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® SĂ AMPLIFICĂM PU
TEREA PÎRGHIILOR FI
NANCIARE IN MECANIS
MUL ECONOMIC — Ex
periențe, opinii, propu
neri în întîmpinorea 
Conferinței Naționale a 

P.C.R.
© în grădini doua 
acțiuni urgente: — 
PLANTAREA TUTUROR 
SUPRAFEȚELOR PREVĂ? 
ZUTE — DISTRUGEREA 

BURUIENILOR

Comitetul Executiv @1 C.C. al P.C.R. și Biroul Executiv al Consiliului Național 

al Frontului Unității Socialiste au adoptat

Ii am
1

e

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. și Biroul Exe
cutiv al Consiliului Național al Frontului LJnllății So
cialiste au adoptai recent Hotărârea cu privire la ac
țiunile co se vor organiza în întâmpinarea aniversării 
a 25 de ani de Io proclamarea Republicii Populare 
Române — victorie de seamă a poporului nostru in 
lupta pentru libertate, democrație și progres social.

Act de însemnătate istorică în viața țării, ideal 
pentru care au militat forțele cele mai înaintate ale 
societății, in frunte cu Partidul Comunist Român, 
abolirea monarhiei șl trecerea întregii puteri do stat 
in miinlle clasei muncitoare, in alianță cu țărănimea 
șl cu celelalte categorilde oameni al muncii, au mar
cat o etapă superioară în dezvoltarea statului român, 
în desfășurarea revoluției populare, Instaurarea celei 
mal democratice forme de guvernămint din Istoria na
țiunii noastre, trecerea la înfăptuirea revoluției 
socialiste.

în cei 25 de ani care au trecut de la proclamarea 
Republicii, socialismul a învins definitiv în România, 
desebizind o epocă dc progres rapid în viața poporu
lui, siluind România In riadul națiunilor cu cea mal 

. dinamică dezvoltare, pe un loc demn între popoarele 
lumii, ,In acești ani, au cunoscut un puternic uvint 
forțele de producție ale țării, știința,' tehnica, invăță- 
rnîntu] și cultura, s-au schimbat fundamental condb 
țllle de viață ale poporului, oamenii muncii au de- 

• yenlt cu adevărat-stăpînl în țara lor, partieipînd iot 
mâl activ la conducerea acesteia, la adoptarea șl în
făptuirea hotărlrilor șl măsurilor care privesc viitorul 
ei. Realizările dobindite demonstrează în chip eloc
vent înaltul rol constructiv ol statului socialist, rare, 
sub conducerea clarvăzătoare a Partidului Comunist 
Român, a mobilizat talentul șl energia oamenilor 
muncii, capacitățile lor creatoare In vederea ridicării 
economice, sociale și spirituale a patriei.

Oamenii muncii din țara noastră — români, ma
ghiari, germani șl dc alte naționalități — fntlmpinâ 
sărbătoarea Republicii in condițiile avântului creator 
șl muncii Însuflețite pentru înfăptuirea mărețelor 
obiective ale programului făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate, elaborat de Congresul ol 
X-Iea al partidului și ale programului adoptat de 
Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 privind 
dezvoltarea conștiinței socialiste șl așezarea relațiilor 
sociale pe principiile eticii'șl echității socialiste.

In lnlimplnarea celei de-a 25-a aniversări a pro
clamării Republicii, organele șl organizațiile de par
tid, de masă șl obștești, toate organismele șl Instllu- 

. țllle reunite în cadrul Frontului Unității Socialiste 
vor desfășura o susținută muncă polllico-educativă 
în vederea mobilizării oamenilor muncii de la orașe 
șl sate Ia înfăptuirea sarcinilor economice, soclal-cul- 
țuraje pe acest an șl buna pregătire a condițiilor in 
vederea realizării planului pe 1973, a punerii tot mal 
depline In valoare a energiilor șl marilor capacități 
creatoare de care dispune poporul nostru pentru 

kjontlnua dezvoltare șl modernizare a producției și 
a tehnicii de producție, pentru ridicarea parametri
lor tehnlco-economlci șl cnlltatlvi al produselor, pen- . 

. iru sporirea eficienței întregii activități economice. 
Organizațiile dc partid, sindicale șl de U.T.C. — din 
unitățile Industriale și de construcții — vor acorda 
o atenție deosebită folosirii raționale a capacităților 
de producție, a materiilor prime șl • materialelor, a 
timpului de lucru, reducerii cheltuielilor de produc
ție șl ridicării productivității muncii, punerii In func
țiune la termen șl la parametrii proiectați a noilor 
obiective de Investiții, iar in unitățile socialiste din 
agricultură, executării la timp șl Ia un nivel calita
tiv corespunzător a lucrărilor agricole, Înfăptuirii 
prevederilor programelor naționale de îmbunătățiri 
funciare șl dezvoltare a zootehnici.

întreaga activitate polilieo-educativă care va avea' 
Ioo In această perioadă se va desfășura sub semnul 
pregătirii Conferinței Naționale a l’.C.tt. șl înfăptui
rii hotărârilor sale.

Ia. casele dc cultură, cluburi, cămine culturale, în 
întreprinderi, Instituții, școli și facultăți, organizațiile 
din componența Frontului Unității Socialiste, sub con
ducerea organelor de partid, vor organiza, in lunile 
noiembrie și decembrie a.c., manifestări cultural-edu
cative și artistice înlr-o mare diversitate de forme — 
expuneri, simpozioane, Intllnirl cu activiști de partid 
șl de stat, expoziții de eărți. gale de filme, spectacole 
șl concerte — prin care să se prezinte realizările do
bindite de poporul român, snb conducerea partidului, 
în dezvoltarea economiei, Invățămîniului, științei sl 
culturii, prestigiul de care se bucură România pe 
plan Internațional, precum șl perspectivele pe care Ie 
deschide tuturor oamenilor muncii înfăptuirea progra
mului de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră.

întreaga activitate educativă va urmări cultivarea 
în rindui maselor de oameni al muncii a dragostei 
față de patrie, de partid șl popor, a Internaționalis
mului socialist, a prieteniei frățești dintre oamenii 
muncii români șl cel aparțlnind națlonantățllor con
locuitoare, apllearea consecventă a programului de 
educație comunistă, ndoptat de plenara C.C. al P.C.IL 
din 3—5 noiembrie 197L

Uniunile de creație vor stimula creatorii — potrl- 
j vil planurilor lor de activitate — Ia realizarea unor 
i lucrări literare, de artă plastică, muzicale și cinema

tografice, care,-prin conținutul șl valoarea lor artis
tică, să reflecte semnificația. Istorică pentru destinele 
poporului român a actului revoluționar din decem
brie 1917 șl profundele transformări petrecute in 
viața economică șl soclal-cullurală a țării 
de ani de la proclamarea Republicii.

In luna decembrie 1972 se va organiza 
dramaturgiei originale românești", cu caro

in cei 25

„Decada 
prilej so

area
t ‘ . 1 .

vor pregăti șl prezenta spectacole cu cele mal re
prezentative piese și lucrări muzicale din creația ori
ginală contemporană românească. De asemenea, in 
luna decembrie, va avea Ioc vernisajul Salonului de 
pictură șl sculptură al municipiului București, orga
nizat cn prilejul împlinirii a 25 de ani de la procla
marea Republicii Expoziții asemănătoare se vor 
deschide in cinstea mărețului eveniment șl in orașele 
reședință de Județ.

Se vor edita, in limba română șl în limbile națio
nalităților conlocuitoare, lucrări privind Istoria patriei 
șl a Partidului Comunist Român, trecutul de luptă 
al poporului român șl cultura sa milenară, momente 
ale istoriei contemporane a României, semnificația 
evenimentului de la 30 decembrie 1917. în perioada 
1—10 decembrie 1972, se va organiza „Decada cărți) 
românești", dedicată aniversării Republicii.

Se vor organiza, sub genericul „Slăvim Republica", 
■nanlfcstărl cultural-arllsllce ale artiștilor amatori 
consacrate acestui eveniment: festivaluri, concursuri, 
irecerl in revistă, mlcrosla.gluni, expoziții de artă 
populară șl de fotografii ele.

în luna decembrie va avea loc .festivalul anual al 
filmului Ia sate,, precum șl-„Retrospectiva filmului 
românesc", in cadrul cărora se vor prezenta cele mai 
valoroase filinc documentare, șl artistice realizate in 

,,, ccl.23.de ani de la proclamarea .Republicii.. ' , “
. Vă H organizată o sesluno științifică cu tema,: „Re
publica Socialistă România Ia un sfert de veac de 
luptă pentru transformări revoluționare, pentru 
propășirea economică și soclal-cullurală a țării". Mu-’ 
zeul de istorie al Republicii Socialiste România, in 
colaborare cu Muzeul de istorie. a partidului comu
nist, a mișcării revoluționare șl democratice din 
România, Muzeul do artă al Republicii Socialiste 
România voi- deschide expoziții Jubiliare consacrate 
celei de-a 25-a aniversari n proclamării Republicii
Populare Române in municipiile București, Iași,. 
Cluj, Timișoara, Constanța. Oradea, Tg. Mureș, Cra
iova, Brașov, Galați și Suceava se vor organiza ex
poziții temporare care vor oglindi cele mal Impor
tante succese muzeistice obținute în ultimii 25 de auL

Sindicatele, organizațiile de tineret șl femei, cele
lalte orgnnizațil din componența > Frontului Unității 
Socialiste vor organiza manifestări cultural-educative 
adecvate categoriilor respective : concursuri profesio
nale șl alte acțiuni meniie să contribuie la educarea 
maselor, la ridicarea nivelului lor de pregătire po- 
Utleo-Ideologleă, culturală șl profesională.

Consiliul național, consiliile locale pentru educație 
fizică și sport, cluburile șl asociațiile, împreună cu 
organiăițJIIe de masă și obștești, vor organiza ma- 
nltesiații sportive consacrate evcninientuIuL

Presa centrală și locală, revistele culturale șl Ilie- 
rar-artistice, radioul șl televiziunea vor marca eveni
mentul prin consemnarea multilaterală a momentu
lui istoric al Instaurării Republicii și a drumului nou 
pe care acest aci l-a deschis ih .viața poporului șl 
a țării, prin publicarea și iransinllcrca de materiale 
legate de semnificația proclamării Republicii, consa
crate realizărilor din anii construcției socialismu
lui. j

însemnate acțiuni sînt prevăzute în hotărire pentru 
marcarea peste hotare a celei de-a XXV-a aniver
sări a Republicii Populare Române. în acest scop se 
vor publica, in limbi de circulație Internațională, lu
crările tovarășului Nlcolae Ceaușescu șl se vor orga
niza, cu ocazia apariției edițiilor din străinătate, ac
țiuni de popularizare a politicii interne șl externe a 
partidului și statului nostru.

Se vor edita în limbi străine lucrări de prezentare 
a transformărilor revoluționare șl a realizărilor obți
nute de România.in viața economică, soclal-polllică 
și culturală in anii socialismului. Publicațiile pentru 
sirăinătatc, cit șl materialele documentare destinate 
străinătății, vor prezența realizările obținute în in
dustrie, agricultură, construcții și alte ramuri ale 
economiei naționale, perfecționarea conducerii șl or
ganizării vieții sociale șl politice, lărgirea democra- 

' țiel socialiste, dezvoltarea științei șl culturii, ridicarea 
nivelului de trai al maselor, unitatea dintre politica 
Internă șl externă a țării noastre, momente din isto
ria partidului și a patriei.

Se vor organiza peste hotare expoziții documen
tare, economice, de artă, carte și fotomontaje care să 
Ilustreze dezvoltarea țării noastre în cei 25 de ani 
care au trecut de la proclamarea Republicii.

Se vor organiza, de asemenea, conferințe de presă, 
gale de tihne, seri culturale și alte acțiuni menite 
să contribuie la cunoașterea peste hotare a țării noas
tre, a politicii sale interne și externe, se va iniția sl 
sprijini apariția, în presa din (ora de reședință, de 
articole și știri în legătură leu evenimentul marcat, 
se vor edita buletine speciale.

Pentru a cinsti acest eveniment‘ din Istoria poporu
lui șl a patriei noastre, se vor organiza o sesiune Ju
biliară a Marii Adunări Naționale,''Iar In centrele Ju
dețene sesiuni festive ale consiliilor populare. De ase
menea, se va institui medalia jubiliară „25 depani de 
Ia proclamarea Republicii". Se va emile o serie de 
timbre cousacrate aniversării.

Comitetul Executiv al C.C. ai P.C.R. și Biroul Exe
cutiv al Consiliului Național nl Frontului Unității 
Socialiste Lși exprimă convingerea că comuniștii, toți 
oamenii muncii vor depune toate etorturllc pentru a 
întimpina Împlinirea unul sfert de veac de la pro
clamarea Republicii cu noi șl Însemnate realizări in 
toate domeniile de activitate, sporindu-și contribuția 
la înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al X-Iea al partidului în vederea făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvoltate in patria 
noastră.

PROBHLB DE EVOLIARE
KMmSHil a KHB

pe ramură, cadre de conducere din 

în cadrul ședinței s-a făcut o 
rmirtillț'’ } n Stadiului

■ Sîmbătft ’ dimineața, tovarășul 
Nlcolae 'Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit dele
gația parlamentarilor finlandezi 
condusă de pro* Frans Olavi Lfih- 
teenmâki, vicepreședinte nl Parla
mentului, care se află într-o vi
zită în țara noastră la invitația 
Marii Adunări Naționale.

La întrevedere nu luat parte to
varășii Iile Verdcț, Ștefan Voltec, 
Dumitru Popescu, Cornel Bur
tică, precum și Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, șl lullu Fejes, secretar al 
Marii Adunflrl Naționale.

Delegația finlandeză este alcă
tuită din deputății Tyyne Paasi- 
vuorl — Partidul Social-Democrat, 
S. Ellas Suorttanen — Partidul de 
Centru. Pauli Rfisflnen — Uniunea 
Democrată a Ponorului Finlandez, 
Slnlkka Kurhuvaara — Partidul 
de Centru, Artturi NiemelB — 
Partidul Rural. Oaspeții au fost 
însoțiți de Koarlo Velkko Măkelft- 
ambasadorul Finlandei la Bucu
rești.

Simbătă In amiază a avut loc, pe ramură, entire de conducere din 
sub președinția tovarășului,Nlcolae economie și aparatul de stat. 
Ceaușescu, ședința de lucru a Bl- în cadrul ședinței s-a făcut o 

■ rbulul Comisiei Centrale de partid trecere în revistă a stadiului
și de stat pentru elaborarea prog- elaborării prognozelor economico- 
nozclor de dezvoltare economico- aiiixiiiir-j-
soclală a României.

Au luat parte secretari al Co
mitetului Contrai ăl) P.C.R», pre
ședinți ui comisiilor de prognoză

sociale șl s-au stabilit direcțiile șl 
orientările principale pentru adin- 
dren studiilor care să stea La baza 
acestei acțiuni de importanță na
țională deosebită.

------ ------------ ----------~--------------- ---- ------- ,

Peste cîteva zile va fi inaugurat (
ISistemul hidroenergetic 

și de navigafie Porțile de Fier 

ARCUL: MARILOR î 
v.

în timpul convorbirii s-a expri
mat satisfacția pentru evoluția 
pozitivă a relațiilor de prietenie și 
colaborare ’ româno-finlandeze, re- 
levfndu-se' perspectivele lor de 
dezvoltare continuă. Oaspeții au 
subliniat că vizita președintelui 
Nlcolae Ceaușescu în Finlanda a 
constituit un moment deosebit de 
Important în dezvoltarea colabo
rării șl cooperării po multiple pla
nuri dintre România șl Finlanda, 
pentru adinclrea prieteniei rornă- 
no-fln!andeze.

Au fost abord.ate, de asemenea- 
probleme actuale ale vieții inter
naționale, îndeosebi cele, legate de 
înfăptuirea securității europene, 
în acest context s-a subliniat rolul 
acițlv pe care pot șl trebuie să-1 
Joace parlamentele La îmbunătăți
rea climatului pe continentul nos
tru. la cauza înțelegerii sl păcii în 
lume.

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

Sîmbătft 13 mai 1972, în 
cursul dimlnefll, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, a 

■’ primit pe Harry van den Bergh, 
comentatorul de politică externă al 
Companiei olandeze de televiziune

uraV.A.R.A., căruia l-a acordat 
interviu.

La primire au participat tova
rășii Cornel Burtică, membru su
pleant ai Comitetului Executiv, 
secretar nl C.C. al P.C.R», șl Con
stantin'. Mi tea, membru supleant 
al C.C. al P.C.R.. consilier la Co
mitetul Central al partidului.

PLECAREA TOVARĂȘULUI

SANTIAGO CARRILLO
pltala lovarfi^ul Santiago Carrillo, 
secreta? general al Partidului Comuti

Sîmb&tă dimineața, a păr&sU Ca-

t

Democrată

BIRUINȚE
9 ....

(Paginile IV-V) }
nl.sc din Spania, care a făcui o vizi ta 
în țara noaslrft ia Invitata Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român.
’ La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost salutat de tovarășii

Paul NIculewru-MIzll, membru al 
Comitetului Executiv, nl . Prezidiului 
Permanent al C.C. al P C.H., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ghlzela Vass, șef de secție la 
C.C. al P.C.IL. de'activiști de partid.

(Agcrpres)

PORȚILE DE FIER

Terminarea
' Intrărilor 

la linia 
electrică 

transdanabiană
TR. SEVERIN — (corespon

dentul ...Scîntell", I. Anghcl) : 
La Porțile de Fier au. fost termi
nat© lucrările la1 linia electrică 
aeriană transdanublană de MO 
i:V, avlnd o lungime totală de 
13®0 metri. Ea, se sprijină pe 
patru sîflpl metalici, doi dintre 
ei avind lmplintat© fundațiile 
In. rocile dure, ale Donări ț

blană, situată In aval de baraj. 
Uxw « :”~.r'.r:Z' tr.tr:
pilonii principali de DUO metri 
și o Înălțime care permite na
vigația In condiții optime pe 
Dunăre. Lucrarea a fost exe
cutată Intr-un timp record de 
colectivul șantierului ..Porțile 
de Fier” al întreprinderii ..Elee- 
tromontaj" Sibiu. De la tovară
șul Iile Ocnoriu, setul lotului

Linia electrică transdanu- i 
blană, slluatâ in aval de baraj. ! 
are o deschidere maximă Intre ' 
pilonii principali de (MM) metri | 
și o Înălțime care permite na-

,——.i: c-- '
Dunăre. Lucrarea a fost exe-

COMUNICAT
CU PRIVIRE LA VIZITA 
TOVARĂȘULUI SANTIA
GO CARRILLO, SECRÎE- 
TAR GENERAL AL P. C. 
DIN SPANIA, ÎN REPUBLI
CA SOCIALISTA ROMA

NIA
(în pag. a Vil-a)

J

România șl Republica Democrata 
Germană au Înscria In aceste zile o 
nouă sl remarcabila pagină In cro
nica legaturilor lor de trainică priete
nie. Vizita făcută in țara noastră de 
către delegația de partid ț! guverna-, 
manlalfi a R.D, Germane, condusă do î
tovarășii Erich Honecker șl Will* ■
Stoph. convorbirile purtate cu dele
gația de partid șl guvernamen-

.- tata romflnâ, condusă de tovarășul
ț Nleolao Ceaușescu. «semnarea, cu

acest prilej, a Tratatului de Priete
nia colaborare și asistenta mutuală 
rint evenimente de însemnătate 
majoră pentru evoluția continuu as
cendentă a raporturilor frățești din

c.i prilejul actualei Intllnirl de 
București — creează noi premisa

A 
y 
y 
y
4
l construcție nu fost executate i 
J In timpul Iernii. In condiții / 
ț deosebit da grele. Alături do ) 
i mentori, la realizarea: acestui i 
1 nou obiectiv de la ■ Porțile de ) 

Fie- au contribuit, muncind cu l 
hărnicie șl pricepere, formalii / 
de marinari. scafandri sl II- ț 
nlorL Printre performantele l 
acestor curajoși constructori — — —------ . —— —
eo înscrie șl montarea. In plin l te simțămintele de stimă, prețuire șl 
torent al Dunării, a unui rhare nriei«nl« le miitrnw Mmte
stiip do susținere pe care 
sprijină cablurile ce fac legâ-

larilor șl aspirațiilor fundamentala, 
relațiile de prietenie șl colaborare 
frățească statornicite Intre Partidul 
Comunist Român și Partidul Socia
list Unit din Germania. Intre Româ
nia și R.D. Germans au cunoscut 
in anU socialismului șl cunosc in 
continuare o evoluție rodnică, pe 
colo mai diverse planuri. Este grăitor 
faptul că 4n prezent R. D. Germană 
se. situează pe unul din locurile de 
frunte in ce privește ponderea dcțl- 

• nulă In ‘ ' ..........................
noastre, 
voltare 
culturii.I _____________

de constructli-montaj. am aflat / '-cendentâ a raporturilor frățești din- în r o. Germani remarcabi- 
că o bună parte a lucrărilor de ) -re ce e două țari socmliste, dintre lele realizări dobindite de cele două

comerțul exterior al țării 
Stadiul actual dc dez- 

a economiei, științei și 
ailt In România cit șl 

remarcabi-

l. Dunării. ț de
Despre Importanța aceste! i șl

lucrâri. terminată' In preajma > ea
Inăugiirărit oficiale a Slstemu- l
Iul-hidroenergetic-șl de naviga-

1 . (Ie Porțile de'Fler. Inginera! ț 
Grlgore ■SanduL director al'Ccn- ț 
tratei hidroelectrice Portlie do '

i Fler, - ne-a spus : „Linia elec- ț 
) trică transdanublanâ. la care i 
l vor începe peste dteva zile ) 
j probele tehnologice, va aslgu- i 
1 ra posibilități superioare de 
l colaborare rodnică între ener- ț 

getlclenll români șl iugoslavi, t 
ț in scopul utilizării, raționale a 5 
ț energiei electrice, atlt In sis- l 
1 temui energetic național ro- ■! 
I mftnesc. cit șl In cel al târli ve- 1 
J cine șl prietene". ,

partidele șl popoarele noastre;
Deși scurtă, această vizita a fost 

rodnică și bogată to semnificații. Pri
mirea plină de căldură lovărațenscă., 
făcută lnalților oaspeți de către ce
tățenii Capitalei, manifestările cor
diale cu care au fost Intlmplftațl pre
tutindeni șl care nu culminat cu 
Insufloțllul miting din •sala ; Palatului 
Republicii nu reflectat cu elocven
ță slmtemlntcle de stimă, prețuire ți 
prietenie ce șl le nutresc reciproc 
popoarele noastre.

După cum a bine cunoscut, țan* 
noastră, poporul român, profund 
devotate Idealurilor de libertate, pace 
;1 progres, cauzei socialismului, au 
tsaiutat cu însuflețire. încă de la în
ceput. nașterea primului stat ger
man al muncitorilor sl teranllor. — 
Republica Democrata Germană — 

’ • eveniment ce* a1 deschis drumul îm
plinirii celor mal scumpo năzuințe, 
spre societatea socialista, pentru care 
au militat mărit fi! al poporului ger
man Manx șl Engels. întemeietorii so- , 
clalismulul științific. Poporul nostru 
și-n manifestat In mod nedezmin
țit sprijinul șl solidaritatea cu 
lupta ‘ pentru Instaurarea orândui
rii socialiste pe pămlnt germnn, 
iar de-a lungul anilor care au tre
cut de atunci șl-a exprimat con
secvent simpatia șl satisfacția fată 
de succesele dobindite de R.D.G. In 
făurirea vieții. noL întemeiate ne 
comunitatea orlnduirtl socialei a le-

țări In toate domeniile construcției 
sodalLsta. — realizări larg evocate

la 
,_____i fa

vorabile pentru amplificarea teblm- 
burllor șl cooperării reciproc avan
tajoase. pentru Întărirea continuă n 
legăturilor multilaterale dintre po
poarele noastre.

în acest context.- Tratatul de prie
tenie. colaborare sl asistentă mu
tuală — document semnat In nu
mele tării noastre de tovarășii 
Njcotae Ceaușescu sl ton Gheorghe 
Maurer. Iar în numele târli prie
tene,, da tovarășii Erich Honecker Șl 
W1U1 Sioph — reprezinte un cadru

B. STOIAN

(Continuare in pag. a VTI-a)
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Excelentei Sale AHMED SEKOU TOURE
Secretar general al Partidului Democrat din Guineea

Cu prilejul celei de-a 23-a aniversări a‘creării Partidului Democrat 
din Guineea, vă adresez, în numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al întregului nostru partid șl al'meu personal, un salut 

■ prietenesc și ecle mâl cordiale felicitări.
îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare prietenească din

tre partidele noastre, contactele, schimburile de vederi șl‘de experiență 
vor continua să se dezvolte, slujind astfel interesele celor două țări șl 
popoare, extinderii șl diversificării raporturilor dintre România șl Gui
neea, pe multiple planuri.

Urăm P.D.G., poporului gulneez noi succese în lupta pentru triumful 
cauzei nobile a libertății și independenței naționale, progresului social, 
păcii și securității internaționale

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului 

Comunist Român

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Nlcolae Ceaușescu, a transmis regelui Șrl Savang Vatlhana o telegramă 
de felicitare cu prilejul sărbători! naționale a Laosuluf. în răspunsul său, ■ 
regele Luesului a exprimat mulțumiri pentru mesajul ce l-a fost adresat.

(Agerpres)

ccl.23.de
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Cu si fără

Rubrics redactata de
Dumitra TtRCOB 
Glieorqlie DA VID 
ți corespondenții „Scinfeii"

După faptă

organele de 
buna lnlțla-

de pe Ge
to tal șl cu

necesității îmbunătățirii con- 
cnlllățll produselor. Prea pu-

prlma unitate) egal cu 4OT 
lei- Este o sumă aprecia
bilă. pe care un client re
almente Interesat aă-șlre- 

" dat-o

sau altuia 
răspundă 
>:■ de in-

Moșilor (roll cu Țaras Sev- 
cencbîl

— Meștere...
Dar cit ai zice... scaun, 

meșterul făcuse din lochl
^compunerea” prețului

— Costă exact I BOB ld 
Cam 150 iei pentru bucată

Ululțl de Incul prețuri
lor, d© viteza astronomică

că, de fapt, nașul tău 
cum „ti-! salveze*.

v. ' rut?.? ’ filfifinoflij

FAPTUL
DIVERS

m o m

vremea
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Hidroforul
și... liniștea

Cul nu 1 s-a tntlmplat ca, In 
toiul nopții, să nu tresară, spe
riat, la auzul unul zgomot pu
ternic : hidroforul I Iată Insă că 
Ionel Slmlonesru șl Ion Mareș, 
de la întreprinderea de admi
nistrație locatțvă „Herăstrău" 
din Capitală, au reușit să pună 
la punct un tip de hidrofor.» si
lențios. Secretul acestuia constă 
ta faptul că pompa, spre deose
bire de hidrofoarele cunoscute, 
este submersibilă, fiind__
pendată In Interiorul rezervoru
lui de apă, fapt care înlătură 
total vibrațiile puternice Pro
duse la Mpersarea apel — vi
brații transmise cu consecințele 
cunoscute, de-a lungul coloane
lor metalice ale blocurilor. Ob- 
ținlnd șl o Importantă reducere 
a consumului de energie 
tru aducțlunea apel In i 
Invenția, recent brevetată, 
o realizare In jurul căreia, toc
mai pentru că asigură liniștea, 
M va face„. „zgomot*.

SCINTEIA — duminica 14 mai 1972

O temă importantă în învățămîntul de partid:

SUS-

n:i

De mal multd vreme. Radu 
Litriu lonescu, medic stomatolog 
la circumscripția medicală C.F.R. 
flfdrdșejti, Uși create o clientelă 
proprie, din afara salariațllor de 
la calea ferată. Desigur, nu din 
altruism. Pentru orice trata
ment, dumnealui percepea „o 
taxă* al cărei cuantum depin
dea de felul cum ajungea cu 
pdâeniul la învoială. In urma 
unor cercetări recente. între
prinse de către organele In 
drept, i-a stabilit că el a în
casat, tn acest fel, ctteva zeci 
de mii de lei. Transformase, 
dupd cum ie vede, cabinetul 
inilituflej Intr-un adevărat 
cabinet particular. Șl înl-raclt 
șeful lertriclului medical de Ia 
Direcția regională C.F.R. Ga
lați li era naș, nu-și făcea nld 
un fel de griji din această pri
cină. Plnă acum ctteva zile, 
clnd, surprins efectulnd aseme
nea tratamente, și-a dat seama 

n-ara

Printre arborii care împodo
besc grădina unuia dintre fru
moasele popasuri turistice de 
pa Valea Oltului — Hanul din
tre nud dc In Ioneștl (Vficca) 
— sc află șl un alun, care nu 
e cu nimic mal puțin falnic de- 
dt el 1 Avlrtd o virată de pes
te 00 de ani, acesta este, spre 
deosebire de confrații săi atlt 
de des IntJlnlțl prin cringu- 
rile noastre, un copac In toată 
puterea cuvlntolul. El orc o 
înălțime de peste 23 metri, Iar 
la baza drcumferințcl tuîplnel 
măsoară aproape 2 metri. 
Constituind un exemplar unic 
pentru această zonă, localnicii 
II protejează ca pe un veritabil 
monument al naturii

gatlv, firește, șl în calitatea pro
duselor. Semnificativă, In ac&st 
sens, a fosl opinia unor cursanțl — 
Ion Cioară, Marin Negrllă, Ion Shcr 
șl Dumitru Cocar — exprimată la so
licitarea noastră, după Încheierea 
dezbaterilor la cercul condus de pro- . _____  ___ ___ _____
pagandlslul I. Rus. El au fost de pă- eurl. Dar. La cercurile do Invhțămlnt 

de partid la caro ne-nm referit, nu sa 
procedează in acest mod.

Alte cauz© care diminuează, în a- 
cecașl măsură, eficiența educativă a 
învăjămtnlulul de partid le, aflăm Ia 
I.C.M.M.R., unde discutăm cu Zamfir 
Crălele. propagandist la cursul de 
studiere a problemelor societății t»- 
tinlLst© mullllaleral dezvoltate. Ex
punerile suferă de același neajuns : 
abundă In generalități, nu aduc as
pecte concrete din viața întreprinde
rii. întrebat do ce la unele teme nu 
slnt combătute diferitele atitudini re
trograde de pe șantierele unității, ca
litatea necorespunzătoare a unor lu
crări. propagandistul o răspuns : 
„fiindcă nu lo cunosc". Să reținem 
că Interlocutorul 
tor administrativ

rere că, în locul frizelor generale, a- 
bundente In dezbateri, mult mnl util 

’ nr fi fost, bunăoară, un calcul con
cret care să explice: co producție s-a 
pierdut datorită neutlllzârll Integrale 
a capacităților . de producție în 1871 
șl In primele luni din ace3t an. care 
slnt cauzele întreținerii necorcspun- 
zătoare a utilajelor, aprovlzlbnăril 
nerltmlce. numărului mare dc re
buturi. absențelor nemotivate — pro
bleme de maro actualitate sl nere- 
zolrato nici tn prezent în secție.

