îl 
trecerii la industrializarea 
Pe scară largă a lucrărilor 
de construcții. Fabricarea 
in masă, după metode mo
derne. de case unifamlltale 
de tip nou (casa ou. rasa 
sferică, celula spațială, mo
delul „EsterodomuB* con
ceput do. arhiteclil t;ro- 
man*.), in care tradiționala 
cărămidă este înlocuită de 
scheletul de oțel, betonul 
spongios, rășinile plasti
ce. foliile ele aluminiu.

fc*"- 1 .■ w

Topitoria „Pelota", situată ta a- 
propiere de Oradea, a fost dotată 
cu o instalație «pedală de ultrasu- 

tratarea semințelor do 
Cu ajutorul ei va pu-

ospect „La r.ol — preciza 
Interlocutorul — legătura 
dlnlre factorii participant! 
ta asimilare este asigura
tă, în Interiorul uzinei șl 
dincolo de aceasta, prin 
Intermediul Inslltuiulnl 
departamental de profil 
(Institutul de proiectări 
pentru Industria ușoară 
I.P.I.U.) sau prin între
prinderile Bpeclaiiznte* !n 
producerea unor ulitajo*. 
în acest mod. întreprinde
rea arădeană a putut 
scurta duratele unor asi
milări. In special. In cazul 
produselor care impuneau

IN GENETICA 
EXPERIMENTALA

ULTRASUNETELE 
Șl PLANTELE TEXTILE

gură permite deplina rea
lizare a omului Intr-o dvi- 
llzațle tehnică foarte dez
voltată, slnt cuprinse iz
voarele, plnă acum abia 
folosite, pentru formarea 
omului civilizației anului 
2 009. Soctalfcmul deschi
de, In acest sens, o pers
pectivă 
concepția 
dar realizabili, 
modelări complexe a mo
dului de viață, in sensul 
unei integrări a procesu
lui de locuit șl de muncă, 
a transportului, servicii
lor, culiurtl, odihnei, Esce 
ceea ee se realizează șl se 
va realiza în continuare ta 
noi, prlnlr-o sistematiza
re bine gîndliă in timp a 
zonelor urbane. prln prog
noza dezvoltării economi
ce șl sociale armonioase a 
orașelor.

în cadrul procesului de producție 
al Rafinăriei de ta Brazi, unde su 
prelucrează peste un 'sfert din pro
ducția de Ulei a României, au fost 
efectuate o certe de perfecționări. 
tehnlco-ștlinUflce menita să con
tribuie ia valorificarea superioară 
n țițeiului. . Printre altoie, a fost 
generalizat sistemul automat da 
alimentaro cu materie primă a in
stalațiilor, ceea ce a avut cn efect 
micșorarea cu aproape 90 ta sută 
a pierderilor de tlțeL Importante 
îmbunătățiri tehnlco-ștlințifce au 
fost 'aplicate și ta domeniul proce
selor de fabricație a hidrocarbu
rilor aromatice și al procedeului de 
hidroflnare a uleiurilor minerale. 
Că urmare a acestor perfecționări 
valoarea produselor obținute din- 
tr'-o tonă de țiței prelucrat a spo
rit cu 20 ta suta.

o cooperare Interuzinală 
ma I largă. ■ ,

Alte anomalii care apar 
In faza asimilărilor con
stau în modul defectuos 
in care se asigură cadrele 
de speelalltate necesare 
diferitelor lucrări și ope
rații. Edificatoare; sub a- 
cest aspect, ne-a apărut 
opînta directorului între
prinderii agricole de stat 
DrogaHna, județul Ialo
mița. Ing. Iile MItrache. 
Ințelegind că cercetătorii 
din sectorul agriculturii 
nu pot urmări in produc- , 
țlc toate asimilările de. so
luții no!. interlocutorul 
pledează pentru reaîizar-ia 
acestei cerințe cel puțin In 
cileva unități de producțlo 
cialon. „Organele centra
le — susține el — trebuie 
să asigure insă unităților 
etalon (In ceea ce privește 
asimilările) fondurile si 
forțele de specialitate ne
cesare". In anul trecut, a- 
eiMtel întreprinderi agri
cole l-a revenit aplicarea 
In practică a nu mai puțin 
de 25 teme do cercetare

(plus varinntele de la fle
care), dar fondurile si spe
cialiștii necesari nu 1 s-au 
dat

în același context. Ingi- 
nerul-șcf al Uzinei de pro- 

’duse sodice din Ocna Mu
reș, Vaslle MinăscnrU, 
scotea in evidență ș! o 
altă cerință : nevoia de 
a pregăti, de a pune in te
mă, din vreme,- pe specia
liștii care să militeze pentru 
realizarea asimilărilor. „La 
introducerea de noi tehno
logii sau la îmbunătățirea 
celor existente se resimte 
uneori o anumită rezistență

Colectivul Institutului de cercetări pentru materiale de con
strucții din București esle preocupat, In ultima vreme, de ela
borarea a noi procedee In vederea realizării unor produse din 
sticlă și ceramică, din alte materiale, care să satisfacă unele 
cerinje In acest domeniu ale economiei, să promoveze noul 
In practică. în laboratorul de încercare a Fibrelor de sticlă se 
experimentează obținerea unor fibre cu rezistențe mecanice și 
hidrolitice sporite, cu însușiri care să
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Partidului

tn cuvtntul ros'.lt cu prilejul pre
zentării scrisorilor, ambasadorul 
Francis Levasseur a arătat că a pri
mit cu multă plăcere misiunea in- 
credlnțată de guvernul țării sale, de 
a reprezenta interesele. Franței In 
România.

„Ca șl Franța — a apus ambasa
dorul francez — România are un tre
cut foarte îndepărtat, chiar dacă ea 
n-a putut să-și exercita din plin pre
rogativele independenței sale deal de 
la‘o dată relativ recentă”.

In continuare vorbitorul a spus : 
„Resimt profund Importanța sarcinii 
care îmi va reveni și pot să vă asi
gur, domnule președinte, că voi Iaca 
tot ce depinde de mine pentru avi °1

duce po deplin ta bun afirșlt. Sim
patia profundă, prietenia sincerii pe 
caro poporul francez le nutrește față 
de poporul român datează da multă 
vreme șl, ln acești ultim! ani, nu
meroasa vizite caro au avut loc de o 
parte șl de alta — in speirfal vizita 
generalului de Gaulle ln România, 
in 18188, și cea po caro dumneavoas
tră ați efectuat-o ta Franța, ta luna 
iunlo 1970 — schimburile de vederi, 
devenite tradiționale, precum șl lu
crările Comisie: Mixte, au stabilit în
tre responsabilii români și francezi 
un flux continuu caro se amplifică. 

Evoluția rapida a economiei și teh
nologiei românești, trecerea accele
rată de la stadiul agriculturii tradi
ționale ta cel al industriei Înaintata 
demonstrează mari facultăți de adap
tare, de Inteligență, de muncă".

„Sînt sigur — a spus ambasadorul 
francez — că ta timpul misiunii 
mele In țara dumneavoastră voi avea 
ocazia să apreciez șl mai bine ce re
prezintă Itomânia modernă, ta plină 
dezvoltare, preocupată «tă-șl aslguro 
prosperitatea, urmărind bunăstarea 
locuitorilor "săi șl independența sa, 
jucfad ta viața Internațională rolul 
pentru caro se simte chemată”.

în încheiere, noul ambasador al 
Franței a spus :

„Dumneavoastră mă veți găsi în
totdeauna gala să servesc nobila 
cauză a apropierii franco-române. 
Prin aceasta, nu vol face dedt să 
pun ta practică, cu entuziasm șl bună 
credință, directivele guvernului meu.

Prezentlndu-vă scrisorile prin care 
slnt acreditat pe Ungă dumneavOasiră 
ta calitate de «imbasador al Republi
cii Franceze, am onoarea să vă trans- , 
mit urările pe caro președintele Re
publicii Franceze, guvernul francez 
si potions! tării mele Io adresează 
dumneav«aastră personal, autorități
lor române si poporului român, 
prieten eecular nl Franței”.

Lutad cuvîntul, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste 
Românta, tovarășul Nlcolae Ceaușescu. 
a adresat noului ambasador francez 
un călduros bun venit ta tara noas
tră și a exprimat vil mulțumiri pan- 
tni salutul șl urările ce l-au fost 
adresate de președintele FranleL La 
rtndul ®ău. tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu a transmis președintelui 

Constatai" Stătocu, Pretorul Con- 
S de SiltW fcr^.0de'S^-’^ 
șl. prosperitate. ' ministrul afacerilor externe: Au1

„Poporul romfln — a arătat tovară
șul Nlcolae Ceaușescu — este nnga-

Delegația-militară a R. D. Germa
na, condusă de generalul do armată 
Heinz Hoffmann, ministrul apărării 
naționale, a vizitat marii dimineața o 
unitate mUltarft.

In aceeași zi. oaspeții au vizitat 
muzeul Dofiana. undo generalul Helnz 
Hoffmann a depus o jerbă do flori 
la placa comemorativă.

Apoi membrii delegației au sosit in 
orașul Brașov, unde au asistat la 
exerciții demonstrative executate do 
militarii dintr-o unitate a forțelor 
noastre armate. în continuare, gene
ralul de armată Helnz Hoffmann,

continuare.Președintei© de onoare al Consi
liului Național al Patronalului Fran
cez. Georges Vlillcrs. a avut morii 
o intUnire de lucru cu președintele 
Camerei do Comerț. Roman Moldo
van.

