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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit

pe Dușan Gligorievici,

al R.S.F.

Ședința Comitetului Executiv
Marți, 17 aprilie,

Nicolae Ceaușescu, 
Consiliului de Stat al
Socialiste România, a primit 
Dușan Gligorlevici,
Consiliului Executiv 
R. S. F. Iugoslavia,

tovarășul 
președintele 

Republicii 
pe 
al 
al

al Comitetului Central al P. C. R 5$ ■ ''J

în ziua de 17 aprilie 1973 a avut loc ședința 
Comitetului Executiv al Comitetului Central al 
P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu privire la 
aplicarea hotăririi Plenarei Comitetului Central 
al P.C.R. din 23 februarie—2 martie a.c. privind 
îmbunătățirea structurii organizatorice a minis
terelor, celorlalte organe centrale și locale ale 
administrației de stat, precum și a unităților sub
ordonate.

Comitetul Executiv a constatat că ministerele, 
comitetele județene de partid și comitetele exe
cutive ale consiliilor populare, unitățile econo
mice au acționat ferm și cu operativitate, reali- 
zînd în termen scurt prevederile principale ale 
decretelor Consiliului de Stat care reglemen
tează aceste probleme.

Personalul calificat din sectoarele tehnico-ad- 
ministrative rămas disponibil după îmbunătăți
rea structurilor organizatorice a fost încadrat în 
activități productive, cu efecte pozitive atît pen
tru producția materială, cît și pentru cadrele în 
cauză. De asemenea, personalul necalificat a 
fost îndrumat spre scoli de calificare.

Comitetul Executiv a stabilit să se acționeze

-2 martie a.c. privind

în continuare cu hotârîre pentru a se aplica pînâ 
!a capât toate masurile stabilite de Plenara Co
mitetului Central și de decretele Consiliului de 
Stat, sâ se normeze activitatea în toate dome
niile pentru a se ajunge la structuri organiza
torice raționale, sâ se reducă substanțial nu
mărul formularelor și sâ se simolifice formula- 
ristica, în vederea creșterii operativitâții și îmbu- 
nâtâțirii calitâții activității în toate sectoarele.

în continuare, Comitetul Executiv a aprobat 
structura Consiliului Suprem al Dezvoltârii Eco
nomice și Sociale a României.

Avînd în vedere dorința exprimatâ de unele 
colective de oameni ai muncii din întreprinderi 
și instituții, Comitetul Executiv a stabilit ca ziua 
de luni, 30 aprilie 1973, sâ fie zi nelucratoare, 
urmînd a se lucra în ziua de 2 mai 1973. Aceasta 
hotârîre nu se aplicâ în unitâțile productive în 
care se desfâșoarâ procese continue de munca, 
în unitâțile comerciale, de transport public și în 
alte unități de servire a populației și locuri de 
muncâ unde salariații, prin natura serviciului, 
nu au ziua de duminicâ zi de repaus.

în ziua de 1 Mai vor avea loc aclunnri popu
lare în centrele județene și municipiul București, 
urmate de serbări cultural-artistice și sportive.

în încheiere, Comitetul Executiv a soluționat 
unele probleme ale activității curente.

SEMĂNATUL
PORUMBULUI

• IN CEA MAI MARE PARTE A ȚĂRII, TEMPERATURA 
SOLULUI SE MENȚINE RIDICATA

• ORIUNDE SE POATE LUCRA, MUNCA SA NU 
ÎNCETEZE NICI O CLIPA I
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membru 
Federal 
președintele 

părții iugoslave în Comisia mixtă 
de colaborare economică, a cărei 
sesiune se desfășoară la București.

La întrevedere au participat to
varășii Emil Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții române în Co
misia mixtă de colaborare econo
mică, Vasile Pungan, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat, și 
Vasile Șandru, ambasadorul țării 
noastre la Belgrad

A fost de * 
basadorul 
București.

In cadrul 
Gligorievici 
părții iugoslave pentru rezultatele 
actualei sesiuni a Comisiei mixte 
de colaborare, pentru dezvoltarea 
tot mai intensă a relațiilor econo
mice și schimbările calitative in
tervenite în evoluția lor. Oaspetele 
a relevat că aceste rezultate se 
înscriu pe linia îndeplinirii măsu
rilor convenite cu prilejul întâlniri
lor dintre tovarășii .Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, a re
comandărilor celor doi șefi de stat 
în vederea intensificării acțiunilor 
de cooperare economică și tehnică 
între România și Iugoslavia.

Conducătorul delegației iugoslave 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut din par-

față Iso Njegovan, am- 
R.S.F. Iugoslavia la

întrevederii, Dușan 
a exprimat satisfacția

tea președintelui Iosip Broz Tito 
și a premierului Gemal Bledlci, 
împreună cu urarea de noi succese 
In activitatea pe care o desfășoară 
in fruntea partidului șl statului 
român.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a adresat tovarășilor 
losip Broz Tlto și Gemal Biedici 
un cald salut șl cele mai bune 
urări de sănătate și fericire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
dat o înaltă apreciere stadiului ac
tual al relațiilor româno-iugoslave, 
relevind contribuția pe care a 
adus-o în această direcție Comisia 
mixtă de colaborare economică. 
Dezvoltarea tot mai rapidă a eco
nomiilor celor două țări socialiste 
și prietene, dar mai ales progresul 
industriei lor, a subliniat președin
tele Consiliului de Stat, deschide 
perspectiva unei colaborări tot ma! 
largi, de lungă durată, atît bilate
rală, cît și pe terțe piețe. în aceas
tă ordine de idei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a pronunțat pentru 
corelarea cooperării economice cu 
o strînsă conlucrare pe plan teh- 
nico-științiflc care să asigure rea
lizarea unor produse la nivelul 
tehnicii mondiale.

în timpul discuțiilor a fost sub
liniată hotărîrea reciprocă de a 
pune în valoare toate posibilitățile 
existente pentru adincirea colabo
rării multilaterale în interesul dez
voltării economice șl construcție! 
socialiste din România și Iugosla
via.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

HinntHn

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

Cinstim prin vrednicie
sărbătoarea muncii

Pe malul Dunării, la Tulcea, s-a 
înălțat cca mai tinără citadelă a 
metalului alb din (ara noastră : 
noua uzină de alumină. Con
structorii de aici s-au angajat 
să asigure condițiile ca noul o- 
bicctiv industrial să intre in 
producție la data de 31 mai a.c., 

cu 30 zile Înainte de termen

Promptitudinea întărește 
calitatea și forța educativă

tf actului de justiție
LEGALITATE ÎN SOLUȚIONAREA PROCESELOR: 0 UNITATE 

NECESARA Șl POSIBILA
Acesta este punctul de vedere exprimat în articolul de fațâ de ministrul justiției, 

TEODOR VASILIU

OPERATIVITATE

In sectorul 4 din Capita
lă, aproape 25 milioane lei 
va însuma producția-marfă supli
mentară ce va fi realizată, in cinstea 
zilei de 1 Mai. de către întreprinde
rile industriale. Valoarea de mai sus 
— apreciată potrivit preliminărilor 
făcu’e de comitetul de partid al sec
torului in legătură cu îndeplinirea 
planului și a angajamentelor pe pri
mele 4 luni ale anului — exprimă 
realizarea unor produse de mare uti
litate: motoare și compresoare, lacuri 
și vopsele, medicamente, țesături, 
Încălțăminte. De notat că și planul 
de export va fi depășit cu 4 milioane 
lei-valută.

un lingou de oțel", 
lectivul laminorului de profile de 
800 mm de la Hunedoara realizează 
lunar o depășire a sarcinilor de pro
ducție cu cel puțin 270 tone de la
minate. In acest scop, a fost îmbu
nătățit sistemul de alimentare a la
minorului cu lingouri calde, s-au în
treprins acțiuni eficiente de prelu
crare a metalului in scopul reducerii 
rebuturilor și asigurării unui grad 
superior de finisare a laminatelor.

Lansînd Inițiativa „Fle
care schimb să lamineze 
peste planul zilnic cîte

140 apartamente în a- 
VCinS au realizate pînă in pre
zent de constructorii de pe șantie
rele județului Maramureș, care au 
executat, de la începutul anului, un 
volum de lucrări mai mare cu peste 
8 milioane lei față de prevederile de 
plan ale acestei perioade.

La Institutul de cercetări

textile din București s-a 
definitivat tehnologia de 
fabricație a produsului de
numit „Reactant-G 
tratării 
nabile după metoda de 
cunoscută sub numele de 
nentpres. Prin fabricarea 
produs în țară se va obține 
nomie de 3 200 lei valută la 
tonă de produs. în acest an 
realiza 50 tone din produsul amintit.

' destinat t 
produselor textile neșifo- 

prelucrare 
perma- 
acestul ■ 
o eco- 
fiecare 
se vor

Chlmiștii craioveni obțin 
noi și însemnate succese 
în muncă in clnslea =>= 

1 Mal. în trimestrul I șl prima de
cadă din.luna aprilie a.c. ei au livrat 
în plus unităților de stat șl coope
ratiste 16 990 tone îngrășăminte azo- 
toase. Paralel cu livrările peste plan 
pentru nevoile interne, Combinatul 
chimic din Craiova și-a respectat și 
obligațiile contractuale la export.

Intre mijloacele prin care statul 
socialist apără legalitatea, un loc 
important îl ocupă activitatea de în
făptuire a justiției, desfășurată de 
instanțele judecătorești, care au sar
cina de a apăra orînduirea socialistă 
și drepturile persoanelor, educind 
totodată pe cetățeni in spiritul res
pectării legii, prin soluționarea cu 
forță de adevăr legal a cauzelor ce 
le sint date in competență. Pen
tru ca legalitatea socialistă să poată 
fi apărată eficient, este necesar ca, 
atunci cind a fost încălcată sau neso
cotită, să fie restabilită cit mai grab
nic cu putință. In adevăr, normele 
juridice pierd în practică din valoare 
dacă aplicarea lor pe cale judiciară 
este anevoioasă, lentă, fără garanția 
unei soluționări prompte.

La Conferința Națională din iulie 
1972, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, sub
linia în această privință : „Este ne
cesar ca justiția șl procuratura să 
acorde mai multă atenție aplicării 
legilor țării, respectării legalității 
socialiste, și în primul rind ele in
sele să respecte legile și termenele 
de judecată".

