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industriei chimice. La o 
pacități, programate să 
ție în acest interval, 
respectate termenele 
în funcțiune. Un
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de tovarășul Nicolae Ceaușescu
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E INVESTIȚII
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Revista americană „TIME" a pu
blicat în numărul său din 26 mar
tie aprecieri făcute 
Nicolae Ceaușescu, 
Consiliului de Stat 
Socialiste România, ... _____...
terviului acordat corespondentului 
pentru Europa de est al revistei, 
Strobe Talbott.

Au fost relevate poziția Româ
niei socialiste față de principalele 
probleme internaționale și contri
buția ei activă la opera de destin
dere, cooperare și pace. S-a re
afirmat concepția țării noastre asu
pra conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare, re- 
levîndu-se posibilitatea ca ea să 
fie convocată anul acesta. Confe
rința ar trebui să adopte princi
piile și normele de bază ale rela
țiilor dintre statele europene, pre- 

o largă 
tehnico-ști- 
alte dome- 
continentu- 
necesar ca

de tovarășul 
președintele . 

al Republicii 
în cadrul in-

Ce apreciere poate fi dată acti
vității desfășurate pe șantierele de 
investiții productive. în lunile ce au 
trecut din acest an ? Din capul lo
cului, răspunsul este pozitiv. Intr-a
devăr, pe foarte multe șantiere, cu 
tot timpul nefavorabil — acționin- 
du-se în lumina sarcinilor stabilite 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie a.c. — s-au înre
gistrat rezultate bune. în cadrul 
trusturilor de construcții industria
le din Cluj, Timișoara și Constanta, 
de pildă, aocelenarea ritmului de 
lucru și atenția deosebită acordată 
încadrării în graficele de execuție 
s-au concretizat în obținerea unor 
realizări superioare mediei consem
nate pe tară în privința îndeplini
rii prevederilor planului de investi
ții. Seria „premierelor" industriale 
din acest an a fost deschisă de tim
puriu, patrimoniul productiv al eco
nomici naționale îmbogățindu-se de 
pe acum cu citeva zeci de noi uni- ■ 
tați. Iată citeva : noul turbogenera
tor de 50 MW de la C.E.T. din O- 
radea. pus în funcțiune cu 45 de 
zile înainte de termen ; noi capaci
tăți la Uzina de prelucrare a alu
miniului din Slatina ; o capacitate su
plimentară de producție la Fabrica 
de ciment din Turda, unde cîștiffuil 
de timp în competiția cu duratele 
de execuție reprezintă 5 luni ; fabri
ca „Electroargeș" din Curtea de Ar
geș, care produce parțial, cu 60 de 
zile mai devreme și altele. Eforturi 
stăruitoare se depun acum pe nu
meroase alte șantiere, ale unor ca
pacități de producție se află 
în pragul dării în exploatare. Ast
fel, Ia lucrările de dezvoltare de la 
Combinatul de. îngrășăminte chimice 
din Turnu-Măgurele, platforma in
dustrială Slatina, pe șantierele fabri
cii de geamuri din Buzău, secției de 
fenolacetonă de la Borzești și 
altele, se definitivează ultimele lu
crări sau chiar au fost începute pro
bele tehnologice, ceea ce oferă ga
ranția că în curînd aceste obiec
tive vor putea livra economiei na
ționale primele cantități de pro
duse.

Evident, pot fi date și alte e- 
xernple pozitive în legătură cu ac
tivitatea de investiții din acest în
ceput de an. care relevă buna pre
gătire a condițiilor necesare conti
nuității lucrului pe timpul iernii, 
conlucrarea fructuoasă a beneficiari
lor de investiții, furnizorilor de u- 
tilaje, proiectanților ș.a., dar mai a- 
res munca rodnică a constructorilor, 

* f.ipacitatea lor de a îndeplini' exem
plar sarcinile trasate de partid în 
această direcție. Tot atit de adevă
rat este și faptul că — prin prisma 
importantei realizării integrale a 
planului de investiții din acest an 
pentru îndeplinirea 
inte de termen — 
două luni prezintă . ...
necorespunzătoare. Nesatisfăcător e- 
voluează lucrurile pe șantierele in
dustriei ușoare, industriei metalurgice,

serie de ca- 
dea produc- 
nu au fost 
de punere 

sondaj efec
tuat recent de organele Băncii de 
Investiții a arătat că, pe unele șan
tiere, se mențin neajunsuri serioa
se, iar în unele locuri, ca de 
pildă la lucrările de la C.E.T. 
Rovinari, Uzina de oțeluri alia
te Tîrgoviște, Fabrica de rulmenți 
din Alexandria, sectorul furnal din 
cadrul C.S. Galați. în luna februa- 

inre- 
pla-

rie. s-au majorat restanțele 
gistrate anterior în realizarea 
nului. de investiții.

Ou toată tăria trebuie să se 
leagă că recuperarea neîntîrziată a 
tuturor rămînerilor în urmă și ac
celerarea ritmului de lucru în ve
derea respectării termenelor de pu
nere în funcțiune stabilite constituie 
sarcini de maximă importantă eco
nomică. în ce direcții trebuie acțio
nat cu prioritate ? Din multitudinea 
problemelor ridicate de îndeplinirea 
exemplară a planului de investiții, 
ne oprim la cele care ni se par că 
răspund cel mai bine momentului 
aotual. în primul rînd. este vorba 
de darea grabnică în exploatare a 
capacităților restante din anul tre
cut și din acest trimestru. Se știe 
că. datorită încălcării termenelor de 
punere în funcțiune la citeva zeci 
de obiective, anul trecut s-au înre
gistrat pierderi importante la o se
rie de produse de bază ca. de pil- 

caustică și 
ciment, ce-

înte-

cincinalului îna- 
bilanțul primelor 
si unele situații

dă. fontă, tablă, sodă 
calcinată, acid sulfuric, 
luloză. hirtie ș.a. Este limpede că 
fiecare zi de întârziere în finalizarea 
obiectivelor restante face imposibilă, 
in continuare, realizarea potrivit 
planului a unor cantități însemna
te de produse necesare economiei și 
a acumulărilor bănești aferente ca
pacităților respective. Ca atare, atit 
beneficiarii de investiții cît si con
structorii au datoria să respecte cu 
strictețe graficele cu termene de pu
nere în funcțiune reprogramatc, 
elaborate în comun. Atunci cînd se 
acționează cu promptitudine si înal
tă răspundere, măsurile stabilite 
pentru mai buna coordonare a 
activității constructorilor. men
torilor și furnizorilor de utilaje își 
dovedesc pe deplin eficacitatea ; un 
număr de 11 capacități, la care se 
depășiseră termenele inițiale de pu
nere în funcțiune din anul trecut, au 
început să producă. Totuși, alte 
obiective restante din anul 1972, 
reprogramate să fie date in exploa
tare pină acum — între care men
ționăm capacitățile suplimentare de 
producție de la Uzina chimică din 
Valea Călugărească, Fabrica de ar
mături din fontă și otel din Zalău 
etc. — n-au reușit să treacă 
nici acest al doilea „examen" inau
gural. Ideea împăcării cu neajun-

V-a)(Continuare in pag. a

Brățara de aur
Că, această expresie care simbolizează într-o veche 

zicală românească valoarea meseriei, a putut fi in rea
litățile trecutului înlocuită cu „cătușe de plumb", nu 
este nici o descoperire. Victor Vântu, in recentul său 
volum, „Ce lăsăm in urma noastră", ne înfățișează, 
printre altele, destinul ultimului „ghiftar" hunedo- 
rean, Constantin Sireteanu, descriindu-ne pe o sin
gură pagină întregul coșmar al unei meserii care nu
mai brățară de aur nu putea fi numită. Aceea de um- 
plător cu vagonetul de minereu și cocs al pintecului 
de iad din cuptoarele siderurgice sub vulcanul lor de 
miasme otrăvitoare ; de unde și numele de „ghiftar", 
de la nemțescul „Gift" — otravă.

„Cînd teșeai de la lucru, nu știai ce te durea mai 
rău : capul de atîtea gaze, picioarele de atlta umblet 
sau brațele de atîta împins"...

Omul care cuprindea într-o singură frază calvarul 
unei meserii, ca și alții, a ajuns maistru la incărca-

PICĂTURA DE CERNEALĂ

rea mecanizată a furnalelor : „A trebuit să mă pre
gătesc mult mai bine profesional — îi scrie el auto
rului — pentru a cunoaște aparatura și utilajele 
care la vechea secție nu le-am avut". Cătușele 
plumb au fost schimbate cu o adevărată brățară 
aur.

O meserie la fel de cumplită ca a „ghîftarilor" 
s-a părut a fi doar aceea a „puțarilor"

pe 
de 
de
mi 

_ ___ ... ... . e.vtractori
cu vagonetul ai țițeiului din mina de petrol de la Să- 
rata-Monteoru. Nu era doar un calvar, ci o viermuia
la de fier într-un iad rece, sufocant, pe pungile col
căitoare de petrol din adîncul pământului. O invenție 
diabolică, de cumplită tortură trupească, dar care ne 
dădea „mîndria" de a poseda unica mină de petrol . 
din lume. Am trecut nu de mult pe acolo. Foștii „pu- 
țari" lucrau în halate albastre, curați și demni. Son
dele subterane fuseseră complet automatizate. Și „că
tușele de plumb" căzuseră de mult.

In casa lui Victor Balaure din Brăila, singura foto
grafie rămasă de pe urma lui Toader Balaure, fost 
hamal în port, era tăiată dintr-un ziar de prin 1940, 
în care cel mai puternic, cel mai neostenit, cel mai 
uriaș dintre docherii Dunării se vedea culcat pe. 
trotuar, cu prețul zilei de muncă scris cu creta 
tălpile late ale picioarelor. Așa a murit, lovit pe

un 
pe 

.la 
spate, în timpul unei greve din vremea războiului. 
Fiul său, Victor Balaure, este astăzi macaragiu și mî- 
nuie un colos de oțel de patruzeci de tone. Iși cuce
rise brățara de aur după ce atâția neîngenunchiați, tru
ditori cu brațele ca tatăl său, fuseseră doborîți sub 
fostele cătușe de plumb. Căci „aurul", în meserie, nu 
poate simboliza decit condiția demnității umane. A 
demnității muncii din zilele noastre.

loan GR1GORESCU

Însămînjarea culturilor din prima epocă se desfășoară cu intensitate. în 
județul Timiș, la ferma Șandra, de la I.A.S. Variaș, într-un teren bine 

pregătit se seamănă borceagul

r

\

cum și măsuri privind 
colaborare economică, 
ințifică, culturală și în 
nii," între toate țările 
lui. ■ Totodată, apare 
reuniunea general-europeană să-și 
propună crearea unui organism 
permanent, care să asigure conti
nuarea consultărilor și schimburi
lor de păreri în vederea dezvoltă
rii colaborării și înfăptuirii secu
rității pe continent.

în acest cadru, în interviu se fac 
aprecieri asupra convorbirilor pre
liminare în vederea începerii ne
gocierilor propriu-zise consacrate 
reducerii forțelor armate străine 
de pe teritoriile statelor din Eu
ropa centrală. Se subliniază că, în 
pofida unor dificultăți, se va ajun
ge pînă la urmă la o înțelegere 
acceptabilă cu privire la desfășu-

rarea negocierilor. România consi
deră că în viitor convorbirile vor 
trebui extinse și la alte zone ale 
continentului, la toată Europa — 
deci să se ajungă la o conferință 
privind problemele militare, redu
cerea și, pînă la urmă, retragei-ea 
trupelor străine de pe teritoriu] 
altor state, reducerea trupelor na
ționale, precum $i alte măsuri de 
dezangajare militară, care să 
creeze condiții reale pentru o ade
vărată securitate a tuturor statelor 
de pe continent.

în legătură cu viitorul relațiilor 
dintre statele europene, în interviu 
se relevă că dezvoltarea unor ra
porturi de colaborare presupune 
deplina egalitate în drepturi, fără 
nici o îngrădire. în context se arată 
că introducerea și menținerea unor 
restricții și bariere de către Piața 
comună ar putea avea efecte ne
gative asupra colaborării europene 
și internaționale. Este exprimată 
speranța că se vor găsi căile pen
tru înlăturarea restricțiilor, precum 
și. modalitățile care să permită o 
largă colaborare, pe baza egalității 
și avantajului reciproc.

Răspunzînd la o întrebare pri
vind alternativa la actuala divi
zare a lumii în blocuri, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a ară
tat că, în ce privește blocurile e- 
conomice, se pare că ele au o 
perspectivă ceva mai îndelungată. 
Blocurile militare însă sint în 
contradicție cu tendințele mondia
le spre destindere, constituie un 
anacronism în viața internaționa
lă, o frînă în dezvoltarea relații
lor dintre state, în calea colabo
rării și păcii. De aceea, România

A

Acum, cu toate forțele
LA SEMANAT!

Timpul s-a încălzit simțitor- în toa
tă țara. Acum trebuie să se trea
că cu toate forțele, pe un front larg, 
la pregătirea terenului și semănat. 
Din datele oferite de ministerul de 
resort rezultă că, oină la 23 martie, 
au fost executate arături pe 326 770 
hectare, ceea ce reprezintă 32 Ia sută 
din planul întreprinderilor agricole* 
de stat și 22 Ia sută din cel al coo
perativelor agricole. De asemenea, au 
fost insămințate, pînă la aceeași dată, 
48 550 hectare in cooperativele agri
cole și 16 460 hectare în întreprinde
rile agricole de stat. în ultimele zile, 
datorită timpului excepțional de fru
mos și 
meniior 
lucrările ______  _________ ___
mînțate au crescut considerabil. în 
unele județe din vestul țării semă
natul culturilor din prima urgență 
se apropie de sfîrșit. Din această 
săptămînă se va putea trece Ia se
mănat și în Muntenia, precum și in 
alte zone ale țării. Este necesar ca, 
în aceste zile, toate utilajele agri
cole. întreaga forță de muncă de la 
sate să fie concentrate Ia pregătirea 
terenului și semănat, la executarea 
celorlalte lucrări de sezon din agri
cultură.

Soare, cald
și munca spornică

participării masive a oa- 
muncii din agricultură Ia 
agricole, suprafețele însă-

■ An jtidețul Bihor; 
timpul frumos din 
săptămînă care a tre
cut a fost folosit din 
plin la pregătirea te
renului'și semănat. A- 
răturile sint practic 
încheiate : au mai ră
mas de arat suprafețe 
mici situate în zonele 
deluroase, unde 
estg 
tate 
fost 
nat.

■ agricole, din cele 48 720 
hectare destinate cul
turilor din prima epo
că, pînă la 25 martie 
au fost însămîntate 
35 540 hectare, din care 
21 300 hectare in ogor 
propriu, iar restul în 
cultură ascunsă. în în
treprinderile agricole

solul 
mai umed. Rezul- 

remarcabile au 
obținute la semă- 

In cooperativele

de' stat ă fost depășită : 
suprafața de 4 260 ha 
prevăzută a se înșă- 
mînța în prima epocă.

De la primele ore 
ale dimineții și pină 
seara tirziu, cei peste 
2 600 mecanizatori lu
crează fără întreru-, 
pere pentru a putea 
recupera din timpul 
pierdut ca urmare a 
deșprimăvărării tîrzii. 
Despre măsurile care 
au permis intensifica
rea lucrărilor ne-a 
vorbit, tov. Petru O- 
laru, director adjunct 
al direcției agricole 
județene.

„Am urmărit ca a- 
răturile să se facă și 
iarna, cînd pămîntul 
era înghețat doar la

au fost arate 7 000 
Un rol deosebit 

avut și acțiunile 
cooperare între

suprafață. De • exem
plu, în plină iarnă, la 
cooperativele agricole 
Ținea, Ghiorac. Nojo- 
rid 
ha. 
au 
de
stațiunile pentru me
canizarea agriculturii. 
Astfel, in toamnă au 
fost „coborîte" din zo
nele de deal în zona 
de cîmpie peste 200 
de tractoare care au 
arat aici circa 15 000 
ha. Acțiunea de coo
perare continuă și în

Dumitru GÂȚA 
Iosif POP

(Continuare 
în pag. a III-a)

A

în aplicarea DECRETULUI 

Două centrale industriale cu profil diferit 
se confruntă cu o problematică similară 

și ajung la aceleași concluzii
Citiți relatările reporterilor noștri în pagina a III-a

/--------------
— Știam doar casa. 

Undeva, pe bulevar
dul Dacia. Am aștep
tat ce am așteptat și, 
iată, colegul cu care 
străbateam trotuarul 
mai bine de o oră, îmi 
face semn. Din clădi
re iese un băiat tî- 
năr, la vreo 20 de 
ani. 1,80 m înălți
me. Blond. Cu o a- 
semenea claie de păr 
incit te întrebai : e 
fată ori băiat ? Doar 
in cămașă — era in 
septembrie — iar la 
pantaloni avea o cu
rea Iată. Era el : Li- 
viu L. în sfirșit, se 
decide și o apucă pe 
bulevard. La „Casata" 
întîlnește un grup de 
tineri. Băieți, fete. Se 
îmbrățișează. „Să aibă 
vreun amestec și a- 
ceștia 7“ mă întreb. 
Mă rog, Întrebările pe 
care ti le pui de fie
care dată. Caut să 
nu-mi scape nimic. 
Dar, pînă una alta era 
să-mi scape Liviu...

— Cum ?
— A țîșnit pur ji 

simplu intr-un trolei
buz de gară și abia 
am izbutit să mă urc 
și eu, prin față... Con
trolam in oglinda re- 

k____ ____

trovizoare orice urcare 
sau coborîre prin 
spate...

înfățișate astfel, 
episoadele de mai sus 
nu pot să nu transmi
tă ceva dintr-o „tem
peratură" specifică.

tine eșuate, cu nume
roase stări de impas, 
dar și cu bucuria sim
plă pentru repararea 
unei nedreptăți, cu sa
tisfacția. că legea a 
fost aplicată drept, 
restabilind, acolo unde

se pronunță cu fermitate și în mod 
constant pentru desființarea blocu
rilor militare și pentru așezarea 
relațiilor dintre state pe o bază 
nouă. Aceasta presupune luarea 
în considerare a principiilor în
scrise în Carta Organizației Na
țiunilor Unite — dreptul la inde
pendență și suveranitate al fiecă
rui stat, dreptul de a-și alege ca
lea dezvoltării economico-sociale 
fără nici .un amestec din afară, 
deplina egalitate în drepturi, pre
cum și excluderea oricărei forme 
de ingerințe, de amenințare sau de 
folosire a forței în raporturile din
tre state.

Referitor la relațiile româno- 
americane, în interviu se mențio
nează că în ultimii ani s-au obți
nut rezultate bune în dezvoltarea 
raporturilor economice, tehnice, 
științifice, culturale dintre cele 
două țări. S-a apreciat că în 
următorii 4—5 ani relațiile econo
mice româno-americane ar putea 
spori de 3—4 ori și chiar mai 
mulț, dacă se va realiza unul din 
angajamentele asumate de pre
ședintele Nixon —■ de a acorda 
României clauza națiunii celei mai 
favorizate, de a crea și pentru pro
dusele românești aceleași condiții 
pe care le au produsele altor state.

„Ținînd seama de declarațiile 
președintelui Nixon și ale altor re
prezentanți ai cercurilor conducă
toare din Statele Unite, sperăm că 
aceasta se va realiza în curînd, 
ceea ce va deschide noi posibilități 
pentru extinderea relațiilor de co
laborare dintre țările noastre", a 
subliniat președintele Nicolae 
Ceaușescu.

itrimestru, în numeroase unități economice:

Cu toate greutățile provocate In luna martie de masivele căderi 
de zapadă, din toate județele țării sosesc în aceste zile Ia redac
ție știri și telegrame care anunță realizarea înainte de termen a 
sarcinilor de plan pe primul trimestru.

BZiua de 21 martie a.c. a mar
cat și pentru CONSTRUCTO
RII VIITORULUI COMBINAT 

de îngrășăminte chimice 
DIN ARAD realizarea planului de 
construcții pe primul trimestru al a- 
nului. Constructorii combinatului 
sint hotăriți ca, pină la 31 martie, 
să realizeze o producție egală cu 
32 la sută din planul anual de in
vestiții.

H Colectivul., FILATURII DE 
BUMBAC DIN SLOBOZIA și-a 
îndeplinit sarcinile de plan tri

mestriale la nivelul maximal. Pînă 
la sfîrșitul trimestrului vor fi livra
te suplimentar 21.6 tone fire de 
bumbac și alte produse în valoare 
de 2 milioane lei, ceea ce înseam
nă realizarea a jumătate din anga
jamentul anual asumat.

lui a fost Îndeplinit de harnicul 
colectiv cu 10 zile mai devreme. 
S-au livrat la export, peste plan. 165 
lene castraveți. 10 tone ardei gras 
și 1 000 kg roșii. Pină la 31 mar
tie vor fi livrate in plus. peste 
sarcinile trimestriale, 500 tone cas
traveți, din care 450 la export, 24 
tone ardei gras ș.a. întrunind ca
lități estetice și gustative superi
oare, produsele întreprinderii de 
sere Ișalnița sint mult solicitate la 
exporti'

ra Muncitorii, inginerii și tehni- 
denii ÎNTREPRINDERII DE 
GEAMURI BUZĂU au obținut 

rezultate remarcabile în întrecere, de 
la începutul anului și pînă acum. 
Planul de producție aferent trimes
trului L a fost recent îndeplinit, 
astfel că, pină la. finele lunii mar
tie. se vor realiza suplimentar cir
ca 10 000 metri pătrați geam secu
rizat și 10 000 metri pătrati 
semișlefuit.

■ UZINA DE ANVELOPE VIC- 
TORIA-FLOREȘTI este a ze
cea unitate industrială din ju

dețul Prahova care a anuntait înde
plinirea prevederilor maximale ale 
planului trimestrial. Această uzină, 
care furnizează economiei naționa
le întreaga gamă de anvelope pen
tru autoturisme românești, urmează 
să înscrie la finele lunii martie] un 
spor de produse peste plan de cir
ca 20 000 anvelope.

geam

BLa ÎNTREPRINDEREA
SERE IȘALNIȚA se află ____
recoltarea primului ciclu de 

produse din acest an : trufandalele. 
Planul pe primul trimestru al anu-

DE 
în toi

B ÎNTREPRINDEREA DE FO
RAJ DIN BASCOV, județul

Argeș, și-a îndeplinit cu 8 zile 
mai devreme planul trimestrial. Suc
cesul se datorează unor măsuri e- 
ficientei între care amintim mai 
buna aprovizionare a sondelor cu 
produse chimice și piese de schimb, 
întărirea asistenței tehnice in toate 
schimburile, introducerea acordului 
global la majoritatea formațiilor de 
lucru.

în secția de mașini electrice a Uzinei de construcții de mașini din Reșița se lucrează intens pentru finalizarea 
fabricației unor produse deosebit de importante pentru economia națională

telefon. De la o sim
plă informație.

— Potrivit căreia... '!
— ...CÎțiva tineri, în 

genere fără ocupații 
definite, statornice 
(categoria asta se află, 
după cum arată sta

1500de conversații 
pentru un singur 

adevăr
Căpitanul Mihai Iri- 
tnioiu, de la serviciul 
judiciar al Miliției 
Capitalei, acceptă doar 
termenul de tempera
tură normală a fiecă
rei profesii. Are 34 
de ani, este de 17 ani 
in miliție și, in acest 
.-ăstimp, munca lui s-a 
Intersectat și cu des

a fost Încălcată, achi- 
librul moral și justi
țiar firesc.

Cazul Liviu L. se 
.■ircumscria la fel, 
dincolo de granițele 
legii.

— De fapt, de la e« 
iți pornit ?

— Ca în atitea alte 
Împrejurări, de la ur.

tisticile, după cum mă 
obligă să constat ex
periența mea, proprie 
mai tot timpul in 
„anticamera" delictu
lui) puneau la cale o 
infracțiune. Se ocupau 
și cu trafic de valută. 
Noi aveam însă nevoie 
de probe. De dovezi 
certe, imbatabile.

Nu o dată, in con
versația cu Mihai Iri- 
mioiu a revenit acest 
laitmotiv — al pro
belor. Este legea de 
fier a profesiei, repu
să de ani de zile la 
noi în drepturile ei 
fundamentale : să iei 
toate măsurile legale, 
care se impun, împo
triva unui vinovat, 
dar să nu nedreptă
țești un om, rigorile 
actului justițiar să nu 
ricoșeze intr-un nevi
novat. Proba de foc a 
fiecărui caz — și un 
caz înseamnă un om 
sau mai multi — o re
prezintă faptele, dove
zile. Faptele se cer re
constituite cu răbdare 
și inteligență, cu per
severență și pasiune 
pentru aflarea adevă
rului.

— Ați rămas la tro
leibuz.

— Nu prea mult. La 
Gara de Nord, Liviu 
coboară. Cobor și eu. 
prin față, și o iau îna
inte. Era circumspect.