Tot în cursul aceleiași zile, oaspe
tele s-a talilnit cu ministrul mine
lor, petrolului șl geologiei. Bujor 
Almășnn. Au fast discutate proble
me privind posibilitățile de oxHn-

f:
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FOTBAL —în etapa de astăzi ii

Derbiul se joacă la Pitești
© Radiodifuziunea transmite aspecte de la toate cele opt 
meciuri • Pe „micul ecran": f

Astăzi, ln divizia A la fotbal, o 
etapă extrem de atractivă, caro 
poate pecetlui In bună măsură 
soarta campionatului (ln caz de vic
torie. U.T.A 60 distanțează serios) 
sau, dimpotrivă, poate aduce In 
„prima linie” mai multe candidate 
la titlu. Meciul cel mai important 
— pentru care biletele de Intrare 
aproape că s-au epulțat chiar ln 
ziua puneri! lor In vlnzare — se 
dispută pe stadionul din Pitețtl. 
intre primele două eterate : U.T.A. 
și F.C. Argeș. într-o discuție tele
fonică avută ieri cu corespondentul 
nostru din Pitești, am aflat că in
teresul pentru această partidă în
trece eu mult așteptările. Fapt fi
resc. știut fiind că un succes al ar
geșenilor (posibil, de altfel, chiar și 
in absența iu! Dobrin, prematur 
folosit ln meciul -de acum o «ăpifi- 
mlnă cu Steaua...) va reduce ta nu
mai un punct avansul de acum al 
liderilor, ceea ce, nu Încape nici o 
îndoială ar face ca lupta pentru 
titlu Intre U.T.A. șl F.C. Argeș «să 
devină mal ...op-insu”.

Cu aceeași nerăbdare ș! cu ace- 
Scașl sperunțe — victorie d« teren

/

Jat cu toate energiile sale creatoare 
ln opera de edificare a codolAfU so
cialiste multilatarai dezvoltate; el 
dorește rotații chemai largi cu toate 
popoarele lumii:' fără deosebire de 
ori «uluirea lor «octală — șl este ho
tă rit să partiape activ ta instaura
rea unui dlmat de paca șl colabora
re ln Europa ®1 în Întreaga lume”.

tn continuare, preș-edinielo Consi
liului de Stat a spus :

„Doresc să relev cu «satisfacție evo
luția fcridt&l continuu ascendență, a 
relațiilor dintre Urile si popoarele 
noastre, cărora vechi afinități legato 
de istorie, limbă, cultură le-au con
ferit stabilitate sî posibilități de dez
voltare neîntrerupta. Ața cum ați re
marcat șl dumneavoastră, domnule 
ambasador, vizita generalului de 
GauUe ln România, precum sl vizita 
mea în Franța șl convorbirile avuta 
cu, președintele Pompidou, atmosfera 
deosebii do cordială In care au de
curs inlllntlrile, documentele adoptate 
cu prilejul acestor vizite au Impulsio
nat cooperarea româno-franceză ne 
multiple planuri, s-au înscris ca o 
contribuție importantă ta lărgirea șl 
diversificarea rctațlUpr dintre tarile 
noastre.

Raporturile bilaterala romflno- 
franccze «se dezvoltă pe baza solidă 
a respectării principiilor Independen
ței și suveranității naționale, a ega
lității In drepturi, neamestecului ln 
afacerile interne- șl a avantajului re
ciproc. ceea ce favorizează afirma
rea liberă și neîngrădită a persona
lității națiunilor noastre șl constituie, 
totodată, un aport de seamă la cauza 
colaborării și Înțelegerii Intre popoa
re. la promovarea destinderii și pă
cii ln. lume.

Ne face, de asemenea, plăcere să 
constatăm că România șl Franța se 
Intlhwsc pe poziții comune sau simi
lare în numeroase probleme ale ’vie
ții internaționale. Că ambele țâri do
resc să participe efectiv la rezolva
rea problemelor majore ale contem
poraneității șl slrițjjrofund Intere
sate ln edificarea pe continentul eu
ropean a unul climat trainic de 
securitate, colaborare șl pace”.

în încheiere, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu a spus :

„Am convingerea că activitatea 
dumneavoastră va contribui la dez
voltarea continuă a relațiilor româ
no-franceze, la Întărirea permanentă 
a prieteniei tradiționale dintre po
poarele noastre. Doresc eă vă urez 
mult succes ln îndeplinirea misiunii 
co vl g-a încredințat șl să vă asigur 
că vă veți bucura: de iot snriHnul 
Consiliului de Stat, al guvernului ro
mân s! al meu personal”.

După ceremonia prezentări! «scri
sorilor. președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nlcolae Ceaușescu, a 
avut o convorbire caldă, prieteneas
că cu ambasadorul francez Francis 
Levasseur.

La solemnltntea prezentării scriso
rilor șl la convorbire au luat parte

fost, de asemenea, prezent! membri 
al Ambasadei Franței la București.

împreună cu pereoanale care 11 In2 
eoțesc. a făcut o vizită La Scoală mi
litară de ofițeri activi de artilerie 
antiaeriană și radlolocațle „LeonUn 
Sălăian”.

în timpul vizitelor, oaspeții au fost 
Însoțiți de general-colonel Marin Nl- 
cdlcscu, adjunct al ministrului For
țelor Armate .ale Republicii Socialis
te România.

Seara, la Casa Armate! din Brașov, 
generalul-locoiepcnt Vasile Milea a 
oferit un dineu In onoarea oaspeți
lor.

(Aaerpress)

dere si diversificare. In ____
a relațiilor de colaborare șl coope
rare economică româno-franceze.

ARI membri al delegație! Patro
nalului Francez au purtat convor
biri cu conducerile unor ministere 
economice, centrale Industriale. în
treprinderi de producție și de co
merț exterior.

(Agerpres)

Ropid-Universitoten Crcriova

d©propriu ’ — așteaptă meciurile 
astăzi echipele Universitatea, Cluj, 
Steagul roșu, A.S.A Tg. Mureș, S.C 
Bacău, toate patru aflate In plu
tonul fruntaș.

Emofl! puternice (șl unele spe
ranțe) au pentru astăzi șl ultimele 
două clasate : C.F.R. Cluj șl Crișub

Singurul meci din Capitală (Ra
pid—Universitatea Craiova) va ti 

televiziune.
pld—Univen.____
transmis in direct la ... _
Radiodifuziunea va transmite alter
nativ aspecte de la toate partidele 
etapei, po programul I, cu începere 
din jurul orei 18,15. Dar Iată pro-' 
gramul etapei a XXH-a : JF.C. Ar- 
geș—U.T.A., Iinpld—''nivcrsliatea
Craiova, Universitatea Cluj—Di
namo, Politehnica Iițl—C.I’.IL Cluj, 
S.C, Bacau—Jiul, Steagul roșu Bra
șov—Crițul. A.S.A. Tg. .Mureș— 
Steaua, Farul Constanța—Petrolul.

. Bra-
Slcaua, Farul Constanța—Petrolul. 

Ln fine, o ultimă mențiune dar 
nu de mică importanța 1 — In legă
tură cu etapa de astăzi : anl-enorul 
federal, Angelo Niculescu trebuie să 
ae edifice definitiv asupra «selecțlona- 
b:Iilor pentru partida cu Ungaria.

1. D<

Ambasadorul Belgie! la Bucurcș-tl, 
Jan Adrtaenssan, a oferit marți un 
cocteil in cinstea delegației Parti
dului Socialist ■ Belgian, condusă de 
Edmond Leburton șl Joa Vnn Eyn- 
de. președinți ol P.S.B., miniștri do 
s'.aț. -

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, Paul Nlculescu-MIzll, Mi
hai Gere, Ghlzela Vass, Constantin 
VasUlu,

(Agerprea)

Marți a avut loc ia București sem
narea P-ot«xx>lulul privind colabo
rarea economică șl tehnlco-șiilnți- 
flcă in domeniul construcțiilor de 
mașini dintre Republica SodaUslft 
Rotnâpla gi Republica Populară 
Ungară.

Protocolul prevede, printre altele, 
măsuri pentru realizarea unor ac
țiuni de colaborare șl cooperare in
dustrială. dezvoltarea In continuare 
a livrărilor reciproce de mașini, uti
laje și. Instalații tehnoîog’cs, pre
cum și extinderea si adLnclrea rela
țiilor tehnlco-ștltațlfice ln dome
niul construcțiilor de mașInL

Din partea română protocolul a 
fost semnat de; ing. Comei Mihu- 
lecea, adjunct al ministrului industriei 
consirucțlilor de rnastai. iar din par
tea ungară do Asztolra Lajos adjunct 
al. ministrului industriei metalur
gice sl construcțiilor de mașini din 
ILP. Ungară.

(Agerpres)
!!

Cronica zilei
Marțl dimineață a plecat la Paris 

George Mncovescu. prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, pen
tru consultări la Ministerul Afaceri lor 
Externe al Franței.

La aeroport erau prezent! Vasile 
Gliga adjunct al ministrului aface
rilor externe, precum șl Francis Le
vasseur. ambasadorul Franței ta 
București.. >

— „.„.„.„..I.
în zilele de 17 șl 18 aprilie a avut 

Ioc ta Capitală o consfătuire pe țară 
a lucrătorilor din Arbitrajul de Stat.

Expunerile prezentate, ca și dez
baterile care nu avut loc. cu acest 
priiej. au analizat activitatea orga
nelor arbitrate, precum ș: unele pro
bleme referitoare la’ aplicarea regle
mentării in vigoare a contractelor 
economice.

★
Marți seara a sosit ln Capitală 

prințul Hnmzah RazaleJgh, proTcdin- 
lele firmei „Pcrnar” din Malayezia, 
președintele Camerei de comerț 
malayezlene, președinte al Bftr,cii de 
stat „Bumlpulra”, rare la Invitația 
Camerei de Comerț va face o vizită 
in țara noastră.

Ln sosire, pe aeroportul Otopenl, 
oaspeții au foot intlmplnațl ,de Hris- 
tacne Zâmbet!, vicepreședinte al 
Camerei da Comerț, d© alte persoane 
oficiale.

(Agerpres)p

CHIRURGUL CHRISTIAAN 
BARNARD LA TG. MUREȘ

TG. MUREȘ (Corespondentul „Scin- 
tell”. Lorand Deâki). — Marți, prof, 
dr. Christiaan Barnard. împreună cu 
soția sa. șl-a continuat vizita 1a Tg. 
Mureș.