„Omisiunea" surprinde cu ntll mal 
mult cu cit. se știe, la Conferința pe 
țară a cadrelor de.conducere din In
dustrie șl construcții, tendința folo- 
BlrU incomplete șl ncrațlonalc a utl- 
lojelor, a capacităților do producție n 
fost ferm combătută. Relcrtnd

bilă unei așa-zlsa conferințe teoretice, 
abstractă, ruptă de preocupările coll- 

, dlcno ale auditoriului. Practica ■ 
dovedit, de asemenea, utilitatea dez
baterilor vil, n dialogurilor antrenan
te, la obiect, stimularea atitudinii 
combative, exigente față dc neojun-

f

„Anul trecut, pentru propaganda !n 
domeniul protecției mundl s-au chel
tuit peste 51 milioane de lei. din care 
mai bine de 10 milioane tn București 
— no spunea recent tov. Gh. Dăscă- 
lescu. director In Ministerul MunclL 
Este doar o parte din colo aproape 
două miliarde de lei chcltulțl În 11771 
pentru protecția mundL Acest efort 
finandnr este pe deplin justificat 
dacă Unem coama că In condițiile 
clnd au fost aplicate toate măsurile 
tehnice șl organizatorice, principala 
cale de prevenire a accidentelor de 
muncă o constituie Însușirea temei
nică de către flecare salariat a nor
melor de protecție.

Intr-adevăr, spre acest obiectiv se 
cer îndreptate eforturile tuturor ce
lor care nu răs
punderi pe aceas
tă linte. In acest 
eens. statistica es
te revelatoare : 
peste 80 la su
tă din accidente
le de mutică au 
drept cauză sla
ba înșiruire, ne
glijența, neres- 
peciarea norme
lor de securitate.

După cum se 
șbe. Inlreprlnde- 
rlle au posibilități 
multiple pentru 
a combate negli
jența. Printre e- 
le figurează in
structajele. ac
țiunile din 
drill U.LL.— 
de protecție 
muneSi. pano

mijloace de propagandă, afișele bu 
avantajul că slnt Ieftine și pot fi 
frecvent schimbate șl mutate dln- 
tr-un loc In altul In puține locuri, 
din păcate, se acordă Insă atenția 
cuvenită achiziționării șl folosirii a- 
cestor mijloace. Am cercetat statis
tic» cheltuielilor de proiecție o muncii 
pe anul trecut Pentru munldplul 
București, de pildă, chiar dacă nu 
am putut afla dt sc cheltuiește se
parat pentru filme, dt pentru afișe, 
panouri etc., am putut, totuși, să ne 
dăm seama că in unele unități condu
cerile administrative șl organele auxi
liare dc protecție a muncii subesti
mează In așa măsură activitatea de 
popularizare tn domeniul protecției 
mundl lndt au realizat „economii*.

TRIBUTUL PLĂTIT NEGLIJENTEI

„.a ca- \
cabinetelor _ 

■! » i
mundl. panouri- '
le, afișele, fil-
‘.......... ’ speda-;3*S-

dintre Instalatorii, zidarii și vopsito
rii cu care am vorbit’nu văzuse îa 
ultimii ani un film de protecție a 
mundl. Oare, Intr-adevăr, să nu 
existe filme pentru acesta meserii 7

— Numai tn ultimii doi ani nu fost 
renltzate peste 13ă de filme de pro
tecție a muncii In șantierele de con
strucții — ne spune tov. director Gh. 
D&scălescu. Peste W dintre ele au 
fost date rețelei de difuzare a fil
mului pentru multiplicare. Astfel, au 
fast puse la dispoziția Întreprinderi
lor județene numeroase copil. Contra 
unor sume accesibile, de ordinul d- 
torva sute de lei. 6© pot comanda 
prezentări de filme cu aparatele și 
operatorii rețelei de difuzare. Pe de 
altă parte, peliculele pot fl Împru

mutate de către 
cabinetele de pro
tecție a muncit 
Am luat măsuri 
pentru a face noi 
filme. Lista celor 
puse la dispoziția 
rețelei a fost pu
blicată anul tre
cut în • revista 
„Protecția mun
cii" (nr. S) șl este 
in curs de pregă
tire un catalog 
car© va fl difuzat 
în întreprinderi.

Deci, filme exis
tă. posibilități de 
a se realiza mal 
multe șl de a le 
difuza mal bine, 
de asemenea, llp- 
saște Insă esenția
lul — preocupa
rea conducerilor 
d@ întreprinderi, a 
Blndlcatelor de a 
utiliza pe acarii 
largă, prin toate 
mijloacele — ro
binete de protec
ție a muncii, du
huri, cinemato
grafe, televiziune 
— fSlnnil de popu
larizare a normi ■’ 
lor de protecție a 
muncii. In conclu
zie, s© cere o mal 
mare preocupare 
de a aduce șl pre
zenta muncitori
lor direct în fa

brică, la locul d© muncă, filmele de 
acest gen.

Ce arată Investigația noastră 7 Că 
multiplele forme de popularizare a 
măsurilor de protecție a muncii, de ri
dicare a eficienței acestora slnt de
parte de n £1 folosite pe măsura po
sibilităților existenta.' Dacă organis
mele de specialitate au început să 
acționeze cu mal multă Inițiativă 
(recent, Inspecția de stat pentru 
protecția mundl a Înființat și dotat 
un cabinet metodologic central de 
protecție a muncii, care funcționează 
cn centru de Instruire pentru orga
nele de conducere din Întreprinderi, 
pentru specialiști din domeniul pro
tecției muncii, pentru cadrele sindi
cale ele.), eforturile proprii ale în
treprinderilor — începlnd de la ela
borarea unor planuri concrete de 
propagandă In domeniul protecției 
mundl șl contlnulnd cu măsuri ope
rative, curente, de popularizare șl 
expUcare a normelor c© trebuie cu
noscute de fiecare muncitor, jcu 
munca practică de Instruire și edu
care ■ tuturor salarințllor — sînt 
-Încă’ ■ reduse.’ f Șf> ilm sceas tă privi nță 
’te^RnpuAe-tm "sprUlfr mal ’ MibsțaWal 
dlh> ‘partea Inspectoratelor de protec
ție a mundl. care. In virtutea atribu
țiilor ce le-au fost conferite, pot șl 
trebuie să impună adoptarea celor 
mal diverse forme șl' modalități pen
tru a asigura însușirea șl aplicarea 
normelor de protecție a mundl pînă 
la ultimul salariat.

mul do
Htaie...

Putem spune 
din capul locu
lui că in 
întreprinderi 
desfășoară o

muite KeIhMMH® 
se

..... .. . ac
tivitate Intensă
— prin expuneri, 
afișe, filme etc.
— pentru com
baterea acciden
telor de muncă. 
S-ar putea ci
ta in acest sons 
uzinele „23 Au
gust".. „Vulcan", 
„EJcciroaparataJ", —MMMillMilllillwwi 
I.T.B., Filatura
românească de 
bumbac, fabrica de confecții șl trico
taje etc., unde numărul accidentelor, 
datorită măsurilor întreprinse tn ■- 
cest scop, a scăzut de la an la an.

Tovarășul Aurel Rădulescu. clin Di
recția norme șl echipamente a In
specției de stat pentru protecția mun
cii. ne citează un exemplu edificator 
tn această privință : „Inglricrul-șef 
al unul complex petrochimic ml-a dat 
intr-o zi lntilniro lingă „panoul al
bastru". „Al treilea de la poartă* — 
a precizat el. Probabil l-am confun
dat cu altul șl ne-am inUlnlt cu Intlr- 
zlere. M-am scuzat șl l-am întrebat ce 
reprezintă acel panou: ..Cava In le
gătură cu proiecția muncii". m!-a răs
puns, dar n-a știut exact ce. deși pa
rson 1 era Înalt dt o casă șl stă; plantat 
acolo de dțlva ani. Intrigat, am ches
tionat șl dțlva mundtori asupra con- 
țlnutuiul panoului respectiv. Puțini 
și-au adus aminte ce reprezintă. Mis
terul 7 Nu o nici un mister. In multe. 
In prea multe locuri, panourile, afișe
le comunică privitorului niște gene
ralități <je genul: i-Respectati nor- 
melc?,d0- nroțecțle a mirncll",^

.„ Pentru „a.„asigura o mal ..njare 

protecție a muririi, c.„____
resort au luat 
tlvă de a se tipări un catalog cu 
afișe sugestive pe baza căruia Între
prinderile pot face comenzi In raport 
de nevoi, de ordinul a mii șl "zeci de 
mii de exemplare. Este o măsură bine 
venită lntrudt. spre deosebire de uite

nostru estia.„ dlrec- 
IntreprlnderiL Un 
alt propagandist 
dc aici, solicitat 
să relateze de ce 
nu aduce In dez
batere aspecte 
concrete din viața 
colectivului, spre 
a stimula spi

ritul critic, exigența, ne-a răspuns: 
„De die ori am încercat să critic, 
să stimulez dozbaierllo pe această 
cale, nu m-a auzit nimeni. Și apoi, 
da ce să critic numai eu 7“

Comentariile slnt de prisM. Acestor 
neajunsuri semnalate in ancheta dc 
față li g© adaugă altele care reduc 
considerabil potențialul educativ al 
Invățămlntulul’ do partid: de multe 
or! lecțiile 6© amină, nu este contro
lat studiul Individual al cursanțllor : 
analizele întreprinse de unele comi
tet© de partid, deși relevă o frecvență 
necoro-spunzătoare la cursuri, lipsa 
unor propagandiști do la Instruiri, 
faptul că. Ia dezbateri, tn multe ca
zuri. Iau cuvfnlul sau sini numiți me
reu aceiași oameni, iar controlul e- 
xerdtat de organele de partid " vi
zează. de regulă, cercurile mnl bune, 
llpalndu-le. in schimb, pe colelalla. 
caro ar avea efectiv nevoie dc a- 
cest ajutor, nu se reflectă in îmbu
nătățirea efectivă o învățămîntulul 
de partid.

Acestea sînt, evident, neajunsuri 
care trebuie cit mai grabnic înlăturate. 
Lichidarea lo- trebuie să concentreze 
in mal maro măsură atenția Comite
tului municipal de partid Reșița, care 

_____ .e. precum-șl la cursul, i.nu s-a ocupat sistematic dp.tndruma- 
2 ” _ j Statutului ''P.C.R... «4a .rea’șl’desfășurarea Invățămlntulul de

dezvoltate si, respectiv, la cel de e- |fv. f,„ nnlrtlrf. „j.,
ducațle moral-cetățenească — amb

exista capacități de producție care nu 
dau efectul economic scontat șl sub
liniind însemnatele rezerve in utili
zarea mecanismelor șl a utilajelor, 
tovarășul NIcolae Ceaușeseu o che
mat organizațiile ele partid să urmă
rească cu perseverență aceste proble
me, rezolvarea lor constituind o în
datorire de frunte a comuniștilor, a 
tuturor cadrelor de conducere.

Ancorarea expunerilor șl a dezba
terilor din învățămîntul de partid In 
realitatea cotidiană a uzinei, in pro
blemele el specifice este reclamată, 
evident, nu numai in legătură cu pro
ducția ci, ln“ mod deosebit, șl cu 
oamenii care o realizează. Modul 
In care cursanțll lșl însușesc și apli
că In practică cunoștințele teoretice, 
cu deosebire preocuparea organiza
țiilor de partid pentru ca toată mun
ca politică, propaganda, Întreg regis
trul mijloacelor polltleo-educatlve să 
se adreseze. In primul rind. conștiin
ței muncitorilor în bătălia pentru a 
asigura produselor o calitate Irepro
șabilă, slnt, evident tot atîtea pro
bleme care se cer in mod Im
perios a fi abordate de InvAța- 
mlntul de phclld. Sigur, toate acestea 
«iirst lucruri cunoscute la Reșița. Nu 
șl opllcate Insă. La cele două dez- 

_ ____(____ _ __ "Wibateri-amintite, precum șL la _cursul; rfi®u s-a 
.recinmaUÎ**, „stagnări j? de studiere a

JypjȘiȘ

Virajul
vinului

La volanul autocamionului 
cu remorcă 21—VS—1259, Ale
xandru Bojoagâ 
printre altele, fi doua

transporta, 
M butoaie 

de vin pe șoseaua Sebaș-Si- 
blu. Pe clnd trecea prin râtul 
Apoklul de Sui. mai multi lo
calnici i-au făcut semn sd o- 
prească, deoarece î?i pierduse 
o parte din marfă. A.B. a oprit 
fi i-a convins : la un viraj. In
tr-o pantă de 9 grade, execu
tat In afara pdrfii carosabile, 
do ud butoaie cu vin „viraseră" 
fi ele In sens contrar, ruplnd 
oblonul fi sărind din mașină. 
Cu acest prilej s-ou dus pe 
apa simbriei 3 1G0 litri de pin, 
In valoare de 38 000 lei. Acum, 
organele In drept urmează să 
precizeze cui trebuie să I se 
facă nota de plată.

Aplicarea tn viață a programului 
elaborat de partid pentru Îmbunătă
țirea activității ideologice a deter
minat, in organizațiile din munld- 
piul Reșița, o evidentă ridicare ca
litativă a propagandei de partid, a-
fiigurindu-I, totodată, o mai temeini
că legătură cu viața, cu obiectivele 
de zl cu z! ale perfecționării Între
gii activități, ale mobilizării oame
nilor la Îndeplinirea politîcll parti
dului. In ce măsură se regăsesc a- 
ceste caracteristici dinamice 81 In 
desfășurarea Invățămintulul de partid 
In citevn din morile Întreprinderi aîe 
acestui important centru industrial al 
tării ?

...Stăm de vorbă cu tov. Gheorghe 
Pnpavă, secretarul comllelulul da 
partid din secția R.M.A.S. a combi
natului siderurgic. O primă consta
tare. între problemele care au făcut 
obiectul a numeroase dezbateri In ca
drai Invălâmlnlulul de narlld. Îmbu
nătățirea calității produselor a ocunat 
un loc central. Si nu la modul gene
ral. rupt do viață, de uzină, d. dim- 
potrivă. puternic ancorat In realita
tea acestora. în 
cele șase organi
zații de baza din 
secție, allt cursan- 
țll, cit șl propa- 
gandUtll au făcut 
din calitatea pro
duselor o deviză,
o problemfl cu un profund ecou In 
conștiința oamenilor.

— Noi am pornit de la Indicațiile 
tovarășului NIcolae Ceaușeseu, subli
niază Interlocutorul nostru, care ara
tă că ridicarea calității produselor, 
realizarea de produse cu caracteris
tici lehnleo-runeționale superioare 
trebuie să constitute o preocupare de 
Prim ordin, una din sarcinile de cea 
mal mure însemnătate a tuturor mun-

I cltoriior, inginerilor si speefalistllor 
din Industria noastră socialistă. 
Tocmai de aceea majoritatea teme
lor dezbătute au cuprins șl un casltol 

. aparte consacrat măsurilor politice 
șl economice menite a contribui la 
ridicarea calității fl a eficientei în
tregii noastre activități, la cultivarea 

I în conștiința oamenilor a unei atitu
dini noi. înaintate față de muncă, fală 

I de comandamentele majore ale pro- 
I ductleL

Abordarea lecțiilor la lnvătămîn- 
I tul de partid Intr-o asemenea vizlu- 
I ne. coroborarea acestora cu planul 

de măsuri privind perfecționarea și 
îmbunătățirea întregii activități Ideo
logice și cultural-educaUve au dat 
desigur, bune rezultate. în anul de 

’lnvătămlnt curent, toate lucrările e- 
fectuate au fost de cea mal bună ca- 
lilnie.'ln jurnalul „de bond's al. gee- 

nșbțlea, - rubricile „reclamațli", „stagnări
■ In producție" pe seama acesțțtl Indl-j; 

, iricator au rămas Imaculatei
...Continuăm investigația la’ uzina’’ 

constructoare de mașini. Fiind zlde 
leclte, participăm la două dezbateri 
din organizația de bază de la secția 
turnătorie de fontă șl neferoase. Cele 
două cercuri de otudlcre a poUtidl 
economice a P.C.R. — propagandiști 
Leopold Sauer șl. respectiv. Ion Rus 
— dezbat aceeași temă : „Capa
citatea de producție a Întreprinderii". 
Firește, este meritorie șl de primă 
importanță abordarea unei tematici 
economice în cadrai cercurilor" Invă- 

1 ț'ămlntulul de partid, menită a a-
I profunda — sub aspect politic — o-

blectlveîe majore ale producției, a 
| lega, astfel, învățămîntul de viață, de 

realitate, de preocupările diurne ale 
fiecărui colectiv. Cum s-nu reflectat 
Insă problemele specifice secției res- 

1 pectlve In cele două dezbateri amin
tite 7 Cuprlnzlnd nu mnl puțin de 10 
capitole flecare dintre ele constituind 

I aproape o lecție de sine stătătoare. 
I tema predată de tov. L. Sauer a 

abundat In tehnicism© șl elemente 
teoretice, aproape fără vreo legăturii 
concretă cu secția. Deși, cum spu
neam. lecția a avut 10 canltole. ele 
nu au cuprlna. fie șl tangential, re
feriri In necesitatea Îmbunătățirii ca
lității produselor. In slrlnsă legătu
ră cu tema abordată Mal mult nld

nu au cheltuit nld măcar un leu În 
decursul anului pentru asemenea 
mijloace 1 Printre aceste unități o- 
conomlce, tovarășul Matei Manollu, 
de ia Consiliul municipal București 
al sindicatelor, ne cita uzinele „Ven
tilatorul", „I.P.R.S. “-Bănoasa. ,.Steaua 
roșie", „Tricodava", filatura „7 No
iembrie" șl altele. N-au fost oare 
necesare măsuri de propagandă In 
aceate unități ? Dimpotrivă ! Acci
dentele care au avut loc In unitățile 
amintite dovedesc doar că respectul 
față de normele de protecție a muncii 
se află la o cotă foarte scăzută.

Se cunoaște foarte bine marea efi
ciență a filmului de protecție a muncii. 
Dar în multe, foarte multe unități, 
printre care uzinele „Timpuri noi", 
„ElectroaparataJ". Centrala industria
lă de construcțlî-montaj șl altele, m- 
larlațll ne-au sesizat faptul că fil
mele destinate popularizării norme
lor de protecție a muncii slnt cu totul 
Insuficiente, că apariția lor pe ecra
nele cluburilor este o raritate. Pare 
de neînțeles, pentru că posibilități 
materiale pentru prezentarea ,, unor 
WfiL țțW rOxWă : clnecluimri 
A!® șlndlcațelor,, aparate de proiecție 
Jh^cad^il.. cabinetelor de protecție a

împuternicită să încaseze co
tele de întreținere și fondurile 
de rulment la Asociația locata
rilor din complexul Pieptănari 
din Capitală, Ellsabeta Puia, cu 
ajutorul Iul Vaslie Limbcnciuc, 
a început să înscrie In registre
le de cas6 sume mal'mid dectt 
cele real încasate, reușind să 
«ustragă astfel aproape 7ă (MO 
de lei din fondurile locatari
lor. Recent prin sentința pro
nunțată de secția a II-a penală 
din cadrul Tribunalului Muni
cipiului București. E.P. a fost 
condamnată la 8 ani Închi
soare, Iar copărloșul el la 4 ani 
închisoare. Pedepse meritate, 
pe măsura faptelor.

La V.lia » Uu tH l V( ‘S’-’?1 * M • 4 M*

ducațle morai-cetațerieaacfi — ambele 
do la Întreprinderea de construcții șl 
montaje metalurgice — expunerile nu 
au făcut nld o referire la oamenii 
cărora propagandistul II ne adresa, nu 
au adus în discuție fapte, lntlmplări, 
atitudini de la locul de producție res
pectiv pentru a stimula pe această 
cale dezbaterile. Șl cite nu erau de 
spus... în secția turnătorie de fontă 
de la uzina constructoare de mașini, 
bunăoară, organizația de partid nu a 
reușit Îndeajuns să evidențieze. In 
cadrul Invățămlntulul de partid. în
semnătatea politică, economică șl so
cială a necesității Îmbunătățirii con
tinue a calității produselor. Prea pu
ține slnt aici acțiunile cu ecou în con
știința muncitorilor menite aă deter
mine. din proprie inițiativă, măsuri 
care să se soldeze cu realizarea unor 
produse calitativ superioare, cu crea
rea unei opinii exigente, combativ©. 
Împotriva color care produc rebuturi. 
Numai așa sa explică de ce anul tre
cut In secție s-au rebutat plexe In 
valoare de 6,0 milioane le! ; nemulțu
mitoare slnt șl rezultatele din prime
le luni ule anului curent. Discutarea 
acestor probleme la Învățămîntul de 
partid ar fl contribuit, desigur, la de- 

ră cu tema abordată. Mal mult nici plstarea cauzelor care generează a-
unul din aceste,capitole nu a relevat semenea fenomene negative, ar fi o-
neajunaurlle din se-etle. modul in care rientat oameni! spre siablllrea unor

_.„_2_ „...22 măsuri eficiente pentru înlăturarea
*or-

Desigur, abordarea problemelor la

comuniștii, organizația de partid mo
bilizează oamenii ia folosirea Inte
grală. judicioasă șl eficientă a capa- _____ _ _ __ ____ __ _
citaților de producție.,In Instaurarea învățămîntul'da partid In strlnsă le-
unul climat de muncă menit a con- gât ură cu viața, cu uzina, este condi-
trlbul efectiv la ridicarea calității •■”--- ■ ■■ ...................
produselor executate aici.

Legarea expunerii și a discuțiilor 
de producție, de problemele specifice 
cu core slnt confruntați oamenii din 
secție era cu allt mal necesară cu cit 
nici există încă importante capaci
tăți. mecanisme șl utilaje nelndea- 
juns folosite, ceea ce ea răsfrlnse n«-

țlonatâ. firesc, de conținutul șl ținuta 
prelegerilor, de modul In care sînt or
ganizate șl canalizate discuțiile. O 
expunere bazată pe documentele și 
tezele generate ale partidului nostru, 
pe învățătură'marxlst-tehlnlstă. In- 
tr-o deplină concordanță cu viața. In 
sirinsă Interdependentă cu realitatea 
înconjurătoare, este, desigur, prefera-

lor teoretico de practică, să-1 trans
forma Intr-un puternic instrument de 
mobilizare a oamenilor la îndeplini
rea In cele mal bune condiții a obiec
tivelor economico șl sodal-polltlce.

Ioan VLANGA 
Horea CIOBANU

■n:, vf, “wsîvt'’. r-
In- carlțul- cabinetelor de protecție, a 
rnuncil.. etc. ’Aceasta bază materială 
nu este Insă folosită tn mod judl- 
dos.

Am vizitat șl c'tava șantiere de 
construcții, (cunoscut fiind faptul că, 
in acest sector, frecventa accidente
lor este mal mare). Pe șantierul blo
cului din gir. Eforiei 3—7, nld unul AI. PLALESU

CÎND VÎND
CUMPĂRĂTORII
Hal mai repede, toeardșe, 

aștept aici de-o jumătate de

— Cs mă grăbești așa ? Doar 
lucrez cu bani. Dumneavoastră 
«Înteți o sutd, iar eu unul sin
gur. N-am 200 de mlini.

— De ce nu faceți centre mal, 
multe 7 —. întreabă dneca si
tuat spre vlr/ul cocli.

— Da' ce mă intrebi pe mine 7 
întreabă pe cine trebuie.

Reprezentantul l.C.V.A. făcu 
o pauză. Apoi addupd :

— Degeaba te 
așa d-tale nu-ți iau 
N-au etichetele... rlctite.

La coada de Ia borcane... goa
le. (unitatea nr. 17 a întreprin
derii centrale pentru valorifica
rea ambalajelor) fiecare vrea 
un lac mal in fată. 40 de oameni, 
mal exact 40 de ..vlnzători" 
de sticle-șl borcane goale, și-au 
Msat toate treburile baltă șl

? grăbești. Și 
•fi Iau sticlela.

stau grămadă la centrul de a- 
cMziționat borcane. Da ce e Îm
bulzeala ? E un fapt cunoscut 
— centrele șl achizitorii de am
balaje dispar de pe firmamen
tul comercial, amintind secvențe 
din serialul „Invadatorii". In a- 
celaji timp inid, număra! cum- 
părătorilor-vlnzdfori crește o 

_ dată cu sporirea rețelei de ma
gazine, cu' introducerea auto
serviri!.

Am căutat, firește, să pdilm 
explicația fenomenului. laid o 
primă varianîd ne care ne-o o- 
feră tov. I. Rduutescu, directo
rat 7.C.V.A. : „Ne-au cam ple
cat remlzeril, avem un număr 
inra/icient dc lucrători. Cel e- 
xlstenfi trebuie șă facă față 
unor solicitări mai mari*.

Sintem lămuriți buștean.
,Iati a doua variantd. Conform 

lnstrac[iunitor Ministerului Co
merțului ta H.C.M. 2335/1SS7,

orgânizafiUe comerciale 
dreptul (chiar și obligate) 
achiziționa ambalaje de sticlă 
de la populație prin rețeaua 
proprie de magazine. Dar, cu 
miri excepții, instrucțiunile fo
rului tutelar nu list respectate.

ExplicațH, ezpHcațiC. Caută 
și te detcurcă I Oricum, un lu
cra aile cart : cumperi Intr-un 
minut sticla plină fi stai la 
coadă un ceas s-o vinzi goală I

George POPESCU

„Am 12 scaune vechi — 
m-am adresat deunăzi meș
terului de la atelierul de 
mobilă șl tapițerie de pe 
sir. Mlhnl Emlnescu. S-au 
corn blrbult arcurile, s-au 
cam prăpădii căptușelile. 
Am adua aici unul de 
probă. Cit Imi fel să le re
pari pe toata 7“

A luat omul scaunul în 
mină, l-a, dat Încetișor ocol 
cu privirea, l-n răsturnat, 
l-a ciocănit șl. In fine, s-a 
pronunțat :

— PSI... Să zic așa. nu 
trec© mull do 1 400.

— 1 4OT 7
— Da. Cam 120 de tel șl 

ceva pentru fiece scaun.
— Mal ieftin nu laș! 7 — 

l-am întrebat eu Intr-o 
doară.

— Nu. nu ee poate mal 
Ieftin. Prețul e fix.

Am stat In cumpănă. 
Cam scump. Dubios de 
acump. Am plecat la altă 
unitate.

— Meștere, l-am zis șl 
meșterului de la unitatea do 
mobila și tapițerie de pe 
strada Tarns Sevcenco, am 
12 scaune vechi...

Omul a-a uitat lung la 
scaunul do probă șl a spus 
scurt :

— 1 BOT.
Specialistul de la atelie

rul de pe Taras Sevcenco a 
făcut pe loc șl descompune
rea prețului Uite, a zis el,

allt fac cuiele, atlt arcu
rile, allt„ în total 132 lei 
reparația unul scaun.

O eroare de calcul 7 Fa
cem exact 30® de pași șt in
trăm In atelierul de mobi
lă si tapițerie de pe Calea

cu care se modifies, fără 
nici o Justificare, tarifele, 
am făcut la riadul nostru 
un calcul : 1 800 lei (tari
ful prelins la unitatea de 
pe Calea Moșilor) minus 
1 400 iei (tariful pretins la

ții „Mobilă șl tapițerie" de 
pe str. 11 Iunie.

— Meștere...
— 12 scaune — zid 7
— 12.„
— 1 OTO 1
încă o aulă de lei

calculeze prețul reparației, 
nu din ochi, d exact, după 
tarifele legale. Pare de 
crezut, dar nu 1 400, 
1 000. 1 800 sau 1 900 
costa în realitate toată 
parațla, d... ODD lei I Doar

Pomsprezece
^trss mi muiți resșmsMIi 

diss cooperația meșteșugărească
COBORfWD SCARA CINSTEI Șl URClND SCARA PRETURILOR DE LA 900 LA 1900 LEI

pare mobila ar fi „ 
(avlnd ghinionul să se a- 
dreseze unității de 
lea Moșilor) cu 1 
totul Inutil.

Am pășit șl pragul unită-

plus I Ne întrebam plnă 
unde poate să urce scara 
Crețurilor stabilite după 

unul plac al
Incorect! 7

Iatfi-ne la un ultim ate
lier de „Mobilă și tapițerie" 
— ce! de pe Șos. Mihal 
Bravu. Cerem deschis me
seriașului de serviciu să ne

75 Iei pentru flecare scaun I 
Na-am uitat cu atenție pes
te calcule, peste tarife. 
Totul era In ordine. Fără 
Îndoială, reparația celor 12 
scaune costa numai (Wd lei. 
Atunci de cc unii au cerut 
cu 510. eu (MO. cu... 1 C00 
(o mie !) de tel mai mult 7 
Ce reprezintă această dite-

rență, de-a dreptul scanda
loasă 7 Nu reprezintă nimic 
altceva deci* prețul servi
ciilor neefectuate. Nu e alt
ceva dedt o grosolană șl 
Intolerabilă umflare de ta
rif, Această practică, coco
loșită prin birourile șl prin 
atelierele cooperației meș
teșugărești. la uneori, ca in 
cazul nostru, forme grave, 
sa Identifică cu pftgubirea 
cetățeanului după bunul 
plac al unuta ‘__
din Inșii puși să răspundă 
de mersul unităților de in
teres public.

Firește, am avut si cu
riozitatea ®ă aflăm ce Părere 
au cel Investiți cu coordo
narea acestui sector atlt de 
solicitat de public. Pe scurt 
om povestit vicepreședinte
lui Moise Marin de la 
„Mobilă șl tapițerie" Intlm- 
plarea cu cele 12 scaune. 
Iată, cuvlnt cu cuvtnt „ex
plicațiile" date :

— Peste tot trebuia 
taxeze Ia fel. No! nu 
prețuri diferențiate 
o unitate La alta.,.

— Ceea ce ne-ațl . 
acum nouă știe toată lu
mea. Noi întrebăm altceva:

1 asemenea 
le ce toteratl a-

de ce «o practică 
„tarife". de ce b 
semenea fapte 7

— No! le-am ■ spus Ja 
toți tapițerii să se orienteze 
numai după tarifele oficia
le, dar se mai produc aba
teri.