Nu există nici o contradicție Intre 
rezolvarea temeinică și legală a pro
ceselor, deci intre calitatea judecății, 
și îndeplinirea operativă a acestei 
sarcini. Dimpotrivă, promptitudinea 
cu care se rezolvă procesele consti
tuie o componentă a calității, neîn- 
căpînd nici o îndoială că restabilirea 
legalității sau recunoașterea unul 
drept capătă o eficiență sporită a- 
tuncl cînd se Realizează in timp «curt

Dacă judecata și pronunțarea hotfi- 
ririi au loc după o perioadă îndelun
gată ori se tărăgănează, există riscul 
ca probele să dispară sau să devină 
greu de administrat, martorii pot 
uita împrejurări de fapt esențiale, 
adevărul se descoperă cu dificultate. 
Pe de altă parte, în cauzele penaie, 
oricît de severă ar fi pedeapsa pre
văzută de lege, ea nu-și va realiza 
în întregime rolul preventiv și edu
cativ dacă intervine după trecerea 
unui interval prea mare de timp de 
la săvîrșirea faptei. Efectul unei pe
depse este cu atît mai puternic cu 
cit este pronunțată la o dată mal a- 
propiată de aceea a faptei săvîrșite, 
deoarece creează in conștiința infrac
torului și a celorlalți cetățeni con
vingerea că orice încălcare a legii 
este descoperită și sancționată cu 
promptitudine. Totodată, se acordă 
satisfacție opiniei publice, afectată 
de fapta antisocială comisă, se in
suflă un sentiment de siguranță de
dus din celeritatea intervenției 
justiției.

Operativitatea constituie pînă la 
urmă o latură inseparabilă a calității 
și eficienței activității de judecată, 
fiind de neconceput o judecată, 
dreaptă realizată greoi și eu Intirzl- 
ere. In acest sens înțeleasă, operati
vitatea nu are nimic comun cu su
perficialitatea, după cum formalis
mul și tergiversarea — uneori șica- 
natoare — nu se pot ascunde sub 
pretextul asigurării unei judecăți 
„temeinice".

LA SAVINEȘTI
0 nouă instalație produce
Cu 14 ani in urmă, 

pe tinâra platformă 
chimica a Savmetilu
lui de atunci se obți
neau primele cantitati 
de fibre de relon din 
istoria f 
mânești. 
căruia 
vremii 
melodia 
borangic". 
prilie.

industriei ro- 
, eveniment 

compozitorii 
i-au dedicat 
„Firicel de 
Ieri. 17 a- 

adică exact 
în aceeași zi. În timp 
ce la celelalte agre
gate cu ..toc conti
nuu" de pe platformă 
se consuma un alt ju
bileu induririal — ela
borarea, in cinstea zi
lei de 1 Mai. a celei 
de-a 200 tone de f.re 
și fibre chimice peste

sarcinile de plan — a 
avut loc o reeditare a 
evenimentului de acum 
14 ani prin punerea in 
funcțiune, cu aproape 
trei luni mai devreme 
față de prevederile 
graficului, a celei de-a 
doua instalații a rclo- 
nulul românesc - 
locuitor de lină 
pentru industria 
tilă.

In jurul orei 
inginerul Rahmil
eiularu, același care a 
particioat șl la porni
rea primei Instalații 
de relon, omul care 
din luna martie este 
pensionar, dar care a

în- 
finâ 
tex-

9.45.
Că-

hotărit să rămină in 
uzină pină la pornirea 
întregii familii a in
stalațiilor ..relon". a- 
pasâ pe butonul ta
bloului de coman
dă și materia pri
mă preluată simultan 
de la polimerizare- 
filare pe un număr de 
600 bobine ale raslelu- 
lui iși incepe miracu
losul drum al transfor
mării in fibră. In mod 
succesiv, cablul de fi-

r
EROII FILMELOR NOASTRE ȘI

fee»......................            ^10, .........

în dreptul nostru socialist, celeri
tatea judecății este inerentă resta-

ii 1

Dialogul siderurgiștilor cu cineaștii

bilirij oricărui drept încălcat, Înfăp
tuirii justiției de către instanțele ju
decătorești cu o procedură adecvată. 
Modul in care este reglementată pro
cedura de judecată face să se nască 
în conștiința cetățenilor certitudinea 
securității personale șl încrederea In 
legile țării. Potrivit acestei proce
duri, instanțele au obligația de a 
cerceta nemijlocit materialul proba
tor, de a examina atent actele de
puse la dosar, de a audia In instanță 
martorii care au cunoștințe despre 
faptele din proces și de a verifica 
probele materiale prin cercetări la 
fața locului.

Totodată, judecătorilor lc revine în
datorirea de a avea un rol activ în 
desfășurarea proceselor, în adminis
trarea probelor și luarea celorlalte 
măsuri necesare pentru soluționarea 
lor justă și operativă. Ei sint obligați 
să asigure folosirea efectivă de către 
părți a drepturilor procesuale, să le 
dea în acest scop îndrumări, să pună 
din oficiu in discuția lor orice pro
bleme de drept sau de fapt care pot 
duce la dezlegarea pricinilor, să 
stăruie prin toate mijloacele legale 
pentru aflarea adevărului șl cores- 
punzătoarea aplicare a legii.

In vederea administrării cit mai 
rapide a probelor și a judecării ope
rative a cauzelor, este prevăzută po
sibilitatea pentru completele de ju
decată de a amenda pe martorii care 
lipsesc nejustificat la termenele pen
tru care au fost citați ori pe experții 
care nu au depus in termen rapoar
tele lor de expertiză. De asemenea, 
legea prevede anumite termene 
scurte înăuntru! cărora instanțele 
trebuie să pronunțe hotărîrile, după 
încheierea dezbaterilor.

La realizarea operativității în ju
decarea cauzelor contribuie în mare 
măsură și simplificarea unor preve
deri procedurale. Printre dispozițiile 
care se înscriu in cadrul.acestei preo
cupări este de menționat adoptarea 
de către Consiliul de Stat, in luna 
februarie a acestui an, a decretului 
de modificare a legii nr. 58/1968 de 
organizare judecătorească. Prin acest 
decret s-a extins competența de re
zolvare la judecătorii, de către un 
singur judecător, a anumitor cauze 
maî puțin complexe, atit de natură 
civilă, cît și de natură penajă. Drept 
urmare, completele de judecată — for
mate in mod obișnuit din doi jude
cători — sint, degrevate de un număr 
destul de important de procese și au

(Continuare In pag. a U-a)

Ion MANEA
corespondentul 
„Scînteii-

(Continuare 
in pag. a Ill-a)

Filmul românesc are, în Întreaga țară, milioane și milioane de 
„suporteri" — spectatori statornici, receptivi, interesați de .problemele 
dezvoltării cinematografiei naționale, sensibili față de realizările ei. 
Opiniile exprimate in cadrul anchetei de față de siderurgișlii gălățeni 
sint edificatoare pentru ecoul pe care filmele noastre îl au in rindu- 
rile marelui public, pentru exigențele destinatarilor creației cinema
tografice. Relevind calitățile unora dintre filmele văzute in vremea 
d:n urmă, participanții la anchetă au formulat, totodată, o seamă de 
păreri referitoare la filmele consacrate realității contemporane și in- 
deosebi la eroii acestor filme — păreri care au girul experienței ne
mijlocite a înșiși unora dintre făuritorii acestor realități, oameni in 
rlndurile cărora trăiesc și eroii potențiali al unor viitoare producții 
pe teme de actualitate. In desfășurarea acestei anchete — întreprinsă 
cu colaborarea tov. Ion Palamiuc, din grupul de corespondenți volun
tari de la Combinatul siderurgic Galați — a fost accentuată oportuni
tatea unui dialog intre creatorii din cinematografie și cei cărora le sint 
adresate filmele noastre. Dăm cuvintul interlocutorilor din cadrul ma- • 
relui combinai sideruigic, tocmai in ideea facilitării unul astfel de 
schimb de vederi.

Ing. Dănuț Istrate 
(de la laminorul de 
benzi la rece) : Apre
ciez progresele cine
matografiei noastre pe 
calea perfecționării, a 
realizării unor filme 
care-șl extrag seva din 
realitățile românești. 
Mai multe filme isto
rice au transmis o 
convingătoare idee de 
patriotism, Iar dintre 
acestea Mihai Vitea
zul" a avut în mod 
deosebit putere educa
tivă, deoarece ne-a a- 
jutat să înțelegem mai 
bine mesajul istoriei 
noastre» din perspec-

tiva zilei de azi. Un 
film deosebit, „Puterea 
și Adevărul", a reușit 
să redea confruntările 
de Idei și concepții 
politice dintr-o perioa
dă nu prea îndepărta
tă, ale cărei fenomene 
le-a explicat, de ase
menea, de pe pozițiile 
noastre. Aș adăuga 
aici și filmul „Cu mîl- 
nile curate", un film 
dinamic, care eviden
țiază înfruntările unei 
epoci în care spiritul 
de legalitate era în- 
frinat, alterat, șl ple
dează pentru legalita
te. Am numit citeva

filme bune, amplu co
mentate in cronicile 
cinematografice, filme 
care au evocat mo
mente ale istoriei mai 
vechi, sau mai apro
piate de zilele noastre. 
Problematica strict 
contemporană este Insă 
mai rar tratată pe e- 
cran, și filmele res
pective sint adeseori 
forțate din punct de

Anchetă 
organizată de 
D. COSTIN

(Continuare
In pag. a VI-a)

SĂ NE ORGANIZĂM 
VIATA ÎN DEPLINĂ 
CONCORDANTĂ CU

ETICA
Șl ECHITATEA 
SOCIALISTĂ!

Pagina a V-a
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FĂPTUIj

Rara avis
Intr-una dLn zile, Ion Anghel. 

din Brăila, *e  afla la vinâioare 
(legal) in bălțile din apropie
rea orașului. Deodată, un rățol 
sălbatic a filfiit in bătaia puștii 
și vină torul a ochiL C.nd să-și 
culeagă vinatul. nu mică i-a 
fost mirarea constatind că ră- 
țo.ul — din specia Anas Bla- 
dyrhlnchol — L — purta un 
inel cu Însemnele Academiei de 
Științe a V.R.S.S. Inelul cu pri
cina, plus informațiile de ri
goare, au luat drumul Mosco
vei. La puțin timp, o scrisoare 
do mulțumire sosea pe adresa 
fondului de vinătoarc. Rățoiul 
călător străbătuse peste 2 C00 
km. luindu-și zborul tocmai d.n 
Ural. Motiv in plus de satisfac
ție pentru vânătorul care im- 
pușcase d Intr-un foc două tro
fee : o friptură rară, cu iden
titate, plus mulțumiri... acade
mice.

Coșul 
sau casa?

Constantin Feraru din satul 
Vascani (Iași) nu se pierdea 
niciodată cu firea. In fiecare 
an, după controalele întreprin
se in sat, pompierii voluntari ii 
atrăgeau atenția că trebuie 
s -și reoare cocul de la soba 
din casă, intrucit, nefiînd Izolat 
de acoperiș, putea declanșa 
oricind un incendiu. Niciodată 
insă C.F. nu^și făcea griji din 
această pricină. Simple presu
puneri — iși zicea eL Intr-una 
d:n zile insă, coșul nu i-a mai 
..contrazis" pe pompieri. A luat 
fee, și acum, in loc să repare un 
coș, C. F. va trebui să ridice 
din temelii o casă, deoarece 
vechea locuință a fost prefăcu
tă in scrum.