în sala de festivități a Institutului 
ds medicină și farmacie din Tg. Mu
reș, prof. Barnard a împărtășit ca
drelor didactice i și studenților din 
anii V șî VI, tri cadrul unei expu
neri Însoțite de îprolecțll. :dln expe
riența sa ln domeniul transplante- 
lor de cord.

fi i.

Inceplnd de astăzi, de-a-lungul a 
. 7 reuniuni, care vor fl găzduite pe 

ringul montat in inelnta patinoaru
lui „23 August”, amatorii de box din 
Capitală vor avea prilejul să urmă
rească întrecerile competiției Inter
naționale dotate cu /Centura de aur”. 
Alături de 42 dintre cei mal buni 
Iiugillști români, ln frunte cu eom- 
ponențl! lotului olimpic. în cadrul 
reuniunilor vor. evolua boxeri din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, Fran
ța, R. D. Germană, Polonia, Unga
ria șl Uniunea Sovietică, Pe lista 
partlclpanțllor figurează numele unor 
boxeri consacrațl în arena înterna- 
ționalâ. printre care maghiarii Kajdl 
(semimjjlocle). Gedo (semlmuscă) — 
ambii campioni europeni — cubane
zul Regul feros, sovieticul Pncetuhln, 
francezul Petit șli alții.

BOX „Centura de aur"
■i

• TENIS DE MASA. — Selecțio
nata feminină d-s tenis de masă a 
României a învins cu 3—1 echipa An
gliei, osupind locul 5 în clasamentul 
final al campionatului european de ta 
Rotterdam. Selecționata masculină a 
României s-a clasa! pe locul 12. în 
ultimul Joc, echipa Olandei a între
cut eu 5—3 selecționata Romârilel.

o TENIS. A început turneul Inter
național de la Nisă. Tn primul tur, Iile 
Năstase !-a Întrecut cu 4—0. S—0. 
6—2 pe maghiarul Peter’Szdke. Alte 
rezultate : Smllfi—Royer 6—2, fl—3 ; 
Nodes—Varga 0—«, 6—3.

în ultimele zile au avut loc ședințe 
ale unor comisii permanente ale Ma
rii Adunări Naționale, care au exa
minat unele proiecte In legătură cu 
lucrările celei de-a Vțîl-a sesiuni.

— supuse discuției publice : Proiec
tul de lege cu privire la activitatea 
do comerț interior, Proiectul do lege 
privind gospodărirea apelor In Re
publica Soclaltală România. Proiectul

de lege privind gospodărirea păduri
lor aflate ln administrarea dlreclă a 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare comunale. Proiectul de lege, 

-r■- ----- “'-î-—■ privind organizarea și funcționarea
controlului obștesc, precum șl alto 
proiecte de legi. . v

La lucrările comisiilor au partici
pat miniștri, alți conducător! do in
stituții centrale, specialiști.

•'ip ■

i
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mlhnit afllnd dc moartea Iubitului dumneavoastră tată

js1

viața internațională

Ședința Comitetului Executiv
Ir

MOSCOVA 18 —' Corespondentul 
Agerptfti, L. Duîă, transmite : La 
18 aprilie, la Moscova, au început 
lucrările cele! de-a 57-a ședințe a 
Comitetului Executiv ol Comslllului 
de Ajutor Economic Reciproc. La 
lucrări Iau parte reprezentanții per- 
manenți in Comitetul Ex«xmtiv al 
Consiliului, ■ vicepreședinți al gu
vernelor din Republica Popularii 
Bulgaria, Republica Socialistă Ceho
slovacă. Republica Democrată Ger- 

’ 8 ’ f - • ‘ b

pentru industria chimică
BERLIN 18 (Agerpre®). — In ora

șul Halle, In R. D. Germană, a avut 
Ioc ședința Comisiei permanente a 
C.A.E.R, pentru Industria chimică, ta 

■ lucrările căreia au participat delega
țiile Bulgariei. Cehoslovaciei. R. D. 
Germane, Poloniei. României. Unga
riei șl Uniunii Sovietice, In confor
mitate cu acordul dintre C.A.E.R; si 
guvernul R.S.F.L. ta ședința comisia! 
a font prezentă șl o delegație a Iugo- 
alavIeL

Partțdpanțil Ia ședință au exami
nat probleme Importante ale colabo
rării țărilor membre ale C.A.E.R. In 
domeniul industriilor chimică, a ce
lulozei sl a hirtlei. legate de îndepli
nirea '..Programului complex” adoptat 
la eeslțntaa a XXV-a a C.A.R.R. La 
ședință au fost anolizate. de aseme
nea. probleme privind adlndrca. In 
continuare, a cotaborărli țărilor mem-

Deschiderea Tîrgului
inte.rnațiQnal

TOKrO 18. — Corespondentul A- 
gerpres, FL Tufu, transmite : La O- 
ftaka a foșt inaugurată, la 18 apri
lie. cea de-a doua ediție a Tir- 
guiui internațional „Inler-ongtoee- 
rlng 1972”, ta care sint expuse ulti
mele realizări din domeniul tehnolo
giei productive.

în mesajul de salut al ministrului 
Industriei șf comerțului exterior; 
Kakuei Tanaka, rostit ln ceremonia 
da deschidere, ee exprimă speran
ța «ta „ecțst eveniment va servi pro
movării înțelegerii reciproce șl coo
perării intre națiunile lumii”, 
„schimburile tehnologice dintre 
țlunl vor avea un mare efect 
pra areelorăril producției de mărfuri 
de Importanță capitală" și ci ele 
„vor contribui Imens la continua
dezvoltare tehnologică, la creșterea 
productivității și la lărgirea coirier- 
țutal Internațional*.

că 
na- 

asu-

1

vremea
Timpul probabil pentru rileJe'de K, 

îl ș! za aprilie. In țari : Vremea In ge
neral instabila mal ales Ia începutul In
tervalului. Cerul va îl variabil, mal mult 
noros. Vor cMea ploi de scurta durata, 
mai ales ln sudul țl Bud-vestdl țariL 
Vini potrivit, temperatura ta scădere la 
început, apoi în creștere. Minimele vor 
fl cuprinse între 1 ®1 11 grade. Iar maxi
mele Intre 14 șl 11 de grade. local mai 
ridicate. La mume, la peste 1 OM metri 
altitudine, se vor semnala lapovlțfi șl 
ninsoare. La București t Vreme sehtm- 
bâtoarc cu cerul temporar noros. ,Plol 
de RcurtS duralâ, Vtat potrivit, tempe
ratura ușor variabilă

Astăzi vor avea loc două reuniuni, 
care vor începe Ia ora 14 și respec
tiv 19 (programul va fi cunoscut 
do-abla In cursul dlmlntHll de aslăzl, 
după vizita medicală șl, tragerea ln 
sorți). Joi slnt programate, de ase
menea. două gale ln aceleași ore. 
Semifinalele stat prevăzute vineri, 
ln cadrul o două gale (ora 14 șl 
respectiv 19). Slmbătâ. zl ds odihnft, 
Inr duminică finalele, cu începere dc 
la ora 10.

Din lotul boxerilor români se re
marcă : A. Mihol. Șt. Boboc. C. Gns- 
iescu. St CoJan. A. Morarul Mircea 
Toni, G. Pometcu, A. Amăzâroaie, 
V. Antonio. Gh. Ciochină, C. Bumb, 
C. C'Jțov, P. Dobrescu, Al. Popa, V. 
Zilberman, IZ Mocanu, D. Mlhalcea. 
Ai. Năslae. I. Gydrfl, H. Stumpf, L 
Siliște, I. Alese, A. lancu ele.

m, 
un 
de

l rînduri s
• N’ATATTE. — Cu prilejul unui 

cotwins intemallonal de naîație des
fășurat la Hanovra, In bazin de 50 
olandeza Anlte RJJnders a stabilii 
nou record al Europei in proba 
209 m liber : 2'07'2/10.

• HOCHEI PE GHEATA. - 
Praga, ln cadrul campionatului 
dial de hochei pa gheață (gini

La 
. . - mon

dial de hochei pa gheață (grupa A), 
s-a disputat partida dintre selecțio
natele U.R.S.S. și Finlandei, Hochelș- 
tll sovietic! au obiinul victoria cu 
7—2 (2—0. 3—0. 2—2). Ieri. Ceho
slovacia — R.F.G. 8—1 (3—1, 3—0, 
2-0).

mană. Republica Populară Mongolă 
Republica Populară Polonă Repu
blica Socialistă România, Republica 
Populară Ungară Uniunea Sovieti
că, precum ?! M. Ortandld. mem
bru al Consiliului Executiv Federal 
al ILS.F. Iugoslavia.

Din Republica -Socialistă România, 
la lucrări participă tovarășul Gheor- 
ghe Rădulescu, vicepreședinta al 
Consiliului de Miniștri

bre ale C.A.E.R. !n domesnlu! satisfa
cerii pa termen lung a necesităților 
lor de celuloză și do alte materii pri
me.

Comtela a aprobat planurile de 
perspectivă privind coordonarea ce
lor mal Importante cercetări In pe
rioada anîior 1971—1077. A fost adop
tată o bolărlro privind crearea unul 
consiliu tehnlco-sUInțltic ln proble
mele protecției muncii si tehnicii fle
curi tâ III.