Iată un răspuns care mal

mult Irită declt lămurește 
ceva. E posibil ca în vreo 
ocazie oarecare, coordona
torii tapițeriilor să fi atras 
atenția unităților din sub
ordine In sensul amintit 
Șl 7 Ce s-n rezolvat 7 Ni
mic. E ușor de Înțeles cau
za. Aici nu e vorba doar de 
a atrage mal rar sau mal 
des atenția asupra unul lu
cru oarecare. E vorba de n 
întrona In unități un perfect 
spirit de disciplină față de 
preț șl tarif. Umflarea pre
țului sau tarifelor nu eun 
lucru oarecare, o banalita
te, ci atentat la bugetul so
licitantului de servicii, la 
buzunarul cumpărătorului. 
Cita un mistificator de pre
țuri de la cooperația mește
șugărească nu se sflește să 
spună cu voce tare : ,,Am 
pretins mal mult? Nu ml go 
poate Intlmpln nimic. Doar 
am eliberat chitanță. Eu 
n-am băgat nimic în bu
zunar".

E o „teorie* vicleană. 
Dacă „speclnllstur umflă 
tarifele, veniturile lui per
sonale cresc șl ele direct 
proporțional cu încasările 
Ilegale de la populație. Ta
riful. prețul slnt absolut o- 
bllgutoril, ele au fost stabi
lite pe bază de calcule șl 
de aceea Ignorarea Io
nii poate fl tratată doar cu 
mustrări părintești, ocazio
nale. el Intră sub Incidența 
articolelor de lege.

Gh. GRAURE

Timpul probabil pen
tru zilele do 1J, U ți 17 
mal. In (ară i Condițiile 
de Instabilitate a vremii 
se mențin șl tn urmă
toarele trei zile. Cerul 
va fi variabil, cu timo
rări mal accentuate, mal 
ales tn cursul după-a- 
mlezllor, etnd vor că
dea plot aub tonnfi de 
averse, însoțite pe a- 
locuri de descărcări e- 
lectrice, Vlntul va sufla 
slab, plr.â la ’potrivit. 
TemperaturljO minime 
vor fl cuprinse Intre s ®! 
ÎS grade, iar maximele 
Intre 13 șl u de grade, 
tocat mal ridicate. La 
nucureștl t Vremea va 
H cșor Instabilă, cu ce
rul variabil, favorabil 
averselor de ploaie 
după-amlaza. Vint slab, 
plnă la potrivit Tempe
ratura In creștere u 
ioară.
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După cum @e știe, tn ansamblul nomlce va fi acoperit din 

măsurilor elaborate de Conferința '1K-i'‘ 
Națională a parKdulul din decembrie 
lBffî, In scopul ridicării eficienței eco
nomice în toate sectoarele <!e acUvi-. 
tete, un loc centrai H ocupă'mai buna 
folosire tn economia națională a fi
nanțelor șl creditului. încadrindu-ge 
firesc in procesul de perfecționare a 
organizării, conducerii șl planificării 
economiei, aceste măsuri sini de na
tură să astgure, așa cum se sublinia 
In Directivele Conferinței NaȘtaMla 
a P.C.R., creșterea’ rolului finanțelor 
ți eredltului în desfășurarea activită
ții economice, perfecționarea forme
lor de organizare a sistemului finan
ciar și bancar.

Măsurile toate plnă ta0™1 Pfl‘ 
grupate, In funcție de scop șl obiect, 
in două mari categorii. Prima — re
feritoare la Însăși perfecționarea reJa- 
țillor financiare, a funețlosMlitațil 
sistemului financiar — urmărește 

existente, introducerea unor plrghil 
noi, localizarea optimă a constituirii 
fondurilor financiare, implicit înlătu
rarea fenomenelor de 
centralism excesiv ce ,
s-au manifestat tn i
domeniul flnandor 

Cea de-a doua 
categorie de măsuri 
vizează imbunătățlrca 
organizării șl funcțio
nării aparatului fi
nancial' și bancar, 
n controlului In toa
te verigile econo
miei naționale, per
fecționarea și •rațio
nalizarea cvLden- 
țel ș-a.

Se poale afirma că, In cadrul pri
mei categorii de măsuri, obiectivul 
central care polarizează o mare parte 
a preocupărilor îl constituie benefi
ciu In multipla sa calitate : resursă 
de finanțare a reproducției socialiste 
lărgite, plrghie de ntlmuiaiv, indicsitor 
cu maro putere de sintetizare șl, deci, 
de comonsurare a rezultatelor' activl- 
tățli economice șl mijloc de control. 
Accentuarea importanței. beneficiului 
in economie decurge, mal Inlii, din 
suportai calitativ pe care l-a doblndit 
conceptul de gestiune economică in 
întreaga activitate wl___ 1
apoi, din lărgirea considerabilă a 

iurtei de aplicare; a^ncaslul concepta- 
r«rjpni unor sectoare : care,iluetrocut, 
fojlgțiooau după .prindpljil, finanțării 
^'’iinm regiemerițărilorprivind 
probleme financiare legate de comer
țul exturior, beneficiul a devenit un 
rezultat financiar cu caracter unitar, 
reflectlid atlt rentabilitatea ce deriva 
din prețurile șl costurile interne, cit 
și devierile prețurilor, externe efectiv 
obținute față do cele ptanlfieaîe. Tot
odată, ca urmare a măsurilor adop
tate cu privire la regtarea rentabili
tății pe produse, fl-a asigurat. Intre 
altele, Înlăturarea Influenței unor 
factori străini de întreprindere asu
pra volumului beneficiului. Ca ur
mare. banafidul a putut fi folosit ca 
o bază corespunzătoare pentru elabo
rarea noului alslem âe premiere, a- 
plicat din anul 1970, In cadrai căruia 
beneficiul reprezintă atlt parametrul 
in funcție do care se constituie fon
dul de premiere, dt și aurea de ali
mentaro a acestui fowl.

Da Însemnătate primordÎBlă eșle 
S c4, prin aplicarea măsurilor 

jare la modul de repartizare o 
beneficiului, occsta a devenit resursa 
financiară principală a întreprinderi
lor și centralelor. D!â banafîcli, unj- 

s tațile economica rambursează credite 
de producție, de investiții și do mică 
mecanizare, constituie fonduri de in
vesti UI centralizate și necentral tzate, 
fo—<Iurî de rezervă, de premiere șl a. 
j£ste semnLHcatlV faptul că, față de 

; B—10 ia sută din beneficii, cit ră-
minea la dispoziția unităților econo- 
miee înainte de aplicarea noilor mă
suri, in anul curent este prevăzut ea 
acest procent să se ridice la peste 
40 la sută. In acest fel, unitățile eco
nomice sini direct Interesate In des
fășurarea unei activități cit mai ren
tabile, in mobilizarea rezervelor in
terne de reducere a prețului de cost 
• îndeosebi, a chellulelilrr materiale, 
în folosirea cil mal eficientă a fon
durilor de producție. So poale releva, 
In acest, set», că în primul trimestru 
al anului in curs, toata mlnteterele 
ecomomiro au îndeplinit pe ansamblu 
planul de benefirti, tareglstrlnd în
semnata beneficii pesta prevederi.

Faptul că restul de aproape 60 la 
sulă din beneficii se varsă la buget 
-- ceea ca face ca beneficiul să con
tinue a fi un venit bugetar de bază — 
confirmă, pe de o parte, promovarea 
fermă șl In domeniul finanțelor a 
principiului centralismului democra
tic, potrivit căniia Obiectivele majore 
ale economiei naționale trebuie pla
nificata și finanțate centralizai, iar, 
pe do altă parte, asigură prevenirea 
unor fenomene de centralfam finan
ciar excesiv, combătute de partid. în 
ncwst din urmă sens au acționat, de 
altfel, și alte măsuri, printre care și 
are-aa că vtasămlntele de benefici t ea 
fac ta bugetul statului, de către cen
tralele hMustriaie.

Noul regim de repartizare a bene
ficiilor s-a integrat Intr-un sistem de 
finailțare complex șl elastic, care 
conține trei elemente fundamentale: m
finanțarea bugetară, autofinanțarea - te 
unltajilor economice ș! creditul ban- 
c__!7“777." ’ ’7
car, măsurile aplicate succesiv au a- 
vut in vedere mal multe obiecllvd : 
lărgirea ariei de ereditare a produc
ției și circulației, extinderea prezen
tei creditului banear și in activitatea 
de invesilțU, aplicarea unui sistam 
dc creditare restrictivă pentru uni
tățile în care există neajunsuri de 
ordin financiar, accentuarea rolului 
economic al doblnzllor ș.n. Bunăoară, 
In prezent. In toate unitățile econo
mice de stat — eu excepția Întreprin
derilor agricole — crwjlerlle anuale 
de mijloace circulanta slot acoperite 
din credite bancare, rambursabile din 
banefidl. Ca urmare a măsurilor lua
te, in actualul cincinal, circa M—53 
la sută din volumul total al mijloa
celor circulante ale unităților eco-

Conferința
credite

bancare.
Privitor la măgurile luate _

rea Îmbunătățirii organizării șl func
ționării instituțiilor care formează, In 
ansamblul lor. aparatul financiar 
trebuie aminate înființarea in anul 
UKÎ8 a Băncii Agricole (transforma
tă, apoi, in Banca pentru AgricuJlură 
și Industrie Alimentară), precum și 
a BăndI Române de Comerț Exte
rior, preluarea ele către C.E.C. a o- 
perațiunUor de creditare a populației 
peni ni construcția de locuințe, apro
barea unui nou statut al Administra
ției Asigurărilor de Stu (in cadrul 
unui ansamblu legislativ referitor 
la asigurări), lărgirea atribuțiilor șl 
— implicit — sporirea răspunderilor 
Băncii Naționale și ale Ministerului 
Finanțelor ș.a. în legătură cu per
fecționările in domeniul atribuțiilor 
Instituțiilor din atstem este deosebit 

,---------urmărește de important faptul că Ministerul FI-
crașteroa rolului plrghllior finanriare nonțclor, Împreună eu Comitetul de
existente, introducerea unor plrghU Stat ai Planificării, precum și băneUe

finanțatoare au fost chemate să avi
zeze studiile lehnieo-economlce ale

In vede-
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mal ridicat, a mijloacelor materialo 
șl bănești, la creșterea eficienței in 
toate sectoarele de activitate. Evi
dent, statuarea acestor măsuri șl apoi 
aplicarea lor In practică nu epuizează 
fe.rjjite posibilități do Îmbunătățire a 
sistemului financiar, ținînd seama 
mal ales că, in viziunea partidului 
no.vtni, perfecționarea organizării, 
conducerii șl planificării economiei 
naționale este eoncepulă ca un pro
ces continuu, determinat de legitățile 
dezvoltării societății noastre socia
liste. în acest sens trebuie acționat. 
In primul rind. pentru definitivarea 
— pe baza experiențe! acumulate — 
a mă.wi!or legislative de ordin fi
nanciar ce s-au aplicat in mod expe- 
rlme:tiaj. De altfel, bc află Intr-o 
fază avansată elaborarea unui proiect 
de cadru legislativ larg, care să îm
brățișeze toate principiile șl metodele 
fundamentale ale finanțelor noastre 
socialiste. Totodată, trebuie să ne pre
ocupe mul mult decil plnă acum 
valorificarea posibilităților de apli
care eficientă în economie a nnor noi 
pîrghll. &de vorba, mnî Intll, de acele 

pirghil a căror in
troducere este deja 

I legiferata in princi
piu. cum crlnt taxa a- 
supra fondurilor da 
producție țl taxa po 
terenurile deținute do 
unitățile economice, 
pentru care trebuie 
creată o reglementaro 
aplicativă adecvată, 
astfel incit ele .să aibă 
o influență eît mol 

™ fermă asupra activi
tății întreprinderilor, 

înainte de toate insă atenția între
gului aparat financlar-bancar trebuie 
Îndreptată spre înfăptuirea Indicații
lor formulate de tovarășul Nieolae 
Ceaușescu la Conferința pe țară a ca
drelor de condueere din Întreprinderi 
și centrale industriale și de construc
ții din februarie a. c., spre folosirea 
cu o tot mal mare cflcadiale a Jn- 
siramentclor care pe stau ta. Indo- 
nisnă, spre perfecționarea activității 
și creșterea gradului de operativitate 
In muncă, modernizarea metodelor

cuvlnt va avea de spus Centrul de 
a caicul al sistemului financtor-bancar, 
F- . ‘riroeni înființat- F.iie un adevăr cy Ș 
'■ yaloăro' efe postulat' că de competența 1 

^păcălită târ’ financiar, inel dfflV cel dfo 
unită fi te economice, de măiestria cu 
caro vn ști să fotooească mijloacele 
perfecționate care I sa pun ta dispo
ziție depind realizarea în bune con
diții a ©arcânJkr trasate de partid sis
temului financiar, creșterea contribu
ției acestuia la dezvoltarea muMtate- 
rală a «societății românești contem
porane.

Alexandru ȘESAN 
director general adjunct 
in .Ministerul Finanțelor

: ", 
noilor Investiții? Prin aceasta, orga
nele respective contribuie la valori
ficarea dt mai cfldentă a marilor c- 
torturi materialo șl financiaro făcute 
do stat pentru Înfăptuirea planului de 
Investiții, de care depinde progresul 
rapid al țării noastre.

In scopul realizării unor sardnl de 
mare însemnătate, eubllntate de to
varășul Nicolae Ceaușescu Ia Confe
rința Națională a partidului din 1SS7 
— șl anume : „in asigurarea folosirii 
integrale, eu rezultate maxime a po
tențialului economic al țării, ta apă- S munca momnuzarea 

economică . rarea și dezvoltarea avutului obfie.se, lucru, In care sena un Important
o contribuție de prim ordin trebuie ’
sS “o aducă controlul financiar" ’4- a 
îâsl^elaborata Legea ’privlM’ gospel 
dărlreia-mijloacelor' materiale ,sf M- 
neșUiWrgantarea® și' -■ futfcțfoîMîeâ 
controlului financiar. Noua legislație 
pune un accent deosebii pe Întărirea 
controlului ierarhic operatlv-curcat, 
ca atribuit inseparabil al conducerii 
la toate nivelurile, pe îmbunătățirea 
activității controlului financiar pre
ventiv (inclusiv, prin înființarea la 
marile unități a unor compartimente 
specializate de control preventiv), 
precum și a controlului financiar in
tern șl a controlului bancar, pe Întă
rirea activității de coordonare a con
trolului Ir» întreaga economie de că
tre Ministerul Finanțelor.

Maî trebuie amintite șl preocupă
rile referitoare la îmbunătățirea evi
denței contabile, corespunzător cerin
țelor Impuse de dezvoltarea r,ontlnuă 
a patrimoniului nostru soclaltet, de 
sporirea gradului de complexitate a 
economiei. în legătură cu aceasta a 
fost creat un cadru general al pla
nului de conturi, au fost elaborate 

“no! planuri de conturi pentru toate 
ramurile, au fost simplificate și per
fecționate dările de seamă contabile 
ș.a. Totodată s-au elaborat șl apro
bat noi reglementări legislative pri
vind organizarea si conducerea con
tabilității. atribuțiile șl răspunderile 
conducătorilor compartimentului fl- 
nanetar-contabLl. Cu toate acestea. In 
oraunlzarea și conducerea evidentei 
contabile continuă să, persiste in u- 
nelc întreprinderi deflelențc însem
nate, nerespectîndu-se rc-ulllc ele
mentare de reflectare a patrimoniu
lui. a drepturilor șl obilgațlJlor bă
nești ee decurg' din activitatea eco
nomică. Anul trecut, organele de 
control nu aplicat numeroase amenzi 
contravenționale pentru încălcarea 
regulilor de evidență In unități din 
cadrul Ministerului Construcțiilor In
dustriale. Ministerului Transporturi
lor șl Telecomunicațiilor, Ministeru
lui Economiei Forestiere șl Materia
lelor de Construcții. Departamentu
lui industrie! alimentare din cadrul 
MIntatensluî Agriculturii. Industriei 
Alimentare șl Anelor șl In alte uni- 
tăll economice. Tntrudt o contabili
tate Incorectă prejudiciază ’ patrimo
niul socialist e’Jle r.ecasar ca «1 de 
acum înainte organele de control fi
nanciare șl bancare .șă manifeste n- 
ceeași fermitate, să tragă la rftapun- 
de-e ne cei care nu-ri îndeplinesc o-, 
bllgalllle ce ie revin In domeniul 
contabiiltățil.

în momentul de față, cînd ne mal 
desparte puțin timp de Conferința 
Națională a P.C.R. din Iulie a.c.. se 
mine, in snod legitimi întrebarea : 
caro sînt roadele ansamblului complex 
do măsuri de ordin financiar stabilite 
pe baza fioîflririlor Conferinței Națio
nale din 1937 ?! ale Congresului al 
X-lea nl partidului ? Desigur; un răs
puns bazat pe cuantificări valorice 
nu poate £1 dat Dacă pentru anumite 

’ mămirl a«w* lucra este posibil — de 
pildă, se știe că I" procesul de avi
zare a documentațiilor noilor investl-
II s-au Identificat posibilllățl de re- 

____ .---- — . Jncerefa cosi urli or de ortfinul mlllar- 
cor. în ceea ca privește creditul ban- defor de lei. că prin activitatea corn-

‘ parilmentelor specializate de control
preventiv s-a oprit efectuarea unor 
chdtuiell nele^ale, nejustificate de 
multe suie de milioane de Iei șta.m.d. 
— pentru ansamblul măgurilor luate 
nu ®e pot comenstara rezultatele ob
ținute. Iniruclt nu ee pot separa In
fluențele multiplilor factori care nu 
acționat șl acționează asurana creșterii 
beneficiilor, sporiri! rentabilității, ob
ținerii unei eficiente economice ridi
cate.

Independent Insă de aceasta, se 
poate aprecia că noile regi emeu tari 
In domeniul financiar au determinai 
rezultate economice pozitive, au con
tribuit șl contribuie la gospodărirea 
mal bună, cu un tdmț de răspundere
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1 taraienitor
> ■, 
suprafețele plantate cu tomata repre
zintă numai 38 la sulă din planul coo- 1 
peratlveîor agricole, Constanta - Mi la ' 
sută, Timiș — 48 la sută, Prahova — 47 
la sută. Desigur, cine b intrat In aceste 
zile in grădini și-u putut da seama cit 
de greu se muncește din cauza pămintu- 
lul moale In care te afundai de-a blne-

Ploile caro alternează cu zile și oro 
însorite coastllufe un timp excepțional 
p-aniru legumicultura : cresc viguros cul
turile le.sămințato in prima epocă șl se 
prind foarte bine răsadurile ce se plan
tează acum. Rezerva ■ de apă din sol a 
fost refăcută in cea mal mare parte a 
țării. Din datele furnizate de Institutul 
de meteorologie șl hidrologie rezultă că,, tea. Dar &c;>'o unde solul a fost arat, 
In ultimele 20 de zile, cantitățile de apă grăpat șl modelai din vreme, chiar In
rezultate din ploi au variat Intre <0 și condițiile imbibărit lui cu apă, poate fi
120 litri pe metrul pătrat, cele mai mari plantat. Specialiștii apreciază că este

- fiind In partea de sud a Moldovei, adică mai bine să se planteze acum decjt în
i. In zona unde deficitul de apă din sol zile cu soare puternic, dnd procentul do

■ era mal mare. Deci ee poate spune că ...... —->-• •..... ..
rezervorul cu apă necesară creșterii plan- cate nici părerile acelora care susțin că 
telor a fost umplut. Meteorologii apreciază 
că plnă spre mijlocul săptămlnii ploile vor 
alterna cu ore cu soare. Iar apoi se va 
instala o vreme mal frumoasă. So im
pune ded continuarea tuturor lucrărilor 
de sezon... însă accentul trebuie pus pe

1 plonjarea legumelor in cimp, acțiune 
1 cârc' se desfășoară în ritm nesaHsfă-
1 •■ățor.
' Din datele cantralizate la Ministerul
1 Agriculturii, Industriei Alimentare șl A- 

pelor rezultă că piuă la data de 12 mai 
plantarea legumelor fn clrnp s-a făcut 
pe 81 la sută din suprafețele prevăzute 
a se cultiva la Întreprinderile agricole 
de stat șl 72 la sută in cooperativele a- 
gricole. De exemplu, In cooperativele a- 
gricole plantatul tomatelor, cultură deo
sebit de valoroasă și care ocupă o mare 

, suprafață, B-a făcut pe 65 la sulă din
- tcrehurllg, prevăzute * a kb j ctilllvaiiaSov

mat bine să se planteze acum derit în 1 

prindere es’to mal mic. Nu ®Int justlfi- 1
7 "i i

pămintul ar fi prea rece. Din datele i
Institutului de meteorologie șl hldroio- i
gie rezultă că In ziua de 12 mai tâmpe- i
ratară solului era de 17—18 grade tri i
cimpla do sud. 13—16 grade in zona sub- i
carpatică, 14—13 grade in centura Tran- ' 
allvaniol și 17—18 grade în cimpla de i 
veni. Deci nu este justificată sub nici 1 
un motiv abținerea de la plantarea le- 1 
gumelor In c.împ. în favoarea grăbirii 1 
plantatului pledează și faptul că meteo- 1 
rologll prevăd o încălzire substanțială a 1 
timpului pentru următoarele zile. 1

Trebuie avute In vedere șl alte lucrări 1 
de sezon In legumicultura. Datorită ploi- 1 
lor abundente, in Jurul sotariîlor s-au a- 
dunat cantități mari de apă, caro Brebulo 
evacuate prin orice mijloace. însă perl- 1 
colul cei mal mare pentru grădinile de 
legiune 11 constituie buruienile, care con- 

scurează sortea legumele:- Toate eforturile

PRELUATE
Cum și cînd răspundeți la sesizării© 

oamenildr muncii?
'' ■ .■ ' ' " ; •' . ■<; 1J

Nu vom Insista, acum nsupra laturi! pozitive a 
problemei In discuție. Fapt este că, In majoritatea 
cazurilor, întreprinderile, centralele Industriale, ini-' 
nlsțerele nu o atitudine constructivă față de semna
lele critice ale oamenilor munc.il adresate atlt lor, dt 
și presei, analizează cu re-ponsabllitate situațiile care 
formează obiectul ©Mizărilor si țlonează prompt, cu 
măsuri. Stat însă, din păcate, aspecte care țin de 
reversul medaliei. Asupra ra ne oprim In ru
brica noastră de astăzi.

Relatam la 3 marile, că F.E.M.I.-Bucurețtl a 
adoptat o foarte curioasă măsură de folosire a 
cadrelor de specialiști. Patru Ingineri clectro- 
nlști, printre care și Nico’.ae Drtgulănescu, 

semnatarul scrisorii adresate redacției noastre, au 
fost repartizați la aprovizionare, îndeletnlctadu-se cu 
obișnuite treburi de birou. Spuneam că este vorba 
de un lux inuill; de o viziune deformată asupra ra
lului 9pecl01!șli!or formați cu trudă șl cu destula 
cheltuială ; că specialistul trebuie să lucreze în do
meniul șl în scopul pentru care a fost pregătit de 
societate, potrivit calificării lui înalte, nefiind nici
decum la cheremul unuia sau altuia dintre factorii 
responsabili a! întreprinderii. Șl cum tendința gene
rala, la noi, este aceea de a .nu pune speciaiistal 
Ir. tehnică să efectueze treburi funcționărești, de 
birou, ci de a-l angaja pe deplin în producție șl In 
concepția producție!, apelam la respectiva întreprin
dere (și la ministerul de resort) să renunțe definitiv 
la discordanta noiă de pe portativul propriu. Inca- 
drîndu-se șl în acest coz tendinței generale. însă 
atli conducerea întreprinderi!, cit șl ministerul au 
tăcut, Ș! tac ș! azi. Ca șl ctr.d nici n-ar Ii auzit des- 
Ere obligativitatea ne care o nu de o răspunde promp!

1 sesizările apărate ta presă. Ilămlnem, deci, ta oș-

pțjleă realiza mai mult’T'Evident cff ’da. trebute:i!ndreptate Ih'aceste zile ’ tn,f dl- : 
. O-dovedesc rezultatele3‘muJtdr"unItăți «ecu’tfirli lucrărilor de întreținere
( grlcole — ca cele din ’Județul Buzău,**do'' printtarâ so distrug' buruienile, se afî- 
, exemplu, care au încheiat această lu- 
,. nare. De asemenea, plantata! tomatelor 
t s-a făcut pe 83 Ea sută din suprafețele 
t prevăzute a se cuiilva In județul' Tulcca, 
» (S la sulă — în Județul Bihor, 81 la sută 
i — 'in Jjidețuf Brăila, Kl la sută — in 
i județul "Galați, 7B la sulă — In județul 
i Vllcea, 74 la sută — ta județul Ilfov. în 
t alte județe, chiar dintre cele situate In , . --w .
1 sudul țării, suprafețele plantate sini ta- plantări la flecire cultură, constituie ga-
i că mici față do timpul înaintat In sare ranția obținerii unor recolte mari șl de
1 ne găitan. Astfel, In județul Teleorman bună cablate.
1

nează șl aerisește solul bătătorit de pîoL 5
în ogală măsură se impune o atenție >
sporită la recoltarea legumelor pentru J
a se evita deprecierea lor din cauza cafti- >
ditățli. s /
„Executarea fără !nt!rz!ere ș! cu cea ( 

mai mare răspundere a lucrărilor do se
zon In legumlculteară, urmărlndu-se tot
odată realizarea integrală a planului de

tăcut, Șl tac ți azi. Ca și ctr.d nici n-ar I! aurit des
pre obligativitatea oe care o nu de a răspunde prompt 

ioptarea răspunsului.

Preluînd semnalul unul grup de trei me .in!- 
<■■ -
Olt, relatam Intr-o altă rubrică din aceeași 
lună martie: „La noi — scriau mecanicii — 

o curte întreagă este lixiîii de utilaje inactive. Stau 
așa de luni și chiar de ani, latre altele un ciocan 
pneumatic, un cilindru compresor, utilaje de forjă™ 
Alte utilaje stau nefolosite la lotul Curttșoara, la o 
distanță de „Iței-kllcjrne'.rl de Slatina".

O situație, evident, anormală. Cum adică : In vre
me ce colectivele Ini7^77'” " ' - -

uuU folosirea iuw^huu: e a 
producție, a tuturor utilajelor, respec- 

le județeană ține Importante utilaje'In afara 
lia, dădeam

I 
relufnd semnalul unul grup de trei mecanlcd 
de la Direcția județeană de drumuri și poduri

itrcprindcrilor țjepun eforturi 
losirea integralăj g’gttituror ca3j.

O nouă
capacitate

de producție
da, Spania șl din . .
livrările la export pe anil 1072 șl 
a unor Importante cantități de in

.stăruitoare, pentru 
parităților "de prrw 
ilva direcții 7 __ JHV___ ,_______ f____
circuitului producției 7 Semnallnd anomalia, ___
curs opiniei jivste a semnatarilor scrisorii : ori amin
tita direcție de drumuri șl poduri să fie încărcată, 
prin plan, la nivelul tuturor utilajelor din dotare, 
ori aceste utilaje inactive să fie îndreptate spre alte 
unități productive. însă nici plnă acum nu se știe 
ea a urmat acestui cemnal critic. De la siis-mimtta 
direcție județeană n-a sosit nici un răspuns. Sau 
poate și tăcerea este un răspuns ? Se preferă unui 
concret Adică negru pe alb. Să-1 vedem cum arată.

Mal există șl o altă atitudine, tot atlt de injustă, 
față de sesizările oamenilor muncii. Adică se 
răspunde prompt, dar nu se spune nimic. Ca 
In cazul pe care vl-1 relatăm. Redacția a tri

mis Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini; 
spre cercetare, o scrisoare a unui salariat de Ia Urina 
de utilaj chimic din Ploiești. Panelul central al scri
sorii 11 coaslituta o invenție de răsunet (medaliată 
cu aur), ai cărei autori s-ar li schimbat peste noapte. 
Mai precis, dispăruse dintre autorii legitim! un teii-' 
nirian și apăruse, cum-necum, un ^Inginer cu func
ție" (care, colac peste pupăză, șl-a mai dus șl meda
lia acasă, dnd de fapt ea fusese atribuită uzinei I). 
Ne interesa : se confirmă sau nu abuzul ?

Iată acum răspunsul. Centrala industrială de utilaj 
chimic șl rafinării, căreia l-a fost expediată sesizarea,! 
a trimis la fața locului pe responsabilul cu invențiile 
și inovațiile din cadrul centralei. Revenind din cer
cetare, acesta formulează răspunsul. 1. „Propunerea 
de Invenție a fost înregistrata La data de...“. Nu asta 
interesează. 2. ;Xa data de., ministerul o trimite spre 
rezolvare...". Nici asta n-are Importanți 3. Pa 
data de... s-a încheiat procesul verbal de omologare"™ 
4. „La data de™ s-a încheiat convenția de retribui
re..." șl iată ața ne omoară cu precizări Inutile, cu 
date de calendar, fără să spună un cuvlnțel despre 
obiectul sesizării Ca în zicala : „Bur.â riua lele Ma
rio", iar ea : „Mă duc, maică, cu dimiile la piuă" O 
mai deplină arta, In a bate pe lingă floarea cuiului, 
nici că s-a mal văzut I

Se confirmă sau nu abuzul ? Aceasta este între
barea. Niciodată nu ne vom face părtași In a derute, 
cu răspunsuri solomonlene, pe autorii sesizărilor. In
vităm conducerea centrala industriale respective tă: 
treacă la obiect

■ " ' - ț

Pe scurt, despre unele răspunsuri sosite la re
dacție.

lonaș Gheorghe, Focșani : Vî s-a dat clștlg 
de cauză. Consiliul Județean al sindicatelor

Buzău ne Informează că veți primi, In aceste zile, 
drepturile ce vl se cuvin pentru inovația dv. (..Mo
dificarea circuitului de răcire"...) aplicată la F.I.L. 
Buzău. întlrzlerea se explică "prin aceea efl respon
sabilul cabinetului tehnic a lipsit o vreme din fa
brică, urmlrtd un cura de reciclare. Cea de-a doua 
propunere de inovație („Modificarea pompelor de ali
mentare"™) va fi trimisă te uzinele „Grlvlța Roșie"-? 

București, de unde veți prim! șl răspunsul.
Grlgore Slniionescii, Flenl : Sesizarea dv. nu se 

confirmă Așa ne Informează Trustul de construcții 
industriale Ploiești. Acesta precizează : nu sini sala- 
riațî încadrați arbitrar : cele două stații de betoane 
n-au funcționat la capacitatea lor, ca urmare a lipsei 
pieselor de schimb. Situația s-a remediat Șl acum 
Uneț!-vă tare să auziți ce n-ațl mal auzit. Trustul 
In cauză adaugă că, „deși unele afirmații sînt exa
gerate, totuși conducerea InlreprlntlerU a luat act de 
aceste probleme, precum șl mfusurl tehnlco-organiza- 
torice". VaMzJcfi; cu toate că afirmațiile dumnea
voastră sini unele infirmate, altele exagerate, s-au 
luat lotuși minări, înțelegeți cum devine cazul ?

