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Convorbire cu ing. Octavian GROZA,
ministrul energiei electrica

“ Marți, 0 
dimineții, 
Ceaușescu,
Partidului Comunist Român, pre
ședintei^ Consiliului de Stat, a pri
mit pe deputatul Hldejl Kawasaki, 
președintele Grupului parlamentar 
pentru relațiile de prietenie Japo- 
nla-Roraărila, care face o vizită In 
țara noastră.

• CE ÎNȚELEGEM 
IN MOD PRACTIC

PRIN CONDUCEREA 
ȘTIINȚIFICA 

IN ECONOMIEI
• CE ESTE MARKETINGUL 

ȘI CE ROL JOACA 
IN ECONOMIA
SOCIALISTA F

Marț! după-amiază au avut loc 
convorbiri între delegația Partidu
lui Comunist Român, condusă de 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 
cretar general al Partidului Co
munist Român, și delegația Parti
dului Muncii din Olanda, condu
să de Andre van dor Louw, pre
ședintele partidului.

Din partea olandeză au partici
pat Joop den Uyl, șeful grupului 
parlamentar al partidului, Relus 
ter Beek, membru al Comitetului 
Executiv, secretar cu problemele 
internaționale, Hans Kombrlnk șl 
Jon Nagel,.membri al Comitetului 
Executiv, Hans Ouwerkerk, secre
tar cu probleme organizatorice, 
Harry * van- den Bergh, adjunct al 
secretariiJiil' cu'' probleme. l'nferna-' 
ționale, Iar din partea română au 
luat 
Pană, 
Executiv.
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Emil Drăgănescu șl Ștefan Voltec,

în sprijinul celor 
care studiază în 
învăfămîntul de

parte tovarășii Gheorghe
■ membru al Comitetului 

al Prezidiului Perma-

• Dacă soluțiile au tost 
așteptate „ca plinea cal
dă" de ce. finalizarea stă 
Ia frigider î • Mijloace 
noi în bătălia antl-polna- 
re

Erich
___ ... 

șbWffli • Stbph; membțu 
Politic ar C.C. - al 

‘-S.U.G., președintele Consiliului

dnllstă România șl i Republica Socia
listă .Federativă Iugoslavia, s-au îm
plinit două vechi deziderate: pe de o 
parte,, realizarea unei mari puteri e- 
ne-ge’.lce, iar. pe de altă parte, îm
bunătățirea radicală a condițiilor de 
navigație pe Dunăre In zona respec
tivă, în acest sens, singura soluție 
de lnlătururo a dificultăților a fost 
construirea unul baraj, crearea unul 
lac de acumulare, a unor mori 
ecluze, bineînțeles prin partici
parea , in comun a celor doi be
neficiari : energetica șl navigația.

punînd
ritatea internațională.

Poporal român tșl reafirmă de
plina solidaritate șl In,tregul spri
jin față de lupta dreaptă a po
porului vietnamez, care Ișl apără 
cu eroism libertatea și indepen
dența națională, dreptul de a de
cide singur asupra destinelor sale. 
Guvernul Republicii Socialiste 
România susține cu hotărire pro
punerile Republicii Democrate Vi
etnam șl ale Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud ca bază de 
reglementare pașnică a problemei 
vietnameze șl cere să se depună 
toate eforturile pentru reluarea 
tratativelor cvndripartlte de la 
Paris, In vederea rezolvării politi
ce a războiului din această zonă,

mal 1072, în cursul 
tovarășul Nlcolae 

secretar general al
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© Anticipări — Ipote- 
Piramida Informal!.

• Noutăți tehnlco-ștl 
InțLflco

Tn cooperativele agricole de 
producție din județele Dolj și 
Mehedinți s-a încheiat .

= prașllă la sfecla de-zahăr. In a- 
cetașl limp, in județul Dolj s-a 

’ prășit pentru a doua oară o trei
me din suprafață, Iar In Mehe
dinți,— 13 la sută. De asemenea, 
cooperatori! din Gh'dici. Dună
reni.' Colanele, Radomir șl Pola- 

> na Maro — județul Doij. Glrla 
Mare șl Clorobbrenl — județul 
Mehedinți;, au terminat și .cea l 
de-a doua praștia, precum șl I 
rărltul plantelor. (Agerpres) l 

----------L-—----------- ț

In pericol pacea șl secu- cu respectarea drepturilor naționa
le ale popoarelor indochlncze.

Guvernul șl poporul român cer 
cu fermitate anularea imediată a 
întregului ansamblu de măsuri de 
escaladare a agresiunii, încetarea 
fără întirzlere a tuturor acțiuni
lor militare îndreptat© împotriva 
Republicii Democrate Vietnam, 
retragerea totală a trupelor ame
ricane, respectarea dreptului po
poarelor vietnamez, cambodgian șt 
Laoțian de a-șl hotărî singure 
propria dezvoltare, fără amestec 
din afară.

Guvernul Republicii Socialisto' 
România, poporul român consi
deră1 că aceasta este singura cale 
care corespunde intereselor tu
turor popoarelor, Inclusiv celor 
ale poporului american, cauzei 
păcii șl securității în întreaga 
lume.

Ritmul de desfășurare a lu
crărilor de Îngrijire a culturilor 
a crescut o dată cu încălzirea 
vremii. La ' efectuarea aceslor 
lucrărl, unitățile agricole coope
ratiste folosesc un număr sporit 
de. mijloace mecanice. La rindu] 
lor stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii au capaciialea 
de a executa zilnic prfișilul me
canic pe circa 3S0GM hectare 
cultivate cu porumb șl floareâ- 
soarelul șl 43 (MX) ha cu sfeclă de 
zahăr șl cartofi. Există astfel po
sibilități ca, In județele • mari 
producătoare de cereale, să se 
execute o prașllft In maximum 
G—7 zile.

în cooperativele agricole, a- 
ceastă lucrare s-a făcut și ma
nual, plnă ta 0 mal prima pra- 
șîlft tlfnd terminată pe 80 la sută 
din suprafețele cultivate cu 
sfeclă de zahăr șl pe G3 la sută 
din cele lnsămlnțate cu floarea- 
soarelui. în multa Județe printre 
care Ialomița, Buzău, Arad, R- 
fov șl Saîu-Mare s-a terminat 
praștia I la aceste culturi șl 
continuă Intens acum cea de-a 
doua.

La porumb, prima prașllă s-a 
făcut pe suprafețe n,»l mari tn 
județele Ilfov, Teleorman. Dolj 
șl Buzău.

Concomitent cu aceste lucrări 
membrii cooperativelor execută 
rări tul și controlul fi losanltar al 
culturilor In‘vederea aplicării In 
vreme a măsurilor de combatere 
o bolilor șl dăunătorilor.

Ziarele au consemnat la timpul' potrivii • principalele momente ale 
construcției Sistemului hidroenergetic șl de navigație Porțile de Fier — 
simbol al prieteniei șl colaborării frățești dintre România șl Iugoslavia. 
IUnd pe rlntl, ele nu informat opinia publică despre Izolarea apelor eu 
ajutorul batardourilor, zăgăzuirea fluviului, crearea digului dc protec
ție a centralei, conectarea la sistemul energetic național o fiecăruia 
dintre hldroagrcgatelc montate, ridicarea stăvllarulul In Țața apelor 
Dunării, despre construirea,ecluzelor ce dau drum liber și sigur nave
lor fluviale. După cum s-a anunțai, în zilele de 16 șl 17 mal, va avea 
loc intilnlrea Intre conducătorii' celor două partide si slate, cu prilejul 

, căreia se va Inaugura oficial Sistemul hidroenergetic șl dc navigație 
Porțile de Fler. In legătură eu acest Important eveniment, ministrul 
energiei electrice ne-a spus Ia începutul eon vorbirii noastre:

— Acum, In .preajma Inaugurării 
oficiale a „Porților de Fler”. Ideea 
care trebuie subliniată mal lntli pri
vește faptul, de mare Însemnătate, 
potrivit căruia crearea acestui sis
tem hidroenergetic șl de navigație se 
înscrie tn linia generală a politicii 
promovate dc Partidul Comunist 
Român in domeniul utilizării' cores
punzătoare a potențialului hidroe
nergetic al Dunării șl al rlurilor In
terioare. Prin această grandioasă 
construcție, rod al prieteniei și cola
borării frățești. Intre Republica So-

OMUL

Șl dacă navigația este direct Intere- 
satfi.ln asigurarea unei căi de trahs-' 
,port cu , accesibilitate deosebită,- nici 
energetica nu putea să nu fie Inte
resată, lntrucit Dunărea deține In 
sectorul Porțile de Fier un potențial 
hlroenergellc excepțional, apreciat 
la peste 10 miliarde KWh intr-un an 
hidrologic mediu. In urma arnehajâ- 
rll unul singur metru dc cădere de 
apă pe Dunăre, se poate obține o 
producție de energie electrică egală 
cu aceea produsă de centrala hidro
electrică de la Blegi snu de aceea dc 
la Argeș—CorbenL

Dar problema construcției centra-, 
lei hidroelectrice de ia Porțile de 
Fler nu se putea liane înainte de-al 
doilea război , mondial, atlt din cauza 
slabei dezvoltări a înzestrării tehni
ce a Industriei românești, cit mal fl
ies datorită faptului că producția to
tală dș .energie electrică a României 
abia depășeai atunci 1 miliard kWh’/ 
an, astfel incit cele 3 miliarde 
kWh/an, partea care rovine Româ
niei din exploatarea sistemului, nu 
aveau cum să fie absorbite prin con
sum. Numai I In anii socialismului a 
fost posibilă ;Inițierea, acestei acțiuni 
economice de deosebită amploare. 
Construcția Hldrocenlraleldr Blcaz șl 
Argeș-Corbenl a demonstrat eloc
vent maturitatea Industriei energe
tice românești șl.' In acest fel, edifi
carea Sistemului hidroenergetic șl dc 
navigație Pprlile .de Fier 'prezenta 
certitudinea realizării sale cu denlln 
succes : tn plus, la o producție me
die de 33—39 miliarde kWh/an gl la o 
rată anuală de creștere de peste 4 
miliarde kWh'an. absorbirea prin 
consum a cantității de energie elec
trică ce revine României nu mal 
constituie o problemă pentru econo
mia |ArU noastre In plină dezvoltare 
șl modernizare.— mal mult derit aUL 
aceasta a, devenit o necesitate. Pe 
baza proiectelor Institutului- de atu-' 
dli șl proiectări hidroenergetice din 
București șl ale Institutului „Ener- 
goprojekt” din Belgrad, construirea 
Sistemului hidroenergetic sl de na
vigație Porțile-de Fler, n început la 
7 septembrie 11061.: ,

— Care tint principiile ce au 
stat la bajra'colabordrti romdno-

Convorbire realizata de 
Ing. Ion LAZAR

în cadrul întrevederii au fost 
discutate probleme nle relațiilor 
dintre România și Japonia, subll- 
nilridu-se' rolul parlamentarilor din 
cele două țâri în adlncirea șl ex
tinderea acestor relații, pentru mal 
buna cunoaștere reciprocă* dintre 
popoarele român și japonez.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate.

ist pe japonez
Hideji Kawasaki

în ziua de 9 mai 1972 a avui 
ța Comitetului Executiv al C.C. 
prezidata de tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român.

Au participat, ca invitați, miniștri șl alțl 
conducători al unor organe centrale.

Comitetul Execullv a dezbătut și adoptat 
„Programul de măsuri privind dezvoltarea 
schimburilor comerciale șl cooperării eco
nomice șl tehnico-științlfice a Republicii 
Socialiste România cu țările din Africa", 
elaborat pe baza hotărîril Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 18 aprilie 1972.

In continuare a fost analizată activita
tea desfășurată de Ministerul de Interne 
pentru combaterea Infracțiunilor în dauna 
avutului obștesc. Comitetul Executiv a dat 
o apreciere pozitivă activității organelor 
Ministerului de Interne, procuraturii și Jus
tiției în domeniul prevenirii și combaterii 
acestor Infracțiuni. Au fost stabilite măsuri 
în vederea îmbunătățirii continue a muncii 
lucrătorilor acestor organe, a pregătirii po-

loc ședin- tă dată Importantă din istoria contempo- 
al P.C.R., rană a patriei să fie întîmpinată cu o sus

ținută muncă politică șl educativă pentru 
mobilizarea oamenilor muncii la înfăp
tuirea obiectivelor planului economic, a 
sarcinilor sociâl-culturale pe acest an șl 
pregătirea înfăptuirii în bune condiții a 
planului pe anul 1973, pentru transpunerea 
în viață a vastului program de activitate 
ideologlcă-politlcă, de educație comunistă 
adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. din no
iembrie 1971.

Acestei aniversări îl vor fi dedicate lu
crări privind istoria patriei și a Partidului 
Comunist Român, lucrări literare, muzica
le, cinematografice și de artă plastică ; se 
vor organiza ample manifestări cultural- 
artistice, o sesiune științifică, expoziții Ju
biliare și alte activități menite să redea 
semnificația istorică, pentru destinele po
porului român, a actului revoluționar din 
decembrie 1947, profundele transformări 
petrecute în viața poporului nostru în cei 

_____ . - . 25 de ani de la proclamarea republicii, 
litlce șl profesionale, a educării lor în Hotărîrea prevede ca întreaga activitate 
spiritul respectării neabătute a cerințelor politico-educativă care va avea loc să se 
legalității socialiste. Au fost stabilite, de desfășoare sub semnul pregătirii Confe

rinței Nățioriale a Partidului Comunist Ro
mânși a înfăptuirii hoțârîrilor sale.

Comitetul Executiv a examinat șl apro
bat propunerile cu privire Ia realizarea 
unor lucrări de investiții prevăzute a fi 
puse în funcțiune în actualul cincinal șl 
a soluționat probleme ale activității cu
rente.

membri ai Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., Ioslf Banc, mem
bru supleant al Comitetului Exe- 

se- cutlv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Miron Constant! nescu șl Mihal 
Dalea, membri supleanțl al Comi
tetului Execullv al C.C. al P.C.R;, 
Ștefan Andrei, secretar al C.C.ral 
P.C.R., Constantin Vaslllu,’ adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.CJR.

Convorbirile, desfășurate într-o 
ambianță de cordialitate, s-au refe
rit la. unele probleme de Interes 
comun privind situația politică 
din Europa șl din lume, mișcarea 
muncitorească internațională. Tot
odată, s-au făcut informări re
ciproce privind activitatea P.C.R. 
Sl' P-M-O-fTellefindn-se’ deopotrivă 
dorința de a dezvolta relațiile 
amicale dintre-cele două partide, 
corespunzător Intereselor popoare
lor român șl olandez, cauze! înțe
legerii, cooperării și securității in
ternaționale.

Miercuri 10 mai 1972

asemenea, măsuri pentru întărirea contro
lului de partid asuprawtlvităfiî Judiciare, 
precum și pentru perfecționarea legislației 
în vigoare.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a 
adoptat „Hotărîrea privind sărbătorirea a 
25 de ani de la proclamarea Republicii 
Populare Române", care prevede ca aceas-

de Miniștri al R. D. Germane, a- 
nunțată anterior, va avea loc în 
zilele de 11 șl 12 mai a.c.

■ Cu acest prilej va fi semnat 
Tratatul de prietenie, colaborare 
șl asiștențărmutuală Intre Repu
blica Socialîstâ Romflnîa și Repu
blica Democrată Germană.

Guvernul Republicii Socialiste 
România, întregul popor român au 
luat cunoștință cu sentimente de 
profundă îngrijorare șl Indignare 
de noile acte de război ale S.U.A. 
împotriva poporului vietnamez; 
minarea porturilor, extinderea 
bombardamentelor și celelalte mă
suri îndreptate Împotriva terito
riului R. D. Vietnam pun In pe
ricol vasele statelor care întrețin 
relații și schimburi cu această țară, 
constituie o nouă și primejdioasă 
intensificare a războiului din In
dochina.

Guvernul .șl poporul român con
damnă cu țoală hotărîrea aceste 
măsuri ale S.U.A„ care reprezintă 
o gravă încălcare a dreptului-In
ternațional. o violare a principi
ilor șl normelor Înscrise In Car
ta Organizației Națiunilor Unite,

Vizita oficială de prietenie în , 
Republica Socialistă România a 
delegației de partid și guvernamen
tale a Republicii Democrate Ger
mane, ■condusă rle tovas 
Honecker/ prim-secretar

* ----
&!i

Tovarășului MARC DRUM AUX

BRUXELLES 
Dragă tovarășe Drumnux,
îmi este deosebit de plăcut să vă'adresez, cu prilejul celei de-a 30-a 

aniversări a zilei 'dumneavoastră de naștere, cele mal calde' felicitări șl 
urări de sănătate din partea comuniștilor români șl a mea personal. Vă 
doresc noi succese In activitatea neobosită ce o desfășurat! fn fruntea 
Partidului Comunist din Belgia, pentru apărarea Intereselor fundamen
tale ale celor ce muncesc, ale poporului belgian, pentru triumful cauzei 
păcii, democrație! șl socialismului.

1 SInt Încredințat că relațiile de colnborare șl solidaritate lntemațlo- 
nâllstă statornicite între Partldul Comunlst Român și Partidul Comunls! 
din Belgia se vor dezvolta continuu, in Interesul ambelor noastre par
tide șl popoare, al unității și coeziunii mișcării comuniste ș! muncito
rești internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general 

sl Partidului Comunist Român (Continuare în pag. a IlI-a)
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Conferința Națională a P.C.R. dta 
1987, preconizind îmbunătățirea ac- 

. tlvitățn de conducere a .economiei, 
a recomandat însușirea unor meto
da modeme, perfecționate, de con
ducere. Conferința a criticat prac
tica producției de .dragul produc-^ 
țiel. ' subliniind necesitatea adaptă
rii producției la cerințele reale ale 
economiei șl ale code lății

Unele dta- ideile Conferinței Na
ționale cu privire la îmbunătățirea 
conducerii vieții sodol-ecdnomlco 
au fo«t reluate și aprofundate ta 
cadrul expunerii tovarășului Nlcolaa 
Ceaușeacu la recentul .colocviu pri
vind problemele științei conduce
rii societății, Bubltaiindu-se intre 
altele necesitatea promovării cit 
mai largi în munea de organizare 
și conducere a metodelor moderne 
de analiză șl decizie.

, .Dezvoltarea producției materiala 
și procesul de concentrare a aces
teia in întreprinderi do o tot mal 
maro forță productivă, preocu
parea de a spori eficienta pro
ceselor industriale nu ridicat 
noi certate ta conducerea și 
organizarea producției și a mun
cii. Este evident că un mare com
binat siderurgic, care produce, 
eă zicem, 4 milioane tone da 
oțel, presupune ' ta mod Obiectiv 
metode șl concepții de conducere 
economică radical diferite fată de 
cete utilizate tatr-o întreprlndcro 
cu o producție de 100 OOO de tone.

Din asemenea cerințe s-a născut 
așa-numltul „scientific manage
ment' rau, pe scurt, management 
(ta englezește, acțiune de condu
cere).

Managementul a apărut ca o sin
teză. a cercetărilor tatreprlMe asu
pra statcmelor de organizare ijl 
conducere alo producției, concepute 
de speclallșlil din diverse țări.

Fără pretenția de a da o defini
ție, putem apune că manage
mentul este un sistem coerent do 
reguli și principii teoretice șl 
practice, menite să ducă la obți
nerea maximei eficiența economice 
printr-o dirijare științific organi
zată a utilajelor și instalațiilor, re-

rte' j -te,1; te’/:;--- li t îi»"
’ • ‘ ' ' ' . - ‘ 1 ’ *1 j te ' J . ■: ’ ' ’ (
surselor materiale șl eforturilor o- 
muIuL El presupune rezolvarea 
problemelor sub-raport previzional, 
organizatoric do conducere, de 
luare a deciziilor șl 1 control. De . 
fapt, osie vorba da șliînta condu
cerii In economie. ■ * ,

Elementul esențial al acestei 
științe csie așx-nunilta teorie a 
„deciziilor" ; potrivit acestei teorii.

' ?

y 
i 
i
Ț
I

Uste asupra mijloacelor de produc
ție, există -posibilitatea șl necesita
tea adoptării;de, hotărirl nu numai 
In nivelul fiecărei'întreprinderi, d 
pe planul Întregii economii. lu
cru re nu poate: fi luat in discuție 
în cazul economiei capitaliste unde 
managementul se aplică doar la 
nivelul întreprinderii sau concer
nului. aceea, șlilnta

de pregătire

€® mîelegem fe m®d 

practic prii conducerea 

m econumie ?

oricărei probleme 
posibile o multitu- 
dtatre care potrivit 
eficienței maxime 

Identificata și adoptată

ducerii capătă dlmesislunl conside
rabil sporite ta socialism.

Acordlnd o deosebită atenție in
troducerii științei ta toate dome
niile vieții sociale, partidul nostru 

___  ___ ____ __ „_  ___ promovează cu consecvență apllca- 
ncri! unor rezultate superioare.______ rea celor mal Înaintate rezultate ale

Managementul este ,_ ____________ _____1____ II ...
cepul ta afara tehnicii moderne de gresui al IX-Iea al P.C.IL si Confe- 
calcuL Soluția optimă trebuie să 
îmbine - . ....

' cu luarea' .
maro — eau chiar Imens — nu- ' ționare a metodelor de conducere a 
mâr de factori șl ipoteza Or. ■- ■■ —<
aceste condiții nu pot fi res
pectate dedt folosind mljloacela 
moderne de calcul — respectiv, cal
culatoarele electronice, care furni
zează baza Informațională necesară ...
elaborării dedziei optime ce se Im- cutăm in rindurile do fată. Înzes

trarea economiei naționale cu echi- 
știlnța condu- pamente de calcul, însușirea de 
------ ui.™» către foaie cadrele din econo

mie ■ științei conducerii. în anul 
' ....... a fost . Infita-

ta rezolvarea 
economice stat 
dino do șoimii.
imperativului
trebuie A_2L_—.____
varianta optimă ta vederea obțl-

do nccon- șîlLnțel corvducerll oconomle!. Con-

___ . ____  _____ rința Națională din decembrie 1967 
operativitatea, rapiditatea, au reprezentat momente importante 
ea ta considerare a unul în elaborarea principiilor de perfec- 

- y--------- -- •-.w.yyc-’ț' —------------- t

economici naționale. In ultimii ani 
au fost întreprinse măsuri concrete 
de natură - să oslgure cunoașterea 
unor teiinld și metoda moderne de 
conducere, tatre care se numără, 
bineînțeles, și cea despre care dis

trarea economici naționale cu cehi-pune. ,
Pentru sodalism, t _ . 

cerii economice este o problemă cu 
atlt mal importanta cu dt, ta con
dițiile existenței proprietății soda-

țat un centru . _
cadrelor do conducere ; Încep! 
dta âcosț, an, in cadrul A< 
demlel ..Ștefan Gheorghiu' n luat; 
ființă Institutul contrai pentru orb- . 
gfttlrea și perfecționarea cadrelor 
da conducere din economie si ad- ; 
mlnlsiratla de stat. Nu de mult. Co
mitetul Executiv al C.C. ul P.C.R. 
a adoptat un program de lungă du
rată privind perfecționarea sistemu
lui Informațional economleo-soelal, 
Introducerea sistemelor de condu
cere cu mijloace de prelucrare au
tomată a datelor și dotarea econo
miei naționale cu tehnică de caicul 
și programul de reciclare o cadre
lor. Po aceste căi. cadrele do con
ducere, Inginerii, economiștii, mia- 
Eele tarșl <fe muncitori Ișl însu
șesc știința conducerii activității e- 

„conomlce,- iau contact-cu tot ceea 
ca s-a realizat in acest domatau pe . 
plan mondial. Studierea și aplica
rea la condițiile concrete ale țării 
noastre a tot ceea ca s-a realizat 
pe plenul științei conducerii con- 
i.tilute o dovadă a însușirii creatoa
re de către partid a tezei lu! Lo
ri! n, potrivit căreia perfecționarea 
producției ta socialism presupune 
studierea tuturor metodelor moder
ne de conducere șl organizare a 
muncii verificate tatr-o tară sau 
alta, tnsușlndu-sc șl adnptlndu-se 
talurile pozitiva alo acestor me
tode.

Recenta Conferință pe țară a ca
drelor de conducere dta întreprin
deri șl centrale industriala și’ de 
construcții a reafirmat din noii ne
cesitatea de a continua perfecționa
rea metodelor de conducere, de a 
studia temeinic tot ceea ce apare 
nou ta acest domeniu. Lărgirea sfe
rei de ciEwaștere. perfecționarea 
metodelor șl tehnicilor de conduce
re. alături de dezvoltarea taltlatl- 
vsl creatoare a maselor, pentru 
care partidul șl statul nostru ae 
străduiesc să creeze condiții opti
me. vor contribui din plin la reali
zarea marilor obiective de dezvol
tare a economiei noastre.
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tanțe sau ta curs de formare, ale 
tuturor membrilor eoclelăUL

Subliniind compatibilitatea- mar
ketingului cu natura orindulrii bo- 
clalL'ste, trebuie, totodată, să arătăm 
că aceasta Imprimă marketingului, 
atlt ta ceea ce privește sfera Iul de 
aplicare, dt șl ta ceea ce privepe 
conținutul său, particulari lăți dis
tincte. . ■

Spre deosebire de 
unde mobilul cercetării 
a nevoilor de consum Individual șl 
.social șl adaptarear.producțiel.la 

-cpsic neceritâU Ilșcoj)țaituJe;,fipntțfți 
• cnrarea - Influențai- eodșureritel’MU- 
:pra unoi Intreoriridert ®ău aU@la.(ta 
socialism cunoașterea. Investigarea 
cererii izvorfitc din necesitatea 
asigurării progresului neîntrerupt

■ între metodele moderne de con- 
. ducere economică so numără și 

markettaguL Dar ce este marke
tingul ? Ansamblul activităților, 
metodelor șl tehnicilor cu aju
torul cărora se acționează pen
tru descoperirea necesităților ac
tuale șl viitoare ale sorietățll, atit 
ta ceea ee privește obiectele de 
consum, cil șl în. eeca ce privește 
mijloacele de producție, pentru a- 
dăptarea producției, — prin Inter
mediul planului — la aceste nece- 

-■“ 'sîtăii, în vederea CTeșieril'.niy'el ’ulu!

!lA că foloslroa'tâinlciior <?<• irarh-:-'. i::!: 
Impune abordarea întregii activități 
a Întreprinderii din perspectiva des
tinatarului producției, adică a In
tereselor consumatorului. Putem 
spune că marketingul exprimă, si
multan. atlt o sferă de activități, 
cit șl o concepție, și anume, o con
cepție privind orientarea și regla
rea producție! potrivit nevoilor 
jConsumutorllor.

Cu toate că atlt denumirea de 
marketing cit șl. tehnicile utilizate 
in cadrul acestuia au apănit ș! s-au 
dezvoltat In ultimele decenii, nu 
trebuie scăpat din vedere faptul că 
necesitatea orientării producției 
spre cerințele consumului a (ost re
levată cu mult timp înainte de că
tre K. Marx. Evidențiind rolul pa 
care-1 Joacă nevoia socială ta re
partizarea muncii sociale pe dife
rite activități, Marx arăta că „ne
voia socială, adică valoarea de în
trebuințare considerată pe scară 
socială, apare aici determinantă 
pentru cantitățile (lin timpul total 
de muncă al societății care revin 
diferitelor sfere speciale ale pro
ducției' (K. Marx — „Capitalul', 
vol. III, partea a Il-n, E.S5.PXJ., 
București 1933, p. GOT).

Deși a apărut ca metodă de stu
diere și prospectarea pieței în ca
drul economiei capitaliste, marke
tingul, nrtilnd alteeva deeit un 
Instrument tehnic de conducere 
economică, 
puțin incompatibil cu natura orin
dulrii socialiste. Dimpotrivă, sim- 
burele său rațional, o seric ,dc me
tode și tehnici po care le. presupu
ne, anal Irate și adaptate, pot fi a- 
plicata cu mai muit succes, pe o 
scară și mal largă, fără . limitările ți 
impuse de interesele proprietății Aria preocupărilor care se includ 
particulare, tocmai ta eomomla eo- j.. „te... ;„:..te:'_':.~te‘ zz'.t “te?”
clalistă. Aceasta cu aîll mal muit de largi. Ea cuprinde: eercetarca
cu cit, prin Însăși natura lui. soclu- nrotertațelor cormiumtorilor 
lismul presupune o producție orien- MurUo? a«stor preferințe «1 
L-te TteI-’.tete';Î2’J:teter“'4te’’ 
tații, în deplină concordanță cu vo
lumul, BtruriuiU' și dinamica nevoi- r.„ 
lor sociale, cu cerințele' reale, exis-1 ef<

deosebire de capitalism,
___ ___ ____ 3 minuțioasa

producției Ja

WKwa wjnBl-Kâiffllff F BgH 
producerii acestor mărfuri : proiec
tarea viitorului produs destinat sa
tisfacerii nevoilor Identificata ; tes
tarea ta rindul viitorilor consuma
tori a prototipului noului produs. 
In egală măsură, marketingul vi
zează. introducerea produmlul ta 
fabricația de scrie : stabilirea pre
țurilor pentru produsul respectiv ; 
pregătirea pieței pentru Primirea 
produsuliih condlțlcte de lansare a 
lui im? piață ți menținerea atenției 
cumpărătorilor ptsnf.ru produs-; or
ganizarea- vin zării, asotioroa produ-' 
setar< in- vtazare t,șl .afelgurarea 'jpȚes-^ 
tgfcSbf-J dâf sm^^-tate-i'tavomxsa»^ 
consumaiorilor. 'ta vederea:■ Bails-:..:- 
facerii complete a necesităților 
ncesr'ora ; urmărirea comportării 
produsului In consum, a aSitu-

s
l. W.

fa economia socialistă ?

a

____  conducere 
nu este citași de

jismiu presupune o proowvic orien
tată șillnțlltc ps ansamblul socie-

al societății ta ansamblul său șl sa
tisfacerea, pe aceasta bază, a ne
voilor de consum ale Întregului po
por. .

Dacă ta capitalism marketingul 
se utilizează exclusiv, sau cu pre
ponderența la nivelul întreprinde
rii, In socialism, utilizarea tai este 
rodamată in aceeași măsură atlt la 
nivelul Întreprinderii, cit șl ta nive
lul economiei naționale.

Desigur, nu poate fi trecut cu ve
derea că, spre deosebire de capita
lism, unde marketingul răspunde 
intereselor unul, grup .reslrins de, 
capitaliști, ei Înșiși aftejl ta relații 
de concurență, In eoctaUsm, mar
ketingul îșl propune să Îmbine in
teresele individuale cu cele de grup 
șl cu cele alo întregi! societăți- ■ 

’ i preocupărilor care se Includ 
In sfera_ marketingului este extrem

iroferlnțelor consumatorilor, a mo- 
" ' ’ l a mo-

O-te"'1' îîilîȘ' 'te ’InS/Ș''' 
curiv al C.C. ul P.C.R. și a guver
nului dta 23 noiembrie 1970. 
Procesul de producție începe cu a- 
provlzlonarea. se continuă cu pro
ducția șî se, încheie cu viuzarea. 
Flecare conducător din centrală și 
întreprindere trebuie să înțeleagă 
că el răspunde de organizarea pro
ducției, de funcționarea întreprin
derii. că In sarcina sa Intră apro
vizionarea, gospodărire» Judicioasă 
a mijloacelor materiale’ și bănești, 
asigurarea unei calități înalte, .» 
unei performanțe ridicate a pro- ■ 
<Ius(.'!or, dar și obllguțiă de-a:desiaeoi: ■' 
îh ;-bmw”conrUțir' măffuriliif'înte?ta¥ă''’o- 
Bau-;fn:țlrătafitate“."

Pornind de la sarcinile actuale ce 
revin unităților productive do a răs
pundă direct do desfacerea produc
ției lor, atlt pe piața internă, dl și 
pa piața externă, și de la Însemnă
tatea deosebită pe care o are"/mar
ketingul ta acest domeniu, i«s Impu
ne ca inițiativele manifestate de u- 
neJe centrale si întreprinderi de a-si 
crea nuclee, compartimente sau 
sectoare de marketing să fie încu
rajate șl extinse nelntlrzlat. Mal 
mult chtar. aceste not comparti
mente trebuie s.’t treacă’ netatlrziat 
la prestarea unor activități ,de mar
keting, să depășească «tadiul unei 
munci de dispecerat, de urmărire 
doar a derulării exporturilor. Este 
do datoria compartimentelor de 
marketing să furnizeze conduceri
lor' centralelor și întreprinderilor 
elemente necesare luării deciziilor 
tatr-o scamă de probleme atlt de 
importante, cum s!nt : ce șl dt aă 
se producă ? pentru dne șl ta ce 
cantități să se producă 1 ca calita
te trebuie să albă produsele fabri
cate ? ce sortimente rtol să fie pro
duse ? In ce termene sau condiții să 
se livreze 1

'.Nu do mult a-a dat ’ în folo
sință' la Bacău, In centrul ora
șului, un'magazin cu un profil 
aparte, față, de celelalte unități 
comerciale. Aici se vtad numai 
articole de uz casnic și gospo
dăresc,' realizata de Industria 
locală a județului.. Gospodinele 
pot găsi aici peste 1 500 de pro
duse, do la drllgul de rufe plnă 
In garnituri complexe de mobi
lă. Se poate afirma că acest 
magazin Iși onorează, cu priso
sință. numele de „Utilul'. In 
condica de sugestii, o gospodi
nă a scris : „De la „Utilul" 
pled Întotdeauna cu sacoșa pli
nă ș! cu regretul după lucrurile 
frumoaro .caro rămta ta rafturi".

Masele plastice ocupă un loc 
Importata ta Industria locală a 

Județului șl. ca urmare, șl în 
'magazin. Ghivece pentru Sori, 
etajere poniru '' ’ 
cești, umerașe ___

! stat dteva din produsele cu o 
mare căutare. Pc dl de simplu, 
pe atlt de interesant este șl us- 
cătoirul de rufe, un fel de auport 
dta material plastic, co poate fl 
montat ta orfeo încăpere. Aces
te noi. produse stat rodul muncii 
colectivului întreprinderii „23 
August”-din Bacău.:

Un spațiu larg ta magazinul 
„Utilul" ocupă produsele do 11- 
nlchlgerfo : rulouri pentru Hriș
că. tocători de legume, supor
turi-pentru vase calde. Ingenio
sul grătar de fript carnea șl 
copt legumele in aragaz, cu fta- 

' cărt . litdircdă. . . '
Există In Industria locală bă

căuană șl un sector undo me
seria se Împletește cu arta. A- 
ceasîa se vede, mal alta, la sec- 
torul cu articole de artizanat. 
Meșteri Iscusiți croiesc undeva, 
pe Valea Trotașulul, din cioburi 
de sticlă cnlorală, adevărate 
ptxioabe de artă, care și-au clș- 
ilgat de.mult faima, alit-ta țară 
dt șl peisto hotare.

Deosebit de atrăgătoare este 
șl mobila. Noile garnituri, din 
cele mal diverse tipuri, se ca
racterizează prtalr-un aspect 
pîăeul, sita demontablle, lustru
ite cu tateotac, ușor de între
ținut. Foarte fjOlIcitate stat gar
niturile de mobilă lucrate Ja 
întreprinderea „Moldova" din 
Bacău. Camera combinată „A- 
mnlla”, bunăoară, compusă dta 
dulap dublu, comodă, recamIer, 
vitrină, masă șl scaune, satisfa
ce âtlî 3 neres!lățite unei, sufra
gerii, cit șl ale unul dormitor. 
Două tipuri de mobilă ' pentru 
bucătărie — „LUT șl-„Măgura", 
— completează gama sortimen
tale din. rsmura' lemn.

Gheorghe BALTA 
; ^corcșpondotaul „Sclnteii;,

bale, solnițe, 
pentru haine
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dinii consumatorilor șl stabili
rea posibilităților de Îmbunătățire 
a produsului său de Înlocuire a jui 
cu un nou produs.