în timpul ședinței, reprezentanții 
țărilor membre ale C.A.E.R. Intere- 
fialo au semnat acorduri multilatera
le referitoare la «specializare si coor
donare în producția diferitelor feluri 
de cauciuc Blntcllc. precum si refe
ritoare la colaborarea tehnlco-stllnțl- 
lleă in domeniul producției de mase 
plastice.

de la .Osaka
Vorbind despre importanța acestui 

tlrg, considera* una dintre cele mal 
mari manifestări de acest fel din 
lume, guvernatorul prefecturii O- 
eaka. R. Kuroda, a spus câ .ji de- “ 
venit anroaoe imposibil ca o țară 
Bă-șl dezvolte cu propriile el re
surse șl forțe cea mol modernă teh
nologie. Datorită creșterii costului 
cercetării slnt din ce In ce «nai ne
cesare schimburile de tehnologie a- 
vamată șl toata țările au numai de 
clștlgat de pe urma cooperarli ex- 
pcrților din diferite domenii”.

La tlrg participă 150 de firme din 
17 țări (Austria, Australia, Canada, 
Cehoslovacia, Danemarca. Elveția, 
Franța, R.F.G., R.D.G., Italia, O- 
landa, Marea Britanic, Norvegia, 
Spania, Suedia, România, S.U.A.) 
șl circa B®9 de firme Japoneze.

Țara noastră este reprezentată 
printr-un 
Camerei 
domeniile Industriei petroliere, con
strucțiilor de •mașini, echipamente
lor electronice șl de automatizare 
furnizează celor Interesați Infor
mații do specialitate despre produ
sele oferjte de Întreprinderile noas
tre de comerț exterior „Industrial- 

„Mașlnlexport”. 
num”, „Industrialimport”, 
import”, „Mecanoexport”, 
Import" și „Autotractor’.

oficiu de Informam al 
de Comerț. Special:?!! In

export”. ..Hectro- 
„Țehno- 
„Mașlnl-

Ttrgul va rămlne deschis ptnă la 
1 mal.

CONFERINȚA COMISIILOR NAȚIONALE BALCANICE PENTRU UNESCO

Largi posibilități pentru extinderea
“ - ■ :■ & - - - v ■

colaborării multilaterale interbalcanice
La Alena s-au Încheiat Ier! lucră

rile celei de-a V-a conferințe a ,ca- 
mlsljlor naționale balcanice pentru 
UNESCO. Ideea organizării unor a- 
stmenea conferințe aparține Româ
niei, care ln 1684 a găzduit prime În
trunire a comisiilor respective din 
statele peninsulei balcanice. Reicvlnd 
valoarea Inițiative! țării .noastre pen
tru dezvoltarea raporturilor In dome
niul culturii șl științei, parUdpanlli 
au sugerat continuarea periodică a 
inlitalrllor lnire comisiile naționale 
din această zonă, flecare din reuniu
nile ulterioare, desfășurate ln Bulga
ria, Turcia șl Iugoslavia, marclnd pași 
Înainte In explorarea domeniilor șl 
modalităților de conlucrare ln Intere
sul comun.

Conferința dc ta Atena, ta succesul 
căreia delegația română (condură de 
prof. dr. docent Jean Llvescu, pre
ședintele comisiei naționale pentru 
UNESCO) șl-a adus o contribuție ac
tivă, a prilejuit examinarea po larg a’ 
rezultatelor obținute In activitatea de 
plnâ acum de comisiile naționale 
balcanice pentru UNESCO. Dezbate
rile au relevat șl cu acest prilej rolul 
important al accstog organisme in 
promovarea Ideilor apropierii și în
crederii Intre ’ popoarele balcanice, 
pentru crearea unul climat de priete
nie și bună vecină late — ca una din 
premisele transformării Balcanilor 
Intr-o zonă a păcii și colaborării.

O caracteristică a lucrărilor a con- 
sRtult-o dorința exprimată de toți 
parîidpanțli ca țările balcanice să-ți 
orienteze activitățile lor pa plan ex
tern spre dezvoltarea continuă a in-
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DIN PARTEA TOVARĂȘULUI L I. BREJNEV
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist al 

Uniunii SdvteUce, tovarășul Leonid Illcl Brejnev, a însărcinat pe amba
sadorul U.R.S.S. la București, V.I. Drozdenko, să transmită sentimentele 
sale de. compasiune șl sincere condoleanțe tovarășului Nlcolae Ceaușescu 
în legătură cu marea durere ne care o încearcă prin încetarea din viață aIn legătură cu marea durere pe care o Încearcă prin încetarea din viață 
tatălui său, Andruța Ceaușescu.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stai al Republicii Socialiste România

Aflînd trista veste 
tră, în urma unei grele

Excelenței Sale
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Stat profund mlhnit n fiind de moartea Iubitului dumneavoastră t 
șl mft grăbesc să exprim Excelenței Voastre sincera mea compasiune 
condoleanțele mele.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Conriltului de Stat al Republicii Socialfșto România

BUCUREȘTI

HIROHITO

Excelenței Sale

Intristat de știrea decesului tatălui dumneavoastră, rog pe Excelența 
Voastră să accepte expresia celei mal sincere compasiuni din partea mea.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Prefedintele Conciliului de Stat al Republicii Socialiste Rotndnia

Domnule președinte,

Am aflat cu profundă mihnire de decesul Iubitului dumneavoastră 
părinte. Vă rugăm să acceptați prin prezenta expresia sincerelor noastre 
condoleanțe-în urmă aceri! ■ ■ - - ■ - « -
noastră compasiune.

iptațl prin prezenta expresia sincerelor noastre 
lei grele încercări, asigurindu-vă de profundn 
. ■ ■■ ' :>

MOBUTU SESE SEKO
Președintele Republicii Zair

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialistei România, tova
rășul Nlcolae Ceaușescu. a primit te
legrame de condoleanțe din partea 
unor șefi de mlsiui^;— 
creditați la București. In legătură cu _ _____
pierderea grea suferită prin înec- t Republicii 
tarea din viată a tatălui eău, An
timța Ceaușascu.

Au transmis telegrame : ambasa
dorul Belgiei. Jan Adrtaenssen. am
basadorul R. P. Chineze, Clan Hal- 
Fun. ambasadorul R.S.F. Iugoslavia. 
Iw> Njegovan. ambasadorul S.U.A.. 
Leonard C. Meeker, ambasadorul 
R.P.D. Coreene, Kang Iăng Săp, am
basadorul R.S. Cehoslovace. Miroslav 
Sulek. ambasadorul Japoniei. Yoshi- 
to Shlmoda, ambasadorul Uruguayu-

eanțe din parti 
tnl diplomatice n- 
3tl. ln legătură

★

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului Comu- 
ntet Român- președintele Consiliului 
de Stat, a continuat să primească te
legrame dc condoleanțe, ln legătură 
cu încetarea din viață a tovarășului 
Andruța Ceaușescu.

Au exprimat sentimente de adlncă 
compasiunea Ministerul Industriei 
Ușoare, Inspectoratul General de Stat 
pentru Controlul Calității Produselor, 
Consiliul Legislativ, Direcția Centrală 

țelegeril șl cooperării. A fost relevată 
«wtfel importanța acțiunilor pe linia 
lărgirii șl intensificării schimburilor 
de bunuri materiale și spirituale.

Referindu-se ta domenii ce le slnt 
proprii, delegații au subliniat valoa
rea cooperării in diferite domenii de 
specialitate — dc pildă, a activitățiispecialitate — dc pildă, a activității 
Asociației internaționale de studii 
sud-est europene, activitatea aplicării 
proiectului regional asupra studiului 
seismicității ta Balcani, acțiunilor

CORESPONDENȚA 
DIN ATENA

desfășurate pe linte uniunilor balca
nice ale medicilor șl matematicieni
lor ce prilejuiesc un schimb de ex
periență prețios Intre cercetătorii din 
țările porUclpante. Activități meri
torii au fost reliefate în domeniile 
conservării monumentelor cultural- 
istorlcc, turismului cultural șl festi
valului Mimului balcanic, Exprlmîn- 
du-și regretul că unele din recoman
dările conferințelor onterkiare nu au 
fost apUcate, delegații au reliefat ne
cesitatea activizării comisiilor națio
nale șl a stringeril colaborării dintre 
ele, ln scopul fructificării mal de
pline a posibilităților-existente. S-a 
arătat, de pildă, că, dezvoltarea de 
contacte mal sirinse pentru mai buna 
documentare asupra Istoriei litera
turii si culturii națiunilor balcanice

despre Încetarea din viață a tatălui dumneavoas- 
suferințe, vă exprim profunde condoleanțe.

KIM IR SEN
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea 

Președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate 

Coreene

ZALMAN SHAZAR
Președintele Israelului ;.^i

«O. ;

gț 1
d

*

-U 
iul, Victor Pomes, ambasadorul Re
publicii Cuba. Nlcotas Rodrlguez As- 
ttezaraln, ambasadorul R. F. a Ger
mania!, Erwin Wickert, ambasadorul 
Marii Britanii, Derick Rosslyn Aste, 

■Însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
” Arabe Egipt. Ibrahim
Yo-jwri, însărcinatul cu afaceri adî, 
Interim al Indiei. D. R. Kawaira. în
sărcinatul cu afaceri ad-interim nl 
Iranului, Ahmad Ajdari. Însărcinatul 
cu afaceri ad-interlm al Pakistanu
lui, Mohammad Akbar Agha.

Do asemenea, a transmis o tele
gramă de condoleanțe Eduardo Ca- 
auso. ministru plenipotențiar, setul 
reprezentanței consulare șl comer-' 
claie a Spaniei ta București

★
t

de Statistică, Uniunea Compozitori
lor, alto Instituții și organizații ob$ 
șteștl, unități militare, academicieni, 
©editori, artiști plastici, oameni al 
muncii.

Telegrame de condoleanțe au mai 
trimis președintele Stinsului Sinod, 
Justinian, patriarhul Biserici! Orto
doxe Române, și episcopul Laszio 
Papp, din partea Eparhiei Reformate 
Oradea.

I

ar fl făcut posibilă finalizarea unei 
antologii a prozei balcanice contem
porane, Imprimarea de discuri de 
muzică folclorică, realizarea unor 
filme asupra monumentelor culturale' 
din țările acestei, regiuni.