Victor Tabac, U.E.I.L. Slghet: Cântați vinovatul și 
vinovatul sîntețl chiar dv. Ne-o confirmă Comitetul 
județean de partid Maramureș, care ne trimite răs
punsul Tras la răspundere că nu ați luat măsuri de 
evacuare a cherestelei din hala de gatere, dv. ați 
avut o atitudine™ hal să-1 spunem total nelndscată 
față de inginerul pe care I! reclamați, ianslndu-vă 
amlndol in fel de fel de „amabilități". Conducerea 
întreprinderii nu v-a transferat, precum vă așteptați 
(motiv pentru care șl solicitați „Intervenția opinie! 
publice"), dovedind înțelegere -;i rccomandîndu-vă 
totodată, o fermă disciplină. Ceea ce, sincer vorbind, 
n-aț! dovedit In cazul discutat

Ștefan ZIDAHITA

' J • • " " ' 'j ' I '
Expoziția Internațională de echipa

ment Industrial pentru petrol, chimie, 
mase plastice si cauciuc șl-a închis 
porțile. în decurs de 10 zile, standu
rile celor pește IM de firme parti
cipante, din 14 țări europene, au atras 
mai bine de IM KM de vizitatori ro
mâni șl străini.

Expoziția a constituit cadrul unor 
fructuoasa negocieri intre cercurile 
comerciale românești șl străine, multe 
dintre ele finalizate in perfectarea 
unor importante tranzacții șl aranja
mente de export și import, atlt pen
tru acest an, cit și pentru 1073. Pe 
această linie se înscriu contractele 
Încheiate de Întreprinderea româ
nească de comerț exterior „Indus- 
trialexporl" cu firma „Machlnen Ex
port" din R. D. Germană pentru ex
portul de prevenitoare de eruoțle șl 
sape cu role : contractele perfectate 
de Întreprinderile ; ;,Chlm!mport“. 
..Petrolexnort". ,.Fibrex“. „Azoex- 
port“. ^Danubiana" cu numeroși 
parteneri din Cuba, Iugoslavia, Olan-

alte țări, privind 
' ’— 1 1S73

•j .InRră- "
șămlnio chimice de diverse tipuri, 
anvelope diferite, fibre acrilice, ma
teriale plastice, solvent! organici șl 
produse cosmetice. De asemenea. În
treprinderea „Petrom" a. stabilit cu 
partenerii din diverse țări no! con
tacte privind posibilitățile de coope
rare In domeniu! exportului de uzine 
chimice și rafinării. In executarea de 
lucrări de engineering. In livrările do 
tehnologii originale din Industria 
chimică.

Contracte importante eu fost per
fectate șl pe linia Importurilor. între 
acestea figurează aranjamentele per
fectate de Întreprinderile romanești 
de comerț exterior „Romehim" și 
„Mecanoexport" privind achiziționa
rea de utilaje al aparatură pentru in
dustria chimică, armături. pompe, a- 
parate do măsură șl control șl alte 
produse.

(Agerpres)

i
*

IAȘI (coresponden
tul „SelnteU", Manoie 
Corcacl). — Construc
torii șl montării Ieșeni 
au realizat, cu două 
luni Înainta de termen, 
o noui capacitate de 
producție la Uzina de 
prelucrare a maselor 
K- tlce din localitate, 

vorba do noi in
stalații montate in spa
țiile existente, care vor 
putea produce, In plus, 
mii do tone . pe an de 
granule electrotehnice.

Cu acestea, 
slructorli ieșeni iți in-’ 
depllnesc unul din an
gajamentele luate în 
acest an de a da în 
funcțiune o serie de o- 
blective Înainte de ter
men. La U.P.MJ?.-Iașl, 
conatructorSi și Insta- 

■ latorll lucrează de zor 
la alte capacități cu 
care uzina se va
tinde in actualul cin
cinal.

ex-

obfie.se
munc.il
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Partea românească a

lan, a cite 178 MW. Total

umani za

Acord finalîncepe bătălia pentru Dunăre

Azi, la Porfilc do Fier. Hidrocontrala produce energie

pe 
pe luciul 

betonul

...opors.i de mare lcenic:ta:o a industriei roinânețli, 
încep să ce așeze trainic în trupul do baton al hidro

centralei

prima dovadă niatorialâ că ceea ce fusese imaginat 
pc planșetă avea tâ devină realitate

Primul semn topografic

eea ce împresta- 
ff V neazfi la Porțile Je 
vl a Fler este, de ase-

menea, volumul 
mare de studii, 

eercetărl științifice. pros
pectări și lucrări de la
borator Întreprinse, insti
tutul de studii și proiectări 
hidroenergetice - București 
și Institutul „Energop-o- 
jekf-Belgrad au efectuat, 
prin specialiștii șl tehnicie
nii lor, numeroase lucrări ; 
mii de metri forați, sute șl 
sute de metri de galerii, pu
țuri șl galerii 'tub albia Du
nării, cercetări geoselsmlcs, 
electrocnrotajo, experiențe 
de laborator. Realizarea 
proiectelor, căuttadu-sa 
pentru flecare dintre sutele 
de probleme soluția optimă, 
consultlndu-se uneori cal
culatoarele electronice, a 
durat, de asemenea, clțiva 
ani Aceste studii vaste și 
minuțioase — Întreprinse pe 
zeci de planuri, mobllizlnd 
zeci de ramuri și discipline 
— sugerează și subliniază 
proporțiile, vastitatea și 
complexitatea operei.

Ceea ce Impresionează, 
de asemenea, alături de 
precizia proiectului, este 
transpunerea lu!. la fel de 
precisă, în vînță. Par- 
curglnd proiectul, ui Impre-

cesle cuvinte privind pe 
deasupra Porillo<,de Fier 
de acum "șl țlnlnd In mină 
proiecte ale Dunării la 
Porțile de Fler girtdlte In 
primele decenii ale secolu
lui. Emoționează îndrăznea
la, previziunea științifică și 
dosâvirșlrou acestor pro
iecte, de la, un deceniu la 
altul. Tara a știut eă vi
seze. cu rigla de calcul, cu 
ecuația In față. Trăim, um
blăm cu tălpile pe un te
zaur de vise și aspirații u- 
rioșe, ca pe niște statui de 
foc — *:i meritul epocii 
noastre șl al bărbaților a- 
ceslel țări este că realizăm, 
„punem in operă" aceste 
vise, slntem realizatorii 
lor de prestigiu universal

încearcă, experimentează 
transplantul, grefa de 1- 
himl omenești ; In alte 
puncte ale planetei, alțl sa- 
vanțr încearcă, experimen
tează trimiterea‘ unor stații 
pc-c.itc ,> planete.. Aici, la 
Porțile» de Fier, două po
poare prietene au implan
tat In trupul Dunării o uri
așă Inimă X generatoare de 
electricitate ; au implantat 
dn cea mal chinuită și rnai 
primejdioasă zonă o mare 
calmă, umană.

Plouă peste castanii în
floriți din Turau-Sevarin : 
aud tălpile zeițelor bune

uimirea și 
i din ma- 
rafle. Aflam

Momentul o marcat do o premieră industrială in con 
shuc|io : platforma plutitoare autoridicâloare, cu aju
torul căreia, în episoade eroice, s-a realizai batardoul

și ca Intr-un vis. 
tensiunea, rit

mul trepidația — da. au 
fost șl In oraș, aduse de oa
meni Dar acum e liniște — 
e chiar o liniște solemnă, 
festivă, cu castani Înfloriți 
Șl, In afara exploziilor flo
rale. nu mai poate fi auzită 
nici măcar o frintură din u- 
riașa pulsație sonoră care a 
răsunat la Porțile de Fler.

E o liniște adîncă, solem
nă, festivă. Uriașa construc
ție. marea operă arhitectu
rală a adus o uriașă liniște 
șl Imbllnzlre a întregii 
zor.o. de la Turnu-Severih. 
pînă dincolo, mult mal de
parte de vesti tele Catarac
te ale Dunării.

Mulțl dintre noi nu nu 
reușit să vadă Dunărea la 
Cazane, să vadă Cataracte
le, acele stlncl năprasnice, 
care sllrr.eau 
mfndrla noastră 
nuaiele de geogt 
din manuale, din spuseia 
învățătorilor iucruri groza
ve despre Porțile de Fler, 
despre Cataracte, despre a- 
cel infern asurzitor, plin cu 
Blind — genune — șl creș
tea In no! un fe! de mln- 
rîrlc că avem asemenea 
locuri năprasnice, legen
dare.

Construcția Porților de 
Fler « operat adine asupra 
aceste! zone șl operează șl 
asuprit sufletului, asupra 
opticii noastre de școlari, 
oferinrlii-rte In locui Caza- 
ne’.or, Cataractelor, stinci- 
lor. cimitirului de vapoare 
— o mare liniștită, lumi
noasă, visătoare, priete
nească. O mare calmă, lim
pede s-n așternut ocale 
zbucium și pește legende.

Peisajul întreg. întreaga 
natură, pe o zonă de o »ut6 
cincizeci de kilometri a 
fost Înălțată cu dteva zeci 
da metri mal aproape de

țat platformele Industriale 
de la Pitești șl Slatina; s-a 
modernizat Reșița, s-a con
struit Uzina de mașini grele 
București, s-a munci ț eroic 
la sistemul hldrpanergeUc 
de pa « Lotru —in tlmp. ee 
aici, la Porțile de Fier, zece 
mii de oameni s-au luptat 
cu fluviul, cu stlnca, cu be
tonul, cu flerul, cu prăvâ- 
hșurlla munților, constru
ind sistemul, construind ca
lea ferată, sfredelind mun
ții, Inălțlnd viaducte, con
struind șoseaua.

Marele sistem hidroener
getic șl de navigație ; ma
rile. fantasticele artere ru
tiere moderne, podul peste 
baraj, noul oraș Orșova, 
ecluzele — totul este gata. 
Cele șase turbine ș!-au În
ceput de mult șl pe rind 
veșnica lor muncă — opera 
esie definitivă Pulsul elec
tric al țării a crescut cu 
cinci miliarde de kilowați- 
oră pe an. Trecerea vapoa
relor prin cataracte, prin 
Cazane .e un voiaj, e un 
mers liniștit acum, pe fața 
unei mări calme.

Am Intlmpinat secete — 
dar la Porțile de Fler oa
menii au construit siste
mul ; am Intlmpinat prăpă
dul apelor,- ne-am vindecat 
rănile lăsate — iar aici, la 
Porțile de Fler, oamenii au 
muncit cu o șl mal mare 
indlrjlre Sa marele sistem. 
Am dus încă o mie de lup
te, de strădanii șl do efor
turi ample — In timp ce la 
Porțile de Fier oamenii au 
construit sistemul.

Șe apreciază că sistemul 
Porților do Fler este un 
unicat, o hidrocentrală pro
totip. printre cele mal mari 
din lujpe. Sistemul hidro
energetic Porțile de Fler 
este, desigur, un prototip. 
Dar această colaborare, ij- 
ceasta Htndlre șl muncă, și 
eforturi uriașe, sl greu‘fiii 
Învinse, șl prietenie olelltă 
in focul luptei comune pen
tru un scop allt de umani
tarist — această prietenie 
nu este la fel de prețioasă, 
de scumpă ca șl acel 2100 
M W impârțițl frățește prin 
cele două centrale ? Unde
va. pe planetă, un chirurg

cer. Lumea Porților de Fler 
■șJ-âi'Jiărglt,. B.-a' luminat, a 
căpătat noblețe, măreție. 
'Zbuciumul, chinul, urletul 
unor eforturi geologice za
darnice au rămas in adine, 
s-au potolit ; ajutată de oa
meni. Dunărea a Învins. 
Dunărea e largă, calmă, vi
sătoare, și-a descrețit fața. 
Chipul naturii s-a destins, 
eliberat. ȘI cum s-n înăl
țat șl s-a luminat priveliș
tea Dunării la Porțile de 
Fier — întregul chip al țării 
și-a sporii lumina. Iar qcea 
veche mindrie a noastră, 
din copilărie, pentru stlncl, 
cataracte și dezlănțuiri oar
be a devenit mlndrip calmă 
pentru forța. îndrăzneala 
si capacitatea noastră de a 
transforma, de a 
natura.

Tot din cărțile de școală 
primară, no! am fost ătenți 
la Podul Împăratului Traian 
șl la înțelesul strategic al 
acelui pod. Vestigiile po
dului țin acum tovărășie 
bătrinească Hidrocentralei 
șl splendidului viaduct care 
unește cele două maluri ale 
Dunării, pe deasupra bara
jului.

După aproape două mii 
de an! ; după o prietenie 
seculară Intre două popoare 
pașnice. Romănla șl Iugo
slavia dau' replica socia
listă a acelui pod, con
struind un gfttem hidro
energetic. construind flu
viul pentru navigație, con
struind un splendid pod. !e- 
glndu-se intre ele, leglnd 
din nou lumile. Invlttad. a- 
iutlnd lumea la comunicare, 
la prietenie, la legături pu
ternice. O uriașă biruință 
istorică, o uriașă biruință a 
celor mal autentice aspira
ții ale popoarelor, dă strălu
cire monumentalei con
strucții pe care o numim 
Sistemul hidroenergetic șl 
de navigație Porțile de 
Fier.

Epoca noastră este mare 
prin puterea de realizare a 
unor vlso uriașe. Scriu a-

sla că citești o operă fan
tastică — șl acum vezi câ 
lotul a fost realizat cu o 
mare exactitate — pe a- 
locurl mai bine, mai de- 

v’.rștt declt in proiect 
Am văzut Porțile de Fier ; 
ecluzele, centralele, bara
jul, podul peste Dunăre, 
blocul de comandă, turnul 
de dirijare automată a na
velor prin ecluză ; am pri
vit do undeva, de sus. la
cul de acumulare, calea fe
rată, șoseaua, tunelurile, 
viaductele, ca o broderie 
albă pe coasta muntelui. 
La frumusețea preciziei cu 
care ee lrnpllnesc marile 
vise, marile aspirații de-a 
lungul istoriei,se adaugă 
frumușica’.aceaȘtăia‘ preci
ziei cu care visele, proiec
tele so transpun in fapt, tn 
operă.

Privesc pe deasupra ba
rajului deversor podul le- 
gind un mal de altul, ma- 
caralele-glgant : ecluza,
lacul Imens, calea ferată, 
șoseaua... Așadar. Sistemul 
hidroenergetic si de na
vigație Porțile de Fler 
este gata. Parcă a fost 
Ieri cinci s-au declan
șat lucrările pe locul bara
jului deversor. Parcă a fost 
Ieri dnd aflam : construc
ția batardottlui, prima de
viere a Dunării, consferuc-

Construcfla Sistemului hidroenergetic și de navigație 
Porțile de Fler s-a încheiat Obiectiv de importanța eco
nomici majora, noul izvor de lumina și energie se în
scrie cu majuscule în linia generală a politicii promo
vate de Partidul Comunist Român pentru Industrializarea 
socialista a țârii, pentru utilizarea superioara a potenția
lului hidroenergetic al patriei noastre. Porțile de Fler re
prezintă, totodată, o puternica afirmare a capacității de 
creație a orîndulrli noastre, a poporului român, un îmn 
de blruințâ al omului, închinat omului.

ților, îndepărtat ți liniștit, 
unind la Înălțime conturul 
lacului, aleargă peste via
ducte mașini, aleargă tre
nuri, dlspârind și reapSrînd 

’.41a tuneluri -și tar.:dlspă- 
3 rind și reapărind, ca .Intr- 

un joc fantastic,: ■
Totul este limpede șl de

finitivat ; miile de oameni, 
constructorii, pădurile de 
macarale șl mașini au ple
cat. Constructorii au plecat 
— (lucind, păslrlnd In Ini
ma șl In mintea lor 
uriașa experiență, așa cum 
muntele de beton ai bara
jului păstrează vii și tinere 
In Inima lui cote 12 turbine 
in veșnică furtună a. vite
zei, înăfilnd din ele ener
gia electrică Împărțită fră
țește de cele două centrale.

Printre lucrurile uriașa 
ale Porților de Fier, fan
tastica armată de construc
tori al socialismului a lăsat 
parcă anume pentru mine 
o imagine delicată purilnd 
in ea cel mal omenesc, mai 
adine înțeles. Șantierul era 
Încă In plină febră a desă- 
vîrșlrii tuturor lucrărilor : 
treceau mașini grele, se ro
teau macarale, munceau 
oameni suspendați cu cen
turi, fulgerau aparate da 
sudură, mergeau turbinele, 
se revizuirii! instalații, se 
Înălțau stâlpii pentru lu
minat podul, sa vopseau 
balustradele, sa aștemea 
gazonul; se șlefula mar
mura. Dar undeva, intr-un 
loc mal tihnit șl In afara 
riscurilor de accidentare, 
un ttaâr constructor se o- 
dîhnea cm spatele lipit de 
uriașa construcție care, 
prin șaptezeci ■ do metri 
înălțime de beton. Ii trimi
tea vibrațiile mașinilor eL 
Se odihnea o clipă, sor
bind cerul printre gene, 
așteptind să-1 cheme mais
trul. în mina atingă Iș! ți
nea cureaua de la casca de 
protecție ; In mina dreaptă 
sîrlngea cheta, cleștele de 
montor. în odihna asia li
niștită vedeam Dunărea 
Imbllnzltă ; se odihneau șl 
poate înfloreau sub ape 
migdalii șl rpmochinil de pa 
Ada-Kaleh ; se odihnea b;i- 
trlna. vechea vatră a de

viere a Dunării, ____  _
ți:t ecluzei, a centrale! elec
trice ; construcția căii fe
rate. a viaductelor, stră
pungerea tunelurilor ; con
strucția primului agregat, 
lansarea primului agregat, 
Intrarea In probe a primu
lui: agregat ; închiderea de
finitivă a Dunării... Con
strucția barajului, construc
ția podului... Parcă a fost 
Ieri — deși de „Ier!" și plnfl 
astăzi, la terminarea siste
mului, au trecut șapte ani ; 
s-a terminat un cincinal, 
din urmă, s-a desfășurat un 
alt cincinal întreg ; s-n in
trat Intr-un nou șl mal tl- 
năr cincinal. S-a construit 
gigantul siderurgic de la 
Galați — Iar aici, la Porți
le de Fler, s-a muncit la 
sistem, s-a dus bătălia cu 
fluviul ; s-au construit por
tul Constanța,, litoralul ro
manesc, sistemele de iriga
ții Carasu șl Bărăgan — in 
timp ce nici., la Porțile de 
Fler, s-a construit batardo
ul celular. s-a cucerit o 
parte din nlbta Dunării, 
s-au dinamitat șl s-au ex
cavat milioane de tone de 
sitar,1. s-au frămintal mi
lioane de tone de beton, s-au 
constndt ecluza, centrala 
electrică. Tn toi acest timt> 
s-a electrificat linia ferată 
Bueureștl-Brașov..«-au lnfil-

Durata construcției

ferată electrificată, eemfl- 
nlnd cu un cablu de funicu
lar. cu un cablu de înaltă 
tensiune, la o înălțime de 60 
de metri' pe coasta'- munte- 
lul~față - de vechea linia 
"erată. Totul țesț^ ,blindat 

- în».oțelvși In beton.' Unde 
stat oamenii, eroii acestei 
opere I? Ei slot — el tră
iesc, el se bucură de viață, 
de măreția existențe! lor șl 
a operei lor. Cine știe pe 
unde tale acum noi drumuri 
ta stlncft. sfredelesc munții, 
batonează munții, aruncă 
vrăjite eșarfe do oțel peste 
prăpăstii — aștern drumu
rile țării.

Este mult de văzut aici, 
ochiul are cu ce să se In
cinte, Întreaga vale a căpă
tat, prin arhitectura sobră 
și elegantă, sl liniștită a 
sistemului, o măreție olim
pică. Simți Insă că vezi nu
mai partea de deasupra a 
minunii de oțel șl beton și 
care cutremură nu allt 
prin ceea ce se vede, ci 
prin ceea ce presimți că se 
află In adine. Trec șlepuri 
grele pe Dunăre, prin eclu
ze, In aval și In amonte de 
baraj : și față de Dunărea 
In aval, trecută prin tur
bine, tacul de acumulare 
din amonte se arată ca o 
scenă nefiresc de Înaltă. 
Admiri creasta barajului cu 
Instalațiile tehnico, cu loc 
pentru o linie forată peste 
cele două maluri ; viaduc
tul paralel cu barajul, 
trunchiurile pilelor de be
ton taălțtadu-se din fluviu 
ca niște temple masive, În
cărcate cu echipamente In
dustriale ; centralele elec
trice, blocurile do comandă 
cu ■ cîțeva etaje ; ecluzele 
de pe un mal șl de pe ce
lălalt, turnurile de coman
dă. porțile metalice ; Izola
tori uriași, colorați, relele 
de cabluri, rtilpi de înaltă 
tensiune ai stațiilor de 
transformare. magistrale 

, electrice. Toiul creează ta 
un loc imaginea liniștită, 
enigmatică a unul Parthe
non modem, proflllndu-se, 
alb; pa zarea senină, visă
toare a lacului de acu
mulare. Ca tatr-un vis fas
cinant. sus pe coasta mun-

aud tălpile 
de ta Cataracte jucind 
luciul podului.

■Mării IJnlșlll, pe 
'centralelor electrice — ca 
un foșnet, ca o șoaptă, ca 
strania, teribila rotire a 
paletelor rotoarelor, cu ze
cile de turații pe minut — 
o furtună care te trage spre 
ea, te soarbe, te fascinează. 
Aud cum se pușca din zeci 
de locuri, ta lanț, sub Du
năre și In „groapa lui Să- 
tagean" — pe locul centra
lei — pe locul barajului 
deversor - - cu mil de kilo
grame de dinamită chiuind 
o dată. Cit exploribll șt-.i 
făcut datoria la Porțile de 
Fior ? Multe, multe mii de 
tone. Cită s'dncă a fosl dis
locată la Porțile de Fler, 
sub Dunăre — pini ta acea 
bază de roci cristaline, cum 
spune poetic proiectul! Șl să 
nu-1 uit pe acei Promelel, 
figuri legendare — con
structorii eăil ferate, con
structorii viaductelor peste 
prăpăstiile munților — sus
pendați ta înălțimi ameți
toare. tăind, săplnfl tune
luri. Inălțind acolo sua. la 
înălțimi amețitoare, uriașe 
grinzi de oțel, arcuri de.be
ton, stlipl uriași de beton, 
lnjectlnd munții, aștemlnd 
două drumuri paralele, ca 
două cabluri de înaltă 
tensiune, șerpuind po la 
jumătatea munților. Că
lătorul eu trenul confun
dă Unta aceasta străbăltad 
zeci de tuneluri cu linia 
veche — si ea apropiată de, 
valuri : călătorul nu știe că 
circulă cu viteză normală, 
ziua $1 noaptea, pa o Unic

msHfsriurmi-Seyertni. -:, este 
, b g uctatpul ,mrsgncf|c, 
>■«'■’11 ctmpul'.de^. ‘ăcțiupe 

ni întregii epopei. 
La ora trei, noap

tea. ascult păsările lu- 
btadu-se. clntlnd ascun
se ta frunzișul ta par
cul orașului. De ta o 
fereastră privesc orașul 
dormind ocrotit de lumini ; 
privesc, ascult ploaia ca o 
zeiță trednd cu picioarele 
goale pesta coroanele cas
tanilor înfloriți. Aud ploaia, 
ca o zeiță în tălpile goale, 
umbllnd pa Dunăre, pe ba
raj, peste tactil de acumu
lare, peste podul drept, lu
ciu, paralel cu barajul.

Dimineața răsare soa
rele peste Tu mu-Severin, 
peste Dunăre, peste Gura 
Văii, peste Porțile de Her. 
l’rta parc Ies cărucioare cu 
copil, ocrotiți de femei ti
nere ; aleargă elevii spre 
școli. Șapte ani au Înflorit 
castanii, liliacul, și-n fieca
re primăvară au ieșit alțl 
copii cu cărucioarele alba 
-- tar acolo, ta Porțile de 
Fler, s-a muncit ta uriașa 
operă. Orașul este liniștit, 
orașul a fost totdeauna li
niștit — tulburat din visele 
luî doar de trecerea trenu
rilor, de trecerea vapoare
lor, șlepurilor pe fluviu. 
Vuietul șantierului, explo
ziile șantierului s-au auzit 
de departe 
încordarea,

’lnt ,’un fluture "la (O Porțile de Fier 
pT^aust șl, ascult dul- 
tssas»' ceața betonului, cu 

neputință să mal 
pătrund ta eL Pe un
deva colosul totuși se 
îndură și, pe deasupra 
centralei. între două pile, 
îmi arată o usllă do 
fier șl cobor scări Înguste, 
Întortocheate, observ la fie
care nivel uși mici, meta
lice. dincolo de caro slnt 
camera încărcate cu echi
pament tehnic, aparatură, 
venind din beton, durin- 
du-se undeva, In adtacul 
batonului. Muntele de be
ton este un uriaș organism 
viu, din loc In loc cu ase
menea camere, cu aseme
nea ini ml ; cutreierat de 
sus și plnă Jos do aparate 
®1 sisteme, relee — o țesă- ! 
tură teribilă de cabluri, 
motoare, aparate, sisteme 
automate, tablouri electri
ce, ochi electrici, rareleri e- 
lectrld, brațe electrice, me- ! 
taîice. De ta dteva zed de 
metri sub fundul Dunării șl 
plnă ta cota 72,5, deasupra 
Dunării, gigantul de beton 
este străbătut de asenten&Ji 
scărițe colorate, labirinturi 
colorate, sisteme nervoase, 
sisteme de circulație, siste
me de semnalizare, sistema 
de acționara — toate du
cted undeva deasupra, ln- 
tr-un cap al Iul șl care este 
un bloc cu dteva etata —• 
blocul de comandă.'

încep s& pătrund in se
crete. in minuni. Nu aș fi 
crezut că ta afflncurfle ba
rajului poate exista o uzi
nă, un oraș allt de compli
cat șl în care să nu se poa
tă descurca declt cel Inl- 
țlațl 1 Undeva, sub o boltă 
uriașă, vedem axul rotoru
lui tavlrtlndu-sa cu un foș
net obsedant: corp metalic, 
luclote rotund, vertical In 
turație -- allt. Vine din 
«us. din aile etaje: se con
tinuă în adine, prin maso
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BIR

6-au

zăvorită

Dunărea, 
upland «da

măiestrit 
spunea cl- 
s-ar putea

Porțile vapoarelor 1 Primul act do producție la hidrocentralei

înainte.
Acum 

lunci — 
le de pe 

pe Argeș. Un 
' ‘ Ntco-

Foto : Gh. VlnțUă

> *‘J J > 11 , >

Peretele din 
(formei 
. este

tan- 
terlbll. ob- 

sdtncu-
ale
Uzina de con- 

mașlni Reșița șl 
mașini grele 

după proiecte 
Putere — I7B

strălucind
mașinilor.
Sala tut

un

baton ea așează respectul șl 
admirația pentru construc
torii, pentru montorii de 
mașini și agregate itigonl- 
oase,‘care au Implantat In 
trupul deițbelon aceste fan
tastice, .coimpllcate inimi, a 
căror menlrbifeBte să capte
ze forța cosmică a Dunării, 
să dedanșeza energic elec
trică.

autorldlcătoare, care este o 
Idee nouă, născută aid. ,1a 
Porțile de ’Fief. Sail3 Iriclrt- 
derea defii)IUyă ‘aDunării, 
închiderea aceasta tf pre
tins pregătire,șl organizare 
maxime. Matematic a fost 
glndlt, calculat toiul Tre
buia un ritm rapid, bine 
pus la punct — operația de 
Închidere trebuia să dureze 
cit mal puțin. Șoferii au 
dovedit aici eroism. închi
derea — lupta holărîtoare cu 
Dunărea — s-a bazat pe 
mare «strategie. pe organi
zare si discipline- Porțile 
de Fler filat. o sinteză' Isto
rică. științifică, tehnică. In
dustrială. vizionară, politi
că — pe toate planurile 
unei existențe mari. SI în
drăznesc să spun că. dacă 
In acești șapte nnl ai siste
mului nu s-ar £1 tipărit mii 
de cărți in Romănla, dar 
s-ar fi tipărit o carte a 
Porților de Fier — această 
captare de energii morale 
desfășurate nici ar fi În
semnat echivalentul spiri
tual al miliardelor de ki
lowați pe care marea hidro
centrală 11 captează din Du
năre. Ca toate marile ac
țiuni omenești de proporții. 
Porțile de Fier șl-au creat 
In acești șapte ani de efor-

Jșă. /w>n^«v’bnta^,‘;poMttol 
ritarxlst-leninlrt'e a Parti
dului Comunist Romăn de 
industrializare social Istă, 
oe numără printre operele 
fundamentale făurite in n- 
eeștl ani de mori avlnturi 
constructive. Ele reprezin
tă, totodată, unul din mo
mentele vibrante de afir
mare plenară a energiilor 
națiunii noastre, a poten
țialului ei creator, dovada 
concludentă a In făptuirii 
planurilor îndrăznețe de e- 
dtficare, eub conducerea 
partidului, a societății so
cialiste multilateral dezvol
tate.

— Ori cit 
s-ar scrie 
neva aici ■ 
descrie condițiile naturale 
grele, eforturile oamenilor, 
eroismul lor. dificultățile 
Învinse. Toate astea , rămla 
In oameni Este greu de 
explicat, de povestit. de 
pildă, realizarea baiardou- 
lui celular din pal-ptanșe 
de oțel, pentru, prima În
chidere a Dunării. Înainte 
de ecluză șl centrală, sau 
executarea acestui batardou 
de pe platforme plutitoare

născute. Montare, sudare, 
punere in funcțiune I Altă 
etapă: punerea In funcțiu
ne a primului agregat. Cel 
mal mare, agregat tip Kap
lan. din lume.

Din cele saso turbine 
Kaplan; cite 'are" partea 
romalrmascfl a centralei, 
trei slnt de fabricație so
vietică. celelalte trei fiind 
produse do două mari în
treprinderi ale industriei 
românești : 
struct II de 
Uzina do 
București. 
sovietice. _ .
MW. Organele importante 
ale hldroagregateîor repre
zintă performante de rea
lizare la nivel mon
dial. Ded — prototip 
— probleme, rezolvări teh
nico : șl. mal ales, pune
rea in funcțiune. Tot co 
este construit old — colo
sul ăsta — este ca agrega
tele să producă: lotul este tn 
slujba energici—

— Ce sentimente aveți a- 
cum, In final, tovarășe in
giner ?