Din prezentarea principalelor as- 
pacte care caracterizează marketin
gul,' se desprinde faptul că acesta __ _____ _ , (
cuprinde 6 arie largă do laturi și Abordarea, ta mod oblecllv a con- 
p-eocupări, vlzind alit activitatea - - -
de desfacere, dl șl activitatea de 
producție. Ca atare, în studierea 
pieței stat interesate nu numai in- 
ireprinderile comerciale, ci șl cele 
Industriale, agricole, de transport 
de ’servicii etc.
"îh prezent clbd imperativul efi
cientei se Impune șl mal puternic, 
Întreprinderea nu-șl. mat poate li
mita preocupările numol ta aspec
tele tehnice ode producției., ci tre
buie să acorde in egală măsură a- 
tenție șl problemelor ce le com
portă derfocerea produselor. „Tre
buie schimbată mentalitatea că pro
cesul de producție se încheie o dală

C-^Sî-W-S-fS !Wn-,VWZT»S-----luarea deciziei țese astăzi multe din cadrele noas- 
!; tre din economie — sublinia . tova- 

dc rășul NlcolBe Ceaușescu ta Expu- 
liecesare' narea la redlrita Comitetului Exe- 

'■':'■■■ - x i - ; ' ■ ■ ' '

dulul do manifestare o cererii de cu fabricarea mărtlij oșa cum soco- 
mlrfuri pe: ptațfi ; luarea; dc-clzlal ! ji- — .1—„
de producere a mărfurilor itelicHate 
pe piața internă pi externă. ?! .te

feciltare- a Investițiilor necc™rc

csptulul do marketing lu cadrul e- 
conomlel noastre socialiste, analiza 
critică a metodelor și tehnicilor pe 
care le presupune șl utilizarea ce
lor adecvate ta activitatea practică 
de'Zl’cu zi a unităților socialiste 
vor putea sluji ca o plrghlo Impor
tantă. de Îmbunătățire a activității 
economice șl dsi satisfacere ta con
diții superioare a nevoilor popu
lației, de orientare n cererii dc con
sum ta deplin acord cu interesele 
generale ale ridicări! nivelului de 
clvJJlzațte al BOtielâțll noastre.

: ji ’ 1, ,r“ „
Prot. onlv. dr.
Constantin MANOLESCU 
Lector univ.
Grultă PARA1ANU
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specială
PRONOEXPRES

EROISM
Șl SPDUUT DE SMIM 
IN LUPTA ANTIFASCISTĂ

p .i*ț.i‘ij iyj ;
în galeria mlUtantilor antifasciști 

ale căror fapte eroloa le-au Inscrto 
numele pentru totdeauna In Pan- 
theonul mișcării revoluționare din țara 
noastră un loc distinct rovine mili
tantei comuniste Olga Banele, de la

’w
i

i f

/

1‘

vâlulo nici cca mol notasemnată in
formație privind munca Ilegală a 
partidului. Întemnițată po Ump de 
doi uni, avea să fie su|JUSă unul regim 
de extremă severitate la.închisoarea 

____ ____ _____ __ _________ ______ MIslea.' Cuvintelor 'de prețuire ale 
a -cărei nașlero se Împlinesc GO do deținutelor antlfasctato, care 11 an-c-
anl. întreaga ei viață poartă amnren- ciau demnitatea și botârlroa cu care
ta unei înalta conștiințe revoluțio
nare, a dorinței fierbinți de n-și 
consacra forțele victoriei cauzei so-

1 cjnll'iytnillul, ' ' j î i' ' ALU wuLUj) vih^i uta. lugjui ma

Născuta ta 10 mal 1912, ta familia ultima clipă a vieții mele pentru
unor mid funcționari nevoiași, Olga clasa muncitoare, i~
Banele a avut o copilărie trista și nostru'.
grea. Nevoită să-șl ciștlge singură 'x
existența dc la virata de 11 anl. ime-

i

rezista Încercărilor la care era su
pusă, ea le-a răspuns exprlmind o 
convingere de neclintit : „Altfel nici 
nu concep viața ! Voi lupta ptaă Ia '.-"■'■“■■”"'yy-y-- '-y- ■
clasa muncitoare, pentru partidul

După expirarea condamnării, eăm- 
_____________ _______ ______ _____ țindu-se permanent urmărită de a- 
dtat după ce a terminai clasele pri- genții Siguranței, hotărăște, la Indcm- 

zs i ter—t Triizl?’.__________ rail partidului, să plece ta'străină tata,
atelier de plăpumărle, apoi tatr-o fa- -unde a continuat, cu aceeași abnega- 

' brlcă . de textile. tie. lupta revo-
Trălnd viata as- «■ u« i i -
pră pe caro Mă-

ar. HS 60 DE ANI DE LA NAȘTEREA
muncitorimii, ea 9 .

îffeteB MILITANTEI REVOLUȚIONARE

mare, ca a lucrat ca ucenică intr-un

£ ' tinerețe,
luptei împotriva 
exploatării capi
taliste.

Avea numai 
14 ani el nd, Jn 
urma participă
rii la o grevă.

ki

'•> v, ~ 1 Pj *5» if ' fț. .

m ia o greva. a fost arestata 
pentru prima odrfl.; Atunci găsește 
ta mod firesc drumul spre organiza
ția revoluționară n tineretului. La 
virata da 15 ani devine o militanta 
activă a Uniunii Tinerelului Comu
nist. Elanul șl abnegația cu core la. 

.asuprfi-șl- sarcinile cele mal grele li 

.d.șdgă încrederea șl prețuirea tine
rilor. în oniii 1023, d nd abia Împli
nise 18 ani. a fost din nou arestată 
ți condamnată la 0 luni Închisoare.

Ieșirea din Închisoare coincide eu 
perioada crizei economice, marcata 
de puternice lupte de clasă desfășu
rate sub conducerea Partidului Co
munist Român. Asemeni unul magnet, 
partidul atrăgea ta rlndurlle salo pe 
cel mal înaintați fU ai poporului, de
votați ai trup ți suflet luptai de eli
berare Boclaiă șl națională. Printre el 
a fost In 1932 șl Olga Bande. „Partl-

lutlonarit
Martoră ■ su

ferințelor cum
plite aduse Fran
ței do Izbucnirea 
celui de-al doi
lea război mon
dial. de ocupația 
hltleristă. ea ss 
încadrează, ase
menea altor zeci 
de emigrant! co
muniști el anti
fasciști . romănL 

In mișcarea de rezistentă antlhllle- 
r.lslă- din această tară. Așa a rfeve- 
nlt ea, aub numele conspirativ 

grupuluj de 
ins

„Pierrette”, „tehnicul1 . .
pnriiranl români din Franța :____
porta arme și muniții, culegea 13 In
formații asupra Inamicului, parti
cipa la multiple acțiuni îndreptate 
împotriva mașinii do război hltle- 
rișlo.

în 10-13, Gestapoul a dat d« urmele 
grupului de partizani dta care făcea 
parte Olga Bande. Timp de patru 
luni au „torturat-o fără a reuși să-i 
smulgă vreo mărturisire. încarcerată 
la închisoarea din Fresnes. avea să 
fie adusă Intr-o zl a lunii ianuarie 
15-17 in fața judecătorilor nazlșlL' Răs- 
punzlnd Întrebărilor acestora,- aj de
clarat cu demnitate : „Da, e adevărat 
că elnt românca, că stat partizană și 
că stat comunistă. Stat mtadră de

dul șl poporul meu slat lot ce anrmaJ' CP®® smt șl nu ml-e frlțâ'-de voi,
reump. ’toi fi gata să înfrunt orice cnlar,^ măilnețl ta lanțuri",
greutftțl- — s-n angajat ea In țața Imediat după Judecași a font 
partidului. Șl, tatr-adevăr, avea' să-și mutata lntr-una dta celulele condțun- 
respecte angajamentul cu pretai vie- ,na,t«!w Ja moarte, apoi, Jmprctmfi curespecte angajamentul cu prețul vie
ții.

încrederea de care șe bucura In 
rindurile tovarășilor ca urmare a fer
mității șl dlrzcnlei ce o caracterizau 
B-a reflectat ta faptul că 1 s-au În
credințat‘sarctat de răspundere In a- 

cp a fost Un timp" „tehnic' ăl Conii- 
tctalul județean Ilfov al: P.C.R., a 
Îndeplinit diferite sarcini privind ti
părirea și difuzarea presai Ilegala, ca 
șl a altor materiale Ăi propagandă ale 
partidului.

Dlrzenla el revoluționară avea să-șl 
găția^ț-ă o .ilustrare pregnantă .la 1035 

. clriț\,(T|nd tdin^DQU aresitată'jiatarelri 
zls’tat,..<ru.’ eroism ...schtagiulriloj: ;-an-; 
dictatorii'n-au puiut-o .'till să -le :de«ri ’ 

.. i 1'\ ■: teTa' ;■. s ‘ < '> J J -id .ci ( t •

Întregul grup de partizani, a fost farl- 
mteă ta Germania, la Stuttgart ba 
10 mal 1044 a fost executată prin de
capitare cu securea ; era ziua ta care 
împlinea 32 de ani.

Amintirea nepieritoare â Olgăl Ban- 
, . v, , -T . ele. militantă încercată a Partidului

Comunist.Romăn. șl a altor nenumă- 
. rațl eroi ai luptei'antifasciste ccn- 

etltule pentru membrii partidului nos
tru, pentru oameni! muncii, pentru 
tirulra generație un înalt șl tasufle- 
țltpr exemplu a! devotamentului și 
spiritului do sacrifldu ta slujirea In
tereselor vitale nta poporului, a cau
zei soctaUsmuIuL ■ • .

teta”,
u.jf .Ghî.-1.: IONIȚAs; 

•bo6 -.3 .? ț ..î •■cdoctor în istoria •
I

I

i

'■S'i

ECOUL ANCHETELOR „SCÎNTEU"
s

Al doilea stîlp al tavanului
V’; ...... ' t

în ziarul nostru nr. 9B47, cub U- 

cap șl nu știe ce să facă...'
Uid „Stă pln.î-l pică tavanul ta 

!cap șl nu știe ce să facă,.' a e- 
părut'ila articol ta care erau cri- 
f ____ ±„.Țlit:7 ...:

. vlnd taircțlnerea fondului de lo- 
ț culnțe, proprietate a statului, din 
/ municipiul Craiova. Pe baza unor
1 exemple concrete sa critica nepă- t uu i ivxuu., ■ : im k-jvmu wi ee 
l sarea unor cetățeni care așteaptă pentru evacuare etc.

. ca statul/ 'municipalitatea să.vină " ‘ ......................
ț șl să le deretice prin casă, consl- 
l dertaduyee fără nid o obligație 
’ față de conservarea In stare bună 
ț a locuinței ce o ocupi ___ _ ...........
, Ia acest articol, - Comitetul exe- că există o reală ] 
J cul.iv al Consiliului popular mu- 
l rddpal Craiova ne râapundo ur- 
' mătoarele : „Cele semnalate stat 
ț reale șl pentru lichidarea aspec- 
I tetor negative, prin întreprinderea 
Ț de construcții șl fond locativ, am 
I luat următoarele măsuri g-n In- 
.' tocmit un plan de verificare pe- 
\ rlodlcă a Imobilelor proprietate 
i’ . ’de stat, urmărtadu-se îndeosebi 
1 modul de păstrare șl

V
I 
i

V

■ (
*

1
e-a constatat că acesta ncoexilă dl 
fie complet Înlocuit, fapt pentru 

' care s-u procedat la Întocmirea 
’documentației șl introducerea ta 

un S|>etin!!st. ce Be află ta flecare pl?T’ constrt>«9™lul a «nor lu- 
comtale, se execută lucrarea de ce ?u ,s;?u pulut e!tecuU d«T
efitre I.C.F.I., tar contravaloarea dt ÎȚI al ^oflea an pentru car.
au suportă de cel care folosește pavaren a foștiamlnalâ .

Răspunsul continuă cu asemene. 
„imV.url" — fiindcă măsuri erau da 

-[ nu tot felul do expll- 
. _ se încheie astfel : Jiu a- 

ccostă situație; lucrările de moder
nizare a drumului vor fi terminate 
parțial ta 1972, Iar restul - ta 1973, 
după ce se vor termina lucrările 
de canalizare și se vor stabiliza te- 
rasarnenIpIr din rirnnhi i

comisie, &a execută lucrarea de 
către I.C.F.L, iar contravaloarea

tlcate o - serie ele ^neajunsuri prl- spațiul respectiv. Acțiunea tal'
_«_» a vn terminată In circa 0 Iul-__ __

zile. Concomitent, s-au luat mă- aștepta»; 
suri de aplicare a unor sancțiuni — a.o, —
amenzi, Introducerea do acțiuni ‘ 
< ' ; . .. Considerăm'
că măsurile stabilite vor duce la 
creșterea duratei de exploatare a 
fondului de loculi'. ,„ _ ____ ___________ _

Am constatat șl cu prilejul docu- rasamentele dta umplutură*. ” 
fnentarU pentru articolul omlhut- A:!t 6l nifnL<. mulu , Nlm 0 
că există o reală preocupare pentru - „...„.l, Li-' TlĂ-Â -r.

contribuie insă si locatarii. De b- t-C, do altfel criticată ta articol, s* 
.simțea vizată ,și ne-a » răspuns, .
bine. Care este Insă părerea co- 1 
miletului executiv al consiliului 
popular municipal, forul tutelar al 

; respectivei direcții ? E de acord 
cu punctul de vedere al acesteia-7 

■ Consideră că explicațiile date sînt 
de natură să schimbe ta viitor si
tuația criticată ?

„în articolul amintit — se spu
ne In răspunsul semnat de tag. 
V. Cercel, director — este citată șl 
întreprinderea „Teleconstrucțla', 
ca deficitară in execuția lucrărilor 
de modernizare a străzii ălatei 
Voevod'. Fâclnd, ta continuare,, !o 
sarlc.de precizări tehnice, între 
care și aceea că pentru respectiva 
lucrare direcția de resort a 
C.P.M.B. a emis autorizații prin 
care o dată lucrările trebuie în
cepute. altădată sistate, ceea ce a 
amplificat fenomenul criticat ta 
articol, răspunsul se încheie cu â- 
preclcrea că „operațiunea este 1 
complexă..., iar coordonarea nu s« 

tre, ta calitate de coordonator prin- poate face dertt de către C.P 3f B

dilată
ni, do . .,
---- ■ aștepta!; șl

’ cații'^T și'rt. .____ _ __ _ .
ccastă situație, lucrările de moder- n fi-vm *>A'Țf « I wn-1 WTrvr» I ■-» fi — - S —1 
parțial ta 1972, tar restul' in 1973,

I a locuinței ce o ocupă. 
< I.jt acest articol. Gonit

. , IB| ,1 ^conservare 
ta condlțlunl normale. In cazul 
constatării unor deficiențe Interi
oare, se Întocmește deviz de către

0® c® j®eu5

rea fondului locativ trebuie t„
contribuie insă și locatarii. De a- “* M>.ceea; credem efi este nevoie să m ■£nj!ca^i®U r?SI’u,MS- •
facă apel, tinlr-o măsură mal mare, 
la sprijinul comitetelor asociațiilor 
de locatari, lu deputațl care, așa 
cum subliniam șl ta articolul nostru, 
pot avea un rol însemnat ta buna 
întreținere a locuințelor. Altmin
teri, tavanul va fi sprijinit doar- 
pe jumătate.

și săpatul" sățl suporte

numai statul?
7 dpaJ, precum și de beneficiar al care are autoritatea necesară pen- 

iucrărilor de drumuri, ii revine iru disciplinarea acestei activități*. 
fsn.r-f'ÎTia: d® n rtiti® zirrlirt® Tn>i'nftinr>]ii7lA r>^ ___ t-ni.!!ta concluzie, sa spune : „Conside

răm că pritrtr-o judicioasă planifi
care, prtatr-o fixare de termene 
competente, atabllile prin organele 
de coordonare existente șl, ta e- 
gală măsură, printr-o riguroasă în
cadrare de către unitățile execu
tante ta termenele fixate, se pot 
reduee defecțiunile organizatorico

sarelna directă de a pune ordine 
In această activitate. Dar. în înde
plinirea acestei sarcini, tatlmpinăm 
o serie de greutăți, legate de fap
tul că nu toți constructorii șl, mal 
ales, beneficiarii, cuprinși ta grafi
cul de execuție, rint subordonați 
direct C.P.5LB. Acest lucru face ca 
in nnele cazuri să se ajungă la 11- 
răgănarea lucrărilor. —  ----- -—-- uv oupimc»

în ce privește activitatea de mo- 8h®S®,,51 •“drnnuure a echipelor de 
demlzare a drumurilor, pentru vii
tor — ta colaborare cu întreprin
derea de drumuri și poduri Bucu
rești — vom căuta să atacăm lu
crările ta funcție de capacitatea de 
execuție, pe arterele ce au condiții 
asigurate™ Referindu-ne In str. 
Matei Vosvod, vă comunicăm că 
pentru aceasta s-a stabilit un gra
fic do, execuție a lucrărilor do 
drumuri cu cete edilitare. De pe n- 
ceașlă otrndă trebuia să tie deviate 
troleibuzele pentru a se executa 
mal Jnlll lucrările de canalizare te
lefonică. înlocuirea conductei de 
apă și a tuturor legăturilor do 
branșamente între conducta ncraft șl 
ale imobilului. Ulterior întocmirii 
graficului, ta urma verificării de 
către I.C.AB. ■ canalului colector.

de delăsare^ sau lipsă de suprave- 

execuție constatate în articol?*. SI 
noi credem că se pot. dar despre 
modul concret ta care <să se facă 
aceasta, din păcate, nu se spune 
nici un cuvlnțel ta răspunsul ..Tele- i 
construcției'.,; ■ '■;

Răspunsul I.D.E.B. este dt ee 1 
poate de laconic : „I.D.E.B. — i
Șantierul de construcții șl montaj 
— nu a avut lucrări de executat 
pe strada Matei Vocvcol. Lucrările i 
pe eare noi le-am executat s-au 
făcut 1 pe baza autorizației elabo
rate de. aC.P.ăI.B.“ șl. „la termen". Pe I 
scurt. LD.E.B. - n-arc nici o vină. , 
Atunci cine sparge șl resparge 
străzile de 5—G ori pc an, ciorile ÎI 
De ce jocul de-a pavatul și săpatul' 
&ă-l euporte numai starul ?

Administrația de stat Loto-
Pronasportr'organlzcnză-' ln ziua 
de 17 mal o nouă tragere specia
lă Pronoexpres la care se vor a- 
tribul, ta număr nelimitat, auto
turisme „Docta 1 393', ., Dacia 
1100" șl „Skoda S-IOT", precum 
și excursU-croazlere pe Du
năre pe ruta: Bratistava—Buda- 

i pesta—Belgrad . de, die 1 șl 2 
L locuri. Se vor acorda, de aseme- 
I nea, numeroase premii ta bank 
| La această tragere stat valabile 
i variantele do cile 3, 0 șl 13 leL 

ultima, varianta avlnd dreptul 
I de participare ta ; toate extruge- 
I rile. în total-se vor extrage 31 
I da numere dta’ 43.

I.

în ziarul „Srfntela” nr. 9 C60 din 
marile a.c. a apărut articolul 

.Grăbiți pavatul c& vin alții ca să
patul'. care critica ritmul lent ta 
care se execută ta general lucră
rile de Întreținere și reparare a 
străzilor din Capitală, risipa de 
fonduri ce se face datorită nccoor- 
donării activității diferitelor Între
prinderi prestatoare de astfel de 
lucrări, l’e marginea problemelor 
ridicate ta acest articol am primit 
trei răspunsuri : unul din partea 
direcției do resort a Consiliului 
popular al municipiului București 
și două dta partea Intreprinderi-

ț lor vizata — „Tcleconsîrucțla' șl 
t de distribuire a energiei electrica. 
’ Ce se spune ta răspunsurile re> 
ț , p-ective ?
I „Toate lucrările de întreținere șl 
1 reparații, inclusiv modernizarea 
i proprlu-zlsă a străzilor -- aflăm 
i din scrisoarea trimisă redacției de 
J Direcția drumuri si spații verzi a 
I C.P.M.B., sub semnătura tag. 
.' P. Dăescu, director — stat prevă- 
ț zuta tatr-un plan coordonator, 
l execuția urmîntl a fi făcută pe 
* bază de grafic. E adevărat că ta 
V” unele cazuri aceste grafice nu 
l sint respectate din diverse motive, 
? aș'a eum de altfel s-n arătat șl ta 
1 articolul publicat. Direcției noas- 
L li

" 3 't1'; :3
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SCÎNTEIA — miercuri 10 mai 1972

O privire retrospectivă artuorâ mo
dulul In care a-au realizat contrac
tele economice In primul trimestru al 
ace.rtul an nrilejulestc constatarea că, 
In domeniul aprovizionării tclinlco- 
malcrlalc și livrării produselor la ter
menele sl In cantitățile stabilite, s-a 
înregistrat on progres vizibil fată de 
anii anteriori. Este vorba, fn primul 
rinei, de efectul practic din ce in ce
mal Dregna.nl al măgurilor de îmbu
nătățire’a cadrului legislativ sl a or
ganizării relațiilor economice dintre 
furnizori șl' beneficiari, al ureocună- 
ritor tot mal eurtlnute. In fiecare u- 
nttale nroductlvă. pentru respectarea 
cu strictețe a disciplinei de Dtan șl 
contractuale. Onorarea Integrală, plnă 
Ia sfirșltul trimestrului I. a obligați
ilor contractuale de către multe ln- 
treorinderi &o datorează. In al doilea 
rind. faptului că Drevederfle olanului 
Ia producția Industrială au fost Înde
plinite sl depășite In majoritatea uni
tăților economice, că au fost' obtfnu- 
te-jnaterii. nrlme. materiale si Drodu- 
sa. în cantitățile .
fizice scontate 
t.ni chiar In mod 
suplimentar.- In- ... ,
ire unitățile - care ra. t
au terminat pri- Bll
mul trimestru al U/ !
anului fără res- M i
tanțe la livrări 
pot fi amintite 
șantierele navale 
din cadru! Cen-

, tratei Industriale
..•pentru construcții 
/.navale, . uzina

. 1,.Rul men tul” din 
Brașov. Uzina
mecanică din Ti- 
nilțoara. Combi
natul siderurgie 
din Hunedoara, 
renumite nrln 
promptitudine și 
corectitudine tn, 
desfflsurarea rtr 
lațlllor cu onrte- e 
nerll contrac
tuali. precum șl

r. 
â

3
altele, cum ar fl uzinele de vagoane 
din Arad șl Tr. Severin, uzina ..în
frățirea" din Oradea, Uzina mecanică 
șl „Balanța" din Sibîo, care au reu
șit. pentru prima dată In trimeateul I 
al anului, să-șl Îndeplinească obliga
țiile către beneficiarii lor. Numitorul 
comun al acestor gucceee de bresll- 
glu constă In preocuparea, conduce
rilor unităților respective -de âJ ve
ghea stăruitor asupra derulării opti
me a relațiilor contractuale, sub toa
te laturile lor : termenele de livrare, 
cantitatea si calitatea, modalitățile de 
expediere la timp a produselor ■ ș-a.

Dar — așa cum s-a desprins șl 
din lucrările recentei Plenare a C.C. 
al P.C.R. — nu fn toate unită
țile productive derularea relațiilor 
economice cu partenerii lor de con
tract a fort.la fel de bună. Chiar 
și In Întreprinderile caro au desfă
șurat o activitate mulțumitoare in 
domeniul contractual, pe parcursul 
trimestrului I. s-au semnalat anumi
ta intlrzlcrl In respectarea unor ter
mene intermediare, recuperate.,’eslo 
drept. In scurtă vreme. Procentual, 

■ contractele nereallzâte nu reprezinlă 
valori Însemnate; „Totuși, nu se poa
te ignora faptul că. In unele Ritualii, 
nellvrorea la timp a unor materiale 
sau produse — sl. în special, a unor 
mașini sl utilaje — a provocat reale 
dLficultati activității economice a 
unor beneficiari, a pua sub semnul 
Întrebării respectarea termenelor do 
dare In funcțiune a unor obiective 
de invcstljl L

Itefcrindu-ne. de pildă.. Ia cauzele 
principale ale ne rea Uzării unor con
tracte. In trimestrul I a.e.. la o serto 
ds produse ale industrii metalurgi
ce sl constructoare de mașini, tre
buie să ne oprim asupra unor 
deficiențe care persistă in domeniul 
respectării planurilor operative de co
operare inlre Întreprinderi, a discipli
nei contractuale, tn organizarea efec
tivă a producției șl a muncii In unele 
din unitățile acestor ramuri indus-

LA COMBINATUL CHIMIC CRAIOVA

’■li &

CRAIOVA. (Cores- atenție deosebită 
pondentul „Sclntail*, 
N Istov Țuleu).— Mun
citorii. inginerii șl 
tehnicienii Combina
tului chimic Craiova ---- ------------
desfășoară o susținută șllor beneficiari Interni 
activitate de producție șl externi. O caracte- 
șl de cercetare pentru rlsllcă comună tutu- . .. 
perfecționarea tehno- ror produselor realiza- tehnologice, s-a reușit
loglilor de fabricație a te aici, o constituie, In eă se reducă conțlnu-
produselor. Astfel, prin primul rind, puritatea *®g ' ■-
valorificarea compie- lor, conținutul foarte

BO— S,.nrW-- — .... ®"
cordă colectivele de 
muncă din această ce
tate a chimiei româ
nești calității produse
lor destinate numero-

șl de cercetare pentru rlstlca comună ‘ tutu-

xă, superioară, a ma- scăzut In apă la buta- 
terillor prime, din ga- noi ri uree. marea vls- 
zele naturale și rezl- cozltate, a poltacetalu- 
duale (azot șl oxigen) Iul de vinii ele. Cala
se obțin amoniac șl Llzatoril folosiți la fa- 
add azotic ca produse brlcarea amoniacului, 
intermediare pentru bunăoară, au o supra- 
fabricaroa azotatului față 'specifică șl o re
da amoniu și urceL O zlslență

VEȘIB DE PE ȘMmEffi
nctictarilor un bloc de locuințe 
cu-30 de apartamente, 4 "hale In 
cadrul Camplexulu! avicol Ma- 

.nasia, noi halo in complexul de ,

Succese

!O veste rece..tâ, primită de 

pe șantierul termocentralei de 
; la Chlșcani-Brăita, anunță ter

minarea, cu trei luni Înaintea 
datei prevăzute, a, primului 
cheson de beton armat, care va 

„ ' adăposti *o stație.■ de pompare 
de 73 003 mc. pe .oră, necesară 
alimentării turboganerotdarelor. 
Acest succes va permite/s de
vansarea substanțială a terme
nului și. In cazul lucrărilor de 
betonare â cămeretor de lucru 
ale altor două chesoone. ■

ȘI pe alte șantiere energetico
, ale țării se lucrează Intens. 

Succese deosebite au obținut s 
!n ultima vreme colectivele de 
constructori ale celor , patru 
microhldrccantrale de pe Argeș, 
care au creat condiții, pentru ca 
acesta obiective ®ă fie puse In 
funcțiune cu 2—3 luni înainte da 
termenul prevăzut. ;

în acest an, constructorii de 
pe șantierele hidroenergetica 

■ din zonele riurilor interioare 
Lotru,, Someș și alte șantiere 

.vor executa dres 68 km de ga
lerii subterane.

* ■
Constructorii de pe șantierele 

din zona Urzicenl au predat be

triale. Pentru producția de utilaj 
chimic, uzina ..Independenta* din Si
biu nu a primit ta termen unele re
pere contractate cu uzina ..23 August* 
din Capitală, precum sl anumite sor- 
Umenta de țevi ce trebuiau asigurate __ ______ ___ ,__ ____________ _____
din Import ; uzinei, de utilaj chimic rest, dăm asigurări râ beneficiarii 
din Ploiești nu l-a fost livrată ta 
timp cantitatea contactată de‘- fevl 
de către uzina „Republica* din Bucu
rești : nerespectarea de către Uzina 
mecanică din Plopenl a contracte
lor la pompe hidraulice a determinat 
nereallzarea planului la excavatoare 
hidraulice, tar nellvrarea de către 
uzina „Vulcan* din Canltală a unor

- agregate, precum si Inllrzierlle In so
sirea unor rulmenți din Import nu 
creat dificultăți Importante fabricației 
de locomotive Diesel hidraulice ta 
uzina „23 August* din Capitală. Cum 
se vede, principalele neajunsuri Dri- 
veac colaborarea Încă nepusă ta punct 
Intre unități ale construcției de ma
șini. Intre acestea . sl lntrcorinderi'' 
mcia’jwglco.
V’ ' 4? r " \ - ■ s , •
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MASURI DUPÂ 0 EXPERIENȚA COMUNA 
A METALURGIEI Șl CONSTRUCȚIEI DE MAȘINI

Analiza acestor atări de lucruri re
levă atit existenta unor deficiențe ta 
activitatea unităților, producătoare do 
mașini sl utilate, dt sl a furnizorilor, 
mal ales din cadrul indusiriel meta
lurgice. De aceea, dăto fiind implica- 

- țlilo nerospectărll clauzelor ctiabl- 
lite ta contractele încheiate, se 
Impune ca părțile prejudiciate să 
acționeze pentru recuperarea pagu- 

. belor șl penalizarea promptă a 
furnizorilor care s-au dovedii a 
fl Incorecțl, așa cum prevede le
gea, iar — concomitent cu aceasta — 
este strict necesară întocmirea unor 
programe judicioase de recuperare 
rapidă a restantelor la livrări. în le
gătură cu aceste probleme am soli
citat, părerea unor cadre de condu
cere din cele două ministere.

• — Față de alte perioade, situația 
livrărilor de !amlnăte -in -trimMfrt;' 
I'alc; sl. ta hioci debtebifi’it ecXor’âffe- 
ttahte-constracto'rilor de marin!'«te 
mai bună — ne-a sous Ing. ELEODOR 
POPESCU, director general În Minis
terul Industriei Metalurgice. Chiar sl 
Combinatul siderurgic din Golațl. 
untie oină do curind ■ disciplina con
tractuală era adesea Încălcată, a ex
pediat la timp cantitățile do benzi la
minate ta cald, a îmbunătățit livrările 
de tablă. Printr-un program elaborat 
Împreună cu conducerea Ministerului 
Industriei Construcțiilor do Mașini, 
s-a stabilit ca restantele din nriniol 
trlmeșiru al anului să fie recuperate 
ptnă ta luna mal Inclusiv, aconiln- 
du-se prioritate in livrări uzinelor care 
produc utilaje pentru metalurgie șl 
chimie. Starea de lucruri cate mal 

t dificilă la Combinatul siderurgic din 
Reșița și ta uzinele de țevi „Republi
ca* din Capitală. în unitatea reslteană 
liniile tehnologico supuse unor oue-

........ ...... ......... ..... ~
bllca". fa centrala 'de resort s-au fă
cut tot felul de analize, n-au elaborat 
planuri de măsuri, dar. deocamdată, 
revirimentul nu sa observă.

S-a luai măsura, de a se de- 
ptasa un colectiv de rmedaliști 
din mL-tifiter pentru a sprijini pro
ducția la uzina de țevi „Repu
blica*, tn așa fel Ir.clt restanțele 
să fie lichidate ta primele două luni 
ale trimestrului IL Uzina „Vulcan* — 
principalul partener prejudiciat —va 
primi cu prioritate toate cantitățile 
de țevi. Ne străduim să nu rămtnem 
in continuare datori constructorilor de 
mașini, deși, ta privința contractelor 
pe care el le au încheia te cu noi. ta 
calitate do furnizori, mal alea de Ble
ge de schimb, nu 8e urată tot atit de 
receptivi. Aceștia hld nu admit eă 
dlșsuta.pv noi reeșaloaaroa livrării 

ifnji pieselor de edumb'In. sensul grăbirii! 
1®' tecuperăril restanțelor. ' f

Se poate spime că multe lucruri *u 
fost puse Ia punct, ta vederea recu
perării restanțelor de către unele u- 
nitill ale Industriei metalurgice ; to
tuși Si acum mal există Încă anu
mite neclarități, ta acest domeniu, 
far premisele -unei colaborări fruc
tuoase Intre metalilrgle și construc
ții de mașini nu filnl pe deplin con
stituite, nici măcar fa acest al „13- 
lea ceas*. De ce ? Iată și opinia îng. 
IOS1F OPRIȘ, adjunct nl ministru
lui Industriei construcțiilor de ma
șini :

— Desigur. Intre factorii care au 
determinat' nellvrarea ta termen, fa 
•special a anumitor uUtaje tehnologi
ce. aprovizionarea defectuoasă eu u- 
nele laminate ■ deține un loc Imnor-

caracteristici

mari, ‘precum sl 
greutate volumetrică 
redusă,
care au determinat o 
reducere a consumului 
acestora la fabricarea 
amoniacului. In ceea 
ce privește ureea, da
torită îmbunătățirilor 

lul In biuret de la 0,9 
ta sută, dt prevăd 
proiectul șl normele 
tehnice, la 0,6 la sută, 
ellmlnlndu-se astfel 
toxicitatea. la unele 
plante. Ca urmare a 
calității sale, o bună 
parte din producția 
Combinatului chimic 
Crnlovn se exportă • In 

mecanică diferite țări.

’creștere- șl ingrâșare apo-cllor ' 1
de la Condelcșli, care funcțlo- 
ncază In ■ prezent cu întreaga 
capacitate, adică toate obiecti
vele prevăzute plnh acum.. Suc
cesele se datoresc organizării 
superioare a muncii din lunile 
de țami, extinderii, sistemului 
de. lucru In acord global, Întă
ririi disciplinei in muncă, foto- 

' sirii Judicioase a timpului.
în' prezent, constructorii de 

pe acest șantier lucrează la alte 
obiective economice șl soelaî- 
culturale programate "să f.le dn'e 
In exploatare ? in următoarele 
două iutii. Este vorba de secția I 
de vopsitorle de la Complexul 
LLL. Urzicenl, de celelalte ca- 1 
parități ale complexului avicol 
Manăsla, complexul pentru creș
terea porcilor de la Jilavele, 
complexul avicol de la Afu- 

O centrală termică, o casă
corn pi

de cultură șl alte construcții va- 
lorînd mal mult .de 34 milioane

(Agcrpres)

rațiuni de modernizare nu dau Încă vrat șl peste cele contractate), dt ne. 
randamentul scontat, de aceea, am ----‘”----- -• -
reeșalonat alei, pe cuprinsul trimes
trului II, numai recuperarea restan
telor In livrările de materiale ce nu’ 
se pot fabrica in altă parte. Pentru

' JIS.^ -Jf ■ ___ Jri |

noștri vor primi cantitățile contrac
tate fie din stocurile existente tn 
baze, fie de la sile unități care au 
posibilitatea să lamineze profllele 
respective — șl anume „Laminorul* 
din. Brăila, uzina metalurgică „GrivI- 
ta°. Combinatul siderurgic din Hune
doara. Este greu gă spun Insă dacă 
vom reus! să recuperăm totul In tri
mestrul'!!. Cort este că producția be
neficiarilor nu va fl afectată, cel 
mult, nu vor putea ft refăcute rapid 
stocurile acwitora In domeniul meta
lului, ' . , ; . . , ,

— Potrivit cererilor beneficiari
lor. se pare că problema 'principală 
nerezolvata încă o reprezintă recupe
rarea restanțelor la levi. Din die 
cunoaștem, la urina de tevt i.Repu-

I ’«

— Avem un ah do producție difi
cil. In curo construcția de maslniare ' 
sardhj deosebite. Dar cred că neajun
surile ee ne aparțin vor fi înlătura
te ta perioada Imediat următoare. 
Rănii ne ea șl colaboratorii noștri, atit 
furnizorii, rit șl beneficiarii, să ne 
sprijine mal substanțial. Beneficiarii ' 
ar trebui ©ă ©e preocupe mal intens 
de livrarea la vreme a documentații- ■ 
lor de execuție. Totodată, ar fi bine 
să reanalizăm o serie de comenzi șl 

, de contracte. In special, cu chimta șl 
metalurgia, pentru a vedea ta ce 
măsură este posibil ca anumite u- 
titaje mal simple, caro nu presupun 
afectarea unor capacități de produc
ție specializate, să fie realizate prin 
nutodolare ta unități din cadrul ce
lor două ramuri.