Exprlmlndu-și dorința de a m ta- 
făptiul aceste proiecte mal vechL 
partlcIpanțU la consfătuire au formu
lat numeroase propuneri ta domenii 
noi de colaborare, ce atestă mari po
sibilități de conlucrare oferite de 
realitatea din Balcani, ln care stat 
adine imprimate elemente comune 
ale destinelor istorice. In condițiile 
particularităților naționale și cultu
rale, preocupărilor popoarelor pe li
nia Înfăptuirii aspirațiilor lor de pro
gres șl pace. Au reținut ta acest sens 
atenția propunerile delegației române' 
referitoare 1a pregătirea unor expo
ziții Itinerante despre frumusețile 
peisajului balcanic șl costumelor’ 
populare din acesta țări, organizarea 
celui de-al treilea festival balcanic1 
al filmului.

InslaUnd asupra necesității tatenri-, 
Ocării eforturilor pentru valorificarea 
potențialului de cooperare in dome
niile științei șl cullurll. partlclpanțil’ 
au, circumscris conferința de la Atena 
amplelor acțiuni preparatorii In ve
derea apropiate! reuniuni de la Bucu
rești a comisiilor naționale pentru 
UNESCO din țările europene, «ierna
tă să contribuie prin mijloace adec
vate la dezvoltarea colaborării euro
pene, s.ă constituie un nou impuls 
pentru convocarea conferinței conti
nentale in probiemete securității.

AX. CAMPEANU
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Un purtător de
ii Afacerilor 1

CORESPONDENTA DIN WASHINGTON

PARIS

Asldzi este sfirbfiioarea najianalâ a Israelului — Ziua Independenței. In 
fotografie s vedere din Tel Aviv

In cureul după-amlezli. la Minis
terul Afacerilor Externe francez a ti
vii t Ioc o convorbire Intre George 
Macovescu șl Hervfe Alohand. secre-

PROCESUL ANGELEI DAVIS:

încheierea convorbirilor

ii

nmplasate la «ranița cu Mozambicul. ' , tost

Zborul navei spațiale „APOLLO-16"

Forțele patriotice în ofensivă 
pe toate fronturile

VTETNAM1JL DE SUD 18 (Ager
pres). — Orenslva unităților F.N.E. 
din Vietnamul de sud. aflată in cea 
de-a ID-a zl, continuă pe toate 
fronturile. în regiunea Platourllor 
înalte torțele F.N.E. au atacat baza 
umcrlcnno-saigoneză „Yankee*, con- 
tinulnd asediul bazei „Bastogne*

Luni șl marți an avut loc lupte 
violente intre forțele patriotice șl 
militarii salgonerl, sprijiniți de a- 
vinlln americană. în pofida raiduri
lor efectuate de bombardierele stra
tegice ..B-52“ tn zona eliberată din 
jurul Da Nang-uluL In împrejuri
mile orașului An Loc și ta regiunea 
Platourilor centrale, unitățile F.N.E.-

au supus unor puternice atacuri 
punctele întărite ale Inamicului din 
provinciile Quang Tri. Quans Nharn, 
Quanj Tin șl Binh Long. în cursul 
ultimelor 21 de ore au fost, de ase
menea, înregistrate atacuri ale for
țelor patriotice in jurul Saltionulul, 
Potrivit agenției „Eliberarea*, in ul
timele zile, tortele F.N.E. au scos din 
luptă peste 3 2K5 militari inamici, au 
doborii 53 de avioane, au distrus 213 
de vehicule militare si 31 de baterii 
de artilerie, au aruncat in aer 11 de-

■ pozite de muniții, capiurind Impor
tante cantități de arme si echipa
ment militar.

© XUAN THUY : PROBLEMA VIETNAMEZA POATE FI SOLU 
ȚIONATÂ DOAR LA MASA TRATATIVELOR

PARIS 18 (Agerpres). — Con- ’ 
ducătorul delegației guvernului R.D. 
Vietnam la Conferința cvadripor- 
tltă de la Paris In problema Vietna
mului, Xuan Thuy,-a declarat eă 
problema vietnameza poate fi solu
ționată doar la masa tratativelor șl 
conferința din capitala Franței tre
buie să-și rola lucrările. Pentru a-

ceasta, a cxit.inv.at el, Statele Unite 
trebuie ftă participe la ședința ple
nară care să aibă loc la 37 aprilie. 
In același timp, â spus Xuan Thuy, 

(Statele Unite trebuie ©ă pună capăt 
bombardamentelor asupra teritoriu
lui R.D. Vietnam șl escaladării ac-

APELUL C.C. AL F.N.E. Șl G.R.P. DIN VIETNAMUL DE SUD
PEKIN 18 (Agerpres). — Tran 

Binh, Însărcinatul cu afaceri a.l. ,al 
Ambasadei Republicii Vietnamului de 
aud la PeMn, a organizat o confe
rință de presă In cadrul căreia a 
prezentat conținutul apelului C.C. al 
FJfJE. șl G.R.P. din Vietnamul rida _______ ________ _ _____ __
Sud in legătură cu escaladarea agre- noi și mal mari Infringer! ale agre
siunii imperialismului S.U.A. Impo- sorilor americani.

trlvn poporului vietnamez. După cum 
relatează agenția China Nouă. Tran 
Binh a subliniat că noua etapă de 
escaladare a războiului de agresiune 
nu va putea salva de ia faliment 
politica S.U.A. de „vletnamlzare* n 
războiului șl nici nu va putea evita

© RIPOSTA HOTĂRÎTA INTERVENȚIEI IMPERIALISTE
riale a R.D. Vietnam. în document 

ameri
cană a efectuat peste 1OW) de rai
duri deasupra zonelor populate din 
R.D. Vietnam, uclgînd șl rănind 
grav clteva sute de civili. Rlposifnd 
cu holărira agresiunii Imperialiste, 
forțele armate ate R.D. Vietnam 
au avariat, in perioada G—10 aprilie, 
un număr de. 13 nave militare amo- 
rlcane șl au cloborit 42 de avioane. 
Forțele armate din Halfong și pro
vinciile Thanh Hoa trt Nghe An au 
avariat in zEele de 18—17 aprilie 5 
nave militare americane.

- .HANOI- 18 (Agerpres). — Două ___ _ ____ ________ ... ,
distrugătoare americane lansatoare ■ se arătă că aviația tactică 
de rachete,, care nu atacat in mod 
pirateresc localități de pe coasta 

primit riposta 
de coastă ale Armatei 

Vietnameze, suferind gra
și Pierderi tn rindul echl-

de anchetare a crimelor 
ale' S.U.A. in Vietnam a

pirateresc loca
li D. Vietnam, au 
bateriilor 
Populare 
ve avarii 
paiului.

Comisia 
d e război ___
dat publicității un nrim bilanț ofi
cial ăl actelor da agresiune comise 
de aviația si Hota S.U.A împotriva 
suveranității și Integrității terlto-

© PUTERNICE PROTESTE ÎMPOTRIVA BOMBARDAMENTE
LOR AMERICANE

0 PHENIAN. O declarație a gu
vernului R.P.D. Coreene dală marți 
publicității denunță escaladarea răz
boiului de agresiune dus de S.U.A. 
In Vietnam, bombardamentele efec
tuate do avioanele americano asupra 
regi iuti lor dens populate din zona 
orașelor Hanoi șl la Halfong. Dacă 
S.U.A. vor persista in escaladarea 
războiului Împotriva poporului viet
namez. sfidltxl protestele întregii 
lumi, infringerea pe care o vor su
feri va £1 cu atît mai maro — se 
spune în declarație.

O BELGRAD. — Agenția Tanlug 
Informează că guvernul iugoslav a 
dat publicității o declarație în care 
se exprimă solidaritatea cu lupta 
poporului vietnamez, subliniind că 
S.U.A trebuie să înceteze total și 
necondiționat bombardamentele. De
clarația cerc continuarea Irnlativetor 
de la Paria pentru a sa împiedica 
consecințele negative de proporții 
ample asupra relațiilor internațio
nale.

o BUDAPESTA. Agenția M.T.I. â 
dat publicității o declarați? In care 
se arată că „guvernul si poporul R.P. 
Ungare urmăresc cu un sentiment do 
neliniște cresclndă șl adlncă indta- 
nare agresiunea. In creștere, a S.U.A. 
alit In sudul cit și tn nordul Viet
namului*. în declarație «e cere 
S.U.A.; ®ă înceteze Imediat si necon
diționat atacurile aeriene, să-sl re-

« ALGER. I, 
al Ministerului _____ ____
al Algeriei a făcut o declarație In 
care a subliniat că bombardamente
le nu pot decit &ă suscite indignarea 
opiniei publice mondiale. care este 
mai mult ca orldnd solidară cu po
porul vietnamez In lupta sa eroică, 
pentru triumful drepturilor sale ăiiȚ 
ere la independentă, suveranitate, u- 
nlîate, ri integritate teritoriala.

o DELHI. într-o cuvlntare . ros
tită In Parlament. Swaran Singh 
ministrul de externe a! Indiei, o 
condamnat recentele atacuri ale a- 
vlațlel americane împotriva terito
riului R.D. Vietnam șl a ■ cerut 
S.UJL ®ă rovină la ma:n tratative
lor de la Paris.

• OTTAWA. Guvernul canadian 
regretă reluarea bombardamentelor 
asupra rcglunLl Hanoiului si a Hod- 

■ fongulul din Vietnamul de nord, 
a declarat ministrul de externe ca
nadian, Mitchell Sharp, tn . cursul 
unei conferințe de presă.