— Sentimentele mele se 
confundă cu ale Întregului 
colectiv. Așteptăm alte șan
tiere. O parte din șantierul 
nostru a Început lucrările 
la Someș. Șantierele sa 
naac unele din altele. SI cu

la Porțile de Fler — conco
mitent cu derocărlle, cu u- 
fîâșeîel,dlălbcăfl,"explozii .th 
;StlriteA,Așreșea'vEțțil, și spar
geri ale’unor llfphr<S'ale na
turii — România a spart 
intr-un mod liniștit o serie 
întreagă de sisteme șl ti
pare iun gindlrli, o catego
rie largă de noțiuni șl 
de limite ale concepției 
de construcție, obllgind 
pe o zonă foarte largă 
toți factori! partlclpanțl 
la conrtrucUl, la revizuiri 
serioase, dramatice, la re- 
dimenslonărl și Ia supradi
mensionări Dacă energia 
pe care o scoatem acum din 
Dunăre înseamnă o uriașă 
injecție de electricitate in 
trupul .României — con
strucția sistemului, uriașa 
glndlre mobUlzatâ aid au 
valoarea unei uriașe trans
fuzii da glndlre științifică 
șl tehnică, și etică In gln- 
dtrea întregii țări 
doachla. s-au creat niște 
drumuri noi gindlril rprnă- 
neștL Pentru toate a- 
ceste lucruri a fost nevoie 
de eforturi intelectuale u- 
riașo : calcule, probe, expe
rimentări In laboratoare, 
tehnologii Îndrăzneli, in
venții străpungeri In necu-

mlndru — că are șansa 
. să-și aplice opera de artă 
pe marea operă tehnică, ea 
însăși un monument do ar
hitectură șl știință. ,

Marmura Care acoperă 
J, planșcu! •' d e beton I n Ș'ȘUa 

-mașinilor estii' Ihtreriiplă *.n 
jurul fiecăreia din cale 
șase turbine șl înlocuită, pe 

uprafață circulară, cu 
diametru de 18 m, eu

Tăiată în «linca dura, noua linia forată, cu viaductele ei spaciaculoaio, oferă călătorului o splendida imagine pano
ramică asupra întregului sistem

turi «upreme. pe un' țfirm 
Ji po altul eroii legendele. 
' bMadele/ 'miturile lorți®»* șl 
WaStSSM: 

creatorilor, Izvorul uriaș de 
inspirație, de semnificații 
generoase.

Ajung llrzlu la Porțile de 
Fler. Ating ludul betonu
lui cu tîmpta ș!-ncerc să-l 
prind «'uleiul rămas In a- 
dlnc din uriașa furtună de 
glndlre șl efort omenesc 
din care s-a Înălțat. Privase 
totul cu sentimentul caro 
mă tură din clnd In cinci 
Ceea co a fort un vis Inspl- 
rind oamenii la lumina 
lămpii eu peteci a deve
nit astăzi o realitate : gi
gantul Sistem, care, numai 
cu treizeci de ani In urmă, 
era un poem splendid, fan
tastic. dar utopic — astăzi 
a rost creat, există, trXi 
și șl-a Început 
oușa existență 
dinții miliard® 
La Porțile 
fortul de 

lie

mari, metalice. La un alt 
nivel, printr-o ușițâ barată 
cu lanț de protecție, pri
vim rotorul, paletele roto
rului: niște aripi uriașe — 
la plină turație —M'tet ftib 
,o boltă uriașă in care, geme 
înăbușit furtuna1,1 provocată 
de aceste aripi uriașe. îl 
găsim aici, la acest fantas
tic loc de muncă, pe mais
trul In hidromecanică 
Constantin Popescu. Furtu
na din miezul betonului, șl 
care simțim că ne soarbe in 
ea dacă ne-am apropia cu 
un pas mai mult, ne îm
piedică gă vorbim. Pe la
gărul axial a! turbinei apa
să o greutate de 3 (HM) tone. 
Rotorul generatorului are 
7OT tone. Nu-i mult de văr 
zut: furtuna asta fantasti
că, grea, a paletelor de 18 
tone fiecare, se continuă 
In adine, prin baton, la alte 
niveluri. Este greu să-țl dai 
seama la ce nivel ie 'gă
sești : după răceala cori
doarelor, după tăcerea sub
terană dominată de zumze
te, de foșnetul mecanic nl 
unor mașini In mișcare, 
după scărițele pe care ai 
coborit simți că trebuie 
să io afli undeva foarte a- 
dlnc, că undeva, sus, in 
spatele acestui munte de 
beton cu Interior de cetate, 
se află Dunărea, lacul. Dar 
In jos mal slnt dteva eta
je ; scărițele cu pereții 
vopsiți luminos, cu balus
trade vopsite in culori ve
sele te Îndeamnă să co
bori: partea cea mal grea 
— turbinele — slnt In a- 
dlnc. Toată rotirea fantas
tică a colortilul metalic 
înalt de multe etaje, stră- 
bătlnd plnă deasupra. In 
sala turbinelor, vine din a- 
dinc, de la turbine. Acolo 
are ioc teribila Intllnlre In
tre căderea apel șl paletele 
turbincL Acolo pornește 
mișcarea Întregului colos, 
acolo jwmește viteza fan
tastică, uraganul, rotirea 
paletelor turbinei. Dar nici 
totul este zăvorit In beton, 
In porțl masive de oțel. Nu 
se vede nimic: se aude. Șl 
numai dacă privești de a- 
fară vezi apele fluviului 
invJrtlndu-.se încă sfărlma- 
te, amețite de uriașa tura
ție n turbinelor. Zvlcnlrea 
uriașei sdntei electrice, su
cre tul ei Îmi scapă — nu 
are cum fi văzul Mi so b- 
rată trecând d intr-o ;tarte 
in alta a batonului o con
ductă metalică cum slot a- 
celea de gaz metan sau pe
trol sau de Irigații, cu un 
diametru de 30—40 cm ; 
prin Interiorul lor trec ca
blurile sau ce minuni or fi 
acelea care au colectat ener
gia și o duc sus, In tranșr 
formatori. Zidită, zăvorită 
etanș, turbina nu poate fi 
văzută In plină acțiune.

Prin muntele de beton, 
care acolo Jos are lățimea 
de aproape 50 m. simți ră
suflarea înghețată, cosmică 
și greutatea, presiunea Du
nării lăslndu-se cu toată 
povara pe baraj. Singură
tatea, fiorul pătrunderii In
tr-un univers străin și in 
același timp admirația țl 
respectul pentru marile în
drăzneli și forțe omenești, 
pentru capadtatea creatoa
re a constructorului slnt 
sentimentele; emoțiile cu 
care urci de acolo, ca de pe 
o altă planetă. Lingă admi
rația ș: respectul pentru 
constructorii gigantului do

O SUI
UT1 J<______ ____tz-itwq
plăci mari, metalice, vopsi
te in tonul cald, luminos, 
ol marmurei Suprafața 
metalică, demontabilă, a- 
rată lărgimea puțului fie
cărei turbine. Am urmărit 
In presă comunicatele, ști
rile in legătură cu toate e- 
venlmentele de seamă, la 
Porțile de Fler, pe toată 
durata de paste șapte ani 
a șantierului. Clțl dintre 
noi om Înțeles exact conți
nutul unor asemenea știri 
cu valoare de comunicat < 
important I ? Solldtlndu-l 
aă-rnl spună dte ceva des
pre el, despre munca lui la 
Porțile de Fler, Inginerul 
șef la energomontaj pen
tru acert mare sistem — 
Iile Mtrcca — a înțeles 
să-ml vorbească tocmai 
despre aceste lucruri, care 
11 definesc profesional.

— întreprinderile care au 
lucrat la Porțile de Fier 
pot construi odd nd șl ofi

lește 
grandl- 

prin cele 
de kW. 

de Fler e- 
Hlndlre. do 

concepție a fost uriaș — 
pa măsura eforturilor firi-, 
ce, mecanice. Dar . ducă 
pentru fantasticul efort fi
zic, mecanic avem măsură
tori, pentru uriașul consum" 
de glndlre șl de suflet nu 
avem .măsurători : Q putem 
traduce din realizarea fina
lă, din vastitatea, din corn-’ 
p’exllatea șl din perfecți
unea operei A.'jizi inro- 
glrtrtoi in săi! do comandă, 
prin mijloace electronice 
liițrtalnte la Porțile de Fler, 
activitatea urtașelor ogre- 
gnte, energia electrică, tra
ficul fluvial ' și feroviar... 
Dar cum vom reuși să in-j 
regislrfim, să captăm uria
șele energii spirituale pe 
care Porțile de Fier le vor 
transmite In țară șl In lu
me. ? în ce privește pe 
constructori — să fim li
niștiți — el șl-au luat cu 
dlnșll, ca pe cea mai preți
oasă avere adunata la Por
țile do Fier, toate aceste 
uriașe energii morale. Ro
mânia șl Iugoslavia au cre
ai Porțile de Fier, dar cită 
lume a modelat, die zeci 
de mii de suflete, de pe un 
mal și de pe altul au creat 
aceste Porțl de Fler ! PlnA 
să ajungă să-și împartă 
frățește, pe cele două ma
luri, cel zece miliarde do 
Kw/bre, Porțile de Fler au 
conectat la o Înaltă tensl- 
uno zeci de sectoare ale 
ambelor țări ; au electrizat 
sufletul, glndirea a zeci do 
mii de oameni : au pus la 
cea mol Înaltă tensiune 
glndirea științifică și teh
nică de pe amlndouă mo
lurile. înafeilea celor două 
centrale electrice care se 
înalță artflz'. albe, străluci
toare, pe un rnal ș! pe al
tul, ca două surori, la fel 
de superb® — au existat 
două centrale de efort in
telectual, de glndlre știin
țifică de înalta calificare șl 
competență științifică — 
două centrale de gindiro 
cuplate intre ele șl cu U" 
rile lor.

Inginerul șef al șantie
rului Porțile de Fler. Gn- 
vfilă Urcan, spunea liniș
tit, după firea Iul, ca o-gre- 

■■' ■ u ta te calmă, do mil de to- 
ne'In .flecare cuvInPS, c'“1

— De nici Înainte există 
o mare experiență. Aborda
rea acestei lucrări a fost un 
act de mare curaj științi
fic și tehnic. Ne-am Încu
rajat șl ne-am stimulat 
reciproc cu frații Iugoslavi. 
Vom mai construi

...Rememorăm. O fabrică 
din Medgidia a produs Ju
mătate de milion tone de 
ciment pentru opera de n- 

Hunedoara — mii de 
tone oțel-beton ; Bocșa — 
mii de tone de echipament 
industrial greu ; CImpla 
Turzli — elecH-ozl! de su
dură. Ale! s-a făcut sudu
ră !._ Material lemnos — 
Suceava, Reghin ; pentru 
Electroputerc-Craiova au 
constituit o mare verificare 
transformatorii — dintre cel 
mal mar! transformatori 
din lume ; Combinatul ai- 
derurglc Galați, Șantierul 
naval Galați ; Sibiul, Ti
mișoara, București — 
„23 August®, Uzina de ma- 

' șlni grele, Vulcan... Reșița. 
Rememorind, înțelegi din 
tot ce spunea ing. Urcan că

DJn universul 
iastlc. 
sedant al 
rllor. urcăm sute
le de scărițe, co

ridoare luminate blind ; pă
trundem intr-o sală imen
să, luminată, 
discret. Sala 
sala turbinelor, 
blnelor este un palat 
eplendid. demn șl cuve
nit marelui Prometeu — 
Constructorul. Tot ce om 
văzut îngropat acolo, In a- 
blsTil rece, in confruntarea 
eecreta cu apele Dunării, 
urcă p!nă aici șl dă cu ce
lălalt capăt in această ®aiă 
festivă. ■ Șase turbine — 
șase hîdroagregntc, implan
tate ta distanțe egale, de ta 
un capăt la altul al palatu
lui Merg toata șare, bo In
vertase sub carcasele lor de 
oțel șl scol o șoaptă, un 
freamăt care urcă spre pla
fonul foarte înalt. Iheerc 
să mă orientez: sala turbi
nelor este scena dc deasu
pra a colosului de beton 
care constituie centrata e- 
lectrică. în continuarea să
lii turbinelor, platforma de 
montaj. Plafonul inalt so 
pierde intr-o broderie me
talică din care se Ivesc 
lămpi dese, ritaplndite uni
form. artistic. Imensul pe
rete dinspre baraj este Îm
brăcat in planșe de tablă 
ondulata, Îmbinate frumos, 
vopsite, ca șl dantelăria me
talică a plafonului, In gri- 
arglntlu. croind o 
odihnitoare. “ 
aval, la nivelul plat! 
de deasupra Dunării, 
un părete din silc.iă comu
nicând cu cerul, cu Dună
rea, cu zorea munților, cu 
insula Go!u, cu ambele ma
luri Pe dinafară acest pe
rete de sticlă este decorat 
șl protejat prin elemente 
de beton inedit dispuse. 
Două poduri rulante — de 
163 șl de 400 tone — fac de 
serviciu în acest pătat în 
capătul dinspre malul Du
nării, peretele sălii este 
metalic, gllsatit, dlnd posi
bilitatea nuirairăleldr să se 
deplaseze deasupra platfor
mei de montaj și măi de
parte. po deasupra ecluzei, 
pe mal Sala este de o mare 
eleganță arhitecturală. Pe 
jos, strălucitoare, marmura 
de Rușchlța.

Iar ta celălalt capăt al 
sălii mașinilor,- sub peretele 
uriaș dinspre baraj, spre 
Dunăre, 11 Intllnesc pe 
pictorul Constantin Pilluță. 
Viscolit parcă de furtunile 
do ciment al0 Porțltor do 
Fler, se zbuciumă sub u- 
rtasFul perele de 'beton, pe 
care s-a angajat să monte
ze o operă de artă- Peretele 
o acoperii, deocamdată, cu 
o plasă metalică fixată In 
betonul zidului: pe această 
rețea de oțel vor fi mon
tate piesele operei de artă. 
Va fi novole de njulorol 
podii iu | rulant. Constantin 
Pllluță o in febra premie
rei. Șl e mîndru — pe rit 
de îngrijorat, po afit de

■gra* rivesc
privesc _r______
hidrocentrală, fpp- 

«Sn dul care unește
malurile, ecluze

le, șoseaua aeriană, ta
cul — Starea Liniștii : 
calea ferată, viaductele, 
coastele munților Int&ill 
cu oțel șl beton : ascult 
cum încă mal inthrzle prin 
uriașa operă miile de e- 
couri, glasurile a ml!1 de 
eroi șl mașinile, uneltele 
lor ; văd proffiindu-ee j In 
Înălțimi, pe zarea albastră, 
«duetele lor : șl pentru ‘.olt 
acești mii de constructori, 
comuniști Si necomunLjtl 
eroi aureolați de măreția 
operat lor, nu pot spune 
altceva dedt că el au înăl
țat. după glndul Înalt al 
partidului. Întreaga natură, 
pe o zonă de o sută cinci
zeci de kilometri cu clteva 
zeci de metri mal aproape 
de cer.

unde, de ad înainte, ase
menea sisteme.

Modest, discret cu nume® 
lui și inteligent, evltlnd să 
vorbească despre el, ingi
nerul mi-a vorbit despre 
dțiva .dintre oamenii lui — 
șl. vorbind despre oameni, 
m!-a deschis o fereastră ol 
spre eforturile lor. Tran
scriu aproape telegrafic: Nl-, 
cotae Decuseară (numele a- 
cesta a răsunat muit ta 
Porțile de Fler I — Inginer- 
șaf ta „Sadu 5“ ; șef de 
șantier ta Blcaz. Arse?, ta 
Porțile de Fler. S-a ocupat 
de programarea, pregăti
rea, execuția lucrărilor. 
VosLle Gheorghiță — mais
tru. șef de Îoî la Blcaz. 
Bistrița, Borzești. la Ovl- 
dlu, Dolceșt! — 23 de ani 
pe șanilere. A lucrat la e- 
duze. ta baraj. Ion Dobra: 
Bistrița, Porțile de Fler — 
a lucrat ta ecluze, la baraj. 
Acum e inglner-șef ener
gomontaj ta Someș. Vale
rin Perslnaru: șef lot Cen
trală. Montajul agregatelor 
din .Centrală. Lucrase pe 
Argeș, tot ta turbine, ta 
Centrală. Șl mai 
ta lizlnelo ..Vulcan-, 
este Inglner-șef ad.li 
se ocupă de lucrărili 
Olt șl de . 
maistru foarte bun 
tae Ntcolae. A montat a- 
gregatcle unu, patru, șase. 
ÎS a montat prima turbină 
din Centrală șl ultima tur
bină. Prima era sovietica — 
ultima, romăneascfL Șefi 
da echipă buni : Irofte Ion 
— Blcaz. Blrtrița, Argeș, 
Porțile de Fier. Acum a 
fost trimis ta Brăila. A lu
crul la montarea agregate
lor patru șt șase ; a făcut 
asamblarea rotorului la 
patru turbine. Mezel foșif, 
gef de echipă, a lucrat 
la agregatul 1 ; o pol la toa
te agregatele, la montajul 
lagărelor. Neagu Marin 
a lucrat la baraj, la monta
jul stavltelor-duMu rirlig ; 
a lucrat montajul echipa
mentelor. ta ecluza cap- 
avaL

— Evenimente Importan
te — continuă inginerul Il!o 
Mlrcaa ®ă ne introducă lin 
aecretul .ș! In grandoarea 
muncii lor. care allfcl poa
te să treacă drept o ab
stracțiune — evenimente 
deci : punerea In funcțiune 
a ecluzcL. Nu .se mal fAr.-u- 
80 așa o ecluză. Porțile 
buscaie cap-aval. cu cele 
mal mari dimensiuni cu-
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Or. Radu MOISA

filozofică. ptlhoSo- 
slllisticâ înseamnă 
oblecllvfi. O astfel

;e!.
„Invadatori!'

de partid Maramureș, 
ai organelor

Radu Slocncscu.
: „BătaUa de pa 
Regla : Vellco

Expoziția din acest an

scriitorilor sl artiștilor, cara au ne
voie de oxigen co să se dezvolte. Iar 
nu de mirodenii înăbușitoare. Ceea ce 
slnt oxigenul șl ozonul pentru viata 
biologică, slnt sinceritatea si adevă
rul In viața spirituală. Critica litera
ră a fost fericit definită clnd a fost 
numită conștiința de sine a litera
turii. Trăim Intr-o epocă a culturii 
In care in multe locuri face ravagii 
psihanaliza, pătrunsă si in domeniul 
ariei sl al criticii literare sl artistice. 
Ei bine I Psihanaliza șl ..psihologia 
abisală" îndepărtează critica de la ju
decata de valoare, făc,ind-o părtașă la 
Investigația ..complexelor", a tahibi- 
țlilor. a refulărilor s! defulărilor. a 
subconștientului sl a Inconștientului. 
cr șl eum arta șl literatura n-ar fi 
altceva dedt un alt lărlm ol patolo
giei. iar critica literară ..anclUa me- 
dlclnae“. Cultura socialistă, dimpo
trivă. privește pe om sl societatea

lleckei — 
S3: (aala
a UnerețU 
— M.

Micule —
• £1

din întrebările la care încearcă 
să răspundă l;"_: 11 __ 1_1
Internațional al inimii" șl este 
semnificativ că Editura Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia a tipărit lucrarea dr. V. to- 
nescu In 1D72.

Cartea se adresează deopotri
vă medicului de medicină ge-

V
I
| didac!!co-șî!!m,!fice.

ROMÂNIA-FILM
PREZINTĂ

dlul premonitoriu al bolilor or
ganice de cord șl vase, ale di
verselor variante de boli cardio
vasculare constituite, privite prin 
prisma perspectivei lor evoluti
ve, deci a prognosticului apro
piat șl îndepărtat. Mi &e pare 
meritorie contribuția personală a 
autorului care, inlegrindu-șl ob-

seamnl aceste tulburări boală 
cardto-vasculară sau nu 7 Dacă 
boala cardlo-vasculară este pa
tentă, Ia ce se pot aștepta me
dicul șl pacientul ? Slnt cltova

șl cardiologului ultra- 
spectallzat. Slnt analizate succe
siv aspecte ale tulburărilor 
cardiovasculare pur subiecti
ve, ale celor care reprezintă sta-

servațllle șl experimentele pro
prii cu datele literaturii medi
cale mondiale, Izbutește să adu
că precizări diferențiale intra 
semnificativ șl nesemnificativ, 
concretizind astfel elemente de 
ordin practic general, intr-un 
domeniu Încă foarte fluctuant 
Clarificări lo ta domeniul „nu
anțelor" In clinică și electro
cardiografie slnt elemente Indu
bitabil pozitive fundamentate po 
o bună organizare a materialului 
șl pe o certă probitate științifi
că. Lucrarea n-are pretenția do 
a fi exhaustivă, dar aportul ei 
este, fără îndoială, însemnat

Autorul a folosit pentru siste
matizarea aspectelor clectrocar- 
dlografîcc, codul „Minnesota". 
Acosta reprezintă un efort su
plimentar pentru realizarea unor 
analize statistice de masă, even
tual prin computerizare, deci 
pentru o amplificare a scalei da 
edreetare.

Pe lingă considerentele do 
mai sus, lucrarea este actuală și 
practică prin aceea că Încearcă 
să prevină și să combată o sumă 
de greșeli care duc : fie la tra
tament Inadecvat, fie la dezvol
tarea unei anxietăți inutile sau, 
din contră, la Indiferență pe
riculoasa față de boală. Cartea 
doctorului Voleriu Ionescu tin
de la aplicații practice curente, 
la indemlna maselor, a căror 
primă Inriurlre va fi un randa
ment medical șl social amelio
rat.

1143 Promenada duminicala.
S0,M Deschiderea emisiunii de 

seara. Teatru Uric TV : Scene 
din opereta „Liliacul* de 
Johann Strauss in Interpre
tarea sollștjior șl ansamblului 
Operei romane.

83,43 Saptămlna culrarală bucureș- 
teană. Emisiune de Dogdan 
Antonescu.

n.03 Agende.
11,18 Romanțe șl cîntece de petre

cere cu Doina Badea. Nlcolae 
Florian, Nlcblae Vlșan ș! or
chestra condusă de Ionel Bu
fi Lțteanu

21.3'3 Din lumea
61,35. Film seri 

(reluare)

O caracteristica a științei ac
tuale esto explorarea zonelor de 
graniță, a domeniilor „limită'' 
Aceasta a dus. do exemplu, la 
nașterea ciberneticii, bionicii, in
formaticii ctc., elemente esen
țiale ale revoluție! ștllnțifico- 
tehnlce contemporane. în do
meniul mai restrins al științelor 
medicale, șl fără a determină 
deocamdată modificări revolu
ționare In teorie șl practica, 
cercetarea zonelor de graniță — 
Intre discipline teoretice și prac
tice, experimentale și clinice — 
este una din câllo cele mai pro
mițătoare pentru progresul me
dicinii. Intr-un sector dc Impor
tanță deosebită, patologia câr
ti io-vasculară, gencraioarea pro
centului celui mal mare dc mor
talitate la ora actuală sl a unei 
mari morbidități șl Invalidități, 
zona limită dintre normal ți 
patologic pe de o parte, dintre 
benign (compatibil cu activitate 
țl supraviețuire Îndelungată) și 
grav (invalidlza.nl ți cu prognos
tic do viață scurtă) este Încă 
insuficient delimitată științific. 
Acest fapt duce la surprize șl 
Incertitudini pentru medic șl pa
cient, Ia dificultăți dc determi
nare prognostic^ individuală șl 
da ordin general (de grup, do 
stat). Lucrarea doctorului Vale- 
riu Ionescu, clinician, experi
mentator șl electroflzlolog, adu
ce rezultatele unor ani Îndelun
gați de observație șl experiență, 
dedicați in special problemei 
semnificației unor tulburări da 
ordin subiectiv și obiectiv : In-

a Locotenentul llulllit i CRîNGAȘI
- 13,$3; 18; £3,16.
a Waterloo s FLACARA - 18; 16. 
o Steaua Sudului t RAHOVA — 
15J0: is; 83,13.
e Tata de duminici î LAROMET
- 1343; 1743; 1S.S3.
o Aeroportul : PROGRESUL — 
15,33: 1B.e Dreptul de a le naște i COS
MOS — 13.23; 18; 53,13.

Sofiei Grusko i CEN- 
,15; 1143; 13.4.3; IB; îMBi

1,13 Gimnastica pentru top.
B.30 Cravatele roșii a Film serial 

pentru copil : „Delfinul Flip
per- — episodul „DL. Mar- 
vello". '

10,M Viața satului.
11,1® S3 înțelegem muzica — ciclu 

da educape muzicală prezen
tat dc dirijorul Leonard Bern- 
iv.citi : Anatomia orchestra.

15,00 Dc straja patriei.
11.32 Emisiune In limba maghiară. 
14,61? Postmeridian.
ie.1'3 Teletpon a CtcLtan i Aspec

te înregistrate din „Cursa 
Pdc.il-.

ia,M > Fotbal : România — Unga
ria (meci retur din sferturile 
dc ritmic, ale Campionatului 
european). Transmisiune di
rectă de la stadionul „13 
Augiral'. Comentator : Cris
tian Topexcu.

18,M Vetre folclorice : „Din Pie
trari la Văldeenî". Aspect» 
din folclorul vtlcean.

10,111 Publicitate.
19.1 S Jtcdl de seri — filmul „CrtlaM 

zâpezll- (1).
1940 Telejurnal
K,S>1 Reportajul săptSmlrdl : „Unul 

tlintre miile de constructori". 
Reportaj de Galina Entșteanu. 
Imaginea ~ ■

10,59 Film artistic 
Ncretva". 
Bulei lc.

23.OT Telejurnal ® Sport.

BAIA MARE (corespondentul 
„Sclnleli", Vâslle Gafione). In 
zilele de 12 și 13 mal, la Bala 
Maro a avut loc «eslunea Jubi
liară do comunicări științifice a 
cadrelor didactice,, cu prilejul 
împlinirii unui deceniu de la În
ființarea Institutului pedagogic 
de 3 ani din localitate.

La ședința festivă au luat (tar
te tovarășul Gheorghe Blaj, 
prlm-secretar a! Comitetului ju
dețean ’ '
uiți reprezentanți 
locale de partid și de suit, ca
dre didactice universitare din 
București. Cluj, Timișoara, lași, 
Oradea, Galați, Tg. Mureș, Con
stanța șl Bacău. Conferențiarul 
univ. dr. Ioan Moldovan. rec
torul institutului bălmărean. a 
evocat drumul parcurs de in
stitut In cel 10 ani de activitate 
didactică șl științifică, pusă fn 
slujba formării unor cadre bi
ne pregătite.: în cadrul lucrări
lor sesiunii, desfășurate In ze
ce secții, nu fost prezentate pes
te 230 tfo comunicări și referate

__ ___ (la Sala 
:__ Clnd săplămlnl În

10.

ca pe niște organisme viabile, sănă
toase. perfectibila, cu un foc In ge
nere normal al facultăților spirituale, 
de nesecat Interes In resorturile lor 
și in forța lor de creație. Numai un 
fota prestigiu al doctrinelor pseudo- 
ștllnUflce poate prețuia că omul 
timpurilor noastre, de generoase tră- 
mlntărl sociale șl de eroică afirmare 
a conștiințe! de clasă și naționale, iar 
pe planul cunoașterii, de revoluționar 
re descoperiri științifice, ar fl ireme
diabil expus „angoasei". dezechilibru
lui moral, avmoslJclsmuluI. intr-un 
cuvlnt. disperării șl. In ultimă Instan
ță. morțH. în mare parte scepticis
mul criticii occidentale participă la 
acest proces de neîncredere genera
lizată în inteligenta omului sl in e- 
chllibrul eău moral ca șl cum civi
lizația șl cultura de care beneficiază 
n-ar fl rezultatul creației umane, al 
energiei șl-voinței omului muncitor 
și Hindi tor.

Desigur, critica trebuie să realizeze 
o sinteză Intre ceea ce Pascal nu
mea ..spiritul de geometrie" șl ..spi
ritul do finețe". Cel dinții, lăsnt ex
clusiv in voia Iul. generează dogma
tismul. celalalt la polul opus, agnos
ticismul. Numai rigoarea judecății, 
unită cu o întinsă sensibilitate este
tică. poate oferi garanția unei critici 
obiective, competente, eficace.- Oblec- 
tlifltatea Implică virtutea nepartici- 
pârll la coterii. jielnfliieotablllțațen 
relațiilor colegiale, nepărilnlrea. care 
hii- exclude Insă entuziasmul - față • de 
friimbo’- șl căldura'".prețuirii?' cirM 
aceasta a fort cucerită de calitățile 
excepționala ale operei. Criticul este 
competent clnd cunoaște, pe Ungă 
literatura națională contemporană, 
literatura trecutului și coordonatele 
tuturor stilurilor artistice, de-a lun
gul culturii universale. Prin faculta
tea de a simți frumosul artistic, de 
a-1 descrie in desfășurarea ltd. de a-1 
explica resorturile, de a nu recurge 
la subterfugiul „inefabilului0 ta lo
cul Intelectuali zării șl motivării Im
presiilor șl judecăților sale <’”> valoa
re. criticul obține încrederea cititori
lor săi. Nu 1 se mal cere dedt mal 
multă claritate dedt clarobscurul 
prin care o bună parte din critica 
contemporană, dornică să rivalizeze 
In subtilitate sl prețiozitate cu litera
tura zilei. înțelege a se arăta Intere
santă in disprețul comunicativității.

Critica de orientare (a publicului 
și a scriilorlSor) nu trebuie privită ca 
o afirmare a orezumțlel profesionale, 
d ca împlinirea unei stricte datorii 
de etică literară sl artistică. Prin 
critica literară. atSt scriitorii dt sl 
publicul iau cunoștință de nivelul 
artistic al une! opere, de semnifica
țiile ei spirituale, de1 bogăția sau să
răcia conținutului ei de viată; de 
orientarea el umanistă ou antiuma
nă și antisocială. .Să nu uităm că li
teratura si arta au nu numai meni
rea să mărească, pe căile slmUrif. 
cunoașterea universului nostru, dar 
șl pe aceea de a înnobila omul, de 
a-1 face, mal .bun. mal generos, mal 
încrezător In el insusi. In viață șl In 
progresul omenirii. Critica poate șl 
trebuie să amintească scriitorului că 
din vremurile cele mal vechi ale ome
nirii. poetul șl artistul au contribuit 
holăritor la apărarea, mărirea șl 
gloria patriei. în mitul Iul Amflon. 
la dntecul lirei căruia Înălțau ri
durile cetății, găsim tllcul real al 
unei arte, in esența el menită a fi 

•tonică, do invlgorare și de oțeilre a 
energiilor Individuale șl obștești.