Problemele In suspensie ale coope
rării Intre Întreprinderile construcției 
de mașini șl metalurgiei, ale respec-j 
hlriU ftbyga'ilIlor reciproce >asumata.j 
trebuie, grabnic- rezolvate, “intrudt t 
perpetuarea restanțelor 'In livrări goi i 
hercază implicații care depășesc «fo
ra intereselor pârtilor contractante, 
în lumina Indicațiilor formulate la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 18 apri
lie a,.c. se impune aplicarea unor 
măsuri botărlte. operative, pentru așe
zarea relațiilor economice dintre u- 
nlțățl în cadrul statuat al disciplinai 
contractuale. In vederea Îndeplinirii 
sarcinilor- de plan în trimestrul H. 
La sfirșltul lunii Iunie a-c. li .vom 
Invita pe cel doi Interlocutori al noș
tri să înfățișeze ta ziar rezultatele 
obținute, modul ram s-an înlăturat 
neajunsurile, In nș» fel Incit opinia 
publică să cunoască în ee măsură a- 
slgurările dale acum s-au materiali
zai în practică, fa îmbunătățirea 

_ _  ..... rotațiilor. contractuale . dintre meta- 
tanf. Nu atit lipsa cantităților rostan- lurgle șl construcția de mașInL 
te ne deranjează .(uneori a-au 11 Cornelii! CAH1AN

(Urmare din pag. I)

1;

tuffoilave In conilrtiirca ri ex- 
ptoâtărea'acestui obiectiv eco
nomic de mare anverffură 7

, — Intre altele; ește-vorba de par
ticiparea egală a celor două părți la 
Investiții, fiecărei țări revenlndu-î 
părți egale din!puterea instalată ți 
energia electrică produsă, In condi
țiile proprietății exclusive a fiecărei 
țări asupra construcțiilor șl instala
țiilor aflate pe teritorial său. Ex
ploatarea centralei electrice româna 
este condusă In' concordanță cu inte
resele sistemului eleciroencrgetlc na
țional. dar, bineînțeles, și cu cele aia 
sistemului energetic iugoslav. Ex
ploatarea va , ține seama și de; res
pectarea unor criterii bine stabilite 
— și anume: asigurarea In aval de 
centrală a unul regim de niveluri ale 
apei care să permită navigația, Im- 
pârțlrea parllară. Intre cate două țări, 
a potențialului hidroenergetic dispo
nibil (putere' șl' energie). Programa
rea exploatării, făcută de comun a- 
cord, ne realizează pe baza unei prog
noze calculate pe durate mal scurte 
urau mai lungi, cu ajutorul unei rețele 
extinse de etațll do observație. ■

La Porțile' de Fler Incrîrllc capătă 
valoare de simbol, cum spunea tova
rășul Nlcolae Ceaușescu la preceden
ta întllnlre de la Porțile de Fier cu 
lov&rășul losip Bros Tito': simbolul

rcspectarea sortimentelor șl a tipo- 
dimensiunllor prevăzute, fără de care 
nu s-a putut finaliza fabricația unor 
produse Importante. Datorită lipso! 
unul anumit material a trebuit fiă’ 
Încetam momentan producția la o co
mandă ®! să Începem construcția al
tul utilaj. Așa ®o și explică faptul ta 
ta terminarea unor utilaje slnt Intir-, 
zleri. In vreme ce altele au fost livra
te In avans. In bună mtfcură. de mo
dul cum uzinele vor, primi laminatele 
depinde. In mod direct, data la care țt 
beneficiarii noștri vor putea să dta-1 
pună do utilajele restante pentru 
montaj. Aprovizionarea cu laminate 
nu constituie insă singura problemă ■ 
nesoluțlonată In întregime. In pri
mă instanță. devine necesarii o re- 
unnllrare a încărcării capacităților de 
producție în unitățile noastre, pentru 
a reprograma producția utilajelor la 
caro fabricația este Intîrzlatt Rezer
vele de capacitate, ale schimburilor n 
li III elnt Încă mari.. La Uzina de 

‘ -utilaj chimic Pla- 
Iești. despre care 
tre știe că e su- 

u prasaturata cu
rt comenzi. coefl-

B H cJenlui do echlmo
1 H SB 01 • muncitorilorIS BJI este de numai

1.73.' In scopul 
. x-alorificăril aces

tor rezerve .va 
| ' trebui să, gă- .11B slm soluții pen-
| sr tru generalizarea
Ihh schimbului II sl
F Ih .introducerea si

extinderea schim
bului HI prin ca
lificarea sl anga
jarea unor noi 
cadra. Totodată, 
vom căuta să de
vansăm termenul 
de punere in 
funcțiune a unor 

..jjui-ui.r» capacități aflate 
în construcția la 
om actuală.

— In concluzie, apreciatl <ta res
tantele ta diferite contracte privind 
uiitajels tehnologice vor fi in «curs 
timp recuperate ?

■J

Vedere a Combinatului chimic Craiova 
ț". '!'f-

■ bunelor relații, al prieteniei româno- 
iugoslave. Hidrocentrala șl barajul 
întruchipează votnta românilor și 
Iugoslavilor de a colabora ia realiza
rea unor obiective do mari propor
ții, exprimă eficienta forței tor unite 
care'a "Învins aid natura, smuigln- 
du-i energie potențiala In valoare de

-.~  . 

multe miliarde de kWh ș! canallzîn- < ___ . ______i____
d-o spre folosul ambelor popoare popoare și pe care soctaltemul le-a 
prietene.

Pe bună dreptate, lucrările de alei 
slut considerate un model al . nnel 
conlucrări bazate pe deplina egalita
te șl avantajul reciproc, o trăsătură 
de unire, un simbol al prieteniei in
tre două țări care Ișl consacră ener
giile cauzei nobile a construirii so
cialismului, care slnt stăplne pe pro
priile destine . șl animate de dorința 
de a conlucra pe planuri multiple.

Constructorii români ri Iugoslavi
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LA AMENAJAREA SISTEMELOR LOCALE PENTRU IRIGAȚII

MEPLINIR! - CU
Pe lingă sistemele mari de Iriga

ții. executate ,dln fonduri centrali
zate, o cale importantă pentru ’ex
tinderea .suprofețetor, Lrlgaie o con
stituie folosirea surselor locale de 
apă prin executarea de amenajări 
simple cu mijloacele șl resursele 
un: ta iilor agricole. în actualul cinci
nal este prevăzut a se amenaja. l)-e 
aceasta cile, circa 406 000 do hecta
re. în răspunsurile la chemarea or
ganizației ,de partid u județului Ar
geș. de punere In .valoare a fiecărei 
pâlnie de pămlnt prin ample acțiuni 
de îmbunătățiri funciare, organiza
țiile de partid din toate Județele 
țării s-au angajat ca, pe lingă dese
cări șl îndiguiri, combaterea eroziu
nii solului să re execute șl amena
jări locale pentru irigații. Ce rezul
tate, s-au obținut in acest eector la 
șase luni după declanșarea acestei 
vaste acțiuni 7 De ta Început se Im
pun dteva concluzii cu caracter ge
nerat

Ptahul de amenajări locale pentru 
anul aceșla (Sta de 49 300 ha. din 
care 9 300 ha reprezintă restante de 
'anul trecut. Cu toate acestea, majori
tatea județelor caro au avut restanța 
do anul trecut nu le-au luat în con
siderație în angajamentele pe care 
și le-au asumat. Pa ansamblu; 
angajamentele privLhd amenajarea 
sistemelor locale de Irigații pentru 
anul acesta fie situează sub nivelul 
planului de stat, fiind de numai 
40 224 ha. Această reținere nu este 
justificată, deoarece toată suprafața a 
fost Identificată, surcele de ană slnt 
'asigurate șl. mal mult, alnt Întocmi
te documentațiile si proiectele do 
execuție. Cuno«rtndu-®e obiectivul 
final,, deosebit de important — 480 (MO 
ha trebuie realizate In acest cincinal 
la amenajări locale pentru iri
gații, ce pune Întrebarea :' cum 
poate fl Îndeplinit planul In condl- 
ț'ill^ dnd organele de spedaJItate Ju- 
dețone prevăd sarcini șl angaja
mente minimale ? Anul trecut.' a-au 
realizat In amenajări locale pentru 
Irigații doar 24 (MM ha. Iar anul a- 
cesta se apreciază câ se vor face cir
ca 30, COD ha. Deci In doi ani numai 
ci ren G9DOO ha. Iată de ce realizarea 
întocmai a întregii suprafețe (plani
ficate a ae amenaja ta sisteme lo
cale pentru irigații trebuie «ă con
stituie. o preocupare permanentă șl 

' eorioasă .pentiv toate organelft. agrl-> 
cole'-județene, șpentru'flecare unitate 
agricolă fa .parte. , ,

Din discuțiile avute la departa
mentul îmbunătățirilor functare. dt 
?i cu organele de specialitate din 
unele. Județe rezultă că fa' multe 
locuri reținerea fa ce privește exe
cutarea de noi amenajări este expli
cată prin epuizarea resurselor da 
apă. Am «solicitat, in această privin
ță. părerea tov. Ing. Enaehe Sirbn, 
șeful departamentului de Îmbunătă
țiri funciare.

— In lunile fcbroarle-martie din 
anul trecut — ne-a ®puș Interlocu
torul — specialiști din cadrul depar
tamentului, Împreună cu organele de 
apectaUtata locale, au Identificat In 
fiecare județ suprafețele ce pot H 
amenajate pentru irigații In sisteme 
locale, ta vederea realizării olanului 
dndnaL Consider că amenajările lo- 

h

au Înălțat- In beton sl oțel un gigant 
modern la Porțile de Fler. Barajul 
peste Dunăre va fi pentru totdeauna 
o punte-a prieteniei șl . .păcii Intre 
eele două țâri și popoare. Istoria 11 
va consemna ca o contribuție esen
țială la- înfăptuirea năzuinței' secula
re de pace, spre o viață mal bună,

8

ce a animat din totdeauna cele două' 
popoare și pe care sbdalternul le-a

■ apropiat șl mal mult șl le-a Înfrățit.
— Desigur „Por/ile de Fier” se 

înscriu, prin dimensiunile lor 
tehnico-economice, In „cartea de 
aur” a realizărilor anilor tocia- 

. lismtilui, dar In ac'elați timp ți 
ca o operă de certă valoare 
mondială. Complezilatea con- 
slntcflel acestui mare obiectiv te 
obligă să nu uifi nici o clipă că 
omul — muncitor, tehnician, 
specialist ț.a. — a făurit această 
creajie monumealală.

. ■ \

cale pot fl extinse. Pentru cea mal 
mare'parte a suprafețelor Identificai© 
— aproape 236 GW ha — B-a adoptat 
eoluțla realizării unor acumulări sl 
aducțlunl zonale pentru , asigurarea 
surdei de apă. care ®ă deservească 
mal multe unități agricole In cadrul 
unul sistem mal mare.

Avind in vedere aradul sporit de 
dificultate al realizării undr sisteme 
zonale, stalul sprijină unitățile agri
cole prin executarea din fonduri 
centralizate a lucrărilor de acumula
re, stații de pompare sl de aducllune 
principală, de către oficiile județene 
de îmbunătățiri funciare. In acest 
eena. oficiile județene au fost dota
te cu atetema de mașini necesare. In 
felul acosta, unităților agricole be
neficiare le revine sarcina directă de 
a executa. cu forțe proprii, numai 
amenajările Interioare, propriu-zlse : 
canale secundare șl lmpermeabîllza- 
rea lor. fapt ce reduce Investiția spe
cifica In limitele stabilite. In multe 
județe ca.: Teleorman. Argeș. Dîm
bovița. Dolj. Ilfov. Sibiu. Iași, și al
tele. asemenea sisteme zonale a-au 
realizat sau slnt In curo de amena
jare. Pentru anul viilor Insă, dnd 
nbsiemele zonale ee vor extinde -In 
fiecare județ, e necesar ca Încă de pe 
acum, pentru identificările făcute, să 
sa treacă la Întocmirea documenta
țiilor și a proiectelor de execuție, 
astfel Incit încă de la Început eă fie 
ouate condiții pentru începerea lu
crărilor.

In altă ordine de Idei. din analiza 
stadiului de execuție a amenajărilor 
prevăzuta ,a se realiza anul acesta, 
rezultă o serioasă rămlnere in urmă 
față de etapa fa' care ne aflăm. Din 
situația întocmită la departamentul 
Îmbunătățirilor fundare reiese că., fa 
multa locuri. 'lucrările de hidroame
liorații se desfășoară In mod unilate
ral. accentul punindu-®e pe eva
cuarea excefiulul de umiditate prin 
îndiguiri șl desecări. Date fiind 
pagubele 'mari pe care le provoacă 
agriculturii excesul de umiditate, 
asemenea lucrări stat foarte necesa
re. Dar tot atitț he necesar este ca 
organele locale de partid șl agricole, 
fiecare unitate agricolă în parte să 
acordo atenție maximă amenajării 
Integrale a suprafețelor prevăzute 
pentru Irigații ta . acest an. Sl lată 
de ce. Lai mal, din angajamentul 
ps> acest<_ an - de 40 224 ha. Iu-,.

, crSrUd'detanlenajareau fost Începute 
pa 18 4ft0 ha, din care numai 8 OM 
ha au fost terminale, Iar pe res
tul de 12 500 ha rint în curs do 
desfășurare. Evident, aceste re
zultate reprezintă puțin. Slnt multe 
județe, Îndeosebi cele din zona 
collnară, cu Brașov. Mureș, Vraneea, 
Vilcea, Argeș. Botoșani. Blatrifa- 
Năsăud, Neamț și altele, unde, deși 
amenajările locale reprezintă singu
ra ffUTBă' de extindere a eunrafețelor 
Irigate, rezultatele oină la această 
dată sini minime. In unele locuri lu- • 
crărlle nld n-au început Aceas- ‘ 
ta denoîă o slăbire a preocupării 
organelor județene de partid sl agri
cole'. a comitetelor de partid si con
siliilor populare comunale pentru 
realizarea întocmai a angajamentelor 
luate in ce privește amenajările lo
cale pentru Irigații. Care slnt cau
zele ritmului nesatlafăcător de lu
cru de pe șantierele tocate de Iriga
ți L ce măsuri bc Impun pentru ur
gentarea lucrărilor ? Slnt două din 
problemele’ urmărite cu ocazia an
chetei efectuate In Județul IasL

Datorită configurației terenului. 
In Județul Iași amenajările locale 
reprezintă una din căile importante 
de extindere a suprafețelor Irigate. 
Pentru anul acesta unitățile agricole 
de alei șl-au prevăzut să amenajeze 
1 060 ha la care se adaugă ftto ha 
restanțe din anul trecut. Dar din 
planul pe anul curent, direcția agri
colă județeană, 'citi șl oficiul jude
țean de îmbunătățiri fundare sl-au 
Însușit numai 383 ha. De ce-T ..Pen
tru 700 de hectare — ne spunea tov. 
Teodor Baloș. director general ad
junct la direcția agricolă — nu avem 
asigurată sursa de apă. Aceasta su
prafață fiind dată de departament 
fără a fl nominalizată*. In realitate, 
după cum aflăm de la departamen
tul îmbunătățirilor funciare. In urma 
identificărilor făcute. In județul lari 
exista 1300 ha a căror sursă de apă 
nu este condițională de acumulări 
zonale. Deci. In loc să caute Justifi
cări. organele de resort locale tre
buiau să elaboreze din timp docu- 
mentnUlle pentru Începerea lucrărilor 
Încă din'primăvară.

La data dnd am efectuat ancheta 
pe lucra doar In cadrul sistemului zo-

— Intr-adevăr, „rorțlle de Fler" 
slnt □ puternici afirmare a capaci
tății omului în socialism, un' Imn In- 
chlnat omnlui. La momente de grea 
Încercare, acești oameni au fost pre- 
zențl pe șantier, au lucrat uneori 
zile șl nopți de-'a riadul — șl nu nu
mai fa Înfruntarea pleptlșă cu ele-

,t"; .7 :î'/! . J .

montele furibunde ale naturii, ci și 
cu dificultățile tehnica ale montaju
lui, cu aplicarea celor mal Îndrăzne
țe soluții1 adoptate in acest dome
niu. Constructori, muncitori, teh
nicieni, Ingineri, proiectant. animați 
do un fierbinte patriotism, de un viu 
spirit revoluționar, au studiat, au 
făcut descoperiri șl Inovații, dlnd 
măsura forțelor lor creatoare șl ob- 
ținlnd o recunoaștere internațională 
a competenței ®i prestigiului lor.

La ora actuală, clnd Sistemul hi
droenergetic șl de navigație de la 
Porțile de Fier a Intrat in funcțiune 
ta parametru proiectau, ns-am obte- 

nai de irigații Lunca Pașcani — A. L 
Cuza, flJluat ln‘ Lunca Șiretului cu o 
suprafață de 921, his, din core 1503 lia 
trebuiau terminate; încă de anul tre
cut. Acest sistem cuprinde dnd coo
perative; agricole: A. I. Cuza, Heleș- 
tenl, Rușinoasa, StoinlcenJ-PrăJescu 
șl Lunca PașcanL Acestea au de exe
cutat numai amenajările Interioare 
— săparea canalelor secundare șl 
impermeabllizarea lor. stația de 
Spare și canalul principal de n- 

lune exccutlndu-ec cu fonduri 
de la sfat, de către oficiul Județean 
de îmbunătățiri funciare. „încă da 
la Începutul anului trecut — ne spu
nea tov. Ioan Brinzllă, Jnglner-șefla 
O.LF — s-a întocmit proiectul de 
execuție a sistemului șl. pentru fie
care unitate In parte, s-a asigurat 
die'un specialist care să acorde 
-slstență tehnică. Conducerile coo
perativelor respective și conslllLle 
populare comunale nu s-ou pre
ocupat de începerea lucrărilor la 
timp*. De acest lucru ne-am con
vins vizii! ™t dteva cooperativ© agri
cole din sistem.

Cooperativa agricolă din comuna 
A. I. Cuza are de amenajat 3C3 ha, 
pentru care a primit do la stat (N® 060 
let sub formă de credita. Pină ta: pre
zent s-a executat puțin din volumul 
de terasamente prevăzut si nu s-au 
procurat ■ agrega lela de pompare sl. 
echipamentul do aspersiune. în ziua 
dnd am vizitat unitatea, deși forța 
de muncă nu era ocupată fa alte lu
crări. nimeni nu se afla la execu
tarea- canalelor. Mal mult, secreta
rul- comitetului comunal de partid, 
tov. Gheorgbc Bălan, șl inginerul-șef 
al cooperativei, tov. Gheorghe Ciur- 
dea, hecunosdnd nici măcar faptul 

• că .slnt-trasate canalele, au Încercat 
să explice această situație prin lipsa 
frontului de lucru... în realitate In 

- această lEiltate ca șl la altele exLstă 
'o slabă preocupare pentru atragerea 

oamenilor la executarea lucrărilor 
de nmanajare.

Pentru contribuția ta muncă a coo
perativelor agricole la executarea «ta- 
temefor de Irigații, acestea își pre
văd prin plan fondurile necesare pen
tru plata normelor efectuate la acest® 
lucrări. Cum cel mal adesea aceste 
fonduri cc folosesc fa alte scorniri, 
ea Invocă drept scuză pentru Intir- 
,zlerea lucrărilor lipsa banilor pentru 

, ,ipupcj.ț j^Mrațorllprli; Așa a.' 
procedai șl.'cbhafliul/de conducere aB ■ 

. cooperativei,agricole,-A. L Cuza. „Am' 
epuizat ‘ normele repartizate pentru 
amenajarea sistemului, iar direcția a- 
gricolă nu ne-a acordat alte fonduri 
pentru continuarea lucrărilor* — exr 
plica tag. șef al cooperativei. Ce de
notă această scuză 7 In primul rind 
adoptarea unei poziții de minimă re
zistență și. In al doilea rind. neîn
țelegerea faptului că atit consiliul do 
conducere al cooperativei, dt sl co
mitetul de partid si consiliul

. Iar comunal au datoria de a asigura o 
participare masivă, a fiecărui coope
rator, la realizarea sistemului da 
Irigații., care va contribui Drin spo
rirea producțiilor la creșterea veni
turilor tuturor. $i La cooperativă 
agricolă Podul Iloalel, care ore de a- 
menaJat in acast an G0 ele hectare, 
lucrările hlcl nu au fost începute; 
Aid trebuie să se execute aproap-a 
3D» mc terasamento și 3310 mp de 
dale pentru Impermeablllzarea cana
lelor. „In circa" 12—13 zile — afirmă 
tov. St. Petrescu, secretarul comlte-j’- 
tulul comunal da partid — putem 
termina sistemul. Ne lipsește Insă! 
balastul pentru confecționarea dale
lor”. Nu Înțelegem Insă da ce condu
cerea coos»erat!val așteaptă «ă-1 vină, 
balastul abia ta toamnă, prin baza* 
județeană do aprovizionare n coope-: 
rativeior agricole, ta toc să se lngri-1 
leased să-1 procure pe plan locâL- 
deoarece în județul Inși slnt sufl-l 
denie surse de obținere a bnln.țlu- 
liii.

Sl tn alte unltăU agricole din Ju-1 
dețul Iași ritmul de lucru este neco- 
respunzător pentru a se asiguri da-‘ 
rea In funcțiune la 30 mul a tuturor 1 
suprafețelor prevăzute n se amenaja, i 
Iată de ce sini necesare măsuri ho- 
tărite șl, In primul rind, o largă mo
bilizare, a membrilor cooperatori. ' 
Comitetele comunale de partid, primă
riile trebuie să se preocupe tadea-’ 
proape de realizarea planului la a- 
znenajări locale pentru Irigații, să 
sprijine, ta acest sens, conducerile 
unităților agricole și să desfășoare 
o susținută muncă ■ politică pentru 
antrenarea ta muncă o unul număr 
dt mol mare de cooperatori..

Aurel PAPADRJC

r.ult deja cu Ideea existenței tal șl 
despre ;el relatăm cifre șl realizări. 
Dar graiul sec al cifrelor ascunde e- 
roicn luptă a constructorilor, a oa
menilor acelora simpli, contempora
nii noștri, pentru care viitorul în
seamnă/încă de pe acum/„lanțul" do 
31 de hidrocentrale de pe Olt, ame
najările Ineă posibile pe Dunăre, cele 
de pe Someș, Sebeș. Hîul Mare, In
tr-un cuvtnl, constelațiile energetice 
ale deceniului al 8-lea ol Itornânicl 
soeialLste.

Prin amploarea sarcinilor pe care 
le-a avut de Îndeplinit In ultimii 21 
de ani. energetica românească și-a 
impus o organizare corespunzătoare 
In domeniul concepției; execuției șl 
exploatării obiectivelor energetico 
Intrate in funcțiune. In acest scop 
au fost create institute de cercetare 
pl proiectare, dotate cu mijloace mo
deme de calcul, puternice organiza
ții specializate tn construirea obiec
tivelor energetice, precum șl lntre- 
,prinderi pentru exploatarea instala
țiilor de .producere, transport șj dis
tribuție a energiei electrice șl a căl
durii. Această organizare se Îmbună
tățește necontenit datorită sprijinu
lui acordat de partidul și statul nos
tru, exlstlnd astfel condiții propice 
Se transpunere tn viață a amplelor 
obiective care stau In fața energeti
cii noastre in actualul cincinal șl to 
perspectivă.

Dregna.nl
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Scrisori deschise
O parte din timpul Hber o dedic cl- pg fidreSQ SCrHtorilor
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tltulul. Deși sini student la fără frec
vență Ia o facultate s tehnică șl Iu-, 
crez Intr-o uzină, deci slnt destul 
de ocupat, nu am Întrerupt contactul 
cu literatura beletristică, Citesc proză 
șl poezie. Aproape tot-ce a apărut 
mou șl valoros în creația ultimilor ani 
so află și In biblioteca mea perso
nală, Nu citesc literatură dtatr-o aim- 
plă delectare, „ca să treacă vremea". 
O carte bine «crisă, la o înaltă ten- 

, slune emoțională, artistică 11 face pe 
cititor mal bun. declanșează dorința 
de autodepășlre. de perfectlanare 
morală șl profesională, dorință tipică 
oamenilor muncii din țara noastră.

Firește, ml-a fost dat să fotllnesc, 
mal rar, ți cărți de proză și poezia 
care, după lectură, lasă un gust a- 
mar. Faci cunoștință cu „eroi fără 
nume" șl, aș zice, ,,fătă glorie", cu 
„tlpi" a căror viața ga consumă in 
față ceștii de cafea sau paharului do 

. coniac, rare se pierd In discuții fără 
noimă, alerlle. Slnt cărți cu eroi pe
riferici.

Nu de mult am dttt romanul 
„Ramaynna" de ăllrcea Cojocaru. în 
nfară de Ramayano, mal Intllnlm In 
carte un cline, un cardinal, un pilot. 
EroH trăiesc Inlr-o stranie Izolare, tn 
Încheiere, eroul cărții se explică : 
„Zorii pătrund ea nlșie elrpe mur
dare prin ferestrele înghețate ; vin 
tacă o dată să-mi 
mental neputinței 
turor lucrurilor".
tltulează de altfel cartea ea „Roman 
zadarnic".

Am reținut din tezele pentru Con
ferința națională a scriitorilor că 
succesul operei • literare „coincide 
eu o îndreptare sporită a atenție! 
către viața socială", că „numai acele, 
cărți care au reușit să conducă fap
tele, realitățile sau analizele psiho
logice către niște adevărate proble
me contemporane au stimlt Interes 
cititorului" .

Intr-adevăr, așa este. Tata de ce
• cred că «a justifică Întrebări cum 

este cea care urmează, întrebări puse
, cu mal multă franchețe In ultima 

vreme : de ce nu poposesc mai des 
» scriitorii in uzine, pe șantiere, In 
mine, la sate ? Aici ar găsi adevă- 
ralll eroi, fapte mărețe, conflicte pu-

• temlce. Oglindirea omului nou, cu 
toate calitățile șl slăbiciunile lui, este

^nu numai o datoria etică de onoare a 
, scriitorilor, dar șl o obligație profe

sională, partinică a acestora. Iată d» 
ce cred că viitoarea conferință a 

’ scriitorilor va dezbate profund astfel 
de probleme, va Indemna,rdnr va gări 

tăia soluțiile ungi lesăturiimal Sstalorfea 
. xSSce cu viața ’autentică.‘lTumiînî.loasă~

■' > î . ,, ,, < , =, - „
pune ca actul creației si se bucure do 
mal multa considerație din partea 
celor ce-1 să vi r.țese.

Borneo GHIOC
muncitor la uzina „Electroputere.' 
Craiova
™.-T'7

manieră de a scrie versuri Inclfrnt. 
obscur, cu atentate la adresa lostctl 
șl a sintaxei — manieră »e care pro
fesorii de literatura română pe bună 
dreptate o combat In activitatea lor 
cu elevii — nu numai că nu este 
condamnată, dar uneori primește 
chiar Încurajări. oferite protector. 
Desigur, a Îmbunătăți relațiile cu ci
titorii nu echivalează cu a efectua 
o medie statistică a gustului public, 
ci presupune o selecție rodnică al 
exigentă a corcspondehteL O aseme
nea cale ml se parc mult mal po
trivită cu eforturile fiecărei revista 
de a manifesta receptivitate maxi
mă'față de realitatea cotidiană. de 
a-?i fundamenta o veritabilă demni
tate cetățenească.

Prol. Romulus ANDREI 
comuna Orbească ds Sus, 
Județul Teleorman 3

întărească senti- 
51 zădărniciei tu- 
Autorul ișl subln-

pe caro o trăiesc col ce muncesc, 
. care vor duce, fără îndoială, la si

tuarea In centrul creației a omului 
’ de astăzi, cu sentimentele, gindurlio. 

, frămlntările lui.

Ioan HIDEGCUTI 
tehnician la Uzinele mecanice 
de mașini și utilaj minier , 
Baia Mare

CARENȚE IN FUNCȚIA

CRITICA A UNOR

REVISTE LITERARE

Dm „cuibul 
de la 
Malu Roșu »

A.G.V.P.S. 8 luat o inițiativă 
menită să permanentizeze pe 
meleagurile noastre un vlnat 
mult apreciat : rața; canadiană, 
care, nu se depărtează' de cuib 
dedt câțiva kilometri. Un prlm- 
loi de • 400 asemenea exempla
re a produs, in „cuibul" de 
la Main Roșu, aproapo 4 000 de 
ouă. Din acestea, după perioada 
incubației, vor Ieși tot atltiă bo
boci, care vor popula mal mul
te bălți din apropierea'Capitalei.

’ Deci, perspective bune pentru 
9 viriăta-ri. Desigur, abia la loam- 
I nă, pentru câ._ bobocii atunci se 
• numără, f 

...... 1 

cică. Aerate obiecte vădesc. . 
in același timp. gust.artistic | S3MSVlL <&
și mftlestrle Jn execuție. I 
Ochiul vizitatorului nu 1 De pe capota

I
ta, po»cM>rul dolarului. Petre 

ITătaru, de la întreprinderea 
pentru valorificarea 
Galați, pur și simplu, mu 

i 
i 
I 
i 
I
Iin luna aprilie s-nu perindat 

prin Gara de Nord zeci de mii 
de călători. Toți au ajuns Ja dos-

_____ ______ _____ ___ 
manifeștfirlpde’tlaicelej mai îi chiar multilaterale. staîlfâț02 I 
modeste (unelte derfler, -anlbenlnd specialist!ÎL'fflth to/.-JJ1!1 Tn
vase, de- lut sar» irete) plnfito um. .r, -

unui

CÂRTI CARE ZAC PREA 

MULT IN RA FTURI
Este știut că cititorul se apleacă 

cu Interes asupra filelor cărților, 
căutlnd să se regăsească In ele, să 
rememoreze cu ajutorul slovei tre
cutul. mal mult sau mal puțin Înde
părtat. El caulă să-și explice mal 
bine prezentul nostru socialist, la 
cure participă cu brațele .ți cu min
tea șf, cum este firesc, să Întrevadă, 
și prin mijlocirea creației literare, 
viitorul comunist. Or, toate acestea 
Înseamnă substanță, acea substanță 
extrasă da pe șantierul construcției 
socialiste, retopită in laboratoarele 
scriitorilor și transmisă mal departe 
ca hrană spirituală oamenilor muncii, 
un elixir al, vieții optimiste, al În
crederii in forțele omului. Asemenea 
lucrări nu au timp de odihnă in 
spațiul bibliotecilor ®au In rafturile 
librăriilor.

Dar sini șl multa, poate prea mul
te scrieri In ; proză, mai puțin căuta
te, despre rare noi, cel care lucrăm 
In biblioteci, spunem deseori că au 
fost făcute să se odlhr.cască, iar 
odihna pentru o carto înseamnă 
moarte spirituală. între acestea citez 
„Femela și maimuța" de Vlrglllu 
Monda, „Vara cu trei nebun!" de 1 
Vlcențlu Donose, „Paștcle cailor" de 
Dumitru M. Ion, „Canapeaua cu pi
sici" de Adrian Beideanu șl altele, 
cărți despre care ce! ce s-au Incume- l 
lat să le clteaccă afirmă că nu su
biecte banale, prețiozități, Ilustrează , 
o vădită dorință de a epata prlntr-o 
originalitate cu orice preț.

Prof. Marla OSTAF1 
bibliotecar principal la Biblioteca ' 
municipală Suceava

LIMPEDE Șl ADlNC

Se scrie mult In ultima vreme. Dar 
nu toata cărțile na dau și satisfacții. 
Am citit romane, povestiri, undo per
sonajele slnt toate asemenea, glndesc 
la fel, acționează la fel, au aceleași 
reacții, coafUcte, satisfacții- In ul
timii ani, unii scriitori, îndeosebi cel 
tineri, trccuțl prin citeva experiențe 
literare, au alunecat In .promovarea,.

nndtă seriozitate și tragere o încadrare cronologică șl zlntă mărar o mărturie a
■ ■ • • de binevenite Indicații bl- gustului lor artistic, dacă

bllografice. Aceste descrieri nu șl a iscusinței lor. Cele 
de ;două 

. ............... prezentări Istorice, cea a
— Din punct de vedere illlrilor. datorată dr. Draga
....... -«3 Grasanl. de la Muzeul ne

importantă țlortal din Belgrad, tar cea 
a dacilor aparllnlndu-ml.

— Expoziția aduce, deri- 
____ ,j)_.___ _  __ __ __ _ . ' mărturii 
tlchitate s-nu. dezvoltat pe asupra dezvoltării materia- f.-.,H„-ll ■ ,_______„ I,, 111 t „ S S „ In tniriln.il' „ ftnrltnr îl

Intitulată „IUlri fi daci“, : 
expoziția de. arheologie de inimă, 
deschisă In sălile MUZEU- — Care este, importanta __ „----------------- ------------
LUI DE ARTA AL RE- științifică, muzeografici a sin: precedate, de două 
PUBLICn SOCIALISTE acertei expoziții ? -----— -
ROMÂNIA (str. Știrbei ■ 21.. __ 1. _______
Vodă nr. 1) are pe lingă științific șl muzeografic
semnificație unul .deosebit expoziția este Importantă
eveniment științific, măr
turie a unei străvechi ci
vilizații, șl pe aceea a re
levării unor legături de 
prietenie la fel do Îndelun
gate intre poporul român llilrlcâ
șl cel Iugoslav. Vestigiile zența
arheologice rara slnt pre
zentate acum L-l-_ I—
bucureștean constituie lot 
atitea atestări ale unei dez
voltări comune plnă apra 
Kflrșilul epocii bronzului. 
Iar mai apoi ale unor in
fluențe reciproce urmărită 
In relațiile dintre popoa
rele de la Dunărea de Joa 
pină In secolul III e.n.

Bogatul material care 
formează această expoziție, 
pus la dispoziția organiza
torilor el — Muzeul națio
nal din Belgrad si Muzeul 
de istorie al Transilvaniei 
din Cluj — do către un 
mare număr de muzee ro
mânești șl iugoslave sa 
adresează atlt sp-ecialișlilor, 
dt și publicului larg In 
Intenția de a evoca atlt din 
punct de vedere științific, 
cit șl artistic o parte a is
toriei celor două populații 
sud-est europene.

Convorbirea pe care am 
avu’.-o cu tovarășul IIA- unor cercel5ri viitoare. Ră-
DKIAN DAICOVIC1U, ”2i m»renu5!fto' dta1^ “Jdtarrt 'ar^zJo’ h^^“tar-
dlrecțor ndjunci al Muzeu- tanțft f[ntor|lfl tofâțlșăril

întrepătrunderii etnice In 
anumite perioade ale anti
chității pe teritoriul româ
nesc șl pe cel iugralav da 
azL Mă glndesc la vesti
giile illirice»de la noi, li
nele reprezenllnd adevăra
te enclave etnice, (Basa
rabii Balta Verde} șl Ia 
vestigiile' dadee de‘pe te
ritoriul. lugofilav xurl-flujnn- ‘ 

idei trebuie amintită . mai ‘ 'nfMVRnn.nl rlnr«4r»!5 “JA

pentru că prezintă alături 
vestigii caracteristice a . .
două dvlllzatil care În an- pur, importante 
tlchltato s-nu dezvoltat pe asupra dcnșoF'. . . .
teritorii vecine : civilizația Ic șl spirituale a dacilor șl 

..materiaJ: cu- 
dln acest punct

..
■ Expoziția Îmbrățișează 

o vasifi perioadă Istorică 
din viata celor două po
poare antice. Practic vor-

illirică și cea dacică. Pre- UUrilor. Ce ■
__ ,a simultană permite jirlnde ea dii 

............ .. cpeclnllțlllor comparații, o de vedere? 
publicului mal bună cunoaștere-a e- —’Expoziții! 

ventilatelor Influente red- 
proco șl dezclildo tocmai...
prin aceasta, perșpertlva

mol multa din obiectele do 
artă, mă glndeac Unind sea
ma de epocă. Ia obiectele 
de podoabă, prezentate In 
expoziție, stat produse 1111- 
rice și dacice. As cita'o 
parte din piesele Inventa
relor funerare de la Nori 
Pazar șl Trcbcnl&le. splen
didele centuri de argint de 
la MramoraC — din lumea 
illirică și 1 tezaurele de la 
BfllăneșU, Surcea, Slncră- 
tenl — In România. Kovln, 
Bare șl Teklja -r.ln Iugo- 
alnvla — pentru lumea da-;

• a De pe capota unui autoturism 
„Dacia—11IWF, staționată pe stra-ț- 
da Scaune din București, a căzut 
un dosar care conținea o lucra
re cu caracter secret, bătută la 
moșind in trei exemplare. Iden
tificai la scurt timp dupd aceas-

Ochiul vizitatorului 
ponte sft nu siânite înde
lung asupra bogatului decor 
geometric (cercuri, ove. val 
alergfttor) și vegetal stilizat, 
realizat prin martelare pa 
cupele de argint aurit de ia 
Slncrfitenl sau asupra figu
rinelor zoomorfe de bronz, 
a splendidelor flbulo cu 
perle de chihlimbar «nu a 
brățărilor cu capete de 
șarpe de pe teritoriul locuit 
In antichitate de lIllrL Dra
gostea pentru frumos 11 fă
cea pe oamenii acelor tim
puri sil Împodobească cele 
mal banale vase de lut ara

RIME NEDORITE
In uzina noastră, cu pesta 10 000 ds 

muncitori, literatura este Îndrăgită 
do foarte multi oameni. Motiv in 
plus să’așteptăm cu deosebit Interes 
Conferința uniunii scriitorilor, ale 
cărei teze m-au impresionat prin 
ideile cuprinse, prin perspectiva ce o 
desclild unei literaturi substanțiale, 
originale, bazate pe cunoașterea oa
menilor de astăzi șl a vieții lor. In 
literatura noastră slnt creații vigu
roase, adevărate, lucide. Din discu
țiile purtate am observat că , colegii 
mei de mltncă înțeleg lesne mesajul 
și substanța acestor lucrări, că se re
cunosc cu ușurință In eroii paginilor. 
In Ideile și sentimentele comunicate, 
în care află Însăși viața lor, proble
mele. bucuriile șl necazurile lor.