„UNELTELE" AGITATUHULUI:
h Cu viului și convingerea ■ Fapta și exemplul

h Acțiunea și inițiativa

Izvor din... 
izvoara 
istorica

Chiar In mijlocul comunei 
Comu de Jos din apropiere de 
Cimpina se află — după cum 
relatează Florian Bubureanu — 
un izvor, denumit Apa de la 
mori. Cunoscut in Împrejurimi 
pentru apele sale cu conținut 
de hidrogen sulfurat, izvorul ar 
fi servit drept apă tămăduitoa
re — spun izvoarele istorice — 
încă de pe vremea Iui Constan
tin Brincoveanu. folosirea sa 
fiind intre timp abandonată. 
Desigur, r.u e cazul să ne pro
nunțăm asupra utilității reac
tualizării sale. Urmează ca spe
cialiștii din cadrul Institutului 
de balneologie, in ale căror o- 
biective viitoare de cercetare se 
află și izvorul in cauză, să e- 
fectueze analize care să con
firme (sau nu) valoarea tera
peutică a izvorului.

Ba la fals 
la crimă

Constantin Moșuleț, In vlrstă 
de 26 de ani, din Ploiești, dis
tribuitor la l.C.I.L. Prahova, 
produsese prin falsificarea unor 
acte o importantă pagubă între
prinderii in care lucra. Intr-o 
dimineață — după cum ne rela
tează procurorul $t. Bocăneț 
de la Procuratura județeană 
Prahova — a pătruns in locu
ința Bucurei Horoisi, d.n str. 
Al. Sahia nr. 6, al cărei chiriaș 
fusese nu cu mult timp in 
urmă., și a sugrumat gazda. 
După aceasta și-a însușit circa 
7 000 lei găsiți in casă și a ple
cat la l.C.I.L. Prahova să-și a- 
copere o parte din hoția comi
să. In acest scop a depus la 
casierie 4 200 lei. Descoperit 
imediat, el a fost arestat și 
urmează să fie trimis in fața 
instanței de judecată.

Autostop 
cu... stop!

Control pe drumurile jude
țului Vaslui. Timp de 17 ore au 
fost verificate 3 000 d? autove
hicule. 2151 au fost lăsate să 
meargă mai departe. Celelalte 
849 (toate aflate in dotarea unor 
unități socialiste) au fost obli
gate la tot atitea popasuri im
puse de încălcarea regulilor de 
circulație. Dintre acestea, cele 
mai mill te — pentru transpor
turi clandestine de persoane și 
folosirea lor in scopuri perso
nale. Șoferul Aurel Miron, de 
exemplu, la volanul autocamio
nului 21-VS-1154. aparținind 
S.M.A. Bâcești, după ce che
fuise bine, transporta de la ba
lul din Băcești către Vaslui 12 
lăutari. Mașina C.A.P. Rășcani 
(Galați) cu nr. 1-G1-3655 trans
porta pe însuși președintele 
C.A-P... loan Gorovei, cu cei 3 
copii al săi și alte două per
soane spre Iași. Autocamionul 
21-VS-1554, din dotarea auto
bazei Vaslui, se afla la dispo
ziția lui Gheorghe Preutu, re
vizor tehnic la autobază, care 
călătorea cu fiica sa spre satul 
Soleștu In autoturismul 21-VS- 
P99, proprietatea I.C.M. Vaslui, 
au fost descoperite cuie și va
luri de sirmă sustrase de pe 
șantiere de șoferul Ion Perianu 
și lucrătorii D. Moise și Nlco- 
lae Dănilă. Bineînțeles, toți cei 
plecați la drum cu asemenea 
„treburi" și-au primit sanc'lu
nile legale. Ce au de spus ln^ă 
cei chemați să vegheze la uti
lizarea rațion'-'ă 2 mașinilor pe 
care le au in dotare ?

Rubncâ redoctO'â de 
Dam’ ."J TT'COD 
Gheor"’'e r ‘ VID 
și corespondenții ^Santeii* 1

Muncă politică dinamică, concretă 
eficientă — așa se poate defini, sin
tetic, activitatea ce o desfășoară in 
ansamblu organizația de partid de 
la întreprinderea integrată de lină 
Constanța, menită să ducă, In final, 
la realizarea integrală a sarcinilor ce 
revin acestui colectiv, in lumina ho- 
tăririlor Plenarei C.C. al P.C.R. din 
februarie—martie a c. Practic, între
gul ansamblu de mijloace ale mun
cii politice de masă osie pus in miș
care, zi de zi. subordonat obiectivu
lui principal pe care colectivul șl l-a 
propuș : îndeplinirea planului cinci
nal in 4 3ni și jumătate. în acest ca
dru, un rol deosebit, asupra căruia 
ne propunem să ne oprim, revine 
muncii de agitație.

Facem un prim popas la filatu
ră. La ora ci nd schimbul I Iși în
cheia orele de lucru. Pe un panou 
se înscrie tocmai, cu litere mari, 
numele muncitoarei Petra Radu : in 
ziua aceea ea realizase 2 kilograme 
de fire peste plan. Este un nou re
cord realizat aici, iar agitatorii il 
asigură popularitatea cuvenită. Tot
odată, se organizează o întilnire-ful- 
g?r ; cu firescul unui procedeu 
intrat in obișnuință, muncitoarele 
participă la relatarea colegei lor 
despre succesul obținut. în cuvinte 
puține, dar la obiect, filatoarea frun
tașă expune metodele folosite, modul 
cum iși organizează munca. In final, 
toți muncitorii din secție cunosc „se
cretul". Cine va egala sau depăși re
cordul stabilit în acea zi ?

Am relatat acest moment din 
viața întreprinderii, pentru că ase
menea acțiuni ale agitatorilor au loc 
aproape zilnic in tesătorie, fini
saj și in alte secții. In acest cadru 
s-a înscris schimbul de experiență 
ce a avut loc recent pe tema „Căile de 
creștere a productivității muncii", care 
a reunit secretarii organizațiilor de 
bază, președinții comitetelor sindica
le de secție, agitatori și propagan
diști, fruntași in producție, care au 
relatat participanților despre expe
riența lor. Astfel, agitatorilor li s-a 
furnizat o bogată documentare fap
tică, pe care o folosesc in convorbi
rile lor cotidiene.

Dar să reținem Încă un fapt 
Peste tot, agitația vizuală a fost 
reactualizată, ținind seama de sarci
nile întreprinderii în lumina hotărâ
rilor plenarei. Textele înscrise pe 
panouri și lozinci sint clare, „la 
obiect", adecvate fiecărui loc de 
muncă. Iată citeva : „Un minut de 
oprire a unui război de țesut în
seamnă 5 cm de țesătură irosită" ; 
„Reglarea corespunzătoare a mașini
lor de pieptănat duce la scăderea 
deșeurilor cu 2 la sută, ceea ce în
seamnă o creștere a producției zil
nice cu 48 kg fire" ; „O țeavă de 
fire dată la deșeuri înseamnă o 
pierdere de 25 de lei" etc. Pentru 
ca agitația vizuală să fie’ și mai 
eficientă, agitatorii explică oameni
lor semnificația cifrelor înscrise pe 
panouri, dezbat împreună căile ope
rative pentru îndeplinirea sarcinilor 
colectivului.

Asistăm la o convorbire a agitato
rilor din secția țesătorie. Tema : 
„Cum acționăm pentru reducerea 
consumului de materii prime și ma
teriale". Se încheagă o discuție gos
podărească, degajată, in cadrul căreia 
muncitorii prezenți arată, metodic, 
unii pe baza unei experiențe de ani

de zile, cum se poate reduce în con
tinuare, fără n afecta calitatea, con
sumul do materie primă, cum poate 
fi înlăturată risipa. Se fac calcule, 
argumentindu-se, cum se spune, „pe 
viu", concret. „Numai 300 grame de 
fir dacă economisim fiecare lunar — 
spunea unul dintre agitatori — obți
nem fiecare in plus 1 metru de țe
sătură care costă 200 lei".

Cu bune rezultate sint folosite de 
către agitatori și exemplele furni
zate de comisiile de calitate, recent 
Înființate în întreprindere. Mai mul-

gospodărire * materiei prime ; la 
secția filatură se poartă convorbiri 
cu 3 muncitori care au produs rebu
turi, arătindu-se cauzele care le-au 
generat.

• Organizația de bază de la sec-» 
țla țesătorie inițiază o anchetă in 
rindul a 30 de muncitoare, pentru a 
depista cauzele nercalizăril, de că
tre unii salariațl, a planului de pro
ducție. Concluziile sint edificatoare : 
o parte din țesătoare nu stăpîncsc 
Îndeajuns meseria, războaiele de țc-

0 experiență valoroasă din care înscriem: Con

vorbirea, „intîlnirea fulger", demonstrația, micro

fonul itinerant, brigada artistică și alte forme 

și mijloace de interes și pentru alte colective...

te întilniri ale agitatorilor cu munci
torii, pe baza sesizărilor acestor co
misii au avut o contribuție notabilă 
— după cum se apreciază în între
prindere — la reducerea substanția
lă a rebuturilor, in luna martie — 
cu 75 la sută față de luna februarie.

— Asemenea acțiuni — ne spunea 
tovarășa inginer Elena Vlăduc, se
cretara comitetului de partid pe fa
brică — se întreprind in aceste zile 
pe multiple planuri. Ceea ce vreau 
să menționez însă este faptul că la 
noi, în munca de la om la om, sint 
antrenați nu numai agitatorii în
scriși în tabele, aprobați în adună
rile de partid, cî, în primul rind, cei 
care fac parte din activul de partid. 
Dacă într-o vreme secretarii și 
membrii birourilor organizațiilor de 
bază considerau că * estd suficient

sut nu sint utilizate Ia întreaga lor 
capacitate, timpul de lucru este 
insuficient folosit. Pe baza acestor 
concluzii avea să se convoace o adu
nare de partid, care a hotărit: repar
tizarea fiecărui membru al biroului 
Pe grupuri de războaie de țesut, re
organizarea cursurilor de ridicare a 
calificării. Agitatori; au fost îndru
mați să inițieze convorbiri menite să 
contribuie la întărirea disciplinei și a 
spiritului de responsabilitate al oa
menilor, toate cu scopul ridicării în
tregului colectiv la nivelul fruntași
lor in producție.

® „Rebutul in instanță" : in urma 
trimiterii a 15 baloturi de fire cali

tativ necorespunzătoare de la secția 
filatură la țesătorie, organizația de 
partid Inițiază, prompt, un „tribu
nal" ad-hoc. Din „completul de ju
decați" fac parte reprezentanții ce
lor două secții : birourile organiza
țiilor de bază, șefii de compartimen
te. Sentința e 6cveră : caricaturile 
vinovaților sint puse la gazeta sati
rică. Se sugerează, de asemenea, 
măsuri politice pentru prevenirea 
unor astfel de situații.

o Gazeta de perete „Scărmănăto- 
rul" apare intr-o nouă ediție, alcă
tuită de această dată din fotografii. 
Ochiul fotografe a surprins 'imagini 
d’n secțiile filatură și finisaj pri
vind risipa de materii prime și ma
teriale, produse rebutate și autorii 
lor.