Recentele teze alo Uniunii scriito
rilor din preajma conferinței exorl- 
mă dar tocmai asemenea obiective 
majore ale criticii literare.

Despre obiectivitatea judecății 
critice s-a dtscuint mult, fără a sa 
ajunge plnă astăzi la un acord. Unii 
crlUd slnt apreclnțf ca fiind prin 
definiție subiectivi în ludecățiie 
lor de valoare, Iar hlțli, mai puțini, 
slnt recunoscut! ca obiectivi, nepăr
tinitori, Tti genere trec drept subiec
tivi criticii foarte personalL care au 
păreri singulare, Ieșite din comun, 
!n vreme ce criticii impereonalt. cu 
opinii rareori diferite de Judecățile 
curenta ale obștii, slnt socotit! obiec
tivi.

Se știe că judecata crlHcS este ur-

nroducție a studiourilor 
sovietice. Regia : Igor 
Șatrov. Cu: Aleksandr 
Kavalerov, Ivan Lapi
kov, luri Kuzmenov, V.

Ivanov

marca unei consimțiri sau 
simțiri la opera literară dtită. A ac
cepta sau respinge, a afirma sau 
neaa. aceasta este Intr-un cuvlnt 
critica. Fiind o reacție nemlllocită. 
mai ales clnd avem a face cu pri
ma oi3eră a unul autor nou. necu
noscut mal înainte, oubîectlvltatea 
criticului e inevitabilă, un 
la sine înțolea. Cind apar 
reacții, judecata personală 
firmă sau nu ®e confirmă, 
sau nu girul obledllyltăUl.
dintre subiectivitate-sl obiect!vitale 
In judecata critică este dialectic, 
reprezintă o trecere a particularu
lui fn general, a personalului In Im
personal. a subiectivului în 
Uv. Ceea ce la început părea 
gular devine. ■ 
opinii. îndeobște valabil, 
votul opinie! publico și

a Mary Poppins : FJItA — 13.3P; 
10.15. ta grădinii — 10,10, MIORIȚA 
— »: iw: îs: isjo.
o Poloneza de OgliInsH i MUN
CA - IS; IB; S0.
a Micul scAldător î PACEA — 18; 
16; W.
a Vis de dragoste : MOȘILOR — 
13.39; 16, la grădină — 1941
a Marca dragoste : ARTA — 13,30; 
17.43: S3, la grădină — S3.
a Cinci pentru Infern : GRADINA 
VTTAN — 30.
a Tata cu de-a slin I VTTAN — 
15,53; 18; £3,18.

lucru de 
sl alto

98 con- 
capătă 

Raportul

Viața noastră artistică Înregistrează eu o remarcabilă tățlle unor,, binecunoscute personalități ale arte! noa«- 
frecvențăL amplc. manifestări bienale de. artă plistlcă. ' tre contemporane, tot. așa după entii-prevestește, prltî*-i' 
De data aceasta. Bienala de pictură șl sculptură 1972, picturile sau sculpturile unor debutând, împliniri vil- 
renn Pcst-B tO'Qjre.
două din sălile de expunere aic Capitalei: Sala Dalles 
șl Sala de marmură a Casei Srinlcil.
'Modalități diferite de exprimare contribuie la 

reliefarea unor preocupări de pregnanță actualitate. Ele 
recompun, prin Intermediul rezultatelor acllvilățli crea
toare desfășurate pe Întreg cuprinsul țării, întreaga at
mosferă a ariei noastre contemporane.

confirmă încă e dată call-

oblec- 
sln- 

prin concurenta altor 
;te valabil, Întrunind 

-------- J ratificarea 
timpului. în coca ce numim obiec
tivitatea judecății critice Intră. Prin 
urmare, un număr de reacții subiec
tive. ceea ce va să zică diferite, dar 
merglnd fn același sena, nu nhulin- 
du-so reciproc. Se poate spune *â 
subiectivitatea judecății critice, prin 

neconceptualft șl deci par- 
Mndo spre obiectivitate, a- 

.'î ratiu-

între critica șl creația literară 
a existat totdeauna un proces Intre 
extremele Înțelegerii șl ale neînțele
gerii totale, cea din urmă afirmin- 
du-și mal adesea dreptul de a-Sl Ju
deca singură realizările, cealaltă a- 
jungind uneori, «t In cazul impre
sionismului. de a-șl tăgădui en Însăși 
această funcție axiologică. So înțe
lege că o conjuncție cordială a punc
telor de vedere este mal ușor de pre
văzut dnd criticul Is! propune pur și 
simplu să releve calitățile pozitive 
ale unei opere. Dialectica unei culturi 
cere insă sinceritatea deplină a criti
cii șl obligativitatea unor judecăți de 
valoare, care urmează a fl verificate 
cu trecerea timpului, factor de altfel 
hotărî tor șl față de soarta operei de 
artă in genere și a celei literare In 
special. în epocile eroice ale literatu
rii, critica și-a asumat fără șovăire 
sarcinile de orientare, ațlt In privința 
misiunii scriitorilor, cit și In educa
rea gustului artistic el publicului. 
Cea dinții grupare de la noi. ..Dacia 
literară* (lfMO). a plecat de la un 
mănunchi de convingeri, enunțate cu 
limpezime șl autoritate de un tlnfir 
polihtetor. MihaU Kogălniceanu. Pro
gramul. Dadei literare fixează mo
mentul crucial din literatura noastră 
caro, năpădită de traduceri șl șovă
ieli In căutarea oriainaUtătll, nu 
luase cunoștință de posibilitățile șl 
de Izvoarele el naționale de Inspira
ție. Esto momentul fecund al roman
tismului. clnd scriitorii, călăuziți de 
ceea ca e-a numit „spiritul veacului", 
găsesc In trecutul neamului lor un 
nesecat tezaur artistic, iar In sensi
bilitatea lor aprinsă, forța de a da 
glas năzuințelor obștești, cu un simț 
exact al misiunii serlitoi-uluL Clnd 
Ion .Heliade-RăduJescu a cucerit ade
ziunea ntlt a scriitorilor moldoveni 
cit șl a celor tranșUvănenl. cu puțin 
Înainte de apariția Daciei literare, 
ideea unei literaturi naționale, peste 
granițele artificiale sl servitutile Is
torice. biruise. Vaslle Alecaandrl 
descoperă și răsplndeșie mesajul ar
tistic al poeziei orale, care avea să 
,fecundeze aproape întreaga noastră 
literatură. In reprezentanții el cal 
mai. originali, de la Emlnescu la Ar- 
ghazl șl la urmașii lor din zilele 
noastre. Clnd un artist cu veleități de 
Independență, ca Duillu Z.nmlire'wu. 
In discursul său de recepție la Aca
demia Română, a Încercat să mini
malizeze poezia populară. Titu Mnlo- 
raseu l-a pus la punct, in virtutea 
principiului ețlc fără de care nu poate 
dăinui critica. înfățișați In dialectica 
culturii noastre ca adv'ct'sarl Ire
ductibili, L D. Gherea șl Titu' Mnlo- 
rescu au slujit flecare, de pe 
nlte pozJUE culturii naționale, prin 
Interesul arătat față de popor, ca 
material de creație literară. încă din 
anul 1B82. Titu Malorcscu constata 
cu satisfacție patriotică. In studiul 
Literatura română și străinătatea. In
teresul acesteia față de ..mișcarea 
politică sl literară a României", sllr-, 
nit pe de o parte prin ..vitejia ar
matei noastre" In războiul pentru 
independență. Iar pe de alta, prin ră
sunetul peste , hotare ol creațiilor 
noastre litera re. empllumlndu-se cu 
aciiostă Jmbu.curfitoâre "^cbiiSfatare. 
■(Jffl'ciil a erezut/că' ă’ venit momen- 
tântt ,jbo poafAbfortiiujncdg-ncdreP1 
tul un principiu estetic fn privința 
romanului modern". Principiul, ta 
esență, a fost astfel formulat : 
....subiectul propriu al romanului este 
viața specific națională, sl persoanele 
principale trebuie să fie tipurile unor 
duse întregi, mal ales a țăranului șl 
claselor de jc®“. EJ atrăgea luarea 
aminte că „romanul popular sa poale 
înălța la o cutate de emollune ca-1 
pune alăturea cu adinca mișcare a 
tragediei". Revenind asupra princi
piului. Malorescu repeta: „...eroul 
romanului ®e află de mat-nalnte pus 
lntr-un mod fatal ta Urnitele de clasă 
șl In limitele de naționalitate, al evo- 
luțlunea lui stă In lupta de sufe
rință cu aceste limite spre o ca
tastrofă ta fllmțămlnt". Iar ..In 
această evoluțluhe eroul romantic 
(adică eroul din roman ') se înalță 
din strimtoarea timpului sl a spațiu
lui spre o simțire unlversal-ome- 
nească". Astfel, cu 94) de ani ta 
urmă, criticul a enuntat atlt princi
piul specificului național, prin aple
carea scriitorului asupra claselor 
populare, cit șl acela al universalită
ții la care se pot ridica scrierile e- 
mlnente. Inspirate din frămlnlările 
conștiinței contemporane. A prefera 
„tipul poporan" celui opus. ..figura din 
salon", a fost o consecință neprevă
zută. dar firească, a gîndlrll malore®- 
clene. contemporană cu evoluția ro
manului realist șl a criticii modemo 
europene. Autoritatea iul Titu Malo- 
rescu. ca șl aceea, ulterioară, a Iul 
Gherea. a decura dta spiritul decis șl 
ferm prin care au știut să dea direc
tive literaturii noastre, sfi Încurajeze 
talentele, să le surprindă specificul, 
dar șl să le cenzureze excesele șl să 
le arate calea cea dreaptă.

Critica literară nu poate fi Înțelea
să In rostul el firesc, dacă en însăși 
se dă In lături de la Îndatoririle el do 
a formula principii, directive sl lu- 
decăți neechivoce de valoare. Este 
lesne de înțeles că unora dintre 
©crlltorl nu le vine la tndemînfi do 
a fi altfeT Inttajplnați publicistic, la 
apariția fiecăreia dintre „creațiile" 
lor. declt prin tămllerl șl cădelnltări 
de tot felul de elogii aromate. Prin 
această deprindere se face un rău 
serviciu nit numai culturii, dar și

definiție 
tisulară. _ 
dlcă spre o recunoaștere 
nil el.

Obiectivitatea ________ . _.......
este condiționată In al doilea rfrd 
de considerarea operei literare ca 
obiect—Independent ele 'subiectivita
tea criticului, intereslnd sl alte su- 
blecSe^^gșțctice.. Operă^-Uțerară 
angalează afectiv 
meu In vederea adeziunii sau res
pingerii. șa mine In:mișcare, atunci 
clnd există», complex, sufletul nos
tru. A-1 cerceta Idoo'.oaia. alructura. 
universul tematic, geneza, eventua
la tnrîurlro a.nipra altor opere sl 
asupra publicului, a face cu alto cu-

RECULEGERE

vlnto analiza el 
glcă. sociologică, 
a face critica el 
do critică pleclnd de la realitatea 
artistică ne-controversată a operai 
conduce totdeauna la o judecată cri
tică obiectivă, fiindcă cititorul este 
întreținui permanent asupra com
plexității fenomenului expus. Na
tural. explicațiile cele mai obiective 
nu duc la nimic dacă opera n-ar« 
suficient ecou estetic In subiect, cu 
alte cuvinte dacă no Intllneste in 
critic o personalitate. Adesea se In- 
timplă ca un critic tn chipul col 
mai sincer obiectiv să n-albă sen
sibilitate șl să nu poată soune asu
pra operei dedt banalități. Fără o 
mișcare adlncă a subiectului, cămi
ne să discutăm cauzale care duc la 
lipsa de obiectivitate a judecății 
critice, adică la Injustetea al arbi
trarietatea el.

O primă cauză este confuzia care 
®e face Intre publldsUeă si critică, 
în ușurința cu caro o seamă, de pu
blicații Încredințează rubricile de 
critică (cronica literară. recenziile 
orc.) unor persoane fflră experiență, 
și. ceea ce e mal rău. fără suficien
tă pregătire, de cele mal multe ori 
In faza debutului, cu mult Inaînle 
de a fl scris un articol caro , să fl 
atras alentîa cuiva sau să fi tipărit 
o carte. Rezultatul este promovarea 
in rîndul scriitorilor a unor autori 
fără Importanță sau. mal des. (căci 
„criticul" trebuie gă se afirme prin 
acte de îndrăzneală), negarea urwr 
ecrlltori Inacmnoll. în ultima vreme 
a fost la modă desființarea marilor 
scriitori nu demult dispărut! : Re- 
breanu. ArghezL Căllnescu ele.

Altă cauză este menținerea In rîn
dul titularilor de rubrici critice in 
periodice a unor persoane care prir.- 
tr-un stagiu Îndelungat șl-au dove
dit Incapacitatea sau lipsa de onos- 
tltato Incrimlnlnd opere litera
re valoroase și suprallcltlnd scrieri 
obscure.

Consider In același timp că (schim
barea prea deasă la reviste a cro
nicarilor literari, ca șl alternarea îor, 
nu e de natură să consolideze opi
nia critică, mal ales cînd se observă 
abandonarea unul spirit șl Impune
rea bruscă a altuia ce pare a con
trazice radical pe cel anterior.

în general cine a urmărit opinia 
critică a diverselor reviste In ulti
mii an! n-a putut să nu observe 
mari oscilații, curioase contradicții 
neîntemeiate. încercări Izolate de 
puneri Ia punct, urmate do reacții 
violente, eurind părăsite, dar mal 
alea conformarea abilă eau plată la 
op Inia, ambiguă. :.............-- *

Slnt cîteva aspecte de natură tob- 
-nUxrraretft^redar^șF practica aJ=eăror=ăbSf=’ 

numai subiectul dare recitată poate crea cadrul ne
cesar pentru ca orientările ludlcl- 
oașe din Tezele publicate în întim- 
plnarea Conferinței scriitorilor, răs
punderile ce revin criticii literare să 
se manifeste cu eficiență.

a Opera româna : Scară vienezi
— U; Bărbierul din Sevilla — 1B.3O. 
a Teatrul da operată : Vint de li
bertate — 10,30: Tara Burisulul — 
1940.
a ARI.A. prezintă fin sala An
samblului „Rapsodia româna") 
spectacolul : „A șaptea poruncă : 
fură mal puțin" — In interpretarea 
colectivului de adori al Teatrului 
Satiric de Stat din Sofia — 33.
o Teatrul Național „I. L. Cnra- 
glale" (sala Comedia) : " 
10J-3: Coana Chlrlia — 
Studio) : Dulcea pasăre
— 13; Iadul șl pasărea.
a Teatral de Comedie : 
10,S3: Mutter Courage -
a Teatru! „Luda Sturdza Bu- 
landra* (sala din M. Schitu Mă- 
gurcnnu) : O scrisoare pierdută — 
13: Recital susținut de orchestra 
„Sflnî" — 13: D-ale carnavalului
— 30: (sala din str. Alex. Sahin) : 
Spectacol de poezie șl muzică
— S3.
a Teatrul Mic : Ape ș! oglinzi — 
w.sa.
a Teatrul ,.C. T. NoF.sra* (sala 
Magheru) : Buna seara, domnule 
Wlide — 10; Adio Citările —>1340: 
Omul care... — :94.3: (sala Stu
dio) : Dialog — spectacol de poezie 
româneascâ — 10,30; Sora cea nur»
— 15: Gaițele — S3.
a Teatrul Ciulești : Omul care ■ 
văzut moartea — 13: GRcevUo din 
Chloggla — 19.39.
a Teatrul „Ion Creangă' 
Palatului) 
balcon —
a Teatrul „Țăndărică’" teala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul șl pă
pușa — ii; Nocturn VI — 21.S3: 
(oala din șir. Academiei) : Băl 51 
nătărăi — li.
a Teatrul snllrtc-muzlcal „C. Tâ- 
nase" , (sala Savoy) : Revista ara 
cuvlnlul — IS.S3; (anta dLn Calea 
Victoriei nr. 174) : Șl femeile Joacă 
fotbal — îs,®.
a Teatrul de revistă țl comedie 
„Ion Vasllescu" : Floare de cactus
— 19,13: (la Teatrul de vară „Are
nele Romane") : București variâtâ
— 39.
a Circul „DucureșU",:, Intcr-clrcus
— 10; 16; 19,M.

Ntamele-'unhr’Veffer.'ițr'nT&eșlri^ca Dlmlfrre^ 
Gheață, Henri C’aiargi, Cornellu Baba, Alexandru Clucu- 
rencu, Ion Jalea, ca șl semnăturile dc recunoscută au
toritate ale Iul I. Mușceleanu, B. Covalln, V. Almășonn, 
I. Pacea, O. Mallee, V. Mărginean, L SâUșteanu ș.n. 
conferă un plus valoric Întregii’ bienale. Seinnal.’lrn 
deci, acum, reușita unei manlfeslări asupra căreia vom 
reveni mal pe larg înlr-unul din numerele noastre 
viitoare. Foto : Gh. VlnțM

luâecfitll critic©

hote de lectură

invalidlza.nl
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(Agerpres)

INFORMAȚII CRONICA

Mahtar

IN PALATUL SPORTURILOR DIN CONSTANTA

■« ” ■■

(Agerpres)

Otopens. 
do Con-

aeroportul
Tntimplnat __
secretar general ’n

„Ștefan 
„Evo-

dezi au vizitat galeriile Muzeului de 
artă al Republicii Socialiste Româ
nia, Iar seara au participat lâ un 
‘•-“-■'.acol folcloric dat de Ansamblul

IN EDITURA POLITICA 
AU APĂRUTt

«cord, sa
rda țlile de
Interna (lo

cale două
P.C.R. șl

Înțîlnire la C.C. al P.C.R

cu privire la vizita tovar

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, tova
rășul Santiago Carrillo, secretar ge
neral al Partidului Comunist din Spa
nia, a vizitat, in prima Jumătate a 
lunii mal, Republica Socialistă 
Românim

In tlmpu} vizitei, au avut loc in- 
tllnirl «1 convorbiri intre tovarășul 
Nicola e Ceausescu șl tovarășul San
tiago Carrillo, la care au participat 
tovarășii Paul NIculescu-MlzlL mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 

Ștefan Andrei, secretar al C.C. al

Cu prilejul discuțiilor au fost 
abordate probleme ale activității In
terne și externe a celor două partide, 
s-a efeclunt un larg schimb de pă
reri In legătură cu uncie aspecte da 
Interes comun privind mișcarea co
munistă și muncitorească Internațio
nală, lupta forțelor revoluționare, 
anUimpcrlallste pe plan mondial. Cu 
acest prilej, reprezentanții Partidu
lui Comunist Român șl Partidului 
Comunist din Spania au confirmat 
pozițiile șl aprecierile cuprinse In 
comunicatul comun semnat în sep
tembrie 1971.

In cursul convorbirilor desfășurate 
In aceste zile, reprezentanții ambelor 
<j?artlde au condamnat in mod ener
gic noLle acte de război, ale Impe
rialismului nord-amerlcan împotriva 
poporului vietnamez, acte care con
stituie o nouă ș! gravă încălcare a 
dreptului internațional șl o amenin
țare la adresa pârii și securității In
ternaționale. P.C.R. și P.C.S. reafir
mă In aceste circumstanțe solidari
tatea lor activă cu poporul vietna
mez, precum șl cu popoarele cambod
gian și laoțian. Ele consideră nece
sară anularea măsurilor de escala
dare a războiului, se pronunță pen- 

. tru încetarea tuturor actelor 
război împotriva R. D. Vietnam

de 
..................... șl 

pentru retragerea totală a forțelor 
S.U.A. .din această zonă. Popoarele 
vietnamez, cambodgian șl laoțian tre
buie lăsate să-și bolii cască, ele in
sele. viitorul, fără nici un amestec 
din afariL

Examlnlnd desfășurarea nrefacerl- 
lor politice șl sociul-economlce In 
lume — In cadrul dezvoltării Istorice 
contemporane — cele două partide 
au apreciat că, in duda provocărilor 
imperialiste, evoluțiile recente in si
tuația Internațională evidențiază mu
tații in raportul de forțe pe plan 
mondial in favoarea forțelor revo
luționare, progresiste, antlimperia- 
llste, fapt demonstrat do afirmarea 
tot mal puternică a țărilor socialiste, 
a Uniunii Sovietice șl R. P. Chineze, 
a mișcării muncitorești internaționa
le. a mișcărilor de eliberare națio
nală șl a țărilor recent eliberate, a 
categoriilor sociale sstu grupărilor po- 

LIitlce din țările capitaliste, care jnlll-,.

$

Vlcopreședlnteta Consiliului de Mi
ni? tn, Paul Nfculescu-MlziL a primit 
slmbătâ dimineață P« Naclo Papazov, 
președintele Comitetului de stat pen
tru știință, progres tehnic șl invăță- 
rnlnt superior șl al Comitetului pen
tru folosirea pașnică a energiei ato
mice ale R. P. Bulgaria, caro face o 
vizită in țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
lntr-o atmosferă caldă, tovărășcasciL 
L ' ' ' -*» • ' ' I I

au luat parte prof. Ioan Ursu, pre
ședintele Comitetului de stat pentru 
energia nucleară, BorLslnv Konstanti
nov, consilier la ambasada IL P. Bul
garia la București.

Cu acest prilej, au fost abordate 
probleme .privind dezvoltarea colabo
rării dintre cele doufi țări In dome
niul aplleațLUqr pașnice alo energiei 
atomica.

, (Agerpres)

Slmbătă, dupâ-amlază, tovarășii preocupările actuale 
Virgil Tro'In. membru al Comitetului partide, 
Executiv.’ al Prezidiului Permanent al bieme a 
C.C. al P.C.R.. Stefan Andrei, secre
tar al C.C. a! P.C.FL, Ghlzcta Vobs, 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. s-an 
intllnlt cu delegația Partidului Comu
nist din Australia, formată din to
varășii Laurie Aarons, secretar națio
nal al P.C. A., Bernle Taft, membru 
al Comitetului Executiv al I’.C.A, 

‘Judy Muhdey, membră a Comitetului 
Național al P.C.A.

Cu aces’ prilej, s-au efectuat Infor
mări reciproce, privind activitatea șl

ale odor două
___ , un schimb do păreri in pro

bleme ale mișcării comunisto șl mun
citorești, ale situației politice actuate 
ln lume ; s-a subliniat dorința co
mună de a dezvolta pe mal departe 
relațiile frfițoșl 1. de siringă prietenie,, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Australia, in 
Interesul reciproc, al cauzai unității 
mișcării comuniste șlj muncitorești !n- 
terMțtonnle. a tuturor forțelor antl- 
impertallsac.

Discuțiile s-au desfășurat lntr-o al- 
moaferă caldă, tovărășească.

tează pentru dreptate socială, demo
crație, progres șl pace. Toate acestea 
creează condiții mal favorabile luptai 
popoarelor pentru libertate. împotri
va forțelor reacționare, neofasciste, 
pentru independenta națională, bo- 
c ini tem, cooperare șl securitate in
ternațională. S-a subliniat, ln același 
timp, că amenințările la adresa păcii 
persistă Încă, urmare a existenței șl 
caracterului agresiv al imperialismu
lui, ceea ce Impune Întărirea vigilen
tei, a luptei unite a tuturor forțelor 
antllmperlaliste,

Părțile au relevat ,ln mod deosebit, 
că unitatea tuturor țărilor socialiste, 
a tuturor detașamentelor mișcării co
muniste și muncitorești reprezintă un 
factor decisiv pentru succesul luptei 
entlimperTallste șl au exprimat hotă- 
rirea lor de a activa cu toată ener
gie și consecvența, pe planuri mul
tilaterale, pentru întărirea acestei 
unități, pentru amplificarea raportu
rilor de colaborare dintre toata state
le socialiste, dintre toate partidele 
comuniste, pe bazo principiilor mar- 
xisni-lenlnlsmuliil și internaționalis
mului proletar, solidarității frățești, 
independenței $1 suveranității fiecărui 
partid, egalității ln drepturi șl 
neamestecului in treburile Interne, 
sprijinului și respectului reciproc.

In acest cadru, a fost reafirmată 
necesitatea Întăririi continue a 
coeziunii șl unității de acțiune a 
clase! muncitoare Internationale, a 
celorlalte forțe progresiste, a între
gului front nnllimperiallst. dezvolta
rea dialogului, contactelor șl colabo
rării dintre partidele comuniste șl 
alte partide muncitorești mobiliza- • 
rea largă, ln arena luptelor sociale, 
a tinerei generalii, a țărănimii și 
păturilor mijlocii, a femeilor si In
telectualității.

Partidul Comunist Român si Parti
dul Comunist din Spania au recon
firmat atașamentul lor profund fată 
de cauza justă â popoarelor afri
cane și de pe alte continente care. 
luptă neabătut împotriva politicii de 
forță, dictat și agresiune a cercurilor 
Imperialiste, pentru abolirea colonte- 
ILsmulul. a practicilor neooolonitslls- 
te. a discriminării rasiale, a orică
ror forme de asuprire, de spoliere a 
rezultatelor muncii și resurselor na
turale alo altor națiuni.

Ele au exprimat simpatia si spri
jinul deplin față de eforturile miș
cărilor de eliberare naționale, ale 
tinerelor state Independente pentru 
emancipare națională șl socială, 
pentru o rapldâ dezvoltare econo
mică șl Eoctală de sine stătătoare, 
pentru consolidarea independentei 
naționale, a cuceririlor progresiste, 
pentru un viitor de pace șl prospe
ritate.
' P.C.R. sl P.C.S. ee pronunța cu 
hotărlre pentru stricta respeetare a ■ 
dreptului inalienabil ol . fiecărui po-

por de a fi stapln la el acasă, de a 
dispune suveran asupra căilor de 
dezvoltare, do a folosi propriul po
tențial unusn șl material, ln confor
mitate cu voința șl Interesele oale 
legitime.

Cele două partide m pronunță pen
tru acțiuni ferme și permanenta In 
vederea soluționării grabnice a con
flictului din Orientul Apropiat, pe 
baze politice, in conformitate cu re
zoluția Consiliului de Securitate al
O. N.U. din noiembrie 1EȘ7.

Cu privire La sltuățta din Euro
pa, ambala partide considers ca ne
cesară crearea unu! sistem eficient 
șl trainic de securitate pe conti
nent, In vederea renunțării la forță 
«sau amenințarea cu forța in rapor
turile dintre state, organizării pe 
baze, noi a relațiilor Intereuropene, 
lărgirii cooperării economice, teh- 
nlco-ștllnțlfice șl culturale pe baza 
principiilor egalității, respectului in
dependenței, neamestecului ln tre
burile interne, avantajului reciproc. 
Ele au subliniat necesitatea trece
rii, tn cel mni scurt timp, la pregă
tirea pracilcâ. multilaterală a Con
ferințe! general-europene pentru 
accurltote.’

Părțile, au relevat importanța ex
tinderi! și diversificări! acțiunilor 
celor mal largi forte sociale șl poli
tice, a tuturor popoarelor, pentru a 
determina elaborarea șl adoptarea 
do măsuri practice ln domeniu! de
zarmării generale. In sprclal .0! celei 
nilcieare. Ele apreciază că lichidarea 
rămășițelor războiului rece, a divi
zării lumii de azi în blocuri milita
re opuse, sllngpren tuturor focare
lor de râzi»! constituie o eerlnță e- 
«lențlalfi pentru asigurarea păelî și 
Înțelegerii Internaționale.

Partidul Comunist Român, In nu
mele poporului român, a exprimat 
sprijinul șl solidaritatea Lntcrnatto- > 
nallstă cu lupta poporului spaniol, 
a comuniștilor șl altor rectoare de
mocratice din această țară, pentru 
Împlinirea aspirațiilor lor dc liber
tate, dreutnte «xtinlA. democrație șl 
pace.

Exprimlnd, de comun 
tlsfacțla deplină pentru 
prietenie șl solidaritate 
nallstă existente Intre 
partide. reprezentanții
P. C.S. au convenit să dezvolte șî «A 
diversifice schimbul bilateral do ve
deri, de experiență șl Informații. în 
aeest cadAj. s-a apreciat că vizita !n 
Republica Social Lslâ România a to
varășului Santiago CarriUo. secretar 
general al Partidului Comunist din 
Spania, va contribui la întărirea le
găturilor de prietenie șl colaborare 
tovărășească dintre comuniștii ro
mâni șl spanioli, la întărirea unității 
șl coeziunii mișcării comuniste șl 
muncitorești, a forțelor antUmp^rta- 
listo dlrf întreaga lume.

'I1

In timpul șederii In țara noastră, 
Nario Papazov. președintele Comite
tului pentru știință, progres tehnic șl 
Jnvățftmlnt superior șl Comitetului 
pentru folosirea pașnică a energiei 
atomice ale Republicii Populare 
Bulgaria, a avut o întrevedere cu 
Mlrcea Mallța, ministrul educației ți 
Invățămintulul, cu care a discutat 
probleme privind dezvoltarea colabo
rării In domeniul Invățâmlntulul su
perior dintre România $1 Bulgaria.

★
La Bucurcșt!, a fost semnat Acor- 

du! intre guvernul Republicii Sori.a- 
Jkte România șl guvernul Republicii 
Populare Bulgaria privind colabo
rarea șl cooperarea in domeniul fo
losirii energiei atomice In scopuri 
pașnice.

Din partea română, acordul a fost

semnat de tovarășul loan Ursu, iar 
din partea bulgară de Noclo Papazov.

■ Conform acordului, guvernele ce
lor două țări »e angajează să colabo
reze. să coopereze ?l sâ-țl acorde 
asistentă tehnică pentru promovarea 
șl dezvoltarea folosirii pașnice a e- 
nergiel atomice. Acordul prevede e- 
fertuarea de cercetări in colaborare, 
schimb de cercetători și de conducă
tor! de colective de cercetare, orga
nizarea unor reuniuni științifice co
mune, construirea, pe baza cooperării, 
de echipament și aparatură Intere- 
slnd ambele țări, precum șl alte for
me de interes reciproc.

★
Simbătă după-amlază, oaspetele 

bulgar a părăsii Bucurețtiul, Indrep- 
Undu-se spre patrie.

Vizitele delegației parlamentarilor finlandezi
; ■ '■ ■ ■ I ' . - . r. '

Slmb'ilfi. membrii delegației paria- După-amlază, parlamentari! finlan- 
mentarc finlandeza nu avut o intre- •'—
vedere cu CornelSu Măneacu, minis
trul afacerilor externe.