Hie TANASACHE

(Continuare 
in pag. a Il-a)

• Pe scurt,
20 000 hunedoreni la 

înfrumusețarea orașului. 
La_ Hunedoara a fost declan
șată ampla acțiune cetățenească 
pentru transformarea acestei a- 
șezări, industriale prin excelen
ță, intr-un adevărat oraș al zo
nelor verzi și al florilor. Mobi
lizați de asociațiile de locatari și 
de deputății din cele 12 sectoare 
de activitate gospodărească ale 
orașului, peste 20 000 de hunedo
reni au lucrat duminică Ia curăți
rea și amenajarea spațiilor din ju
rul blocurilor, a zonelor verzi și 
locurilor de agrement. Ei au cură
țat, săpat și nivelat majoritatea îm
prejurimilor blocurilor de locuit, au 
plantat 5 000 noi fire de trandafiri, 
peste 11 000 fire de gard viu și au 
transplantat 30 de brazi etc.

Stațiunea Felix și-a 
deschis porțile pentru se
zonul estival. Peste 3 000 de 
orădeni, la care s-au adăugat 
turiști din Arad, Timișoara, Satu- 
Mare, Baia Mare, Zalău, Cluj și

din țară •
din alte localități au petrecut du
minică o zi splendidă de odihnă 
(termometrul a înregistrat 22 
grade).

Alături de aceștia se bucură de 
binefacerile efectelor curative ale 
apei termale de aici 2 200 de oa
meni ai muncii din țară, precum 
și primul grup de suedezi sosit 
în urmă cu citeva zile. Vor 
sosi și alte grupuri din Fin
landa, Norvegia, Danemarca și din 
alte țări cu care s-au încheiat con
tracte pentru 7 000 locuri în acest 
an.

Modernizarea localită
ților rurale ieșene. In lu_ 
dețui Iași au fost întocmite schițe 
de sistematizare pentru toate cele 
85 localități rurale — centre de co
mune — și pentru 136 sate compo
nente. Pe planșetele proiectanților 
ieșeni se află acum în lucru schi
țele de sistematizare și pentru res
tul așezărilor din județ. Această 
acțiune va fi încheiată cu un an și 
jumătate mai devreme față de 
sfîrșit/ul anului 1975, termen stabilit 
pe țară.
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FAPTUL!

DIVERS!
înalta 
tensiune 
a omeniei

Viața tînărulul electrician 
Vasile Stirbăț, de la întreprin
derea de rețele electrice din 
Suceava, era in pericol. Acci
dentat grav în timp ce efectua 
revizia stației de 110 kV de la 
Bamar, el a fost transportat Ia 
spitalul din Suceava și, de aici, 
mai departe la București. Pre
zenta arsuri pe 62 la sută din 
suprafața corpului. Șansele de 
supraviețuire erau extrem de 
mici. Totul depindea de trans
fuzia de singe și transplantul 
de piele la care urma să fie 
supus. La apelul medicilor, pes
te 30 de colegi de muncă au 
venit să-i ofere singe, iar 4 
dintre aceștia (in urma unor 
complicate operații) i-au donat 
piele. Acum, V. S. este in afa
ra oricărui pericol, urmînd ca 
în scurt timp să se întoarcă din 
nou la lucru.

Sezonul 
turistic si... 
pietonii

Duminică, 25 martie a.c., a 
fost prima zi de „rodaj" pentru 
automobiliști înaintea noului 
sezon turistic. N-a fost o zi 
fără accidente. Din totalul a- 
cestora insă, cele mai multe — 
după cum aflăm de la Direcția 
de circulație din cadrul Inspec
toratului general al miliției — 
s-au produs din vina... pieto
nilor grăbiți sau neatenți la 
traversarea străzilor și șosele
lor și, îndeosebi, a copiilor ne- 
supravegheați de părinți. Ase
menea accidente au fost înre
gistrate in comuna Tuzla (Con
stanța), in orașul Cluj, la in
tersecția Aleii Tineretului cu 
strada Uzinei electrice, in satul 
Berbești (Maramureș). Aces
tea (și altele) sînt tot atitea ar
gumente care arată că inten
sificarea circulației rutiere obli
gă nu numai pe șoferi, ci și pe 
pietoni la o pregătire de natu
ră să-i scutească de orice sur
prize. .

Zarurile au 
fost aruncate

Noapte de noapte, Ion Băci- 
lă și Dumitru Pralea din Sibiu, 
str. Someșului nr. 39 și, respec
tiv, str. G-ral Magheru nr. 47, 
își invitau acasă numeroși mu
safiri pe care-i antrenau pînă 
dimineața in diverse jocuri de 
noroc. în cursul unui control, 
ambele „cafenele" au fost de
pistate însă de organele de mi
liție. Și atît gazdele cit și mu
safirii au trebuit să arunce za
rurile. Trimiși în fața instanței 
de judecată, I. B. și D. P. „au 
cîștigat" 6 și, respectiv, 3 luni 
de închisoare, iar invitații lor 
Florin Rotaru, Constantin An- 
ghel, Aurel Muntean, Cornel 
Proșteanu, Otto Gunesch, Ni- 
colae Picu și Sandor Schwartz 
— cite două luni de închisoare.

Joc periculos
Adriana Baias, elevă In clasa 

a V-a de la școala generală 
din comuna Vad (Bistrița-Nă- 
săud), se juca de-a telefonia cu 
creioanele, în pauze începea, 
cind cu o colegă, cind cu alta, 
conversații amuzante prin in
termediul unor creioane intro
duse în urechi. Intr-una din 
zile, pentru Adriana jocul a- 
cesta a luat o întorsătură în
grijorătoare. tmbolnăvindu-se 
grav, ea era amenințată să-și 
piardă auzul. Și dacă n-a ră
mas cu o asemenea infirmitate, 
aceasta se datorește numai in
tervenției prompte a unor me
dici specialiști de la o clinică 
din Cluj. Un caz care arată că, 
in pauzele elevilor, profesorii 
desemnați să-i supravegheze nu 
au... pauză.

Telefonul 
salvator

I

I

I

I
I
I

Ora 5 dimineața. La miliția I 
din Alexandria s-a primit un 1 
telefon : în curtea imobilului 1 
de pe strada Dobrogeanu Ghe- I 
rea nr. 33 a fost descoperit un I 
nou născut abandonat. Datori- I 
tă intervenției prompte a lu- ■ 
crătorilor de miliție și a medi- I 
cilor, copilul a fost salvat. Cît | 
despre mama sa, Al. M., sala
riată la cooperativa „Deservi- I 
rea" din localitate, în urma a- | 
cestui fapt ea va suferi conse- • 
cințele prevăzute de lege.

în „ring“
Nicu C. Toader și Vasile C. 

Rotaru s-au intilnit la coopera
tiva de consum din Cișmea (Bo
toșani) și s-au hotărit să vadă 
care dintre ei este mai puter
nic. Așa că, nici una, nici două, 
s-au luat la trintă. In toiul 
luptei insă au nimerit peste un 
butoi cu ulei, care, rostogolin- 
du-se pe „ring", s-a vărsat pes
te mărfurile depozitate in a- 
propierea sa. „Arbitrii" (a se 
citi organele de ordine) sosiți 
la fața locului au omologat par
tida cu cite o amendă de 500 de 
lei pentru fiecare luptător și 
un proces verbal de plată a 
pagubelor pricinuite.

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scînteîi"

în ultimii ani au fost adoptate o 
serie de măsuri pentru perfecționa
rea activității consiliilor populare, 
pentru a face mai cuprinzătoare și 
mai eficientă munca lor, pentru a da 
posibilitate maselor largi de cetățeni 
să participe direct la exercitarea ac
tului conducerii pe plan local. Un 
rol de prim ordin în realizarea aces
tui obiectiv revine comisiilor perma
nente, care antrenează în mecanis
mul activității lor aproape pe toți 
deputății țării, specialiști din cele 
mai diverse sectoare, mase largi de 
cetățeni.

O sinteză întocmită de Direcția 
generală pentru consilii populare a 
Consiliului de Stat, referitoare Ia 
pregătirea și desfășurarea ultimelor 
sesiuni ale consiliilor populare jude
țene și municipale, s-a ocupat pe larg 
de activitatea acestor organisme. Sînt 
astfel puse în evidență numeroase 
acțiuni și inițiative ale deputaților, 
preocupări ale comitetelor executive, 
ale celorlalte organe ale administra
ției de a valorifica studiile și con
troalele efectuate ; sint vizate în 
același timp și o serie de neajunsuri 
ce persistă în modul cum unele con
silii populare lucrează cu aceste 
comisii.

Participarea comisiilor permanente 
la perfecționarea activității curente 
a consiliilor populare este fără în
doială o realitate de necontestat. 
Edificator pentru caracterul cuprin
zător al activității desfășurate de 
aceste organisme este faptul că, în 
cursul anului trecut, comisiile per
manente de Ia 20 de consilii popula
re județene și al municipiului Bucu
rești au efectuat 1130 de controale 
și studii în peste 3 700 de unități 
economice și social-culturale. Dacă 
avem în vedere că la aceste acțiuni 
au fost antrenați, alături de deputați, 
circa 4 000 de specialiști din diverse 
domenii de activitate și peste 13 000 
de cetățeni — îndeobște cei direct 
interesați în perfecționarea muncii în 
sectoarele supuse analizei — putem 
spune, fără a greși, că actuj deciziei, 
al conducerii vieții locale se reali
zează din ce în ce mai mult, prin 
participarea directă a maselor.

O analiză mai atentă a numărului 
de studii și controale efectuate în 
anul trecut de comisiile permanente 
ne pune în fața unor constatări care 
invită, fără îndoială, la concluzii 
mai largi. în multe județe și munici
pii antrenarea comisiilor permanente 
la soluționarea problemelor de interes 
social-economic general a devenit o 
practică de lucru curentă, care are 
efecte dintre cele mai favorabile asu
pra perfecționării conducerii în sec
toarele analizate.

Un atractiv punct turistic - Hanul Bran
în pitoreasca zonă montană Bran, 

din apropierea Brașovului, COOPE
RAȚIA DE CONSUM a amenajat 
unul din cele mai atractive popa
suri turistice ale sale — HANUL 
BRAN. Pentru amatorii de dru
meții care vin dinspre Brașov sau 
din Cîmpulung-Muscel, pe drumul 
național de largă circulație Pitești- 
Brașov, Hanul Bran constituie un

1500 DE CONVERSAȚII
(Urmare din pag. I)

se uita în dreapta, în stînga. Nu, n-a 
simțit că cineva îi poartă de „grijă". 
Mi-a zis asta și în taxiul in care am 
mers apoi împreună, la miliție. I-am 
spus să țină miinile în față. Le-a 
ținut. Nu și-a atins buzunarele. Cu 
toate acestea, la coborîre, în mașină, 
pe locul unde șezuse a apărut o 
bancnotă de 20 de dolari. „Ți-ai 
pierdut banii", îi zic. „Eu?" se miră 
el candid. îl privesc drept în ochi și 
văd că tresare. Se apleacă și ia hîr- 
tia. Mă intriga cumplit faptul : cum 
naiba se descotorosise de bancnota 
aia ? (asupra sa aveam să găsirii, în 
total, 110 dolari). Doar nu-mi luasem 
ochii de la miinile lui !

— Chiar, cum ?
— Mi-a înțeles curiozitatea și a 

repetat gestul așa, pentru mine. 
V-am spus : la pantaloni avea o 
curea lată. Bancnota aia o dosise 
între cămașă și pantalon. Cureaua 
lată o ținea bine. Cînd voia să scape 
de hirtie, se apleca, cămașa glisa, o 
trăgea afară și, gata...

— După cum se vede, nu vă lip
sesc prilejurile de „instruire"...

— Așa-i meseria noastră, zîmbește 
Mihai Irimioiu. Lucrăm cu „unicate". 
Ceva diferă totdeauna : locul, timpul, 
persoanele implicate ori cele care 
trebuie apărate. Liviu L. era un tînăr 
inteligent. Cu legături însă — mă re
fer la „prieteni" — din zona asta, a 
nemuncii. Viorel Plăvițu și Gh. Da
vid, zis Gion, tot din București — 
tineri fără ocupație (Gion spune 
că-i... cascador!) au fost și ei ames
tecați in combinațiile dubioase ale 
lui Liviu. Am stat de vorbă cu cei 
doi. M-au asigurat că experiența 
prin care au trecut — au fost la un 
pas de privarea de libertate — i-a 
învățat ceva. Sint la vîrsta cînd pot 
să-și dea singuri seama ce e bine și 
ce e rău. Sint la vîrsta cînd pot de
cide și discerne cu propriul cap.

— Observ că, după ce ați rezolvat 
acest caz și ați tras linie, aveți sufi
ciente 'motive de optimism.

— Dar și de reflecție. Chiar în 
episodul cu Liviu L. Să explic însă 
despre ce este vorba. îi știu pe pă
rinții lui. Niște oameni buni. 
Priceptîți in profesia lor. Corecți. Re- 
petenți doar Ia o singură materie : 
aceea de educatori ai propriilor copii. 
Trei băieți au — și toți trei pe căi 
lăturalnice... Cînd am încopciat ulti
ma filă la dosarul lui Liviu m-am 
gindit mult la destinul acestor oa

Multe din Intervențiile deputaților 
în analizarea unor probleme in do
meniul industriei s-au soldat, de 
pildă, cu bune rezultate. Ritmul de 
lucru pe șantierele de construcții de 
locuințe din Capitală înregistrase în 
prima parte a anului trecut serioase 
nerealizări față de cel planificat. în 
urma analizei întreprinse de comisia 
permanentă de specialitate a consi-

Nu studii și analize globale, 
ti controale concrete, 

urmate de măsuri operative.1
Cîteva considerații asupra activității comisiilor permanente 

ale consiliilor populare

Iiului popular, întărită cu numeroși 
specialiști, au fost supuse atenției 
comitetului executiv o serie de pro
puneri pentru perfecționarea apro
vizionării cu materiale a șantierelor, 
pentru îmbunătățirea calității lucră
rilor, pentru întărirea răspunderii 
comisiilor de recepție etc., care, în
sușite și aplicate operativ, comple
tate cu alte măsuri, au contribuit în 
cele din urmă la ameliorarea situației. 
Intervenții asemănătoare au făcut 
deputății — avind ca obiect de ana
liză probleme ale diversificării pro
ducției industriei locale — și în ju
dețele Olt. Sa>tu-Mare ș.a.

Controale și studii eficiente au 
efectuat comisiile permanente și în 
domeniul agriculturii. Este de apre- 

punct turistic reconfortant. Oaspeții 
acestuia găsesc aici o ambianță 
plăcută, condiții optime pentru pe
trecerea timpului liber. în tot tim
pul anului, cooperația de consum 
asigură celor care poposesc la Ha
nul Bran o gamă variată de pre
parate culinare specifice bucătăriei 
locale tradiționale, precum și ca

meni. Știți, face și asta parte din 
profesia noastră.

— Totuși, în dosare nu prea scrieți 
așa ceva.

— Scriem in noi, insă. Sîntem și 
noi părinți, oameni, și gustul amar ăl 
unui eșec, al unui impas într-o exis
tență, e același. Lucrurile acestea nu 
se consemnează cu detașare ci se 
simt, se trăiesc. Ne gîndim nu o dată 
cum de nu înțeleg unii oameni cît de 
sever poate fi decontul lipsei de edu
cație a copiilor. Viața înconjurătoa
re dă atitea avertismente și e ilo
gic că nu toți recepționează aceste 
semnale, spre binele lor, al copiilor.

Pe biroul lui Mihai Irimioiu zăresc 
cîteva cursuri de la Facultatea de 
drept.

— Cînd mai aveți timp ?
— în munca noastră, de fiecare zl, 

ce altceva facem decit să învățăm ? 
Misiunile sînt atît de diferite îneît 
fiecare înseamnă o nouă experiență 
profesională în aplicarea cunoștințe
lor de drept. O experiență pe care 
ești obligat s-o asimilezi pentru pre
venirea unui eventual eșec.

— Ați avut ?
— Eșecuri ? Alții, poate, au fost 

mai norocoși. Eu am gustat și din 
cupa asta.

Căpitanul Irimioiu se oprește la o 
ultimă împrejurare. într-o întreprin
dere bucureșteană se produce o spar
gere. Hoțul ? A smuls lacătul de la 
ușă, dar n-a intrat pe ușă. A scos 
din fișet aproape , două sute de mii, 
dar n-a luat toți banii. 100 000.de 
lei i-a abandonat la vedere. N-a lă
sat nici o urmă, decit un vag frag
ment de amprentă digitală. în același 
timp, deconcertant, una din casiere dă 
o declarație care o acuză din capul 
locului.

— Ce era ? Delapidare ? Furt ?
— Acum putem răspunde sigur : 

furt. Dar pînă aici... Pînă aici, 
aproape șase luni de muncă. Discu
ții cu 1 500 de oameni din unitatea 
respectivă, 800 de kilometri alergă
tură după alții. Și reluarea, pină la 
exasperare, a fiecărui amănunt din 
declarația casierei care se înfunda 
singură, cu o candoare vecină cu 
prostia.

— Vă dădeați seama că nu dinsa 
luase banii ?

— în asemenea situații nu totdeau
na poți răspunde printr-un da ori nu. 
Deocamdată, un lucru era clar : cu 
sau fără știință, casierița respectivă 
monopoliza toate bănuielile. Țintea 
cumva vreun scop ascuns ? Voia să 

cîat, în acest sens, în mod deosebit 
activitatea comisiei de specialitate a 
Consiliului popular județean Iași. 
Deputății din comisia respectivă au. 
efectuat un studiu, la care au par
ticipat peste 100 de specialiști, des
tinat combaterii acidității excesive a 
unor soluri și care s-a finalizat prin . 
elaborarea unui program de amen
dare a acestor terenuri (pînă în pre- 

zent au și fost executate amendări 
pe 590 de hectare).

tn alte locuri, comisiile permanen
te au avut în atenție probleme edi- 
litar-gospodărești și sociale de cel 
mai larg interes cetățenesc pentru 
localitățile respective. în orașele Si
biu, Mediaș și Tirgoviște comisiile 
permanente au analizat modul cum 
este întreținut și gospodărit fondul 
de locuințe ; în Iași, Galați și 
Cluj deputății au analizat activita
tea organismelor consiliilor popu
lare în domeniul asigurării asisten
ței sanitare, al dezvoltării rețelei de 
creșe și grădinițe etc.

Este, de asemenea, demnă de re
marcat frecvența controalelor făcute 
de deputați în cele mai diverse do
menii de activitate, stăruința cu care 

zare în camere cochete, prevăzute 
cu încălzire centrală și apă caldă. 
Pentru asigurarea din timp a locu
rilor dorite, acestea se pot reține 
fie din Bran, la telefon 16 sau 17, 
fie la telefon 14 48 00, interior 141 
din București.

în fotografie : vedere exterioară 
a Hanului Bran.

abată cercetările de la altceva, să 
acopere pe cineva ? Iată tot atitea 
enigme. Pentru că, de obicei, in 
fața unor situații prea limpezi re
fuzi să crezi că lucrurile ar sta așa 
și cauți în altă parte. Noi am con
tinuat cercetările și asupra circum
stanțelor care o priveau pe casieriță, 
dar am extins în același timp și 
cercul făptașilor posibili — cel care 
dăduse lovitura, era, categoric, bine 
informat despre topografia locului, 
despre perioadele cînd se string 
sume importante în fișetul cu prici
na (paradoxal, casa de bani de ală
turi, unde se cuveneau asigurate 
sumele, era goală !...). Și astfel am 
ajuns la un fost pasager prin între
prindere — lucrase doar două săp- 
tămîni. Este vorba de Constantin 
Zaharia, un cunoscut infractor. Re
pet : asta după șase luni de muncă, 
după numeroase piste investigate și 
abandonate.

— Din curiozitate : de ce a lăsat 
hoțul cei 100 000 pe care i-a scos din 
fișet ?

— Pentru că nu se aștepta la o 
asemenea... recoltă. Și pentru că. 
destul de atent să nu lase urme, s-a 
dovedit neglijent în pregătirea in
fracțiunii : a uitat servieta acasă. 
Cum era în cămașă, dacă băga toți 
banii în sîn ar fi bătut la ochi. Lă
comia lui a fost satisfăcută la a- 
proape... o sută de mii de lei !

— Totuși, unde e eșecul ?
— Eșecul ? Păi, faptul că am stă

ruit și in zona de bănuieli spre care 
însăși casierița ne-a îndemnat prin 
declarațiile ei, ce-a însemnat ? 
Timpul acesta de anchetă ar fi tre
buit, desigur, folosit mai bine. Dar 
nu-mi pare rău de aceste pierderi...

— în ce sens ?
— Am fost bucuros cînd s-a înlă

turat orice urmă de bănuieli, care 
planau asupra casieriței. Deși, la 
prima vedere, timpul de conversa
ție „pierdut" de „triunghiul" nostru 
cu cei 1 500 de oameni poate fi 
taxat drept vreme irosită, el a în
semnat, de fapt, mult. Oamenii s-au 
înfățișat și cu acest prilej așa cum 
erau, ne-au ajutat cu amănunte e- 
sențiale pentru noi, M-a bucurat 
apoi că nu ne-am pripit să luăm 
vreo măsură restrictivă împotriva 
casieriței care, e adevărat, dovedise 
neglijență, dar nu furase.

— Nouă, tovarășe Iirimioiu, nu ne 
rămîne decit să vă dorim cît mai 
multe asemenea „eșecuri".

revin asupra perfecționării acestora. 
Astfel, comisiile permanente ale 
Consiliului popular al municipiului 
București au efectuat anul trecut 
controale și studii In peste 1500 de 
unități ; ale județelor Galați — în 
250 de unități ; Neamț — in 220 ; Su
ceava și Botoșani — în cîte 200 ; Si
biu, Satu-Mare, Gorj și Harghita — 
între 100 și 180 de unități,etc. Res

pectivele controale șî studii au con
stituit, fără îndoială, pentru organe
le de conducere respective o boga
tă sursă de informare, de fundamen
tare temeinică a deciziilor luate.

Dar, cu toate rezultatele bune ob
ținute, în activitatea multor comisii 
permanente continuă să existe o se
rie Se deficiențe. Se impune cu pre
cădere atenției faptul că numărul 
controalelor întreprinse de aceste 
organisme în domenii de larg inte
res cetățenesc (repararea și întreți
nerea locuințelor, aplicarea legii de 
organizare și funcționare a cantine- 
lor-restaurant, rezolvarea rcclamați- 
ilor, scrisorilor și sesizărilor oame
nilor muncii etc.) este mic. De ase
menea, în activitatea unor comisii 
continuă să predomine analizele

Periodic vom prezenta, în cadrul acestei rubrici, experiența unor consilii locale ale Frontului Unității 
Socialiste privind organizarea, coordonarea și îndrumarea activității echipelor de control obștesc. Astăzi va 
răspunde la întrebările noastre tovarășul CEZAR CHERCIU, vicepreședinte al Consiliului județean Vrancea 
al F.U.S.

— Sintem sesizați de 
cititori că echipele de 
control obștesc din ju
dețul Vrancea nu e- 
fectuează cu regulari
tate verificările pre
văzute de lege. Mai 
ales cele din mediul 
rural. Cum explicați 
acest lucru și ce mă
suri vă propuneți să 
luați pentru remedie
rea situației ?

— în urmă cu aproape 
o lună de zile biroul exe
cutiv al consiliului jude
țean al F.U.S. a analizat 
activitatea de control ob
ștesc, contribuția echipe
lor cetățenești la perfec
ționarea activității sec
toarelor pe care le ve
rifică. Concluziile n-au 
fost de natură să ne mul
țumească. Statistic, pînă 
la data analizei, cele 567 
echipe constituite în ju
dețul nostru trebuiau să 
fi efectuat minimum 5 100 
controale, dar nu reali
zaseră nici jumătate din 
acest număr. Dacă in o- 
rașe, în special în muni
cipiul Focșani, majorita
tea echipelor efectuaseră 
cîte 6—8 controale. în me
diul rural activitatea de 
control obștesc era total 
nesa.tisfăcătoare. în unele 
comune, ca Movilița, Fi- 
ționești, Mera, Reghin, 
echipele de control ob
ștesc, pur și simplu, nu-și 
făcuseră simțită prezenta.

Pentru a cunoaște mai 
exact cauzele acestei 
stări de lucruri, am or
ganizat atunci o discuție 
cu responsabilii echipe
lor din care a rezultat, 
printre altele, că echipele 
din mediul rural nu au 
suficientă experiență, nu 
știu cum să acționeze. De 
asemenea, la nivelul con
siliilor comunale ale F.U.S. 
s-a desfășurat o slabă 
muncă de popularizare și 
cunoaștere a Legii nr. 6. 
vicepreședinții consiliilor 
comunale F.U.S., care 
răspund direct de îndru
marea, orientarea și co
ordonarea echipelor ne- 
tăcîndu-și datoria în mod 
corespunzător. în orașele 
Odobești și Mărăsești ac
tivitatea echipelor de 
control obștesc nici mă
car nu era coordonată de 
birourile executive ale 
consiliilor orășenești ale 
F.U.S., ea fiind lăsată pe 
seama unor activiști ob
ștești.'