• Brigada artistică de agitație 
prezintă in secția finisaj programul 
„Fire...", cu date concrete și actuale 
din diferite locuri de muncă. Sint 
popularizați fruntașii In producție, 
in antiteză cu cel indisciplinați, cei 
care dau produse de calitate necores
punzătoare. In zilele care urmează, 
în unele secții ale întreprinderii vor 
lua ființă noi brigăzi artistice de a- 
gitație.

...Am redat citeva secvențe care 
dovedesc că aici, la întreprinderea 
constănțeană, activitatea agitatorilor 
și, in genere, formele muncii politi
ce. de o mare varietate, sint utili
zate cu bune rezultate, în cele mai 
diverse situații. Ele au o puternică 
Ln riurire asupra conștiinței oameni
lor, contribuie la crearea unui cli
mat de emulație, de responsabilita
te comunistă față ds sarcini, contri
buie nemijlocit la îndeplinirea pla
nului d? producție.

VasSle MIHAI

Cetățenii Cîmpinei 
contribuie la modernizarea 

rețelei comerciale
PLOIEȘTI (cores

pondentul „Scinteii", 
C. Căpraru). — în 
piața centrală a ora
șului Cimpina s-a 
deschis un mare ma
gazin „Big". Această 
nouă unitate comer
cială are o suprafață 
construită de peste 
1 500 mp și cuprinde 
numeroase raioane 
unde se desfac măr
furi alimentare de uz 
casnic si gospodăresc.

— La construcția a- 
cestui edificiu — ne 
spune primarul orașu
lui. tovarășul Gheor
ghe Rusan — au lu
crat, In orele libe

re, mii de cetățeni 
ai Cimpinei. Această 
contribuție voluntară 
a populației orașului 
a determinat ieftini
rea lucrărilor, înre- 
gistrindu-se. in final, 
cheltuieli minime de 
investiție.

Dar ..Big“ nu este 
singura unitate co
mercială dată in fo
losință in ultimul timp 
la Cimpina. In micro- 
raionul 3 al orașului 
ne-a Intimpinat un 
alt complex comercial 
modern : alimentară, 
cofetărie, unități de 
desfacere a legumelor, 
a cărnii etc. In cartie

rul „Muscel", tot prin 
contribuția in muncă 
a cetățenilor, s-a con
struit un magazin ali
mentar. In aceste zile, 
cetățenii orașului par
ticipă la mal buna 
gospodărire si Înfru
musețare a Cîmpinei. 
O contribuție însem
nată iși aduc și lucră
torii din comerț, care 
participă la moderni
zarea unităților, la vă- 
ruirea fațadelor, la a- 
raniarea firmelor si 
vitrinelor. în foto
grafie : Magazinul
„Big" din Cimpina.

Foto : M. Cioc

doar să organizeze și să îndrume 
munca de agitație, în prezent, da
torită acțiunilor întreprinse de or
ganizațiile de partid, ei participă e- 
fectiv la munca de agitație. Și ca un 
element nou, fiecare din cadrele de 
conducere din întreprindere, pe lingă 
activitatea depusă ca specialist este 
integrat efectiv in munca politică de 
masă. De pildă, la cabinetul de știin
țe sociale a avut loc de curind o dez
batere pe tema „Corelația dintre 
creșterea productivității muncii și 
cîștigul realizat de fiecare muncitor", 
la care au luat parte directorul, eco
nomiști și muncitori din întreprin
dere. In viitor, asemenea dezbateri 
deosebit de interesante,, mult apre-, 
ciate de participant!, se vor -organiza 
șl in., secții și sectoare. ■• •• Rirt

Dar iată surprinse în plină desfă
șurare — intr-o zi — și alte momente 
din munca politică de masă pe care 
le relatăm succint :

• La stația de radioamplificare 
se inaugurează emisiunea intitulată 
„Cu microfonul prin secții". Prin in
termediul acesteia se evidențiază 
fruntașii zilei, colectivul întreprin
derii este informat operativ asupra 
îndeplinirii planului de producție, 
se arată unele greutăți și neajunsuri 
din munca unor colective. La sec
torul apretură, de exemplu, sint
surprinse aspecte privind proasta Din noua arhitectură a orașului Miercurea Ciuc Foto : E. Dlchlseana

(Urmare din pag. I)

posibilitatea să examineze cu toată 
atenția cauzele mai complexe rămase 
in competența lor, să studieze și să 
adincească problemele pe care le ri
dică judecarea acestora, să pronunțe 
in mod operativ soluții temeinice și 
legale.

Un rol important ln asigurarea ju
decării operative a cauzelor revine 
instanțelor și cu prilejul aplicării di
feritelor dispoziții procedurale, cind 
pot lua anumite măsuri concrete, 
dintre care multe duc, în cele din 
urmă, la înlesnirea administrării 
cu rapiditate, a probelor și. ln 
final, la pronunțarea in termene 
scurte a soluțiilor. Astfel, judecătorii 
au obligația ca, încă de la primul 
termen — uneori chiar de la înregis
trarea cauzei — să ia toate măsurile 
necesare pentru ca judecata in fond 
să sc poată reali
za cu evitarea a- 
cordării de ter
mene inutile. Cit 
privește punerea 
in executare a 
hotăririlor pro
nunțate. instanțe
le au Îndatorirea 
de a acționa cu 
aceeași prompti
tudine, cunoscut 
fiind faptul că 
orice Intirziere in 
această privință
Înseamnă o gravă «
atingere adusă a- -i
utoritățil cu care 
este investită h&tărirea judecătoreas
că, prestigiului de care se bucură 
justiția la noi in țară.

Ințelegind pe deplin necesitatea 
respectării operativității, judecătorii 
vădesc o tot mai activă preocupare 
pentru soluționarea cu promptitudine 
a proceselor. S-au lichidat in cea mai 
mare măsura gravele neajunsuri din 
trecut, cind judecata dura timp în
delungat, iar părțile și martorii erau 
purtați inutil pe drumuri, la nume
roase termene, fiind adeseori scoși 
din Droducție și obligați să cheltu
iască sume importante de bani pină 
cind se pronunța o hotărire judecă
torească. De asemenea, a fost defi
nitiv înlăturată practica dăunătoare a 
aminării judecății „din lipsă de timp" 
a instanței, cum și „sistemul" de a 
se acorda termene lungi, de la o 
ședință de judecată la alta.

Cu toate acestea, in activita
tea unor instanțe judecătorești 
se mai constată aspecte de ter
giversare, care fac ca rezultatele să 
nu fie. uneori, pe măsura posibilită
ți or de care dispunem.

Cauza principală a unor rămlneri 
ln urmă o constituie lipsa de exigen
ță pe care o manifestă incă unii ju- 
decători in soluționarea grabnică a 
proceselor. Există incă destule si
tuații cind probele se admit in mod 
fractional, la mai multe termene de

judecată, cu toate că era necesar și 
posibil să se dispună administrarea 
lor chiar de la primul termen. De 
exemplu. într-un dosar privind o 
delapidare, aflat pe rolul unei jude
cătorii. s-a dispus efectuarea unei 
expertize tehnice abia la al cincilea 
termen, deși instanța avea obligația 
să constate necesitatea acestei pro
be incă de la primul termen. De 
altfel, și modul in care se efectuea
ză expertizele judiciare nu este in 
multe cazuri corespunzător. Instanțe
le sint puse adeseori in situația de 
a constata că rapoartele de exper
tiză. in special cele tehnice. sint 
incomplete și superficial întocmite, 
ceea ce determină suplimentări ale 
expertizelor sau noi expertize si. in 
final, intirziereâ judecării. Aceeași 
deficiență se poate observa și in 
privința constatărilor unor revizori 
contabili, constatări șl ele infirmate.

destul de frecvent, prin alte revizii 
sau in urma efectuării unor exper
tize contabile. Unele greuAăti se in- 
timpină și in legătură cu efectuarea 
expertizelor medico-legale. Nu este 
mai puțin adevărat că asemenea defi
ciențe sint favorizate și d? indul
gența^ unor judecători, care nu iau 
măsuri de penalizare — prin apli
carea amenzii judiciare — împotriva 
expertilor vinovati de întârzierea de
punerii rapoartelor. Astfel, la un tri
bunal ludețoan s-a constatat că o 
expertiză tehnică ordonată de in
stanță a fost depusă abia după 6 
luni, fără ca expertul să fie amen
dat.

Se mal constată și cazuri ln care 
unii avocați, ințelegind cu totul gre
șit rolul apărătorului. Intirzie iude- 
cata, mai ales in procesele penale, 
prin solicitarea de probe neconclu
dente, de expertize șl supraexperti- 
ze inutile ori prin folosirea altor 
diverse căi. cu aparentă de legaLita- 
te. De exemplu, dacă unul din a- 
cesti avocați a realizat integral an
gajamentle pe care le poate con
tracta intr-o lună, .sfătuiește" partea 
să ceară instanței un termen ..pen
tru lipsă de apărare", spre a putea 
fl tot el angajat în luna următoare ; 
alteori cere, în preziua procesului, să 
fie Înlocuit cu un alt apărător, care 
la rindul său solicită amina rea pen

tru ..pregătirea apărării". S-au luat 
măsuri de combatere hotărîtă a unor 
asemenea practici, cu totul străine 
profilului etic și profesional al ade
văratului apărător, colaborator pre
țios al organelor justiției.

Aspecte de tergiversare a judecă
rii s-au reținut și datorită faptului 
câ unele unități intirzie să trimită 
instanțelor actele și relațiile ceru
te. iar judecătorii s-au limitat să re
pete. de la termen la termen, adre
sele de solicitare, fără a lua măsu
rile legale cuvenite.

Ministerul Justiției este in perma
nență preocupat de înlăturarea a- 
cestor neajunsuri, prin luarea de 
măsuri organizatorice și prin aten
ția specială cu care urmărește per
fecționarea continuă a pregătirii po
litice și profesionale a judecătorilor. 
Aceștia au obligația — ca activiști 
de stat cu înalte responsabilități in 

apărarea și con
solidarea ordinii 
de drept — să 
studieze temeinic 
documentele de 
partid, să fie pre
ocupați continuu 
de cunoașterea 
realităților eco
nomice și sociale, 
să înțeleagă pe 
deplin semnifica
ția politică și ju
ridică a tuturor 
dispozițiilor le
gale pe care sint 
chemați să le 
aplice.