în onoarea delegației, nmbarado- spectacol folcloric da
ral Finlandei in București, Kaarlo „Rapsodia Română0.
Veikko MGkelă, a oferit un dejun.

La invitația ministrului educației șl 
fnvâțămîntulul. Mlrcea Mallta. sim- 
bătă a sosit tn Capitală subdirecto
rul general al UNESCO pentru pro
blemele educației. Anwdou 
M’Bow.

La «sosire pe 
oaspetele a fost 
stantln Iamandl. ______ ______ „
Ministerul Educației șl Tnvățămlntu- 
luL Valentin Lipaltl. ambasador, di
rectorul relațiilor culturalo din 
M.A.E., PompIUu MacoveL nmb.’i- 
sador, delegat permanent al țării 
noastre pe lingă UNESCO, repre- 
■zentanH ai M.E.T. șl Comisiei Națio
nale Române pentru UNESCO.

■fir
Slmbfltfi la amiază, Suzana Gfldea, 

președinta Consiliului Național al 
Femeilor din Republica Sociallslă 
România, a primit pe-delegatele or
ganizațiilor de femei din Angola. 
Mozamblc șl Somalia, care fac o vi
zită de prietenie In țara noastră. 1

Prln decret ai Consiliului db Stat 
al Republicii Socialiste România, to- ■ 
varășul Emlllan Dobrescu n foit nu
mit In funcția de ministru secretar 
do stat șl prlm-vlcepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării.

KARL MAHX — Bazele 
criticii economiei poli
tice

ION FELEA 
Stîncă" (colecția 
cari")

dintre cele mal propice pentru evolu
ția continuu ascendentă a raporturilor 
reciproce In toate domeniile, pe baza 
principiilor marxigm-lenlnismulul. 
Internaționalismului socialist. a- 
vantnjulul reciproc și intraiulorfiril 
tovărășești, a respectării suverani
tății și independenței egalității in 
drepturi' șl neamestecului in trebu
rile interne.

Așa cum a arătat tovarășul Nicolao 
Ceaușescu in cuvlntnrea rostiiă la 
mitingul din sala Palatului Republi
cii, „Iralntul semnai astăzi deschide 
noi perspective pentru adinclrea 
prieteniei, colaborării șl alianței din
tre Republics Socialistă România și 
Republica Democrată Germană, in 
Interesul atit al celor două po
poare, cit șl ol cauzei socialismul ol, 
colaborării și păcii in Întreaga 
lume". Subliniind importanța ace
luiași document, tovarășul Erich Ho
necker a spus : „Pe baza trataluliil 
semnal acum, putem păși in dez- 
voliarea pe mai departe a relațiilor 
prlctcneșll dln(rc țările noastre so
cialiste, do la premisele favorabile 
și solide exlslenio plnă în pre
zent. In aceiași timp, se de hid noi 

jslbllltă( 1 pentru colaborarea noas- 
ă multilaterală*.
Așa cum relevă Comunicatul co

mun publicat la Încheierea virilei, 
cele două delegații au manifestat un 
larg interes pentru problemele am
plificării șl diversificării continue a 
colaborării economica reciproce, sta
bilind un șir de importante măsuri 
In acest sens. Intre altele, s-a con
venit asupra finalizări! unor noi ac-

J țlum' pe linia lărgirii 'cooperării* șî 
.spepiaUzărll in producție. Îndeosebi 
jn- ramurii de.importanță majoră ale
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ASTĂZI, PE STADIONUL „23 AUGUST" DIN BUCUREȘTI

ÎN SFERTURILE CAMPIONATULUI EUROPEAN

Mecra! retur dintre echipele

Astăzi după-nmlază, In Capitala ță
rii sa va desfășura meciul retur 
dintre echipele reprezentative ale 
României si Ungariei, eveniment de 
seamă in viața sportului nostru. Con- 
flrmlnd creșterea calității șl a forțai 
dfț-joc probate la ultima ediție a 
campionatului mondial, echipa re
prezentativă a României 8-a impus 
in preliminariile competiției europe
ne Interțări. Intreclnd selecționatele 
Cehoslovaciei, Țârii Galilor, Finlan
dei șl obținlnd, meritat, dreptul de a 
juca in sferturile de finală, alături 
de echipe renumite pe continent. 
Aid, sorții au hotărlt ca formația 
noastră să se întreacă cu o reprezen
tativa puternică șl prețuită, echipa 
țării vecine ®l prietene. Ungaria. Pe 
firul comportărilor valoroase in as- 
cendență. fotbaliștii noștri au reali
zat tn primul meci, da pe Nâpsta- 
dlon. un rezultat bun, care Ic deschi
de posibilități reale pentru o victorie 
la partida de astăzi șl pentru înscrie
rea echipei române printre primele 
patru reprezentative ale conlinentu- 
lut european. Aceasta ar însemna 
una dintre cele mar prestigioase reu
șite din Istoria fotbalului nostru — 
șl e normal cn Jucătorii români să 
desfășoare întreaga lor energia, 
voință șl pricepere tehnică, lucind cu 
dăruire de sine, r&spunzlnd prlnir-o 
exemplară 
cinstea de 
național.

comportare sportivă la 
purtători aî tricolorului

Au început campionatele 
europene de haltere

pe! așteaptă ca reprezentanții noștri 
să abordeze medul cu calm și de
plină încredere, să Intre de ta bun 
început in ritmul șl activitatea lor o- 
blșnulle, impunind inițiativa tactică 
proprie din primul șl plnă In ultimul 
minut al partidei. Avem astăzi o for
mație reprezentativă puternică, bine 
sudată tactic și sufletește, cu jucători 

. valoroși dlspunlnd, In marea lor ma
joritate. de o vastă experiență foiba- 
Itstlcâ pe tărim international. Acești 
jucători, pornind de ila rezultatul pro
mițător obținut la Budapesta chiar 
pe terenul. partenerilor a de întrecere, 
vor susține meciul eliberați de orice 
complexe, cu Jdepilnă convingere Ln 
capacitățile proprii.

Ln ora dnd scriem aceste rinduri. 
formația reprezentativă a Românie!

■ este pusă la punct, gata pentru Între
cerea sportivă. Tactica stabilită de 
către conducătorul tehnic, antrenorul 
A. Nlculescu. &e cere anllcatâ de fte- 
cnre dintre cel 11 fotbaliști cu stricta 
disciplină șl cu calm deplin, atlt In 
privința orientării ofensive, dt și 
pețitra o prudență lucidă ln apăi 
Sustlnlnd cu căldură si in spiri! 
deplină sportivii

Desigur, sarcina ce șl-a propus-o 
reprezentativa României — șl a că
rei Îndeplinire ar da atîia satisfacție 
de natură sportivă milioanelor de a- 
matori de fotbal din țara noastră — 
nu e o sarcină ușoară. Partenerii 
noelrl de Întrecere, fotbaliștii ma
ghiari. care vor șl el să doblndească 
o performanță de seamă, s-au pre
gătit asiduu pentru partida retur de 
la București urmărind fie victoria, 
fie desfășurarea unui al treilea meci. 
Totuși, prima șansă a trecut de par
tea formației române, care dispune 
de condiții propice spre a ciștlga în
trecerea acum și aid. pe stadionul 
„23 August", șl de a se califica astfel 
în turneul final al campionatului 
european.

Cele două echipe vor juca in alcă
tuirile de mnl jos :

FORMAȚIA ROMANȚEI : Rădn- 
eanu — Sătmărennu, Lupcscu. Dinu, 
Deleanu — Dumitru, Nunwelller — 
Doralde, Dembrowsisl, Dobrln. loțdă- 
neseu. Antrenor. A. Nlculcscu.

FORMAȚIA UNGARIEI : Geexl — 
Vepi. Pancslcs, Balinl, Juhasz P. — 
Kocsls, Szfles, Juhnsz I. — Szăke, 
Bene, Zambo. Antrenor. Illovszky 
Rudolf.

Există temeiuri dintre cele mal 
serioase ca susținătorii echipe! noas
tre să creadă ln capacitatea ei de a 
repeta jocul șl succesul din toamna 
trecută asupra redutabilei selecționa- live ale Komanjet și ungariei va u 
te a Cehoj’ovaclei. Susținătorii edil- arbitrată de Kurt TsceMcher (R. F. a ' . __ -s‘ ... • _ _ 1??

irare.
____  _ . JB. . t'/de 
deplină sportivitate echipa națională 
șl urlndu-i deplin succes. Iubitorii 
fotbalului arteap‘6 cu optimism să 
vadă șl să aolaude un toc de înaltă 
valoare sportivă.

Partida dintre echipele reprezenta
tive ale României și Ungariei vn fl

Germaniei)' și va începe la ora 17. 
întregul mec! va fl transmis la pos
turile noastre de radio șl televiziune.

j Valerin M1RONLSCU

campionatului european ATLETISM

în Palatul sporturilor din Constanța 
a început Ieri, in fața unul numeros 
public, cea de-a 31-a ediție a cam
pionatelor europene de haltere, ta. 
care partlctpă paste IM de sportivi, 
reprezendnd 27 de tari, tn prima zl 
medaliile de aur, argint și bronz au 
fost disputate de halterofilii catego
riei muscă. Titlul de campion al Eu
ropei a revenit polonezului Zygmunt 
Smalcerz, care a realizat la cele trei 
stiluri 340 kg (112.5 - 102.5 — 125 kg). 
La stilul irȘmuls", Smalcerz a stabilit 
un nou record mondial cu performan
ța do 103 kg, realizat din cea de-a 
patra ! ararea re. Medalia de argint a

foji atribuită sportivului sovietic 
Adam Gnatov, cu 332 kg (120 — 63 — 
127,5 kg), urmat de maghiarul Lajoa 
Szucz — 327,000 kg (107,5-92,5 — 
127,5 kg), care a-primit medalia de 
bronz. Ita stSJul „împins" Aclam Gna
tov (U.R.S.S.) a egalat cai performan
ța de 120 kg recordul lumlL Sportivul 
român Ion Hortopan a ocupat tocul (I 
In ’ __ 
(92,5—05—117,3) fi 
ct'J doi la rtllul

diasamentul final cu MS kg
1 «-a clasat pe lo- 
„smuls" cu 95 kg, 

performanță pentru care a primit 
medalia de argint. Asîăzl, campiona
tele continuă cu întrecerile categoriei • 
cocoș.

SELECȚIONATA NOASTRĂ DIVIZIONARĂ ÎNTllNESTE 
SELECȚIONATA ENGLEZĂ CORHU-DLRVON 

|'i-' ’’ 'J? 1 1"'1» *■=■'&?* ' £

Amatorii de rugbl vor avea prile
jul să urmărească evoluția unei se
lecționate de rugbl din nrlma Lisă 
engldză. care va Întreprinde un tur
neu de trei tocuri In tara noastră. 

.’Este vorba de selecționata comitate
lor Cornwall șl Dervon. In rinelul 
căreia se aflâ șl cl nd jucători In
ternational! : Plummer. Harris. Bate. 
Staddon ?i Baxter — componemi al 
lotului reprezentativ al Angliei. Tov. 
Mihai Nlculescu. membru al Birou
lui Federației române de rugbl. nc-a 
spus că reluarea legăturilor dună 
mal mulțl ani dintre rugblstil ro
mâni și englezi constituie un eveni
ment pe plan sportiv. Programul 
meciurilor echipei engleze este ur
mătorul : astăzi, pe stadionul Di
namo de la ora 10 va juca In com-

„CURSA

panla selecționatei divizionare A. In 
fapt echipa reprezentativă, aflată, 
după cum se știe, angajată In ..Cupa 
Națiunilor" - F.LR.A AI doilea 
meci, miercuri 17 mal. probabil Ia 
Constanța, cu o selecționată divizio
nară secundă, Iar slmbfltă 20 mal. 
cu o selecționată studențească.

Medul de astăzi este pentru rug- 
blșlll români și un prilei de rodare ' 
In vederea meciului oficial cu Ce
hoslovacia. duminică 21 mal. In ca
drul ..Cupe! Națiunilor". ..Clnclrore- 
zeceie" tricolor este format din : 
Durbac, Rășcanu, Dragomirescu, 
(căpitanul echipei). Pavlovlcl, Nlca-, 
Maries. Neagu-Pop. Florin Constan-" 
Un, Fuglgl, Atanasiu, Dărâban, 
Dinu. Ortelecan. Drăguleacu.

pĂcir

0 Aproape IM (KM de spectatori au 
urmărit gtmbătă după-aralazâ. pe 
stadionul „V. I. Lenln' din Moscova, 
returul meciului de fotbal dintre 
echipele U.R.S.S. șl Iugoslaviei din 
cadrul sferturilor de finală ale cam
pionatului european. După o repriză 
egală (0—0). fotbaliștii sovietici șl-au 
impus jocul, obțlnlnd victoria cu sco
rul de 3—0. prin punctele marcate 
de Kolotov (minutul 51), Banisevskl 
(minutul 74) șl Kozichlevlcl (minutul 
60). tn primul joc. disputat la Bel
grad, cele două echipe terminaseră 
la egalitate (0—0). Echipa U.R.S.S. e-a 
calificat pentru semifinalele compe
tiției.

• Tot iert selecționatele de fotbal 
■le R.F. a Germaniei șl Angliei au 
susținut partida retur din sferturile 
de finală ale C.E. Partida, deșfâșu-

rată In Berlinul Occidental In fața 
a peste 60 MO de spectatori, s-a în
cheiat cu un scor alo (0—0). Cum insă 
prima partidă, de acum două aăptă; 
mint, care a avut loc la Londra fu
sese rișllgată In mod surprinzător de 
fotbaliștii vest-germard (eu 3—1), a- 
ceșlia șl-nu asigurat calificarea In 
semifinalele C.K.

retur __ . —
liel in sferturile de finală alo Cam
pionatului european s-a încheiat cu 
scorul de 2—1 (I—0) in favoarea Ju
cătorilor balglenL Au marcat Moor, 
Van Hlmst, respectiv Rlva din lovi
tură de la 11 metri. în primul joc 
scorul fusese alb (0—0).
p-ezentativa Belgiei s-a 
semifinala.

Disputat la Bruxelles, medul 
r dintre echipele Belgiei și Ita-

astfel că re
calificat In

PATRU NOI RECORDURI
ieri, pe stadionul Republicii

Ieri. In cadrul concursului atletic 
de pe stadionul „Republicii", spor
tiva dlnaniovistă Argentina Menis a 
corectat recordul țării la aruncarea 
discului, realizlnd performanța de 
84.24 m (cel mal bun rezultat mon
dial al anului), tn proba feminină de 
IM m plat. Valerin Bufonu (Rapid) 
a obținut U"4R0 (record național). 
La 110 m garduri. N. Pertea (Steauo) 
s-n clasat pe primul loc cu I3”7/IO 
(nou record al țării). Cursa de I 5tM) m 
femei a revenit Natallel Andrei (Ro
vine Craiova) in 4’18"3/10 (record ni 
târli). ;

PRAGA 13 (Agerpres). — Compe- 
Uțta clcllstă ..Cursa păcii" 0 conti
nuat Ieri cu etapa a 8-a Priga— 
Hradec Kralove (147 km), câștigată 
de cehoslovacul .V. Moravec In 
3 h 23’53". Grosul plutonului in care 
se aflau șl dcilșMl români a sosit 
după 2’55". tn ciwimentul general 
Individual se menține lider V. No
Rubin (U.R.S.S.) tatonat la numai 
6 secunde de Moravec. Cicliștii ro
mâni ocupă următoarele locuri : 
N. Andronache (21) la 7’42”. So-

î n cî t e va
TENIS. — Echipele de tenis ala 

Canadei șl Mexicului se află la c- 
gniitate (1—l) după prima zl a me
ciului pentru „cupa Davta“. pa care 
«1-1 dispută la Vancouver. Canadla- 
nul -Mike Belkln l-a învins cu 8—2. 
8—0. 3—0. 8—8. 7—5 pa lucătorul
nr. 1 al Mexicului; Loyo Mayo. E- 
galsrea n adus-o Raul Ramirez. în
vingător cu 8—4. 8—8. 8—2 in fata 
Iul Tony Bardsley.

o tn finala probei de simplu mas
culin. din cadrul turneului Interna
țional de tenis de la Bournemouth

fronle (32). la 18’01”. Selejan (MI), la 
31T3”.

Pe echipe conduce UJELS.S. urma
tă de Cehoslovacia la 1'33". R. D. 
Germană la 2’18”. Selecționata ro
mână ocupă locul 0 la 52W. în 
curta au rămas 58 de alergători sl 
14 echipe. Belgia. Anglia. Danemar
ca nu mal 
pe echipe, 
abandonări.

Aslări se 
Hradec Kralove 
km).

rinduri
(Anglia). Robert-Hewitt (R.S.A.) l-a 
învins cu 8—2. 6—4. 8—3 ne france
zul Pierre Barthes. Proba feminină 
a fost clștlgato de auslralianca Evon
ne Goolagong. Ea a lnvlns-o In fi
nală cu 6—0. 8—4 pe Helga Maslhoff 
(R.F. a Germaniei). La dublu femi
nin. a terminat învingătoare pere
chea Gooiagong-Gouriay (Australia).

în finala probei de dublu masculin 
Elewlti și McMillan (R.S.Â.) au în
vins cu 7—5. 8—2 pe Iile Năstase — 
Ion Tiriac.

figurează In clasamentul 
av'rzl mal mult de trei

dispută eteoa a 
Goitwaldov

9-a. 
(165

In- rârnurLțde,Importanță majoră ale 
economiei modeme, a realizării unor 
Investiții comune, o Identificării și 
valorificării de noi posibilități de 
cooperare In știință șl tehnică, a, 
adoptării de măsuri suplimentare 
pentru depășirea substanțială a vo
lumului de schimburi prevăzut de 
acordul comercial pe 1071—1973 etc. 
A fost exprimată dorința comună de 
a se lărgi cadrul contractual bi
lateral — prin Încheierea unei noi ■ ■ 
convenții consulare, a unui tratat de 
comerț șl navigație, a altor 
acorduri și convenții — ca și hotărl- 
rca de a dezvolta colaborarea in do
meniile lnvățămlnlului, culturii, pre
sai, radioului șl televiziunii, turis
mului ele.

O contribuție de însemnătate pri
mordială, hoiăriioare la întărirea 
continuă ,fi prieteniei, alianței și co
laborării dintre tarile și popoarele 
noastre aduc legăturile frățești. d@ 
solidarltaie Internațlonnlîsta, dintre 
Partidul Comunist Român șl Parti
dul Socialist Unit din Germania, le
gături care — așa cum s-a apreciat 
cu satisfacție ln cursul convorbirilor' 
— se dezvolta cu succes. Pornind de 
la aceasta, conducătorii de partid șl 
de stat al României și R.D. Germane 
au exprimat holărirea ambelor par
tide de a extinde și adinei colabo
rarea lor tovărășească șl, tn același 
timp, do a-și dezvolta relațiile cu 
celelalte partide comuniste și mun- ■ 
citoreșll și, totodată, cu mișcările do 
eliberare națională, cu partide so
cialiste șl social-dernocrate și alte
mișcări și torțe progresiste și de
mocratice, contribuind, In acest fel, 
la întărirea unității șl coeziunii miș
cării comuniști; Internationale, a În
tregului front anUlmperlallst.

Așa cura s-a pus încă o dată in 
evidență Ln cursul convorbirilor la 
nivel Înalt do Iu București, rea
litățile vieții contemporane con
firmă /zl de zl înalta ipisiuno șl rolul 
deosebit ce revin tarilor socialiste in 
apărarea păcii și securității popoare
lor, In promovarea aspirațiilor da 
progres ale omenirii In aceste con
diții. dezvoltarea relațiilor da priete
nia șl colaborare intre siatelo 
socialiste, consolidarea unității lor 
reprezintă o cerință esențială 
pentru înfăptuirea căreia cele două 
delegații și-au afirmat voința de a 
milita consecvent. în acest sena, 
după cura bine este cunoscut, țara 
noastră promovează ample, legături 
economice, politice, Ichnlco-ștllnțl- 
fice. culturale cu tarile membre ale 
C.A.E.R. ln spiritul Programului 
complex adoptat anul trecut la 
București. Isl dezvoltă relațiile cu 
tarile participante la. Tratatul de la 
Varșovia, extinde colaborarea mul
tilaterala cu toate statele socialisle, 
acțlonind pe multiple planuri pentru 
Intărlroa unitațll tarilor socialiste, 
pentru sporirea forțelor socialismu
lui

în același timp. In conformitate 
cu cerințele ' coexistenței pașnice, 
ale colaborării și înțelegerii Intre 
popoare șl cu necesitatea participă
rii active la diviziunea Internnțlo- 
nolfi a muncii, acționăm pentru dez
voltarea' relațiilor cu toate statele. 
indiferent de orinduirea soclal-poli- 
Ucă.

O altă Lciee majoră care a fost

subliniata ln careul convorbirilor, ea 
șl In cuvîntârile rostite de condu
cătorii celor două delegații, este so
lidaritatea, cu cauza dreaptă a po
poarelor care lupta pentru elibera
rea națională, pentru consolidarea 
Independenței politice șl economice. 
Împotriva imperialismului, colonia
lismului si neocoloniollsmulul. Sint 
unanim cunoscute șl larg apreciata 
ln acest sens acțiunile României so
cialiste in «sprijinul acestor popoare. 
— recenta călătorie In Africa a to- 
vrarășulul Nicolae Ceausescu consti
tuind o nouă șl strălucită expresie 
a acestei politici — eforturile sale 
neobosite pentru afirmarea dreptului 
sacru al tuturor națiunilor de a fi stă- 
plne pe propriile destine. Tn cursul 
discuțiilor, a fost subliniată necesita
tea obiectivă ca toate statele, Indife
rent do mărime, să participe activ 
la viața internațională, să-și aducă 
contribuția la soluționarea probleme
lor atit de complexe «are confruntă 
omenirea, la apărarea păcii și dezvol
tarea cooperării internaționale.

Așa cum era firesc. In cadrul con- 
vorbirllor purtate, cele două delegații 
au acordat o deosebită atenție pro- 
biemel «securității europene — obiec
tiv pentru care militează cu atlta te
nacitate țările socialiste, alte, state iu
bitoare de pace, popoarele continen
tului nostru. Tara noastră consideră 
că o eerlnță esențială pentru rea
lizarea acestui obiectiv, pentru 
instaurarea ln Europa a unor 
relații noi, normale intre state, 
care să asigure dezvoltarea liberă șl 
nesUnjonltfi a fiecărei națiuni, la 
adăpost de orice fel de acte de forță 
șl presiune, o constituie recunoaște
rea realităților postbelice statorni
cite pa ‘rontihenL’'In' acest context, 
âe oJ.marș.j ‘T^nj’nh^ale- este rașîir 
ripașierea^pențazâ.dreptuliil Interna
țional, a R.D. Germane de către 
toate statele,' Inclusiv do către R.F. 
a Germaniei. Incetarga oricăror 
practici discriminatorii ln organiza
țiile internaționale față de R-D.G„ 
primirea celor două state germane în 
O.N.U. Un pas important pa calea 
destinderii, a instaurării păcii șl secu
rității l-ar constitui ratificarea trata
telor sovleto—vest-german și polono— 
vest-german. act de natură a des
chide. Împreună cu realizarea acor
dului cvadripartlt In problema Ber
linului occidental sl a Ințelegerilor 
dlntre R.' D. Germană șl R. F. [a ' 
Germanie! și intre R.D.G. și Sena
tul Berlinului occidental, colea a noi 
pași pozitivi ln direcția însănătoșirii 
climatului politic pe continent, |n 
Întăririi păcii. A».o cum se arată ln 
comunicat cele două delegații B-âu 
pronunțat cu hotârlre pentru trece
rea, cit mol grabnică la acțiuni prac
tice tn vederea organizării șl ținerii 
conferinței general-europone. în a- 
eeloși timp, cele două părți au scos 
In evidență importanța relațiilor de 
bună vecinătate, colaborare sl înțe
legere ln Balcani. Europa centrală sl 
ln nțte zone ole continentului nostru.

Pacea este Indivizibilă, Inr salv
gardarea el reclamă cu hotărire 
stingerea focarelor de război ș! încor
dare existente in lume. Reofirmin- 
du-șl solidaritatea ș! sprijinul, față Lie 
lupta dreaptă a eroicului popor vlot- 
ruunez. România șl R.D. Germană 
condamnă noile acte agresive ale 
S.U.A. care constituie o nouă escala
dare a războiului împotriva R.D. 
VieLnam, o gravă primejdie pentru 
pacea lumii — șl se pronunță cu ho- 
tfirire pentru o soluție politică a con
flictului. care să ducă la retragerea 
totală a trupelor americane, astfel 
ca popoarele Indochinel să-țl poată 
rezolva problemele potrivit propriei 
lor voințe, fără nici un aiura loc din 
afară.

în cadrul convorbirilor privind si
tuația internațională, cele două dele
gații și-au exprimat pozițiile șl față 
da alte probleme, majiifcstlndu-șl 
sprijinul pentru realizarea unul șir 
de obiective actuale, deosebit de im
portante. Ele s-au pronunțat pentru 
rezolvarea politică a conflictului 
din Orientul Apropiat pe baza re
zoluției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1907. pentru Înfăptui
rea dezarmării generale și. In pri
mul rind, a dezarmării nucleare.

A.șa cum se arată ln comunicat 
conducerea de partid ș! de stat a 
R.D. Germene a Invitat o delegație 
de partid și guvernamentală a Româ
niei «ă facă o vizita oficială tn țara 
prietenă. Invitația fiind acceptată 
cu plăcere

Opinia publică din țara noastră, 
care a urmărit cu profundă elmpa- 
tlo desfășurarea vizitei distinșilor 
oaspeți din R.D. Germană. Ișl ex
primă convingerea că rezultatele 
fructuoase ale acestei vizite, ale con
vorbirilor pa care le-a prilejuit 
tratatul de prietenie semnat la Bucu
rești. vor face ca relațiile trățeșt» 
dintre țările șl partidele noastre să 
se dezvolte șl «ă se întărească con
tinuu, tn concordanta cu Interesela 
fundamentale ale ambelor popoare, 
cu interesele generale ale socialismu
lui, păcii șl colaborării Intemațiomala.



un fond da asemenea pomo-

tală, d'.tita potcovarul

■reconfortanta. Dar nl 
meni nu poate spera 

, di Intr-o bună zl actua
lele stații de benzină 

. vor amenaja ..pomne*
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BONN: Apel 
la acțiuni comune 
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Provî- poarelor, lumii ta, lupta sa pentru 
salvarea națională.

în continuare, in declarație __ 
euune că G.R.P. a]-Republici! .Viet
namului de . Sud aprobă In Întregime 

__ _____ _ r___ ___  r_:;, d: c'.araț!a ' guvernului'R.D. Vietnam
Vietnam intensificarea răzbdîiilul din 10 mal și' cere; ca guvernul S.U.A
aerian șl naval — transmite ngeuția săș înceteze hnedlat minarea și b!o-
V.N.A în fața afireslunh S.U.A.. ~ -se.—f!»
subliniază declarația G.R.P, între
gul popor vietnamez. «i oricare olt 
popor din lume, âro dreptul de ’u 
fol®! toate mijloacele pentru o-și 
apăra independența șl ființa națio
nală. Populația Vietnamului de sud 
are, deci, dreptul să ceară ajutorul 
fraților săi din R.D. Vietnam, pre
cum și al țărilor prietene ®1 .al po-

Guvernul Revoluționar I___
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud a dat publicității o declarație sn 
care condamnă cu vehemență ho'.fi- 
rlrca președintelui Nlxon privind 
minarea șl blocarea porturilor R.1J.

O GUVERNUL R. P. ALBANIA a 
dat public! tații o declarație in care 
eo arata că noile măsuri de escala
dare a agresiunii S.U. A. împotriva 
poporului vietnamez constituie o 
violare a suveranității naționale a 
R. D. Vietnam, o amenințare țai- 
rioasă la adresa llberțăill ®1 Inde
pendente! poporului vietnamez un 
pericol pentru pacea și .' stabilitatea 
Asie! de sud-csL Poporul albanez și 
guvernul R. P. Albania, leubllnlăzâ 
declarația, condamnă ferm noua es
caladare a războiului S.U. A.' împo
triva R» D. Vietnam ®1 tal exprimă 
din nou solidaritatea cu marea cauză 
pentru care lupta eroic poporul 
vietnamez din itordul șl din sudul 
țării. (A.T.A).

O GUVERNUL R. r. MONGOLE 
a dat publicității o declarație in 
care «e arată că Statele Unite tre
buie să anuleze Imediat masurile .de 
blocare a litoralului șl de‘ bombar
dare a căilor de comunicați! terestre 
alo R. D. Vietnam’. «A înceteze Ime
diat actele de agresiune și toate ce
lelalte acțiuni militare Împotriva 
R. D. Vietnam, să îndeplinească an
gajamentele pe care șl le-au asu
mat prin tratate Internaționale si să . 
respecte dreptul la libertatea navi
gației maritime șl comerțului Infer-3 
naționaL 
li»?

O GUVERNUL" HEPUBLICn DE- 
MOCItATE POPULARE' A YEME
NULUI a dat publicității un comu
nicat in care condamnă noile acțiuni 
de Inefilcare a suveranității R. D. 
Vietnam, întreprinse de Statele 
Unite.
• WASHINGTON : In semn de 

protest față de recentele măsuri de 
escaladare a războiului din Viet
nam. studenții Universității Stan
ford din California au postat pichete 
in fața bazei militare navnlo-aeriene 
„Moliei". In timp ce colegii lor din

curea'porturilor R.D. Vietnam șl să 
pusta capăt celorlalte 1 acte de război 
îndreptate împotriva Vietnamului 
do nord. Umăr la umăr eh celelalte 
popoa re Indochlnezc —, feambodglun 
șl f laoțian — populația Vietnamului 
da sud, sprijinită, do țărilo frățești 
și de prietenii din lumea întreagă, 
va duce războiul său de rezistenta 
p.nă la reulizarea' v.c.briei flnaie..

* '

QalnavUle (Florida) au bfoeal, timp 
do.dtova ore,- circulația po autostrăzi.

Potrivit unor dale provizorii, ta 
ultimele zile poliția a arestat peste 
etaci mii de mllltanțl pentru pace.