Șl totuși, în unele cazuri, literatura 
care se arris nu ne satisface. Avem 
impresia că slnt șl scriitori, mal ales 
dintre cel tineri, care creează cu in
tenția de a knpresJona cu orice chip, 
prin orice metode, ultlnd că a 
scrie este o răspundere socială. 

■Nu cred că pot să comunice, să deter- 
'mlne stări de emoție versuri ca: 
, Fragil șl plin de spasme / Spectacol 
dădea / Ce gafă / El cu viermele vor
bea..." sau „Cuvintele astea cu sex I 
*rth,^niJ,|llluinnlnllvMnrinTXi imunei țjj&raîuri Inacgaslbîl^, vțK?tacită

1 la1" “iraUvrodlfleală parcă. ’încerc să mirtneală / Cerneală-nămolindu-ne țl-n „„.„.aniltemturil. Dexearl
somn / Ca o sudoare acră animala. / 
Vreau să te ajung..." sau „Păsările In 
ogradă / Cad Încărcate eu eteclrlci- 
late.„" sau atilea și alltea alte ase
menea exemple.

Vereul fără sens nu . este vers.
Șl ne referim aici la poeți cu vo

lume tipărite. Trebuia să facem toiul 
pentru a no îmbogăți puterea de În
țelegere, dar nu cred că putem fi 
pentru ambiguitate; Trebuie acordată 
o mal maro atenție editării cărții, in- 
trucit citeva volume In care abundă 
ciudățeniile, stările „abisale" pot să 
diminueze efectul pozitiv a sute de 

,volume. încrederea cititorului in cu- 
vlntul scris, dacă are neșansa să În
ceapă drumul lecturii cu asemenea 
cărți nelnsplrate. Slnt convins că e- 
xisiă la noi o promoție de poeți de 
talent. Ceea ce dorim de Ia el este 
să-i putem crede mal mult, să cre
dem In ceea ca scriu. Aceasta presu-

muncitori, Literatura este 
de foarte multi

63 U

apropii da această literatură. Deseori 
fnlTmplh rezistență —1 cu’toată"'do
rința de a mă familiariza cu nouta
tea literară. Voga „lamelor" a bîntult 
și mai blntule tacă. Putem accepta, 
oare, că intern noț astăzi. In această 
epocă de efervescență nemaicunoscu
tă, abulici, prăpăstioși, fatallșțl,— așa 
cum reiese din paginile prelins .lite
rare alo unor cărțulii ?

Marele Emlnescu ne-a exprimat 
ființa, tot ce avea șl are ea specific 
— prin întreaga sa creație, poezie, 
proză, publicistică — limpede șl 
adine.. Rebreanu a fost șl va tl înțeles 
orldnd da orice cititor, Indiferent de 
profesie șl condiția sa socială. La fel, 
contemporanul nostru Geo Bogza. In 
caro ne regăsim ori de cite ori II ci
tim proza.

Victor CONSTANT1NESCU 
medic specialist — Vaslui

L

chiar și cele lucrate cu 
mina, cataramele, aplicele 
etc. Pină șl un clește de 
fierar, descoperit In Sarmi- 
zegelusa.' cwte tmoodoblt cu 
un fin ornament inclzal In 
forma acelor de brad.

— Ce perspective poate 
oferi prezenta manifestare 
cercetărilor viitoare 1

— Expoziția „lllirl el 
dad", realizată ’ Intr-o. aîlt 

__  __ ___ de frumoasă ? eoîaborăre. 
zării' tor, este oglindită în ®
expoziție. Această concep- a.Jl ,pe !flr'rn>, muzeografic, 
țin, Îndrăznesc să spun cit sl pe cel al cercetări! ar- 
istorică. asupra expoziției heologlce. în muzeografie, 

---------  ne-a obligat sA înfățișăm experienta reușită pe rare 
rean. In această ordinc.de In chip complex cele două 
4d„i ir„h„ia „mi„Ht« mn4‘ civilizații vedne. Ne-am 
ales necropola dacică ,de străduit să prezentăm vla-
Irrclnerațle de lâ!fParacln, ța umană. Mn dl vi „
z^pijiwJtf-iarfda^vaț^-.țUT- " “ ’ ’ ’
zența efectivă"'a’ unei }co-<!' M_ __________ ____________ _. ...... ....... —

"&rttK vaso“ de .lut rara s-elc)..plnfi--’ cllevn țări. Pe planul eer^Ț 
In secolul I e.n. Este posi- la superioare manlfeslărl - -

— — — —' bsi gă avem de-a, face cu do culturii spirituală (artă,
■ SJMlavin au pus; la d„spo- dncd rămași acolo după însușirea alfabetului '
i ■ nr >■> w> nr nr th» n cuceririle lui Bureblsta de cesc de către daci etc).

la mijlocul secolului I e.n. — Există, desigur, o in- —...  ----
Dar n-ar fi exclus cn ne^ tenfie de ordin artistic in șl la Invitarea unor specla-cropola de Ia Păradn să c» WCT.-ar# a ' evm S P a*r4 S ' « » - - ' ■ — ■ ■ ' J ’• ™
constituie o mărturie ma
terială. arheologică a stră-

. comisar al acestei expoziții,- 
director adjunct al Muzeu
lui de Istorie al Transilva
niei din’ Cluj, a Îmbogățit 
cu noi date cunoașterea pe 
care o primă vizitare a ex
poziție! o poate realiza.

„Importanța si ineditul 
acestei expoziții, ne-a spus 
Hadrian Dalcoviclu. con
stau in caracterul el bila
teral, comun. E pentru 
prima dată cînd o expozi
ție arheologică este orga
nizată de țara noastră In 
colaborare cu o alta țară. 
Este pentru prima ,dată 
ripd vMrtfaHte: arheologlcg^ 
din două țări slnt expuse 

.^Pf^^uneori ta aceeași,, unități;,dfidai. In i 
vitrină.. Aproape 50 de r „ nvItrtiiâ. ' Aproape
muzee din România $1 Iu-

ziția organizatorilor peste 
800 do piese. Acest mod 
Inedit de organizare a pre
supus o foarte strinsă co
laborare Intre specialiștii. 
romării șl cel iugoslavi In 
alegerea platelor. In re- U|UH3Ullur.)l/B UHln KC11C1UU1 

„dactarea catalogului șl In romanî Lentulus: sl Catus montarea expoziției în cele - - . .. ..

postit-o . Belgrad (sep- Dunării,
tembele — octombrie, 1971) -
Ljubljana, (decembrie 1071 „
— Ianuarie 1972). Cluj 
(martie — aprilie 1972), Iar.
«cum In București. Colabo
rarea s-a î"

bind, ea începe cu momen
tul genezei illlrilor șl da
cilor șl se Încheie cu epoca 
romană. Mai preda cu pre
zentarea vestigiilor autoh
tone din cele două teritorii 
In epoca romană. Sa poale 
spune, așadar, că întreaga 
existență a celor două po
poare. de la formarea lor 
și ptnă In vremea romant-

r------  ------- .-------r cerealelor
Galați, pur.și simplu, nu-și pu
tea explica ce s-a intlmplai. Știa 
doar că el venise cu dosarul la 
București pentru a-l preda Mi
nisterului Industriei Ușoare și 
cd i se spusese să-l păstreze Ia 
întreprindere, dar.- nu știa cA-l 
lipsește ! Intr-un tirziu. clnd Și-a 
dat seama despre ca e vorba, 
fl-a adu» aminte cd..: a fost la 
un restaurant. Dar cu asta, „do
sarul" dosarului secret nu s-a în
cheiat. Căci dosarul pierdut a 
reapărut cu o filă tn piu» : 
sancțiunea corespunzătoare 1

civiliza ții vedne.
am făcut-o cu acest' prilej 
ne îndeamnă să ne glndlm 
la organizarea altor expo

diversele ei rițll arheologice comune.

ff&eclallsllîL'fflnl bn

ratării cred că ne-am pu- 
„re_ tea fdndl la participarea 

noastră la săpături arheo- 
— Există^ desigur' o in- logico In R.S.F. Iugoslavia

tlnație, In afară de;„ șapte : Ioan 
Anton (Galați, str. D. Can temi r 
1), Maria Ciobănlcă (Ilomft- 
neștl-Dlmltovlța), NlcoJaa Mlhal 
(Moara _VlfisleI-Ufov), Florea 

.bana Du- 
30‘Dece ni r 

'î" (Gtebuî “&MUlîdlijJ)nB|BUMta- 
I dița Nlculescu (București str. 
IȘL Furtună 7G). Toți șapte au 

făcut dte „o haltă", fie-în res
taurau tuT gării, fie pe la bufetul 
exprfcs din Incinta acesteia, de

.1

După părerea 
tezalo elaborate __ ____ ,
Conferinței naționale a scriitorilor, 
care se referă la ținuta revistelor 
noastre literare, definesc. In același 
timp, dimensiunile climatului artis
tic real din tara noastră — un cli
mat de idei, de Intense și principiale 

■ dezbateri subordonate aspirației una
nime de perfecționare, un climat În
treținut tocmai din aceste motive 
atlt de personalitățile creatoare, cit 
șl de cei gărora 11 ■ se adresează 
creațiile artisticei. Or. asa cum pe 
bună dreptate se subliniază In docu- 

-mentele amintite, revistele noastre 
literare, care prin Însăși rațiunea lor 
da a fl s-ar cuveni să militeze pen
tru întronarea tuturor acestor atri
bute, manifestă uneori Inconsec
vente flagrante, abătîndu-se clleo- 
dată chiar de la principiile enunțate 
da ele Insele In numere anterioare.

• Nu am intenția, firește, să anali- 
•zez evoluția revistelor literare, În
deosebi a celor săptămlnale — mal 

,, pline de inițiative, dar totodată mai 
■lipsite, parcă, de forța continuității, 
și a finalității In timp a unor aseme
nea Inițiative : dar 81 fără un astfel 
de scop nu poți să nu remarci cum, 
bunăoară, sub raportul legăturii cu 
cititorii, ol consemnării s! adlnclrll 
acelor Idol ®l opinii care definesc 
preocupările filozofice sl de cultură 
ele omului societății noastre coctn- 
llste. contribuția lor este destul de 
redusă. în această perspectivă cred 
că slnt cu totul insuficiente obișnui
tele rubrlcuțe de „Note", „Dialog cu 
cititorii" și îndeosebi „Posta redac
ției". caro ‘In unele reviste Îndepli
nesc mal mult rolul unor elemente 
de pitoresc declt al unor veritabili 
factori de educație Illerar-artlstlcă a J 
cititorului Așa se face că o anume

mea. pasajele din 
in Intlmpinarea

e.n.. de la nordul la sudul 
sa—rrv r'^ 0 '-1 • '

Problemele științifice ale 
expoziției ies in evidență 
mal ales. In catalogul care 
o însoțește. Descrierile 

, pJesclor expuse slnt mai
dovedit rodnică amănunțite dcdt ln majo-

pentru că-a-a lueratilntr-o ritatea cataloagelor de a- 
atmosteră prietenească, cu cent fel, fiind Însoțite Și de

toate aceste manifestări pe jjSu iugoslavi pe ranlJerele 
care ochiul contemporanilor monvtre nrhen1n»tr® O nw„ 

teriolă. arheologică a stră- noștri le recepționează azi „nlnhnrare »î- rînrr»mutărilor pe care generalii di/eri!. ampHHeindu-le. Ce colaborare. ar dura.
Lrt.!.:'. - :! Cl— ne puteți ipune despre ca- fflra țnțlolaliU nu numai la

le-au făcut In nnll 11—12 lltatea artistică, despre va-
: dla la nnwlnl In lOflTea GfeStOT1 piese ?- “

'blecte de mare valoare ar-

o mar bună cunoaștere a
_ _  _____  r___ ... vestigiilor antice s! a me-
— ExisUl In expoziție o- totîeldr de lucru, cl șl la 

-----i stringerea'. relațiilor dintre 
Ustlcă. E drept nu toate Instituțiile noastre sblnțlfl- 
slnt produse de Illlri sau ce șl la întărirea (prieteniei 
.dad. O parte din ele sini dintre popoarele noastre. 
Importate din lumea greacă 
sau Italică,’ Folosite numai 
de autohtoni, acestea repre-

r

a Goya 1 CAPITOL — 6J3; 13.45; 
18, La gradlnâ — 13.45. ,
o Puterea ?1 Adevărul : CAPTTOL
— 1». VIITORUL — 18.45: IS.15.
o Taina'Sofiei Gruiko 1 CENTRAL
— »,is; ii,w: 13,0: is: 18.15: na 
a Asta-searfl ilanUm In tamllle : 
PATRIA - io: lzjo; 15: 17.45; S5J0, 
FEROVIAR - 9,15: 11,33: 13.45: 19; 
13,15; 30,33, EXCELSIOR — ®.IS; 
11,3®: 13,43; IS; 1®,15: MM GLORIA
— 9; 11,15;’ 13.3®; 13.43: 18.13: M.4S, 
MODERN — B: 11,15: 13J0: IS; 
18,13; MJ®, In grâdlrta — 19.43.
o Doamna ?l vagabondul : SCA
LA — 0; 11,15: 1340: IS: 18.19: SMS, 
FESTIVAL - 0: 11,13: 1340: 18:

I 
I
I Judecătoriei sectorului 

judecați după procedura 
gență pentru tulburarea 

i r;:........ .....................

| Nărav din 
| tată-n fiu 
I - ■ Acum-doi-ani,-OJI.T. Bucu-

reșli era sesizat,că A. N..0uper--. 
marț magaziner șl recepțloner s’-assxparanteză 

_____ lește pregătirea i 
cu un certificat de absolvire a 
cursurilor de... alfabetizare) la 
restaurantul „Unirea" din. Iași, 
s-a calificat ca „expert" in mate- > 

, rie de speculă, falsuri șl.Îm
prumuturi cu camătă. Nu se 

".. . -.Jjccrea O.N.T. , 
__ Lk concluzia (vezi răs- 

s punsul nr. 22 778 din iunie 1070) 
Ică sesizarea este neintemelală. A- 

celeași fapte au făcut obiectai 
unor cercetări Întreprinse do 

. miliția municipiului Iași. Con- 
, cluzia: din anul 1£®9, de cJnd la 
restaurantul „Unirea" au Ince- 

, put să lucreze Cuperman șl fiul 
său Marcel (In calitate do res
ponsabil), Împreună cu diverse 
alte rude, aceștia șl-au cumpă
rat" două autoturisme, mobilă șl 
haine de lux,' au agonisit circa 
200 000 Iei bani gheață, au Îm
prumutat cu camătă alte zeci de 
mil de leL Firește, acum urmea
ză scadența legi! pentru toți ce 
au lucrat sub această „firmă". 
Cum rățnlne insa cu cel ce l-au 
acoperit 7

' exprra din Incintă acesteia, de 
undo după diverse abateri care 
cad sub incidența Decretului nr. 1

t

cad sub Incidența Decretului nr. 
153, au pornit-In derivă pe ruta 
Judecătoriei sectorului 7. Aid, 

n-,.-. l de ur- 
„ .. . liniștii
publice, su fost condamnați pe 
diverse termene de la o lună la 
șase luni închisoare;

ci ^'>±.''4
- - V • ■ ■ *

18 i

CR1N-

.Interviu realizat de 
Marina PREUTU

■

18,55 Oameni șl fapte. „Oamenii i 
Porților de Fler". Reportaj d® I 
Victor Teodoru șl A. Suteu. 1

18,1® Tragerea Pronoexpres. ' *
19,M 1031 de seri — emisiune pen

tru cel mid. Bolelr șl LofeS : 
„Bunicul... fals".

l®,30 Telejurnal.
S3,M’ Reflector.
M.13 Telecinemateca : „Copilăria 

lui Ivan". Regla : A. Tar-
, ItovsM. Cu : K. Burllaev ni v. 

Zubttov.
îl,S3 interpretul sSpiftmlnll : Marla 

Lătărețu.
Î1.C5 Cititorii șl creatorii despre 

Tezele Uniunii scriitorilor.
35,W ,44 de ore".

E

Is

j

Și

i

Bit-.

§

Filarmonica de stat ..George 
Inul 

de

• Aeroportul s 
13.11; io.

11,13: 13,3®: 15; is.io;

Felix șl O tata ! DRUMUL SA- 
.;. — iB,io: ie.
Toamna elieyenntlor I LUCEA-

- iuk>; la; iojo. ducu-
- B; 1115: 17: B3.15. Favo- 
9.13: 1SJ3: 15.13: I9.3H.

.ROMANIA FILM" PREZINTĂ LA CINEMATOGRAFELE „BUCUREȘTI', „FAVORIT" ȘI „LU 
CE APARUL" DIN CAPITALA i

" ț î; 1 ■ ■ ■> « ț< I ■< 1 ,1 "
;■ >’ț-' r' -'in /■ i ■.

- 19.20.
o Ansamb5al_ artistic „Rapsodia 
romanâț/j'iil
- 19JS3.
a Circul „Bucuresnr
- 19,34

poezie șl
1c : Vicleniile tal | 

i 
i

(sala din Calea victoriei nr. ț
SI femeile Joaca fotbal — /

. i
a Teatrul de revbr'.â 51 comedie l
„ton Vasilescu" : Bucurejll-varieiș 1

i
,„l artistic „Ranscdla •

Ghiocei... mărgăritare V

Tnter-elrcus

V

TOAMNA CHEYENNILOR

Producție In culori a studiourilor americane. Regia : John Ford. Cu : Richard Wid 
mark, Dolores del Rio, Arthur Kennedy, James Steward, Edward G. Robinson.

18.M; 19,43, GRĂDINA 8ELECT — 

a 15 fete șl un marinar : VICTO
RIA — 8 ......... .......................... .. —
S1.41: 
a F„ 
nn - i 
a Toan 
FARUL 
REȘTI ■ 
RIT -
a Program pentru copil t DOINA 
- 15.
a Pădurea pierduta i DOINA — 
H,u: 13.45: 18: 18,16: w.m.
a Ulilmul domiciliu cunoscut i 
GRIVITA - B: 11,15: 13.SJ; 30;
19,15; 1MB, MELODIA - 9; HJ5: 
I3JJ9; 18: 18.38; M.45.-
a Jungla Xanoo — B—18.13 tn con
tinuare : Program do (linie docu
mentare — F3.13 : TIMPURI NOI. 
a Mongolii - 10; lî; 14: FrapJ 
Marx — agenjl secret!IS: Co
pacabana — 10.15; 23.53 : CINEMA
TECA (sala Union).

a Preerla s BUCEGI — 13.45; 18;
S3 S0J5,:.laigrădină — Z3, AURORA — 

8; 11.15; 13.ta: 15.43; 18; M.1B, Ia 
grădina - 19,38, FLAMURA — 8;

■ 11,15; 13.33: 18; 18,15; «.«!.
a Silvia > GTUIJEȘTI - 15,33; 18; 
Z-3.33.
a Love Story ; LUMINA — 0; 
11,15; 13^3; 18; 1MJ; ®3,«.

_ ra” Adio, domnule Chips 1 s BU- 
ZEyn - 18; 10,33, la grădină —.30. 
a Nu-ml place ziua de tanl : FE
RENTARI - 15J’S; 17.45: ta.
a Evadare din Planeta malmnțe-

, lor t VOLGA - 0: 11,15: 13J3; 18; 
1S.I5; TOMIS - 9: 11,18:
IJJOî ÎS; 18,15; ta,M, la grădină
— 80,33. . :
a Miliall Strogott S DACIA — 8.15; 
10.45; 13.15: 15.«: I8.1S: sî-KL
â Tlcta- Tick... Tlcfc- 3 UNIREA
- 15.33: 18: S3.15. Ia grădină — S3, 
o Pentru că se Iubesc i POl’U-

■ LĂR - |5«W. lit ».W.
a Mary Poppins : LIRA — I5J9:

19,15, la grădină - 18,15, MIORIȚA 
.7 —13,10:18;

a Poloneza de OgblrtsXl t MUNCA 
■ — IS; 13; M.

a Micul scAldMor : PAOEA
' Cl J:j i
a Vis do dragoste t ' MOȘILOR — 
13,53: 18. la grădină - 18,33. '
a Marea dragoste : ARTA — 15,30; 

. 17,«r 13, ta., grădină;:-^ ta.
a Tata cu de-a sila : VITAN 
13,30; U: ta.l5<;
a Cinci pentru Infern : GRADI
NA VITAN — 19, ta.
a Locotenentul Bullitt i
GĂSI — 1B.Î3: 18: 53.15.
Q Waterloo : FLACăRA - 18; 19. 
a Steaua Sudului : RAHOVA — 
15, ta: 18: 13.13.
o Tată do duminică : LAROMET 
- 15.ta: 17.S3; 19, S3.

PROGRESUL
.... ■ ...Q Dreptul do a tn nație : COS

MOS — 13.M; 18; £3.15.

PROGRAMUL I

8,CT Descbtderea emisiunii de di
mineață a Telex.

9,13 Teleglob — Brno.
»,Z3 „9 Mal" — ffim documentar.
0,43 Desene animate.

18,M Cure de limba franceză. Lee- 
ț!a a 13-a.

19.33 Telednemateca pentru copil 
și tineret : „Povestea micului 
cocoșat*.

12.M Telejurnal.
13.33 Teleșraaîâ o Biologie — anul 

III Uceu. Fiziologia circulației 
In arborele clrcjlator '« Ma
tematica. iin ajutorul candl- 
daplor la concursul do admi
tere). Relații metrice. Arii.

M — 17,03 Curs de limba engle
ză. Lecția a 14-a — reluare.

17^0 Deschiderea emisiunii de 
după-amlnză. „O viață pentru 
o idee": Gheorghe Marinescu.

.JM3 Timp șl anotimp în agricul
tură. .

18,M Muzica — emisiune de actua
litate muricalfi.

Bis 1,. _____■< I man, magaziner ți
J * do .mărfuri (care,
) I fie-ris, !șl dovede

ălisLrîi—•8 cursurtldr de... alfabetizare) 
a restaurantul „Unirea" din. 
I S-„
8 rie de speculă,

■ prumutari cu ra___
Ișțle cum, dar condui 

n ajuns la concluzii 
puniul nr. 22 778 dlr

I
I
I
I
I
I

J
PHOGRAMUL H

M.to Ftirn ‘ de animați® pentru )' 
. copil : „Furnicată Farda".' 7 1 
39,15 PortaUv Ta —’revista muzicii / 

ușoare TV. ț
Sl,to Agenda. I
21,13 Cluburi sportive bucureșter.e. 7
21,3.5 Mari muzee ale liimll. ■ Ani- ) 

veraârile UNESCO : Lucas t 
Cranach. Comentează Cristina 1 ,

Operația
— după trilogia Iul Barbu ște- ț • _ „
șl regla : Sorana Coroamă. ' : I dm excu

Seria' a -IV-a,'';.":ț,Apu3 do ®
soare" ’(reluare). ’

J

ij.

a rllarn . .
Encscu".: Recitai de plan susțl 
de Georgeta llaruca șt licdial 
lieduri Busțlnut de soprana Virgi
nia Mann — la plan Viorica Cojo- 
cnrlo. In program lucrări Inbdlte 
șl prime audiții de compoziiorl ro
mâni — S3.
a Conservatorul do muzică „Gl
oria n Porumbescu" (sala Georg® 
Enescu) t Muzică do cameră — SS. 
a Opera roniflnă ; Luda dl Lam- 
mermoor — 10^3.
a Teatrul de operetă : So mărită 
felele — îeja.
a Teatrul National „T. T. Cara- 
glalc) (sala Studio) : Jocul de-a 
vacanța — S3.
a Teatrul do Comedie : Minier 
Courago — W.
a Teatrul" „Luda Sturdza Bit-? 
tandra" (oala din bd. Schitu Mfi-

gureanu) : O scrisoare pierdută 
M: (sain din sir. Alex, Sabla) 
Spectacol <Je poezie sl muzică 
— ifl.
a Teatru! Mic : 
Scapln — 18,33.

' a Teatrul ,,C. I. Nottara" (saîa 
Mnsheru) : Afllo Charlie — îs,».
a Teatrul Gluieșll : Comedie cu 
olteni — ta.îî
a Teatrul „ton Creangă" •: Snoave 
cu mâșU — is
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
sir. Academici) : Tlsrtțorul Petre 
—17. ' >
a Studioul LA.T.C. „L L. Ca re
glate" (la Institutul de arhitectu
ră) : Woyzecfc — S3.
a Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tâ
năra" (sala din Calea victoriei nr. 
174) : ȘI femeile Joacă fotbal — 
1»

ii

centrul comunei Truțesti (Boto
șani), un om mergea anale Unind 
cu mina la ochi o drpă albă. 
Mai avea cUava sute de metri 
pină la spital. Deodată. în drep
tul Iul — ne scrie profesorul 
pensionar D. Conslanllnescu din 
Tg.^Neamț, str. Cetății nr. 33 — 
a oprii autoturismul 4SS4-MS. 
După citeva minute, bolnavul și

■ conducdloru! autoturismului erau
In camera de gardă. „M-am luat 

| după ei — ne scrie D.C. — .
nerăbdător să aflu ce se Infim- ' 
plăr Clnd i-am ajuns, pe pacien- 
tul Selaru U pansa o soră, iar 

' „șo/erul" căre îl operase se spăla 
' — mîlni. Am aflat că U cheamă 

. e medic ocu-
Sighisoăra, E; 

pf. operația, după spusele lui, 
fusese prea dificilă — o Ihfec- 
propenîM de la un ordunle 

de pămînt — dar dacă mai In- 
(irrid. putea duce la pierderea 
oc/slului. Important este Insă . 
(fcsiul său care li onorează titlul ‘ 
de medic".

Rubrics redadalfi de
Dumllru TÎRCOB 
Gheorghe DA VID 

&î corespondonjii „Scînloij"

Itul -Șelarii U parii a o soră, iar152 r,Jmka ffl A «> -te — — Al —

Ipe mUnt. Am aflat c_ 
Emil Ciurilă fi că e ... 
list In orcjul Slșhl

. drept, operația, după st

li

I

nfMVRnn.nl
ordinc.de
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legile Începute, se desistea- ci noma vinerea 1 Așa costai •

din stomac. Desigur că. despăr-
’ i proaspătul

„mâtiol*. dlnsui a Început 
imediat eă-1 urmărească. 
Era tragic acel '■ efort de a-

— Dacă fiul dumneavoas- publică a greșelii se con
tră nu-șl face pantofii, ce Mimă drama; In ace] mo- 
măsură lunii 7 ment en este gata consu-

— II atrag atenția. maiA Din eîlpa
— ...Dar dacă strică pom

pa de Hit?
— îl cert.
— .„Si dacă aduce un

patru ia caligrafie 7 Sau ta 
dnt 7 ___ __  ____ __ _______

— Se alege cu o pe- el’de reeducare. Pe dru- 
«feapsă. J ’ *' ' *

— -Dacă sparge cu praș
tia geamul vecinului 7

— An. atonei chiar 11 u- 
fechez bine. ' ---------

— Cum precedați Insă recunoască șl nu să-șl-as- 
dncă tură doi porumbel 7 cundfl acțiunile. Recunoaș-

— Anunț păfiubașuL H teirea faptelor, fie șl tar- 
TBStitui porumbeii, ba poa- d!vâ- denotă acel Început 
t. .... ■ ■
milițian. . -■

. — El. dar dacă fură o- mărturisită este; 
blecte In Valoare de o sută țW Iertată*. Tn< 
de mii de lei 7 nrovcdn In r

— Oho-hp-ho I
— Obo-ho ce 7
— .O. atunci cumpăr sl 

eu o parte din pradă sl 11 
ajut să ascundă restul -

Chiar ducă n-a fost spus 
pe șleau, cam acesta a fost _ 
subtextul atitudinii unul 
părinte, medic din Constan
ța. tatăl unui Infractor — 
prezentat nu de mult Intr-o 
emisiune de televiziune. Om 
luminat și pe deplin res- 

j ponsablL plnă de curlhd 
rt. stimat in orașul său. el s-a 

trezit deodată In situația 
de a-șl vedea locuința -.1 
mal aglomerată cu bunuri 
de preț dedt se străduise . 
personal s-o aglomereze. 
Propriul fiu partldpaae la 
o spargere foarte Îndrăz
neață șl căra«.e In vizuina 
confortabilă a familiei o 
parte din bunuri. Proveni
ența- lucrurilor sărea In 
ochi. Dar tatăl n-a vrut 
s-o întrevadă. b închis 
pleoapele șl a tăcut. Ba a 
șl „cumpărat* clteva o- 
blecte.

Lăsăm la o parte negus
toria cu fiul hoț — iposta
ză exagerată a situațiilor 
de acest Up — șl ne Între
băm eu cea mal bună cre
dință. realist, dmenejte : 
ce altceva, dedt reă tacă pu
tea șl era dator să între
prindă părintele lntr-o a- 
eemenea împrejurare 7 Cum 
trebuia el să Opteze intre 
lege șl vocea slngelul.' In
tre adevăr șl dragoste pă
rintească. intre, societate 
șl famfile 7 Toata aceste 
categorii, de regulă aflate 
In armonie, pentru care 
exista toate condițiile ca 
ele să sa afle și să rămină 
In armonie, tonte acesto 
categorii, deci, deveniseră 
brusc perechi de contradic
ții , Ireductibile. .Ca un nu- 

. deu cuprins de .o reacție 
t in,-lanț.' Cum trebuln'acțlo-,.^.! 
i «

sculptor. Iar oper.._____
fi din piatră, el ar găsi 
târla rt i. _
dalta șl să sfărfme o ciopli
tură diformă. Dar părintele 
nu este sculptor, iar opera 
lui e vie. tatit „artistul* e 
obligat să accepte rezulta
tul.

' Probabil că ceva ți__  _____ ______
Comportarea fiului 11 m- țlndu-se de 

sjhsw—.V-Vt------- rr— mulțun^: " 11‘
mală. Din olfpa In cere Gh. D. să fie mal atent. A 
■„j.------ j..—.i -controlul asupra __ .

comportărilor șl progromu- daotare rapidă la situație al; 
Iul UnăruIuL a atras sl fe-, ■ 
Uțn In acțiunea de supra
veghere a 
părUndu-se Intre grija ser
viciului. grija gospodăriei 
șl grija de a-șl vedea co
piii ajunși uliii societății.

unea, 11 făcea pe 
..progenitura a încălcat grav Întărit controlul asupra 
șl scandalos normele do -
conviețuire sociala, sanc
țiunea este , ca; șl pronun
țata- Din acel moment nu 
mai este vorba do educare.
_1" 222212?T_ 1 2._-
mul ascendent oi adevăru
lui către suprafață, dez- 
vălolrea greșelii este Inevi
tabilă. , Tot ce mal poate 
face un făptuitor t este să-șl VvwM'i r>t& îiRi! nii; :

____ _ ____ bietului tată, om sobru,,ln 
unea de supra- ‘ puterea viratei, ajuns aă se 
băiatului. Im- furișeze pe lingă ziduri, ln- 

?itr-o aventură - necunoscută 
și nepotrivită firii lui., Dar 
om ui era hotă rit să nu pre- 

, (ȘS cu pățească nimic pentru 
ceferistul, din Buzoieștl a 1 sa lămuri rapid și exa 
găsit. metode eă tacă față . . pentru a acționa

.Partea lui de lume
„_______ _ _______ x.-,-.-».*. „_______ —„___ » opera
tuturor acestor cerințe. sl tranșant In numele n 
chiar de In distanță. ,. ponsabilitațil părintești. A 

Intr-o. zi, fata l-a anunțat aflat ascunzătoarea pretln- 
tolcforilc sfi vină urgent la «el Mafii. A stat la plndă, 

/Pitești?/că a-a Intlmplat 
ceva grav. Ce oredsțl că se 

greșeala putea Inllmpla atlt de grav
jumfi- tncJt un muncitor, jxtate os-

*....................... ' lase treburile

te că cer șl concursul unul de îndreptare din care s-a 
' ■J ' ' , născut vorba că „greșeala '........

, . ----  -------- . însăși legea ' tonlt. -eă-șl ...
prevede. In majoritatea ca- . curente și odihna ca eă por- 
mrllor, un tratament* mal neaseă la c’ - ■ 2
blind, merglnd plnă la Ier
tare completă, pentru cel

ziirllor, un tratament'mal r.cască la drum pentru a 
face ordine Intre copil 7 El

,— — .... , bine, băiatul .comisese grava, 
care Isi întrerup fără.de- greșeală.™ de a fl mers la' 
legile Începute, se deslstea- cinema vinerea 1 Așa cocii- î 

.■<! ' jtf UrULyț.!

stlnă pe vlrf dc mun- In plind dezvoltare, 
ani, un arhitect bucii- te. Cu mare greutate, M-a purtat, cum zicea, 

' ' după îndelungi dlscu- „prin partea lui de
fii, a ixbuilt sS-si con-„ lume*, plndild. intru-.

fn urmă cu vreo,opt 

reftean — a cdrui e- 
chtentd se justifica 
prin clteva modeste 
planuri realizate și 
multe visuri neîmpli
nita.— a fost transfe-

motive de schemă : a- i-au spus, dar să fie 
died. în unitatea un- cochetă .’ — ceva, ce
de lucra se inphc- nu s-a maî vdcul prin
muiserd prea multi . '
arhiteef i, iar acolo, in ns coste puțin.. foarte 
provincie, erau nume- puțin"-. Prt<rt«mi)«r
roase posturi libere. 1,'~ ”
Un transfer interpretat 
atunci (după cum măr
turisea mal tlrziu) ea 
o lovitură neașteptată 
și extrem de dureroa
să. Omul se despărțea 
greu nu de bulevarde 
șl de baruri, ci de un 
mediu socotit prielnic 
dezvoltării sale, de 
prieteni și îndrumători 
înțelepți.

Plecarea In provin
cie. se glndea, ar j . 
putut sd încheia o ca
rieră abia începută 
(cum se Intlmplasa in 
cazul altora, doi sau 
trei, pe eare-i llia : 
după numai cițiva ani, 
respectivii se transfor
maseră din arhitecți In 
funcționari - gospodari, 

, șt chiar se jurau că nu 
ll-au dorit niciodată — primea 1
mai mult !). Ducea cu Un arhitect util, fi-a
el in orașul acela de 
provincie toate planu
rile lui neîmplinite 
aici in Capitală. I s-a

> spus : „Deocamdată nu 
, avem bani pentru ața 
f ceva. Mal așteptați".

Si i s-a cerut să ela
boreze. intr-un timp 
scurt, altfel de planuri, 

1 care nu țineau de ve
derile, de dorințele 
sale, nici, fnfr-un fel, 

i de pregătirea sa — 
; planuri pentru clteva 
! construcții agrozooteh

nice. Arhitect de pro- 
' "vlncie, ji-a zis. bun la 
1 de toate.
1 Primul obiecfip: o

j pindă,i
a intrat In legătură cu fiul 
său. și a-o convins că in 
grupul acestuia se pregătesc 
faplo antisociale. L-a smuls 
din cioacă, șl. cu ol de mină, 
fl-a oprit direct la miliție. 
Fără nici o șovăială. Tot 
aUt de decis cum acționase 
plnă atunci, a sesizai și au
toritățile, Intervenția aces
tora .a surprins proaspăt 
constituita b.awiă In pline 
fromlntâri „do creație* : 
ci nd și cu ni să prade ma 
gazinul „Trivnle”-. Obiec
tele unul ritual ad-hoc șl 
dovada scrisă a „Jurămln- 
tulul" depus In fața Iul 
Vaslle Constantin — șeful 
bundei, major, un Individ 
deosebit de înrăit — com
pletau impresiile primului 
contact cu grupul antiso
cial căruia II căzuse In 
mreje șl I. D.