— Ce ați făcut în 
această situație ?

— Am intervenit ime
diat pe mai multe pla
nuri. în primul rind, ne 
centre de comune am or
ganizat ședințe de anali
ze la care au fost convo-

globale, studiile șî controalele asu
pra .unor chestiuni strict tehnice.

Am vrea să reținem atenția și asu
pra unor anomalii existente în acti
vitatea unor comitete executive, 
care dăunează muncii comisiilor 
permanente. în loc să analizeze pro
punerile și constatările acestor or
ganisme în prezența tuturor deputa
ților care le compun, pentru a da 
posibilitatea fiecăruia să-și susțină 
punctul de vedere, unele comitete 
executive (de exemplu cel al Con
siliului popular municipal Pitești) 
ascultă doar concluziile conducători
lor acestor comisii. Probleme de a- 
ceeași natură ridică și structura u- 
nor comisii permanente. Unele din
tre aceste organisme sînt astfel al
cătuite îneît — oricît de bine inten
ționați ar fi deputății respectivi, ori
cît timp ar consacra problemelor 
obștești — nu pot cuprinde și ana
liza in mod temeinic și cu compe
tență o sferă atît de largă de pro
bleme. Una dintre comisiile perma
nente ale Consiliului popular jude
țean Dolj, de pildă, trebuie să se o- 
cupe de problemele gospodăriei co
munale, construcțiilor, sistematizării 
și drumurilor — practic de aproape 
jumătate din activitatea consiliului 
popular (? !) ; o singură comisie 
permanentă se ocupă de aceste pro
bleme și în județul Olt, iar fenome
ne asemănătoare — de supraîncăr
care a unor comisii — se întîlnesc și 
în județele Iași, Cluj. ș.a.

Nu putem încheia aceste rindurl 
fără a semnala și o altă deficiență : 
în timp ce unele comisii sînt supra
încărcate, pentru alte domenii ale 
administrației locale — cum ar fi 
repartizarea și gospodărirea spațiu
lui locativ — nu au fost create încă 
astfel de organisme prin care de
putății să-și poată exercita dreptul 
de control și asupra acestor sectoa
re ce interesează în cel mai înalt 
grad mase largi de cetățeni.

Acestea ar fi, pe scurt, cîteva ob
servații ce se desprind, în urma se
siunilor, in legătură cu activitatea 
comisiilor permanente. Sînt necesa
re, firește, măsuri la nivelul fiecărui 
județ pentru perfecționarea în con
tinuare a stilului de lucru al consi
liilor populare cu aceste organisme, 
astfel îneît, practic, comisiile per
manente să fie mai active și mai 
combative, să antreneze nemijlocit 
la conducerea treburilor locale toți 
deputății, mase largi de cetățeni. 
Numai așa hotărîrile care se iau In 
numele cetățenilor vor exprima, și 
trebuie să exprime, opinia și in
teresele lor.

Constantin PR1ESCU

cați președinții și vicepre
ședinții consiliilor comu
nale ale F.U.S. precum și 
membrii echipelor de con
trol obștesc. Cu acest pri
lej a fost supusă unei as
pro critici activitatea fac
torilor responsabili și s-a 
stabilit cum trebuie să se 
acționeze pe viitor. Tot
odată, am făcut și rein- 
struirea echipelor de că
tre specialiști ai domeni
ilor supuse controlului. în 
al doilea rind, membrii 
comisiei județene de con
trol obștesc, unii inspec
tori comerciali și alți spe
cialiști din cadrul consi
liilor populare județean, 
municipal și orășenești au 
fost repartizați pe co
mune cu sarcina de a in
tra în contact — cel 
puțin o dată pe lună

festă interes pentru acti
vitatea lor, nu participă 
cu regularitate la controa
le și nu urmăresc cum se 
rezolvă problemele sem
nalate. Asemenea situații 
au fost și la Focșani. 
Spun au fost, pentru că 
in Focșani am reorganizat 
deja echipele, le-am îm
bunătățit componența, am 
atras mai multe gospodi
ne, cetățeni care au mai 
mult timp și manifestă 
interes pentru activitatea 
de control. Cu această o- 
cazie au fost revocați a- 
cei controlori care nu ma
nifestau interes față de 
sarcina încredințată de 
colectivele din care fac 
parte. Am început o ac
țiune asemănătoare și în 
mediul rural. Cu această 
ocazie intenționăm să ex-

CARE ESTE CEA MAI INTERESANTĂ PRO
PUNERE FĂCUTĂ DE ECHIPELE DE CON
TROL OBȘTESC ÎN SECTORUL DV. DE 
ACTIVITATE ? Așteptăm scrisori pe această 
temă de la conducătorii unităților controlate.

— cu fiecare echipă 
de control obștesc. în al 
treilea rînd, pe baza unui 
grafic amănunțit, am sta
bilit să organizăm, în co
mune și sate, expuneri, 
susținute de juriști, eco
nomiști, medici și alte 
cadre, în scopul de a cla
rifica toate problemele 
din domeniile în care ac
ționează echipele.

Pentru creșterea compe
tenței controlorilor ob
ștești vom organiza tri
mestrial consfătuiri cu a- 
ceștia, în cadrul cărora 
specialiștii vor face rein- 
struiri teoretice și prac
tice. Dorim ca acestea să 
devină un instrument efi
cient pentru generaliza
rea experienței pozitive, 
dar și pentru criticarea 
și lichidarea lipsurilor.

— Este corespunză
toare componența ac
tuală a echipelor ?

— Unele din carențele 
care s-au manifestat in 
activitatea de control ob
ștesc se datoresc, în bună 
măsură, și organizării de
fectuoase a echipelor, 
faptului că în componen
ța lor, mă refer în spe
cial la cele din mediul ru
ral, au fost atrași mai a- 
les funcționari, intelec
tuali și foarte puțini ță
rani cooperatori, gospodi
ne, care pot asigura conti
nuitatea și frecvența con
troalelor. De asemenea, 
nu toți controlorii mani-

tindem controlul obștesc 
și in cadrul gurilor de 
exploatare din bazinele 
forestiere.

— Sintem, de ase
menea, sesizați că nu 
toate conducerile de 
întreprinderi și unități 
controlate acționează 
ferm pentru valorifi
carea observațiilor și 
propunerilor echipe
lor.

— In general, constată
rile și sesizările echipe
lor sint temeinic analiza
te de conducerile unită
ților, aplicarea lor sol- 
dindu-se cu rezultate 
bune. Recent, ca urmare a 
propunerilor făcute de e- 
chipele de oontrol obștesc 
din Focșani și Adjud, co
operația meșteșugărească 
a înființat noi unități și 
activități de servire pu
blică, a modernizat mai 
multe ateliere existente 
și a reașezat orarele unor 
unități ș.a. La spitalul 
municipal din Focșani 
controlorii obștești au fă
cut propuneri privind a- 
provizionarea cu alimen
te, buna gospodărire, mo
dul de administrare a me- 
dicamentelor ș.a.

Dar. sint și conduceri de 
unități, ca acelea ale în
treprinderilor de industrie 
locală, I.A.P.L. Focșani, 
ale cooperativei meșteșu
gărești din Odobești care 
subapreciază activitatea 
echipelor de control ob

VALORIFICAREA
SUPERIOARĂ A

în ultimii ani cele 4 întreprin
deri de industrie locală ale jude
țului Galați și-au sporit și diversi
ficat sortimentele destinate fondu
lui pieței și exportului. La I.J.I.L. 
„Mobila", de exemplu, paralel cu 
sporirea producției de mobilă, mo
bilier naval, cărămidă, șpalieri, 
prefabricate din beton și altele, 
o permanentă preocupare se ma
nifestă pentru valorificarea supe
rioară a resurselor existente în 
județ. în acest sens, conducerea 
întreprinderii a luat măsuri de în
ființare a unor secții de Împle
tituri, mobilă miniaturală, poligoa
ne de prefabricate din beton ar
mat, folosindu-se materii prime 
din resurse locale : răchita, papu
ra, lemnul de esență moale, ba
lastul de pe albia Șiretului. Pentru 
valorificarea răchitei de pe terenu
rile mlăștinoase din Lunca Șiretu
lui, de exemplu, a luat ființă o 
secție de împletit coșuri în co
muna Liești. Urmărindu-se mai 
buna valorificare în continuare a 
acestei resurse, aici au fost con
struite in ultima vreme hale noi, 
s-au montat mașini de prelucrat 
și Instalații de condiționat, ame- 
najîndu-se în același timp o răchi- 
tărie pe o suprafață de 40 hectare 
în comuna Nămoloasa. O altă sec
ție a întreprinderii, aflată în ora
șul Tirgu Bujor, valorifică lemnul 
de esență moale și papura. Pentru 
acest an se prevede producerea a 
130 000 coșuri de răchită. 64 000 
scăunele pentru copii, 24 000 ele
mente de tapițerie din papură 
pentru scaune și altele, o bună 
parte din aceste produse fiind ex
portate in Franța, Danemarca, 
Belgia, S.U.A., Italia și altele.

Tudorel OANCEA 
corespondentul „Scînteîi"

ștesc. în cadrul secțiilor 
din industria locală Foc
șani, de exemplu, sint 
incă spații nefolosite, e- 
xistă dezordine, materiile 
prime sînt depozitate ne
corespunzător, dar condu
cerile unităților, deși au 
fost sesizate, nu au luat 
măsuri eficiente. Au fost 
făcute, de asemenea, pro
puneri — incă nevalo
rificate de conducerea 
IJECOOP — pentru lăr
girea gamei de prestații, a 
profilului unităților și 
pentru modernizarea lor.

Sîntem hotărîți să pu
nem cu fermitate capăt u- 
nor asemenea stări de lu
cruri pentru ca observați
ile și propunerile echipe
lor de control obștesc să 
nu râmînă simple note în 
registrele unice de con
trol. în acest scop, am 
hotărit să organizăm în- 
tîlnirl între echipele de 
control și conducerile u- 
nităților verificate, cu 
care prilej să se analizeze 
modul cum au fost solu
ționate sesizările și valo
rificate propunerile.

Pentru ca sugestiile, 
propunerile și observa
țiile echipelor de control 
să ajungă cît mai ope
rativ la cunoștința facto
rilor de decizie, pentru 
cunoașterea problemelor 
deosebite și urmărirea 
modului de rezolvare a 
acestora, la nivelul jude
țului, municipiului și ora
șelor am organizat servi
cii de permanentă, unde, 
prin rotație, se află mem
bri ai birourilor execu
tive ale consiliilor locale 
ale F.U.S.

Am stabilit ca, trimes- 
irial, comitetele oamenilor 
muncii din unitățile con
trolate să analizeze mo
dul de rezolvare a pro
punerilor echipelor de 
control obștesc, iar seme
strial asupra acestor pro
bleme să fie informată și 
adunarea oamenilor mun
cii.

Prin măsurile preconi
zate vrem ca echipele de 
control să devină ajutoare 
efective ale conducerilor 
unităților, să-și exercite 
cu mai multă perseveren
ță și eficientă misiunea 
educativă. în același 
timp, urmărim ca si con
ducerile unităților să în
țeleagă că e în interesul 
bunului mers al muncii 
lor să realizeze un con
tact permanent cu con
trolorii obștești, să valo
rifice cît mai operativ 
sugestiile șl propunerile 
lor.

Ion NISTCHl 
corespondentul „Scînteîi'
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în aplicarea DECRETULUI

Două centrale industriale cu profil diferit 
se confruntă cu o problematică similară 

și ajung la aceleași concluzii:
CONDUCEREA producției ciștiga în operativitate, PRODUCȚIA 

ciștiga noi forțe productive

I

Continuăm să publicăm relatări despre modul în care se aplică în viață Decretul Consiliului de Stat privind sta
bilirea normelor unitare de structură pentru unitățile economice. Din discuțiile cu factori de conducere, cu alte cadre 
din întreprinderi și centrale rezultă pregnant avantajele, efectele favorabile pe care le declanșează înfăptuirea aces
tor măsuri pe multiple planuri ale activității economice.

După topirea zăpezilor, în toate zonele afectate, cooperatorii, _ toți_ locuitorii satelor întreprind acțiuni 
energice pentru evacuarea excesului de apă, pentru zvîntarea mai rapidă a terenului ți începerea semănatului

între marile unități ale metalur
giei, Centrala industrială de prelu
crări metalurgice București are un 
profil de producție aparte : conti
nued, de fapt, procesele de produc
ție din marile combinate siderurgice, 
în unitățile acestei centrale se trans
formă laminatele de oțel în produse 
sau semifabricate deosebit de utile 
în toate ramurile economiei. Noul 
organism economic, grefat pe uzina 
de țevi „Republica" din Capitală, 
este în linii mari format din fosta 
Centrală industrială de țevi și trefi
late, la care s-au adăugat uzina „La
minorul" din Brăila, întreprinderea 
metalurgică Aiud și întreprinderea 
de sîrmă, cuie și lanțuri din Galați.

— Toate cele nouă întreprinderi 
care fac parte din centrala noastră 
sînt legate printr-un specific foarte 
sugestiv, redat prin titulatura sa, 
Centrala industrială de prelucrări 
metalurgice — ne-a spus ing. Petru 
Zimbran, directorul general al cen
tralei. Concentrăm astfel, pentru pri
ma dată, practic integral, unități 
care, avînd teh
nologii asemănă
toare, sînt con
duse în mod u- 
nitar de o singu
ră centrală, a- 
sigurîndu-se ast
fel un grad înalt 
do operativitate 
în solutionarea 
problemelor ou 
care sînt confrun
tate unitățile pro
ductive. De alt
fel, după ce am 
întocmit organi
grama de func
ționare a centralei pe baza prevede
rilor cuprinse în decret, ne-am dat 
seama că, prin suprimarea unor 
verigi intermediare; a unor trepte 
ierarhice, ne. putem realiza mai les
ne, mai direct sarcinile, fără ca fon
dul problemei, acela -al conducerii 
și urmăririi sistematice, îndeaproape 
a activității productive să fie cumva 
afectat.

— Care sînt primele rezultate ale 
reorganizării 7

— Mi se pare deosebit de impor
tant pentru economie faptul că, pe 
ansamblul centralei și unităților 
componente, am desființat circa 1 200 
de posturi administrative. Cadrele 
disponibile reprezintă tot atîtea forțe 
noi ce vor deveni productive. O par
te din specialiștii cei mai buni vor 
fi cuprinși in activitatea centrului de 
cercetare și proiectare al centralei, 
care are două filiale — la Cîmpia 
Turzii șl Iași. în acest scop vom 
căuta să devansăm dezvoltarea aces
tui centru, ceea ce va determina de
osebite avantaje economice. Astfel, 
centrul la care m-am referit va pre
lua, pe lingă proiectarea tehnologiilor 
și produselor, întocmirea a o serie de 
proiecte de investiții și autoutilări. 
Personalul cu specialitate tehnică 
medie sau superioară este atras, în 
cea mai mare parte, direct în pro
ducție, în uzinele centralei noastre, 
întărim astfel formațiile de lucru, 
atelierele și secțiile, prin conducerea 
lor directă de către cadre de specia
litate, maiștri sau ingineri, asigurăm 
asistența tehnică necesară în toate 
schimburile, la toate locurile de 
muncă, ceea ce se va reflecta cit de 
curind în creșterea coeficientului de 
schimb, în utilizarea cu indici supe
riori a capacităților de producție. 
Pentru ceilalți, organizăm în toate 
unitățile noastre cursuri de recalifi
care în meseriile de laminatori, 
strungari, frezori, ajustori, iar pen
tru femei — în profesiile de laboran
te, bobinatoare, operatoare la insta
lațiile de control nedistructiv. Cu 
toate acestea, pentru a asigura cit 
mai grabnic posturile necesare tutu
ror cadrelor, se impune să se inten
sifice acțiunea de identificare a locu
rilor de muncă în toate sectoarele de 
activitate din economie, nu numai în 
cadrul centralei noastre.

Examinăm noile structuri organi
zatorice ale întreprinderii și centra
lei. Reține atenția faptul că accen
tul s-a pus pe problemele majore, 
pe domeniile „cheie" ale activității 
economice din acest an șl în cinci
nal, care, după cum ne _ spunea 
directorul general, ar fi în mod 
deosebit investițiile, cercetarea și 
proiectarea, precum și aproviziona
rea tehnico-materială. Astfel, țlnîn- 
du-se seama de volumul mare de 
investiții al centralei și de disper
sarea pe întreg teritoriul tării a

CENTRALA INDUSTRIALĂ 
BE PRELUCRĂRI 

METALURGICE - BUCUREȘTI

obiectivelor de construcție — la Iași. 
Roman, Cîmpia Turzii, Aiud — se 
va organiza un serviciu de investi
ții-dezvoltare. Se va urmări, în a- 
cest mod, direct stadiul execuției pe 
fiecare șantier și se va interveni cu 
maximum de operativitate atunci 
cînd situația o impune.

— Un principali avantaj al noii 
organizări rezidă in sporirea respon
sabilității și operativității în munca 
fiecărui cadru de conducere — a 
ținut să precizeze tov. Gheorghe 
Popa, directorul comercial al cen
tralei. De aceea, vor trebui să 
se delimiteze cît mai strict com
petențele fiecărei trepte ierarhi
ce — și aceasta cît mai curind. Con- 
centrînd din punct de vedere func
țional activități ce au avut părți co
mune, am reușit să eliminăm unele 
paralelisme. Sarcinile tehnice, eco
nomice, comerciale rămîn in esență 
aceleași și trebuie realizate în cadrul 
noilor structuri organizatorice. In 
centrala noastră, inalusiv în uzina 
pe care este grefată, bunăoară, din 

8 directori au ră
mas numai patru. 
Schemele s-au 
redus, de exem
plu. cu 4 ingineri- 
șefi la „Republi
ca" din Capitală, 
cu 2 la Uzina 
metalurgică din 
Iași, cu 3 la Uzi
na de țevi din 
Roman. Un direc
tor nu va mai 
avea practic timp 
să se ocupe și, 
deci, să răspundă 
de absolut toate 

problemele mari sau mărunte. Va 
trebui să survină un aspect calitativ 
nou în relațiile centralei noastre cu 
alte foruri sau unități. Ministerul, la 
rîndul său, nu va mai-putea efectiv 
să exercite o tutelare măruntă și va 
trebui să ne lase să ne îndeplinim a- 
tribuțlile prevăzute în lege. Ceea ce 
este un lucru bun. Pentru aceasta 
însă se impune să depunem efor
turi stăruitoare spre a ne însusi un 
nou stil de muncă, mal operativ, 
mai eficace, și a renunța la vechea 
manieră, adeșea birocratică, de a re
zolva unele Sarcini sau probleme. 
Este un proces pe care nu îl con
siderăm încheiat odată cu aplicarea 
noilor structuri organizatorice, ci îl 
vom continua în timp.

— Dar în ce privește organizarea 
propriu-zisă a activității funcționa
le și de conducere, cum va fi con
tinuată 7

— Mă voi referi concret la sec
torul pe care îl coordonez — și a- 
nume. activitatea de aprovizionare 
și desfacere. Prin măsurile de redu
cere a personalului TESA. între
prinderile și-au diminuat posibilită
țile de a acționa direct în activita
tea de aprovizionare tehnico-mate
rială. Șl. după părerea mea. este bine 
așa. întreprinderile vor fi lăsate 
să-și concentreze atenția asupra pro
blemelor producției, ale calității 
și eficienței ei, iar centrala va 
prelua aprovizionarea cu princi
palele materii prime și .materiale, 
contractarea lor directă cu furni
zorii. La fel, încă în perioada ime
diat următoare, se va 'dezvolta 
sistemul de contractare a desfacerii 
producției în mod centralizat, prin 
organele specializate ale centralei. 
Desigur, și noi. centrala, avem un 
personal mai restrîns, dar tocmai de 
aceea va trebui să stabilim legături 
mai suple între diferitele servicii 
funcționale, să gîndim mai mult 
pentru a ne îndeplini cît mai bine 
și mai operativ atribuțiile.

Prin urmare, la Centrala indus
trială de prelucrări metalurgice, de
finitivarea structurilor organizatorice 
este însoțită de elaborarea unui pro
gram conoret de lucru, de stabilirea 
cît mai exactă, mai apropiată de 
cerințele activității economice, a noi
lor metode de muncă. Este un ele
ment pozitiv, esențial, s-ar putea 
spune. în demararea activității cen
tralei în noua formulă organizatori
că. pe care conducerea acestui or
ganism economic îl promovează cu 
consecvență. Urmărind exercitarea în 
cit mai bune condiții a atribuțiilor, 
competențelor și răspunderilor ce îi 
revin în spiritul legilor statului, al 
recentului decret al Consiliului de 
Stat.

Corneliu CARLAN

Pe baza prevederilor Decretului 
Consiliului de Stat privind sta
bilirea normelor unitare de structu
ră pentru unitățile economice, la 
Ploiești se află in plină organizare 
Centrala de mecanizare și utilaj mi- 
nier-petrolier. Pentru stabilirea 
structurii organizatorice a noii unități 
se lucrează în aceste zile operativ 
și cu responsabilitate. Așa cum a 
precizat directorul ei general, ing. 
Constantin Mihăilescu, noua cen
trală va avea în componență toate 
uzinele, fabricile, atelierele centrale 
din țară care au funcționat pînă a- 
cum în subordinea centralelor in
dustriale ale cărbunelui și cele care 
au aparținut de centrala construcții- 
montaj și reparații in petrol.

•— Am lucrat pînă acum în di
recția tehnică a ministerului de re
sort — arăta interlocutorul — și pot 
spune că, în ultima vreme, se sim
țea acut nevoia unei restructurări. 
De ce 7 Pentru că o cereau dezvol
tarea și specializarea unităților, pre
cum și necesitățile noi create de per
fecționarea teh
nologiilor de ex- _ 
tracție în cărbune 
și petrol.

O părere 
mănătoare 
exprimat și 
Vasile 
directorul 
mecanice ,,Telea
jen", unitate pe 
structura căreia 
va fi grefată cen
trala ploieșteană.

— Intrasem, ca 
să spun așa, pe 
o 
în 
rea
dă a unității noastre. Se simțea 
lipsa unei secții mai largi de pro
iectare și cercetare. La. uzina noas
tră a funcționat un asemenea ser
viciu de concepție, dar acesta avea 
posibilități foarte limitate în dome
niul respectiv. Acum, reluînd aceas
tă activitate, e de la sine înțeles 
că, în cadrul noii centrale, se va 
putea acționa mai operativ în direc
ția asimilării unor noi produse, per
fecționării stăruitoare a tehnologii
lor de fabricație.

Am avut prilejul să discutăm și 
eu o serie de directori din unitățile 
componente ale centralei, care veni
seră la Ploiești pentru stabilirea or
ganigramelor fabricilor. Ing. Apolon 
Popovici, directorul Uzinei de utilaj 
minier de la Filipeștii de Pădure, 
aprecia că apropierea conducerii de 
unitățile de bază, înlăturarea unor 
verigi intermediare în dispozitivul de 
decizie sînt de bun augur pentru 
colectivul acestei întreprinderi.

— In primul rînd, susținea direc
torul, vor dispărea o serie întreagă 
de referate, adrese, aprobări, 
care constituiau tot atîtea ..ba
riere" în calea operativității soluțio
nării problemelor complexe ale pro
ducției. Dar, Ia noi în întreprin
dere, cîștigul cel mai mare este 
că dispunem acum de circa 50 
de oameni buni, care, mai mult sau 
mai puțin, învîrteau hîrtii pe la ser
viciile tebnico-funcțîonale. Pe aceștia 
îi vom folosi în secțiile de produc
ție. De altfel, am să fac O mărtu
risire : toți aceștia au fost nu de 
mult strungari, frezori, mecanici și, 
deci nu este vorba decît de o tre
cere treptată și normală a lor la 
meseria respectivă.

ase- 
și-a 

. ing. 
Grozea, 

uzinei

NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE IN CADRUL 
CENTRALEI INDUSTRIALE DE ALUMINIU SLATINA
în acest an, producția Centra

lei industriale de aluminiu Sla
tina va spori cu 30 la sută față 
de 1972. Vor Intra in funcțiu
ne noi capacități de producție. 
Prin intrarea in funcțiune a 
secției de table, benzi si folii, 
uzina de prelucrare a alumi
niului. de exemplu. îsi va du
bla capacitatea, iar producția 
uzinei de aluminiu va ajunge 
la circa 180 000 tone anual. Des
pre modul in care se înfăptu
iesc aceste sarcini ne-a vorbit 
tovarășul Ioan Buda, directorul 
general al Centralei industriale 
de aluminiu :

— Principalele obiective ce 
urmează a fi puse în funcțiune 
!n cadrul centralei noastre in
dustriale sînt halele nr. 6 si 7

de electroliză, fabrica de cabluri 
electrice de forță din aluminiu 
și o nouă capacitate pentru 
producerea de table, benzi și 
folii la uzina de prelucrare a 
aluminiului. Stadiul construirii 
acestor importante obiective 
este avansat. La hala nr. 6 de 
electroliză vor începe, peste cî- 
teva zile, probele tehnologice. 
Stadiile fizice ale lucrărilor și 
aprovizionarea cu utilaje a fa
bricii de cabluri electrice de 
forță din aluminiu prezintă ga
ranția punerii în funcțiune a 
acestui obiectiv în avans cu o 
lună de zile fată de termenul 
prevăzut.