Judecătorii nu trebuie, în nici un 
moment, să scape din vedere că — 
așa cum sublinia tovarășul secretar 
general al partidului — ,au îndato
riri de mare însemnătate in apăra
rea cuceririlor revoluționare ale oa
menilor muncii, a tuturor legilor sta
tului, împotriva celor care atentea
ză la interesele celor ce muncesc, ale 
cauzei socialismului" și că „orice 
indulgență față de aceștia constituie, 
în fond, o încurajare pentru arte 
antisociale, răsfringindu-se negativ 
asupra mersului înainte al societă
ții noastre".

Sîntem in permanentă martori la 
suocesele de prestigiu pe care le ob
țin oamenii muncii din tara noastră, 
in toate sectoarele de activitate, la 
efortul unanim pentru îndeplinirea 
înainte de termen a planului cinci
nal. Este o datorie de onoare pen
tru judecători să apere cu fermita
te ceea ce se creează prin munca 
entuziastă și perseverentă a mili
oane de cetățeni. Apărarea exigentă 
a valorilor fundamentale ale socie
tății noastre de către instanțele ju
decătorești poate fi pe deplin înfăp
tuită numai dacă ele acționează in 
așa fel Incit soluțiile pronunțate, 
temeinice șl legale, să fie cit mal a- 
proplate in timp de momentul cind 
legea a fost Încălcată.

A

Județul Galați se impune cu citeva
inițiative demne de preluat

Astăzi răspunde la Întrebările noastre tova
rășul DUMITRU NASTASE, președintele comi
siei județene a F.U.S. pentru organizarea, coor
donarea și îndrumarea activității echipelor de 
control obștesc.

— Cum apreclați a- 
jutorul echipelor de 
control obștesc la re
zolvarea problemelor 
ce privesc buna apro
vizionare și servire a 
populației ?

— La nivelul județului 
Galați sint constituite 833 
echipe de control obștesc 
din care fac parte aproa
pe 4 000 de muncitori, in-x 
gineri, tehnicieni, profe
sori, învățători, medici, 
juriști, gospodine, pensio
nari. Dovedind exigență 
in controalele efectuate, 
echipele cetățenești au se
sizat probleme de o deo
sebită importanță : au 
fost depistate abateri de 
la normele de comerț, u- 
nele carența in aprovizio
narea unităților cu măr
furi de cerință Cinică, 
gospodărirea nejudi-cioasă 
a fondului de marfă și a 
unităților, calitatea neco
respunzătoare a unor pro
duse expuse pentru vln- 
zare, nerespectarea pro
gramului de lucru etc. Și, 
în fiecare caz, echipele 
au propus măsuri concre
te de lichidare a defici
ențelor. S-a constatat, de 
exemplu, in unele unități 
ale O.C.L. produse indus

triale — Galați existenta 
unor stocuri de mărfuri 
fără mișcare. Controlorii 
obștești au propus atunci 
transferarea lor în alte 
localități ale județului, a- 
colo unde ele sint cău
tate.

— Cum sint soluțio
nate semnalele pri
mite de la echipele 
de control obștesc ?

— Desigur, nu se poate 
trece cu vederea ușurința 
cu care unele conduceri 
de întreprinderi analizea
ză și rezolvă aspectele 
constatate de controlul 
obștesc. Măsuri de genul: 
„va fi in atenție", „luat 
la cunoștință" sau „s-a a- 
tras atenția gestionarului" 
— fac să se perpetueze 
„sine die" carențele depis
tate in sectoarele de inte
res public. Dar, dincolo 
de asemenea aspecte — 
ce-i drept, din ce în ce 
mai rar întilnite — există 
o poziție fermă, construc
tivă, a factorilor de răs
pundere față de constată
rile echipelor de control. 
Aș vrea să dau un singur 
exemplu : in repetate rin- 
duri, pe parcursul semes
trului II și. îndeosebi, la

sflrșitul trimestrului IV 
al anului trecut, calitatea 
piinii și aprovizionarea 
centrelor de distribuție in 
municipiul Galați lăsa 
foarte mult de dorit. Mul
te din echipele de control 
obștesc sesizau același lu
cru.

La indicația consiliului 
județean al F.U.S. s-au 
luat măsuri pentru asigu
rarea materiei prime de 
calitate corespunzătoare, 
măsuri în domeniul teh
nologiei și al asigurării 
condițiilor tehnologice, cit 
și în ce privește buna 
distribuire a piinii și pro
duselor de panificație.

La începutul lunii mar
tie — tot pe baza sesiză
rilor făcute de comisiile 
de control obștesc și la 
propunerea acestora — 
Consiliul municipal Galați 
al F.U.S. a organizat o 
consfătuire privind „preo
cuparea unităților comer
ciale pentru buna servire 
a populației" — acțiune 
oare, prin măsurile preco
nizate, sperăm să ducă la 
Îmbunătățirea muncii in 
acest domeniu.

— Considerați inves
tigațiile echipelor de 
control obștesc efici-. 
ente ?

— Da, pentru că, in e- 
sență, ele vizează defici
ențe a căror înlăturare 
contribuie intr-o măsură

substanțială Ia perfecțio
narea activității in sec
toare de larg interes pu
blic. Eficiența controlului 
depinde insă șl de com
petența celor care il efec
tuează, de interesul ma
nifestat de ei pentru îm
bunătățirea activității în 
domeniile verificate. Iar 
în această direcție, tre
buie să recunosc, nu s-a 
atins pretutindeni nivelul 
dorit. Am observat, de e- 
xemplu, că unele echipe 
din mediul rural nu au 
suficientă experiență, nu 
știu cum să acționeze. 
Legea nr. 6 nu era bine 
cunoscută. S-a luat atunci 
măsura ca juriști, econo
miști șl medici să se de
plaseze în comune pentru 
a ține expuneri în vede
rea clarificării probleme
lor din domeniile in care 
acționează echipele. In 
plus, ne-am propus și noi, 
ca și in alte județe, 
să organizăm trimestrial 
consfătuiri cu controlorii 
obștești și, tot/ la același 
interval, comitetele oame
nilor muncii din unitățile 
controlate să analizeze 
modul de rezolvare a pro
punerilor echipelor. Iar, 
semestrial, asupra acestor 
probleme să fie informa
tă și adunarea oamenilor 
muncii. |
Tudorel OANCEA î
corespondentul „Scinteii*

_______ _ __ /
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Din cele 38 județe ale tarii, 

răspunsuri la trei intrehâri:
♦ Citi pomi fruliferi ați plantat 

pini aein?
♦ Cîți pomi veți mal planta in 

următoarele zile?

♦ Ce inițiativă s a remarcat in 
mod deosebit?

MUREȘ

• 67 000
• Acțiunea s-a încheiat
• Domni de relex-at «ste hftnucia locuitorilor din 

comuna Band, aproape S 000 d" celStcnl narticioind 
kt .Miinya de plantare a pomilor. I-a Singiorglu de 
îndure. in cadrul asociației intercoopera liste pomlcoie. 
* tost amenajata o pepinieră proprie.

NEAMȚ

• 55 000
• 5 000

a © După aproane 15 ani dc Întrerupere a plantă- 
rOor. în tradiționala zonă a nucului din orașul Roman 
a fost plantată acum cu nuci o suprafață de 22 ha.

OLT
• 253 899
• 20 000
• în comunele Brebeni și Curtișoara s-au plantat 

cite 4.5 ha si. respectiv 5 ha cu nuci, iar la Bălăneati. 
caiși pe 20 ha, specii deficitare in județ,

PRAHOVA
• 80 000
• Acțiunea s-a încheiat
© Elevii din Ploiești si Clmplna au nlanlat pomi 

sub lozinca : „Să crești mane o dată cu mine". El si 
aooi cei care vor deveni elevi ai liceelor respective 
vor îngriji pomii sădit: ir. această primăvară.

SATU-MARE

• 150 000 pomi
© Nu se vor mal planta, întrucît ve

getația este avansată
© ..Pe unde au trecut nuhoaiele. vor rodi pomii", 

în l’Xal'.tățile situate pe ma1 urile riului Someș-Odor eu. 
Potău. Apa. Pomi. Dorulț. Vetiș — unde in primăvara 
anului 1970 inundațiile au distrus aproape in întregime 
fondul pomicol, au apărat in această primăvară nu
meroase plantații tinere. însumind 40 000 pomi.

SĂLAJ
• 300 000
• Acțiunea s-a încheiat
© Prin acțiunea de plantare a pomilor au foet 

redate circuitului agricol 200 ha teren, pină acum 
neproductiv. Elevii școlii din comuna Bobota și-au 
amenajat o livadă model pentru lucrări si demonstra
ții practice.

iunie a. c. Dar în ultima vreme s-a 
asigurat o mai marc mobilizare dc 
forțe din partea constructorului — 
ICSIM București — pentru reali
zarea la timp a lucrărilor conform 
graficelor de execuție stabilite de co
mun acord cu beneficiarul.

— Faptul că pină la această dată 
execuția lucrărilor se încadrează in 
graficul stabilit cu constructorul, că 
ritmul de lucru pe șantier s-a im-

CUM SE NASC
Prima capacitate a pQbricii

de vagoane din Caracal
trebuia să intre in funcțiune 
incă din anul 1972. Termenul
inițial insă nu a fost respectat. 
Abia la începutul acestei luni, Fa
brica de vagoane din Caracal a în
ceput să producă, dar numai la ju
mătate din prima capacitate planifi
cată. La întrebarea : „cind va produ
ce fabrica la întreaga ei capacitate ?" 
— nici conducerea întreprinderii și 
nici constructorul nu ne-au putut da 
un răspuns cort. Ce-i drept, liniile 
tehnologice aflate in fabricație produc 
la randamentul scontat. Nu mai pu
țin de 60 de vagoane se află in di
ferite stgdii.de fabricație, urmînd 
ca, in curind. primul lot să fie expe
diat beneficiarilor.

Ce trebuie, totuși, făcut pentru re
cuperarea restanțelor, astfel ca fabri
ca sâ producă cu întreaga capacitate? 
Din analiza efectuată recent de co
mitetul județean de partid s-au des
prins citeva din problemele cele mai 
stringente :

bunătății simțitor — ne spune ing. 
Laurcnțiu Comăncscu, din cadrul 
serviciului pla n-dezvoltare al uzinei 
— ne oferă garanții certe că terme
nul final de punere in funcțiune • 
capacităților de producție prevăzute 
va fl respectat. Avem asigurate uti
lajele care trebuie montate in a- 
ceastă etapă.

RIVTRIMENTUL IȘI ARE EX
PLICAȚIILE SALE : sprijinul primit 
din partea beneficiarului care a pre
luat in întregime executarea monta
jului de utilaje : ritmicitatea in apro
vizionarea cu materii prime șl ma
teriale ; buna organizare a muncii și 
disciplina în cadrul fiecărei formații 
de lucru ; preocuparea pentru menți
nerea. de regulă, a aceleiași formații 
de lucru, pe un obiectiv, pină la ter
minarea lui definitivă.