Nu sintem promotorii 
unei morale a delațiunii, 
dar lipsa de echivoc e ce- 
ferlstuiui din Buzoleati a 
avut ceva brav In ea. O- 
mul putea ita-șl retragă 
fiul șl să cocoloșească to
tul. N-a făcut-o. desl s-a 
temut că Inaușl băiatul lui. 
pe care-1 Iubea, cu- care 
se mlndrise. va fl pedep
sit pentru participare ta 
constituirea unul grup de 
Infractori (menționăm că 
pentru sinceritatea iul — 
dictată de tată — I.D. a 
fost, alxiolvlt de răspunde
re penală — n.n.). N-a fă
cut-o. deși ce supunea re- 
mușcărllor. îndoielilor, pri
virilor lumii.- reproșurilor 
celoriaițl părinți de „ma- 

I fioți*. cu mal putină tărie 
de caracter, cu o viziune 
mal- îngustă asupra a eeea 

■ ce înseamnă să faci „pro-
1 ortului copil rău cu mina
‘ ta".- '

Nu s-a abținut pentru 
că Gh. D. nu a tras o gra
niță, intre primejdia pen
tru familie sl primejdia 
joentru .societate., N-a tăcu', 
pentru că a fost tare. Și a 
fost tare pentru că era 
pregătit, dar , accidentul 

- biografic al fiului- său ă
țjj nu era urmarea 

unul maJ vechi' proces de 
destrămare, as.curis. de apa-

' w ,'- ~~--.ș' educații „de salon*, de-

vingă interlocutorii cd chipată do el. Sute de' 
in apropierea ii inii ari" 
fi nimerit să se con
struiască fi o cabană

blocuri, maaarinc, 
școli. Afli de oameni 

_ „v _  „ ______________________  se bucurd de auania- 
rat In proclhde din turislicd. „De acord, jele clviliraflci — si j- . -- 1 —. .1-. .»______djn -jfi de oameni

doar cifipn știu cine a 
' prin ptadit acea parte de 

părțile astea — fl «î lume. El, arhitectul, 
locuiește in alt cartier 
-- prin lumea lut trece, 
rar, ca un tarltator 
liniștit și fără preten
ții. Nu fi-a dorit alt
ceva decit td-și facă 
meseria. Sd lase sem
ne ale existentei «ale. 

fn urmă cu vreo opt 
ani pdnlslse Capitala 
cu spaima raldrii. 
Și-a odsit aici o îm
plinire neașteptată. 
Acum, oriunde l-ai 
trimite, s-ar apuca
imediat de lucru.

Și-ar glndi partea lui 
de lume, i-ar da țrlafd.

M-a invitat «d-i fac 
o vizită peste vreo doi 
ani, cind, lntr-o poia
nă de munte, detpre 
care aveam cunoștin
ță din cărțile poștale 
ilustrate, se va inau- 
gura unul dintre cele 
mai mari și mai mo
deme complexe turis
tice din fard. în poia
na aceea a cunoscut 
el, In anii studenției, 
o fată frumoasă — de 
care La despărțit, apoi, 
o Intlmplare tragică— 

Peste alți patru sau 
cinci ani, mi-a zis. ar 
putea să mă plimbe 
pe străzile unui nou 
oraș, intr-o repune 
pitorească — un oraș 
al visătorilor îndrăz
neți. Are proiecte 
pentru multi, mulți 

șl pretutindeni 
nevoie dt prolec-

Prietenilor 
din București le-a 
scris numai despre ca
bană. Al doilea obiec
tiv ; grajduri pentru 
două cooperative de 
producție. Cu chiu, cu 
vai — a obținut apro
bare ji pentru o seră, 
„Dar, i t-a spus, sâ na 
coste puțin. puțin".,. 
Prietenilor le-a scris 
numai despre seră. 
Planuri pentru slste- 

a. matizarea unor sale : 
fl o scoală, o erefă, un 

magazin universal...
Trei ani la rind a 

renunțat la , concedii 
pentru a putea face 
față solicitărilor din 
ce in ce mai nume
roase. Planuri, treci de 
planuri care nu țineau 
de vederile, de dorin
țele sale. După fiecare 

felicitări.

zis. rărpundnd unor 
comenzi de interes 
imediat. Oricum, e 
mai bine, mai cinstit 
ara, decit să stai, sd, 
aștepți. să nu faci ni
mic. După trei ani a 
fost numit arhitect ,ef 
al județului, „Avem 
bani, i s-a spus, e tim
pul să pornim la lu
cru". El avea planuri, 
născute de o imagina
ție tlnără, îndrăzneață.

Omul acesta, pe 
care nu-I mai Inillnl- 
sem de multi ani. m-a 
purtat de aurind prin- 
tr-un cartier modem 
— mtndrla unui oraș

derăse dumnealui, Gh. D., 
care igl cunoștea copiii mal 
bine dedt oricine de pe 
lume, că, cel puțin ln acea 
perioadă, băiatul n-arc voia 
să meargă La filme dedt. 
fdmbăla seara șl duminica 
după-amtazjL

Osteneala n-a fost inutilă. 
Gh. D. a mal observat cu 
acest prilej că fiului său 

.11 lipsea ceasul de 'la mină.’ 
Ti nărui n-a tasLIniatarelsăi 

.. furnizeze explicații “lirilșil- " 
toare. drept , pentru care șe-

, dința de educație a-a indie- _ _______ _ „
........   lat Inte-o atmosferă iiicor- rente in convențiile 

Constanța avea dală tatăl Ians!nd un fol ds ............................

;■ 2 ' ' 2 J

ză, ntarturiseac ori se că
iesc alncer șl la timp.

S-ar putea spune că o 
ușor de vorbit cind nu ta 
afli In altuația părintelui 
nefericita Adevărul este 
că nefericirea părintelui 
este dubla cind apare pe 
nepregătite. Dar ce în- 
acainnă,-în aces’, wns, aă 
fii pregătit 7 înseamnă să 

' tll pătrutta, încă de la naș- 
copilului, .do. ..senil-.•; 

“meniul Înaltei.șl. delicatei ,, 
/.'răspunderi nu*numai faml-

Mcol.se TIC

SCTdpior. îar‘opera lui ar Hote, el șl sociale, genera!-
umano, ce Iți revine. Me-

ujrnce '“‘din nou dlcul din Constanta avea ■ ------ ------- -------- ,„ „------ - ,
■ suficient dlsccrnămlnt. Iar ultimatum. A doua zl. un contă dar deseori prea ml-

‘ “ ----flclant da gravă ponti
denunța din primul

fapta copilului său era șu- alt telefon l-a pus din nou 
ficlent de gravă pentru a o pe drumfirl: băiatul dlspă- 
denunța din primul mo- ruse de la gazdă, 
mont. Orice se poate ln- ~

, . , „ , , 1 voca In justificarea slăbi- _ ___ _________ _____
Poate In schimb eă fie etanii de a fl* tăcut, numai nevasta tal, ‘ femele simplă 

cinstit, Să nu acopere cu ““ ‘ ~ ‘ ”
falduri părțile hide. ori. 
mal important, este dator 
să nu se lase copleșit de 
milă snu do obsesia repu
tației atunci tind creatura 
Iul a devenit un pericol 
public.

De ce 7 
în primul rind. pentru că 

este de vină pentru nereu
șita creației. Oridt rabat 
am acorda bioîogle!. InUm- 
plării, loviturile de drl'ă 
hotărîtoaro sint tot cele pe 
care le dă educatorul prin
cipal Societatea nu este 
obligată să suporta comb- s.a“ gjndit Gh. D. să slă- 
ctatele nefiocotlnțel. prostu- bească supravegherea pă- 
lul exemplu, răsfățului, ne- ■ ■ 
glijăril lndntorlrllor părin
tești. erorilor comise de-a

. lungul anilor de educație.
' Cu cît acestea au fost trial 

grave sl au 
ma l nari cu'oase , cu 
este mal maro datoria co- 
lor ■ >>~' ............................
mita consecințele.

în al doilea rind, pentru 
că nu prin recunoașterea

b > ® b 4b^ b ;b^b->'B‘ b b b b
imputările'co I oe aduc l).'1 Că'ij-am
®Uut ce-i zi șl ce-1 noapte pentru in-

:B «B^B
/ -

‘ «Ere ani avut prilejul d-1 sesizării — 
observăm că el ascunde. In fond, sub 
abundența vorbelor, un mare sol al 
faptelor. în fond ce esle. psihologic 
vorbind, justificarea decit camuflajul 
de cuvinte al Inacțiunii, pavăza de 
vorbe a comodității, uneori a lipsei 
de competență 7 Omul temeinic pre
gătit, harnic, priceput in meseria lui, 
nu-șl caută altă „Justificare" decit 
munca pe caro o desfășoară șl roa
dele el. ceea ce reprezintă pentru cl 
singura „carie de vizită" socialmente 
valabilă.

Dar pentru că. In discuția anterioară 
«-a amintit numele muncitorului Vic
tor Irlmeș. să revenim la dialogul 
nostru cu Petre Lavu ®i In un anu
mit aspect nu tocmai „eroic" al dezin
teresat al activității oale de pe vre
mea dnd era director. Aspect care 
no-a relevat șl o altă latură n „ariei 
juustlflcărilor” folosite cu atlta dezln-

•L '■■-’.ir 1 t'-<tare ; dar nu pentru că orele n-ar fl 
fost pontate (așa ceva n-a îndrăznit 
ah afirme In serial), el pe motiv că 
ele nu s-ar fl efectuat la cererea con
ducerii, pe baza unul ordin do servi
ciu, cl— din dorința Iul Irimeș. Sigur, 
această dorință a existat nimeni nu 
contestă, șl ea probează tocmai gradul 
de participare, pasiunea celui ln cau
ză ; dar, ln momentul tind efortu
rile tuturor au dat roade șl dnd ele 
au fost retribuite, n-a existat nldjun 
.motiv ca tocmai contribuția lui Irlmeș 
— deloc neglijabilă, ba dimpotrivă 
apreciabilă, după mărturiile multor 
oameni din Întreprindere — să fie 
cu burta știință „uitata*, în acest 
caz — ca șl In nltele — nld uni fel 
de „Justificări* nu pot camufla încăl
carea evidentă a normelor de drepta
te șl echitate. j

— Cum explicați — l-am IritrÂat 
pe Petre Lavu — faptul că, sub con

ducerea dumnea- 
53 voastră, au fost 

aduse In Între
prindere și pro
movate ln munci 
de răspundere 
cadre ce nu meri
tau această în
credere, ca fostul 
mocani c-sef cu
investițiile, Iile 
MI nea. care sufe
rise o condamna
re penală, pentru 
delapidare 7 Cum 
expliCBji că a fost 
adus In Întreprin
dere Inginerul Ti
ra Gheorghe, cu 
specialitatea me
canizarea agri
culturii, fără a- 
probarea forurilor 
de resort 7 Cum 
explicați „regi
mul spcctal* ide 
care ®e bucura 
salariata Lucia 

3 Mo!să, care putea 
ieși sau intra ori- 
cind in Întreprin

dere sub pretext că s® ocupă de „ma
gazinul de prezentare* din oraș 7

— in problema cadrelor — ne răs
punde fără să ee tulbure Petre Lavu 
— Industria locală lnUmplnă multe 
dificultăți Nld un specialist, dacă a 
de oarecare valoare, nu vine eă lu
creze ln industria -locală.»

Să trecem peste .asemenea aprecieri 
jignitoare, nefondate, pentru a ob
serva că nld In aceasta privință .Jus
tificarea* nu concordă cu realitatea. 
Așa cum ne-a demonstrat inginerul 
șef Cornel Coslln.’ circa șapte-opt ti
neri Ingineri au fost nevolțl ®ă plece 
din întreprindere din pricina atmosfe
rei pe caro o crea In jurul lor fastul 
director. Sl atunci 7 Justificările, orl- 
dt de „blindate*. Ui demonstrează 
plnă la urmă fisurile, se dovedesc In
capabile să ascundă adevărul, să re
ziste la confruntarea cu realitatea. 
Dar atîța timp cit funcționează, 
ele exercita o acțiune de Mrî- 
mlțare a eforturilor, de Irosire a po
tențialului acllv de forțe și energii 
al colectivului,

— Cazul Petre Lavu — ne spunea 
tovarășul Trofln Slmedrea, prlm-vlce- 
președlnte ol Consiliului ponular ju
dețean Cluj — dovedește o dată în 
plus că. In condițiile climatului crea
tor promovat do partidul nostru ln 
toate compartimentele economiei sl 
ylelli sociale, nici un fel de „Justifi
cări” nu pot substitui acțiunea reală 
dinamică, pentru îndeplinirea Inda- 

tnd Irlmeș. văzlnd că e „ui- torirllor sociale, înalta înțelegere a 
Imperativelor morale, singurele ln 
atare ®â .Justifice" cu adevărat Iden
titatea dintre om șl funcția Încredin
țată.

to I

- ... . ... ’N-a trecut'milita vreme de tind in
ginerul Petre Lavu a fost eliberat din . „ ___________
postul de director al întreprinderii de, tereaele „Spicului* 7 
industrie locală „Spicul* din Cluj. Oa- Chiar dacă așa ar sta lucrurile — 
menii din fabrică șl-l amintesc încă- dar mărturiile culese . ne-au demon- 
foarte bine și IU vorbesc, pe temeiul strat că. In bună parte, ble nu stau
unor fapte Încă proaspete In mintea -- -----•- -—>-■« ■—
lor. despre atliul de muncă po care 
11 practica. „Stil de muncă* ce șl-a 
găsit o sugestivă caracterizare In apu
sele secretarului organizației de bază 
din întreprindere. V, Dezmlreanu î

— Dacă In conducerea și organiza
rea muncii Petre Lavu a dovedit că e 
departe de a,fi ta nivelul funcUel în
credințate. In schimb Ia Justificări ni
meni nu se putea lua la întrecere cu 
eL Pe tarimuj acesta era Imbatabil I 

Caracterizare ce ne-a fost confir
mata de numeroși alU oameni din 
Întreprindere — muncitori sl cadre da 
conducere — precum șl de reprezen
tanți al forurilor caro diriguiesc in
dustria locală in 
județul Cluj. Ca
racterizare ce și-a 
aflat cea mal 
pregnanta — si, 

'mărturisim.' cea' 
mai neașteptat de ' 
fidelă — ilustrare 
In Însuți dialo
gul pe care l-ana 
purtat cu ingine
rul Lavu.

— Spunet!-ne, 
cum se face că In 
ultimii ani — a- 
dlcă exact In pe
rioada tind ați 
condus-o în cali
tate de director 
— întreprinderii 
„Spicul* a trebuit 
ita l.fie restructu
reze mereu, in 
ultima clipă, sar- 
cinlle de plan (șl 
totdeauna In mi
nus 1)7

— Nu cunoaș
teți In ce condi
ții grele a tre
buit să-mi duc 
activitatea : Înconjurat de cadre fio 
cu rea voință, cu carențe mari In n- 
provlzlonare ti In desfacere. In.„ dar 
ce să ,vă mal spun ? ! i

— Bine, dar.— ca să. ne referim 
numai la anul ,1970 — .era vorba de 
niște dfre de plan pa care dumnea
voastră pereonaL nu altcineva, le-ați 
propus, șl asta nu in primul an, ei în 

1 al patrulea an de tind erați director. 
Deci se poate presupune C 
exact șl eapatilățlle utilajelor, șl po- 
ribUltatlIe oamenilor.

— La urma urmelor, restructurarea ......
nici n-a fost prea mare (oare sase Șl; pentru că veni vorba de aceasta 
milioane de le) să însemne in ochii ultimă ipostază, a autoelogleril. ținem.

țlozltate toate Jmerltelo* ba” care nl 
le-a Înșiruit tovnrâsul lavu. Situația

oapă ca să observe întor
săturile surprinzătoare pe 
care. Ic ta viata adolescen
ților. EL „accidental*, nu

exemplu părintesc, discor
dant ln raport cu preceo- 

ț tele hurie Inoculate teore
tic copilului (tatăl din 
Constanta dădea o bună o- 
ducațle în vorbe, dar căra 
acasă cu ghiotura, era fi
resc să Ge Imitat tnlr-o ri 
de copil, cu mijloace pro
prii). în educație, tocmai 
„accidentele” previzibile 

"iau prin surprindere, pen
tru că apar In familii ne- 

ilanurl . pfegătlte să le facă. fată.

13
, Periplurilc prin oraș ale ___ ___ ____ ____ _ ____
tatălui îngrijorat, insoyt de ora nld urmarea răului 

afecțiunea paternă nu. Iar do îa (art; sini demne de
dacă mal păstrăm o bru- pana clasicilor. (Soția II ur

mă do îndoială eă toate a- mase ca ..să nu I se Intlm-
cestca par clare doar tind p|8 ceva*, iar cind bărba-
vorbeșli din afara cauzei. tul a lntrebat-o cu ce
edificarea definitivă avea l-ar putea sluta In caz
să ne-o aducă atitudinea " ' -- - ■ -
fără echivoc a unul tată e- 
xemplar.

Se numește
Dan șl este din comuna 
Buzoleșll—Argeș. Profesia : 
muncitor la calea ferată. 
Are doi șopti un băiat și o

Gheorghe

daltă fatâ, adolescenți, elevi la
— școli de cultură generală

din Pitești. Copiii locuiesc 
la gazdă. Nici o clipă nu

avut urmări 
atlt

răspunzători, de o 11-

Țintească, ‘ evident îngreu
nată do distanță, nld un 
moment nu s-a culcat pe 
mulțumirea de a-șl ti vă
zut copiii prinși Intr-o acti
vitate serioasă — învăță
tura, In nici un fel nu s-a 
considerat dlnsui mal pu
țin mobilizat prin faptul 
că băiatul; I. D., se apro
piase de virata majoratu
lui.

de primejdie, ca l-a răs
puns ii , „Col puțin să 
șllu ce-1 cu tine*). Cel 
doi părinți pluteau’ In necu
noscut, ln teamă, ln pro
priu© lor stingăcil, Isl fă
ceau planuri - peste ptanuri ......... —_________ _ , _ __
cum țrt afle urma bălani- "Desigur, există, șl celelal- 
lui. cum ftâ-1 recupereze. ' te accidente care Pot apă- 
La «firșRul a două zile de s?— ■ >
căutări. Gh. D. a dat peste 
ținui dintre ■ companionii 
bănulțl. L-a luat cu blnlțo- 
rul. cu vorba mieroasă, i-a

. invitat... In o țuică. Dar . _ ______ ,
Florea L. l-a refuzat cu să. Este tipul' do educație

- apjornb : “ ' nSlntnsB "■ '■'Hfiri tvtnuinriovan
— Nu beau țuica duml- 

talo. Nld n-am voie să dis
cut. Noi facem parte acaim 
din Mafia 1 (..'.nld mal mult 
nld'mal puțini — n. a.).

N-are rost să insistam n- 
«RtprnȘ momentului In care 
ceferistul din Buzoleșll a 
filmîlt cum li cada lnlma-n

rea chior pe! fondul unei 
supravegheri părintești 
consecvente. Dar ele nu di
minuează importanța preo
cupării serioase, continue 
pentru o educație sănfltoar TGț-SiS? i-S' „-- « ■! ... „ ss._____

pătrunsă de' convingerea 
propriei responsabilități, 
deseori făcută fără cunoș
tințe . speciale, deci fără 
subtilități pedagogice, dur 
hrănită de experiența ge
nerațiilor ș! InsțifleUtă de 
bun simț populor.

Sergiu ANDON

r

„Legitimații
pentru viitor"

în legătură cu articolul nostru 
purtlnd titlul de mol sus G3ctatela“

. • . j-1 i •
î.î’ii'.i" atunci în fața miliției taxi- șl contravaloarea cursei respective.
. ....... . .— Măsuri judidoaw, fără Îndoială

larg popularizate), dar care nu re
zolvă o problemă dintre cele mal

dln S*apriîte SiKrt S: ^^Xtti’S tlnTo^- 
Cteternîî Mn^Hrt-'o'ai^InttiiwsJla" dlntâ' d0 coralict ln rare s"a hotâ" 
tat^nr^hW^l'Hdiralfi1 nror ta- rît Înlocuirea iul Chlrtu din muncă; 

făcute in înlreprinderi — ealo în 
curs de reglementare.

O veste bună ; ne facem o leglll- 
rita datorie adueînd-o la cunoștința 
oplnișl publice.

La Basarab sau la Nord, 
ciubucul nu e 
tot ciubuc ?

melrlstul clandM’Jn, țlnlnd-o mor
țiș că e un om corecta ln blocul (mal cu seamă că ele au foat po 
unde este Împuternicit. L C.iaiw?- ’ - --- -- . . . .

lata Insă că respectiva asociație ;— ------— —— -—
de locatari (Str. Gării de Nord importante: șoferul transporta clan-
8-8) nu oslo de aceeași părere. In- desJn 10 persoane și avea o foaie

- ■ - - de transport ștampilată In alb. Cine
l-a ștampltaț-p 7 Cine este intere
sat ca ®ă iiîu’ee afle adevărul? De 
cile ori s-a practicat slalomul 7

Conducerea Întreprinderii se 
mulțumește să dedare că „tabelul 
prezentat organelor de control nu 
a purtat ștampila întreprinderii . 
noaatrp"». Organele de ' control 
elht Insă do ; allă părere. E timpul 
Sâ se facă luinlrta.

- ' 
Măsuri judicioase 

(lOȚlri Și a membrilor a două ochi- în Jarllcolul „Cind drumul de Ia 
paje auto ale miliție!.. Dar. chiar Orșova la Orșova trece prin Bucu-

darta totul s-ar fi petrecut nu in- rtțtte t,Sdnleta* nr. O 003) relatam,
te-o gară, cl In ceatalta, avea tap- pHntre altoie, șl cazul cetățeanului
tul În șine vreo Importanță 7 Prac- fa. o, care. cle?i a In repeiate
tlcarea ciubucului In Gara Basarab rindurl conducerii cooperativei.

■ yv____ L—_ _ _« o ____

un act, a fost refuzat plnă ln ziua 
tind a intervenit ziarul nostru.

tlndu-lc drept calomnioase. arătlnd 
că fapta s-a petrecut In stația Ba- 
sarab. și nu In Gara do Nord..."

De prisos să mal precizăm că fap
tele s-au consumat întocmai așa 
cum nu' fost relatate In articol, cu 
participarea directă a'- reporterilor 
noștri și n membrilor a două echl-, 

chiar 
i ț in-

ț,

1 ... ... ..... _ . —-— .......—.. —•— uiiuuii wiiuuwau cooperativei.
Nu cu mult timp In urmă. Anton ar fl cumva mal puțin dăunătoare „Cema* din ■ Orșova să-1 elibereze

Chîrlu șl-a parcat lntr-o seară decit în Gara de Nord sau oriunde un act, a (ost refuzai plnă in ziua
autoturismul propriu In fața Gării miajJA_ l^rta ?:;Nț£e lot o MUvltate tind a Intervenit ziarul nostru,
de Nord șl, coborlnd tacticos de la ■ P?ca.A,C' “ddo nu" M Problema ridicată în articol era ur-j
volan, a ales doi pasageri cărora înșeală, bineînțeles. 0 , — ■■------ -- ■ ---■■■ *----

în legătură cu același articol 
dar cu alt amator de, clțligurl per
sonale, folosind mijloacele auto alo va lor 7 
statului, șoferul Polifron Constantin 
— întreprinderea de elcclrifieare și 
centralizare cil ferate București 
(director ing, Tureu? Pascu) ne În
științează efl ras-numltul a fc«t 
rancțlonnt cu „avertisment* șl re
ducerea salariului pe timp de o lună 
de zile cu 24) le sulă, imputlndu-i-se

de Nord șl, coborlnd tacticos de la 
21:2 22.222.2

le-a oferit serviciile sale de .„taxl- 
metrisf.' Ghinionul său a fost Insă 
acela că a luat niște reporteri drept 
călători autentici... Ba, pa deasupra, 
prin ’preajma podului Cotrocenl a 
mal intervenit și miliția. Interasln- 
du-se de această curioasă Îndelet
nicire. (Vezi „Cum un devenit ru
bedenii de ocazie ale unor elubu- 
cari motorizați* In „Sclntela* nr. 
9 118 din 14 aprilie 1972).

— E o pură Intlmplare — se .Jus-

mătoaroa : de ce unii funcționari 
nu-și fac datoria dedt In clipa cind 
11 se atrage tatențla de la un for 
central 7 Ce măsuri se iau împotri
va lor 7

Comitetul executiv al Consiliului 
popular aT județului Mehedinți no 
scrie' că. țlnlnd seama și de alte n- 
bateri ale loc.' „președintele coope
rative! „Cema". P. Bogdan, a (ost 
schimbat din funcție, iar inspecto
rul de personal Văduva Constantin 
a fost sancționat disciplinar*.

chtar așa cum le prezintă tovariteul 
Lavu — oare faptul că un om, aflat 
intr-o asemenea funcție, a avut atari 
Inițiative sau a contribuit la astfel 
de acțiuni reprezintă o Justificare, o 
scuză pentru deficiențele șl neglijen
țele sale ulterioare, un sol de poliță 
perpetuă1 „la purtător" menită iă-1 
scutească de răspundere pentru toa
te lipsurile de, care va da dovadă 
vreodată ?

Se Impune aici o paranteză mal am
plă ea să ne lămurim În ce constă 
substanța Intimă a ăartel justifică
rilor" (dincolo chiar de cazul In spe
ță). Ea oscilează. cum vedem. Intre 
două extreme, care nu nint. de fapt

i ■

li

decit două aparența ale aceleiași 
esențe - dorința manifestă de a ieși ...... „„ liJU,llula! llu
„basma cnrată din orice complex de numai deficiențele activității sale, dar
situații, de a acoperi răspanderile șl anumite practici ce vădesc o des-
reale cu perdeaua de rum a scuzelor tul de stranie înțelegere n noUunLI da 
de lot feluL Una dintre actwte ex- echitate socială. • 
treme o constituie lamentările caro 
tind să acrediteze cu orice preț o 
Ipostază de victimă j cealaltă extre
mă — autoelogîerlle. care tind sâ a- 

că știați copere vini autentice cu anumite mo
rile. unele reale (dar fără raport ne
mijlocit cu’vinile respective), Iar cele 
mai multe imaginare.

tru că veni vorba de această 
™ „vuu uiumu ipMiazâ. a auioeiogierii. ținem

tovarășului Lavu atlt de puțin 7 - eă eubllnlcm că nm verificat cu mlnu-
n,n.). Iar planul restructurat a f<xrt țlozltate toata „meritele" w care ni
cu rigurozitate îndeplinit le-a Înșiruit tovnrrișid Izivu. Situația

Despre ce fel de rigurozitate poate adevărată este departe de a cores-
fl vorba, clnd planul de beneficii, n-a punde cu Imaginea de „sacrificat po
fost realizat dedt In 1 proporție .de 92 altarul inlere.velor obștii", pe care a
In șută, tind, din 3® de sortimente pla- încercat să ne-o furnizeze Inlerlocu-
nlficate s-nu realizat numai 2S. dnd torul nostru. Cea mal maro parte dln-
cheltulelile de producție au fost film- ■ ■ ”■ ■ ■■■ - - -
tltbr depășite față de plan 7

Inginerul Lavu rămlne descumpă
nit In fata citării acestor date precise.
'Apoi Insă 'favlite cu calinri

— Tot co ml-ați spus nu e detil _________________ _ _ ____
o dovadă că sint un persecutat (7 I 7), buțla tovarășului lavu n-a fost cu
că munca mea de director a fost șl nimic mal marc decit aceea pe core
mal’este încă privită cu o vădită rea o Implica Însăși funcția de director
voință! Dar eforturile sl rtacrlficllle pentru care era retribuit.’ Iar In ce
pe care le-am făcut pentru această priyeșle actele sale de „eroism", se
întreprindere 7 Dar faptul că. tot ce pare că lucrurile stau exact Invers de
s-a realizat scoto, de la fabrica da . dt cum ni le-n zugrăvii tovarășul
halva .plnă la cea de outarln. de la Lavu : nu numai că nu-l adevărat că
atelierul do întreținere pinfr la de- ar.fi salvat In anumite împrejurări

oameni șl ullla’jc.'dar In realitate,-el 
însuși a font salvat de la accidente 
cu urmări Ireversibile de cătra oa-, 
meni Inimoși sl modești, cum este 
muncitorul instalator Victor Irimej. 

Dacă demontăm cit de cit Bees’ 
„angrenai al justificărilor" —; atlt la 
interlocutorul nostru, cit șl la alții la

riozile. a fost ridicat cu mllnlle mele 7 
Că ml-am pus și viata in loc atunci 
tind a trebuit să salvez niște utila te 
aflate In primejdie 7 Că am pus la 
punct atltea Inovații, atliea procese de 
produeile 7 (?l începe să ne schițeze 
pe hlrlle un air de detalii, tehnica 
caro n-au nld o legătură. In fond, cu

i

.voltură de tovarășul Lavu : felul 
cum se fdrâduleșta eă „Justifice* nu

trc atelierele șl secțiile de produtiie 
pe care ni le-a descris ca fiind rodul 
activității sale „neobosite* nu fost. In 
realitate, create ne UhiduI fostei con
duceri : chior si In cele ridicate In cel 
patru ani al directoratului său.' contri- 
bulin tovarășului Lavu n-a fost cu

— Ați putea să ne spuneți care a 
fost contribuția tovarășului trimes la 
realizarea gumei de mestecat pe care 
aii omologat-o ca Inovație realizată 
exclusiv de dumneavoastră si de chi
mism Tralan sl Olillo Budlu 7

— Păi ce-a făcut Irimes altceva dedt 
că a pus In practică planurile de In
stalații pe care le-am elaborat eu per
sonal 7 (acolați „cu personal" care 
ne-a Izbit neplăcut urechea In tot de
cursul dialogului — n.a.1.

— Oare vă mal amintiți cu cit a 
fost retribuit pentru această contri
buție 7

— I-am dat o primă de &OT de lei la 
afirsltul anului».

— Nu cumva vă mal amintiți sl cit 
ați primit dumneavoastră personal 
pentru respectiva Inovație 7

Făcea „eforturi” vizibile «ă-sl amin
tească. I-am aiutat noi memoria : . 
35 000 lei.

— De ce nu 1 s-au plătit Iui Victor 
Irimeș măcar cele peste patru aule de 
ore suplimentare efectuate la realiza
rea acestei inovații de pe urma căreia 
dumneavoastră v-atl retribuit atlt de 
copios 7

— Ore suplimentare 7 I Dacă ar fl 
făcut ore suplimentare ar ti trebuit să 
fie pontate 1 Unde au fost pontate 7

- Atunci cli ::' - - - -
tal* deipe tlșta ____ _____I
luat parte activă Ia realizarea practică 
a Inovației și deși 
către Lavu promlsii 
acest sens), a înaintat o cerere pen
tru plata orelor suplimentare. Petre 

■Lavu și-a pus o rezoluție prin care îi 
respingea această Îndreptățită solid-

I re făcuseră de 
iun! solemne In

Vlcîor B1RULDEANU
Al. MUREȘAN

Mcol.se
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DACĂ SOLUȚIILE AU FOST AȘTEPTATE

o mw wufr

L'-' ' ' ..X - ,j
țlonală b resurselor de 
apă. Interzicerea prin lege 
a poluării apelor antre
nează șl mal mult pe epe- 
ctallștll din diferite do
menii In «copul Identifi
cării soluțiilor cotor mai 

, eficiente., in condițiile ță
rii noastre, pentru protec-

Slmpozlonul a relevat

8

)rM/ <

Noi păreri pe mărginea articolului „De ce este riscantă 
teoretizarea... „riscului" în cercetarea științifică"

î . |

în multe fabrici și uzine, rezul
tatele cercetării științifice slnt aș
teptate și primite cu deosebit in
teres, „ca plinea caldă", cum sa 
spune; pe valorificarea operativă șl 
completă a acestor rezultate bazln- 
du-se, în mare măsură, înnoirea, 
diversificarea și lmbunălă|Irea cali
tății produselor, perfecționarea teh
nologiilor de fabricație, reducerea 
cheltuielilor materiale de producție 
șl. In general, creșterea eficienței 
activității economice. O asemenea 
apreciere s-a Impus cu prioritate 
In timpul continuării investigațiilor 
noastre pe tema riscului In cerce
tarea șUinlitlcâ (vezi ..Srintela" 
din 12 aprilie' ax.). In urinelo clu
jene constructoare de mașlnt „U- 
nlrea" ®! ..TehnofrW șl. mal alea. 
In uzina chimlco-metalurglcă bucu- 
reșteană „Neferal". unde zeci al 
zeci de «rtuțll — Inițiate de ca
drele proprii sau de Specialiști al 
unităților de cercetare — âu fost 
valorificate ta producție In mod 
•xemplar.

Numai că, ta alte multe cazuri, 
nu se acordă atenția cuvenită va
lorificării rapide a rezultatelor cer- 
celării științifico — ca o cerință 
esențială a unei activități econo
mice eficiente. De ce ? Tată o pri
mă cauză : ta cadrul unei, recente 
conferințe de presă, reprezentant! 
al conducerii C.N.Ș.T. ‘ arătau că 
din grija — eu totul exagerată — 
de a nu „risca" unele dificultăți fn 
realizarea ritmică a planului do 
producție (știut fiind că pregătirea 
și introducerea ta fabricație a u- 
nul produs sau proces tehnologic 
nou confrunta, de obicei. Întreprin
derile cu oarecarl dificultăți orga
nizatorice și de aprovizionare), 
promovarea rezultatelor cercetări
lor științifice in producție este ter- 
Bivcrsata. pe alocuri, cu lunile șl 
eu anii, fiind amfaată obținerea pa u ii jo>>> u,,,111.ul o„ 
această bază a unor rezultate eco- tulndu-se. ta principal; ta uzină.

amfnată obținerea pa

tractor, de combinarea el cu o par
te a respectivei instalați! n nive
latorului, modificare capabilă 
genereze, potrivit antecalculetor. in 
afară de ușurarea execuției, o e- 
conomie do 10 900 lei la fiecare a- 
gregat. Soluția stă insă neluată In 
Bearnă In cine știe ce fișei.

Așa fiind lucrurile, l-am între
bat pe Irig. Ion Cri.țan, director 
general In cum lși ex
plică apariția unor asemenea si
tuații.

— Simplu : uzinele au lot Inte
resul să-șl perfecționeze produsele 
sau să realizeze economii, dar nu 
stat pregătite să preia șl să apli
ce toate soluțiile care II se propun 
In acest sens, uneori chiar la ce
rerea lor. De regulă, nu bunăvoin
ța lipsește, d un utilaj sau altul, 
care nu poate fi procurat dedt în 
ani. drir fără de care o rezolvare 
sau alta nu, poate fi valorificată. 
Ieșirea din impas constă In abor
darea Integrată o oricărei teme, in 
facilitarea fructificării rezultatelor 
cercetării propriu-zlse prin realiza
rea simultană a echipamentelor 
tehnologice necesare ta acest scop. 
Aceasta este, do altfel, orientarea 
po caro o dăm tuturor unităților 
noastre departamentale de cerceta
re. Aș aminti că Institutul de’cer
cetări tehnologice pentru construc
ția de. mașini — I.C.T.C.M. — șl-a 
Însușit, cu foarte bune rezultate, a- 
cest stil do muncă.

Directorul uzinei „Unirea" , din 
Cluj, Ing. loan Glurgea, ne-a re
latai un alt aspect demn de reți
nut :

— Am reușit «ă prevenim sur- 
prizele, neplăcute din faza de tl- 
naJIziire a cercetărilor, promovînd 
cu perseverență cooperarea cadre
lor noastre de cercetare eu specia
liștii din afară șl. îndeosebi, cu cel 
din învățăminte! superior. Efec-

De vină, cred. nu. slnt atlt 
constructori! proprlu-zlșl. cit d:o- 
iectanțll — care nu prevăd baloa
nele aparente . In proiecte, zldn- 
du-șl, probabil, că sl ate construc
torii vor refuza efl le folosească — 
precum șl beneficiarii, caro nu-șl 
cunosc Încă bine Interesul. Noi 
rintem bolărlțl Insă, să nu ne dăm 
bătuți : vom întocmi șl difuza fișa 
tehnologico detailate privind exe
cuții betoanelor aparente cu fibră 
evidențiată, cu față l Isă șl cu su
prafețe In rellof. Plnâ la urmă, 
este exclua ca ceea ee — peste ho
tare — constructorii români apli
că, din ' rațiuni economice majore. 
In mod curent, să nu se aplice si 
în țară.