Cia Ell-lai, premtenil Conri-

Confemta U.N.C.T.ÂoD.
9

SANTIAGO DECIULE 18. — Co
respondentul nostru. E. Pop. trans
mite : în cadrul lucrărilor celei de-a 
Hi-ă Conferințe U.N.C.T.A.D.. au 
continuat luările-de cuvlnt o.Ie unor 
șefi de delegații. Șeful delegației 
Iugoslaviei, Anton Vraiușa, vicepre
ședinte ol Consiliului Executiv Fe
deral. a arătat că tendințele- nul. 
care se manifesta In viața interna
țională. pot crea un nou cadru re
glementării relațiilor economice șl 
financiare. El a subliniat că numai 
industrializarea este călea spre pro
gres. spre ruperea cercului vicios al 
subdezvoltării. Lichidarea subdez
voltării are o mare importanta pen
tru dezvoltarea ulterioară, pozitivă, 
a relnțlGor Ihler-

Mintetrul comerțului din Ceylon, 
Hlangnratne Tlltlri Banda, a puls tn 
centrul expunerii sale necesitatea 
valorificării, prin eforturi proprii, a 
potențialelor naționale, „singura sal
vare reală*, pentru depășirea sub
dezvoltării.

Conducătorul delegației finlandeze, 
Juast Unnamo. ministru al comerțu
lui exterior, a spus că in condițiile 
creșterii decalajului dintre t&rile in- 
duțtrlallzate și cele In curs de dez
voltare, Finlanda împărtășește preo
cupările țărilor In cura de dezvoltare 
In legătură cu comerțul lor exterior, 
sprijinind elaborarea unor acorduri 
și înțelegeri pentru norme echitabile 
tn schimburile economice.

*--,j /.naționale, pentru 
pace șl securitate 
In lume.

In cuvin tul 
său, reprezentan
tul . ~ . ........
Zair, Kotcbi Moy- 
Jdba Nondjolon- 
ba, a arătat că 
piețele țărilor in
dustrializate rint 
din ce In ce mai 
puțin acceișlbfie 
pentru produsele 
țărilor In curs de 
dezvoltare. El a 
lansai un ape! pentru Încheierea 
unor acorduri care să înlesnească 
accesul produselor exportate de ță
rile In curs. de dezvoltare pe pie
țele ’ țărilor dezvoltate. Reprezen
tantul Nigeriei a vorbit despre core-

I î,'. ».(’ : , j I 4 VSi ’ . ■ f • ■

o Lichidarea subdezvoltării 
are o mare importantă pen
tru pace și securitate în 
lume o Pentru elaborarea 
unor acorduri și Înțelegeri și 
stabilirea unor norme echita
bile în schimburile economice 

’• Propunerea unei conferin
țe ministeriale în problema 

transierului de tehnologie

la[la organică dintre Impulsionarea 
dezvoltării ewmomtce In întreaga 
lume șl Instaurarea unei păci dura
bile. Relevlnd că pîiiă In prezent 
s-au înregistrat puține reevaluări ale 
raporturilor economice dintre țările 
dezvoltate și cele in curs de dezvol
tare. el a apreciat că1 sistemul pre
ferințelor nu exclude reciprocitatea 
avantajelor.

Discursul Iul Paul Martin, șeful 
delegației canadiene, a subliniat că 
obiectivele pe caro le urmărește 
conferința concordă cu obiectivele 
generale ale Națiunilor Unite pen
tru cel de-al doilea deceniu al dez
voltării. El a arătat că U.N.C.TJLD. 
iri desfășoară activitatea In condi
țiile unor noi evoluții Internationa
le determinate In mare măsură de 
accesul la Independență' al multor 
țări In curs de dezvoltare.

Șeful delegației Senegalului, Ba- 
bakar Ba. a insistat asupra necesi
tății efortului fiecărei țări pentru 
valorificarea resurselor sale, subli
niind , că Indcponderița economică 
este strins legată de dezvoltare. 
Vorbitorul b denunțat protectlonlc- 
mul șl alte mijloace folosite de 
multe târî bogate, care se ouun unei 
Juste diviziuni internaționale o 
muncii.

___________________

Din- partea Ir»-' 
nulul a luat cu
vinlul Ferrey-
doun Hovefda.
reprezentant n®r- 
manent la O.N.U., 
care a relevat 
că principala 
caracteristică a 
U.N.C.T.AD. con
stă In faptul că 
ea reflecta demo
cratizarea rapor
turilor Internațio
nale, . dcștchlțlere» 
șt amplificarea 
unul dialog care 

trebuie Să. ducă la o participare efec
tivă a tuturor țârilor in soluționarea 
problemelor dlfldle ale dezvoltării, 
a subliniat, necesitatea ca să ,so gă
sească ■ modalități de transpunere in 
viață a principiilor elaborate. Vorbi
torul a propus o conferință ministe
rială In problemele transfe.rului de 
tehnologi© călre țările tn curs da 
dezvoltare. 1

Reprezentantul Republicii Mali a 
reliefat că dominația colonialistă a 
lăsat In urma sa drama subdezvoltă
rii. Țările care au suferit jugul colo
nial .sini confruntate, acum, ai un 
sistem Inechitabil al schimburilor e- 
conomlce. Din partea țărilor indus
trializate se cere voința politică ne
cesară pentru aplicarea recomandă
rilor U.N.C.T.AD.

Șeful delegației braziliene a roti
ții un discurs cu foarte multe 
accente critice la adresa ritmu
lui lent- al materializării prind- 
Eiilor preconizate și elaborata 

i conferințele anterioare. în dome
niul sistemului monetar Internațio
nal. dcdzMle luate de un grup de 
țări — u spus el- — nu numai „că 
nu reprezintă o soluție pentru criza 
generată de ele. Ceea ce este mal 
grav — toate deciziile au fast adop-

GENEVA 18 (Agerpres). — în șe
dința de marți, șeful delegației 
Marii Britanii, , ambasadorul li. C. 
HnlnworLh, s-a pronunțat pentru 
convocarea unei: reuniuni ț de exparțl 
tn scopul examinării interzicerii ar
melor chimice.

Ambasadorul Braziliei. Ramlro 
Guerreiro, a pro-ma desființarea 
actualei Instituții a cojM-eședințllor 
comitetului șl Înlocuirea ei printr-un 
președinte, ales pe termen de un an, 
asistat de doi vicepreședinți.

Reprezentantul Uniunii Sovietice.
A. Roscin, a declarat că U.R.S.S 
se, pronunță pentru rezolvarea. 
cu prioritate^ a problemelor 
dezamiăril nucleare. După ce a vor
bit despre încetarea experiențelor 
nucleare subterane, șeful delegației 
sovietice a arătat că U.R.S.S. se de
clară. de asemenea, pentru înfăp
tuirea unor măsuri da dezarmare nu
cleară cum ’ shit : crearea de zone 
denuclearizate In diferita părți ale 
lumii, lichidarea bazelor, militare pe 
teritorii străine, inclusiv a bazelor 
nucleare. Interzicerea folosirii arme
lor nucleare.

Convorbiri
româno-franceze

PARIS 18. — Corespondentul nos
tru, Paul Dtaconescu, transmite’: 
Marți a sosit la Paris George Ma- 
coves.ru. prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România.

Mncovescu și I-lervă Alohand. _ 
tar general al M.A.E. al Franței. Au 
participat, din partea română : Con
stantin Flitan. ambasadorul Româ
niei la Paris, Dumitru Mihail. . di
rector o.!. In M.A1E., precum șl 
membri ai ambasadei. Iar din partea 
franceză : Claude Arnaud. Yve Pag- 
nlez și aii! funcționari superiori din 
M.A.E.

Convorbirile inițiate marți, la 
Paris, ee înscriu în cadrul consul
tărilor periodice prevăzute Intre 
cele două țări cu prilejul vizitei în
treprinsa In Franța de președintele 
Consiliului de Stat al Republici' Șo- 
ctallsle România, Nicolae Coaușescu. 
In Iunie 1870.

privind problemele economice și politice acinale 

ea ridică, însă, cu hotărlre Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, facto
rul ho'.ăritor In consolidarea baze
lor cfinătoose ale dezvoltării ideolo
gice în Iugoslavia.

Referindu-se la perspectivele evo
luției politice in Iugoslavia, pre
ședintele Tito a arătat că abordarea 
cu simț de răspundere șl sinceri
tate a dificultăților inerente într-un 
proces de devenire imlltlcă consti
tuie premisa esențială pentru con
solidarea cuceririlor poporului iu
goslav, pentru continuarea celor mal 
bune tradiții progresista ale poporu
lui care și-a vărsat. In nenumărata 
rtndurl, sîngele si a angajat întrea
ga sa energie constructivă In reali
zarea societății socialiste. ‘

i • ..4 ..

ale Iugoslaviei
BELGRAD 18 (Agerpres). — Lu- 

Ind cuvinlul în cadrul unei întilniri 
cu factorii de conducere din locali
tatea Pola. președintele laslp Broz 
Tlto s-a referit la o serie de aspecte 
nle situație! interne din Iugoslavia, 
orâtînd că. In prezent, tara are de 
soluționat o serie de probleme de 
ordin economic și politic. După cum 
relevă agenția Tanlug. președintele 
Tito a fiubilnlnl că există condiții 
obiective pentru soluționarea dlfl- 
cuilăților economice ridicate. In 
cursul ultimilor ani, do dezvoltarea 
intensă a Iugoslaviei. în domeniul 
politie, a arătat președintele, per
sista pericolul naționalismului ca 
formă de manifestare a dușmanului 
de ckisă. împotriva acestui pericol

• CUVINTAJIEA 
PREȘEDINTELUI A. SADAT
CAIRO 18 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția M.EN.. luini 
cuvinlul In cadrul unei reuniuni a 
C.C. al Uniunii Socialiste Arabo, 
președintele R.A. Egipt, Anwar Sa
dat. a făcut o analiză cuprinzătoare 
a diferitelor aspecte politice șl mi
litare ale situației interne șl externe 
a* fort 1.' Cu acest prilej, el s-a refe
rit la principalele sarcini ale etapei 
actuale, subliniind necesitatea unirii 
tuturor forțelor națiunii pentru 
continuarea opprel. de industrializare 
a țării. întărirea frontului intern, 
zădărnldren uneltirilor cercurilor 
linperiallsie. „Grație unității națio
nale, a spus Anwar Sadat, Egiptul 
a putut să-șl păstreze fermitatea șa 
în decursul ultimilor 20 de nnl. Ți
nem absolut la această unitate și nu 
vom accepta nici o formulă care ar 
pretinde să se substituie alianței toc- 
țelor muncitoare ale poporului". ,

Șeful stalului egiptean s-a oprit n- 
poi pe larg asupra situației din O- 
rlentul Apropiat. El a răspuns la o 
serie de întrebări referitoare la pla
nul iul Hussein, misiunea Jarring, 
situația din lumea arabă etc. Pre
ședintele a reafirmat hotărlrea țării 
salo de a „elibera teritoriul ocupat 
într-un momenl pe care 11 va ale
ge*. El'a arătat că „moralul forțe
lor armate cale toarta ridicat si că 
ofițerii și șoldațll slnt l-tatărlț! să în
lătura, urmările agresiunii*. Anwnr 
Sottal a calificat planul propus de 
regele Hussein ca o Încercare de n 
lichida obiectivele mișcării de rezis
tență pal&sUtieană. Șeful statului e- 
giptean a subliniat că relațiile din
tre tarile arabo slnt foarte bune si 
că acest fapt ce datorește contacte
lor bilaterale care.au avut toc între 
rio.