— Sînt măsuri — ne spune șeful 
de lot Valcriu Clilra — care asigură 
pe lingă încadrarea în termenul rlc 
punere in funcțiune prevăzut și de
vansarea unor lucrări. Spre exemplu, 
faptul că la această dată ne aflăm 
in avans față de grafic în executarea 
halei de pompe „serie mare" ne-a 
permis să ne angajăm că vom pre
da această lucrare cu 15 zile mai de
vreme.

RESTANȚELE...
• asigurarea cu o seric de utilaje 

(foarfeci ghilotine de diferite dimen
siuni, 4 prese de diferite mărimi 
etc.).

• transferarea la Caracal, de la 
uzinele de vagoane din Drobeta Tr. 
Severin și Arad a întregului nudleu 
de specialiști solicitat, întrucît. pină 
la această dată, din îl specialiști no
minalizați s-au prezentat la Caracal 
numai 12.
• procurarea tuturor S.D.V.-urilor 

necesare cu sprijinul Uzinelor de 
vagoane din Arad.
• executarea urgentă de către Trus

tul de construcții industriale Craiova 
a două linii de cale ferată, conform 
proiectului IPCM, pentru care ter
menul stabilit a fost de 28 februarie 
a.c.

• asigurarea de către Uzina meca
nică Timișoara a 4 poduri rulante 
necesare halei de montaj etc.

Din cite se poate observa. 9e simte 
nevoia unor intervenții energice din 
partea ministerului de resort, a cen
tralei Industriale.

TERMENUL REPROGRAMAT 
VA FI RESPECTAT?

Un obiectiv deosebit de im- 
portant: fabrica de exca
vatoare hidraulice de ia 
Brâild Pt‘Ima unitate de acest fel 
din țară.

O RESTANȚA : avea ca ter
men de punere în funcțiune 31 
martie a.c. : din păcate, con
structorul — ICSIM București — 
nu și-a respectat această obli
gație ; mai sint de turnat par
doseli din beton pe circa 1 000 mp,

SIBIU
© 62 600
• 1 500 nuci
O Peste 10 000 de tineri — muncitori, elevi, stu- 

denii — au plantat. în ..Săptămîna sădirii pomilor" 
(2—8 aprilie), 21 000 pomi fructiferi.

SUCEAVA
© 63 000
• Acțiunea s-a încheiat
O Cooperatorii din Arbore au înființat, pe o su

prafață de 10 hectare, o plantație de smeură.

TELEORMAN
© 107 022
• 20 500
• Au fost amenajate primele mieropepiniere co

munale pentru producerea în Județ * materialului să
di tor. Acțiunea continuă.

TIMIȘ
• 100 730
© 14 000
O Acționind sub deviza : „Un elev, un pom. o 

floare", elevii din județ au planta*  mai mult de jumă
tate din pomii sădiți in această primăvară.

TULCEA
• 50 000
© Acțiunea s-a încheiat
© P*  un frumot ’.rareu turistic. do poale 2 kilo- 

metri, elevii școli: generale nr. 2 din Babadag au plan
tat pomi fructiferi.

VASLUI
• 150 000
• 25 000
• In comunele Vulcani, Murgeni și Banca s-au 

organizat șantiere ale tineretului : in fiecare din co
munele citate fiind plantați cite 10 000 pomi fructiferi.

VÎLCEA
• 70 000
• 10 000
O .In comuna Șutești, cooperatorii au realizat o li

vadă de 35 ha vișini. In ogrăzile țăranilor coopera
tori au fost plantați peste 45 000 puieti.

VRANCEA
• 129 450 pomi
• 15 000
• Cetățenii din comuna Poiana Cristli au plantat 

in această primăvară 14 100 pomi fructiferi, cile 5 de 
fiecare familie. Acțiunea a avut un larg ecou.

r
-...... ....................... ...... ............... ............................................ .....................

PE ȘANTIERE ALE MINISTERULUI INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI GRElf

Ritmuri, împliniri... și cîteva 
probleme de primă urgență

, , ,„r ’ '
—-*-*

Peste 100 de noi obiective și capacități Industriale vor îmbogăți in 
• cost an potențialul productiv al Industriei construcțiilor de mașini 
g'-ele. Fie că este vorba de dezvoltarea și modernizarea unor fabrici 
și uzine sau de construirea altora noi, întreaga activitate din dome
niul investițiilor in această ramură e«tc subordonată imperativului ma
jor : respectarea cu strictețe a termenelor de punere in funcțiune. De 
fapt, in primul trimestru s-au detașat citeva experiențe notabile in acest 
sens, ele reiesind in esență existența unul inalt spirit gospodăresc in 
organizarea muncii pe șantiere, a unei strinsc conlucrări intre proiec- 
tanți, beneficiari și constructori. Totodată, primul trimestru a ridicat 
si unele incertitudini in legătură cu onorarea anumitor scadențe. Prc- 
zentind citeva aspecte concrete, in acest sens, la supunem atenției mi
nisterului de resort.

GARANȚIA SUCCESULUI -
BUNA ORGANIZARE

Uzina mecanică din 
Cîmpulung Muscel. Alci 0 
fost consemnat recent un eveniment 
important : darea in funcțiune a ha
lei de prelucrări mecanice nr. 4 cu 
trei luni înainte de termenul prevă
zut. Explicația acestui succes este 
una singură : o colaborare strinsă 
intre beneficiar și constructor pc tot 
parcursul realizării investiției.

STRATEGIA COLABORĂRII : a- 
cordarca priorității de către construc
tor și beneficiar acelor obiective și 
părți componente nemijlocit produc
tive.

MODUL CONCRET DE ACȚIU
NE : formațiile de constructori, con
duse de șeful de lot Hager Wulf, 
s-au ocupat cu prioritate de realiza
rea fundațiilor pentru montarea uti
lajelor .productive in ordinea sosirii 
lor in uzină, cit și a instalațiilor a- 
ferente acestora : de gaze, apă. abur, 
ventilație. într-o perfectă ordine și 
disciplină, echipele fruntașe de con
structori conduse de Ion Poștariu, Ion 
Lupu și Ion Tătulescu au predat 
înainte de termen toate lucrările a- 
m»ntite.

La rindul său, beneficiarul a lu
crat umăr la umăr cu constructo
rul :

• a predat constructorului, in 
avans cu citeva luni, documentația ;

• a confecționat in uzină piese de 
schimb pentru utilajele de construc
ție ;

• a asigurat montarea cu forțe 
proprii, a utilajelor de către munci
torii care urmau să le ia in primire, 
lucru ce a dus la ciștig de timp și de 
acomodare cu noul echipament in
dustrial.

Uzina de ponwe Bucu- 
FC^ti Pină nu demult se situa 
printre unitățile economice „cu pro
bleme" in realizarea obiectivelor pre- 

. văzute in planul de investiții pe acest 
an. BĂmînerlle. in urmă în executarea 
unor lucrări de construcții și montai, 
din cadrul etapei a IlI-a de dezvol
tare a uzinei, puneau sub semnul 
întrebării respectarea termenului de 
dare in funcțiune prevăzut la 30

trebuie, terminate instalațiile de ven
tilație pentru întreaga fabrică, lucră
rile de la ntelierul de debitare și de
pozitul descoperit pentru laminate, 
mai sint de executat lucrările de fi
nisare și, desigur, rodajul mecanic 
al utilnjclor.

CÎTEVA CAUZE : neaprovlziona- 
rca ritmică a stațiilor de betoane cu 
ciment, lipsa chiar șl in momentul dc 
față a 500 tuburi fluorescente de 65 W, 
a 300 tone pavele și a altor materii 
și materiale necesare : toate acestea 
pe fondul unul ritm dc lucru scăzut. 
Nu mai puțin adevărat este că unele 
cauze se datoresc chiar beneficiaru
lui — uzina „Progresul" șl titularu
lui investiției — M.I.C.M-G. care nu 
au urmărit și impulsionat în sufi
cientă măsură asigurarea întregului 
necesar de mașini și utilaje fabricate 
tn țară și din import.

UN NOU TERMEN DF, PUNERE 
ÎN FUNCȚIUNE : 15 mai a.c. „Dar, 
nioi după stabilirea celui de-al doilea 
termen — ne-a spus ing. Dumitru 
Avramescu. de la uzina „Progresul" 
Brăila — ritmul de lucru al con
structorului nu s-a îmbunătățit. De 
exemplu, conducerea șantierului a 
promis că pină la data de 7 aprilie 
va termina executarea pardoselilor 
de beton la secția montaj, precum și 
rodajul la utilajele din atelierul de 
uzinaj ansamble sudate, dar ambe’.e 
lucrări nu sînt gata nici pină în pre
zent (12 aprilie)".

OPTIMISM ? Cu toate aceste nea
junsuri, atît beneficiarul, cit și exe
cutant ii acestei lucrări susțin că acest 
nou termen va fi categoric respectat. 
Pentru aceasta, atit constructorul, cit 
și beneficiarul, ajutați de organele 
locale de partid, au inițiat o serie de 
măsuri care vor intensifica ritmul de 
execuție a lucrărilor pe șantier. 
Așa. de pildă, constructorul va 
pune in funcțiune o a doua stație 
de betoane ; se așteaptă sosirea de 
la ICSIM București a două autotrans- 
porboare de beton : s-au luat măsuri 
pentru aprovizionarea cu aparataje 
de ventilație pentru anexa socială ; 
consultînd lista de utilaje disponibile 
ale întreprinderilor din cadrul 
M.I.C.M.G., beneficiarul a hotărît ca 
unele mașini să le procure de la 
acele unități care, deocamdată, nu 
au condiții de folosire. Dar celelalte 
utilaje pînă la satisfacerea necesaru
lui cura vor fi procurate ?

Ce fși propune concret Ministerul 
Industriei Construcțiilor dc Mașini 
Grele pentru Înlăturarea neajunsuri
lor constatate pe aceste șantiere, 
pentru accelerarea ritmului lucră
rilor 'și asigurarea respectării cu 
strictețe a termenelor de punere în 
funcțiune a noilor obiective ? (In
tr-un număr viitor al ziarului vom 
publica răspunsul ministerului).