Mai există. In legătură cu su
biectul In discuția, cel puțin alte 
două aspecte care ar merita să re
țină atenția. Este vorba, mai 
de o valorificare „de ochii IumU“ a 
unor cercetări științifice. Iată, bu
năoară. cazul țevilor cu ariutoare 
pttnlru schimbătoarele ■ de căldură. ....
produse de uzinele de utilaj chimic lurk inclusiv pe cele de licențe, nu 
„Grlvlța roșie" din Capitală, pe baza , lț*?{,u® 651110 Jn Ipostaza inadml-
unei Invenții realizate la Institutul sibllă de a aștepta ca lnșlltutele 
de cercetări tehnologice pentru con- depar.amentale să le alimenteze
strucțla de mașini. Aparent, soluția oîi.c u,. raCTÎ"

„niirfl ■ n.>. « ' ținerea Înaltei compeUlivilâtl a pro-respecUvh se ap Jcă . Pe o Instalate p^tru CTCșierea eficientei
anume concepută și realizată In a- actlvKfitli economice. ' •
cest ceop ae produc asemenea țavj a u dJn,
în realitate Imă dat fiind volumul . ta M nlle.. M teftsură ce aetlvl-

. t«teâ de cercetare ae. va desfășura cu posibilitățile «1 cerințele pracUdi, flnroacM, nrod„riie. pe mfi
la cazul valorificării soluției amin
tite se menține un formalism crai 
Evident, uzina produce ta funcție 
du comenzi. Dar de ce acceptă ca 
acestea să fie allt de mici ? Cert 
esie că produsul nu c cunos
cut îndeaproape nici do prolec-

tanti, care nu-I prevăd tn noile In
stalații, nici do beneficiari. care 
nu-1 folosesc In lucrările de între- 
ținerc-reparaUl. In id doilea rlricl. 
in unele dintre unitățile Investiga
te stăruie o situație paradoxală. 
Despre ce receptivitate față de va
lorificarea unor soluții tehnlco- 
știlnțlfice noate fl vorba, din mo
ment ce o serie de Întreprinderi

- Industriale nu nu, practic, nici în
clin, nici In minerii cu cercetarea 
științifică ? Este adevărat, nu se 
poate apune că Uzina de mașini 
grele. Fabrica de confecții și tri
cotaje. uzinele „Electronica" sau 
„Electromagnetica*. toate din Ca
pi lală. n-ar valorifica unele cerce
tări științifice care le-au fost pusa 
la dispoziție. Dar nu se poate tre
ce cu vederea starea de lucruri că. 
In aceste mari unități, nu se des
fășoară o activitate proprie de cer
cetare corespunzătoare. Or. nici o 
uzină, oriclt de nouă si de modernă 
ar fi, nu se poate baza la n<vfir«t

' pe proiectele Inițiale sau pe impor-

mai aproape de producție, pe mă
sură ce cadrele din economie vor 
conta pe știință ca pe un principal 
mijloc de Înfăptuire'a sarcinilor de 
modernizare șl dezvoltare a produc
ției.

Adrian IOAN

’ notnlce valoroase, care pot Inire- 
Jfj, ce cu mult eventualele scăderi ig uu uuilllkuiv
) .. temporare de. ritm.Jp, mersui pro- n ăullcatc fără dificultăți: în blus, 
kg,, durtlel. in acest-. feL sub • para- ... ..........
> vanul... „riscului", din motive ca 
( iotul subiective, din cauza unor 
. neajunsuri de ordin organizatoric,

unele cercetări științifice de valoa- 
’ re nu au fost finalizate, o serie da 
’ soluții novatoare șl eficiente, ofe- 
>, rite producției de către cercetarea
* științifică, nu gînt primite de In- 
’ trcprlnderi cu Interes șl receptlvl- 
I tale, deși acestea ar asigura redu- 
I cerea sau chiar înlăturarea unor 
( Importuri.
ț La uzina „Electropreclzla" din
> Săcele, bunăoară, nu și-au găsit 
. finalizare rezultatele cercetării în

treprinse de centrul de cercetări al 
Grupului industrial de mase plas-

'■I Wce clin Capitală. In legătură cu
* materialul pentru lnvellroa arbo-
* relul flexibil și de izolație al au-
> tovehlculelor șl," ca atare, nu s-a

renunțat la aducerea din import o
I granulelor utilizate In, acest scop. O 
. altă realizare a aceleiași unități de 
’ cercetare — stabilizatori lichizi da 
’ plumb — nu a fost nici ea apll- 
' cată In unități ale Industriei ușea- 
»’ re. cărora le-a fost pusă ta d le
ii' poziție. La întreprinderea' do mo-
> rărit șl panificație „23 August" din 
>' Capitală „zace" de doi ani neomo- 
. logată șl neutillzată o instalație —

rod al unei cercetări științifice — 
de înnobilare a griului de soluri

* mai puțin valoroase. In fino. Ml-
> nLsterulul Industriei Construcțiilor
> de Mașini l-a fost oferită, cu mal
* bine ds doi , ard ta urmă, o solu- 

țio do simplificare șl Îmbunătățire
’ a slstemuul hidrostatic al nlvelato-
* ralul NT O utilizat ta amenaja-
* raa terenurilor nentru Irigații. Ests
* vorba de o adaptare la acest utl-
* laj a instalației hidraulice da la

cercetările țin seama de realități
le șl de cerințele producției, pol 
fi aplicate fflră dlficuTtfitf In plus, 
lucrlntl cot ta cot cu specialiștii ex
perimentați din . afară, cadrele 
noastre de cercetare — In general 
tinere — au avut o evoluție mai 
rapidâ. și-au însușit mal ușor si 
mal repodo metodica muncii de 
cercetare șlILnilficâ. în esență, 
cred că ta cercetarea aplicativă 
succesul final depinde de modul ta 
care beneficiarii reușesc să dirijeze 
eforturile cercetătorilor spre rezul
tatele de care au nevoie, aplicabi
le in condițiile do dotare existen
te, de colaborarea strînsă și per
manentă dlniro oamenii de șlllii- 
|ă șl spcclalișlll din producție.

Ne-am notat șl cele spuse de Ing. 
Magdalena Toma, șefa filialei din 
Cluj a Institutului de cercetări in 
conslrucțll și economia construcții
lor (ÎNCERC) :

—' în urma unor studii șl cerce
tări minuțioasa, speelalLșUI filialei 
noastre ’ au propus — In ..Buleti
nul construcțiilor" ri direct unor 
trusturi do construcții — elimina
rea finisajelor exterioare umede la 
clădirile industriale șl ta blocurile 
de locuințe, pe baza utilizării be- 

- toanelor; aparente cu aspect natu
ral 'sau decorativ. Deși. permit re
ducerea substanțială a consumului 
de manoperă, tac să dispară de
pendența activității productive de 
filarea vremii șl elimină lucrări 
ulterioare de... Întreținere, aceste 
betoane nil 6-au aplicat declt, cu 
chiu, cu, vat' la o hală a uzinei 
„Țehnofrlg". Există o singură ex
plicație : baloanele aparente nece
sită ceva mal multă atenție la exe
cuție, căci eventualele defecte se 
văd. hu mal stat acoperite do len-
culalfi.

(
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ATOMUL — ÎN NOI COM
PARTIMENTE DE ACTIVI

TATE ECONOMICA 
ig ,1y r __ .. _

Pentru anul In curs, colectivul 
Institutului de fizică atomică a 
încheiat contracte de cerceta- 

tehnlco-econo- 
de unități. Intre

£ Î

re științifică șl
mice cu circa - SM __ ^.-*--4.-
temele mal Importante, demna de 
reținut slnt cele referitoare la 
elaborarea unei metode de măsura
re cu ajutorul izotopilor radioactivi 
a debitului de țiței transportat prin
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Calculatorul electronic optimizează decizia economica

conducte maffiatrale șl la construi
rea aparaturii necesare cu ajutorul 
căreia va putea fi determinată cu 
precizie mărită cantitatea de țiței 
nvrală rafinăriilor, precum șl cele 
care privesc nollo sortimente de ra- 
dlolzotopl șl substanțe organice 
mâreăte. destinate stabilirii unor 
diagnostice medicale. Vor fl puse la 
punct unele metode speciale care 
vor servi •, In cercetarea agricolă' 
pentru obținerea de informații co
recte, asupra coeficientului do utili
zare, a îngrășămintelor cin cătr«, 
plante; J

Do asemenea, specialiștii Institu
tului vor efectua marcări cu izo
topi radioactivi ale unora dintre 

■ furnalele combinatelor siderurgice la 
Hunedoara șt Gaințl, in scopul de
terminării Uzurii căptușelii refrac
tare, prelungirii ciclului de funcțio
nare Intre două reparații capitale 
la furnale. Multe contracte privesc 
' ■ J ' ’ ? ■ 4;' A’.' f ■ "

împlinit
des

i!l. 
proces 
boraior, ltcumu «uhm- 
gerea calalllleă a oxlri- 
lor de azot, care stă 1a 
baza proiectării unei In
stalații pilot. După cum 
ee știe, oxlzil de azot, 

_________ _______ _„r__  datorită; faptului că Mnt 
de mai mult timp cerce- foarte corozlvi,; f duc .ta

Itidustriale șl.
JU, **
de reglare șl control. Pro
cedeele folosite plnâ In 
prezent pe plan mondial 
slnt nerentabllo ; In 
cchlmb. cel românce se 
Impune tocmai prin aces
te calități : preț de cost 
Bcăzuț,- durabilitate . mare 
In exploatare.; permlțlnd 
distrugerea eficientă, a 
oxlzllor de azot Intr-un 
proces de două trepte, la 
o temperatură i de 450— 
MM) grade.

Dezvoltarea tehnlco- 
lndustrlală actuală pre
supune un consum de e- 
nerglo mărit care adu
ce după sine < cantități 
sporite de deșeuri (soli
de, gazoase. odoranto 
ș.a.) șl care alnt evacua
te po cit posibil In at
mosferă. SpedallșlU a- 
predază că factorii Im
plicați In concentrarea 
poluanțllor In atmo-sferă 
sint, In primul rind, vi-- 
teza vlntalul șl, apoi, 
distanța față de sursa de 
poluare. Această direc
ție interesantă de ■ cer
cetări’a fost abordată de 
către un colectiv do. spe
cialiști din Cluj, caro ,a 
studiat Influența viatu
lui asupra 'concentrării 
Impurităților și . noxelor 
In aer. ia diferite dls- 

„     -,t n—r.............. ; -,.......... T ___ .................... j țanțo d<Ț;siir^ț doiprodur
cupările sporadice 'din pus la punct. de către’un baza diferitelor măsură- ccro a acestora. Stablll- 
*™..» <ui—.t.--. -„.„a™ a.- toți ('efectuate de un alt rea unor valori maxima

colectiv .de cercetători, ?Lr,1!,njm,e' ^diferite In- 
In vederea aprecierii 
gradului do poluare a 
In sta ta ți Hor electrice de
înaltă tensiune, au fost 
identificate soluții apli
cabile allt în exploatare», 
cit- șl în construclta izo
lata: Hor acestor linii, 
afilfel Incit frecvența 
proceselor de conturnaro 
(minere la pâmînt. scurt 
clrcuilare) săi devină din

Protecția mediului, 
combaterea poluării ae
rului, apelor șl solului — 
lată probleme co Inte- 
re-sează întreaga ome
nire. în aceste domenii, 
cercetarea științifică ro
mânească este in mă
surii să ofero rezuita- ...______
te promițătoare. Este o Ha mediului, 
concluzie care «-a des- F‘----------- ’

Indicatorii tehnlco-eco- 
nomtet al întreprinderi
lor din acest sector, in 
condițiile protejării efi
ciente a mediului încon
jurător.

O problemă majoră cu 
care este confruntată

tehnologic 
pentru

de U- 
dislru-

S.LIddU _SJLl.l4Jt.bi, HJJ.1.U ji/. fVArU. WȘj 1AJW.4 Mj y£.1» l.g, MMUi

tarea științifică pe plan deteriorarea rapidă a In- 
________ _J____ ____ __ r______ mondial constă in: com- stalațlllor 1,^ 
prins pregnant șl___din ol alte procedee elabo- baterea aporlulnl ccn- In spectaL; a -sistemelor
Iticrlrile celui de-al rate de specialiștii noș- tratelor termoelectrice la
IV-Iea Simpozion de trl In domeniul rornba- poluarea mediului cu
combatere a poluării mc- terii poluării apel și ac- oxizi de sulf șl plumb,
dlulul, organizai , recent 
do către com Ista do spe- —.. m»»
ctalltate din cadrul Aca
demici Republicii Socia
liste România. pțl fflHHE

Unul din procedeele fidel rirl f1"
romăneșll (sistem . de HajraSEfflni®]9|SH|
captare șl epurare a g
gazelor), aplicat la hale- EUnI
le Industriale pentru pâa- HBHB
trarea calității aerului, • «“ '
allt in interiorul lor, eit W. '
și la zona ambiantă, b fcrijă RSi
fost premiat recent- ca EH la HB1 pj
medalia de aur, la Salo- Bajg fiți R]
nul Internațional de In- «03 fMl [J
vențll de ta Vlcna. O se- HjB feri’l
rio de echipamente șl Lj UJ La
tehnologii, utilizata in 
industria chimică. In ■ ‘
construcțiile de mașini IffiS M SOfTi' Enl
ș.a.. au primit alte di-;- ® fS l Am @ H M K
tlncții șl au fost apro- HWkfflH Ej țd IW.
etate 1a prestigioase ma- M H ™ 1.7
nifestărl Inlcrnaltonaln tj e'jHVi RJ hi 14
do specialitate, datorită “ ™ M
caracteristicilor lor teh
nice șl funcționale. ■» 
t — Deosebit de1 semni
ficativ oalei faptul — no 
declara, cu prilejul' sim
pozionului amintit, prof, 
emerit dr. doc. George 
Bărăneseu, președintele
Comisiei pentru comba- In procesul de fabricare

rate do sperialUlii noș-

I - > \ ’M WMxz 
ruluL Un astfel de pro

dsccdcu tehnologic 
neutralizare a apelor 
chimic Impare, -deversate

'i

» - g>; w Ipriil Qț ti V; ț? '
Soluția desulfurăril ga
zelor. de coș, prin utili
zarea' anumitor combus
tibili (cărbune de o cali
tate slabă), a fost elabo- 

in- rată de către un .colectivterna poluării mediului a acidulai 'fosforle și _______ ____
a Academiei — că pre o- grășămlntelor fosf alice, de, sp&ctalLștl rc
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trecut au fost înlocuite colectiv' de cercetători
In ultimul timp cu acli- români, ce dovedește ca
vități organizate, că la teem de eficace. Aplicai
noi Interesul șl rftspun-, în practică, acest proee-
deren pentru asemenea deu va duce la păstra-,
probleme capătă dlmeri- 
șlunile necesare. în con
formitate cu ritmul dez
voltării economice șl eo- 
ctale a țării. Realizarea 
unul echilibru . '
între dezvoltarea activi-, 
tații industriale și păstra- ’ 
rea calităților fizlco-chi- 
mice ale mediului este 
o .necesitate care preocu
pă in cea mal mare mă
sură nu numai unitățile 
productive, nu numai 
specialiștii din ’acest do
meniu, dar și - organele j ,______ _______ _____ _
de conducere ale parti- de var. Prin gencrallza- 
dului și statului O ex- -J- -------__
prerie elocventă a unor 
asemenea eforturi o re
prezintă noua legisla
ție, ■ votată de Marea 'A- 
clnnare Națională, cu pri
vire la gospodărirea ra-

români. &o îdovedește ex-

rea nealtcrată a caracte
risticilor flzico-chlmlce 
alo apelor, solului și ae
rului și va genera obți
nerea unor economi! de 

perfect circa 20 milioane lei a- 
nual, numai im platfor
ma Combinatului de În
grășăminte chimice de la
Tiirnu-Mâffurcle. Totoda- ce In ce mal rară. Iar 
tă. utilizarea < J -
reziduuri. Ih _____
ții șl prin intermediul 
unor tehnologii, va rea-, 
duce In circuitul econo
mic importante cantități:

j
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stabilirea de metode șl procedee, 
bazate pe folosirea tehnicilor nu
cleare, destinate controlului calității 
unor produse, urmăririi proceselor 

. tehnologice din diferite Întreprin
deri. Alte contracte se referă la 
proiectarea, executarea șl montarea 
unor dispozitive șl instalații specia
le pentru controlul nivelului din di
ferite Instalații șl recipiente închi
se. solicitate de diferite unități e- 

• con ornice.
Colectivul Institutului și-a propus 

cn, In acest ou, po baza contracte
lor do cercetare științifică și tehnl- 
co-econom!ce, Încheiate cu diverși 
beneficiari, să realizeze venituri cu 
17 milioane le! nw! mari dorit In 
1071. să dezvolte și să lărgească In 
continuare legăturile de colaborare 
cu diferite ramuri ale economiei na
ționale, cuprinzind noi comparti
menta da activitate.

CONSERVAREA ORGANE
LOR PENTRU TRANSPLANT

Laboratorul de patologie experi
mentală, transplantare de organe șl 
investigații clinice speciale al Spi
talului clinlo Fundcnl din București' 
(Înființat In anul 1900) ișl desfă
șoară activitatea In dlqva domenii 
cărora medicina le acordă aatăzl o 
deosebită Importanță : stările hlpo- 
blollce (in special hlpotennla arti
ficială), transptantareo organelor șl 
problemele biomedicale pe care cn 
le suscită, aspectele patogenlce ate

■’ X • V ■.*. î. ’ ' '<■' • \ 7 - .-r: ■ 135
mijlocie, toate conectate șl nltățlle de control, în ace- 
Interconectata. Iji baza pi- lași timp, prin Intermediul 
ranikk'l eo află Întreaga acestor unități do control, 
gamă a ordinatoarelor ce 
putere mică, a periferiilor 
șl terminațiilor dă toate fe
lurile — ordinatoarele folo-

'nlta In învățăm in'., In ser- 
vicll (rețineri de locuri In 
hoteluri sau rezervarea 
locurilor pentru avioane șl 
trenuri) șl. blnelntetes, ta 
Întreprinderi șl alte unități 
economice. Baza piramidei 
tis va lărgi cu timpul, mă
rimea acesteia fiind direct 
proporțională cu gradul de 
utilizare a in format leii In 
majoritatea sectoarelor de 
activitate.

Deci cum funcționează 
piramida lofunnallcă ? Toa
te Informațiile ce pătrund 
In terminații — aflate 
baza 
Imediat transmise 
toarelor din etajul superior. r
Aceste date film folosite ®
aid Imediat sau diferențiat, M
in timp. De asemenea, In- M
formațiile ajunse .la- etajul B
mijlociu al piramidei dnt

Informatica a 
doar douăzeci și unu 
ani. A atins vlnsta majora- 

JUildi, dar nu șl “pe aceea-a 
cristalizării evoluției sale. 
In legătură cu viitorul,său, 
de pe acum există o certi
tudine absolută : ordinatoa
rele se ' vor multiplica in 
ritm intens; în condițiile în 
care Informatica Lși va con
tinua dar și accelera „Ih- 
rilirarea" In toate domeniile 
activității economice șl si
ci ale.

Care vor fi caracterlsil- 
cile ordinatoarelor ce vor 
funcționa in anii 1880 șl 
Uj’.M și care vor fi metodele 
informatice folosite atunci? 
Evident, pa un teren așa 
de instabil este greu dedat 
un răspuns precis. Totuși, 
la ora actuala, liniile de 
forță ce ©e degajă, avlrid 
cn reper nivelul atins astăzi 
de informatică, nu fac Im- 
postbli do fltabillt cadrul In 
care se va situa evoluția n- 
cestela Ih viitorii cincispre
zece, douăzeci de ani.
• Lucrurile1 cele mal sigure _______ __  . ;JMB■■■■
caro @e pot afirma, privitor transmite eventual șl către
la această evoluție, se re- „băncile" de date. In vede-
feră la sistemul de organi- rea punerii ..ta zi" a aees- 
zare al ordinatoarelor; la 
mecanismul lor de funcțio
nare In cedrul unor siste
me. Toate orientările care 
au fost definite eondtie 1a 
.statemul de organizare al 
Informaticii in forma pira
midelor. Practic, in vlr- 
fui fiecărei piramide (lo
cale, regionale «au națio- ■ _ _ r . . ..
riale) ®a află una sau mal orienta rezolvarea <
multe „bănci” de date șl de către ur. erdlnster cp- —T ... ■■—
programe. Urmează ordina- zat. In funcție de iMlcațifle șl construcția acestor plra- 

. ............................ . * ... mlde va fi la nivelul atins

se va deschide.» accesul; la 
informa Ui le cerute, aflate 
in „băncile" de dale. Aceas
tă .încrengătură complelă 
In trei dimensiuni, in inte
riorul fiecărei piramide, va

o

Ia 
piramide! — vor ti 

ordina-

multa „bănci" de date șl de 
programe. Urmează ordina
toarele de putere mare îș!

\

rea procedeului pe toata 
platformele industriei de 
îngrășăminte (după a- 
preclerea centralei in
dustriale do resort) se 
vor îmbunătăți simțitor

!' .5

B

tervalo de timp, la nive
lul terenului sau la o 
Înălțime și direcție oare
care 'sau, pe direcția ra- 
z/.'t viaturilor.' permite 
elaborarea soluțiilor ce
lor mal bune în vederea 
amplasării unor obiecti
ve Industriale, soluții 
care sini deosebit de uti
le încă din acest cincinal. 
Legate de problema am
plasării Judicioase a u- 
nor noi unități de pro
ducție, măsurătorile e- 
fecluate In centrele ur
bane aduc o serie da 
date noi ta studiul noci
vităților șl. evident, cri
terii științifice de apre
ciere a acestora.

Fără îndoială, aces
tea stat doar cîteva din 
rcailzărBo prezentate in 
cadrul simpozionului, ta 
ansamblul preocupărilor 
șl acțiunilor mult mal 

, complexe, mal rodnice 
pe caro comisia de spe
ciali lato din cadrul Aca
demiei le promovează. 

... __ __ ________ Important este ca acesie
poluare crescut (sau ’ rcriuilato ®ă ffe' aplicate 

, ta practică.
&. ^‘unH^ t‘ee18' :’v7b0
tile de producție n ener- probleme cu mari Impli

cații economice șl so
ciale.

1
z

acestor pagubele să fie mult re
instala- duse. Pentru că, o'între

rupere de numai- 7 mi
nute a alimentării cu 
energlo electrică — ca 
urmare a acțiunilor de 
poluare de care am a- 
mintlt — poate produ
ce paguba estimate la 
circa 12 milioane lei. 
Studiile Întreprinsa da 

■' cercetătorii noștri nu 
permla stabilirea unor 
soluții ce se cer grabnic 
Stlleate, In special In 

tuațta În care pe ace
eași 'platformă Indus
trială să află amplasate 
unități cu un potențial (|t. -______
In continuă creștere), ca îwlntirztat

J

Si. ®
• .. E $

' ’• r-'.- , j -7............. ■-
unor boli cardiovasculare și oJe u- 
nor boii renale. în cursul ulti-nor .
muluț an, tinerii oameni de 
știință: al laboratorului au în
cheiat o serie de- cercetări deosa- ' 
bit de valoroase șl cu caracter ine
dit. Este vorba do o lucrare care 
privește elaborarea unei noi mt- 
lotlo de conservare a organelor (ri
nichi șl Inimă) pentru transplan
tare. Această metodă constă In uti
lizarea unul lichid de conservare, 
numit de,autorii cercetării „lichid 
cStoplnsmic”, deosebit nu numai 
prin complexitatea Iul. ci șl dato
rită faptului că relațiile cantitative 
dintre consllluenții acestui lichid 
artlfletal reproduc pe aceltta (c-i- 
nascuta plnă ncum) dintre constl- 
tuențll celulei vil. Metoda prezintă 
avantajul că permite conservarea 
Sde 72 ore, în condiții de ,,sc

ale biologică", a organelor pre
levate pentru transplantare și nu" 
face necesară utilizarea unei perfu
zii artificiale continue. (Procedeele 
folosite In lume. In prezent, recia- 
nta o perfuzia continuă a viitoarei 
grefe și nu permit o conservare mal
lndelunffnlă de 4B ore, fără preju
dicii serioase asupra structurii șl 
funcției acesteia).

O altă lucrare -importantă, caro 
abordează dlntr-o perspectivă ori
ginală cea mal dificilă problemă ac
tuală din domeniul transplanlăril 
organelor — și anume: tolerarea 
grefei de către gazdă — se referă Ia 
utilizarea anumitor ânilgtme virale 
pentru producerea acestei stări.jdrir, fa&î 11

7'i r;V v
caro nfl contribuie la pro
gresul ți buna funcționa-o 
a Întreprinderilor, organi
zațiilor șl societății, În an
samblul el. In concordanță 
cu obiectivele făuririi eo- 
cletățli socialista mulUlate- 

—.— ----- ...------- ... ral dezvoltate In țara noas-
lăturate de puterea omului, tră. O coordonată esențială

de civilizația zilelor noas
tre, nu mal puțin grea derit 
construcția piramidelor fa
raonilor. Se vor Ivi diverse 
momente in realizarea a- 
cestor piramide ale secolu
lui XX, ci nd vor Interveni 
dificultăți, ce vor- trebui ln-

E țlle de producție a ener
giei electrice. Astfel, un 
colectiv do specialiști de 
la Centrul de chimic Ti
mișoara a elaborat un Elena MANTU
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Macheta unei instalajii do copiere a gazelor finale 
Intr-o instalajio de producere a acidului sulfuric i

j

Introducerea sistemelor de ufmărlndu-ee utilizarea efl- 
eonduecre cu mijloace de 
prelucrare automată a da
telor șl dotarea economiei 
naționale cu tehnică (Ic cal
cul In perioada 1071—1980.

După cum se arată In a- 
ceaală holărlro, orientările 
do bază ale informaticii în 
viitorii ard privesc : Intro
ducerea cu prioritate a a- 
cesteln In Întreprinderi șl 
centrale industriale, acor- 
dlndu-oe atenție deosebită 
conducerii producțtcl ; sta
bilirea fluxurilor Informa
ționale optime ; Îmbunătă
țirea sistemului de Indica
tori ecnnomlco-socinlt.

Th perspectivă va fi rea
lizată plramkln Informatică 
do care aminteam la Înce
putul rindurilor de față, 
liaza piramidei o vor con
stitui cele 1030 de unități

denlă a echipamentelor:
Concomitent cu construi

rea acestor etaje alo pira
midei sa va trece la for
marea șl. organizarea, băncii 
centrale de date, precum și 
a blbUdtcdl de programe. 
Se prevede, de aseaâenca, 
adaptarea rețelei de teleco
municații la necesHățlle in
terconectării viitoare a cal
culatoarelor. Pentru asigu
rarea funcționării piramidei, 
In perioada 1971—1973 vor 
fi pregătite peste 20 OOO ca
dre de sperialltale, aces
tora tiMturiiulu-ll-se șl cel 
peste 8 980 de programatori 
șl operatori ce vor fl școla
rizați. in'aceeași perioadă, 
pentru 
meritelor 
ni zare.

servirea cchipa- 
de medic meca-

r

torsi. Invers, toate cererile 
de Infotmațll,' de calcule fi completată prin Interco- de Imaginația și inteligența a perfecționării actlvllâțll 
«aude comparații, plecate ^u'"’ nlvtt'u* „Mn.cl- , M ’ in toate domeniile șl ra mu-

> • . 1 . lor- de dale șl al blbllpie- In condițiile creșterU rile econom Bei naționale o
cllor de programare; Intre comptexitâUlde ia un nivel oarecare al --- ---- L — , —-- ~ ------- -

piramidei și care nu vor ellO!' programare, Intre complexității economiei constituie crearea unul sis- fl conectate un număr rit 
putea fi satisfăcute Ta „ni- piramidele diferitelor re- noastre naționale, cerințele tem Informațional cuprin- mal măre de unități dotate 

. .. ... J. .«luni enn fflri z^tor șl operativ. Liniile de cu mijloace adecvate de
"xmvl Hnra'ww» «af.A ’’ InfAumn I 5v /— I 4™— — B I

...... I Pentru perioada 1076—.
economice care, ta 191© vor 1939 se prevede Jptrarea ta 
utiliza tehnica do calcul In 
conducerea producției ; ce
lelalte terminații șl perife
rii alo piramidei vor fl fo- 
Jcwite de unitățile de tavă-' 
țămint. de centrale de do
cumentare. unitățile sanita
re ș a. Etajul superior al pi
ramidei II vor constitui cen
trele de calcul, care, ta 1975 
vor fi ta număr de .89. La 
aceste centre puternice s-or

funcțiune a sistemelor func- 
țiortale generale.șl a siste
melor de conducere opera
tivă a unor ramuri șl acU- 
vliăti; ®e;va trece.Ia com
pletarea rețelei de Irmmf- , 
«Ie de date cu llnll.de tele
comunicații speciale, in, ve
derea Interconectării siste
melor de conducere cil mij
loace de prelucrare auto
mată a datelor șl se' vor 
^îmbogăți" băncile de data.
Astfel, după anul 1080. slnt 
asigurata , premisele roall-vel trânsmlse gluni sau țari plantflcârti șl conducerii . a_._ ,__ _, __ „ .r.........

unui ordinator Ierarhic su- Astfel ^se_ configurează Bodaî-economlce Impun <>ă dezvoltare alo lnforinatlcll pregătire șl transmitere a zării' treptata a sistemului
■' „A(h lir» imurm' iTizti«f7?irșS ■ «rlirif asrS'fs— m • (hawa-rșf r» T • r»«rl — J ».b---- s ua _ ■ '-jv...-— : c ■perior. Acesta va avea pu- schema Ideală a Informați- acorde o atenție‘din ce In țara noastră slnt clar «ta- datelor ; treptat ce vor asl- 

terea’de decizie, pentru a cil anului im Realiza- , aspectelor ’ blllte In noUrirea C.C. al gura cu capacftăU-do calcul
către un ordinator speciali- face, evident, pa paliere 1 nformaț,Sonate ale artivjlă- P.C.R. eu privire Ia perfee- și transmitere a datelor toa-
zaL in funcție de indicațiile șl construcția acestor pira- UI umane In procesul mim- țlonarea sistemului Infer- te județele țării. In concor

șl care vor fi furnizate de u- dl șl In luarea unor decizii
țlonarea sistemului Infor
mațional cconomlco-soclal. danță cu nevoile nceotora.

națtenai <Je conducere cu 
mijloaee de prelucrare au
tomată a datelor.
î ■ ' OU ;

Ing. Dan CONSTANTIN
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mul dintre ddlștil 
Nicolae Andronache,

do Nlcolae Bă.rbulescu 
Baroga.

Coxo (Franța) : cat. ușoară : Szentes lași : M. Milde (Tl.D.G.) 
(Ungaria) b.p. Holyk (Franța) : cat. ■' "•
«cmimijloc'e : Lassandro
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și împlinirii a 27 de ani de la victoria asupra fascismului
ț

Aniversarea Zilei independenței ds 
stat a României șl Împlinirea a 27 
do ani de ia victoria asupra fascis
mului su foit marcate, marți dimi
neața, de solemnitățile depunerii unor 
coroane de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului 
șl a patriei, pentru socialism, la Mo
numentul eroilor patriei și la Monu
mentul eroilor sovietici .din Capitală.

La solemnități au luat parte tova
rășii Gheorghe Pană, Iile Verdeț, 
Gheorghe Cioară, Cornel ■ Burtică, 
Mihal Dalea, Constantin Slătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, membri 
oi C.C. al P.C.IL. al Consiliului de 
Stat ți al guvernului, ai Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, conducători al unor InstltațU 
centrale și organizații obștești, gene
rali și ofițeri superiori, foști coman
danți de mari unități pe frontul anti
hitlerist, delegații ale oamenilor 
mundi din Întreprinderi și Instituții 
bucureștene.

Au participat, de asemenea, șefi al 
misiunilor diplomatice acreditați In 
București, atașați militari șl alți 
membri ol corpului diplomatic.

Pe platourile din fața monumen
telor, companii militare șl ale gărzi
lor patriotice au prezentat offiorul.

înl.acordurile sblanna ale Imnului 
dedicat celor ce și-au Jertfit viața 
pentru patrie, la • Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism au fost de
pusa coroane de flori din partea Co
mitatului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Minieri ; Corpului di
plomatic ; Ministerului Forțelor Ar
mate și Ministerului de Interne ; 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România; 
Consiliului National al Femeilor ; 
Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist șl Consiliului 
U.AS.R. ; Comitetului munldpal 
București nl P.C.R. șl consiliului 
popular municipal : Comitetului foș
tilor luptători antifasciști din Româ
nia : Comitetului organizatoric al ve
teranilor din războiul antifascist ; 
uzinelor constructoare de marini 
August" ; întreprinderii textile „Da
cia®. precum și jerbe din partea or
ganizațiilor de pionieri.

La Monumentul eroilor patriei sl 
la Monumentul croitor sovietici au 
fort demise coroane de flori din par
tea Comitetului Central a] Partidului 
Comunist Român, CoMilhiIuJ de Stat 
ș! Consiliului de Mlnlrtri ; Coreului 
diplomatic; Ministerului Forțelor 
Armate si Ministerului ■ de Interne 
Comitetului municipal București nl 
P.CJî. și consiliului popular munici
pal : Comitetului organizatoric al ve
teranilor din războiul antifasetet; 
uzinelor constructoare de mașini 
„Vulcan® : Fabrici! de confecții șl

Hgraflc „Casa Sdntell* ; uzinei' de 
țevi „Republica", precum șl jerbe din 
partea pionierilor.

La Monumental eroilor luptei pen
tru libertatea poporului șl a patriei,' 
pentru socialism șl la Monumental 
eroilor patriei a fost Intonat Imnul 
de stat al Republicii Socialiste Româ
nia, . tar la Monumentul eroilor «o- 
.vletlcl au fost Intonate imnurile de 
stat al Uniunii Sovietice șl al Repu
blicii Socialisto România.

Xn Încheierea eoiemnllătllor, cei 
prezențl !au primit defilarea compa
niilor de onoare.

La solemnitatea depunerii de co
roane de flori < la Cimitirul militari
lor britanici, căzut! pe teritoriul 
României in lupta Împotriva fascis
mului, au luat parte Mihai Marines
cu, vicepreședinte ăl Consiliului de 
Miniștri,. Constantin Statescu, secre
tarul Consiliului da Stat, Theodor 
Bur ghete, Flores Dumitrescu, Ion 
■Urdu — membri al guvernului, ge
neral-colonel Vaslle Ionel, adjunct 
al ’ ministrului forțelor arrnate, 
Gheorghe Călin, prim-vlcepreședinte 
al Consiliului popular al județului 
Ilfov, generali șl ofițeri superiori.

Au fost prezențl șefi al unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești șl atașați militari.

O companie militară a prezentat 
onorul. După Intonarea imnurilor de 
stat al Marii Britanii șl al Republi
cii Socialiste România au fost depuse 
coroane de fiori din partea Consiliu
lui da Stat și Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Soclnlisie România ; 
Corpului diplomatic ; Ministerul For
țelor Armato ; Consiliului popular al 
județului Ilfov.

Asistența a primit apoi defilarea 
Companiei do onoare.

Recepție cu prilejul Zilei 
naționale a R. Ș. Cehoslovaci

Cu prilejul sărbătbdl naționale a 
!’i. S. Cehoslovace,. Ziua eliberării do 
sub jugul fascist marți dimineață. 
Miroslav Sulek. ambasadorul acestei 
țări la București..»1T membri al-.om? 
basadei nu depus coroane de flori in 
Monumentul eroilor Juntei pantru li
bertatea poporului ®i a patriei, pen
tru todăUsm sl la Monumentul eroi
lor sovietici din Capitală

La solemnități au participat repre
zentanți ni Ministerului Afacerilor 
Externe șl Ministerului Forțelor Ar
mate. La monumentul eroilor sovie
tici au fost prezențl membri al Am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești. , , r,

‘ ★
Cu prilejul celei de-a 27-a anlvcr- 

flări a elllterărti R, S. Cehoslovace 
do sub jugul fascist, Mlrortav Sulek. 
ambasadorul acestei țări "la Bucu
rești, a rostit. In seara zilei de 
8 mal, o cuv! atare la posturllo noas
tre de radio șl televiziune.

Cu prilejul Zilei naționale a R. S. 
Cehoslovace, ambasadorul acestei țări 
la București. Miroslav Sulek, a oferit, 
marți'la amiază, o’recepție.
J Au- luat parte tovarășii'' Manea 
Mănescu, membru al Comitetului 

_ Executiv, a! Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. âl P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Ion 
Pățan, membrei al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului do .Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, Corneliu 
nescu, ministrul afaceriio: ______
Teodor,' Marinescu, șef de secție la 
C.C. al P.C.TL. Bujori Almășan, Ion 
Cosma, ‘ Mihail Horescu. Nlcolae 
Bozdog," miniștri, general-colonel 
Marin Nicolescu, adjunct al ministru
lui forțelor armate," conducători ai 
unor instituții centrate șl organizații 
obștești, generali șl > ofițeri superiori, 
oameni de știință, artă sl cultură., 
.ziariști. .