Em. ROUĂ
corespondentul „Scînteii"

Toți specialiștii, cadrele de condu
cere cu care am stat de vorbă In 
aceste zile s-au dovedit preocupate, 
în cea mai mare măsură, de înde
plinirea exemplară a sarcinilor de 
plan la nivel maximal pe acest tri
mestru al anului. Unele schimbări 
operative în structura organizatori
că și funcțională a unităților centra
lei trebuie să ducă de pe acum — 
și vor duce cu certitudine — la în
tărirea disciplinei în muncă, la folo
sirea mai bună a timpului de lucru, 
a potențialului tehnic al secțiilor și 
atelierelor. Din discuțiile purtate 
s-a desprins și cerința ca conduce
rile unităților, cea a centralei să aibă 
în vedere recalificarea unor sala- 
riați, pentru a li se da posibilitatea 
acestora să contribuie efectiv la rea
lizarea de bunuri materiale.

Am făcut un popas și în atelierele 
secțiilor uzinei mecanice „Teleajen", 
pe care se grefează' noua centrală. 
Oamenii au avut timp să citească și 
să mediteze la justețea noului de
cret. Au ascultat

DE MECANIZARE ȘI UTILAJ
MINIER-PETROIIER

„cale îngustă"
ceea ce privește dezvolta
și specializarea mai răpi-

Se știe că iarna produc
ția de lapte soade și, in a- 
ceste condiții, se depun e- 
forturi susținute pentru 
aprovizionarea populației 
din Capitală, cît și din ce
lelalte centre muncitorești 
din țară cu lapte proaspăt 
și produse lactate. Numai 
în Capitală se consumă cir
ca 320 000 litri lapte proas
păt pe zi.

Ideal ar fi ca aprovizio
narea Capitalei cu lapte 
proaspăt să se facă nu
mai din județele apropiate. 
Dar pînă la creșterea co
respunzătoare a produc
ției de lapte în fermele din 
jurul Capitalei și din ju
dețele apropiate, este ne
cesar să fie adus lapte 
proaspăt pentru consumul 
populației și din alte ju
dețe mai îndepărtate. în 
legătură cu aceasta există 
însă unele situații care 
provoacă multe nedumeriri.

Iată despre ce este 
Vorba :

în Capitală sînt aduse 
zilnic însemnate cantități 
de lapte din 10-12 județe, 
nu numai pentru consum 
în stare proasoătă, ci și 
pentru industrializare. în 
ultimii ani s-au construit 
in Capitală o fabrică de 
lapte praf cu o capacitate 
de circa 100 000 
zi, o fabrică

litri pe 
„de brînză 

proaspătă; care prelucrea
ză zilnic încă 80-100 000 li
tri lapte proaspăt, și o fa
brică de unt. Intrucît, așa 
cum arătam, unitățile 
gricole din județele măr
ginașe Capitalei nu asigu
ră în perioada de iarnă
nici consumul de lapte
proaspăt, este nevoie să se 
aducă lapte cu cisterna de 
la distanțe mari, chiar și

a-

CONTINUĂ ACȚIUNILE
ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR

Sprijin
puternic

și cuvîntarea rosti
tă de tovarășul 
Nicolae Ceauș eseu 
la cea de-a lX-a 
conferință a stu
denților. Deci 
discuțiile au fost 
ample și deosebit 
de interesante.

— Noi vorbim 
de pe poziția ce
lor ce lucrăm 
nemijlocit în pro
ducție — ne-a 
spus unul dintre 
interlocutori, ing. 
Glieorghe Mușat, 
șeful secției de 

prelucrări mecanice. Măsurile stabili
te prin decret sînt gîndite pe baza 
unei adinei cunoașteri a situației de 
fapt. Ne dăm seama despre acest., 
lucru, pornind de la situația exis- i 
.tentă în unitatea noastră. Este 
de-a dreptul paradoxal că în în
treprindere, la serviciile funcțio
nale, lucrează circa 300 de oa
meni și aproape toți nu fac alt
ceva decît să-mi dea mie și ce
lorlalți șefi de secții indicații. A- 
ceasta. în timp ce lipsesc maiștrii pe 
schimb, Vom avea de acum șefi de 
secție pe schimburi ; de asemenea, 
șefi de atelier. Este cum nu se poate 
mai bine. Bine îndrumați, asigurîn- 
du-se asistentă tehnică, S.D.V.-urile 
și desenele necesare, muncitorii de 
la mașini din schimburile 2 și 3 vor 
ridica randamentul producției la ni
velul schimbului unu. Dar, lucrînd 
mai mulți maiștri, subingineri și 
alte cadre tehnice în secții, nu nu
mai productivitatea muncii va fi mai 
înaltă, ci șl calitatea produselor 
— criteriu esențial al aprecierii 
muncii noastre.

Această idee, alte numeroase opi
nii bazate pe realitățile directe ale 
producției, exprimate de zecile de 
ingineri, maiștri, muncitori cu care 
am stat de vorbă, confirmă pe de
plin necesitatea măsurilor de struc
turare a unităților, de perfecționare 
a organizării și conducerii produc
ției în scopul creșterii eficienței ac
tivității economice, aceasta răspun- 
zind intereselor întregii societăți, ale 
ridicării nivelului de trai al întregu
lui nostru popor.

din partea 
ostașilor»

Unități ale armatei noastre 
populare iau parte la noi ac
țiuni de prevenire și înlăturare 
a urmărilor inundațiilor provo
cate de topirea zăpezii. Astfel, 
in zorii zilei de luni, ostașii au 
fost solicitați să participe la re
medierea unor deteriorări pro
duse de ape de-a lungul șoselei 
Iași-Vaslui-Bîrlad-Tecuci. în ju
dețul Vaslui, pe această șosea, 
două poduri ,au fost distruse. 
Acționînd energic, militarii au 
montat în locul acestora poduri 
pe pontoane, care vor asigura 
circulația normală. Folosind 
bărci de asalt, un alt detașa
ment de ostași a intervenit în 

■comuna Fundata, județul Ilfov, ’ 
pentru salvarea unor animale și: 
a furajelor destinate acestora. 
De asemenea, pe calea ferată 
Slatina-Pitești, in punctul Re
cea, efective de militari continuă 
lucrările de consolidare a tera- 
samentelor.

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii"

km. întrebare : de 
i construit aseme-

de 500 1
ce s-au 
nea fabrici în Capitală și 
nu acolo unde există sur
sa de materie primă 7

Pînă nu de mult se 
duceau în Capitală de la 
Tg. Mureș, Tg. Secuiesc și 
Covasna 4 tone de brînză 
de vaci pe zi. Nu știm 
din ce rațiune s-a renunțat

a-

partid, au ieșit pe ogoare peste 
80 000 cooperatori. în aceste două 
zile s-au executat 15 km de canale 
noi, iar excesul de apă a fost eva
cuat de pe 6 500 ha. Paralel cu aces
te acțiuni au început lucrările agri
cole de primăvară : via a fost dez
gropată pe 550 ha și s-au executat 
tăieri pe 400 ha.

VASLUI 7

nulul de băltire a apelor provenite 
din topirea zăpezilor și din revărsa
rea unor rîuri. La Răchiteni, 
de pildă, peste 500 cooperatori au 
realizat un canal lung de 1 500 me
tri, prin care au dirijat apele de pe 
circa 120 hectare de pășune. Și la 
Mircești, peste 300 cooperatori sapă 
șanțuri și rigole pentru a înlătura 
excesul de umiditate format pe cir
ca 200 hectare. Se lucrează intens și 
la Tg. Frumos, Lespezi, Țigănași, 
Vlădeni, Șlpote șl în alte localități.

deîn județul Vaslui, alunecările 
teren au afectat peste 30 localități, 
avariind unele case. De asemenea, au 
fost afectate unele porțiuni de dru
muri. De la oficiul de îmbunătățiri 
funciare aflăm că de-a lungul albii
lor rîurilor sînt sub apă peste 25 000 
hectare, în majoritate ocupate cu fi
nețe. Cele 5 stații de pompare de pe 
malul Prutului pompează continuu, 
zi și noapte, apa de pe aproape 
19 000 hectare inundate. Cu ajutorul 
draglinelor s-au desfundat în nume
roase locuri dopurile formate din 
gheață, pentru evacuarea mai rapidă 
a viiturilor.

Cetățenii din județul Iași continuă 
acțiunile pentru înlăturarea fenome-

BBUZAU
Amplele acțiuni de combatere a 

Inundațiilor în zona sudică a jude
țului Buzău au continuat duminică 
și luni. Duminică, de exemplu, au 
fost curățate și amenajate canale în 
lungime de circa 17 kilometri; La 
Tăbărăști, pentru prevenirea unor 
inundații, se execută un dig de 3 
metri înălțime la cșre contribuie 
toți cetățenii satului. în comuna 
Glodeanu Sărat, 1 200 cooperatori au 
săpat, în aceste zile, 1 000 metri ca
nale și peste 1 500 metri șanțpri...

Acțiuni similare: se desfășoară la 
Mihăilești, Brădeanu, Pogoanele, 
Scutelnici, Smeeni și în alto loca
lități.

(Agerpres)

continuă cu 
toate forțele lucrările de evacuare 
a apelor. Duminică 25 martie, peste 
100 000 cooperatori și salariațl au lu
crat la desecări. Au fost ridicate di
guri și taluzurl pe o lungime de 
88 000 metri, s-au săpat șanțuri și 
canale pe 200 000 metri. Ca urmare, 
a fost evacuată apa de. pe 1 800 hec
tare.

«Ml»
Cantitățile mari de apă depășesc 

cu mult posibilitățile de evacuare ale 
rețelei de canale. în jurul satelor 
Suraia, Biliești, Maluri, Vijîitoarea, 
Bordeasca, Tătăranu, Obllești, Mllco- 
vul, Bogza, Doaga și altele, pe ogoa
re și semănături s-au format bălți. 
Pentru evacuarea rapidă a ex
cesului de apă, duminică și luni, 
la chemarea comitetelor comunale de

(Urmare din pag. I)

b q a @
București și retur. Trans
portul laptelui costă 0,35- 
0,40 lei pe litru și din cal
cule rezultă că industria 
laptelui din județul Mu
reș cheltuiește în plus — 
pentru transport — 4-5 mi
lioane Iei pe an.

Alte două cisterne circu
lă zilnic de la Botoșani la 
București pe o distanță de

Lung e drumul

pentru brînză 
de București

la acest produs care nece
sita un singur mijloc de 
transport și se aduc in 
schimb cîte 50 000 litri lapte 
proaspăt în fiecare zi. Deci 
in loc de un singur mijloc 
de transport necesar pen
tru a aduce brînză proas
pătă se folosește acum o 
coloană de 10 cisterne, care 
vin cu lapte și pleacă îna
poi goale. De fapt se folo
sesc 2 coloane a cîte 10 
cisterne, fiindcă într-o sin
gură zi nu se poate par
curge distanța Mureș—

circa 500 km și aduc in 
Capitală cite 9 000 litri de 
lapte. Costul transportului 
se ridică la 0,80 lei pe litru 
de lapte. însemnate can
tități de lapte sînt aduse 
zilnic din județele Brăila 
5000 litri, Dolj — 6 500 li
tri, Piatra Neamț — 4 500 
litri. Desigur, transportul 
laptelui proaspăt de la dis
tanțe de sute de kilometri 
aduce pagube însemnate 
prin uzarea mijloacelor de 
transport, cheltuirea, peste 
ceea ce ar fi normal, a

unor însemnate fonduri bă
nești. Or, numai fabricarea 
brînzei proaspete de vaci, 
ca să nu mai amintim de 
lapte praf și inlavit în ju
dețele de unde se aduce 
laptele, ar duce la o folo
sire mai judicioasă a mij
loacelor de transport și a 
fondurilor bănești.

Din discuțiile avute cu 
unii specialiști de la Di
recția generală agricolă a 
județului Ilfov a reieșit că 
sînt posibilități ca unitățile 
agricole din jurul Capitalei 
să asigure pe piață canti
tăți mai mari de lapte, dar 
să li se repartizeze canti
tăți mal mari de inlavit 
necesar în hrana vițeilor.

Desigur, din moment ce 
fabricile respective au fost 
construite, ele trebuie să 
producă. Dar la întrebarea 
pusă la începutul acestor 
rinduri trebuie dat un răs
puns din care sperăm să 
rezulte clar ce se face, în 
mod special, în cadrul pro
gramului de dezvoltare a 
zootehniei, pentru crește
rea producției de lapte in 
zone apropiate de Capita
lă. Problema, credem noi, 
merită atenție din partea 
celor ce au răspunderea a- 
cestor sectoare : la minis
ter, în județe si la Capi
tală. '
nu e 
porte 
tități 
de Ia 
kilometri și să se extragă 
apa din el. în felul acesta 
sg face o mare risipă de 
fonduri financiare și ma
teriale fără justificare și 
rațiune.

Fiindcă, repetăm, 
normal să se trans- 

în București can- 
însemnate de lapte 
distanțe de sute de

Florea CEAUȘESCU

cu toate forțete

prezent. De data aceasta, tractoarele 
de la șes sînt trimise în zonele de 
deal.
“ A fost asigurată sămînța nece

sară fiecărei unități 7
— Am urmărit ca unitățile agri

cole să-și producă semințele de care 
au nevoie, exceptînd cele care se 
asigură din ferme specializate, cum 
este cazul semințelor de porumb, 
floarea-soarelui etc. Mai avem ne
voie de 60 tone de sămînță de cî- 
nepă. Această situație se datorește 
faptului că unele unități care cul
tivă cinepă pentru fuior, cum sînt 
Salonta și Borș, nu produc și să
mînță. Datorită măsurilor luate, în 
acest an, fiecare cooperativă agri
colă își va produce și sămînța ne
cesară.

— Care este stadiul fertilizării te
renurilor 7

— Față de alți ani, au fost trans
portate la cîmp cantități mai mari 
de gunoi de grajd: Pînă în prezent, 
au fost fertilizate cu îngrășăminte 
naturale circa 20 000 hectare. Unele 
neajunsuri există în ce privește fo
losirea îngrășămintelor chimice. în 
toamnă s-a fertilizat cu îngrășă
minte fosfatice doar 28 Ia sută din 
suprafața însămînțată, iar cu azo- 
toa.se — 40 la sută. Nici acum li
vrarea lor nu este în grafic.'

La cele Spuse de directorul ad
junct al direcției agricole vom mai 
adăuga următorul fapt : în unele 
secții de mecanizare, ca Nojorid, 
Miersig, Husasău de Ținea, se mai 
găsesc încă tractoare care stau pen
tru că nu există tractoriști.

Ce măsuri Iau organele de specia
litate pentru rezolvarea acestei pro
bleme ?

Vreme însorită de primăvară, 
ogoarele județului Timiș mii de 
răni cooperatori și mecanizatori ... 
crează intens la pregătirea terenu
lui și semănatul culturilor de pri
măvară. Duminică, pe tarlalele coo
perativelor agricole au ieșit 2 000 de 
tractoare, iar în I.A.S. au lucrat alte 
800 de tractoare. Suprafața însă- 
mințată a însumat peste 2 000 de 
hectare în cooperativele agricole și 
aproape 700 hectare în I.A.S. în în
treprinderile agricole de stat din Io- 
sifălău, Mașloc. Gearmata. Recaș și 
Făget s-au însămințat cîte 50—60 
hectare cu in, în timp ce la I.A.S. 
Carani, Gătaia, Genei și Dota s-au 
semănat ultimele suprafețe cu bor
ceag. Luni, 27 martie, vremea s-a 
menținut frumoasă și s-a lucrat în 
toate zonele județului. Bilanțul în
cheiat la sfîrșitul zilei arată că pînă 
la această dată în cooperativele a- 
gricole s-au însămințat 20 000 ha. iar 
în I.A.S. — 10 000 ha.

ALBA^

Tncepînd cu aceste zile, însămîn- 
țatul culturilor de primăvară a de
venit principala preocupare a lucră
torilor din agricultura județului. La 
cooperativa agricolă Cîmpia Turzii, 
toate forțele mecanice șl forța de 
muncă sînt concentrate la însămința- 
tul sfeclei de zahăr, a trifoiului și 
plantatul cartofilor timpurii. „Lucrăm 
cu o viteză de 30 hectare ne z! la 
sfeclă — ne spune președintele Ale
xandru Balog — astfel că în 2—3 zile 
întreaga suprafață va fi însămînța* 
tă. La trifoi, viteza este de 40 hec
tare pe zi, iar din 15 hectare des
tinate cartofilor timpurii au fost 
plantate 5 hectare". La cooperativa a- 
gricolă din Triteni-Colonie. viteza 
zilnică Ia semănatul sfeclei este de 
40 hectare. Aceeași mobilizare de 
forțe și la cooperativele agricole 
Ceanu Mare, Luna. Poiana și în al
tele din județul Cluj,

Pe 
tă- 
lu-

Pe ogoarele județului Alba se mun
cește cu spor. Pentru a folosi din 
plin vremea prielnică, pe suprafețele 
bune de lucru au fost concentrate 
tractoarele din mai multe unități. Ca 
urmare, un număr mare de coope
rative agricole de producție — Benic. 
Cricău, Totoi, Pianu de Jos și altele 
— au terminat arăturile de primă
vară și au concentrat toate forțele la 
însămințări. în felul acesta unitățile 
cooperatiste din Micești, Benic, Sîn- 
timbru. Sârg și Vințu de Jos au ter
minat semănatul ovăzului, iar cele 
din Cenade, Cetatea de Baltă, Fă- 
rău, Mirăslău au însămințat mază
rea pe întreaga suprafață planificată, 
în toate cooperativele agricole de 
producție se acordă o atenție sporită 
fertilizării culturilor de grîu cu în
grășăminte chimice. Lucrarea a fost 
terminată pînă acum în unitățile din 
Teluș, Henig, Galda de Jos, Berghin 
și altele.

în cursul zilei de ieri. 26 martie, 
in întreprinderile agricole de stat 
din Ciulnița. Dragalina. Drumul Sub
țire. Fetești. Bărăganu, Ograda și 
altele din județul Ialomița au fost 
însămințate 200 hectare cu mazăre. 
300 ha borceag, 150 hectare lucerna, 
160 hectare sfeclă, iar cooperativele 
agricole din Fetești și Făcăeni au 
semănat cîte 30 hectare mazăre. în 
toate unitățile agricole s-au organi
zat schimburi de noapte care lu
crează la pregătirea terenului.
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CARE NU SPUN NIMIC
Publicațiile periodice de cultură 

care apar in diferite centre ale tării 
au, între multiplele lor atribuții, și 
stimularea creației plastice locale, 
asigurarea unor dezbateri perma
nente asupra celor mai importante 
și mai actuale subiecte desprinse 
din procesul elaborării și receptării 
lucrărilor de artă. ,

Reflectindu-se preocupările, gîndu- 
rile și faptele de artă dintr-o anu
me zonă a țării, se pun în lumină 
realități edificatoare, în multiplele 
lor implicații, 
energii. Toate 
parte a unui 
tiva amplă a 
tic românesc — în lumina contribu
ției pe care arta noastră trebuie 
o aducă la ridicarea spirituală 
omului contemporan.

Prin existența lor, revistele 
cultură sînt chemate să aibă un 
important în orientarea artei plas
tice spre problematica actuală, spre 
omul constructor, să militeze pentru 
dezvoltarea artei plastice românești 
în spiritul celor 
mai bune tradiții. 
Vom observa că. 
în general, mate
rialele de sin
teză, anchetele 
cu implicații mai 
ample. punctele 
de vedere și dez
baterile menite 
să ducă Ia clarifi
carea unor pro
bleme de fond 
ale creației plas
tice sînt prezențe 
rare în reviste. 
Necesitatea Unei 
situări în ansamblul 
lor artistice, a problemelor 
frămîntă pe oamenii 
tre — necesitate în 
duri subliniată in 
de partid — ca și 
prin intermediul unor ample mate
riale. a multiplelor întrebări pe care 
Ie ridică,» pentru publicul larg, plas
tica contemporană românească — 
sint tot atîtea direcții în care se cere 
acționat cu mai multă consecvență.

între legătura vie, complexă, a 
revistei cu mișcarea artistică — lo
cală și națională — cuprinderea 
teoretică a problemelor specifice ar
telor plastice și ilustrarea lor. există 
o firească și necesară interdepen
dență. Parcurgînd numerele din ul
timele 2—3 luni ale revistelor 
„CRONICA", „ASTRA". „RAMURI". 
„ORIZONT" și „TOMIS" am putut 
desprinde unele aspecte concludente, 
a căror evidențiere are dărui, pe de 
o parte, de a îndemna la generali
zarea inițiativelor valoroase, pe de 
alta de a atrage atenția asupra unor 
neajunsuri în reflectarea probleme
lor specifice artei plastice.

Se arată constantă, aplicată, preo
cuparea față de domeniul acesta în 
publicații ca „Astra", „Cronica", 
„Orizont". Sînt sesizate și reliefate 
prompt evenimentele și manifestă
rile semnificative,, uneori, compen- 
sind, implicit, omisiuni ale publica
țiilor centrale de specialitate. Așa 
a făcut, de pildă, „Cronica*, pcțipîn- 
du-se de inițiativa* de la Fabrica de 
rulmenți Bîrlad, unde doi tineri ar
tiști au încercat o integrare a unor 
imagini plastice mai noi în dialog 
direct cu mediul ambiant al pro
ducției industriale. în paginile săp
tămânalului ieșean apar frecvent atît 
studii, cît și cronici cu caracter de 
generalizare sau investigații estetice 
de real interes. (Sînt de menționat 
eseurile din ciclul „Brâncușiada", 
„General uman și concret istoric" 
ș.a.). Reproducerile fotografice de 
artă contemporană, judicios alese, 
numeroase și de bună calitate, sînt 
axate de obicei pe cite o temă, pe 
care o exprimă convingător.

Am remarca însă că uneori se 
pierde prilejul unei valorificări mai 
complexe, fie datorită faptului că un 
număr bine ilustrat cu lucrări de 
sculptură contemporană nu este sus
ținut și cu un articol mai amplu 
privind problemele actuale ale crea
ției monumentale, fie că o temă ge
neroasă de ilustrație (ca cea oferită 
de studiul „General uman și con
cret istoric") este suplinită de pei
saje valoroase în 
neutre în acest caz.

Aceeași atenție se 
bilunarul timișorean 
consemnează aici 
expozițiile, se publică 
medalion ale artiștilor 
localitate, precum și __  ... ...
teme de creație. (în ceea ce priveș
te însă fotografiile, bunele intenții 
ale redacției apar compromise de 
calitatea necorespunzătoare a tiparu
lui. Or, se știe că, particlpînd la 
informarea și, în același timp, la 
formarea publicului său cititor, o re
vistă începe să acționeze asupra 
gustului și asupra gîndului despre 
imagine prin însăși macheta sa, prin 
prezentarea grafică, prin ilustra
țiile pe care le promovează).

Sînt totuși, chiar în cuprinsul unor

sînt stimulate noi 
acestea, privite ca 
întreg — în perspec- 
întregului front artis-

sâ
a

de 
rol

interviuri sau cronici interesante, 
expuneri neclare sau foarte discuta
bile. Un artist, răspunzînd întrebării 
care i s-a pus, vorbește despre „for
me formale" în sensul unor forme 
care „țin de un conținut deja știut" 
și „forme informate" care „ne con
duc spre zone neexplorate". Terme
nii nefiind prea exacți — și formu
larea fiind prea succintă — putem 
sesiza și subscrie doar sensul peio
rativ dat noțiunii de - - -
mală", rămînînd ‘ ... _______
asupra potentelor cu care este în
vestită de autor „forma informală". 
(în dicționarul limbii, cuvîntul „in
formai" înseamnă ceva care „nu 
are o formă determinată sau un 
contur precis ; care este lucrat gro
solan ; care are o formă nepotri
vită", iar în dicționarul artelor „in- 
formalul" se leagă de un anume 
curent — intrat și el în istoria si
nuoasă a plasticii moderne, depășit 
de ulterioarele evoluții — și anume 
unul situat la extrema iraționalis
mului). Iată de ce, subliniind încă o

„formă for- 
însă nedumeriți

tradițiile noastre spirituale. Este și 
aceasta o direcție în care revistele 
de cultură pot acționa cu mai multă 
fermitate, în mod constant.

Dacă este de salutat prezenta ar
tiștilor în paginile unor reviste ca 
„Orizont", „Cronica", „Astra" — atît 
cu reproduceri de lucrări, cit și cu 
opinii, propuneri, mărturii asupra 
drumului de creație, amintiri — în 
schimb in altele — și ar fi de citat 
mai ales revista „Tomis" — aparițiile 
sînt cu totul sporadice, se simte ab
senta unor comtaote reale. Chiar și 
într-o anchetă — rara avis — cu tema 
„Artele plastice și Dobrogea", redac
ția solicită patru artiști bucureșteni, 
alături de directoarea muzeului 
local. Și aceasta, în condițiile in care 
la Constanța și la Tulcea există două 
nuclee puternice, formate din artiști 
membri ai U.A.P. și tineri absol
venți ai facultăților de specialitate 
care se bucură de o deosebită pre
țuire in țară și, 
hotare.