J| Unitățile forțelor populare
lEulul de Stat nl R. P. Chineze, si rin 0001010 din Trmzcmin- 
Go Mo-Jo. vicepreședinte nl Comite- . ,, „U1_ ,
tulul Permanent al Adunări! Repre- ~"T r 2" :
zentanțllor Populari din Întreaga <!e-a Jwwto riulul Rewum. au
Chină, președinte' de onoare al Aso- P”8? c!e a.erlă. u anunțat la. V5i.UJ.1u. Cijcuuuic uc vuvaic ai rxw-. • .: _r 7,, TT- :r- ‘\ .—.77;-— ;
clațlel ’do prietenie China-Jaiwnla. 7 oprille Comandamentul militar_de
nu avut o Întrevedere cu Ttilrco In Dar Es Salaam. Această hotărire
Mlkl. consilier nl Partidului Liberal 
Democrat din Japonia. >• membru nl 
Camerei Reprezentanților din Dieta 
japoneză, fost ministru a! afacerilor 
externe, care sd află In vizită In 
R. P. ChLneză. întrevederea — anun
ță agenția China Nouă — a fost ur
mată de un banchet.'

Un protocolctl Privlre ln_ 
cheleroa lucrărilor celei de-o 11-a 
sesiuni a Comisiei do colabora
re economică și tehnlco-ștllnțl- 
rică lntro It.P. Ungară șl U.D. 
Germană a fost aemnnt la Buda
pesta, transmite agenția 'M.T.I. 
JenO Fock, președintele Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc-Tărănesc 
Ungar, l-a primit pe Wolfgang Ra- 
uchfuss.. vicepreședinta al Consiliului 
de MlnLștrl al R.D.G.. reprezentantul 
părții R.D.G. in comisie, cu care a 
avut o <x>nvorbire.
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Stale de tensiune la Mon
tevideo. I'a aumnl .două zile după 
declararea de către Congresul Uru
guayan a „Mării de război”. In ca- 
Ditala țării domnește o stare de 
tensiune extremă, determinată de 
măsurile polițienești ca răspuns la 
acțiunile . grupurilor de guerilă 
„Tupamaroa”. Un comunicat oficia) 
al guvernului anunță că. într-una 
din ciocnirile care au' avut Ioc luni. 
In cartierul Prado, din Montevideo, 
Intre armată și un grup de membri 
ai organizației de guerilă, s-âu în
registrat 7 riwrțl și mal multi rt- 
nlțL

n foat adoptată In urma pătrunderii 
a două avioane portugheze in spa
țiul aerian al Tanzaniei.,

7< Ț ■’! s1' " 'f. ' i 'i \i ’ '•/<
Uirill MffiZUIOV, Prfin-vlce- 

prcșcdlate al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a [primit delegația Japo
neză, condusă da Iwao Fudzita, pre
ședintele Asociației nipone a indus
triașilor din domeniul pescuitului, 
care a> participat la cea de-a 18-a 
soriune a Comisiei soviete-Japoneze 
pentru pescui tul In partea de nord- 
vest a Oceanului Pacific; Au fost a- 
bordnta probleme ale cooperării ce
lor două țări in acest domeniu.

Reprezentantul Iordaniei 
la Națiunile Unite, AMul 
Hamld Sharaf! a adresat secretaru
lui general al O.N.U.. Kurt Wal
dheim. o scrisoare In care proias-, 
lează împotriva „noilor măsuri de 
expulzare forfotă a unor cetățeni 

.............' s’, de

14; persoane — majoritatea 
re|nu sosit, recent, in 
ipă c« au fost expulza-

arabi din teritoriile ocupate 
Israel", tn scrisoare stat citate 
mele a " ' . 
tineri — care
Iordania. dut_ _ ____________
te de pe malul occidental al Iorda
nului și din regiunea Gaza.

La Panrminjnn '■ avut 0 
nouă intllnlre a membrilor Comi
siei militare de armistițiu din Co
rcea. Cu acest orile 1. Informează 
A.C.T.C.. reprezentantul ll.P.D. Co
reene a prezentat un ferm protest

arătat că, deși opoziția vest-german& 
nu dispune de nici o alternativă re
zonabilă, ea continuă să-și etaleze 
„Îndoielile și rezervele'’.

*
COPENHAGA 18 (Agerpres). — 

în cadrul unei convorbiri avute cu 
Ger Ivire! Stoltenberg, primul ministru 
al landului vcsl-germnn Schleswig- 
Holstein, premierul danez Jens Otte 
Krag s-a pronunțat pentru ratifica
rea de către Bundestag a tratatelor 
încheiate de R..F. a Germaniei cu 
Uniunea Sovietică șl cu Polonia» 
După opinia lui Krag; ratificarea 
este de cea mal mare Importanță 
pentru evoluția ulterioară a polil.'cll 
europene — transmite agenția vest-1 
germană de presă IJ.P.A.

BONN 18 (Agerpres). — într-un 
Interviu acordat revistei vesi-ger* 
mane „Der Spiegel*, Willy Brandt, 
cancelarul R.F. a Germaniei, fl-n 
exprimat din nou convingerea fer
mă că tratatele încheiate do țara 
ca cu Uniunea Sovietică șl cu Po
lonia vo- fi ratificate de Bundestag. 
După railflcnrea acestor tratate — 
a arătat cancelarul — guvernul fe
deral va continua să promoveze o 
polhrci îndreptată spre normollzn- 
ren relațiilor B.F. a Germaniei cu 
vecinii s&l din Răsărit,

Willy Brandt a adus, totodată, 
critici poziției U.CD.—U.C.S., care 
acționează Împotriva intrării In ,vl-

SOFIA 18 (Agerpres). — Marți au 
luat sflrșit la Sofia convorbirile ofi
ciale dintre delegația de partid șl 
guvernamentală bulgară, condusă de 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
nl P.C. Bulgar, președintele Consi
liului do Stat al R. P. Bulgaria, șl 
delegația de partid șl guvernamen
tală a R. D. Germane, coadusăl de 
Erich . Honecker, prim-secretar , nl 
C.C. al P.S.U.G.

După cum menționează agenția 
B.T.A.. convorbirile ou decurs in- 
tr-o atmosferă extrem de cordială, 
de prietenie frățească, respect ■ re
ciproc. Înțelegere șl de deplină Iden
titate de păreri Jn problemele dez
bătute.

•U o 
a STA

mal
.......... ... _ ?;i adop

tate unilateral, ide un grup da țâri 
dezvoltate, fără .să se fi trecut la o 
consultare aderată cu țările in curs 
de dezvoltam*.

Congresul ParoWui Socialist Austriac
NOMICA INTRE

VIJTjACH 18 — Corespondentul 
nostru, P. Stăncescu, transmite : 
Marți au fost reluate la Kongress- 
baus — marca sală do festivități a 
orașului Villach — luerărfle celui 
de-nl 21-lea Congres al Partidului - 
Socialist Austriac.

în cadrul ședinței de dimineață, 
cancelarul Bruno Krelsky, președin
tele Partidului Socialist Austriac, a 
prezentat un amplu raport In care, a 
Încerca» să definească profilul Ideo
logic al partidului, sarcinile sale șt 
modul cum concepe să le- realizeze.

în partea finală a raportului. Bru
no Kreisky, a abordat pe scurt 
șl unele aspecte do politică ex
ternă. „No pronunțăm pentru ți
nerea unei conferințe asupra secu
rității europene" — a declarat 
președintele Partidului Socialist 
Austriac. Vorbitorul ș!-a exprimat 
speranța că acordurile Încheiate de 
R.F. a Germaniei cu Uniunea Sovie
tică șl; Polonia, cure sc află, in pre
zent In discuția Bundasiagulul, vor fi 
ratificate șl că prin aceasta se

RAPORTUL LUI 1JRUNO KRF.lSKY : „NE PRONUNȚAM PENTRU 
CONFERINȚA?ASUPRA SECURTTAȚU EUROPENE» • „NU POATE EXI 
DESTINDERE POLITICA PE CONTINENT FARA COLABORAREA ECO- 

- - jȚgx VEST*

crea o atmosferă care va favoriza o 
dezvoltare pașnică In continuare. El 
a subliniat necesitatea ca Organizația 
Națiunilor Unite să depună eforturi 
pentru doblndlrea unul caracter uni
versal șL, In acest sens, a salutat res
tabilirea drepturilor legitime ale Re
publicii Populare Chineze în Orga
nizația Nnțlimitor Unite.