Au participat șefi de misiuni diplo
matice acreditați Ia ; București 
membri ai corpului diplomatic. “

Ma- 
ex terne,

(Agerpres)
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iri competiții /
O Astăzi, meci 

între echipele olimpice 
de fotbal ale României 

și Bulgariei

romani
internaționale
mică: Stacurechl (Polonia) b. ab. jSo-- 
mlk (Cchaslovoda) ; cat. semigrea: 
Vensloppen (Olanda) btob. Kole- 
ritach (Austria).

Cuvintarea președintelui I. B. Tito

la mitingul de la Titovo-Ujițe

Convorbiri

BELGRAD 9 (Agerpres). Lulnd 
cuvlntul la mitingul care, după cum 
s-a mal anunțat, a avut loc la Titovo- 
UJIțe, din R.S. Serbia, președintele 
lostp Broz Tito a evocat evenimen
tele petrecute aici cu peste- trei de
cenii In urmă dnd, In condițiile a- 

' primul
—, - , . ® 

constituit începutul războiului de eli
berare.

greslunli hJUerlsle. s-a creat 
teritoriu liber iugoslav, ceea ce

bararc.
După ce B-a referit la i.... 

realizate de R.S.F. Iugoslavia ,, 
rioacla postbelică, președintele Tlto 

I spuș : Pentru ca țara noastră i

te. •trebuie să depunem eforturi pen
tru perfecționarea sistemuluij nostru 
politic și economic. Rcferindu-se la 
măsurile adoptate In ultimul an șl 
jumătate, vorbitorul a arătat că. prin 
aceasta, s-a adus o contribuție esen
țială la realizarea vechilor aspira
ții privind roiul conducător al da
cei muncitoare In eoctetate. Men- 
ționlnd rezultatele pozitive obținute

progresele 
via In pe- 

' > a 
■ Oft
meargă intr-un ritm ‘mot rapid inaln-

PRIMIRE LA
PREȘEDINTELE PERULUI

.' X / :/ '/ X • . X ‘

de comuniștii dsn Serbia pe calea In 
făptuirii politicii, naționale a egalllă 
ții in drepturi In republica lor, pre- 
ședintele Tito a atras atenția, tot
odată,, asupra faptului că mai există 
forte care nu

județului Ilfov. :
Asistența a prir 

Companiei do onoare.
*

Cu prilejul zilei de 0 Mai au fott 
depuse, de asemenea, coroane de fiori 
la mormintele ■ eroilor români de? la 
Cimitirul militar Ghencea din Capi
tală, ia dmiiiroic șl monumentele 
eroilor român! din întreaga țară.

Cu acest prilej, membri aj gărzi
lor patriotice, tineri care se pregătesc 
In detașamentele pentru apărarea 
patriei și pionieri nu făcut gărzi de 
onoare. Fanfara militare au intonat 
Imnul Eroilor.

Cu același prilej au fost depuse 
coroane de fiori și In cimitire nle 
ostașilor sovletld, cfizuțl pa terito
riul , României In lupta Împotriva 
fascismului, de la Jilava. Herăstrău 
și din alta lacalifâți ale țării.

*
Cu prilejui celei dc-a 27-a aniver- 

„ .1—?_1 asupra fascismului, 
•dnatul cu afaceri ad-interfm al

«Ari a victoriei
insă: JHIH|MIHIHH|IBH
Uniunii Sovietico Ia București, V. S. 
Tikunov, a depus marți dimineața o 
coroană de flori Ia Monumentul eroi
lor eovioild din București.

: rO . (Agerpres)
!rt, ar ' ;jj/ '' • cM

Astăzi, de Ia ora 17. are loc pe 
stadionul Republicii din Capitală o 
partidă de verificare intre echipele 
olimpice de fotbal ale României șl 
Bulgariei. „Unsprezecele" nostru va 
fi format din : Ghiță — Pop. C. Ci
tea nu, Vlad. N. iohescu — Anca, 81- 
mionaș — Gydrfti. Tătaru, Kun H, 
Marcu. Din lot mal fac parte/ Co
mun, Codrca, M. Olteanu, Broșov- 
schi sl Helve!.

® Turneul de tenis 
de la Bournemouth

» ! {■u, s .
Tenlsmanli români Iile Năstase sl 

Ion Tiriac au debutat cu victorii In 
turneul internațional de la Bourne
mouth (Anglia), unde vremea s-a Im- 
ibunătățit șl partidele de marți, a-au 
putut disputa in condiții opilme. Iile 
Năstose L-a Învins cu 6—0. 0—4, 0—4 
pe francezul Pierre Dominguez, Iar 
Ion Tiriac l-a eliminat cu 7—5. 8—4. 
4—0, 0—3, pe italianul T. Bemoscohi.

® Campionatele europene 
de haltere

După cum s-a mal anunțat. Intre 
13 și 21 mai în sala sporturilor din 
Constanța se vor desfășura campio
natele europene de haltere. La n- 
ceastă importantă competiție parti
cipă campioni șt recordmani al lumii, 
precum si al',i sportivi do valoare din 
27 de târî.

Reprezentativa României va pre
zenta concurenți la următoarele ca
tegorii de greutate : cat. muscă : Ion 
Mortopan șl Zoro Flat ; caț pană : 
Marian Grigoraș șl Victor Rusu ; cat 
cocoș : Vaslle Bădescu ; cat. ușoară : 
Fiți Balaș ; cat. somtmljloele : Du
mitru Constantin; ret. mljloclo: 
Gheorgbo Mlinea : cat supergțea : 
Vaslle Deak. Echipa este antrenată 

și Lazăr

„Cursa Păcii"

LIMA 0 (Agerpres). — Cu prilejul 
vizitei po care o tace in Republica 
Peru. Nlcolae M. Nicolae. ministru 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului' Exterior, a fost primit do 
președintele acestei țări, generalul 
Juan Velasco Alvarado. în cadrul 
Întrevederii — la care a participat 
șl ambasadorul României in Peru, 
Mircea NI cola eseu — au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
relațiilor de cooperare tehnico-eco- 
nomico si comerciale dintre cela 
două țări.

® Împacă cu această 
politică do. egalitate națională.

Amintind realizările Iugoslaviei pe 
pian economic, Io«îp Broz Tlto a rele- 
vaț câ primele Jtuîi anului acesta 
au marcat rezultate Încurajatoare : 
creșterea producției, îmbunătățirea 
relațiilor pe planul, repartiției, dezvol
tarea favorabilă a economiei în ansam
blu. tn perioada lanuarie-aprillc. a 
arătat el, exportul a crescut,cu 23 la 
sulă, iar Importul a scăzut cu 15 1a 
suta. în ultimele 10 Juni s-a Înregis
trat o balanță de plăți pozitivă — 
realizare importantă care trebuie 
menținută. Alrăgînd atenția asupra 
faptuiul că procesul de stabilizare a 
economiei se desfășoară lent, vorbito
rul a subliniat că dezideratele In do
meniul economic pot fi realizate nu
mai In măsura in caro devin nu nu
mai o grijă a: federației, cl și n repu
blicilor, comunelor șl colectivelor de 
muncă.

„Politica noastră externă șl activi
tatea pe plan Internațional decurg 
din esența revoluției noastre, din an
samblul flintei noastre socialiste, n 
spus I. B. Tîto: NicJ n-ar putea ti alt
fel. deoarece In politica noastră ex
ternă na conducem. In esență, dună 
aceleași principii pe a căror bază no 
reglementăm -șl relațiile din co
munitatea noastră. Procedăm ast
fel pentru că știm că, fără 
pace șl colaborare Internațio
nală nu putem fi .siguri nici de pro
pria noastră securitate șl prosperita
te". Președintele Tlto a releyat in 
continuare existența unor bune re
lații cu toate țările vecine șl promo
varea do către tara sa a unei tot mat 
intense colaborări reciproc avanta
joasa.

ALGER 0 (Agerpres). — La Pa
latal Consiliului de, Miniștri al Al
geriei au Început marți convorbirile 
oficiale intre Houarl Boumedlfene. 
președintele Consiliului Revoluției șl 
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Algeriei, șl Fidel Castro. nrim-ee- 
cretar al C.C. al Partidului Comu? 
nisi din Cuba, președintele Guvernu
lui Revoluționar al Republicii Cuba. 
Pe agenda discuțiilor figurează pro
bleme alo situației internaționale ac- 

- tualo sl relațiile dintre cele două 
țări.

CONAKRY

CONAKRY 0 (Agerpres). — La S 
mal a fost dat publicității comu
nicatul comun semnat de premierul 
Fidel Castro șl , președintele Seku 
Tură. Cele două părH și-au afirmat 
solidaritatea lor militantă cu forțe
le revoluționare latino-amerlcane ;
cu guvernul ' Unității Populare din 
Chile : ’sprijinul față de măsurlln 
progresiste adoptate !n Peru si față 
de luptă poporului panamez pentru 
suveranitatea națională asupra teri
toriului său. Cel doi conducători au 
manifestat sprijinul lor fără rezerve 
fată de mișcarea de eliberare a po
poarelor africane. împotriva domina
ției coloniale.

■ Cuba si Guineea se angațează să 
dezvolte șl să consolideze toate fore 
mele practice do cooperare intre par
tidele. guvernele, organizațiile s'.ndl- 
cale, de tineret, de femei ei alte or
ganizații de masă din cele două țări. 
Președintele Seku Tură a acceptat 
Invitația de a face o’vLzltă in Cuba.

fețîcotaJe-Bucuresy: "cojnbl gajului po^„

sesiune” șTiBțifO
Marți a avut loc In Capitală o se

siune științifică consacrată luptei 
pentru independența de stat a Româ
niei șl contribuției țârii noastre la. 
victoria asupra fascismului

La lucrări au participat tovarășii- 
Mlron Constaulineseu. , președintele 
Academiei de științe sociale șl po
litice. acad. Mlron Nicolescu. pre
ședintele Academiei Republicii So
cialiste "România. Ion Potxsscu-Pu- 
țurL directorul Institutului de. studii 
istorice si social-politico de po Un
gă C.C., al P.C.R.. general de arma
tă Ion Tutoveanu, .comandantul A- 
cndemlei militare generale,'academi
cieni, generali sl ofițeri sui>ec!orl, 
cadra . didactice universitaro, comba
tanți din războiul antifascist, cerce
tători.

Cuvlntul do deschidere a fost 
rostit de acad. Mlron Nicolescu, caro 
a relevat dubla semnificație a zilei 
de 9 Mal : împlinirea a 93 de ani 
de, la proclamarea Independentei da 
stat a României șl a 27 do ani de ta 
victoria asupra fascismului.

Au fo.t prezentate anol comunică
rile,: ..Acțiunea diplomatică a Româ- 
nieȘ pentru pregătirea proclamării 
Independenței®, do proL unlv. Vaslle 
Maciu. membru corespondent al Aca
demiei, șef do catedră la facultatea 
de Istorie a Universității București ; 
„Aportul urmatei române la cuceri
rea independentei do stat a Româ
niei®. de genernl-malor Ion Cupșa, 
șef de catedră Ia Academia militară 
generală : „Independența de stat o 
României —. pas spre • unitatea na
țională®. de Matei Ionescu. cercetă
tor principal la institutul de Istorie 
„N. Iorgn* : „Lupta P.C.R. pentru 
apărarea Independenței și suverani
tății României In anii Interbelici®, de 
dr. Gheorghe Zaharia. director 
adjunct la Institutul de: studii Isto
rice șl sodal-politlce do po lingă C.C. 
a! P.C.R. : ..Contribuția armatei ro
mâne la Infringerea Germaniei hlt- 
loriste". do general de armată Ton 
Tutoveanu ; ..Insurecția nntionniă 
antlfatetstă din august 1944 — mo
ment hotăritor In restabilirea sl con- 
eoildarea independentei șl «uveranl- 
tâ’ll-României®, de cont unlv. dr. 
Mihal Făta.

în încheierea lucrărilor a luat cu
vântul prof. univ. Miron Conrtanti- 
nescu. Vorbitorul a subliniat printre

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România. Cor
neliu Mănescu, a primit o tele
gramă din partea ministrului afa
cerilor externe al Republicii Popu
lare Ungare, Janos Peter, prin care 
mulțumește pentru fclldtările 
transmise cu prilejul aniversării 
eliberării Ungariei

*
Aflată !nlr-o vizită in țara noastră, 

delegația economică guvernamentală 
a Republicii Peru, condusă de gene
ralul Josâ Graham Hurtado.1 pre
ședintele Comitetului de asesori ai 
președintelui republicii, a fostoaspe
tele marilor unități industriale 
„Steagul roșu® șl „Tractorul®, apar- 
țlnind Centralei industriale de auto
camioane șl tractoare Brașov. Dele
gația. însoțită de Nicolae Cocoș, ad
junct al ministrului construcțiilor de 
mașini, a foot Intlmpinată de ing. 
Gheorghe Trică. director'general al 
centralei industriale.

La amiază, primarul municipiului

altele, că din momentul apariției sta
tului modern român, lupta pentru 
independența da stat a fost o luptă 
pentru acea formă politică de orga
nizare a swdetflill care să asigure 
cele mal largi posibilități do dez
voltare forțelor interne ale aces
teia. De la Începutul extelențel sale 
— a spus vorbitorul — Partidul Co- 

, munlst Român-a fost călăuzit de 
ideea că victoria socialismului In 
țara noastră eliberind România de 
cătușele capitalului, străin si Intern, 
de servitutile față de martie puteri 
imperialista, va asigura deplina su- 

, vcranltate națională in folosul și 
spre binele exclusiv al maselor 
populare. Patriotismul comuniștilor a 
ieșit in mod strălucit tn evidență In 
lupta Împotriva fascismului, a agre- 
fiiunli Germaniei naziste." a Dictatu
lui do la Viena. a jugului hi tier 1st. 
Cel care a ridicat și a ținut sus 
steagul coalizări! tuturor forțelor 
democratice și patriotice, In acțiunea 
comună pentru salvarea existentei 
naționale a României, amenințate de 
fasciști, a-fost partidul comuniștilor, 
care a înfăptuit această coaliție. In
surecția victorioasă, organizată șl 
condusă de Partidul Comunist Ro
mân, in august 1944. a consacrat 
afirmarea partidului ca hegemon al 
tuturor forțelor populare si naționale 
ale țării.
j Participarea României la războiul 
antihitlerist, lupta armatei române 
cot la cot cu armata sovietică In au
gust 1M4—mal 1945. slngele vărsat de 
ostașii români pentru zdrobirea defi
nitivă n Germaniei fasciste — a 
subliniat In încheiere vorbitorul — 
au înscris o nouă pagină glorioasă 
In Istoria poporului nostru, au croat 
o temelie trainică Independenței na
ționale a noii Românii. Condițiile 
istorice, prielnice create prin redo
bândirea Independenței, naționale au 
fost Moșite de poporul român, sub 
conducerea Partlduln! ■ Comunist Ro
mân. pentru Înfăptuirea revoluției 
socialiste, pentru crearea unei no! 
orindulri sociale, societatea socialistă 
multilateral dezvoltată.

*
Cu prilejul aceluiași eveniment bu 

avut loc manifestări In numeroase 
alte localități din țară.

'X ■
Competiția dclistă „Cursa pârii® a 

continuat cu etapa a 5-a (Erfurt — 
Gera, 131 km), dștigată de Klein 
Heinz Oberfranz (R. D. Germană) 
In 3I1-17W. Prim ' - " ------||
români a sosit 
cu plutonul’doi, la un minut fațăade 
,învingător. în grasul plutonului re 
Wiau.^de trifânenes;- "Alexandru' 
Ironie șl Ștefan Sudiî. Vatslle Sele- 
jan a ocupat locul 83. iar Mircea 
yirgil a abandonat Printre cei care 
nu au mal putut continua cursa se 
numără și campionul mondial de 
amatori, francezul Regls Ovlon. în 
clasamentul general, liderul este ace- 
IX;/ ” .......... ). ciaistu

_______ _____ noștri : Sudu docul Bl. la 3'17,r). So- 
___ :_____ (Italia) Ironie — 52, Andronache — 55. Sele- 

b.p. Travta (Anglia) : cat. mijlocie- jan — 72.

O Turneul de box 
din Olanda

A început turneul Internațional ds 
box caro are loc In orașul olandez 
Voprburfc ta apropiere de l.Hagâ.aLu âSMYjngmpr. un grași 

f h’.museăV’i?^Etd"GaaWtaMi'șnau.rK'& nsșnenea"
dispus In puncte de Gustav Jun- 
ghnua (R. D. Germană). în limitele 
categoriei „scmimuscă® curuwcutul 
campion polonez ; Rozek a obținut 
victoria la puncte tn fata iul Ștefan 
Boboc,. Alte rezultate : cat, muscă : 
Blnzynskl (Polonia) b.ab. II Jean

• ȘAH. — După patru nmde. Jh 
meciul do șah care eo dispută la Lodz 
între echipele feminine alo României 
ți Poloniei, scorul este de 13—7 punc
te. In favoarea șahîgtelor românce. 
Două partide alnt întrerupta. în run
da a 3-a. Mnkai n clsltant la Erens- 
ka sl Pollhronlade la Clhewscka. Pe
re vornic a remizat cu Lltmanowlcz. 
în turul patru, partidele Erenaka — 
Baumstark șl Litmonowicz — Pollhro
nlade' s-au Încheiat remiză. Iar Ma- 
kal a Invins-o pe SzolL

pică masculină de baschet a S.U.A. 
și-a încheiat turneul In UJLS.S.. lu
cind la Tbilisi cu echipa R..S.S. Gru
zine. La capătul unul med spectacu
los,' baschetbaUștll > americani au ter
minat Învingători cu scorul de 
00—82 (31—44).

© FOTBAL. în cadrul prelimina
riilor turneului olimpic da folbal. la 
Accra s-au Intllnlt selecționatele 
Ghancl și Senegalului Fotbaliștii din 
Ghana au obținut victoria cu scorul

...Războiul era In toi. Trupele hl- 
tierlate. care Invadaseră mișelește te
ritoriul Uniunii Sovietica și Jefuiau 
tot ce le cădea In cale, căutau îndeo
sebi obiecte din metal pentru a le 
retopi In vederea acoperirii nevoilor. 
Industriei lor de armament Nu erau 
cruțate nici opere de artă Șl astfel, 
Intr-o zi, la Elaiebon a foat adusă o 
frumoasă statuie a lui V. I. Lenln,, 
turnată în bronz. Potrivit intenției 
hitieriștitor, ea urma să fie topită ta 
Krughfltle (astăzi Uzina siderurgică 
„Karl Liebknecht®) din apropierea o- 
raxulul. Dar lucrurile nu s-au peire- 

; cut astfeL Minerii din Mansfeld i- 
iinceninisfifhflj 'stanei” mumele regtuiidl 

respective — a flirta de existența sta
tuii, Împreună cu cetățenii sovietici 
aduși pe acele meleaguri la muncă 
forțată au Întreprins o acțiune În
drăzneață pentru a o salva. Bucu?

I rindu-so do sprijinul muncitorilor 
I din urină, statuia a fost ascunsă sub 

mormone de fler vechi, mutată me
reu din loc tn loc și păzită cu străs- 

I nicie pinâ la eliberarea regiunii de 
I către trupele sovietice.
I După victorie, muncitorii au așe

zat-o pe un frumos soclu In 'centrul 
orașului Eisleben. Mult timp nu ee 
știa de unde provine rtatiria. în cele 
din urmă s-a aflat că ea fusese adu
să din localitatea Pușkin, da Ungă 
Leningrad.

Așa cum se cuvenea, locuitorii din 
Eisleben se pregăteau s-o restituie. 
Dar, In ultima clipă, a sosit vestea 
că pentru abnegația cu caro statuia a 
fost apărată de distrugere. Sovietul 
orășenesc Pușkin a hotărit s-o dă
ruiască orașului Eisleben.

—Au trecut de atunci ani șl an!. E- 
conomla R.D. Germane oe consolida 
și se dezvolta continuu, tar o dată cu 
ea creștea șl combinatul ' „Mans
feld" ‘ din localitate, cea mal 
more Întreprindere producătoare' de 
metale neferoase din R.D. Germană.

In 1959 au fost extrase aici peste 
plan 3 5©9 tone cupru. Atunci, din ini
țiativa muncitorilor a fort’ tamatâ o 
statale' a lui Ernst Thfllmann, po 
care orașul Elslcben a trimls-o in clar 
orașului Pușltin.' Ea a fost, așezată 
Ite locul unde în trecut so Înălța sta
tuia iul V.I. Lenin.

Am poposit de curfnd la ElrJeben 
— orășel tipic german cu 31 009 lo
cuitori, cu căsuțe cochete în tonuri 
pastelate, acoperite cu olane roșii șl 
om v!zjtot cu interes centrala com
binata,iul. Reprezentanți al con-

Îndeplini șl a depăși sarcinile da 
plan ta toți Indicatorii ceaa ce Im
plică ridicarea considerabilă a cali
ficării lniregului colectiv. De aceea, 
astăzi, cuvlntul de ordine In combi
nat este ca fiecare muncilor să-și 
însușească o profesiune înrudită în 
scopul lărgirii orizontului profesio; 
nai, precum șl penteu a putea parti
cipa cu mal multă competență la 
viața complexă a unității In care hș- 

, croază.
Am vizitat tn continuare Uzina si

derurgică „Angurt Bebol®, aflată în 
apropiata localitate Helbra — una

Notedecălătorie 

din R. D. Germană

ducerii ne-au vorbit despre tra
dițiile revoluționare ale muncitorilor 
de pe aceste meleaguri, unde mine
ritul și prelucrarea minereurilor sint. 
Îndeletniciri vechi de aproape 4S0 de 
ani, ca șl despre cele 14 întreprin
deri care formează laolaltă combina
tul în cadrul lui se asigură atlt ex
tracția minereurilor — de cupru, alu
miniu, aur, argint, plumb, seleniu, 
sulf — dl șl prelucrarea lor. Combi
natul furnizează o gamă largă de 
produse — do la laminate pinâ la cele 
mai diversa aliaje — o parte consi
derabilă a acestora fiind destinată ex- rbniRtailn-i ' «portului.

în cadrul noului cincinal — 1071- 
1075 — ne-au arătat interlocutorii, 
muncitorii combinatului, răspunzlnd 
cu Însuflețire chemării la Întrecere, 
lansate de colectivul combina
tului „Ernst Thălmahn" din Mag
deburg. șl-au luat angajamentul de a

m .’din 'unitățile- combinatului unde rc 
,jr'rș(ec£ij-ea]^jcojicentraj’ea mlnereurtldr 

de-«‘Ști prut®, X ’J . K1
Atenția noastră este atrasă da r.ol 

Instalații mecanizate și automatiza
te, puse tn funcțiune In ultimii ani, 
printre care instalația do încărcare 
automată o cuptoarelor înalte — <m 
minereu, cocs șl calcar. întreaga ope
rație este condusă de un singur ope
rator de la un tablou central de 
mtindă. Cu ajutorul semnalelor lu
minoase sa pot urmări drumul vago- 
noților de încărcare, ritmul do urțfp 
plore a cuptoarelor. Instalația con
tribuie la reducerea simțitoare a cbs- 
j'.iiui producției, la importanțe eco
nomii de forță de muncă și la o spo
rire substanțială a producției. [■

Am părăsit'Helbra pe inserate. De 
jur împrejur, pe vMtui teritoriu al 
uzinei, sa aprindeau luminile. Din 
depărtare, vinu.il aducea spre nbl 
zumzetul funicularolor, șuieratul lo
comotivelor electrice care remorcau 
vagonețl cu zgură. Am dus cu noi 
impresii dintre cele mal plăcute des
pre munca constructivă a oamenilor
— vrednici continuatori al tradițiilor 
revoluționare ,da po aceste meleaguri
— tradiții care, in condițiile soda,-
llanului, au căpătat noi dimensiuni 
șl semniticațit. i

G. DASCALU• BASCniîT. — Selecționata ollm- de 1—0 ( 0—0)

!

Ieri s-au încheiat la București lucrările celei de-a Vl-a Confe
rințe' regionale a comisiilor naționale europene pentru UNESCO. 
Conferința a adoptat o serie de recomandări privind: ■ sporirea 
contribuției comisiilor naționala la dezvoltarea cooperării eu
ropene In domeniul educației, științei, culturii și informației; par
ticiparea comisiilor La pregătirea și realizarea programului 
general al UNESCO, la instaurarea unul climat de securitate, des
tindere și largă colaborare fn Europa și in lume. In unanimitate, 
conferința a adoptat moțiunea de -mulțumire adresată guvernului 
Republicii Socialiste România. Participanțil au adresat mulțumiri 
președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, de a 
fi onorat cu prezența sa lucrările conferinței ți de a fi reafirmat, 
in masajul adresat, atașamentul României la cauza cooperării cul
turale internaționale ți a păcii. In ultima zi a lucrărilor a fost a- 
doptață recomandarea — propusă de delegația română — do con
stituire a unui comitet de legătură al comisiilor naționale euro
pene pentru UNESCO ți s-a acceptat ca prima sesiune a comitetu
lui să aibă loc in (ara noastră, la sfirțitul anului 1072. In legătură 
cu aceste probleme, cu desfășurarea propriu-zisă a reuniunii, am 
solicitat opiniile citorva dintre participanțL

dintre conferințele generale. în ve 
derea stabilirii unei permanente a 
conlucrării dintre națiunile europe
ne. întflnlrea de ia București repfe- 
rintă un jalon Important pe itinera
rul colaborării In cadrul UNESCO.

JACQUES RIAL, secretar general 
al Comisiei naționale elvețiene : în 
cursui dezbaterilor reuniunii de la 
București, temă materii a fast coo
perarea europeană Aș spune -ă e- 
dlfidul cooperării europene se înal
ță și se consolidează. Intr.-o mare 
măsură, tocmai cu prilejul acestor 
Intilntri Intre reprezentanți din di
ferite țări, care alung astfel să se 
cunoască mal bine și se obișnuiesc 
să Jucrozo împreună. Intr-un spirit 
de încredere reciprocă, do prietenie, 
în această ordine de Idei, aș vrea 
să mal spun că UNESCO ara o vo-

poale 3-o aducd la jdttrirea unul 
eUmal de securitate pe continen
tul european, la convocarea con
ferinței general-europene ?

VAȘHJ VAKRUȘEV, secretar ge
neral al Comisiei naționale sovietice a 
Ksie bine silul că orice Îmbunătățire, 
dezvoltare sau adincire a colaborării 
dintre statele europene In domenii
le științei șl " culturii nu poate dectt 
că Influențeze In bine climatul poll-

SAKARI KIURU, președintele Co
misiei naționale finlandeze : Este un 
fapt îndeobște cunoscut că pe conti
nent ideea convocării conferinței ger 
neraireuropene asupra secu-itățli și 
cooperării europene dștlgă tot mal 
mult teren. Momentul actual Inteur 
ne?le un larg cornons asupra necesi
tății trecerii Ia pregătirea In cadru 
multilateral a conferințoL In sprijinul
acestor eforturi, considerăm eă ori ca 
mlțloc de promovare a cooperării cu- 

,, -•-/•■-"-t —J.----- rppene ®e dovedește utU. iar pe â-
tlc pa continent, să contribuie in e- cest plan o contribuție boala să a- 
diflcarea securității ta Europa. Toc- ducă, desigur, activitatea In cadrul 
mai de 'aceea am considerat sl con- UNESCO. însăși această reuniune ia
siderăm că este deowblt de important comisiilor naționale europene oferă
ca programul UNESCO ai fie utlU- ° o*DȘȚtenJă deosebit de valoroasă, 
zat, Intr-o măsură iot mal mare, pen
tru întărirea cooperării statelor .euro
pene. în Interesul păcii si al secu
rității Ih Europa. Din acest punct de

(Agerpres) ,

Brașov, Constantin Clrțlnfl. n oferit 
o masă in onoarea oaspeților.

' *
Marți la amiază a avut Ioc la 

București vernisajul Expoziției bie
nale de pictură și sculptură — 1972. 
Eveniment de seamă in viața artis
tică a țării, ea prilejuicȚte o cuprin
zătoare trecere in revistă a creațiilor 
realizate recent tn cele două Impor
tante domenii ale artei noastre plas
tice. Slnt prezențl in expoziție artițli 
din intreagn țară, care expun — in 
sala Dalles și la sala de marmură a 
Case! Scintel! — circa 509 de lucrări, 
selecționata dlntr-un număr de posta 
2009.

La vernisaj au participai Tamara 
Dobrin. vicepreședinte al Consiliului 
Culturii șl Educației Socialiste, artiști 
plastici, critici de artă, alțl oameni 
de cultură, un numeros public.

Cuvlntul de deschidere a fost rostit 
de Brăduț Covnllu. președintele U- 
niuaU artiștilor plastid.

— V-am ruga să vă referiți la 
roiul , coniislllor naționale euro
pene in promovarea marilor 
obiective ala UNESCO.

" ■ - j / .. X .
JOHN E. I’OBES, director general 

adjunct al UNESCO. Comisiile națio
nale pentru UNESCO au de jucat un 
rol deosebit do Important atlt In pro
priile lor țări, cit și na olan Interna
țional,; In promovarea Ideilor de fron
tispiciu ale UNESCO :. pacea, drep
turile omului, dezvoltarea. Vă osie 
cunoscut, desigur, că in sprijinul în
făptuirii acestor teluri UNESCO a 
depus șl continuă »ă depună efor
turi tn sferele educației, stllntel. cui-.' 
tarii. Informațiilor. Intenslficlndu-ți 
șl dlverâlflclndu-șl acțiunile, alături 
de celelalte organisme ale O.N.U. 
Orice progres In «cooperarea culta - 
rată. Intelectuală nu noate dorit să 
slujească înțelegerii și apropierii In
tre națiuni. Din acest nunei de ve
dere revine combrillor naționale de 
pa continent un roi însemnat in pro
movarea cooperării dintre țările eu
ropene. Nu reprezintă-pentru nimeni 
un secret faptul că dezvoltarea a-' 
ceste! cooperări constituie una din- 
sarcinile cele mai urgente ale epo
cii pe care o trăim. Se poate.; erei 
afirma că reuniunea la caro am par-a 
tlclpnl se înscrie ca un aport sub
stanțial Iri cadrul eforturilor “pentru 
înaintarea pe această cale.'

GIORGIO 
membru al

Cooperarea culturală

ANCHETA ÎN RÎNDUL PARTICIPANȚILOR LA CEA DE-A VI-A CONFERINȚĂ REGIONALA 

A COMISIILOR NAȚIONALE EUROPENE PENTRU UNESCO

Comisiei naționale Italiene Slntem 
Ihtr-b fază de întărire o activități
lor regionale, context In caro se pla
sează șl actuala conferință de Sa 
București. Asemenea reuniuni, pro-, 
movînd forme de cooperare multi -• 
laterală, au o mere importanță. Pa
cea. destinderea nu m pot realiza 
prin corespondentă : e nevoie 1 de 
contacte personale, de confruntări di
recte. vil Intre opinii. De asemenea.- 
conferințele regionale oferă stabi
lirea unai continuități a dialogului 

C1RAOLO. ambasador. Intereurooean — In cadrul UNESCO 
Consiliului director al

caile universală. Realizarea univer
salității șale este un Imperativ ni 
vremii, o cerință a sporirii contri
buției UNESCO la rezolvarea pro
blemelor actuale caro fră mintă În
treaga omenire și. In acest context, 
o, mare însemnătate poate avea par
ticiparea la lucrări a Republicii De-, 
mberăte Germane, stat Iubitor de 
pace< care colaborează In diferite 
domenii cu numeroase țări din Eu
ropa șl de pe alte continente ale 
globului

vedere, cred că trebuie să ne felici
tăm pentru fapta] că Printre docu
mentele adoptate In cadrul Intllnl- 
ril se află ci o rezoluție.care chea
mă comisiile naționale șl Secretaria
tul. UNESCO să continue eforturile In- 
dlrecțla - creării unui climat de pace 
șl securitate ne continent, să-și adu
că sprijinul In convocarea conferinței 
general-'europene. Pentru că. In fi
nal această conferință va reprezen
ta ea însăși un veritabil stimulent, o

în sensul multlpllcărU legăturilor
— Care este, după părerea 

dv., contribuția pe cars UNESCO

bâză din colo mal trainice pentru 
dezvoltarea multilaterală In dome
niile de acțiune ale UNESCO.

concretlzînd diverse forme de coo
perare multilaterală.

' — Cum aprecia!! actlulfafea pe 
care România o desfășoară tn 
cadrul UNESCO 7

JEAN THOMAS, vicepreședinte al 
Comisiei naționale franceze : Rolul 
României la UNESCO a fost, de-a 
lungul anilor, extrem de important 
Sl nu opun aceasta din complezentă, 
ci In mod sincer, obiectiv. Contribu
ția tării dv. Ia activitatea acestei 
organizații este Incontestabilă. Dele
gațiile române au initial numeroase 
rezoluții |n opri linul cooperării, secu
rității sl păcii, și-nu pus semnătura 
do coautori pe numeroase alte docu
mente cu un asemenea conținut ca 
o expresie a telurilor nobile promo
vate de țara dv. pe plan extern. Nu 

. cred că exagerez clnd spun, de Pildă, 
că aproape toate rezoluțiile privind 
cooperarea culturală- europeană au 
anărut din Inițiativa sau- cu rarii!-■ 
nul României șl la care. noL fran
cezii. la rindul nostru, am subscris 
de nenumărate ori.' As vrea să re
marc, de asemenea, . rolul foarte Im
portant al României ta UNESCO tn 
apropierea si concilierea punctelor do 
vedere, eforturile deosebite ale tării 
dv. Iri direcția identificării căilor sprb 
înțelegere si încredere, care aă per
mită făurirea unul climat propice co
laborării. progresului sl păcii. -■

Rada BOGDAN 
Viorel POPESCU

vinu.il
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• atacurilor și provocărilor 
împotriva navelor comerciala chlne- 

I

r
>

loc marți. 
. ___ agenția

AC.T.C. S-a stabilit ca a 10-a reu-
loc la 12

i elementele, Iar răs
foit ' exact, prerie.

destagulul, tratatele semnate cu 
U.II.S.S. și eu Polonia sȚ fie rațlfl-

zb agenția Associated Press. - 
In aceeași zL navele militare a-

1 4

franța : O NOUA GREVA
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In pofida cererilor opiniei publice mondiale
- ■ .7 " ;.

WASHINGTON

Japonia și sultanatul 
Oman au stabilit relații di
plomatice ?i “rtnează să proce
deze la un schimb de ambasadori — 
s-a anunțat la -Tokio.

Convorbirile S.A.L.T. vlnc’ dezvoltarea relațiilor franco-po- wwuvvawuuu. lonei Informează agenția P.A.P.

Vii proteste și chemări la rațiune în întreaga lume

vor fi minate, pentru a Imn’edlca

Eats’<

)

• COMUNICATUL COMUN 
TUNISIANO-EGIPTEAN

CAIRO 8 (Agerpres). — Comunica
tul comun tumstano-eglptcan, publi
cat la Încheierea vizitei președinte
lui Anwar Sadat in Tunisia, relevă că 
cele două părți au notat cu satisfac
ție dezvoltarea relațiilor bilaterale. 
Printre subiectele abordate de pre-

i

ședinții Sbdat șl Bourguiba s-au a- 
tlat, de asemenea, „problema elibe
rării teritoriilor arabe' ocupate de

■ WASHINGTON' 9 (Agerpres). — Președintele Statelor Unite, 
Richard Nixon, a annrifat luni noaptea, Snlr-o aloorțluae televizată, noi 
măsuri de escaladare a războiului din Vietnam.

Președintele
^.’”‘.""'-^3®—______  ____ - --
«slnt In curs do aplicare':, „Toăto ta-

. Președintele a afirmat til a 
ordonat următoarele măsuri, caro 
slnt In curs de aplicare':,,.Toate in
trările In porturile R. D. Vietnam 
vor ti minate, pentru a împiedica 
accesul ln aceste porturi sl opera
țiunile navale pornind din aceste 
porturi. Forțele Statelor Unite au 
primit Instrucțiuni să la măsuri In 
noele Interioare și teritoriale ale 
Vietnamului de nord pentru a Împie
dica ll.rarea oricăror proylziL Co
municațiile pe calea ferată sl toate 
celelalte căi de comunicații vor fl, în
trerupte tn cea mal mare măsură cu 
putință. Bombardamentele aeriene 
și navale împotriva R. D. Vietnam 
vor continua". Țările ale, căror nave 
se află tn momentul de față ln por
turile R. D. Vietnam au fost Înștiin
țate că navele lor au la dispoziție 
trei zile pentru a părăsi aceste por
turi. „După acest termen» minele vor 
deveni active sl orice navă care în
cearcă «ă părăsească sau să Intre In 
aceste porturi va’ face aceasta os 
propriul el risc" — a arătat președin
tele S.U.A.