Sînt cunoscute

La 27 martie se sărbătorește, pen
tru a 12-a oară în țara noastră, ca 
pretutindeni în lume, Ziua mondială 
a teatrului. în această zi, creată cu 
prilejul celui de-al IX-lea Congres 
al Institutului internațional de tea
tru — una din instituțiile specializate 
ale UNESCO la care este 
și România — slujitorii 
spectatorii aduc omagiul 
lenarei arte a teatrului, 
rind cu consecvență Ziua 
a teatrului chiar de la crearea ei, 
țara noastră și-a manifestat adeziu
nea la această inițiativă destinată să 
promoveze, prin mijlocirea teatrului, 
înțelegerea între popoare, să contri
buie la apropierea oamenilor în nu
mele frumosului, progresului și păcii.

La fiecare ediție, Institutul inter
național de teatru a propus spre 
dezbatere o temă de o stringentă ac
tualitate și cu bogate semnificații în

afiliată 
scenei și 
lor mi- 
Sărbăto- 
mondială

planul relațiilor dintre fenomenul 
teatral și societate. Teatrul și tinere
tul, teatrul și școala, teatrul și pu
blicul, teatrul și televiziunea, rolul 
teatrului în societatea actuală, iată 
citeva din temele discutate. Pentru 
anul acesta, tema propusă se intitu
lează „Forța de comunicare a teatru
lui". Ea constituie — după cum apre
cia artista emerită Dina Cocea, vice
președinte al Asociației oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale și muzi
cale — un subiect foarte generos 
pentru oamenii de teatru din Româ
nia. Mișcarea teatrală din țara 
noastră participă cu personalita
te la schimbul de valori cultura
le, sporește, prin creații reprezenta
tive și creatori reputați, patrimoniul 
artistic al teatrului lumii, ajută la 
apropierea și mai buna cunoaștere 
între popoare.

Amintirea »

lui George Panu

(Agerpres)

Sesiuni științifice

unii, chiar peste

Însemnări despre prezența
ARTEI PLASTICE IN ClTEVA REVISTE

JUDEȚENE DE CULTURĂ

mai Insistente 
preocupări- 

care 
zilelor noas- 
atîtea rin- 
documentele 

dezbaterea

felul lor, dar

manifestă și la 
„Orizont". Se 

regularitate 
prezentări- 

plastici din 
interviuri pe

cu

dată textul 
solicităm o 
proprietatea

De altfel, 
nevoie să mai insistăm, obligați 
de lectura unor texte din alte pu
blicații, 
la rubrica 
muri" titlul 
pas Era 
al artiștilor 
bun început 
extrem de 
pune 
vi tați 
semn 
acest 
cerut 
discretele 
se transformă însă curînd în regret 
deplin. în spațiul și sub cuvintele 
severe amintite, recenzia începe cu 
.niște fraze de o fermitate absolută : 
„Bilanțul anului 1972 este pentru 
artiștii plastici craioveni un semn 
de întrebare, dacă nu unul de alar
mă (...). în aceste condiții este greu 
de remarcat vreun artist". Recenzia 
continuă totuși, remarcând citeva 
nume cu calificative ca „un înalt 
grad de rafinament estetic", „ținuta 
cromatică remarcabilă" și încheind 

precipitat cu o formulă senină ca : 
„Salonul de iarnă al artiștilor plas
tici craioveni se înscrie ca o mani
festare plastică revelatoare atît pen
tru realizările, cit și pentru posibi
litățile plasticienilor craioveni" !... 
Și, astfel, ceea ce era „semn de în
trebare, dacă nu unul de alarmă" 
la început, devine după doar citeva 
fraze „revelator pentru posibilități 
și realizări". Cam prea dezinvoltă, 
pirueta verbală !

în altă 
atelierul 
frază nu 
criticul : 
neliniște 
gărească" ! Ce zic alți critici 7 Ce-ar 
zice meșteșugarii ?

Revista „Astra" își informează pe 
variate căi cititorii în legătură cu 
arta plastică. Apar cronici la expo
zițiile brașovene, corespondențe ale 
unor critici bucureșteni privind di
ferite manifestări din Capitală, arti
cole teoretice, un instructiv „Carnet 
de pictor", reproduceri fotografice 
excelente.

Dar nu întotdeauna comentariul 
plastic beneficiază de limbajul adec
vat, de judecăți de valoare care 
să-i ajute pe artist și pe privitor. 
Uneori ceața vorbelor se așază ca 
o draperie grea între cititor și re
vistă. întâlnim improprietăți de ter
meni, afirmații vagi. Caracterizările 
în unele texte critice sint de felul 
acesta : „se confirmă pe sine, pe o 
linie care evoluează constant, mereu 
Ia ordinea zilei prin textul inserat". 
Și atît. Sau : „ducînd mai departe 
o linie proprie de sugestii deose
bite". Care ? întrebarea rămine fără 
răspuns. Și mai departe : „oferă un 
autoportret expresiv în gama cro
matică predilectă artistului". Care ? 
Cum ? Nu se spune !

. Evident, o mai mare 
punctelor de vedere, a 
de valoare exprimate,

pozitiv In 
mai mare grijă fată 
termenilor.

in această privință

ansamblu, 
de

e

Ne-a atras astfel atenția 
de plastică din „Ra- 

„Un moment de im- 
vorba de salonul anual 
plastici craioveni. De la 

surprinde dimensiunea 
redusă a cronicii care 

prezența unei întregi colecti- 
de artiști sub 
de întrebare, 
caz o demonstrație.
o semnătură și nu doar prea 

inițiale P. R.... Senzația

un asemenea
S-ar fi • cerut în 

s-ar ■ fi

parte, la însemnări din 
unui pictor, am citit o 

mai puțin discutabilă. Zice 
„Este în aceste căutări o 

de bună factură meșteșu-

claritate a 
judecăților 
o corelare 

firească a mesajului lucrărilor ana
lizate cu marile imperative etice și 
estetice ale timpului nostru ar avea 
darul să vină în sprijinul promo
vării unor creații legate strîns 
viața și aspirațiile oamenilor,

grija și prețuirea 
pe care le acordă 
partidul, condu
cerea sa. dezvol
tării artei socia
liste, afirmării cît 
mai rodnice a tu
turor oamenilor 
de artă. Spiritul 
viu, creator al 
Plenarei C.C. al 
P.C.R. din no
iembrie 1971 a 
adus, în acest- 
sens. noi și supe
rioare confirmări. 
O expresie con- 
preocupări o con-

și măsurile luate pentru 
unor centre puternice de

• REȘIȚA (Corespondentul „Scîn
teii", Nicolae Cătană). — La Ca
ransebeș a avut loc o importantă se
siune de comunicări științifice pe 
teme de istorie și cultură. Mani
festarea a fost onorată de prezenta 
unor personalități de prestigiu și 
cercetători din Cluj și Timișoara.

în cele două secțiuni de lucru — 
istorie și istoria culturii — s-au 
prezentat un . mare număr de comu
nicări privitoare la așezările neoli
tice din această parte a țării, loca
lizarea cetății Caransebeșului și cro
nologia dezvoltării ei. participarea 
localnicilor la marile evenimente po
li tico-sociale. patriotice și culturale 
din secolele trecute — Revoluția de

la 1848. începuturile mișcării mun
citorești pe aceste meleaguri, ale 
presei românești, actul unirii Tran
silvaniei și Banatului cu România, 
precum și profundele schimbări pe 
care socialismul le-a adus pe vatra 
Caransebeșului.

• SF. GHEORGHE (Coresponden
tul „Scînteii", Tomiiri Geza). — La 
Miercurea Ciuc s-a organizat un in
teresant simpozion despre istoria și 
demografia orașelor Miercurea Ciuc. 
Odorhei, Gheorghieni și Bălan. La 
sesiune au participat membrii filia
lelor societății de științe istorice și 
de geografie, precum și profesorii de 
specialitate ai liceelor din județ.

Adrian PETRINGENARU

cretă a acestei 
stituie 
crearea
viață artistică, spirituală in nume
roase localități ale tării. Dezvoltării 
armonioase din punct de vedere eco
nomic a tuturor județelor tării i se 
cere adăugată și dezvoltarea lor cul
turală, creșterea posibilităților de 
formare politico-ideologică, cultu
rală. în acest efort general, revis
tele de cultură pot să-și aducă o 
contribuție însemnată. Cu condiția 
de a se apropia mai mult, mai în 
profunzime — așa cum s-a cerut în 
repetate rinduri — de problemele 
reale ale fiecărei zone culturale, de 
a milita neabătut pentru o artă in
spirată din viața oamenilor, pusă în 
slujba lor.

Mai multă atenție pentru valorifi
carea mijloacelor publicistice de 
care dispun, pentru formarea și re
flectarea opiniei publicului, ca și o 
mai bună cunoaștere a vieții filiale
lor și cenaclurilor plastice din tară, 
sînt deziderate pe cit de firești pe 
atît de imediate la a căror împlini
re îndeamnă lectura revistelor so- 
cial-culturale din diferite zone 
țării.

PROGRAMUL I

9,00—10,00 Teleșcoală. 
10,00 ~ ’ 
10,05 
10.15 
10,20 
11,00

Telex.
Publicitate. 
Avanpremiera. 
Teleenciclopedia. 
Teleclnemateca pentru tine
ret : „Nu fi trist !“. Produc
ție a studiourilor sovietice. 
Pe-un picior de plai.

12,45 52 de inițiative în 52 de săp- 
tămîni.

13,00 Telejurnal.
Curs de limba rusă. Lecția 
a 46-a.
Telex.
Publicitate. 
Tehnic-CIub. 
Panoramic științific. 
1001 de seri.
Telejurnal. a Cincinalul îna
inte de termen — cauză a 
întregului popor.

săptămînll : „în
de George Grigo- 

Ăngel Gri- 
Iorgulescu. 
Bănică.

20,25 seară de teatru : „In vintul 
de primăvară" de Letiția 
Popa.

21.30 Din cîntecele țării cu dor. 
Recitalul tinerei interprete 
de muzică populară Elena 
Munteanu. Comentariul Dan 
Deșliu.

22,00 24 de ore. a Contraste In 
lumea capitalului.

22.30 „Hochei pe gheață" România 
— R. D. Germană. Campio
natul mondial — grupa B.

PROGRAMUL II

12,25

20,00 Cîntecul 
România' 
riu, pe versuri de 
goriu si Romeo 
Interpretează Ion

20,05 Teleobiectiv.

20,00 Seară pentru tineret. în ac
tualitate : „Conferința a ix-a 
a U.A.S.C.R." Intîlnlre In 
studio cu participanțl la 
conferință.

20,15 Roadele unei colaborări : 
reportaj despre o inițiativă 
comună a tinerilor din co
muna Ștefănești și de la uzi
nele „Semănătoarea".

20,30 De la Ateneul tineretului la 
Ateneul Român.

20,45 Drumul tînărulul spre mun
că — rubrică de informare 
și orientare profesională. 
Dragostea — subiect de film 
și de meditație. „Fermecă
torii Inocenți", un film de 
Andrei Wajda.
Teletonomat : cîntă Ileana 
Popovici, Florin Bogardo și 
Tony Cristie.
Discuție în studio pe margi
nea filmului proiectat.

Personalitate multilaterală, scrii
tor și om politic, orator de talent, 
foarte activ gazetar, George Panu e 
cunoscut în posteritate numai sub o 
singură latură, ca autor al antrenan
telor Amintiri de la „Junimea" din 
Iași. Un prim volum apărea în 1908, 
altul în 1910, cind memorialistul (năs
cut în martie 1848, la Iași) se stingea 
înainte de vreme. La Colegiul Națio-, 
nai (fosta Academie Mihăileană) fu
sese coleg cu V. Conta, cu Calistrat 
Hogaș și A. D. Xenopol, remarcin- 
du-se printr-o excepțională vioiciune 
intelectuală. Demonul polemicii îl 
împingea, ca adolescent, în dispute 
de idei, în care Panu, „cel mai des
toinic în literatură" și pasionat de 
istorie (cum precizează Hogaș), ve
nea cu argumente surprinzătoare. 
Deși fost elev, apoi student, al lui 
Maiorescu, sînt de remarcat la George 
Panu serioase rezerve împotriva ju
nimismului politic și a esteticii idea
liste. „Nu simțeam nici o atracție 
pentru JUNIMEA (...). Aveam dorin
țe ca să combat teoriile lor, dar nu 
aveam posibilitate, neștiind cum să 
combat și neavînd o. bază oarecare". 
Lecturi consistente, îmbrățișind isto
ria civilizației, științele filologice, 
noile doctrine bio
logice și în spe
cial filozofia con
temporană, îi o- 
feră, în scurt 
timp, o bază de 
plecare 
„oarecare 
personale", 
douăzeci și 
de ani, tînăr . 
fesor la un gim
naziu din Iași, M 
George Panu co
menta critic, în 
primul său articol, 
ță a lui Maiorescu 
mă și fond, utilizind 
gumente din Filozofia
Taine. Pînă atunci adept pe plan po
litic al așa-zisei „fracțiuni libere și 
independente", contestatar vehe
ment — participase în 1872 la șe
dințele „Junimii", introdus acolo de 
A. D. Xenopol și Al. Lambrior. Doi 
ani mai tirziu, în 1874, sprijinit de 
Maiorescu, ministru al instrucțiunii, 
Panu se găsea la Paris pentru a 
aprofunda studiile clasice, dar, 
dezamăgit de metodele anacronice, se 
orientează spre domeniul juridic, ob- 
ținînd în 1879 doctoratul în' drept la 
Bruxelles. Revenit la Iași, dezbate
rile de la „Junimea" îi apar „demo
date și fără interes", iar tendințele 
politice ale acesteia inacceptabile. 
„Eu veneam cu idei politice avansa
te, cu soluțiuni asupra chestiilor eco
nomice și sociale care erau departe 
de ideile vechi ale JUNIMII ca ce
rul de pămînt. îmi schimbasem în 
mare parte și punctul de vedere de 
critică literară și artistică". Din 188Ț 
ruptura cu „Junimea" e declarată 
direct. Era anul apariției Contempo
ranului, al intensificării activității 
cercurilor socialiste.

Participant la un ciclu de confe
rințe la Iași, alături de A. D. Xeno
pol și C. Dimitrescu-Iași, George 
Panu susținea în 1882 puncte de ve
dere care atraseră elogiile Contem
poranului. Pledoaria pentru o artă 
realistă, cu obiective înalt umane și 
eticeț pledoarie dezvoltată în două 
conferințe (Idealul în artă, Poezia și 
știința), era, în același timp, o repli
că la estetica maioresciană. Despre 
cea dinții, Contemporanul (1 martie 
1882) nota cu satisfacție : „Nu putem 
să nu ne unim cu ideea d-lui Panu 
că poetul și în genere artistul din 
vremile noastre trebuie să simtă in
tr-insul ceea ce mișcă acum lumea, 
să îmbrace în forme frumoase și per
fecte idealurile timpului, să nu fie 
străin de chipul cum privește știința 
modernă lumea". Panu se exprimă in 
același timp pentru promovarea idea
lurilor realiste în opera artistică : 
„fantezia nu poate inspira decît dacă 
ea se razimă pe un fond de cre
dință"... Acest ideal se cere racor
dat la idealurile sociale ale epocii : 
„Socialiștii — scrie el — au dreptate 
cînd cer de la poeți ca să se inspire 
din fondul lor de credințe, și iată 
de ce (...) consilieră cu indiferență 
toate lucrările poetice care sînt ală
turea cu preocuparea și cu idealul 
lor social".

După decesul lui C. A. Rosetti, în 
1885, lui George Panu, afirmat ca 
orator în parlament, îi revine misiu
nea de șef al partidului radical-de
mocrat, reprezentînd ideile grupării

pentru 
idei 
La 
doi 

pro-

liberale de stingă. Pentru difuzarea 
programului, de acțiune, militantul 
democrat întemeiase in 1884 o publi
cație cu titlu semnificativ „Lupta", 
cu largă audiență în epocă, pronun- 
țindu-se cu tărie nu numai pentru 
introducerea votului universal, ci și 
pentțu transformări radicale in struc
tura economică și socială.

Transferată la București, la ga
zeta lui Panu publică opinii li
terare Barbu Delavrancea și Con
stantin Miile ; de subliniat, de a- 
semenea, colaborările critice ale 
lui N. Iorga. Polemist de o ver
vă neistovită, redactorul Luptei 
a imprimat articolelor concise de 
gazetă o ironie persistentă, care după 
aproape un secol continuă să atragă 
privirile. G. Panu se dovedește in 
scrisul său un neîntrecut portretist, 
incisiv și necruțător cu politicienii 
corupți ai vremii, cu parlamentari 
demagogi și fără scrupule. Panu nu 
șovăie să demonstreze, în citeva pam
flete memorabile, că „izvorul tu
turor relelor", „samsarul tuturor 
trădărilor intereselor naționale" este 
însuși monarhul. Acesta este vă
zut ca fiind 
capitalist și

CENTRAL

vacanțe : VIITORUL

: PRO-

i.

18
15,

VIITORUL — 20,15. 
LUMINA — 

20,45.
BUCEGI —

Violenței : ÎNFRATI- 
POPOARE — 15,30;

8,30; 11:
— 13,30; 
18; 20,30.
— 15,30;

FEROVIAR 
; 15,45; 18,15; 
— 8,45; 11;

21, MELODIA — 
13.30; 10; 18,30; 21, MO- 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;

20.30.
Răzbunarea : 

15,30; 19.
COTROCENI

cinema
e Atentatul : LUCEAFĂRUL — 

8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21, FES
TIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21.
e Iakov Bogomolov
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Program <le desene_ w animate
pentru copii : DOINA — 9,30.
• Salvarea: DOINA — 11,30; 13,45; 
16; 18; 20,15.
© Pe aripile viatului : PATRIA
— 10; 14,30; 19,15.
© Cowboy : SCALA
13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FA
VORIT — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30. 
@ Copilul sălbatic : CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
Q Zestrea ; FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,30.
• Alfred cel Mare :
— 8,30; 10,45; 13,15
20,45, EXCELSIOR 
13,30; 16; 18,30;
8,30; 11; 
DERN —
21.
© Marile 
15,30; 18.
O Tinerii
© In arșița nopții :
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30
• O anchetă dificilă
15,45; 18; 20,15.
© Adio, arme ! ; GRIVIȚA — 9; 
12,30; 16; 19,30, GIULEȘTI — 15,30; 
19, MIORIȚA — 9; 12,30; 16; 19,30. 
© Cu mîinile curate : MOȘILOR
— 15,30; 18; 20,15, VITAN — 15,30; 
18; 20,15.

• Organizația : GLORIA
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45. AURO
RA — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18.15; 20.30.
0, Prietenele — 10; 12; 14, „8 1/2“
— 16, Doctorul Jekyll și domnul
Hyde — 18,30, Lucia — 20.30 ;
CINEMATECA (sala Union).
o Un loc pentru îndrăgostiți : 
RAHOVA — 15,30: 18.
e> Egor Buliciov si alții : RAHO
VA — 20,15.
a în umbra
REA ÎNTRE
18; 20,15. .
a Fata care
MUL SĂRII — 10; 15; 17,45 
POPULAR — 10; 15,30; '* 
e Clovnii : BUZEȘTI — 
20,10.
a Explozia: UNIREA —
20.15.
a Maria Stuart : LIRA

18; 20,30, ARTA — 15,30;
a Grăsuna: FERENTARI 
17,45; 20.
a Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : VOLGA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18.15; 20,30, FLAMU
RA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20,30.
a Legenda lui Rustam : MUNCA
— 16; 18; 20.
a Cupa gloriei : TIMPURI NOI
— 9—20,15 în continuare.
0 Drumul spre Vest : DACIA 
9.30; 12,15; 15; 17,45; 20.30.
0 Lupul mărilor
COSMOS .......
0 Micul om mare
— 15.15; 18.
0 Structura cristalului : COTRO
CENI — 20,30.
a Vacanță la Roma : PROGRE
SUL — 15.30; 18.
0 Moartea Regelui Negru
GREȘUL — 20,15.

vinde flori : DRU-

15,30; 18;

Noua editură „Scrisul 
românesc" din Craiova a 
lansat interesanta carte Sce
ne din viața publică, eseuri 
despre problemele vieții so
ciale, politice și culturale 
contemporane, de Mihnea 
Gheorghiu, autor în 1971 al 
unui volum similar, intitu
lat Scrisori din imediata 
apropiere. Intelectual de 
autentică formație umanis
tă, jurnalist de superioară 
ținută, poet, prozator, dra
maturg, scenarist, 
îndeosebi eseist, 
de filmologie, 
Gheorghiu este o 
litate de prim ordin a cul
turii actuale românești cu 
ecou peste hotare (lucra
rea sa din 1958 Scene 
din viața Iui Shakespeare, 
cu un cuvînt înainte de 
Frank Hardy și-o postfață 
de Ossia Trilling, a obți
nut o recunoaștere una
nimă).

Specialist la origini în 
limba și literatura engle
ză, Mihnea Gheorghiu este 
omul de știință caracteris
tic zilelor 
fără să-și . .... 
ciplinele proprii, îmbrăți
șează cele 
menii de ^activitate, mani- 
festînd o continuă și lar
gă deschidere pentru pro
blematica timpului. Infor
mat Ia zi in științele in- 
terdisciplinare și cititor 
activ de noutăți, el e insă 
departe de mentalitatea 
celui care înmagazinează 
totul fără ; reflecție, expri- 
mindu-și, dimpotrivă, de 
fiecare dată, opinia perso
nală, adeziunea 
iala, supunind 
na textul citit 
lei mai severe.
un adept pe deplin con
vins al științelor viitoru
lui, al futurologiei — de
clară undeva autorul —
pentru că evoluția struc
turilor psiho-sociale nu 
poate fi totdeauna prevă
zută fără greș ; insă stu- 

perspectivelor lumii

actuale, raportate Ia relații
le dintre individ Și socie
tate in întreaga noastră 
ambianță de viață ca oa
meni civilizați, mi se pare 
că este un subiect mereu 
actual și care merită să fie 
tratat cu toată competența, 
adică fără toată această 
literatură absurdă și de 
rele pilde, care se tot acu
mulează și se rotește în 
jurul caselor noastre, ca

luptă și de viață pe care 
fiecare societate, în ultimă 
instanță fiecare națiune, 
și-l Întocmește. „Noi, scrie 
Mihnea Gheorghiu^ nu fa
cem, despre viitorul po
porului nostru, speculații 
șliințifico-fantastîce ; de a- 
ceea am și pornit să asi
gurăm, în primordial, edu
cația conștiinței de sine a 
fiecărui membru al socie
tății. Privim cu încredere

rismul și imperialismul au 
dat tonul lor fals orches
trei științelor noi. Impac
tul provocat de profundele 
modificări social-politice 
survenite în ultimul dece
niu, prin ofensiva păcii, a 
libertăților sociale și na
ționale, tinde să schimbe 
și structurile 
tehnice, așa 
schimbat pe 
fice. Asistăm

inteligențci 
cum le-a 

cele filozo- 
azi, in chip

critic și 
profesor 
Mihnea 

persona-

noastre care, 
abandoneze dis-
mai variate do-

sau indo- 
intotdeau- 

criticii ce-
„Nu sint

’ NOTE DE LECTURĂ

Mihnea GHEORGHIU: SCENE

DIN VIAȚA PUBLICĂ
lupii Ia stînă, ca să justi
fice violența și agresiunea, 
să ne înfricoșeze și să ne 
dezarmeze conștiințele".

Englezul Desmond Mor
ris, director al Institutului 
de arte contemporane, a 
publicat, ne informează 
Mihnea Gheorghiu, o car
te. The Human Zoo (Gră
dina zoologică umană), sus- 
ținînd că „locuitorii țări
lor civilizate trăiesc azi 
intr-un mediu ambiant 
prefabricat, care le modifi
că firea, așa cum se intim- 
plă cu animalele prizonie
re în țarcuri și cuști". Va 
putea suporta omul, captiv 
al tehnicii sale, constrînge- 
rea de a trăi mereu în 
această „junglă de beton ?“ 
Depinde, răspunde comen
tatorul,’ de programul de

în viitor fiindcă dezidera
tul principal al socialismu
lui nostru este făurirea de 
către poporul însuși a pro
priei sale istorii, a 
priilor sale destine, 
alte constrîngeri".