Referindu-se la necesitatea coordo
nări! eforturilor de dezvoltare eco- 
notnicâ In anumite regiuni ale Aus
triei; cancelarul Bruno Kreislry s-a 
referit la efectele pe care Ie va avea, 
în acest sens, darea tn funcțiune a 
canalului Dunărea—Rin. „Nu poate 
exista destindere politică pe conti
nent fără colaborarea economică In
tre Vest șl Esl“. Citind exemplul co- 
Inborărli ce s-ar putea dezvolta intre 
statele riverane ale Dunării, cance
larul Kreislry a afirmat că Austria 
poate Întreprinde o asemenea Iniția
tivă, In interesul dczvoilării pașnice 
a tonUacnluIuI european, „eu atlt 
mal mnll, cu cil ea poale oferi , un 
exemplu al proiectelor constructive".

transmit
demilitarizată. Aceste provocări con
stituie o violare a acordului de ar
mistițiu. a arătat reprezentantul 
R.P.D. Coreene.

Vicepremierul Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze, 
Li Sien-nlea. îi alte persoane oficia
le, ou avut o Întrevedere cu dele
gația economică guvernamentală n 
RJ5.F. Iugoslavia, condusa de Muha- 
med Hadjld, secretar federal pentru 
comerțul exterior. A nvut loc o 

s convorbire prietenească — Informea
ză agenția China Nouă.

Bl 8-lea curs jntemoyo- 
nal de perfecționare a ca
drelor medicale din fările 
balcanice ej tema
In diabetologie, maladii de nutriție 
și metabolice*, caro a avut loc la 
Istanbul, a fost organizat de Uniu
nea Medicală Balcanică. Salutlnd 
partlcipânțll, Ccvdet Aykan. ministru! 
sănătății din Turcia, a afirmat că a- 
eeastâ acțiune se înscrie po linia e-

forturilor țărilor balcanice de a con
tribui la transformarea regiunii în- 
tr-o zonă a bunei vecinătăți, colabo
rării șl păcii. Participants! români 
acad. Ștefan Milcu. prof. M. Pope®-' 
cu-Buzeu. secretar general al Uniu
nii Medicale Balcanice și președinte 
do onoare, șl prof. C. Dlmltriu. uu 
adus o contribuție activă la desfă
șura-ea lucrărilor cursului, apreciaiă 
de ceilalți părticipanțl.

în cadrul unor așa-numi- 
te „măsuri preventive de 
securitate", autoritățile au opc- 
rat arestări. In legătură cu demon
strația pe care Intenționează s-o 
organizeze la Ciudad de Mexico 
cadre didactico si sludențl In spri
jinul revesidieărilor, tor privind 
democratizarea sistemului de invăță- 
mlnt șl Îmbunătățire» condițiilor de 
viață, de muncă șl de studiu. Prin- 
Ire cel arestați se află șli mllltanțl 
comuniști. între care Jose Encar
nacion Perez, secretar al C.C. al P.O. 
Mexican, și Gerardo Umueta. mem
bru al C.C. al P.C. Mexican.

Agenția C.T.K. anunțâ 
că pontoane înarmate nu obligat echi
pajul unui avion „Sloalr*. de pe rula 
Fraga — Maryanske Lanze. ®ă de
vieze de la traseu! obișnuit Ei să a- 
terizeze pe aeroportul din JNUrnberg 
(R.F.G.). Tn afara membrilor echipa
jului. In avion sa găseau 0 pasageri.

( Procesul intentat militantei de 
, culoare Angela Davis, membră 

a C,C. ol r'.U. din S.U.A., de că
tre autoritățile judiciara aie sui-

1 ralul California, a intrat In cea 
1 de-a patra căptâjnl.nă. între timp, 
i in aceiași oraș, San Jose, a in- 
I cepul un aii proces : 10 membri 
> ai „Comitetului pentru ellbera- 
! rea Angele! Davis* rint acuzați 
. că ar.fi ..tulburat ordinea pu

blică*.
1 în cele patru găptămlni de ta
• deschiderea dezbaterilor asupra
• „cazului Angela Davis*, prin 
i fața instanțelor s-au perindai 
i zeci, de martori al acuzării, in 
( marea lor majoritate polițiști, 
. șerifi, agent! a! F.B.I.-ulul și in

formatori In eluda eforturilor
1 procurorului, aceștia nu au reu- 
' șli să aducă dovezi care să con-
• firme că Angela Davis ar ti par- 
i tlclpal ta 7 august 1070 ta-tenta- 
i tlva eșuată de evadare a unui 
i grup de 3’negri din Incinta tri- 
, bunelului comuna! Martin, undo

Un al doilea incident 
a avut loc. marți di
mineața. la bordul na
vei spațiale ..Ăpollo- 
10“, după cel repre
zentat de deteriorarea 
stratului de vopsea 
de protecție termică 
a modulului lunar 
,.Orion*. Dereglarea de 
marți dimineața a fost 
detectată de Ren Mat-

portat la Houston că 
platforma sistemului 
de ghidare după pozi
ția Soarelui și stelelor 

■ n fost blocată. în cele 
din urmă Mattingly a 
reușit ®ă o deblocheze 
și să acorde sistemul 
de ghidare In raport 
cu poziția aștrilor a- 
miniîțl: Defecțiunea

împotriva actelor de provocare co- tingly, pilotul cabinei ' putea aă afecteze (re
mise de militarii americani In zona de comandă, care a ra- rios buna desfășurare

a zborului. Intruclt 
platforma de naviga
ție, controlata de un 
giroacop, șl care se ro
tește liber, in funcție 
de poziția stelelor, con
stituie elementul de 
referință pentru astro
naut! «I pentru contro
lorii de la Houston ta' 
vederea determinări! 
exacte a locului unde 
sa află nava.

i erau judecați.'
, O succintă recapitulare a unor 
. fapte. Potrivit actului de acu

zare. după evadarea celor ițe!
' negri, unul dintre areștta ar £1 
1 strigat polițiștilor — In timp ce 
i se îndreptau împreună cu osta- 
i tlcii spre o mușină parcata li 
, fața clădirii tribunalului — fiă-i 
, elibereze din închisoare p® 

Fieeta Drumgo. John Clutchelle 
și George Jacksori,. membri al

1 unor organizații pentru apărarea 
' drepturilor populație! de cu- 
1 loare. Evadații au fost cu toții 
> secerați de gloanțe înainte do n 
i se urca in mașină. O dată cu el 
, a fbffj ucis șl un membru al tri

bunalului. luat ca ostatic. De i- 
©emenea, George Jackson a fost

1 ucis ulterior de gardieni In 
' timpul revoltelor de anul trecut 
1 din Închisorile S.U.A Celorlalți 
i doi — F. Drumgo șl J. Glutchelte 
i — ii s-a intentai proces, fiind 
i invlnulțl de uciderea unui gar- 
i dlnn.
i Ultima parte a acestui proces 
i s-a desfășurat parale! cu Incepu- 
i tul procesului Angelel Davis. Șl, 
i In timp ce procurorul încerca să 
i convingă Juriul despre legătura 
i atrinsă dintre cele două procese, 
i oeuztnd-o pe Angela Davis că 

l-a ajutat pe cel care au încer
cat să’evadeze, in cadrul dezba-

terilor asupra „dosarului Drum- < 
go — Clutchetie* a Intervenit un < 
deznodămtnt surpriză: Juriul a < 
calificat ca neîntemeiate acuza- , 
țille aduse celor doi și a dat ver- ' 
dlclul „nevlnovați*. tn consesn- ’ 
ță, Drumgo șl Clutchelic nu fost ! 
achitați. Aceasta hotarire Iipseș- < 

• ie acuzarea Sri procesul Angelel ( 
Davls de .Argumentai* pe care ( 
și-a bazat întreaga sa pledoarie ( 
In vederea condamnării. S-a do- . 
vcdlt astfel că Intre cel trei par
tizani de Idei al Angelel Davia 1 
șl încercarea de evadare do la 1 
7 august 1070 a celuilalt grup nu ' 
exLstă nici un fel de legătură. i

Pentru a obține condamnarea i 
Angelel Davls, acuzarea are ear- i 
dna de neinvldinl de a dovedi , 
ceea ce nu poate fl dovedit : că 
a existat un plan elaborat tna- < 
into de 7 august 19i0, că Angela < 
a cunoscut planul care, chlpu- < 
rile, trebuia executat In acea zl < 
șl că: a participat In mod dellbe- . 
rai la facilitarea înfăptuiri! șale. 
Acuzarea nu a spus nici un cu- ’ 
vlnt despre activitatea militantei < 
comuniste de culoare pentru tor- < 
marea de organizații șl comitete ( 
Sn apărarea,drepturilor celor in- < 
lemnițați pe considerente polltl- < 
ce. Șl nici de organizarea de ac- . 
țlunL de protest in cadrul per- ’ 

. nils de lege. De asemenea, acu- ’ 
zarea nu s-a referit la dlscunsu- ’ 
rile Angelel Davte rostite la dl- < 
verso ocazii, eu toata că le are < 
pe țoale prin grija F.B.I.-ulul. < 
Acerie discursuri nr dovedi fap- 
tul că convingerile politice ale . 
Angela! eînt incompatibile cu ' 
comiterea unor acte de asasinat, ’ 
cum încearcă să Kuslintr acuza- < 
rea. șl că torța luptai sale con- < 
bI.9 In puterea de mobilizare a ț 
ideilor care o călăuze;», in legă- 4 
turtle sole cu torțele democratice 
șl progresiste ale societății, cu . 
masele largi. Intre care milloa- ' 
neie de negri supuși dîscrtmtnă- 1 
rllor șl persecuțiilor. De aceea, ' 
P.C. din S.U.A.. Liga Tineretului * 
Comuntat, numeroase sindicate, 1 
populația de culoare» organiza- ’ 
țlile pacifiste, majoritatea covlr- ’ 
șltoare a opiniei publice ameri
cane, cer să ®e pună capăt aees- * 
tel Înscenări judiciare. Angela ’ 
Davlș să fie eliberată !
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