Aceste acțiuni, a spus îț. Nlxon. 
vor înceta clnd vor fl eliberat! tot! 
prizonierii de război . americani gl 
clnd va fl realizată o Încetare a fo
cului. sub control international. In 
întreaga Indochlnă. în acel moment 
se va trece la retragerea totală a 
tuturor forțelor omericane din Viet
nam. ln termen de patru luni.

încerci nd să justifice o ceste noi 
acte de agresiune la adresa poporu
lui vietnamez, șeful , Administrației 
S.U.A. a aruncat vina sl răspunde
rea nTjprn Republicii Democrate 
Vîelnam. EI a recunoscut însă că 
multi americani rint In favoarea re
tragerii Imediate a tuturor forțelor 
S.U.A.. pentru a se pune capăt răz
boiului. sl că o altă cale de acțiune 
este aceea de a continua negocierile 
pentru o soluționare a situație! din 
această parte a lumlL

In pofida oricărei logici. în pofida 
cererilor opinie! publice Internațio
nale. Inclusiv a poporului american. ’ 
de a rezolva problemele pe cale po
litică. președintele Nlxon — iijvo- 
idr.rt cunoscutul pretext dl „proleta
rii" celor 60 COT de soldați americani 
din Vietnam — o holărit s& Ihtchsl- 
tlce acțiunile militare împotriva po
poralul vietnamez.

L ’ ,• .y-./j' v j <■."< ■ L’ ?•

mericane au dirijat un Intens Ur de 
artilerie asupra portului Haiphong, 
provoclnd Incendierea n numeroase 
clădiri și pierderi de violă omenești 
în cartierele populate ale orașului 
— a informat postul de radio Hanoi. 
Agenția V.N.A. precizează că forțele 
armate populare ale R. O. Vietnam 
au ripostei acestui atac. Incendiind 
două distrugătoare americane.
.Contraamiralul Rembrandt C. Ro

binson. comandantul unei flotile de 
crucișătoare si distrugătoare a flotei 
navale a Statelor Unite. împreună 
cu șeful său de stat maior sl cu un 
alt ofițer, au murit, luni noaptea. In 
timp ce luau parte la pregătirea ope
ra ț Iun LI de minare a portarilor ’ Rec 
publlcll Democrate Vietnam. Elicop
terul care II transporta s-a prăbușit 
in mare. Ln momentul în care ea 
pregătea să aterizeze pe cruclsăloral- 
amlral ..Providence".

ATACURI ALE AVIAȚIEI 
AMERICANE

Aviația americană a atacat din 
nou. marți după-nmlază. regiuni 
populata din R. D. Vietnam. Cele 
mal intense bombardamente, au fost 
Înregistrata In provincia Nam Ho. 
ln 70 km sud-est de capitala R-D; 
Vietnam. Hanoi. Capitala acestei 
provincii, orașul :Nam Dinh, a fost 
atacata In flecare zi de la mijlocul 
săpiămînil Lrecule.

*
- Ar. 'fcS

Evident» este limpede că nu 
aceasta e calea de rezolvare a pro
blemei vietnameze, că acțiunile mi
litare nu numai că nu apropie, da>". 

«/dimpotrivă., Îndepărtează si mai 
mult perspectiva unei soluții. Noile 
acta dd război reprezintă un nou a- 
tentat la adresa poporului vietnamez, 
agravlnd in mod deosebit situația 
din Vietnam și din Indochina șl 
creează un grav pericol pentru pa
cea lumIL Pe de altă parte, acestea 
contravin declarațiilor guvernului 
american cu privire la încetarea 
bombardamentelor In Vietnam sl 
Încalcă principiile Cartel O.N.U. ' 

Alocuțiunea televizată a președin
telui Nixon a eludat complet proble
ma ,fundamentală a dreptului inalie
nabil al poporului vietnamez de a-șl 
apăra libertatea și Independența, 
suveranitatea - țl Integritatea terito
rială. de a salva ființa sa națională, 
de a-șl hotărî singur soarta, fără 
nici un- amestec din afară.

*
După cum relatează agenția Uni

ted ; Press International, purtătorul 
de cuvint al Departamentului de 
Stat al S;U.A„ Robert McCloskey, a 
anunțat marți că secretarul de stal. 
William Rogers, sl-a suspendat defi
nitiv turneul prin mai multe țări 
vesț-europene. Întrerupt duminică, la 
cererea președintelui Nlxon. pentru 
a participa la consultările desfășu
rate la Cosa Albă cu privire ia răz
boiul din Vietnam.

S.U.A. AU ÎNCEPUT 
OPERAȚIILE DE MINARE 

A PORTURILOR 
R.D. VIETNAM

Avioanele americane staționate pe 
portavioanele flotei a 7-a din gol
ful Tonkin au efectuat, marți, o 

■ nouă acțiune militară îndreptată îm
potriva auveranlfflțli si securității —
R. D. Vietnam : ele au blocat cu "•’^5™ ffiiverr.iilul S.U.A.,
mine cu. explozie Inlîrzlalâ Intrarea ^ă guypmu] S:
In portul Haiphong sl In alte clari merlcan trebuie să nună Imediat ca- 
portutl ale R. D, Vietnam. Informea- păi tuturor

T’ÎW'.L
PEKIN 9 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă a difuzat declarațla.’de 
protest dată publicității ta 9 mal de 
guvernul R. P. Chineze In legătură 
cu bombardarea, de către aviația a- 
mericanfl. In G. 7 șl 8 mai. a două 
cargouri ale R. P. Chineze, ancorate 
In largul insulei Hon Ngu. din pro
vincia Nghe An din R. D. Vietnam, 
în declarație se arată că, In urma 
acestor atacuri, au fost răniți mem
bri ol cchlpnielor acestor vase, pre
cum șl persoane civile vietnameze 
oftate ta bordul lor.

Exprlmlnd Indignarea profundă a 
guvernului șl poporalul chinez față 
de acest net provocator șt ndreslnd

DECLARAȚIA DELEGAȚIEI R.D. VIETNAM LA CONFERINȚA 
DE LA PARIS

Israel" șt chostlunea paleștineană ; 
comunicatul recomandă „continuarea 
contactelor arabe. In scopul evaluării 
situației ln lumina evoluțiilor care au 
loc". Examlnlnd situația din bazinul 
Medlteranel. cel do! șefi de stat 
s-au pronunțat pentru menținerea 
unuj dialog Intre țările din zonă In 
vederea realizării unei strinso coope
rări Intre ele, pentru transformarea 
Medlteranel ■ Intr-o „maro a păcii". 
Totodată, părțile ■ șl-au exprimat 
sprijinul pentru eforturile îndreptate 
spre convocarea unei conferințe asu
pra securității europene, subliniind 
interesul Tunisiei șl Egiptului pen
tru realizarea acostai probleme. Ce! 
do! președinți șl-au exprimat .‘.neli
niștea lor cresclndă față de continua
rea războiului din Indochina și consi
deră că restaurarea pădl ta această 
zonă esle posibilă numai prin recu- 
XZJ’v . ----- J
dreptului lor de a-șl. decide ln mod 
liber propria soartă". (M.E.N.).

• VIZITA PREȘEDINTELUI 
SADAT LA TRIPOU

TRIPOLI 0 (Agerpres). — Preșe
dintele "Anwar Sadat a sosit Intr-o 
vizită Ia Tripoli pentru convorbiri cu 
șeful statului «libian^ Moamcr El Ged- 
dafl. Cei do! șefi de stat vor evoca 
probleme legale de evoluția situației 
din Orientul Apropiat, relațiile blla- 

blrllor pa care șeful statului egiptean 
le-a avut In Tunisia.- (M.E.N.).

deră că restaurarea păcii In această
: ‘ ____ ’ . ’

* noașterea suveranității popoarelor șl
i

i
i

j
i . _ . ..

totale; precum șl rezultatele conyor-

• ACTIVITATEA SECRETARU
LUI GENERAL AL O.N.U.

NEW YORK’ 9 (Agerpres). — Secre
tarul general al Organizației Națiuni
lor Unite, Kurt Waldheim, a confe
rit luni cu ambasadorul Israelului la 
O.N.U.,’ Yosef Telro.ih. întrevederea 
face parte din contactele pe care 
Kurt Waldheim Intenționează să le 
organizeze cu părțile Implicate In 
conflictul din Orientul Mijlociu, atlta 
timp cit Gunnar Jarring se află la 
Moscova. (Purtătorul de cuvint al 
Națiunilor Unite). /

Deschiderea
__ _ - __

(

sesiunii O.A/LS.

Azi, votul în Bundestag 
asupra tratatelor R. F. G.
cu U. R. S. S. șâ Monia

• ACORD ÎNTRE COALIȚIA GUVERNAMENTALA ȘI OPOZIȚIE
BONN O (Agerpres). — După mal bine de zece zile de con

tacte poUtfce Intre coaliția guvernamentală șl opoziție, clor- 
turlle depuse cu consecventă pentru asigurarea unei maforl- 
tă(i mal largi In Bundestag care să raUilce tratatele încheia
te de R.F.G. cu U.R.S.S. șl cu Polonia au dus Ia rezultate pozi
tive. Mar|l, coallfla guvernamentală șl opoziția au căzut de 
acord asupra esenței proiectului de rezoluție comună pe 
care urmează să-l adopte Bundestagul, o dată cu votul privi
tor, la ratlilcarea tratatelor, astlel că. miercuri, în Parlamentul
care urmează să-l i__ . _
tor;la ratificarea tratatelor. ■ ■■ .....,-
vest-german vor Începe dezbaterile șl va avea loc scrutinul 
asupra tratatelor.

Marți, carteolnrul R.F. a Ger
manici, Willy Brandt,-l-a primit 
pa ambasadorul Uniunii- Sovie
tico la Bonn. Valentin Falia In. 
legătură cu apropiata discutare 
In Bundestag a tratatelor sem
nate de R.F.G. cu U.R.S.S. t," 
R.P. Polonă, anunță agenția 
T.A.S.S. La convorbire au par
ticipat Walter Scheel, ministrul 
afacerilor externe al . R.F.G,

■ Rainer Barrel, președintele U- 
nlunil Creștin Democrate, alte 
personalltățL

în aceeași zi, menționează a- 
gehțla D.P.A., Walter Scheel ț-a 
primit, pa însărcinați! cu afaceri 
al Franței» Marii Britanii si Sta
telor Unite, cu caro ■ abordat 
aceeași problemă.

Intr-nn manifest al Uniunii. Ger
mane a Păcii, difuzat, tel marți, la 
Bonn, se arată că tratatele răsăritene 
asigură o bază trainică păcii, că do 
contribuie la colaborare și coexis
tență pașnică. Populația R-F.-a Cer

și maniei, în marea sa majoritate — se 
subliniază ln continuare In manifest 
— se pronunță In favoarea aceslor 
tratate.

P.C. German a dat publicității o 
declarație în care se orali, printre 
altele : „Majoritatea cnvîrșltoare a 
cetățenilor, R.F. a Germaniei aș
teaptă ea, In urma dezbaterilor Bun

dle, ca ele să Intre în vigoare șl să 
fie realizate, ta Interesul popoarelor

REZULTATELE ALEGERILOR;
PARLAMENTARE DIN ITALIA

O pierdere substanțială do voturi sa 
constată ta Partidul Liberal — care n 
obținui -S.-î ta sută (față de 8.8 ta sulă 
in alegerile precedente), rămlnlnd 
numai cu opt locuri In Senat. Un piua 
de voturi — obținut In dauna altor 
grupări de dreapta — a realizat așa- 
numlla „Mișcare Socială Italiană" 
(partid neofascist), care a Înregistrat 
9.2 ta sută din voturi, caca ce repre
zintă 25 de mandate.

în legătură cu aceste rezultate, 

că principala forță 
toare .și a păturile, 
exponentul fid

IBS1UIMH
Rețetâ sigură 

pentru faliment 
cert

Excepționale sini mijloacele 
da calcul economic da astăzi — 
capabile să diseca ți «d analizeze 
orice date. «<-■>.

lată una dintre ultimele pro
blema studiate j cit cheltuiesc 
S.U-A. in Vietnam pentru uci
derea. unui luptător al forțelor 
patriotice ? S-au luat in consi
derare toate elemente!®, iar râi- 
punsul a fost exact, precis, 
matematic : preful de cosi al 
fiecărei asemenea crima orga
nizate este de X'OCM de dolarL 
Sumă care a fost analizata ta 
nivelul el, calcullndu-se că are 
ca echivalent costul inlrefine- 
rii a 340 de studenti timp de un 
an sau al conitrucliel a 50 da 
locuințe confortabile.

De asemenea ^s-a calculat cd 
un sinpur raid intensiv al bom- 
bardierelor-giggnt „B-52" costa 
In medie '40 milioane de dolari, 
adied echivalentul a trei spiuge 
cu 400 de paturi', sau a T7 ha 
școli elementare. A’

Din pdcate, n-a fost caiculat 
un element esențial : care este 
prețul de vlnzare al discTcdiiu- 
lui cu care se soldează actele 
agresive. Pentru că se știe la ce 
se ajunge clnd prețul de vinzare 
este mal mic decit prețul de 
cost.

Nici „panem‘7 
nici ,;ciicenses"
Locuțiunea lui Juvenal, „pa- 

nom et clrccnsas‘ s-a născut tn 
condițiile Romei antica, aristo
cratice ți sclavagiste, căpitind, 
cu timpul. înțelesul da „da(i oa- 
menilor simpli pline ți distrac
ția ie/tind ca să stea cumihjir. 
De ta Roma1 valurile albastre 
ala Meditară nai au purtat-o prin 
împrejurimi, fUnd răsădită cu 
mult succes ln Spania. Unde 
s-au pus, mai ales in zilele noas
tre, speranțe mari intru aclima
tizarea ai cu succes.

Numai cd.„ Numai că, mai 
ales In ultimul timp, lucrurile 
apar destul de tulburi. Greve, 
demonstrata, ciocniri. La Bar
celona, ln preajma silei de 1 
Mai, elicea sute de muncitori 

, au bfgdntzal o demonstrație in 
plin centrul orașului, scandlnd 
„Libertate P ți „Trăiască comi
tatele muncitorefti!“. La Ma
drid grupuri de tineri au defi
lai sfidător cu drapele roții ți 
pancarte cu inscripția „Jos dic
tatura f fț oroiutlzlnd întreru
peri ala eirculafieL în regiunea 
Asturilior minerii au orpantrat 
noi acțiuni greviste, sub lorinca 
„Pline ți libertate f".

Dacă asta-i situația cu „pli
nea", râmînca. desigur. circuL 
respectiv, cel mai popular ți mai 
da masă spectacol specific, adică 
luptele de tauri.

Numai că, chiar la 1 mal, cei 
mai celebri toreadori, matadori 
ji picadori din Spania au lan
sat ți ei o chemare la grevă. 
S-a format ți un comitat de.con
ducere a grevei, ln frunte cu 
vestlfii toreadori El Cordobes, 
Dominguin, Bienvenida. Marile 
spectacole de corrida, tradițio
nalele „fies:c.- descrise ți da 
Hemingway, care au loc ln Spa
nia la II mal, de San Isidro, slnt 
periclitate. I

„.Deci; nici „panem*. nici 
„dreenses". O consolare râmlne, 
totuțl, pentru regimul franchht. 
Pe timpurile Romei antice, aris
tocratice țl sclavagiste nu prea 
exista poliție secretă.

Cu trei post- 
scriptum-uri I {

Ultima oră, ultima noufate'J 
Catdă de la foc, foarte senzațio
nală- si supcruluitoare : Guver
nul Portugaliei s-a hotârlt s-o 
rupă cu colonialismul. Da, da. 
aii cilii coreeiguvernul por
tughez, gata cu cotonialtanuL

Aceasta cea mal superlativă 
noutate a venit transmisă de ta 
Lisabona pe toate canalele agen
țiilor de presă. La 2 mai. Adu
narea Națională a adoptai o lege 
privind statutul coloniilor por
tugheze din Africa, statut care 
prevede crearea, in aceste terp 
lorii’, a unor adunări leoistalive 
alese. Mai mull nici nu trebuia, 
mecanismul e foarte simplu — 
populația din Mozambic. Ango
la, Guineea-Bissau iți va alege 
adunări legislative, acestea cor 
hotărî ți legifera independenta. 
Simplu, Ih -doi timpi ți două 
mișcări.

*
P.ost-scriptum : fn legătură eu 

noul statut al coloniilor portti- 
pbere, agențiile de presă mai 
transmit cd adunările legislative 
ca urmează a fi create ln aceste 
teritorii vor fi prezidate de un 
guvernator. Carer pentru econo
mie de efort, nu va mai fi ales. 
ci numit direct de guvernul da 
la Lisabona.

Al doilea p-ost-scrtptum : De 
ta Lisabona se comunică (virgu
lă) că guvernatorul numit tn 
funcția adunărilor leoitlalive ca 

' acea drept de veto. Orice opo
ziția a sa face caducă orice ho- 
târlra a respectivelor adunări.

Post-scriptum nr. 3 : Agențiile 
de presă adaugă că. In cazul 
unui conflict intre adunările le
gislative africane ți guvernator, 
guvernul portughez va avea, 
prin noul statut antlcolonlalltt. 
dreptul sd dizolve respectlpa a- 
dunare recalcitrantă. ■ <

— Post-scriptum-ul al patrulea 
nu a fost incă difuzat. Dar va 
cenl In mod cert. Cu menilunea 
cd nu ca mal fi transmis din 
Lisabona, ei direct din Africa. 
Se va referi tot la un statui 
antlcoloniallst. dar fără nici un 
post-scriptum.

Ieri au fost date publicității la 
Roma rezultatele finale alo alegerilor 
parlamentare desfășurate duminică șl 
iimi ta Italia pentru desemnarea ce
lor 630 de deputațl șl a 315 senatori.

în CAMERA DEPUTAȚILOR. Par
tidul Dcmoerat-Creștln a obținu*. 287 
de mandate, dșllgind un mandat față 
de alegerile precedente ; Partidul 
Comunist — 179 do mandate^ cu două 
mal mult ; Partidul Socialist — 61 do 
mandate, plerzîncl 30 do mandata ; 
Partidul Socialist-Democratic — 29 
de mandata ; Partidul Republican — 
14 mandate, cjștlgă 5. tar Mișcarea 
neofascistă — Sfl.de mandate, cJșUgă 
EL Celelalte mandate au revenit altor, 
formațiuni poMUre.

RezultaScJe votului privind SENA
TUL slnt’ următoarele : Partidul De- 
mocrai-Crețttn a obținut 38.1 la sulă 
din totalul voturilor exprimate (față 
dc 311,3 la sută, ln 'afegerlloj din mai 
IB®3), Tcvcnlndu-1 133 de mandate.;

' ’Pttriidulț’Comunist Italian, cswmrrpre-' , . .. ............   . , , .
zentat liste comune cu Partidul So- țuat. , deci; notează marț! ziarul
clallst Italian al Unității Proletare, a „L'UMTA". In ediția sa specială
obținut 28.4 la fiută <lln voturi (față ‘ ——
de 30 la sută In urmă cu patru ani), 
revenlndu-1 M de mandate. In aceiași 
Slmp. Partidului'Socialist I-'au reve
nit 10.7 la sulă’din voturi >șî 33 do 
mandate, llar’ Partidului SocIaILsl-De- 
mocralio — 5.4 la sută șl ll mandate.
Tn alegerile parlamentare anterioare, 
PJ5.I. și P.S.D.L — împreună— obți
nuseră 15.2 la .sută din voturi. Parti
dul Republican (ce! de-al patrulea 
partid al fostei coaliții do ■ ccntra- 
stlnga, alături do P.D.CL.j P.S.I. șl 
P.S.D.L) a obținut, la aceste alegeri, 
3 la sută din sufragii (față do 2.2, ta 
sută Irf 18®3) șl dnci mandate Ir. Se
nat

“observatoril remarcă. In primul rind, 
că principala forță a clasei munci
toare și a păturilor largi populare, 
exponentul fidel șl de nădejde al in
tereselor vitale ale maselor populare 
— Partidul Comunist — nu numai că 
a obținut șl de astă-dală peste 21 la 
sulă din totalul voturilor alegători
lor. dar — consol’.dîndu-șl poziția ca 
a! doilea partid al tării — s-a bucu
rat de adeziunea a peste 0 milioane 
de alegători., cl știrii rid încă j două 
locuri in Camera deputațllor. Au,. e-

consacrată rezultatelor alegerilor, 
„tentativele de a diminua ponderea 
P.C.I. care. In condiții atlt de dure 
șl de provocări, stă neclintit de stra
jă tn apărarea democrației".

Faptul că pentru Senat listele co
mune P.C.L—P.S.I.U.P. au’ Înregis
trat un recul este urmarea unui re
gres al P.S.LU.P.. cu toate că a obți
nu t 650 COT de voturi.

Abia după întrunirea parlamente’? 
lui. prevăzuta pentru 25 mal. ®e va . 
pune pe tapet problema constituirii 
noului guvern.

Nlcolne PUICEA

GENEVA B (Agerpres). — Marți 
g-a dMchla ln Geneva a-S-a sesiune 
anuală a Organizației Mondiale a 
Sănătății (O.M.S.). Pe agenda sesiu
nii figurează probleme ca elaborarea 
unor măsuri pe plan Internațional 
In vederea combaterii epidemiilor 
de variolă, malarie ele., precum șl 
probleme ale conservării mediului 
înconjurător. ;

Conducătorul delegație! rwmăne, 
dr.'Mlhai Aidea. adjunct al ministru
lui sănătății, a fost ales vicepre
ședinte al actualei sesiuni n.O.M.S.

g B Q B ® 

agșnțiO®

WASHINGTON! Numerate 
personalități uolltice din S.U.A,. pre
cum și o serie de reprezentanți ai 
opiniei publice americane s!-au ex
primat marți dezaprobarea față da 
noile măsuri anunțate de președin
tele Richard Nlxon.

întreruplndu-și campania pentru 
alegerile preliminare din statele 
Nebraska șl Virginia occidentală, se
natorii democratl George McGovern 
jl Hubert Elumohrey și-au reafirmat 
dezaprobarea față de continuarea 
războiului în Vietnam sl. în șneclaL 
fa'â de noile acțiuni periculoase a- 
dootaîe de președinte.

HUBERT HUMPHREY : Aceste 
acliunl reprezintă o „gravă escala
dare h războiului, care pune S.U.A. 
în fata unor primejdii Imprevizibile 
și va necesita un răspuns Imediat 
din partea Congresului".

Senatorul EDWARD KENNEDY s 
„pacea nn ponte U obținuți prin In
tensificarea războlatel".

MațdritBlea democrată a Camerei 
Reprezentanților n nnuntat organiza
rea unei reuniuni de urgentă consa
crată dișrafării problemei războiului 
din Vlelhnm și noilor măsuri anun
țate de președintele Nlxon.

PARIS. Maurice Schumann, mi
nistrul de externe al- Franței : „In 
cc o.privește. Franța nu poale dccît 
sl deplingă o, dotă mul mult faptul 
că s-a ajuns piuă aici. Esențial este 
faptul de â reînnoda dlalognl între 
cel ariațl în condici. Experiența șl 
rațiunea trebuie să ducă la masa 
conferinței de la Paris*.

Ministrul francez de externe șl-a 
exprimat convingerea câ o soluțio
nare politica esle posibilă. ..Față da 
escaladarea războiului — a spus el — 
Franța a preferat înlotdeauna esca
ladarea păcii : fală de continuarea 
și extinderea operațiunilor militare, 
ea a preferat întotdeauna soluțio
narea politică față de vlelnaml- 
zare. ea a preferat Întotdeauna ne
gocierea". .

COPENHAGA. MIniiterai de
Externe al | Danemarcei a dat publi
cității un comunicat prin care guver
nul danez j Iîl exprimă temerile In 
_ cu consecințele grave pe 

caro ie-ăr butea avea noile acte de 
si să ahre- ’ escaladare a războiului din Vietnam. 

_ _ , . ...... .......'gocierlle. A- hotărite i dei Statele Unlle._ anunță a- 
tețlomre ‘a 'p" Atemrit0 IfetLmutaL , Auntie J oWpd^ IngritorttVoare?. ™
tn conformitate cu Interesele, po- oralfl ln comunicat, guvernul danez 
porului vîelnamex șl ale poporului 
ameriraa. precum șf cu năzuința

hotărlnd .minarea tuturor porturilor 
R. D. Vietnam șl Intensificarea atacu
rilor aeriene șl navala împotriva R, D. 
Vietnam, se subliniază In declarație, 
președintele Nixon a luat cea mai 
gravă măsură de pină acum în ve
derea escaladării războiului, a lansat 
o provocare ta adresa poporalul viet
namez, a țărilor socialiste, a țărilor 
Iubitoare de pace, a poporului ame
rican șl a popoarelor din întreaga 
lume. El a înfruntai nu num! R. D. 
Vietnam, dar. de asemenea, dreptul 
diferitelor țări de liberă navigație in 
relațiile lor cu R. D. Vietnam".

„Poporul vietnamez este profund 
atașat păcii; se arată In deriarațio. 
împreună cu guvernul R. D. Vietnam, 
acest popor sprijină consecvent calea 
negocierilor pentru soluționarea paș
nică a problemei vietnameze. Po
porul vietnamez. Insă, nu va accepta 
niciodată ultlmațumul iul Nlxon. A3t 
timp cit Administrația Nixon Iști.con
tinuă agresiunea In Vietnam. donU- 
nuă politica sa de „vleinamlzare" șl 
continuă escaladarea războiului îm
potrivă R. D.’ Vietnam. întregul- po
por vietnamez unit ra un singur om. 
este holărlt să persevereze In răz
boiul său de rezistență pină la rea
lizarea obiectivelor sale fundamentale 
și anume Independență, libertate șl 
pace"."

DECLARAȚIA DELEGAȚIEI G.R.P. AL REPUBLICII 
VIETNAMULUI DE SUD

PARIS 9 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. anunță că purtătorul de 
cuvint al DELEGAȚIEI IL D. VIET-’ 
N'AM la tratativele de pace de la 
Paris a făcut o declarație ln lesătu- 
ră cu noile măsuri agresive anun
țat®.de președintele Nlxon. Președin
tele Nlxon — ®e spune ln declarație 
— a luat măsuri aventuriste. Inten- 
slflcind 
războiul de agresiune din Vletnom. 
încâlcind Independenta, suveranita
tea șl securitatea R. D. Vietnam". 
.'.După cum este cunoscut tuturor, 
poporul vietnamez șl R. D. Vietnam 
nu nu făcut niciodată vreun rău 
S.U.A.. nici prestigiului lor sl nici 
vieții sau proprietății ponorului 
S.U.A. Dimpotrivă S.U.A; slnt-,cele 
care de nproabe două' decenii duc o 
politică de Intervenție sl agresiune 
In Vietnam, dlsorelulnd acordurile 
de la Geneva din 1051. care au re
cunoscut Independenta, unitatea, su
veranitatea sl integritatea teritorială 
a*-VlclnamuluI. acorduri oe care 
S.U.A s-au anmilat sfl le respecte. 
Administrația Nlxon este cea care 
noadus p-elutUdl prestltrlulul Viet
namului. o tară a cărei Istorie nu
mără patru mil de ani", reievă decla
rația.
, „împoirivindu-re tuturor soluțiilor 
negociate ale problemei vietnameze.

PARIS 0 (Agerpres). — Agenția 
„Eliberarea* anunță că purtătorul 
dm cuvint al delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud la conferința 
cvadripartltă de la Paris In problema 
Vietnamului a dat publicității. o de
clarație In legătură cu noile măsuri 
apunțate de președintele S.U.A. îm
potriva R. D. Vietnam, arătlnd că ele 
constituie o violare gravă a Indepen
denței, suveranității șl securității 
R. D. Vietnam. Acest act grav da 
escaladare a războiului este Între
prins concomitent cu trimiterea de 
către S.U.A. de armament modern, 
personal militar șl consilieri în Viet
namul de sud. cu concentrarea unor 
mari forțe navale șl periene In Aula 
de sud-est In scopul intensificării 
războiului de agresiune. Admintatra-

țla americană, se menționează - In de
clarație. &e înșeală dacă consideră că 
poate folos! amenințările șl violenta 

' pentru a subluga poporul vietnamez, 
care luptă pentru drepturile'salo na
ționale fundamentale.

Delegația Guvernului Revoluționai 
Provizoriu al Republicii Vietnamului • 
do Sud la conferința de la Paris con
damnă cu fermitate măsurile mili
tare luate de administrația S.U.A. șl 
cere In mod hotărit guvernului ame- 
ricnn că pună capăt Imediat tuturor legătură 
acțiunilor de război împotriva Viei- "“n
namului de sud șl de nord 
deze cu seriozitate nei

DECLARAȚIA MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE 
AL R.P.D. COREENE

e-- i . ,1 -V'"-Y.J-■ V,

PHENIAN 9- (Agerpres). - Un 
purtător de cuvint al' ălltilsle- 
rulai Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene a dat publicității o de
clarație tn care slnt denunțate 
acțiunile de război comise de- 
imperialiștii S.U.A. tn, ultimele 
zile împotriva R. D. Vietnam, traas- i 
mite agenția A.C.TC. Referlhdu-«e 
la recentele dedaratil ale președin
telui Nlxon cu nrlvire la minarea ; 
porturilor R. D. Vietnam sl in nta'cu-

geriția Associated Presa. în această 
situație I profund îngrijorătoare, s« 

jjjj comunicat, guvernul danez 
«ubllniază ’efl singura cale de înce- 

«.■«iv».,. p.^uu. o- v« «. ‘area rMx,i,!,ul e’“e negocierea îm
pace a tuturor popoarelor lumii. UllȘțto—. „ .

CANBERRA. Gn’Jsh
liderul' Partidului laburist de’ooori-' 

' tie din Australia, a criticat noile mă
suri, do. escaladare a războiului din 
Vietnam, averllzlnd că acestea con
stituie un pericol. pentru bace.

STOCKHOLM. Președintele Co- i 
mltelnlul suedez de coordonare ■ 
acțiunilor'. împotriva răzbelului din 
Vietnam a condamnat noile holăriri 
ale S.U.A. de extindere a bombar
damentelor’ asupra R.D. Vietnam si 
de minare - a porturilor nord-viet
nameze/ El a lansat. în numele co
mitetului. o chemare pentru orga
nizarea de [demonstrații antirăzboi
nice de amploare la Stockholm, GSt- 
teborg sl In alte orașe suedeze.

rile’ pe scară .largă ale forțelor na
vale și aeriene americane asuora 
teritoriului R. D. Vietnam. Durtătn- 
rui de cuvint al M.A.E. al R.P.D.' 
Coreene a/ arătat că acestea consti
tuie nn act extrem de periculos, 
care lezează suveranitatea șl secu
ritatea R. D. Vietnam ți. totodată, 
reprezlnlă o provocare la adresa oo- 
poarelor lumii, care cer ‘?.1 se pună 
capăt Imediat tuturor actjpnllor de 
război împotriva poptinițuJ£ vietna
mez. ’ ^;-.

Helsinki a avut Ioc marți o nouă 
ședință In plen in cadrul .convorbi
rilor so vie to-a meri cane privind limi
tarea înarmărilor strategice (S.A.L.T.). 
Reuniunea a fost calificată drept „se
rioasă și de lucru".

Mărfi,. 9 mal. ta Mausoleul de 
la Pleunâ a! luptătorilor ruși ji 
români fl la Mausoleul luptăto
rilor români de la Gricifa — 
c<îzu(î In războiul pentru elib'e- 

, rarea Bulgariei te -sub jugul 
otoman — au fost depuse, din 
partea, ambasadei rlomăniei la. 
Sofia.-coroane de flori. Au fost 
de fată' persoane oficiale bul- 

■ pare. ’

Delegația Comitetului 
O.N.U. pentru decolonizare, 
care a efectuat — In perioada 2—9 
abrille a.c. o vizită de informare 
In Gulneea-Btasau. va prezenta Co
mitetului O.N.U. pentru âecolonizare 
un raport contlnlnd recomandări In 
legătură cu asistenta umanitară core 
se impune a fi acordată regiunilor 
eliberate din Gulneoa-BIssau.

1 S-n reuniune de lucra 
g convorbirilor prcliraintue 
dintre Organizațiile do Cra
ce Roșie din RJ*.D. Coreea
na și Coreea de sud f^1™ 
pregătirea ordinii de zl a convorbi
rilor nroorlu-zlsc a avut 
după cum Informează

niuitc de lucru să albă 
maL

. La Varșovia au avut Ioc con’ 
vorbiri între Tadeusz Olechawskl. 
ministrul comerțului exterior al R. P. 
Polone. $1 Andrfi Bettencourt, minis
tru’delegat pe Ungă premierul Fran- . 
tel. însărcinat cu'planificarea șl ad
ministrarea teritoriului, aflat In vi
zită In capitala poloneză. Ce! doi 
miniștri au discutat probleme orl-

Roma

•-au ciocnit în aer prăbușindu-sa In 
apropierea localității Orlando, (talul 
Floridă. ' ,

Ca urmare a ploilor to
rențiale, csre au continuat să cadă 
fără Întrerupere la Santiago de Chile, 
președintele .Salvador Allende a vi
zitat dtava cartiere «le caoltalel chi
liene. nenlru n supraveghea la fata 
locului acțiunile de nlutorare a celor 
sinistra!!. în cadrul' unei ședințe a 
Ruvernulul nu fost adoptate holăriri 
privim! acordarea do suri lin finan
ciar si de alt ordin zonelor afectata.

Un avion militar ameri
can de tip F-4 „Phantom", 
apartlnind tortelor aeriene ala 
S.U.A din Anglia, s-a prăbușit. Hn- 
gâ localitatea spaniolă SaraaoM. 
unde, efectua 
meni. Cel doi’ plloțl șl-au pierdut 
viata. Alte două avioane militare a- 
mericane. da Up F-4 -Phantom".

■ I. ’ - - *
De 15 . zile, în localitatea 

Salnt-Ouen din regiunea pa
riziană, la o întreprindere a 
io-cietățti Delle-Alsthon se des
fășoară o grevă combativă, 
muncitorii ocupind uzina pind 
fa satisfacerea revendicărilor. 

După ram seric ziarul „LE
. MONDE”. conducerea societă

ții. care mai are incă trei filiale 
In alte centre. Incerclnd unele 
dificultăți in desfacerea ecM- . 
pământului electric produs la u- - 
zina din -Salnt-.Ouen. a hotârlt.

•la 2D martie, să concedieze 512 
salariat!, măsura urmlnd să in
tre In vigoare la toamnă. Socie
tatea nu a oferit plasament la 
alte uzine ale sale deelt unui 
numdr de 50 de muncitori. Pro-' 
blema pe care o ridică acesta 
concedieri este cu attt mal-se-

j ; . ..
Ansamblu! folcloric „Dună

rea" din Tulcea, care a partici
pat la cel de-al IX-lea Concurs 
și festival intcmațiOMl de fol
clor de la Efes (Turcia), s-a 
claMt pe primul loc. fiind dis
tins cu. trofeul de aur „Zeița 
Artemis". Este pentru a patra 
oară consccutip cind un ansam
blu folcloric românesc cucerește 
laurii acestui festival.

1 

. . . ' I 
rio-ară cu cltț situația ln dome- ( 
niul folosirii brațelor de muncă 
este deja, fa-arle grea In depar- I
tâmentul Seine-Saint-Denis. .

După ce a intervenit pe
lingă autorități pentru a In- I

.cerca ■ să împiedice închiderea 
urinei de la Saint-Ouen. sindi- I
calele apartlnind C.G.T. țl ,
C.F.D.T. au chemat la o grevă 
generală cu ocuparea localuri- i
lor. Negocierile angajate cu di
recția urinei, in special ln vede
rea acordării de indemnizații tu7- 
p'.lmentare pentru concedlati, 
nu du dat rezultate. Desfășu
rarea acestei greve — remarca 
„Le Monde” — amintește de 
marea grevă similară care se 
desfășoară la uzinele „Joint” 
de la Salnt-Brieuc de mal bine 
de doită jurat N. C
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