Contrar filozofilor 
care fac cele mai 
prevestiri cu pri- 
viitorul umanității, 
Gheorghiu crede

pro- 
t’ără

pesi-
miști, 
sumbre 
vire la 
Mihnea 
că singura filozofie cores
punzătoare timpului nostru 
este umanismul socialist : 
„întoarcerea omului de 
știință universal Ia unelte
le sale esențial umaniste 
pare să fie tendința timpu
lui prezent, după lunga și 
primejdioasa tentație prin 
care negustorii de hegemo
nie războinică l-au făcut 
să treacă cită vreme hitle-

tot mai evident, la naște
rea unui nou umanism, pe 
temeiul 
nice, în care 
o reinfrățire, 
trainică 
trecutei 
știință. 
Trăim, prin urmare, 
le și anii unei noi și 
ordinare perioade de 
re de Ia trista cugetare a 
lui Flaut, la HOMO SUM, 
HUMANI NIHIL A ME 
ALIENUM PUTO, versul 
Iui Terențiu, care exprima 
sentimentul clasic al soli
darității omenești".

Cooperarea internaționa
lă, consideră pe drept cu- 
vînt Mihnea Gheorghiu, 
depinde în mare măsură de 
progresul cunoașterii reci
proce și de respectul mu

coexistenței paș- 
recunoaștem 

poate mai 
decît în 
Renașteri, 

cultură și
veacul 

între 
artă, 

clipe- 
extra- 
trece-

mai puternic 
i mare pro

prietar", omul ca
re „stă liniștit și 
nepăsător' în pa
latul 
nind 
bani 
mezi 
(...) 
unui 
treg". 
nul 
pamflete antidi- 
nastice, Omul pe
riculos, publicat 
în 1887, George 

Panu este condamnat la doi ani în
chisoare, însă un exil temporar, la 
Viena,. îl salvează de detențiune.

Mai mult chiar, în lipsa lui, mili
tantul democrat fusgse ales deputat 
de către partizanii din „opoziția uni
tă". Paginile ziarului Lupta conțin, 
într-o nouă etapă, revendicări socia
le și politice îndrăznețe.

în portretul schițat pînă acum in
tervin însă schimbări, ilustrind in
consecvențele din atitudinea omului 
politic. Prin 1895 (după ce din 1892 
renunțase la conducerea gazetei ra- 
dical-democrate), Panu era văzut in 
cercurile conservatoare ; in 1897, el 
se găsea printre fruntașii partidului 
conservator, pentru ca din 1901, în
tr-o curioasă fluctuație, să se orien
teze spre gruparea liberală. Declinul 
popularității lui Panu ține, în ultima 
parte a vieții sale, de astfel .de osci
lații, în contradicție cu ceea ce pro
clamase odinioară.

Deosebit de fecund a fost acest 
spirit neliniștit la Săptămîna (1901— 
1910), sub al cărei titlu figurează 
mențiunea că revista e „scrisă de 
George Panu". Cultura, spiritul aso
ciativ, diversitatea preocupărilor sale 
impresionează, Panu trecînd cu natu
ralețe de la literatură la argumente 
în sprijinul votului universal sau la 
comentarii despre artă. în Săptămîna 
au apărut pe parcursul a cinci ani 
(1901—1906) cunoscutele Amintiri do 
la „Junimea", care, deși contestate, 
parțial, în ce privește autenticitatea, 
sînt superioare amintirilor analoge 
ale lui Iacob Negruzzi, publicate în 
1921. în stilul narativ al lui Panu 
frapează capacitatea de a surprinde 
un gest, o atitudine definitorie. Cu
ceresc relatarea de tip oral, anecdota 
în sine ; ca proză memorialistică, 
amintirile au viață, ne urmăresc. 
Capitolele privind prietenia dintre 
Eminescu și Creangă, paginile des
pre „zeflemeaua și spiritul de luptă 
la „Junimea", despre farsele lui 
Hașdeu se citesc și astăzi cu mare 
interes. Umorul e, adesea, de calitate. 
Talentul de literat al Iui Panu se re
levă in special în Portrete și tipuri 
parlamentare (1893), in care obser
vația etică și limbajul incisiv con
verg în pagini remarcabile.

Dacă nu s-ar fi dispersat în atltea 
direcții, cu siguranță că moștenirea 
lui George Panu ar fi fost mai sub
stanțială.

Deși personalitate contradictorie, 
George Panu a fost prin ceea ce a 
avut mai bun, în anumite perioade 
ale vieții, legat de idealuri înaintate, 

aceasta nu trebuie uitat.

Za 125 de ani de la 
nașterea cunoscutului 

om de cultură

o conferin- 
despre For- 

în sprijin ar- 
artei a lui

tual dintre popoare, ambele 
realizabile prin găsirea u- 

, nui limbaj comun. Astfel, 
problema comunicării ome
nești a ajuns să fie una din 
cele mai dezbătute ale . ac
tualității și ipotezele multi
ple cu privire la influen
ța limbajului asupra socie
tății (Chomsky, Hjelmslev, 
Jakobson, Katz, Lăvi- 
Strauss, Adam Schaff, Eco 
ș.a.) au stârnit cel mai viu 
interes. „Azi — scrie Mih
nea Gheorghiu — toată lu
mea se ocupă de proble
mele 
temă se dezbate la nume
roase
ționale, punîndu-se de cele 
mai multe ori accentul a- 
supra găsirii unei metode 
mecanice care să le re
zolve integral. Dar omul 
nu este, ci devine o ființă 
culturală, iar elementele 
acestei deveniri nu pot fi 
absorbite și dizolvate în 
albia materială a culturii 
după considerente mecani- 
ciste(„.) După părerea noas
tră este infinit mai impor
tantă stabilirea treptată a 
unui contact în profunzime 
între culturile naționale, 
garanție sigură a cunoaște
rii reciproce și a respectu
lui dintre popoare, decît 
difuzarea mondială a acelor 
mostre de cultură 
sonală care, ori din 
ar proveni, își pierd 
rea și identitatea și 
odată cu moda 
lansat și care alimentează 
primejdia despersonaliză
rii omului modern".

Toate aceste meditații, 
precum și multe altele, 
despre rolul intelectualită
ții în societatea contempo
rană, în viața publică, asi
gură cărții lui Mihnea 
Gheorghiu, de o excelentă 

■ ținută stilistică. o largă 
audiență în masa cititori
lor de toate profesiunile și 
virstele.

comunicării, această
congrese interna-

imper- 
ce țară 
savoa- 
dispar 

care Ie-a

AI. PIRU

siu. adu- 
grămezi dc 
peste gra

de bani 
din munca 

popor în- 
Pentru u- 

din aceste

/

Prof. univ. dr. docent 
Const. C1OPRAGA

teatre

pălăria !

20.

comedie 
cuminte,

Frații lui 
delfini —

(sala Comedia) : Fanny — 
: Moartea ulti- 

20.
Testamentul cîl-

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român — 
sala Studio) : în cadrul ciclului 
„Debuturi, afirmări, confirmări"
— Recital de pian susținut de 
Iosif Ion Prunner și Recital de 
vioară susținut de Emilia Mohr
— Ia pian Stela Mohr — 20.
o Conservatorul de muzică „Cl- 
prlan Porumbescu" (sala George

Nottara" (sala 
Charlie — 19,30.

...Eseu —

Enescu) : Concert simfonic. Diri-
jor : Radu Cltisu -- 20.
© Opera Română : Flautul fer-
mecat — 19.
© Teatrul Național „I. L. Cara-
giale'
20, (sala Studio) 
mului golan — ;
a Teatrul Mic : 
nelui — 19,30.
e Teatrul „C. I.
Magheru) : Adio,
0 Teatrul Giulești :
19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Nota 
zero Ia purtare — 16.
a Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) ; Revista are 
cuvîntul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Jos
— 19,30.
a Teatrul de revistă- și 
„Ion Vasilescu" : Fii 
Cristofor ! — 19.30.
a Circul „București" : 1 
Flipper — spectacol cu 
17,30; 19,30.
a Teatrul de operetă : Sînge vie- 
nez — 19,30.
a Teatrul „Al. Davila" din Pi
tești (in sala Teatrului Lucia 
Sturdza Buiandra" — bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) — „Sîmbăta 
păcălelilor" de I. D. Sîrbu

I

i

I

.1
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Vizita secretarului de stat parlamentar 
la Ministerul Afacerilor Externe

al R. F.
Luni după-amiază, Ion Pățan, mi

nistrul comerțului exterior, a primit 
pe Karl Moersch, secretar de stat 
parlamentar la Ministerul Afacerilor 
Externe al R.F. Germania, care face 
o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
fost abordate probleme privind dez-

Germania
voltarea colaborării economice și 
tehnice dintre România și R. F. 
Germania.

★
In cinstea oaspetelui, Nicolae M. 

Nicolae, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior, a o- 
ferit un dineu.

(Agerpres)

Plecarea delegației U. G. S. R. Ia Sesiunea
Biroului Federației Sindicale Mondiale

DIN VIAȚA PARTIDELOR

Simp
Luni a avut loc la Cluj, în pre

zența unor oameni de știință, cadre 
didactice universitare, cercetători și 
studenți, un simpozion organizat de 
Asociația oamenilor de știință și Co
mitetul național român Pugwash. 
Cu acest prilej, cunoscutul savant a- 
tomist britanic Erich H. Burhop, pre
ședintele Federației mondiale a oa
menilor de știință, a vorbit despre 
resp onsabilitatea socială a omului de 
știință, precum și despre rolul cerce
tării în asigurarea progresului și 
păcii. Oaspetele a remarcat contri
buția deosebită pe care oamenii de 
știință din țara noastră o aduc, in ca
drul mișcării internaționale Pug
wash, la dezvoltarea schimbului de 
valori științifice puse in slujba cola
borării și înțelegerii internaționale.

o z i o n
Prof. dr. docent Corneliu Penescu, 

membru corespondent al Academiei, 
președintele Comitetului național ro
mân Pugwash, s-a referit la activi
tatea și perspectivele organizației 
Pugwash în domeniul colaborării 
științifice, ca factor important în 
crearea unui climat de apropiere în
tre națiuni. în continuare, prof. dr. 
Aurel Negucioiu, secretar al Comite
tului județean de partid, a vorbit 
despre politica partidului și statului 
nostru în domeniul promovării unei 
largi colaborări între națiunile euro
pene.

(Agerpres)

vremea

Luni a plecat spre Hanoi dele
gația Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, condusă de Gheor- 
ghe Petrescu, vicepreședinte al Con
siliului Central, care va participa la 
lucrările celei de-a VII-a Sesiuni a 
Biroului Federației Sindicale Mon
diale.

La plecare, la aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost salutați 
de Gheorghe Stuparu, vicepreședinte 
al Consiliului Central al U.G.S.R., 
de membri ai Comitetului Executiv 
al Consiliului Central, activiști ai 
sindicatelor.

Au fost de față Nguyen Dang

Hanh, ambasadorul R. D. Vietnam, 
precum și Lam Van Luu, ambasado
rul Republicii Vietnamului de Sud 
la București.

★
Sesiunea Biroului F.S.M. va avea 

loc între 29 și 30 martie a.c., la 
Hanoi, și va lua în dezbatere pro
bleme legate de intensificarea acti
vității sindicale internaționale de 
solidaritate cu oamenii muncii și 
poporul din Vietnam, precum șl unele 
probleme privind pregătirea celui 
de-al VlII-lea Congres Sindical 
Mondial.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații de activiști
ai P.S.U.G

Luni seara a sosit în Capitală o 
delegație de activiști ai Partidului 
Socialist Unit din Germania, condusă 
de Carl-Heinz Janson, șeful Secției 
pentru conducerea socialistă a eco
nomiei a C.C. al P.S.U.G., care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o vizită 
în schimb de experiență în țara 
noastră.

•
La sosire, pe aeroportul interna

țional Otopeni, delegația a fost sa
lutată de tovarășul Ion St. Ion, vice
președinte al Consiliului central de 
control muncitoresc al activității e- 
conomice și sociale, de activiști de 
partid.

A fost de față Hans Voss, amba
sadorul R.D. Germane la București.

COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

Adunarea festivă 
de la Roma consacrată 
împlinirii a SO de ani 

de la nașterea 
lui Palmiro Togliatti

ROMA 26 (Agerpres). — Luni 
după-amiază, la Institutul de studii 
pentru problemele comunismului din 
Roma a avut loc o adunare festivă 
consacrată împlinirii a 80 de ani de 
la nașterea lui Palmiro Togliatti.

Festivitatea a fost deschisă de 
Enrico Berlinguer, secretar general al 
P.C.I., după care Ernesto Ragionieri, 
membru al Comitetului Central al 
P.C.I., a prezentat o comunicare.

Cu acest prilej, Institutul de studii 
pentru problemele comunismului a 
primit numele lui Palmiro Togliatti.

R. P. UNGARĂ

...ISTE

„Oglinzile de crista 1“ 
ale talentului

Numirea noului ambasador 
al Republicii Socialiste 
România in R. P. Bulgaria
Prin decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Trofin Simedrea a fost 
numit în calitate de ambasador 
extraordinar șl plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în Re
publica Populară Bulgaria, in locul 
tovarășului Nicolae Blejan, care a 
fost rechemat în centrala Ministeru
lui Afacerilor Externe.

Timpul probabil pentru zilele de 
28, 29 și 30 martie. în țară : Vreme 
călduroasă, mai ales la începutul in
tervalului. Cerul va fi variabil, cu 
innorări mai accentuate în Oltenia, 
Banat și Crișana, unde se vor sem
nala ploi slabe locale. Vint mode
rat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre zero și 10 grade, iar 
maximele între 10—20 grade. La 
București : Vreme călduroasă, cu cer 
schimbător. Vint slab pînă la potri
vit. Temperatura ușor variabilă.

Recepție cu prilejul 
sărbătorii naționale a Greciei

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Greciei, ambasadorul acestei țări Ia 
București, Ari&tote Phrydas, a' ofe
rit luni seara o recepție.

Au participat Ion Pățan, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior, George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, reprezentanți ai conducerii

unor ministere și instituții centrale, 
oameni de cultură și artă, generali 
și ofițeri superiori, reprezentanți ai 
cultelor, ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
atașați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

PRIORITĂȚI

ÎN ACTIVITATEA 

DE INVESTIJ1I 
(Urmare din pag. I)

șurile, ușurința cu care sînt în
călcate termenele stabilite pentru 
aplicarea unor măsuri, ce și-au 
făcut loc în aceste cazuri, sînt 
cu atît mai inexplicabile, cu cit 
planurile de acțiune elaborate-au ți
nut seama. în primul rind, de anga
jamentele și promisiunile ferme fă
cute de cei în cauză. De aceea, tre
buie neîntîrziat să fie îndeplinite toa
te măsurile preconizate privind gră
birea ritmului de construcție, asi
gurarea fronturilor de montaj, a tu
turor mașinilor și utilajelor și înce
perea probelor tehnologice.

La celelalte investiții, accelerarea 
ritmului de montaj al utilajelor teh
nologice reprezintă o cerință primor
dială, dictată de amprenta specifică a 
anului 1973, care prevede sarcini de 
„vîrf“ în activitatea de montaj-insta- 
lații. Firesc, deoarece numeroa
sa utilaje stau în stoc de luni 
u iile. Pe șantiere, timpul este ri
guros măsurat și orice depășire a 
termenelor devine, uneori, greu 
de recuperat. Imperativul lucru
lui ritmic, zi cu zi, decadă cu 
decadă, impune mobilizarea tuturor 
forțelor constructorilor in vederea 
creării, cu prioritate, a fronturilor de 
montaj, repartizarea echipelor de 
mon-tori în funcție de urgențele ce 
apar la fiecare obiectiv. Pentru a- 
ceasta. măsurile actuale trebuie în
tărite cu altele, desprinse din situa
ția concretă existentă pe fiecare 
șantier. în orice caz, aportul bene
ficiarilor Ia montajul utilajelor tre
buie să sporească simțitor, fie prin 
detașarea unor echipe specializate în 
sprijinul constructorilor, fie prin 
preluarea — cu forțe proprii — a li
nei părți cit mai mari din lucrările 
de montaj.

Concomitent, trebuie sporite efor
turile pentru livrarea utilajelor res
tante și asigurarea, pe șantiere, a 
forței de muncă bine pregătite. Adu
cem aceste precizări. întrucit pe u- 
nele șantiere lucrurile se petrec cu 
totul altfel. Bunăoară, la fabricile de 
ciment din Fieni si Tg. Jiu. instala
ția de D.M.T. — Brazi sau la Fabri
ca de antibiotice din Iași, problema 
procurării în timp util a tuturor uti
lajelor tehnologice rămîne deschisă. 
Aceste exemple nu sînt izolate ; în 
prezent, pe lingă restanțele acumu
late din vina unor furnizori. în spe
cial din industria construcțiilor de 
mașini grele, nu au fost încă con
tractate toate utilajele tehnologice 
cerute Ia montaj în cursul acestui an. 
în timp ce alte 8 000 tone au pre
văzute termene de livrare necorela
te nici cu graficele de lucrări și, ceea 
ce e mai grav, uneori, nici cu ter
menele de punere în funcțiune. Evi
dent. titularii de investiții ale căror 
șantiere se află inir-o asemenea si
tuație, cu precădere Ministerul In
dustriei Metalurgice. Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini 
Grele, Ministerul Economiei Fores
tiere și Materialelor de Construcții, 
au datoria să intervină energic pen
tru încheierea grabnică a acțiunii de 
contractare a utilajelor tehnologice 
necesare în acest an.

întreaga activitate ce se desfășoa
ră în acest an în domeniul investi
țiilor trebuie privită cu maximă 
răspundere. Amploarea prevederilor 
de plan nu îngăduie nici un moment 
de relaxare din partea factorilor 
răspunzători, nici o nesocotire a ter
menelor de punere în funcțiune. 
Greutățile existente pe o seamă de 
șantiere și cauzele care le-au gene
rat sînt cunoscute. Este imperios ne
cesar ca toți cei ce răspund de 
realizarea acestor investiții, benefi
ciari, constructori, furnizori de utila
je să intervină imediat, cu măsuri 
hotărîte și energice în snirititl indi
cațiilor trasate de plenara C.C. al 
P.C.R. din februarie — martie a.c.. 
pentru a preveni amplificarea con
secințelor negative semnalate, pentru 
a determina rapid revirimentul aș
teptat pe toate șantierele productive 
— aslgurînd condițiile ca fiecare o- 
bieotiv, fiecare capacitate să intre în 
funcțiune la termenul planificat si 
chiar mai devreme.

FOTBAL: Adnotări !a etapa a XVI La

Am văzut goluri multe, 
dar... în pregătirea echipelor

Cititorii au sesizat, desigur, că în 
acest retur fotbalistic „Scinteia“, re- 
nunțind la a face cronica unui meci 
sau a altuia, a introdus in rubrica 
sportivă a ziarului de marți comen
tariul etapei de duminică a primei. 
divizii — etapă prezentată -lunea, te-j.ar 
legrafic.

Există, desigur, și considdren- ■ 
te oarecum subiective care au pledat ■ ■ 
pentru această schimbare (ele ținînd 
mai cu seamă de faptul că ora de 
încheiere a meciurilor se apropie 
tot mai mult de ora de încheiere 
a primei ediții ce urmează să apa
ră lunea), dar tot atît de adevărat 
este că, în felul acesta, avem atît 
răgazul necesar, cit și datele cuveni
te pentru a exprima în comentariul 
de marți al celor 8 întîlniri ale eta
pei, dacă nu veritabile judecăți de 
valoare și aprecieri exhaustive,, mă
car cîteva opinii mai îndelung cum
pănite și cu caracter mai generali
zator decit poate oferi o singură 
partidă.

Să luăm, spre exemplu, etapa de 
alaltăieri — a doua a returului și a 
XVII-a a campionatului. Meciurile 
vizionate direct de redactorii noștri, 
transmisiile radiofonice șl televizate, 
comentariile făcute ieri în presa de 
specialitate, convorbirile noastre cu 
cîțiva observatori federali, ca și dis
cuțiile telefonice cu corespondenții 
„Scînteii" — toate acestea ne-au aju
tat să ne formăm, și să formulăm, 
aprecierea că duminica trecută s-a 
consumat o etapă pe cit de cenușie 
și de mediocră, pe atît de plină de 
semnificații (neîmbucurătoare, bine
înțeles).

Nu-i vorba numai de faptul 
că abia s-au marcat 11 goluri, 
că nici o formație n-a reușit să’ în
scrie mai mult decit o dată sau că 
gazdele au învins doar în două me
ciuri — pentru că acest bilanț cifric 
de tip italian nu este criticabil în 
sine. Este vorba, mai cu seamă, de 
două constatări care privesc calitatea 
meciurilor și angajarea fizică a jucă
torilor. La aceste două capitole, etapa 
pe care o discutăm a consemnat co- 
rigențe despre care, din păcate, nu 
vorbim pentru prima oară.

Evident, nu putem — într-un co
mentariu de etapă — să nu subli
niem și trăsăturile pozitive ale aces
teia : curajul și ambiția cu care au 
abordat întîlnirile cîteva dintre echi
pele aflate în deplasare (F. C. Ar
geș, C.F.R. Cluj, Steagul roșu, Rapid, 
Jiul), competența cu care au condus,

în general, arbitrii (evidențiindu-se 
de această dată C. Petrea, I. Rus și 
N. Rainea) sau sportivitatea specta
torilor (la Arad, la Ploiești și în 
București — pe terenul Politehnica 
r- publicul a fost notat cu 10 ; numai 
.oltenii și-au cam dat în petic. de 
astă . dată). De asemenea, nu putem 
șăi nu aducem cuvenitele cuvinte de 
landă Universității Craiova, echipă 
care — culegind roadele unei pregă
tiri mai științifice și mai indîrjite — 
a învins, și de această dată, aburcin- 
du-se de grinzile clasamentului — 
de unde speră să nu cadă pentru că : 
e neînvinsă în campionat de 10 etape 
(Ultima sa infringere a înregistrat-o 
la Constanța. în 15 octombrie 1972 : 
0—1 cu Farul), dispune de un 
unsprezece capabil și ambițios, are 
de jucat 7 partide acasă și numai 6 
in deplasare, și știe să inscrie goluri 
(la ora actuală este cea mai eficace 
din campionat, iar pe terenuri ad
verse a marcat mai multe goluri de
cit au făcut-o Steaua, Dinamo și Ra
pid la un loc).

Dar, cum spuneam, aceste aspecte
— ca și satisfacția că lupta sportivă 
pentru titlu va angrena de-acum îna
inte nu mai puțin de 7 echipe — sînt 
umbrite de nemulțumirile cu care 
majoritatea dintre cei aproximativ 
130 000 de spectatori și poate mili
oane de telespectatori au plecat de 
la stadion ori din fața micului ecran.

Nu ne permitem noi să intrăm in 
amănunte tehnice și tactice, cu toate 
că am avea atîtea de spus. Lăsăm a- 
ceastă sarcină antrenorilor și tehni
cienilor chemați să analizeze sub 
acest aspect fiecare joc. Dar nici 
nu trebuie să fii mare specialist 
pentru a observa că jocul celor mai 
multe dintre team-urile noastre este 
de-o opacitate deconcertantă. Jucă
tori bine cotați la bursa valorilor 
noastre — cum sînt cei de la Steaua, 
Universitatea Cluj, U.T.A. și Dinamo
— ne-au arătat duminica trecută 
prea puțin din frumusețea, specta
culozitatea și inteligența fotbalului. 
Spuneam că rezultatele în sine n-ar 
fi criticabile (chiar așa strînse cum 
au fost), dar dacă invocăm și me
diocritatea nivelului de joc, atunci, 
într-adevăr, aceste rezultate de 1—1, 
1—0 sau 0—0 devin semnificative. 
După cum tot semnificativ este și 
faptul că din 16 echipe numai două 
(C.F.R. Cluj și S.C. Bacău, deci e- 
chipe în deplasare) au reușit să 
schimbe în repriza a doua tabela de 
marcaj. în această situație, se ridică

pe bună dreptate numeroase între
bări cu privire la modul cum a 
fost folosită pauza, la ideile tactice 
pe care antrenorii erau datori să le 
.,vadă“ și să le. indice în cele 10 
minute de odihnă și de sfat.

Pe lingă aceste constatări, privind 
nivelul calitativ nemulțumitof, tot 
reprizele secunde ale meciurilor au 
scos în evidență capacitatea de efort 
scăzută a celor mai mulți fotbaliști 
din prima noastră divizie. Să nu 
facem acum comparații cu combati
vitatea jocului pe care ni l-a oferit 
Leeds United cu citeva zile in urmă 
(deși multe ne-ar indreptăți s-o 
facem și să cerem jucătorilor noștri 
un efort asemănător și aceeași dă
ruire), dar de aici și pînă la a ve
dea cum fotbaliști de la Petrolul, 
Steaua, C.S.M. Reșița, U.T.A., F.C. 
Constanța ori S.C. Bacău abia-și 
trag sufletul de prin minu
tele 60 încolo, stind în teren ca 
pionii pe tabla de șah care așteaptă 
să fie mutați cu mina, este o cale 
mult prea lungă, pe care, iată, nu 
puțini au parcurs-o. Efortul scăzut 
se datorește, pe de o parte, defi
ciențelor din pregătire (in perioadele 
precompetiționale noi angajăm prea 
puține jocuri tari ; mulți jucători 
și multe echipe nu și-au însușit și 
nu respectă nici elementarele reguli 
de recuperare etc.), iar, pe de altă 
parte, lipsei de ambiție sportivă 
(deficiență cronică în fotbalul nostru, 
alimentată de insuficiențele muncii 
educative desfășurate în cluburi).