Constantin DUMITRU 
Gheorghe CÎRSTEA 
Emlllan ROUĂ 
N. Gr. MARAȘANU

SEMĂNATUL PORUMBULUI
® in cea mai mare parte a țării, temperatura solului 
ridicată © Oriunde se poate lucra, munca să nu înceteze

Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentar» și Apelor rezulta ci pină 
la 17 aprilie s-a insămințat cu plante de primăvară o suprafață de 1 860 000 ha, adică 38 la sută din preve
deri. Din această suprafață porumbul reprezintă 390 162 ha, din care 291950 ha — 14 la sută în cooperativele 
agricole și 98 200 ha — 22 la sută in întreprinderile agricole de stat. Mai sînt de însămînțat cu porumb
2.4 milioane hectare. Deci un mare volum dr lucrări, care trebuie realizat într-o perioadă scurtă de timp. Ex'isța 
condiții ca peste tot ritmul semănatului să se intensifice. Din datele Institutului de meteorologie _ ?i hidrologie 
rezultă că temperatura in sol, la adincimea de semănat, semenține favorabilă jnsâniințării porumbului. De altfel, 
in următoarele zile, timpul se va incălzi treptat, in medie cu două grade pe zi. Prin urmare nu este necesara 
modificarea adincimii dc semănat, densității etc. Evoluția vremii spre încălzire impune acum urgentarea in
să mi n țării porumbului și încheierea acestei lucrări in 8—10 zile in zonele de bază ale țârii, pentru valorificarea 
umidității existente in sol. care va asigura o răsărire uniformă și energică, obținerea unor lanuri bine închegate.

Dacă insâmințarea porumbului se poate face in bune condiții pină in jurul datei de 1 mai, în schimb 
nu mai rămas de semănat suprafețe însemnate din unele culturi a căror perioadă optimă de semănat s-a înche
iat sau e pe sfirșite. Din situația operativă rezultă că in cooperativele agricole mai sînt de semănat 11 la suta 
din suprafețele planificate cu sfeclă dc zahăr. 18 la sută din cele cu floarea-soarelui șl 27 la suta din c**e 
prevăzute a fi plantate cu cartofi timpurii și dc vară. Iată de ce, în fiecare unitate agricolă, consiliile de 
conducere, specialiștii, organele agricole județene trebuie să se ocupe de insâmințarea în cel mai scurt timp 
și a acestor culturi pină la realizarea suprafețelor planificate.CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:

MĂRTURII ALE HĂRNICIEI
Pe meleagurile județului Iași con- 

tinuâ acțiunea pentru înlăturarea băl
tirilor și. concom itent, se lucrează cu 
toate forțele la semănat. Cum se des

fășoară bătălia pentru ciștigarea celor 
aproape două săptămîni de intîrziere 
la semănat ? Unele amănunte le aflăm 
de la tovarășul Gheorghe Brehuiescu, 
prim-vicepreședinte al consiliului 
popular județean.

— In condițiile acestei primăveri ne
obișnuite, la chemarea comitetului ju
dețean de partid țăranii cooperatori, 
mecanizatorii din I.A.S. și S.M.A. fac 
eforturi deosebite pentru recuperarea

Semănatul porumbului concomitent cu pregătirea terenului la între
prinderea agricolă de stat Vedea, județul Ilfov

rămînerilor în urmâ. Prin prezența 
membrilor biroului comitetului jude
țean de partid și a altor cadre tehnice 
investite cu putere de decizie, in ca
drul consiliilor intercooperatiste, sînt 
rezolvate operativ o seamă de pro
bleme : redistribuirea forțelor meca
nice în raport cu necesitățile, aprovi
zionarea cu carburanți a tractoarelor 
in brazdă ș.a. Avem convingerea cu 
modul concret și operativ în care se 
acționează in prezent in toate unitățile 
va asigura succesul actualei campanii 
agricole.

Aceste aprecieri au acoperire In 
fapte. La cooperativele agricole din 
Coarnele Capril, Belcești și Bivolari 
— cele mai mari unități cultivatoare 
de floarea-soarelui din județ — au 
fost trase ieri, 17 aprilie, ultimele 
brazde pe tarlalele cuprinse intre 400— 
550 ha. rezervate acestei culturi. In 
raza consiliului intercooperatist Hol- 
boca s-au redistribuit operativ o serie 
de tractoare de la oooperativa agricolă 
din Tuțora la cea din Aroneanu. de la 
Boala la Golăieșți ș.a. ceea ce a creat 
condiții pentru încheierea lucrărilor 
din epoca I și trecerea la insămînța- 
rea porumbului. în zonele colînare ale 
cooperativelor agricole din Daglța*  
Tungujei, Brăiești, Tg. Frumos Ș.a. 
s-au constituit coloane de atelaje cu 
tracțiune animală care sînt folosite la 
arat și semănat pe terenurile în pantă 
sau pe porțiuni mai mici, cu. exce6 
de umiditate. în tarlaua „Bodruz" a 
cooperativei agricole Perienl ii lntil- 
nim pe ing. Valentin Pop și pe meca
nizatorii Mihai Zvaliște, loan Botez și 
loan Ailesei care incheiau însămința-

tul sfeclei și fiorii-soarelul. Pentru a 
ciștiga timp, aici — ca și In întreg 
județul — s-a luat inițiativa ca in 
fiecare dimineață, odată cu deplasarea 
in cîmp, tractoarele să ducă și să- 
mînța. Și ingrășămintele necesare. Pe 
ansamblul județului această inițiativă 
a creat condiții pentru a fi repartizate 
la lucru efectiv în cîmp 150 de trac
toare rutiere.

Tot ieri, 17 aprilie, facem un scurt 
popas pe ogoarele cooperatorilor din 
Podu Iloaiei. Aici, Constantin Ciloci 
și președintele cooperativei, Constan
tin Oniceanu. au luat inițiativa de a 
concentra toate forțele în tarlaua „Co- 
sițeni" unde, intr-o singură zi, au 
putut fi pregătite și însămînțate 180 
ha. în multe cooperative agricole sint 
evidente efectele inițiativei de a se 
constitui atelierele mobile și puncte de 
reparații provizorii pentru a evita ori
ce deplasare în gol a tractoarelor.

Totuși, se întîlnesc șl unele neîm- 
pliniri : conducerea S.M.A. Podu Iloaiei 
face planificarea muncii pentru unele 
tractoare fără nici o preocupare pen
tru creșterea randamentului acestora. 
Ieri am întîlnit pe mecanizatorii loan 
Clipa și Constantin Craiu care de 9 
zile parcurg cu tractoarele cite 80 km 
in goi de la Podu Iloaiei la Iași și 
retur pentru a servi laboratorul de 
protecția plantelor. Oare conducerea 
acestui laborator nu putea găsi o altă 
soluție prin folosirea unor tractoare de 
la unitățile S.M.A. vecine ?

Nota dominantă a activității desfă
șurate pe ogoarele județului Iași o 
constituie hărnicia, munca bine orga
nizată pentru urgentarea semănatului 
în toate unitățile agricole.

CLUJ

INIȚIATIVE PREȚIOASE 
ȘL. PIEDICI 

NEPREVĂZUTE
în județul Cluj insâmințarea culturi

lor din prima epocă se poate consi
dera încheiată. în ultimele zile atenția 
mecanizatorilor și cooperatorilor a fost 
concentrată spre urgentarea arăturilor, 
lucrare executată aproape în totalitate 
po cele 39 290 ha rămase din toamnă. 
Pentru semănatul porumbului au fost 
luate din timp măsuri tehnlco-organi- 
zatorioe care să asigure desfășurarea 
acestei lucrări in bune condiții și in-

Imagine din sectorul poliamid II

O NOUA
INSTALAȚIE 

PRODUCE
(Urmare din pag. I)

bră, format din 600 de 
fire, trece prin• baia 
de avivare, prin agre
gatele de etirare. spă
lare. uscare, ondulare 
și prin cel de tăiere, 
pentru ca în cele din 
urmă mașina de ba
lotat să readucă privi
rilor pe cale pneuma
tică prima șarjă de 
fibră de relon elabo
rată la noua Instalație.

Prezent la acest e- 
veniment, inginerul 
Nicolae Constantin, se
cretarul comitetului 
de partid de la secția 
poliamid filare, a ți
nut să ne precizeze : 
„Pornirea cu aproape 
trei luni mai devre
me a celei de-a doua 
instalații de fibră re
lon constituie o ma
terializare în fapt a 
angajamentului colec
tivului nostru luat în 
cinstea zilei de 1 
mai. Acest lucru a 
creat condiții pen
tru ca pină la sfir- 
șitul anului să 6bțin,,rn 
un spor de circa 300 
tone fibră. Noua in
stalație vine sâ spo
rească și mai mult 
prestigiul fibrei de re
lon românesc pe plan 
mondial și se bucură, 
de o tehnologie origi
nală —. creație a co
lectivului de chimiști 
din Săvineștl. Și încă

o noutate : cu mici re? 
tușări, această insta
lație a fost amplasată 
în spații deja con
struite, ceea ce a spo
rit eficiența investiții
lor, iar prin corelarea 
cu fazele de fabrica
ție ale relonuilui I 
s-au creat disponibili
tăți de utilaje care 
au fost folosite in 
noua instalație, îndeo
sebi in sectorul de po
limeri zare-filare".

— Cine sint autorii 
acestui devans al pu
nerii in funcțiune ?

— Aș aminti, în pri
mul rind, pe maistrul 
loan Ciongradi, meca
nicul Mircea Slavin- 
schi, electricianul Con
stantin Obreja, pe in
ginerul Mihai Diaco- 
nu și alții, pe care 
ldeea mobilizatoare 
..mai iute, mai bine, 
mai eficient" i-a 
călăuzit în întreaga 
perioadă premergătoa
re pornirii instalației. 
Dar nu numai ei, ci 
întregul nostru colec
tiv a ieșit învingător 
din această strinsă 
competiție cu timpul.

Este un nou capitol 
înscris în cronica 
industriei românești de 
fibre chimice care 
confirmă^ pe deplip 
fâptul'că chimiștii de. 

. la Săvînești în timpi nă 
Ziua muncii cu noi 
fapte de muncă.

se menține 
nici o clipă!
tr-o perioadă scurtă. „Apreciem mult 
— ne spunea ing. Ioan Prodan, director 
tehnic al direcției agricole județene — 
preocuparea mecanizatorilor și specia
liștilor pentru calitatea lucrărilor. Este 
notabilă inițiativa de a se adapta și 
cupla cite două semănători de tipul 
2,-SPC-2 la tractorul SM 445 pentru 
executarea însămințărilor pe curbe de 
nivel de pină la 22 de grade, Inițiativă 
foarte importantă pentru condițiile ju
dețului nostru, deoarece majoritatea 
terenurilor sînt situate pe versanții 
dealurilor. în felul acesta, viteza de 
semănat la porumb se va mări. Tot
odată, circa 90 de semănători SPC-6 au 
fast echipate cu dispozitive pentru ad
ministrarea îngrășămintelor odată cu 
semănatul.

La acestea adăugăm și inițiativele 
unor cooperative agricole care au tere
nuri in pantă, greu mecanizabile. La 
Buza, Unguraș, Strimbu $. a. consiliile 
de conducere au luat măsura să fie 
utilizate plugurile, grapele și semănă- 
torile cu tracțiune animală. Coopera-7 
torii din satul Buza, de pildă, lucrează 
zilnic cu circa 80 atelaje la pregătirea 
terenului. Prin această măsură se asi
gură valorificarea a zeci de hectare de 
teren pină acum neproductiv, teren 
■care a fost repartizat cooperatorilor 
pentru mai mulți ani pe baza acordu
lui global.