La mitingurile .’î demonstsaîiiîe 
caro au loc la Woahtagton participă, 
zeci de congresmeni democrat și 
republicani, printre care Edward 
Kennedy, Harold Hughes. John Tan
ney. Bella Abzug, Paid McCloskey. 
Ealter Fontroy. Sesato—jJ republican 
Jacob Javits, a declarat că din 2 0jX) 
de telegrame și scrisori primite în 
ultimele zile. 1943 condamnă acțitt- 
alle administrației.

o LONDRA : Sute do ssudeați 
britanici au 'participat vineri, la 
o demonstrație de protest împo
triva războiului dus de S.UJL ta 
Vietnam. După ce au mărșălult oe 
străzile centrale ale Londrei, stu
denții s-nu oprii In fata clădirii 
Ambaaadel S.U.A. Poliția a- operat 
11 nrestarl. ‘

Deputatul laburist Frank AUațm 
semnează in ziarul -Morning Star* 
un articol în care rol ovă că IOO de
putat! laburiști au prezentat In Ca
mera Comunelor o moțiune ta care 
condamnă hotărirca președintelui 
S.U.A. de a escalada rârixdul din 
Vietnam.
G'»!rPARIS : La S,ft-sfilâ’,pw’fe’'5 G?0 
de* mnalfeâtanțl au - demonstrați țnb 
străzile orasuluL la choinhfea 'Parti
dului Comunist Francez, a Confede
rație! Generale a Muncii el a altor 
org irdznilî. La Rouen peste 1 2® do 
persoane s-au deplasat spre șodlul 
prefecturii, unda au prezentat o mo
țiune Împotriva războiului din Viet
nam- " " , ■ ■

O BONN : La FranMurt pe- Mala 
s-a desfășurat vineri o demonstrate 
de protest, organizată de „Comitetul - 
Împotriva războiului din Vietnam". 
Au participat pesta 2 OM de sl'.i- 
dentî.

XUAN THUY.LA PEKIN
PEKIN 13 (Ager'pres). — Xuan 

Thuy., secretar ai C.C, a! Partidului 
celor ce Muncesc, din Vietnam, șeful 
daloeatle! guvernului R. D. Vleliiam 
ia Conferința ■ do la Paris asupra 
Vietnamului, a făcut slrabălă. in 
drum snre Hanoi, o escală la Pekin, 
în seara aceleiași zlîe. Ken Blao. 
membru a! C.C ui P.C. Chinez șl 
șef al secției pentru Relații Externe 
a C.C.. a oferii; o masă In onoarea 
oaspetelui f nord-r'vlctnamez. Cu acert 
prilej. h:i luat cuvintul Kcn Blao șt 
Xuan Tlrjy. care ș!-au exprimat «a- 
tisfacUa în lesălură cu consolidarea 
șț dezvoltarea pcnnaneniă a marii 
prietenii si unități! militante dintre 
popoarele ■ chinez al vietnamez. 
(Agenția China Nouă).

V0 VAN SUNG :
R.D. VIETNAM SE PRO

NUNȚA PENTRU REGLE
MENTARE PAȘNICA

Paris. — Reîntors la Paris după 
o șbdcre;de o Iurtă .ta...(ara sa, de
legatul general; nl Republicii 15c- 
moarate Vietnam In Franța, Vo Van 
Sung, a astat, vineri, o întrevedere 
cu premierul francez, Jacques: Cha- 
ban Delmas. La; sflrșîtul ei. Vo Van 
Sung a declarat proșol că a prezentai 
primului ministru francez unele as
pecte ale situației militare din Viet
namul i de ; sud șl. a . reafirmut bota- 
rirca poporului vietnamez de ,.n 
lupta pentru drepturile naționale 
fundamentale". Totodată, el a ară
tat că R.D. Vietnam se pronunță în 
continuare pentru o reglementare 
pașnică a cohflîetutal, pe baza plă
nuia! In șapte puncte al Guvernata! 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului ,de Sud. Pe de altă 
parte. Vo Van Sung n reafirmat do
rința guvernului ILD.V. de Întărire 
a relațiilor cu Franța. La rindul său, 
relatează ■ agenția France - Prease, 
Chnban-Delmas a subliniat că pro
blema Vietnamului este o problemă 
care trebuie să fie reglementată de

t ; -Mrvietnamezi.
■ J ■/

PE FRONTURILE DE LUPTĂ
• r. wr». •. I Șț'U* *•» ..

!n Jurai orașului Hue, In special 
In perimetrul bazelor salgonezo ^Bir
mingham* și ..King", ultimele avan- 
pon'.url salgotieze de apărare în sud- 
vest de fosta capitală Imperială, au 
continuat tta se' desfășoare lupte vio
lente. în pofida,’Intervenției aviației 
americane, trupele' regimului de ta 
Saigon au înregistrai "grete pierderi 
în oameni șl materiale

* .
In zona An Loc, numai in ultime-. 

Td;4B de ore pierderile, trupelor «al-, 
goneze «e ridică' la cel puțin IGO 
morț! ș! răniți. Pentru a , treia zi 
consecutiv, torțele palriotlce nu .rea
ping, sîmbăta,-In curad unor Inclcț- 
tărl deosebit' da violente, trupele re
gimului ‘șal gonez. care Încercau să 
recucerească orașul An Loc. situat 
la 103 km: distanta de Salgors.

- *
Un nit portavion ni torțelor navale 

alo S.U.A: — „Okinawa" — s-a ală
turat ‘ vaselor de război americane 
care Iau parte, la acțiunile agresive 
îndreptate tatît' împotriva R.D. Viet
nam. di'si împotriva teritoriilor, eli
berata din Vietnamul de sud. 
(A.FJ5.),
•>;:» J >.tR.:'i

ÎN CAMBODGEA
Pyrtatoirul de cuviht al coman

damentului militar al regimului de 
la Pnom Penh a anunțai pierderea 
a altor- patru ’ poziții, «nuate Intre 
S-20 km sud de capitala provincială 
Takeo, fapt care ridică la II nurnă- 

“iul localităților eliberate da palrtoțl. 
In cursul ultimelor zece zile. Patrlo- 
țll au blocat șoseaua.'tir. 3, cucerind 
baza trupelor marionetă de ta Tu’< 
Laok, siluită la 30 km nord da 
Pnom Pfflih, Ca urmare, capitala 
eatubodglană ese In prezent Izolată 
de provincia Battambang, principală 
sursă de aprovizionare cu orez.

i

• •n sprijinul 
[ratatelor inelieiate 
de 

Sovietică și Polonia
BONN 13 (Agerpres). — Vicepre

ședintele Partidului Comunist Ger
man, Herbert Mica, a subliniat nece
sitatea Intrării In vigoare, in col mal 
scurt timp, a tratatelor încheiate de 
R. F. a Germaniei cu U.R.S.S. șl Po
lonia. Ei s-a pronunțat pentru orga
nizarea de acilunl comune ale P.C. 
German, soclal-democrațllor, și ale 
tuturor cetățenilor vest-germaâl care 
glndesc In mod realist, In sprijinul 
ratificării tratatelor.

Da asemenea, delegații la confe
rința de la'Esscn a muncitorilor fe
roviari au adresat partidelor poli
tice reprezentat® In Bundestag che
marea de ă rauBca tratatele.

•I BELGRAD 13 (Agarprcs). — După cum, am mai anunțat, la Bel
grad a avut- loc ci-a de-a 32-a ședința a Prezidiului Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia. Agenția Tanlug a difuzat* textele rapoarteibr 
prazm'atâ șl unele luări de cuvfa'L

Slane Dolnnj. ‘ secretar nl Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.L, a sub
liniat, In raportul său, Interesul deo
sebit manifestat de oamenii muncii 
Iugoslavi pentru soluționarea rapidă 
a problemelor ce apar in dezvoltarea 
economică șl- socială curentă. In con
tezi, el a evidențiat situația politică 
din țară, favorabilă pentru partici
parea pe șcarfi mal largă: a tuturor 
factorilor sociali la înfăptuirea pro
gramului de acțiune, trasat de a doua 
conferință a U.C.L

Actualitatea politică a probleme
lor, sociale ce stat In cura de solu
ționare, a menționat raportorul, si 
avlntul nctiyUățfi. polltlcoildeoiogica 
desfășurat In .strinsă legătură cu a- 
ceste probleme Implică răspunderi 
sporite d!n [tartan tuturor organelor 
și .organizațiilor de partid, in ce pri
vește activitatea de pe poziția pro
gramului de acțiune al U.C’.I.

Raportorul a ozldențlat faptul că, 
după a 21.-n. ședință a Prezidiului 
U.GI., B-a Întărit In mod deosebit ro
lul uniunii comuniștilor In eodeta- 
toa Iugoslavă.

Subliniind că tendința pozitivă In- 
reglstrată In-procesele economice in 
ultimele trei luni ale anului 1071 a

„Votul italienilor a făcut 
să crească forța P.C.I." 

Rezoluția adoptată la reuniunea Direcțiunii P.C.I.
ROȘIA 13 — Corespondenta! Agerpres, N. Palcea, transmite : La

Potrivit unul nou sondaj e- 
feetuat do Institutul Vikkert, 
din localitatea Tfiblngen, in 
rindul populației vcsl-germnne, 
72 la sulă dintre cei solicitați 
au apreciat tel tratatele înche
iate de B. F. a Germaniei eu 
U.R.S.S. și Polonia sini o con
tribuție la întărirea păcii.

continuat și In primele trei luni ale 
anului curent, vorbitorul a relevat 
creșterea in ritm accelerat a produc
ție! Induslrlnlo, tendințele pozitive 
din domeniile exportului, importului 
și balanței de.plățL

în raportul pe care l-a prezentat, 
Milutln Baltici, membru al Prezidiu
lui U.C.I., a arătat că înfăptuirea po
liticii de repartiție a clștigurllor po
trivit muncii necesită anumite forme 
do Intervenție a sodolățll pentru a 
se asigure nivelurile dorite de chel
tuieli personale șl,sociale. El s-a pro
nunțat In favoarea Introducerii unor 
criterii care să garanteze ctștlgurl 
personala egale la un volum egal de 
muncă socialmente necesară.

Lulnd apoi cuvlnml, Gemul Bledlcl, 
președintele Consiliului Executiv Fe- 

■ deral, a arătat că anul irectit s-a pro
dus o modificare In relațiile economi
ce -ale Iugoslaviei cu alta țări, In 
sensul că ritmul de creștere a expor
turilor se mărește necontenit. In timp 
ce importurile, deși încă destul de ri
dicate, șlnt în scădere. Bledlcl s-a 
pronunțat pentru înfăptuirea consec
ventă a politicii economice nprobnte, 
In cadrul căreia U.C.I. joacă un rol 
decisiv,

II și 12 niaî, s-a întrunit Ia Roma Direcțiunea rsurtldalai Comunist 
Italian, care a examinat situația politică io urma alegerilor parlamen
tare.

înte-o rezoluție, -dată publicității 
simbfita, se spune : „Votul italienilor 
a făcut să crească șl mal mult forța 
P.QL Acest succes, care dă partidu
lui peste 27 la suta voturi (mal 
mult de 0 mUlonne). este cu 
allt mal important cu rit el a fost.ob
ținu t, Intr-un moment- de .Intensă’ 
contraofensivă a grupărilor de dreap
ta. în favoarea sllngii au votat 40 ia 
sută dintre Itaileal". în continuare, re
zoluția menționează că posibilitatea 
unei soluții centriste, care a fost o- 
blcctivul principal al Partidului De
mocrat Creștin, a fost — In esența ea 
politică — infrinta prin voi. Demo- 
crat-cvestlnil nu ating proecalojeta 

■țll.n lEQfi.fi reușesc âl-și confirae 
ponderea numai In dauna formațiilor 
politice nilno.ro care i-pu sprijinit. In

-1
ce privește dreapta, s-a înregistrat o 
concentrare de voturi asupra Mișcă
rii Sociale Italiene. Un astfel de 
rezultat, relevă rezoluția — cu toate 
eflerte inferior așteptărilor partidului 
neofascist — este totuși de natură să 
constituie un motiv de îngrijorare șl 
să necesite o fermă acțiune unitară 
ontUanclstA. • - '

Unica perspectivă valabilă pentru 
soluționarea problemelor Italiei, pen
tru a se realiza o profundă reînnoire 
a tarii, arată rezoluția, este aceea a 
unei cotituri democratice, bazate pe 
marile componente ale mișcării popu
lare italiene : comuniști, uoctal’țtl 
șl jfșițplJci,, Direcțiunea P.C.I. s con
vocă*. Comitetul Contrai al partidului 
pentru data de 22. mal n.c.

IN INTIMPINAREA 
Semicentenarului 
P. C, DIN JAPONIA
La sediul C.C. al Partlduiu! Comu

nist din Japonia a avut loc. la 12 
mal. ședința președinților comitetelor 
prefecturale alo P.C.J., In cursul că
reia a fost discutată campania In 
domeniul construcției de partid pen
tru lunile mal și lurt’.e în vederea 
sărbătoriri! ftem.centenarulu! parti
dului, la 15 lullb.

Președintele Prezidiului C.C. a! 
P.CJ„ KenJI Sliyamoio, a subliniat 
Importanța realizării sarcinilor în a- 
cest domeniu și a vorbit despre con
dițiile favorabile ■ pentru lărgirea și 
Întărirea rindtirilor P.CJ.. deoarece 
campania se desfășoară talr-un mo
ment cînd prestigiu] partidului a 
crescut.

ăîasayosbl Okq, vicepreședinta al 
Prezidiului C.C. al P.C.J.. a prezen
tat un raport asupra acllvltfitll pe 
luna aprilie ș! a sarcinilor concrete 
pe mai sl iunie. < Șefii organizațiilor 
prefecturale sl-au exprimat ho'flrtrea 
fermă de a tntlmptaa semicentenarul 
partidului cu rezultate bune în con- 
Girucțta de partid.

Fl. TU1U

Poluare
t

și blazoane
. . . ■? -.■ ;

După cum se știe, acum ctjica 
ani scena ciețli politice bri
tanice a fost dominată de • 
via disptild despre rolul șl a- 
tribuțiila Camerei Lorzilor. 
S-au confruntai păreri diver
gente : unii lideri politici au 
susținut uliliiatea acesteia, al
ții, dimpotrivă, au calificat-o 
ca un orgahlim’ Inutil care ar 
Irosi banii contribuabililor ; unii' 
au considerat ca activ și pozi
tiv rolul membrilor ei, alții, 
dimpotrivă, au subliniat pasivi
tatea șl lipsa de responzablUta- 
te directă a acestora fată de ce
tățeni. Discuția nu s-a cristali
zat cu concluzii precise.

In orice caz, un element in- 
teresani a adus acum in dezba
tere cazul contelui de Leicester, 
rir Thomas Wiliam Edward 
Coke, care a avut, zilele tre
cuta, o scurtă intervenție (pe 
tema necesități! combaterii po
luării).
-Presa britanică a sesizat șt 

comentat cu emoție evenimen
tul, Nu pentru oarecare revela
ții surprinzătoare, cit pentru 
faptul, cd respectiva intervenție 
marca un moment jubiliar: 
ețau primele cuvinte rostite in 
respectiva cameră de respecti
vul conte care rupea astfel o 
tăcere de... 22 de ani, de clnd 
aste membru al Camerei Lor
zilor.

Spre a contracara pe eventua
lii critici dispuși să-i reproșe
ze supcr-excesul de activitate, 
contele a precizat că tatăl 
său, de asemenea conte de Lei
cester. nu a rostit nici un cu
vlnt In cei 23 da ani de pre
zență foarte activă in Camera 
Lorzilor. Bunicul său a reușit 
să fie chiar șl mai puțin vorbă
reț, intruclt n-a rostit nici o 
vorbi In cameră timp de 32 de 
ani. Iar despre străbunicul său 
te poate spune că era aproape 
un taciturn, Incit a fost membru 
al Camerei Lorzilor timp de 67 
de ani,' fără să deschidă vreo
dată guri ți să-și spună păre
rea asupra vreunei măsuri le
gislativa.

Familia conților de Leicester 
nu suferă de muțenie ereditară, 
ci arc înscrisă pe blazonul ei 
deviza „Prudență fi răbdare’. O 
deviză pe care strănepotul cel 
vorbăreț s-a hazardat s-o neso
cotească. i

Așa-I cu poluarea — atacă fi 
blazbăhe dfe cele mai UuitfeToâ-io r' -

Emoții artistice 
pentru aci uiți

Ca sublimă este arta auteh 
că 1 Ce minunată misiune 
transmită omului fiorul desfăi 
rilor estetice, sâ-i transfigu
reze conștiința cu nestematele 
unor Idei elevate, pure, supe
rioare I

...De pildă, cu privire la fio
rul estetic. La New York ru
lează In prezent filmul „Sem
nul demonului', un film de 
groază, care provoacă o înfio
rare atlt de mare spectatorilor, 
incit la casă, odată cu biletul, 
ta prlmefte dte o... pungă >de 
hlrtle impermeabilă. De felul 
celor care ac găsesc în betoane, 
la dispariția pasagerilor al că
ror organism, nesuporllnd înăl
țimea, .arc reacții nu din cele 
mal.esletlce.

Bineînțeles, pe Ungă arta 
dură, cioplită in emofii tări ei 
cu desfătări In punga de hlriiț'^ 
există ji arta drăpâlașâ, plini? 
de gingășie, cum este cea desti
nată copiilor. Ca urmare, re
vista americană „Hell Carts' s-a; 
gindii sd preia celebrele perso
naje ale lui Walt Disney ji <sd 
le reactuallxeze intr-o suitd de 
benzi desenate. Pentru câ, tre
buie 'recunoscut, respectlviU 
eroi ajunseseră cam desucjl, lor 
arta ruptă de realitate se ofi- 
Icfle ca o tulpină .fără rădă
cină, pusâ-n naftalină. Ața că 
iubitorii lui Disney l-uu putut 
cdmira esietic pc Mickey Mouse 
pilotind un avion Boeing si In- 
de'.etniclndu-sa cu traficul de 
droguri, pe Donald-rățoiul 
transformat In mare amator de 
baruri cu strcap-teasc, iar pe 
Minnie, șoricelul feminin, pe
rechea lui Mickey Mouse, la 
posturi de depravare. Narccep- 
tivl la imparatlcele contampo- 
raneltățli creației, moțtcnttdrii 
lui Walt Diiney au dat In jude
cată respectiva revistă, cerind, 
pentru țrrofanare, 500 m de do
lari despăgubiri- Procesul este 
In curs de judecată.

în orice caz, Ideea a prins — 
șl încă ața de bine Incit la ac
tualul festival cinematografie 
de la Cannes „săptdmlna criti
cii" ește inaugurată cu un film 
american de desene animate, 
avlnd ca erou un nou personaj 
„Fritr-motanul". Respectivul 
molan este marc amator de or
gii, fumător pasionat da mari
juana, sa îndeletnicește cu po
litico și cu terorismul, toate pe 
i ________ .„
grafii Incit filmul aste interzis 
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CHILE
DESCHIDEREA TlRGUlUI 

INTERNATIONAL 
DE LA BELGRAD

PREMIERUL IUGOSLAV 
IN VIZITA LA STANDUL 

ROMANESC
BELGRAD 13 — Corespon

dentul nostru, G. Ionescu. trans
mite : In pavilioanele expozi
ției din Belgrad a avut loc sim-" 
bdfd festivitatea inaugurării 
noii edilii a Tirgului interna
țional al tehnici! de către pre
ședintele' Consiliului Executiv 
■Federal al Iugoslaviei, Gemal 
Bledlci. Au fost prezenți, Dra- 
goslav Markovlcl, președintele 
Adunării Republicii Socialiste 
Serbia, Duțan Gllgorlcvlclj pre
ședintele pdrjli iugoslave în 
Comisia miriâ iugoslav-b-ro- 
mină de colaborare economică, 
Branko Peșicl, președintele A- 
dundrti orâșeneșll Belgrad, alte 
persoane oficiale iugoslave.

După festivitatea de deschi
dere. toeardjul Gemal Bledicl 
Șl celelalte nersonalltătl pre
zenta au vizitai și standul ro
mânesc, unda au fost salutate 
de ambasadorul român la Bel
grad, Vășlle Sandru.

Produsele românești expuse se 
bucurâ de aprecierea sl inteșe 
sul numeroșilor specialiști si vl 
sdtatori.

1

Un act de suveranitate 
și independență națională 

PREȘEDINTELE ALLENDE A SEMNAT PROIECTUL UNEI RE
FORME CONSTITUTIONALE PENTRU NAT1ONAL1ZARJEA BUNU

RILOR COMPANIEI I.T.T.
SANTIAGO DE GUILE..— Corespondentei nostru, E. Pop, transmite s 

In prezența membrilor guvernului, președintele Republicii Chile. Sal
vador Allende, a semnat, vineri, proiectai unei reforme constliuțlo- 
nalc pentru naționalizarea bunurilor din Chile ale companiei nord-amc- 
ricane „International Telephone and Telegraph". ,

Iute-o «curta alocuțiune rostită* ca ML-dsteul juuștlțlel. Jorge Tabla, a- 
răta. In cuvintul său. că tratativele 
care s-au purtat, anul teecut cu I.T.T. 
®-au lovii tot timpul de obstrucția 
șl, opoziția negativistă a acestei eo- 
detațL Ulterior, prin Intermediul 
dezvăluirilor făcuta de ziaristul nord- 
amerlcan J. Anderson, au devenit cu
noscuta planurile complotiste ale com
paniei din perioada ratificării alege
rilor preridențlale de la i septem
brie 1970. '

G. POMPIDOU8-20 km sud de capitala provinciala
> patr'oji

Pairto-

I

să coopereze cu toate

agențiile de jpresătransmit:

Ca im om de 
zăpadă la primiil 
contact cu razele 

■ fierbinți ale soa
relui, așa ■ si' to
pește mitul „vlel- 
namtedrii*. sub 
focul ofensivei 
forțelor patrio
tice. Aceasta ca
ricatură este cu 
atlt moi semnifj- 
caiivă, cu cit • ea 
a fost publicată 
in riarul ameri
can ..Chlragti 
Sun-Tlmes3, csfe 
îndeobște este 
cunoscut pentru 
sprijinirea , pozi
țiilor pucema- 
mentale

Intr-o scurtă alocuțiune rostită cu 
prilejul semnării celor două docil- " 
mente, președintele Allende sublinia 
că naționalizarea bunurilor, I.T.T. din 
Chile reflect!! preocuparea ea o în
treprindere ații de însemnată'sl de 
Importanță strategică pentru tară să 
aparțină statului In mod autentic. IT 
a calificat această, măsură ca un act 
de suveranitate și Independență na
țională.

Palatul culturii fi științei din 
Varșovia gtaltaefte ediția a 
17-a a Tlrpvlul internațional 
de carie. Sini prezenți edl-_. 
tori din 24 de țări. Orga
nizată in acest an tub aus
piciile UNESCO, In cadr.td anu
lui international al cărții, lir- 
gul varșoviei! prezintă îndeo
sebi cartea tehnică fi științi
fică.

Standul întreprinderii de 
comerț exterior „Libri" cu- ’ 
prinde peste 700 de lucrări ro
mânești. Editura politică pre
zintă, in limbile franceză fi 
română, lucrarea „Nicolae 
Ceaujcscu — biografie și texte 
selecționata", primele cinci vo
lume ale lucrării „România pe 
drumul deidclrșlril construcției 
socialiste”, precum șl o feric de 
cărți apărute cu ocazia aniver
sării semicentenarului U.T.C. 
Alte edituri expun cârti din 
diurne domenii de actioitate — 
științifică, medicală, literară, al
bume de artă, cărți pentru copii 
ji tineret.

Protest bulgar adresat 
S.O. La 10 mal, un avion a! for
țelor militare aeriene americane a 
zburat de mal multe ori la mică înăl
țime deasupra vasului bulgar ..Hole 
Delcev". care naviga In larg. In di
recția portului Hoag Kotig. în leeă-

tură cu aceasta, anunță agenda 
B.T.A.. minUteul afacerilor externa. 
P. Mladenov. l-a Invitat pe 'ambasado
rul S.U. A;-țn Bulgaria, Hora! Torbert 
jr.. căruia 1-a adreaat un protest se
ver Împotriva arestul act. care a pe
riclitat în mod serios viața echipa
jului șl securitatea navei.

Guvernul conservator a 
ridicat embargoul de ^c'i° 
Instituit de fastul guvern laburist a- 
trjpra livrărilor de armament brita
nic către Spania, a confirmat In mod 
oficia] un purtător de cuvlnt al 
Foreign Office-uluL

Delegația Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R.P. 
Ungarâ, ct>-'*dl:,a <îe secretarul 
general al Coasîllujui Central. Gas
par Sandor, a fost nrimltă de can- 
c darul W. BrandL anunță agenția 
M.T.T. La întrevedere, a fost de fată 
președintele Uniunii Sindicatelor din 
1'1. F. a Germaniei, ' i.îc-inz Oskar 
Vetter. Cu acest prilej re
levă agenția — a avut loc 
un Bchlmb de păreri in le
gătură cu semnificația, dezvoltării le
găturilor Intre olndlcatete din tarile

europene. Inclusiv a colaborării intre 
organizațiile «sindicalo din -Ungaria sl 
R, F. a Germanici, precum și cu pri
vire la perspectlvetai relațiilor Intre 
R.F.G. șl R. P. Ungară.

Convorbiri sovieto-si- 
ri@Il@. — Damasc nu avut loc con
vorbiri Intre generalul Mustafa 
Tlass. ministru] apărării al ’Siriei, sl 
mareșalul Andrei Greclko. ministrul 
apărării' aț U.R.S.S în cursul con
vorbirilor au tort semnate Înțelegeri 
ta p-obteme ale dezvoltarH In con
tinuare a colaborării sovtoto-slriene. 
fr.A.s.s.).

I fost interzisă întruni- 
I6Q Partidului Național Democrat 
(neofascist), programată; pentru zile
le de 13 șl 14 mal. do către aularl- 
taîlle militare ale celor trei mar’ pu
teri din Berlinul occidental. 
(T.AJ5K).

Conferința internațională 
sindicală a minerilor,18 raM 
participă delegați din pesta SO de 
țări, printre care sl din Romrtnla. 
șl-a încăput lucrările, la Sofia.

0 delegație a Gărzilor 
Patriotice din Republica 
SociaMstfi Romfinia,coadus? 
de tovarășul Paul Marinescu, șeful 
«talului major central' al Gărzilor 
Patriotice, efeclueoză □ vizită In R.P. 
Chineză. Delegația a fast primită 
de LI Dfl-șfn. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.Q Chinez, sefu! 
Direcției generale politice a Arma
tei Populare .Chineze do Eliberare. 
Cu acest prilej, a avut toc o con
vorbire cordială si prietenească în 
cursul șederii tn R. P. Chineză, d^r 
legația a vizitat întreprinderi, co
mune populare, imitați militare, mu
zee șl expoziții la Pekin, Tindoo, 
Șanha! șl Canton. Sîmbăta. delega
ția română a plecat ep-c patria.

Sciisoâie adresată gu
vernului indian de pre
ședintele Pakistanului. Pre- 
ședințele Zulfikar All Bhutto a de
clarat. ța Lahore, că a adresat, stm- 
bătă. guvernului Undlan. prto inter
mediul Ambasade! Elveției, o scri
soare propunînd luna iunie pentru 
înlllnteea sn cu primul ministru. In
dira Gandhi, informează agenția 
France Presse.

PARIS 13 (Agei-prcs). — într-un 
Interviu acordai ziarului englez „Iha 
Tinies". președintele Franței. Georgeo 
Pompidou. reafirmi nd dorința țării 
sale ele n consolida relaUlîp cu par
teneri! veal-europonl. n șubllnlât, că. 
în același timp, membri! Plete! co
mune „trebuie să dezvolte relațiile de 
cooperare cu toate țările europene". O 
destindere reală, a adăugat’ oreședih-

tele Pompidou. reprezintă soluția 
Eccuritățiî In Europa.

Referindu-se la atitudinea târli sate 
față, de organismele Integrate ata 
N'.A.T.O., președintele Pomnldou a 
reafirmat că, In ce privește Franța, 
„o asemenea Integrare, fie ca șl prin 
mijloace Indirecte, rămine cu desă- 
virșlre exclusă".

CĂLARE PRIN PARIS...
Cavalerii volanului 

vor ceda ‘ locui ca
valerilor adovărațl’ Ni
meni nu-șl poate face 
asemenea lluzlL Dar ...______________
dorul după natura uî- nulă'a potcovarilor, șe- 
tală. d'.qta potcovarul. ' '
satului, după mireasma , 
finului uscat a reînviat 
In ncesto zile la Paris, 
o dată cu deschiderea 
primului Salon al oa- 
lululi jwa de. Călăreții au 
defilat pe marile artere

cole ecvestre, cu turn!- , tuși, «atonul din plata 
rurl cavalerești, eur&e Bastille! se inspiră nu 
căzăccștl, rodeo amuți-- numai din amintiri, cl 
cane, precum șl ve- șl din... studierea pieței, 
chca Industrie-; arilza-. Specialiștii .au stabilit 
larilor, ,'curalarikr ele. 
' Oare numai, din nos
talgie s-n născut ideea 
acestui eaîbn neobiș
nuit ?. Desigur. Parisul 
respiră din ce In ce mâr: , 
greu datorită celor pes- 

7r ------- ------ te două milioane de
nle orașului, tadreptin-, autovehicule rare Intră
du-se spre; foita gară'u jj Ies zilnic pe porțile
UastUiol. caro gâzduteș- 8ai0 ■; desigur, in mljio-
te acum o Inedită ex- cyl turmelor motorizâ-
pozlțle cabalină. Zilnic. te. care produc accl-
mț| șl mii de. copii al denta. nervi șl infarc-
adoleseențl dau năvală turi. imaginea bucolică
să vadă .cum arată In ' 
realitate caii, pe care 
mulțl nu-1 cunosc dâdl 
din filmele cu cow-boy. 
tnțr-un decor de poves
te. el descoperă aici o 
întreagă civilizație apu- ■ —----
să. aslst’nd la speria- de fin si ovăz I SL to

ti.rtfej că din IfrM plnă 
In 1870 numărul cailor 
a scăzut In Franța de 
la 2400000 la 700 OK). 
Dar. In ultimul deceniu, 
cifru amatorilor de că
lărie n crescut de In 
18 DOT In 120 000. Pentru 
1881 so preconizează 
cifra de un milion de— 
cavaleri In orele libere. 
Totodată, asociațiile 
hipice se înmulțesc, 
societăți de turism or
ganizează itinerare că- 

__IT,___ . ______, tare. Deci, calul are
a animalului nobil este ' viitor, calul trebuie re

lansat pe piață. Pentru 
că relntllnlrea cu na
tura este sănătoasă, dor 
81 rentabila.

P. D1ACONESCU
Paris

tlrieretulul sub 18 ani jț 
mandat, doar „adulțllor 
luați'L

Așa țl trebuie; adulțil 
percepeevoluați

' evoluată
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