Evident, în dreptul etapei a 
XVII-a ar mai putea fi trecute și 
alte considerații : ascensiunea con
tinuă a ceferiștilor din Cluj, în con
trast cu comportarea îngrijorătoare 
a studenților din același oraș ; stră
duința și dăruirea Sportului studen
țesc (care încearcă ceea ce pare im
posibil, dar este posibil) ; rezisten
ța Rapidului rămas fără Neagu 
după primul sfert de oră de joc ; 
erorile tactice pe care se pare că 
le-a făcut Dinamo la Craiova ; seni
nătatea cu care AS.A. continuă să 
rateze ocazii peste ocazii, și cîte și 
mai cite. Am stăruit însă numai 
asupra cîtorva aspecte care ni s-au 
părut mai importante pentru fotba
lul nostru și pentru marile sale în
cercări ce-1 așteaptă. Or, din acest 
punct de vedere, antrenorul Valentin 
Stănescu nu are, din păcate, de ce 
să fie liniștit. Deocamdată ?

G. M1TROI

Campionatul mondial 
de hochei (grupa B) 

într-unul din derbiurlle campiona
tului mondial de hochei pe gheață 
(grupa B) care se desfășoară la 
Graz, selecționata R. D. Germane a 
învins duminică cu 6—4 (1—1, 1—2, 
4—1) echipa S.U.A.,-una din candi
datele la primul loc. Aseară, ho- 
cheiștii americani au cîștigat, la un 
scor net (11—0), în fața ultimei cla
sate, echipa Italiei.

Astăzi se dispută o nouă partidă 
derbi, cea dintre reprezentativele 
României și R. D. Germane, singu
rele echipe neînvinse după trei e- 
tape.

În cîteva
TENIS : CÎȘTIGATORI — NASTA- 

SE, SMITH, OKKER...
Tenismanul român Iile Năstase * 

cîștigat turneul de la Washington, 
învingîndu-1 în finală cu 4—6, 6—4, 
6—2, 5—7, 6—2 pe tinărul jucător 
american Jimmy Connors. După vic
toriile repurtate în cadrul concursu
rilor de la Omaha și Calgary, .Hie 
Năstase își înscrie în palmares al 
treilea succes obținut în actualul se
zon internațional.

Turneul de Ia Atlanta (Georgia) 
s-a încheiat cu victoria campionului 
american Stan Smith, care a dispus 
în finală cu 6—3, 6—4 de asul aus
tralian Rod Laver.

Turneul de Ia Merrifield (Virginia) 
a fost cîștigat de campionul

rînduri
olandez Tom Okker, care l-a învins 
în finală cu 6—3, 6—7. 7—6 pe ame
ricanul Arthur Ashe. Victoria lui 
Okker, care în această partidă a ju
cat excelent, a fost decisă în urma 
unui „tie-break", realizat în ultimul 
set

• HANDBAL. — în cadrul tur
neului internațional masculin de 
handbal de la Liubliana, echipa Ce
hoslovaciei a întrecut cu scorul de 
18—14 (12—6) reprezentativa Dane
marcei. într-un alt joc, selecțio
nata Iugoslaviei, deținătoarea titlu
lui olimpic, a învins cu 26—13 
(13—4) formația R.F. Germania.

28—31 martie, în Capitala

CONCURS INTERNATIONAL DE PATINAJ ARTISTIC
La patinoarul acoperit ..23 Au

gust" din Capitală începe mîine di
mineață un mare concurs interna
țional de patinaj artistic pentru ju
niori. Competiția — dotată cu ..Cupa 
Prietenia" — va reuni, alături de ti

nerii patinatori români, o serie de 
juniori și junioare din elita patina
jului artistic din Uniunea Sovietică, 
R. D. Germană. Cehoslovacia. Polo
nia, Ungaria. Bulgaria. întrecerile 
au loc zilnic, pînă simbătă inclusiv.

FOTBAL
O selecționată divizionară de 

fotbal a țării noastre va întilni 
mîine, la Pitești, într-un joc de 
verificare, reprezentativa clubu
rilor din Israel.

Lotul nostru, convocat ieri, 
este alcătuit din următorii : Ră- 
ducanu, Haidu (portari), Sătmă- 
reanu, Sameș, Dinu, Hajnal, 
Deleanu, Antonescu (fundași), 
Dumitru, Beldeanu, Dobrin, 
Dumitriu IV (mijlocași), Troi, 
Dumitrache, lordănescu, Aele- 
nei (înaintași).

„Unsere Zeit“, organul P.C.G., 
va apărea zilnic

Comitetul Director al Partidului 
Comunist German a hotărît, la re
centa sa plenară de Ia DUsseldorf, 
ca organul de presă al partidului, 
„Unsere Zeit", să apară, începind de 
la toamnă, zilnic. Pregătirea trece
rii de la editarea săptămînală la a- 
pariția cotidiană este legată de o 
susținută activitate politică, de con
solidare și de extindere a influenței 
P.C.G.

Plenara a adresat un apel mem
brilor P.C.G. și opiniei publice de
mocratice din R.F.G. în care se 
menționează că „Unsere Zeit" se 
angajează să lupte pentru interese
le sociale șl politice ale oamenilor 
muncii, să se ocupe Îndeaproape de 
problemele acestora. Ziarul va acor
da sprijin tuturor forțelor din R.F.G. 
care militează pentru democrație, 
progres și pace.

lucrare jubiliară editată 
de P.C. din Norvegia 

în ansamblul de acțiuni Inițiate 
de C.C. al Partidului Comunist din 
Norvegia pentru a marea împlinirea, 
la 4 noiembrie, a 50 de ani de la în
ființarea partidului, se prevede edi
tarea unei lucrări jubiliare In tiraj 
de masă. Volumul va prezența lup- . 
ta comuniștilor norvegieni în apăra
rea intereselor vitale ale oamenilor 
muncii și pentru independența țării.

în cadrul măsurilor de intensifi
care a activității partidului, orga
nizațiile de bază dezbat în prezent 
proiectul unui nou program al P.C.N. 
Dezbaterea va fi continuată în ca
drul unei conferințe naționale care 
se va ține în aprilie și, apoi, la Con
gresul al XIV-lea al partidului, con
vocat pentru 1—4 noiembrie 1973 
la Oslo, cînd se va marca și semi
centenarul constituirii P.C. din Nor
vegia.

„L'EXPRESS“

Zborurile

Concomitent cu pre
ocuparea pentru dez
voltarea continuă a e- 
nergeticii, construc
țiilor de mașini, a 
tuturor ramurilor in
dustriale de bază, o 
mare atenție se acordă 
— in cadrul actualului 
cincinal — moderni
zării, sporirii produc
ției și randamentului 
industriei ușoare a 
R. P. Ungare. Este su
ficient a arăta că in
vestițiile alocate aces
tei ramuri în noul cin
cinal vor fi de două 
ori mai mari decit a- 
celea din precedenta 
perioadă similară.

Faptul își are teme
iurile lui. Așa cum a- 
răta ministrul indus
triei ușoare al R. P. 
Ungare, tovarășa Ke- 
seru Janosne, în ca
drul unei recente con
ferințe de presă, in 
prezent respectiva ra
mură industrială rea
lizează 18—19 la sută 
din venitul național, 
o cincime din pro
dusele ei fiind desti
nată exportului.

— Deși industria 
ușoară a făcut pași 
mari și repezi in ve
derea modernizării 
produselor — spunea 
ministrul de resort — 
în perioada 1971—1975 
vom face noi investiții 
masive și vom impor
ta un mare volum de 
utilaje, atît din Vest, 
cit și din țările socia
liste. Ne-am propus, 
printre altele, să înlo
cuim peste o treime 
din mașinile de țesut 
și tricotat, iar numă
rul mașinilor automa
te se va dubla. Pen
tru modernizarea și 
dezvoltarea industriei 
ușoare se vor investi 
în acești cinci ani cir
ca 26 miliarde forinți, 
din care jumătate în 
ramura textile-imbră- 
căminte.

O ilustrare a aces
tor preocupări am 
avut-o acum cîteva 
zile în cursul unei vi
zite făcute la fabrica 
de confecții „1 Mai" 
din Budapesta. Așa 
cum arăta directorul 
general al întreprinde

rii, Jozsef Kovacs, în 
ultimii ani, fabrica a 
importat mașini și 
utilaje în valoare de 
50 milioane forinți. 
„în ciuda faptului că 
unitatea noastră este 
veche — spunea el — 
datorită modernizări
lor continue la care e 
supusă, tehnicii me
reu înnoite de care 
dispunem, produsele 
ce le realizăm sînt la 
nivelul calitativ al 
pieței mondiale".

într-adevăr, aceas
tă fabrică produce un 
bogat sortiment de 
confecții, care au cău
tare atît în țară, cit și

CORESPONDENTĂ 
DIN BUDAPESTA

peste hotare. Ea lan
sează anual cîteva 
sute de modele noi de 
confecții din lină, fire 
sintetice, piele natu
rală sau sintetică, pro
duse despre care un 
confrate spunea că 
sint „oglinzi de cris
tal" ale talentului. 
„Jumătate din pro
dusele realizate aici 
— ne preciza secreta
rul comitetului de 
partid al întreprinde
rii, Ilorak Pâine — 
se exportă în An
glia, Franța, U.R.S.S., 
R.F.G., S.U.A., Olan
da, Suedia, Elveția, 
Canada și alte țări".

Am vizitat, de alt
fel, mai multe unități 
din această ramură și 
pretutindeni am re
marcat aceeași pre
ocupare pentru mo
dernizarea și sporirea 
randamentului pro
ducției. O grijă per
manentă a fiecărui 
colectiv este asigura
rea unui nivel calita
tiv cit mai înalt al 
produselor, potrivit a- 
devărului, larg propa
gat aci, că „fiecare 
producător este, în a- 
celași timp, și consu
mator". O instituție 
menită să stimuleze 
îmbunătățirea conti
nuă a calității produ
selor este și „Forul

mărfurilor ireproșabi
le", unul din organis
mele Institutului na
țional pentru explora
rea pieței; Acest „for" 
atribuie, pe bază de 
concurs, celor mai 
bune produse, distinc
ția de „marfă irepro
șabilă", urmărind în 
continuare calitatea 
produsului respectiv 
lansat în comerț și re- 
trăgind distincția în 
cazul cînd produsul 
nu mai corespunde 
cerințelor calitative.

Această grijă de a 
nu știrbi prin nimic 
„marca fabricii", de a 
o onora, am întilnit-o 
în toate întreprinde
rile vizitate, ridicarea 
calității și creșterea 
competitivității pro
duselor devenind un 
comandament al lu
crătorilor din toate 
sectoarele industriei 
ușoare ungare. Aflin- 
du-mă la fabrica de 
încălțăminte „Duna" 
din Budapesta, am ad
mirat ultimele modele 
de pantofi — elastici, 
ușori, realizați cu 
concursul larg al sec
ției de creație a 
fabricii. Am remarcat, 
totodată, pe lingă grija 
constantă pentru cali
tate și pentru reduce
rea consumului speci
fic de materii prime și 
materiale, și preocu
parea pentru introdu
cerea pe scară tot mai 
largă a înlocuitorilor 
de piele. De altfel, 
sectorul încălțăminte 
are și el o ponde
re deosebită atît in an
samblul producției din 
cadrul industriei ușoa
re, cit si la export.

Dezvoltarea în ritm 
rapid a industriei 
ușoare contribuie atît 
la aprovizionarea in 
tot mai bune condiții 
a pieței ungare cu 
produse de larg con
sum, cit și la dezvol
tarea comerțului ex
terior al țării vecine 
și prietene, la accen
tuarea prezenței ei în 
circuitul internațional 
de valori materiale.

Aarel POP

La fabrica de confecții „1 Mai" din Budapesta

Revista franceză „L’Express" publică în ultimul său număr un am
plu articol, în care, bazindu-se pe concluziile unui grup de experți, 
avertizează împotriva primejdiilor pe care Ie prezintă pentru mediul 
înconjurător zborurile avioanelor supersonice. Reproducem, sub formă

dezorganizată în urma coliziunii, nu 
numai că nu se' restabilește, dar con
taminează în mod progresiv celulele 
învecinate. Există temerea că același 
fenomen este valabil și pentru țesu
tul nervos.

Dacă sint mulți fizicieni europeni 
care rămin sceptici in această pri
vință, totuși și ei manifestă temeri

prescurtată, articolul.
„De la începutul acestui an, în 

S.U.A. oameni de știință, care, fără 
excepție, sint o autoritate in dome
niul lor. atrag atenția împotriva zbo
rurilor de transport supersonice. E- 
chipajele și pasagerii riscă leziuni 
ale creierului și retinei provocate de 
particulele cu energie ridicată ale 
razelor cosmice. Mecanicii însărcinați 
eu întreținerea și revi
zuirea motoarelor sint 
în pericol de a fi su
puși unui continuu bom
bardament radioactiv. 
Chiar și cei care nu că
lătoresc niciodată cu‘avionul, și nici 
nu se apropie de el, sint amenințați. 
Nu este vorba numai de asurzitorul 
„bang" sonic — zgomotul produs in 
momentul trecerii de către un avion 
a „barierei sunetului", adică al de- 

rii vitezei de aproximativ 1200 
pe oră — zgomot cu care, afir

mă psihologii, omul nu se poate 
obișnui. Avionul supersonic de trans
port nu numai că zboară de două 
ori mai rapid decit avioanele actuale, 
el zboară, de asemenea, de două ori 
mai sus. Aceasta înseamnă că, pen
tru prima oară în istoria transpor
tului aerian, asemenea aparate pă
trund in interiorul stratosferei, acolo 
unde aerul este mai puțin dens, iar 
temperaturile mult mai coborîte. Din 
punct de vedere fizic și chimic, a- 
ceasta este o lume atit de nouă in
cit în Franța, Anglia și S.U.A. sînt 
pe punctul de a fi create comitete 
speciale pentru examinarea conse
cințelor acestor zboruri supersonice.

Primul pericol : razele cosmice, 
care sînt mult mai intense la mare 
altitudine. De ani de zile, astronau- 
ții americani au semnalat că in bez
na spațiului cosmic, în absența ori
cărui corp ceresc, observă stranii 
raze de lumină. Se știe astăzi că a- 
eeste străfulgerări sînt provocate 
prin șocul pe care îl provoacă asu
pra retinei particulele atomice grele 
cu energie înaltă, particule care in
tră în componenta razelor cosmice, 
iar pe Pămînt se produc în accele
ratoare uriașe. Un studiu de labora
tor pare să indice că celula vie,

in ceea ce privește razele dense.
Dar există ceva și mai grav decit 

riscurile la care expune avionul. Și 
anume, riscurile la care este expusă 
umanitatea în general, prin mo
dificarea echilibrului biologic al pla
netei.

Acest echilibru depinde, în parte, 
de stratul de ozon ce înconjoară Pă- 
mintul (între 12-40 km altitudine). 
Ozonul oprește o gamă întreagă de 
raze ultraviolete emanate de Soare. 
Or, aceste raze, în doză ridicată, sînt 
extrem de periculoase. în condiții de 
laborator, ele distrug proteinele, blo
chează diviziunea celulară, provoacă 
mutații genetice.

Zborurile transportoarelor super
sonice amenință să distrugă ozonul 
din atmosfera înaltă, prezic anumiți 
fizicieni americani. Prof. Harold 
Johnston de la Universitatea Berke
ley a calculat chiar că 500 de trans
portoare supersonice stratosferice, 
zburind cîte 7 ore pe zi timp de un 
an, ar provoca scăderea concentrării 
ozonului la jumătate.

Un raport oficial, publicat luna tre
cută de către Fundația națională 
pentru știință, o agenție guverna
mentală din S.U.A., permite să ne 
imaginăm consecințele. Dacă con
centrarea s-ar reduce numai cu 5 la 
sută, dozele de ultraviolete care a- 
ting Pămîntul ar crește cu 26 la sută, 
provocind apariția, la o populație de 
200 milioane locuitori, a 8 000 de ca
zuri de cancer al pielii. O reducere 
cu 50 la sută ar majora de 10 ori do
za da radiații. Malformațiile ge

netice s-ar amplifica. Reproducerea 
și comportarea insectelor ar fi 
perturbate, fertilitatea plantelor cul
tivate și chiar a oceanelor ar scădea.

Răspunzători pentru această situa
ție, potrivit prof. Johnston, ar fi 
oxizii de azot pe care ii emană mo
toarele cu reacție ale avionului. La 
altitudine normală nu există acest 
pericol. Vînturile și ploile asigură 
purificarea atmosferei. Dar strato
sfera este calmă, iar oxizii de azot 
se acumulează. Or, simpla lor pre
zență provoacă reacții chimice care 
transformă ozonul în oxigen ordinar.

Cum este vorba de o 
acțiune catalitică, oxi
dul de azot nu este 
distrus, ci continuă să 
acționeze la nesfîrșit. 
Este suficientă deci 

chiar o cantitate mică de oxid de a- 
zot pentru a distruge o mare canti
tate de ozon. Pe de altă parte însă, 
un alt fizician american, de la Uni
versitatea Columbia, prof. Henry Fo
ley, a calculat că exploziile nucleare 
Ia mare altitudine efectuate în anii 
1961—1962 au proiectat în stratosferă 
mai mulți oxizi de azot decit ar pro
duce cele 500 de avioane. Or. susține 
el. concentrarea de ozon nu s-a di
minuat. totuși, în mod sensibil.

Adevărul, subliniază în legătură 
cu această controversă omul de ști
ință francez prof. Jacques-Emile Bla- 
mont, este că noi ignorăm aproape 
total ceea ce privește stratosfera, e- 
voluția sa, condițiile echilibrului său. 
Ce-i drept, dispunem de o explica
ție teoretică asupra formării stra
tului de ozon. Dar această teorie se 
potrivește prea puțin cu realitatea.

Prof. Blamont vede în aventura 
transportoarelor supersonice strato- 
sferiee prilejul nimerit de a se obține 
creditele necesare pentru a se între
prinde un studiu sistematic al stra
tosferei, de care crede că depinde 
clima terestră.

Ce-i drept, este în obiceiul o- 
mului de a se lansa mai întii în
tr-o aventură și de a reflecta abia 
mai tîrziu asupra consecințelor. 
Dar, pină în prezent, acțiunile sale 
nu riscau să pună în joc echilibrul 
biologic al planetei" — conchide re
vista.



viața internațională
Reuniunea multilaterală 

de la Helsinki
Schimburile economice - factor al încrederii și securității 

pe continent
HELSINKI — Trimisul nostru spe

cial, D. Ținu, transmite : Grupul de 
lucru al reuniunii multilaterale de la 
Helsinki a continuat luni dezbaterile 
asupra problemelor capitolului al doi
lea al ordinii de zi a viitoarei con
ferințe general-europene — coopera
rea economică, tehnico-științifică și 
în domeniul 'protejării și amelioră
rii mediului înconjurător. Lucrările 
ședinței au fost prezidate de repre
zentantul Franței.

In cursul dezbaterilor a fost rele
vară însemnătatea schimburilor co
merciale atit pentru dezvoltarea 
conlucrării dintre state, cit și pentru 
creșterea încrederii și securității pe 
continent. Cu acest prilej au fost 
prezentate noi propuneri în ceea ce 
privește cooperarea în domeniile 
tehnico-științific și al protejării me
diului înconjurător.

Sesiunea Comisiei economice O.N.U. pentru America

Latină

PROGRESUL ESTE LEGAT DE SUVERANITATEA
ASUPRA RESURSELOR NAȚIONALE

QUITO 26 (Agerpres). — în cea 
de-a doua zi a sesiunii a 15-a a 
Comisiei economice O.N.U. pentru 
America Latină (C.E.P.A.L.), care 
se desfășoară în capitala Ecuadoru
lui, au luat cuvintul reprezentanți a 
12 țări participante la lucrări.

In discursul său, Râul Prebisch, 
(Argentina), fost secretar general al 
C.E.P.A.L., invitat de onoare al se
siunii, s-a referit la unele probleme 
ale dezvoltării generale a Americii 
Latine, recomandînd inițierea unor 
reforme structurale în domeniile po
litic, social și economic și criticînd 
măsurile unilaterale preconizate de 
„economiștii puri".

La rîndul său, reprezentantul Cu
bei, Carlos Rafael Rodriguez, a re
levat eșecul programului „Alianța 
pentru progres" și și-a manifestat 
sprijinul față de statele latino-ame- 
ricane care luptă ferm pentru apă
rarea dreptului lor suveran asupra 
bogățiilor naturale. Vorbitorul a

susținut, de asemenea, propunerea 
făcută în ziua precedentă de repre
zentantul Republicii Chile, Hernan 
Santa Cruz, de transformare a Co
misiei economice O.N.U. pentru A- 
merica Latină intr-un organism eco
nomic strict latino-american, fără 
participarea statelor din afara zonei 
de Ia sud de Rio Grande, idee cu
noscută sub numele de „latinoame- 
ricanizare a C.E.P.A.L.".

O serie de reprezentanți ai state
lor membre ale C.E.P.A.L.. care au 
mai luat cuvintul, au prezentat as
pecte ale experienței guvernelor pro
prii, în diverse domenii ale vieții 
social-politice și economice, afir- 
mînd, totodată, necesitatea perfec
ționării activității C.E.P.A.L. în pas 
cu noile descoperiri ale revoluției 
tehnico-științifice mondiale și cu 
transformările survenite pe scena 
social-politică și economică interna
țională.

CAIRO REUNIUNEA COMUNĂ A C.C. AL UNIUNII

SOCIALISTE ARABE Șl A ADUNĂRII POPORULUI

PREȘEDINTELE ANWAR SADAT
ȘI-A ASUMAT ȘI FUNCȚIA
DE ȘEF AL

CAIRO 26 (Agerpres). — într-un 
discurs radiodifuzat, rostit după în
cheierea reuniunii comune a Comi
tetului Central al Uniunii Socialiste 
Arabe și a Adunării Poporului, pre
ședintele Republicii Arabe Egipt, 
Anwar Sadat, a anunțat că, pe lingă 
atribuțiile de șef al statului, își a- 
sumă și funcția de șef al guvernului, 
relatează agenția M.E.N. Componen
ța noului guvern urmează să fie a- 
nunțată în următoarele zile. Șeful 
statului egiptean a precizat că „a- 
cest cumul, menit să întărească fron
tul intern, va dura o perioadă de
terminată și va avea un scop defi
nit". Pentru a se realiza o cit mai 
largă participare la problemele sta
tului în actuala perioadă decisivă, a 
arătat Sadat, în cadrul reuniunii co
mune s-a căzut de acord ca ambele 
organisme, Comitetul Central al 
U.S.A, și Adunarea Poporului, să 
desfășoare o activitate regulată și 
în strinsă cooperare cu guvernul.

Referindu-se la situația din Orien
tul Apropiat, președintele Sadat a 
reafirmat că Egiptul se pronunță 
pentru eliberarea tuturor teritoriilor 
arabe ocupate, pentru restabilirea 
drepturilor poporului palestinean și 
respinge orice reglementare parția-

Situația la frontiera 
tanzaniano-ugandeză
• UN COMUNICAT AL POS
TULUI DE RADIO KAMPALA 
c DECLARAȚIA MINISTRULUI 

TANZANIAN AL APĂRĂRII

KAMPALA 26 (Agerpres). — Pos
tul de radio Kampala a difuzat un 
comunicat potrivit căruia, în apro
pierea frontierei Ugandei cu Tanza
nia, s-a semnalat prezența unor im
portante forțe armate, care se pre
gătesc să atace Uganda — informează 
agențiile Reuter, Associated Press și 
United Press International. în infor
mațiile difuzate de postul de radio 
citat se afirmă că trupe ugandeze au 
capturat elemente ale forțelor care, 
trecînd frontiera tanzaniano-ugan
deză, se pregăteau să atace orașele 
Mbarara, Massaka și Entebbe.

★

DAR ES SALAAM 26 (Ager
pres). — Ministrul tanzanian al apă
rării, Edward Sokoine, a dezmințit 
știrile difuzate de postul de radio 
Kampala, potrivit cărora Tanzania ar 
pregăti o invazie în Uganda — trans
mit agențiile Reuter și Associated 
Press. în momentul de față, în regiu
nile de la frontiera cu Uganda nu 
există nici un fel de trupe tanza- 
niene — a declarat Edward Sokoine.

Un purtător de cuvînt al guvernu
lui tanzanian, reluat de agențiile 
U.P.I., A.P. și Reuter, a declarat că, 
în situația care s-a creat, soluția cea 
mai bună este de a aștepta conclu
ziile misiunii somaleze, care se află 
în momentul de față în regiunea 
frontierei tanzaniano-ugandeze în
tr-un turneu de inspecție.

GUVERNULUI
lă sau separată. In același timp, el 
a amintit că Egiptul a depus o sus
ținută activitate diplomatică pentru 
soluționarea politică a conflictului.

Tot în cursul zilei de luni, la 
Cairo a avut loc o reuniune a Co
mitetului Central al Uniunii Socia
liste Arabe, în cadrul căreia Moha
med Hafez Ghanem a fost ales, în 
unanimitate, în funcția de prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
partidului, în locul lui Sayed Marei, 
care și-a prezentat demisia, relatea
ză agenția M.E.N.

Consultările politice dintre 
cele două părți sud-vietnameze

PARIS 26 (Agerpres). — In sub
urbia pariziană Saint Cloud s-au 
desfășurat, luni, lucrările celei de-a 
treia ședințe din cadrul consultărilor 
politice dintre delegațiile Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Repu

blicii Vietnamului de Sud și a ad
ministrației de la Saigon.

S-a convenit ca o nouă întrevedere 
a celor două părți să aibă loc 
vineri.

în legătură cu retragerea trupelor 
americane din Vietnamul de Sud
© Declarația purtătorului de cuvînt al Casei Albe © Luarea de 
poziție a conducătorului delegației G.R.P. al Republicii Vietna

mului de Sud
WASHINGTON 26 (Agerpres). — 

Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, 
Ronald Ziegler, a anunțat că pre
ședintele Richard 'Nixon a hotărit 
suspendarea temporară a retragerii 
trupelor americane din Vietnamul 
de Sud, care, in conformitate cu 
Acordul de la Paris privind înceta
rea războiului și restabilirea păcii 
în Vietnam, trebuia să se încheie la 
28 martie.

Pentru motivarea acestei hotărirl 
a fost invocată cererea părții ame
ricane privind eliberarea a nouă 
prizonieri, care, afirmă autoritățile 
S.U.A., s-ar afla în Laos.

■Ar
PARIS 26 (Agerpres). — Nguyen 

Van Hieu, conducătorul delegației 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud Ia 
convorbirile de la Paris dintre cele * 
Frontul Patriotic Laoțian 
S. U. A. de a elibera

capturat
SAM NEUA 26 (Agerpres). — 

După cum relatează agenția V.N.A., 
care reia o informare dată publi
cității, luni, de agenția Khaosan 
Pathet Lao. un reprezentant al Am
basadei Statelor Unite din Vientiane 
a avut, recent, o întrevedere cu Soth 
Phetrasy, reprezentant al Frontului 
Patriotic Laoțian la Vientiane. Cu 
acest prilej, reprezentantul ameri
can a solicitat eliberarea persona
lului militar și civil al S.U.A. cap
turat în Laos, in timpul războiului, 
de forțele patriotice laoțiene.

în legătură cu cele de mai sus, a- 
genția Khaosan Pathet Lao relevă 
că, în intervalul scurs de la sem
narea, la Vientiane, a Acordului de 
restabilire a păcii și înțelegere na
țională în Laos. S.U.A. și partea de 
la Vientiane au recufs, în repetate 
rinduri. la aviația militară pentru a 
efectua atacuri aeriene și zboruri de 
recunoaștere împotriva zonelor eli-

la Închiderea

două părți sud-vietnameze, a decla
rat, luni, că hotărîrea Statelor Uni
te de a sista retragerea trupelor 
lor din Vietnamul de Sud constituie 
o gravă încălcare a acordului de la 
Paris privind încetarea războiului și 
restabilirea păcii în Vietnam.

Conducătorul delegației G.R.P. al
R. V.S. a arătat, totodată, că admi
nistrația saigoneză continuă să în
treprindă operațiuni de amploare 
împotriva zonelor controlate de Gu
vernul Revoluționar Provizoriu. Ati
tudinea adoptată de S.U.A. și acțiu
nile părții saigoneze — a arătat 
Nguyen Van Hieu — au un efect 
negativ asupra convorbirilor desfă
șurate intre reprezentanții G.R.P. și 
cei ai administrației de la Saigon, 
convorbiri al căror scop trebuie să 
fie asigurarea dreptului la autodeter
minare al populației sud-vietnameze.

a acceptat propunerea 
personalul american 

în Laos
berate, aflate sub controlul forțelor 
patriotice laoțiene. Avioane ale
S. U.A. au parașutat, de asemenea, 
grupuri de comando avînd sarcina de 
a sabota activitățile din zonele eli
berate și de a sprijini partea de la 
Vientiane in operațiunile întreprinse 
împotriva acestor zone.

Cu toate acestea, arată agenția 
Khaosan Pathet Lao, animat de bu
năvoință si '’urmărind crearea con
dițiilor pentru oa negocierile de la 
Vientiane să progreseze și să fie 
finalizate cit mai curînd. Frontul 
Patriotic Laoțian a acceptat propu
nerea S.U.A. și este gata să elibe
reze, la orice dată, personalul mi
litar și civil american capturat în 
Laos in timpul războiului. în con
tinuare. agenția K.P.L. cere ca Sta
tele Unite și partea de la Vientiane 
să îndeplinească cu strictețe acor
dul de la Vientiane din 21 februa
rie 1973.
î ’Vâ i \

EDIȚIEI

Primul ministru belgian 
a primit delegația 

de activiști ai P.C.R.I
BRUXELLES 26 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Belgiei, Edmond Le- 
burton, a primit, la 26 martie, dele
gația de activiști ai Partidului Co
munist Român, condusă de Constan
tin Dăscălescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Galați al P.C.R., care vizi
tează Belgia, la invitația Partidului 
Socialist Belgian.

La întrevedere au participat Jean 
Luyten, secretar național al Partidu
lui Socialist Belgian, și Alexandru 
Lăzăreanu, ambasadorul României la 
Bruxelles.

Un document privind 
tratamentul aplicat 

deținuților politici in 
coloniile portugheze
GENEVA 26 (Agerpres). — Un 

grup de lucru a prezentat spre exa
minare Comisiei O.N.U. pentru drep
turile omului, care se întrunește în 
cursul acestei săptămîni, un raport 
cu privire la tratamentul aplicat de
ținuților politici în coloniile portu
gheze din Africa — Angola, Mo- 
zambic, Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, precum și în Rhode
sia și in Republica Sud-Africană. 
Grupul de lucru — alcătuit din re
prezentanți ai Senegalului, Iugosla
viei. Austriei, Indiei, Perului și Tan
zaniei — relevă in raport că patrioții 
africani capturați de forțele portu
gheze sint torturați cu cruzime ; pe 
de altă parte, se menționează că tru
pele portugheze utilizează napalm, 
substanțe defoliante și erbicide, care 
înrăutățesc considerabil condițiile de 
viață ale populației africane din te
ritoriile respective.

O situație similară în ce privește 
tratamentul inuman la care sint su
puși cei ce se opun discriminării ra
siale, arată raportul, există, de ase
menea, in Rhodesia și Africa de Sud.

PREȘEDINTELE NIXON A ANUNȚAT
RETRAGEREA TUTUROR TRUPELOR AMERICANE 

DIN INDOCHINA P1NĂ LA 29 MARTIE
WASHINGTON 26 (Agerpres). — 

Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, 
Ronald Ziegler, a declarat presei că 
președintele Richard Nixon a anun
țat, luni, realizarea unui acord cu 
privire la eliberarea, pînă la 29

martie a.c., a tuturor prizonierilor de 
război americani din Indochina și 
retragerea, pînă la aceeași dată, a 
tuturor trupelor americane — rela
tează, într-o știre de ultimă oră, 
agențiile U.P.I., Reuter și T.A.S.S.

„Stabilirea de relații diplomatice 
între Mexic și România deschide 
perspectiva unei ample colaborări"

— DECLARA PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE 
Șl SCHIMBURI CULTURALE MEX1CANO-ROMANE

CIUDAD DE MEXICO 26 (Ager
pres). — Opinia publică progresistă 
din Mexic a primit cu satisfacție 
hotărîrea guvernului mexican de a 
stabili relații diplomatice la nivel de 
ambasadă cu Republica Socialistă 
România — a declarat prof. Miguel 
Arroyo de la Parra, președintele 
Asociației de prietenie și schimburi 
culturale mexicano-române, într-un 
interviu acordat ziarului „El Dia“. 
Acest fapt — a spus președintele 
asociației — „va duce la o consoli
dare și mai puternică a relațiilor de 
prietenie dintre cele două țări și va 
servi dezvoltării colaborării reciproc

avantajoase în domeniile comercial, 
politic și cultural".

Stabilirea de relații diplomatice 
între Mexic și Republica Socialistă 
România deschide perspectiva dez
voltării relațiilor multilaterale. Mexi
cul este interesat în importul de teh
nologie modernă românească, utilaj 
petrolier, în construcția de hidrocen
trale cu ajutorul specialiștilor ro
mâni. La rîndul său, Mexicul ț, fțe 
gata să sporească vînzările de pro
duse ale industriei chimice, de citrice 
și alte mărfuri către România — a 
subliniat Miguel Arroyo de la Parra.

Congresul P.C. din Luxemburg 
si-a încheiat lucrările
9

LUXEMBURG 26 ‘(Agerpres). — 
La Rumelange s-au încheiat lucră
rile Congresului al XXI-lea al Parti
dului Comunist din Luxemburg.

In cadrul discuțiilor pe marginea

LA BURSELE DE SCHIMB

OCCIDENTALE

Un nou preț 
record al aurului

Piețele aurului au cunoscut, luni, o 
intensificare semnificativă a tranzac
țiilor, in cursul cărora prețul „de fi
xare" al unciei a înregistrat (la Lon
dra) un record absolut : 90 dolari, 
față de 89 dolari în cursul recentei 
crize monetare. La sfîrșitul săptămî- 
nii trecute, uncia de aur s-a vîndut 
pe piețele majore occidentale cu a- 
proximativ cinci dolari mai puțin.

Experții atribuie creșterile de luni 
cererii relativ mari care, în opinia 
lor, va continua și în zilele urmă
toare^ evoluție apreciată ca fiind de 
natură să ducă la noi prețuri-record.

(Agerpres)

raportului politic al Comitetului 
Central, prezentat de Rene Urbany, 
membru al Comitetului Executiv, 
delegații au aprobat linia partidului, 
în vederea strîngerii rîndurilor for
țelor democratice și progresiste, în 
lupta pentru apărarea intereselor 
oamenilor muncii, împotriva capita
lului monopolist. Hotărîrea congre
sului evidențiază existenta unor con
diții favorabile pentru acțiunile co
mune ale comuniștilor și ale altor 
forțe democratice și progresiste și 
conține o chemare la unitatea de ac
țiune a clasei muncitoare.

Delegații la congres au ales noul 
Comitet Central și alte organe ale 
partidului. în funcția de președinte 
al P.C. din Luxemburg a fost reales 
Dominique Urbany.

Președintele Sudanului 
a sosit la Londra

LONDRA 26 (Agerpres). — Preșe
dintele Sudanului, Gaafar El Nu- 
meiry, a sosit la Londra Intr-o vi
zită oficială. Convorbirile sale cu 
oficialitățile britanice, Informează 
agenția Reuter, se vor concentra a- 
supra legăturilor comerciale bilate
rale și a evoluției situației din Ori
entul Apropiat.

agențiile de presă transmit:
Președintele Mao Tzedun 

a avut o întrevedere cu Ahmadou 
Ahidjo, președintele Camerunului, 
aflat in vizită Ia Pekin. Cu acest pri
lej, a avut loc o convorbire sinceră, 
prietenească — relatează agenția 
China Nouă.

Propunerea președintelui
Kflende c'e a se convc>ca> sfîrși
tul lunii mai a.c., un Congres na-

nCORESPONDENTnNOSTRITRANSMIT:|

GENEVA: Arbitrariulsupertrusturilor în atenția unor foruri internaționale
Două reuniuni in

ternaționale, desfășu
rate aici, la Geneva, 
vin să ateste că în 
prezent practicile ar
bitrarii ale unor su- 
pertrusturi, consecin
țele lor asupra evolu
ției vieții economice și 
a schimburilor comer
ciale mondiale, a pro
gresului țărilor în 
curs de dezvoltare au 
devenit subiect de 
preocupare importan
tă pentru o serie de 
organizații internațio
nale prestigioase.

Timp de o decadă 
(19—30 martie). Pala
tul Națiunilor găzdu
iește, sub egida Con
ferinței Națiunilor U- 
nite pentru comerț și 
dezvoltare (UNCTAD), 
reuniunea unui grup 
de exporti din diferi
te țări, consacrată 
examinării efectelor 
negative ale unor 
practici specifice ale 
supertrusturilor inter
naționale asupra pro
gramelor de progres 
economic ale țărilor 
în curs de dezvoltare. 
Cei 20 de participant 
la reuniune — experți 
guvernamentali, eco
nomiști, profesori uni
versitari, reprezentanți 
ai cercurilor de afa
ceri — desemnați de 
secretarul general al 
UNCTAD, în con
formitate cu hotărîri- 
le luate de Conferin
ța pentru comerț și 
dezvoltare de la San
tiago de Chile, urmea
ză să studieze, îndeo
sebi, efectele pe care 
acordurile de cartel, 
fixarea arbitrară a

prețurilor, alte prac
tici ■ de monopol și 
măsuri restrictive ale 
supertrusturilor inter
naționale le au asupra 
economiilor țărilor în 
curs de dezvoltare. 
S-a remarcat că ase
menea societăți gi
gant pot, de fapt, 
potrivit bunului plac, 
respectiv interesului 
lor îngust, să de
termine adinei muta
ții in structura econo
mică a unor zone în
tregi ale globului, fie 
accelerînd pentru un 
timp progresul, prin 
efectuarea sau favo
rizarea de investi
ții, fie să le aducă la 
stagnare sau chiar 
ruină, prin retragerea 
de capitaluri, restrîn- 
gerea activității pro
ductive, dislocarea ca
pacităților tehnice spre 
alte regiuni etc. Prac
tic, forurile de condu
cere ale acestora ac
ționează ca niște Su- 
praguverne atotpu
ternice, Iezind suvera
nitatea statelor, afec- 
tînd independenta lor 
— nu numai pe plan 
economic, ci și politic. 
Concluziile reuniunii 
vor fi incluse într-un 
raport ce va fi 
prezentat Consiliului 
UNCTAD și care va 
cuprinde recomandări 
privind îngrădirea și. 
pe cit posibil, elimi
narea practicilor dis
criminatorii folosite 
de societățile amintite 
Participanții Ia lu
crări urmează să se 
pronunțe asupra mă
surilor concrete în 
acest sens.

La rindul său, Bi
roul Internațional al 
Muncii, in cadrul re
centei reuniuni a con
siliului său de activi
tate, a hotărit elabo
rarea unui program 
de studii și cercetări 
asupra relațiilor din
tre supertrusturile in
ternaționale și politi
ca socială, urmînd ca, 
pe baza concluziilor 
ce vor fi formulate, 
să orienteze activita
tea B.I.M. in dome
niul unor activități 
concrete in acest sens. 
De altfel, experți ai 
B.I.M. au subliniat 
într-un raport dat pu
blicității de curînd 
că respectivele socie
tăți, pe care actua
lele instituții guver
namentale și legislații 
nu reușesc adesea să 
le controleze, „încalcă 
adeseori interesul pu
blic", nesocotesc legis
lația muncii din dife
ritele țări unde pă
trund.

Aducînd la cunoș
tința publică progra
mele concrete de stu
diere a activității su
pertrusturilor și a di
verselor lor impli
cații asupra vieții e- 
conomice și sociale 
a țărilor în care a- 
cestea sînt implanta
te, atît UNCTAD, cit 
și B.I.M au subliniat 
preocuparea lor pen
tru adoptarea de către 
diferitele guverne ale 
lumii, precum și în 
cadrul organizațiilor 
Internaționale, a u- 
nor măsuri corespun
zătoare. •

Corneliu VLAD

LONDRA:

țional al federației partidelor din 
Unitatea Populară a fost aprobată în 
urma unei intilniri a președintelui 
republicii cu reprezentanți ai coali
ției Unității Populare, s-a anunțat la 
Santiago de Chile. Congresul este 
menit să contribuie la strîngerea rîn
durilor frontului forțelor de stînga.

R.P.D. Coreeană și Libia 
au hotărit să stabilească relații di
plomatice la nivel de ambasadă — 
informează agenția libiană de știri 
L.N.A. Decizia a fost adoptată în 
urma convorbirilor purtate la Tri
poli între delegația Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Coreene, con
dusă de președintele Comitetului 
Permanent al Adunării, Hwan Jan 
Iăp, și șeful statului libian. Moamer 
El Geddafi.Sub firma respectabilității...

Dezvăluirile ziarului britanic „Guardian"
Condițiile vitrege de 

viață ale populației 
băștinașe din Africa 
de Sud formează de
seori obiectul relatări
lor unor corespondenți 
de presă britanici, 
care au avut posibili
tatea să urmărească 
la fața locului atit lu
xul în care trăiesc ra
siștii albi, cît și mi
zeria In care se zbate 
populația africană. Un 
amplu reportaj publi
cat recent tn ziarul 
„Guardian", Însoțit de 
fotografii revelatoare, 
a atras în mod deose
bit atenția opiniei pu
blice engleze. Autorul, 
Adam Raphael, dez
văluie aspecte noi ale 
exploatării negrilor 
sud-africani, în care 
sîr.t implicate, într-o 
proporție nebănuită 
pînă acum, „reputate 
șl respectate firme 
engleze". El scrie că 
„unele proeminente 
firme britanice, care 
realizează profituri u- 
riașe în Africa de Sud, 
plătesc salariaților 
negri abia între o trei
me și jumătate din 
nivelul minim de 
subzistență. Desigur, 
companiile britanice 
plătesc muncitorilor 
lor africani salarii re
duse, urmînd practica 
stabilită de patronii 
din Africa de Sud. 
Dar, în multe cazuri, 
salariile primite din 
partea companiilor 
engleze sînt mult mai 
scăzute chiar deci! 
standardul sud-afri- 
can".

în reportajul din 
„Guardian" se relatea
ză că „un cetățean 
britanic, Brian Har
vey, care a emigrat în 
urmă cu un an ca să

lucreze la întreprinde
rea din Lichtenberg 
aparținind firmei
„Associated Portland 
Cement", a declarat că 
a fost șocat cînd a vă
zut cum tratează a- 
ceastă firmă pe mun
citorii africani. Iată 
cîteva declarații ale 
unor muncitori negri, 
reproduse în ziar : 
„Copilul meu este pe 
moarte, dar nu-i pot 
cumpăra lapte". „Zi de 
zi trupurile copiilor 
mei devin tot mai 
vlăguite, din ele se 
scurge și ultima pică
tură de viață. Nu pot 
tace Insă nimic
pentru a-i ajuta". 
„Chiar și mașinile sint 
mai bine tratate decî» 
noi, muncitorii".

Reporterul britanic 
a avut o convorbire 
cu directorul perso
nalului de la firma 
„IJIovo Sugar Estate", 
un fost comandor de 
aviație E. J. Morris. 
„Desigur, a spus aces
ta, salariile lor nu 
sînt cine știe cai dar 
trebuie avut în vede
re că în marea lor 
majoritate sînt anal- 
tabeți și neproductivi. 
Le facem o favoare 
angajîndu-i. Acasă 
stau toată ziua tolă
niți și o duc bine". 
Iată însă ce a consta
tat reporterul in legă
tură cu condițiile de 
locuit ale muncitori
lor : „Șapte persoane 
trăiesc, dorm și mă- 
nincă într-o -încăpe
re- fără acoperiș care 
măsoară 3 pe 4,5 me
tri. Bărbații de la fa
brica de cherestea își 
acoperă, corpul cu 
cîte o cîrpă, neputînd 
să-și cumpere îmbră
căminte".

In încheierea repor
tajului, Raphael men
ționează cîteva cifre 
grăitoare arătînd, în
tre altele, că in pri
mele șase luni ale a- 
nului trecut compa
nia „Slater Walker" 
a realizat un profit 
de 1,5 milioane lire.

După apariția re
portajului din ziarul 
amintit, presa brita
nică a comentat cu 
indignare faptele dez
văluite. „Ziarul -Guar
dian» — scrie «Ti
mes» într-un articol 
redacțional — trebuie 
felicitat pentru că a 
adus la lumina zilei 
faptul că firme bine 
cunoscute, ale căror 
sedii se află la Lon
dra, se numără printre 
cei mai răi patroni 
din Africa de Sud". 
In parlament, deputa
tul laburist Alex 
Lyon, a cerut să se 
organizeze o dezba
tere de urgență. La 
rîndul său, deputatul 
laburist James Calla
ghan a cerut primului 
ministru Heath insti
tuirea unei anchete 
publice.

Tot în legătură cu 
aceste zguduitoare 
dezvăluiri, postul de 
televiziune B.B.C. a- 
rată într-o emisiune 
consacrată marilor 
greve declanșate în 
luna ianuarie de mun
citorii negri sud-afri
cani din Durban, ca 
și recentelor mișcări 
greviste din Natal : 
„Energia care i-a îm
pins la acțiune pe 
greviști, in ciuda tu
turor opreliștilor și 
primejdiilor care ii 
pîndea, este energia 
disperării".

N. PLOPEANU
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în cadrul alegerilor mu
nicipale desfa5urate, duminică, in
provincia Carinthia (din sudul Aus
triei), Partidul Socialist (de guver- 
nămînt) a obținut 45 la sută din 
voturi, iar partidelor populist (de o- 
poziție) și liberal (de dreapta) le-au 
revenit 29,55 la sută din voturi și, 
respectiv, 14.16 la sută.

Experți în domeniul eco
nomiei ai statelor membre 
ale O.P.E.C. (Organizația țărilor
exportatoare de petrol) s-au întru
nit, luni, la Viena pentru a elabora 
datele de bază ale convorbirilor pe 
care reprezentanți ai organizației ur
mează să le aibă cu companiile pe
troliere occidentale în legătură cu 
cererea statelor producătoare pri
vind creșterea preturilor la petrol, 
ca o compensație față de recenta 
devalorizare a dolarului.

La Sofia se află o dele
gație economică italiană, 
alcătuită din reprezentanții a șapte 
dintre cele mai mari firme indus
triale — informează agenția B.T.A. 
Delegația are convorbiri cu repre
zentanți ai Camerei de Comerț a 
R. P. Bulgaria și ai unor organiza
ții bulgare de comerț exterior.

într-un mesaj adresat 
poporului argentinean, Hec- 
tor Campora, președintele ales în 
cadrul recentului scrutin, s-a pro
nunțat în favoarea promovării unei 
politici care să ducă la consolida
rea independenței țării. Rezultatele 
scrutinului — a arătat el — au de
monstrat că poporul argentinean d" 
o ripostă energică politicii de dep< t» 
dență. El a chemat la consolida 
rîndurilor poporului argentinean, Ia 
intensificarea activității în sprijinul 
rezultatelor înregistrate tn cursul re
centelor alegeri.

în continuarea turneului 
pe care M întreprinde într-o serie 
de țări asiatice, Gemal Biedici, pre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al R.S.F. Iugoslavia, a sosit la 
Dacca într-o vizită oficială de patru 
zile, la invitația primului ministru 
al Republicii Bangladesh, Mujibur 
Rahman.

La Institutul tehnic superior 
din Ilmenau — R.D.G. — a avut 
loc vernisajul unei expoziții do
cumentare de fotografii despre 
România. Au participat repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai conducerii 
institutului, studenți. Tot la 
Ilmenau au fost organizate Zile 
ale filmului românesc.

Ambasada români din Berlin 
a oferit muzeului „Johann Se
bastian Bach" din Eisenach, 
R.D.G., un set de instrumente 
muzicale populare românești.

•ir

ln orașul Kameda a fost des
chisă o expoziție dedicată Ro
mâniei. Organizată de filiala 
din acest oraș a Asociației de 
prietenie Japonia—România, 
expoziția are două secțiuni, cu- 
prinzind fotografii ce ilustrează 
evoluția societății românești 
in anii care au trecut de la 
proclamarea republicii și, res
pectiv, obiecte de artă folclo
rică din țara noastră. Cu prile
jul ceremoniei inaugurale, par- 
ticipanților le-au fost prezen
tate filme de scurt metraj des
pre realitățile României socia
liste.

DEMERSURI DIPEOMATICE PENTRU SOLUȚIONAREA 
DIFERENDULUI IRAKIANO-KUWEITIAN

CAIRO 26 (Agerpres). — Secreta
rul general al Ligii Arabe, Mahmud 
Riad, s-a reîntors luni la Cairo după 
vizitele întreprinse în Kuweit și 
Irak, unde și-a oferit bunele oficii 
pentru găsirea unei soluții a diferen
dului de frontieră irakiano-kuwei- 
tian.

Intr-o declarație făcută la sosire și 
reluată de agenția M.E.N., Mahmud 
Riad a apreciat că misiunea sa de 
conciliere a fost îndeplinită cu succes 
șl că va supune, sîmbătă, Consiliului

Ligii Arabe un raport în legătură cu 
rezultatele contactelor avute. El a 
adăugat că, în timpul convorbirilor, 
toate eforturile ati fost concentrate 
asupra obținerii acordului părților ca 
reglementarea problemelor existente 
între Irak și Kuweit să aibă loc în 
cadru] unei comisii mixte a celor 
două țări. Mahmud Riad a relevat, 
totodată, că s-a căzut de acord ca o 
delegație irakiană să viziteze Kuwei
tul pentru a discuta formarea acestei 
comisii.
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