Recuperarea întârzierilor la semăna
tul porumbului presupune ca in zilele 
care urmează, toate forțele mecanice 
să fie utilizate din plin. Luni scara, 
biroul comitetului Județean de partid 
a avut o întilnire cu directorii S.M.A. 
și I.A.S., cu președinții consiliilor In
tercooperatiste, specialiști al direcției 
agricole și uniunii județene și cu alte 
organe. Au fost stabilite, cu acest pri
lej, noi măsuri pentru accelerarea lu
crărilor de pregătire a terenului și în- 
sâmințare a porumbului. Au fotet cri
ticate conducerile unor cooperative a- 
gricole care în ultima vreme au înce
tinit ritmul arăturilor. La Cojocna, 
Frata, Ceanu-Mare, Bogata și altele 
mai sint de arat intre 80 și 200 ha. Cu 
acest prilej s-a hotărit realizarea unei 
elasticități mai mari în dirijarea mij
loacelor mecanice dintr-o unitate în 
alta, dlntr-un S.M.A. intr-altul ; orga
nizarea de schimburi de noapte la pre
gătirea terenului, folosindu-se pentru 
completarea efectivelor muncitorii din 
atelierele S.M.A., precum și cei circa 
300 de cooperatori calificați In ultimii 
ani in conducerea tractoarelor ; orga
nizarea unui control permanent asu
pra calității lucrărilor atit din partea 
specialiștilor din S.M.A., cit și din 
C.A.P.

stgdii.de
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SPECIALIȘTII AU REVENIT LA „MATCĂ": 
în producție - proiectare - cercetare

Ancheta „Scînteii" privind aplicarea normelor unitare de structură a unităților economice
-S

în fabrici și uzine, în centrale și ministere s-a încheiat aplicarea masurilor stabilite 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 28 februarie—2 martie a.c., menite sâ asigure apropierea 
conducerii de unitățile de baza, înlăturarea verigilor și treptelor intermediare, deplasarea 
specialiștilor spre cercetare, proiectare și producție, acolo unde se hotărăște, în ultima 
instanța, efectiv, dezvoltarea economica a țârii. în ancheta noastrâ ne-am propus sâ ana- 
lizâm modul concret în care specialiștii s-au încadrat în cercetare și proiectare, în activi
tatea productivâ — potrivit prevederilor Decretului Consiliului de Stat, intereselor socie
tății, sporirii rolului cercetârii științifice în soluționarea problemelor majore ale dezvoltâ- 
rii economiei. —

Primele rezultate ale integrării
la noile locuri tie muncă

• De la construcția mașinilor cu comandă nu
merică la marketing și prognoză — o unică solici
tare majoră : CADRE • Cerințe satisfăcute și- 

posturi încă vacante

socială esteCerința, necesitatea
clară. Inginerii, fizicienii, chimlștii 
trebuie folosiți, in primul rind, în 
activități autentice de cercetare 
proiectare — nu in munci 
nă, birocratice.

...Ne aflăm la Institutul 
cctări și proiectări pentru 
unelte și agregate din T 
Interlocutori : directorul 
ing. ................
hail Zugravu, proiectant, 
rul comitetului de partid pe insti
tut

— Pentru acest an. 1973. aveam 
planificat să mărim efectivul insti
tutului cu 100 de cadre, precizează 
ing. Tiberiu Vasilescu. Desigur, este 
vorba doar de un minim de ca
dre : cerințele reale sint. de fapt, 
mult mai mari. Aceasta, chiar por
nind de la ceea ce avem de făcut 
în prezent conform obiectivelor 
din planul actual și potrivit sarci
nilor suplimentare ce ne revin. Ne
voia de cadre, dacă avem in vedere 
ceea ce ar trebui să facă un nucleu 
de cercetare tchnlco-știlnțifică. așa 
cum este al nostru — singur a uni
tate de acest fel profilată în .ra
mura mașinilor-unelte din țară — 
este, evident, mult mai mare.

Cit de mare este această cerință 
de cadre ? Intervine, in discuție, 
ing. Mihail Zugravu : ..Să luăm ca
zul atelierului de proiectare in care 
lucrez, cel de mașini orizontale de 
alezat și frezat In prezent sintem 
in acest atelier 26 de persoane. 
Dacă am lua insă alte colective 
de același gen. de la mari grupuri 
industriale străine („Wotan", de 
exemplu), vom constata că acestea 
sint dotate cu un efectiv cel puțin 
dublu, la o sferă tematică de cer- 
cetare-proiectare 
strânsă.

In continuare, 
al institutului a

— Pornind de_
cule, se pot imagina lesne adevăra
tele dimensiuni ale cerințelor noas
tre reale de cadre. Ca sâ nu mai 
amintim că nu mai poate fi a mi
nată prea mult nici crearea, în ca
drul sediului central al institutului, 
a cîtorva noi sectoare, strict indis
pensabile : cel tehnologic, de rea
lizat mașini-unelte cu comenzi nu
merice, de marketing, prognoză și 
cooperări internaționale. De mai 
mulți ani depunem strădania — 
care nu s-a împlinit pină acum 
tocmai datorită lipsei specialiștilor, 
în primul rind — de a înființa, pe 
lingă unele mari centre productive 
de profil din provincie, filiale ale 
Institutului nostru. Este vorba de o 
filială la Uzina mecanică din Sibiu, 
de altele la Uzina de strunguri din 
Arad, la uzina „Infrățirea“-Oradea, 
la uzina „Unirea" din Cluj.

— Sub aspectul pregătirii, 
profilului specialiștilor necesari, 
care este „scara" urgențelor ?

— Pe primul plan — menționează 
Ing. Mihail Zugravu — rămin ca
drele cu pregătire medie, mai ales 
pentru sectoarele de cercetare. A- 
poi vin specialiștii necesari, in 
principal, atelierelor de proiectare. 
Ne interesează in continuare, prio-

jl
de ruti-

de cer
ni așini- 

București. 
______ _______ 1 tehnic, 
Tiberlu Vasilescu, și ing. Mi- 

secreta-

ritar, angajarea unul număr sporit 
de ingineri specializați in mașini- 
unelte, după care urmează, in or
dine, cei pregătiți tn tehnologia 
construcțiilor de mașini, mecanică 
fină, electrotehnică ș.a.

...Continuăm ancheta tn alte in
stitute — unde notăm asemenea ce-

fost asigurați acești specialiști ne 
vorbește directorul tehnic al insti
tutului :

— La începutul acestui an ne-au 
fost repartizați din minister trei 
specialiști ; in ce privește utilizarea 
unor cadre tehnico-inginerești din 
minister se ridică o serie de proble
me legate de acomodarea acestora 
cu problemele specifice proiectării 
și cercetării, de permanentizarea 
lor. Nu e indicat să sporească a- 
paratul administrativ in proiectare 
și cercetare. Experiența anilor an
teriori a demonstrat cit de impor- 

. tantă este selecția acestor cadre 
cu grijă, deoarece unele dintre ele, 
neadaptindu-se la un nou stil de 
muncă, au părăsit, in scurt timp, 
institutul. De aceea, ne-am gindit 
și am propus conducerii ministe
rului ca acoperirea necesarului 
de cadre estimat să o asigu
răm cu concursul beneficiarilor 
de investiții, prin detașarea tempo
rară a unor specialiști din aceste 
unități pe lingă grupele noastre dc 
proiectare co funcționează pe șan
tiere. Astfel, pentru combinatele de

producție, deci Întreruperea activi
tății unor specialiști din cadrul insti
tutului central. Dacă această prac
tică va fi extinsă, bineînțeles eșalo
nat $i in funcție de necesități, și la 
alte lucrări de Investiții in mare 
măsură lipsa cadrelor de soeciali- 
tate, resimțită la ora actuală, s-ar 
rezolva...

— ...Dar nu definitiv.
— Bineînțeles, nu definitiv. Ră- 

mln deschise o serie de probleme 
legate de proiectarea noilor capa
cități de la Fabrica de hirtie Buș
teni și a instalației pentru hirtie de 
ziar de la Bacău. Avizarea cu o 
Întârziere de cîțeva luni, a acestor 
investiții ridică și mai acut cerința 
sporirii numărului de specialiști 
care întocmesc documentația pen
tru, aceste lucrări, cu circa 10 oa
meni, intrucit trebuie să ne inten
sificăm eforturile în vederea re
cuperării acestor rămineri in urmă, 
înregistrate chiar din „startul" 
noilor investiții.

— Aceste observații le conside
rați valabile și pentru sectorul de 
cercetare al institutului ?

— Numai în parte. deoarece 
munca de cercetător face posibilă o 
acomodare mai rapidă cu proble
mele acesteia, in comparație cu cea 
de proiectant Și in acest domeniu 
avem încă nevoie de 15 cer
cetători. Selecționarea atentă ră- 
mine o condiție valabilă insă și 
aici, deoarece, anul trecut au ple
cat circa 30 la sută dintre ce’ ve- 
niți în ultima vreme. Opinez pen
tru atragerea în acest sector de 
activitate a unor specialist! care 
au o anumită experiență de uzină.

Galați a tehnologici de laminare a 
tablelor groase din oțel inoxidabil, 
experimentarea, pe perioade mai 
lungi, a cocsului brichetat in furnale 
de 700 și 1 000 mc, stabilirea pro
prietăților garantate a oțelurilor 
pentru tratamente termice, efec
tuarea unor cercetări în vederea 
reducerii consumurilor specifice de 
materii prime și materiale ș.a. So
luționarea și aplicarea fiecărei teme, 
în parte, avizarea proiectelor, în
tocmirea documentației noilor in
vestiții. colaborările pe plan intern 
și extern cer intărirea sectorului de 
cercetare și proiectare cu specia
liști care sâ fie bine pregătiți, at.it 
in domeniul profilului lor de acti
vitate. cit și in privința muncii de 
coordonare și avizare. Iată de ce 
apreciez că, prin deplasarea spre 
unitățile de cercetare și proiectare 
a unor specialiști din ministere și 
centrale, întreprinderile noastre 
beneficiază acum de un sprijin 
competent din partea acestora.

In acest scop, in cadrul ministe
rului, potrivit cplor spuse de direc
torul adjunct Gh. Costea, s-au în
treprins unele acțiuni privind echi
librarea unor sarcini, in așa fpl 
incit s-a creat un disponibil de 
personal de 63 de salariați. Cel 49 
de specialiști — 43 dc ingineri și 
6 economist! — au fost dirijați 
către unitățile ce aveau nevoie, 
dindu-se prioritate activității de 
concepție, respectiv cercetării, unde, 
se simte nevoia atragerii unui pu
ternic eșalon de oameni bine pre
gătiți. Ministerul a căutat să diri
jeze cu multă atenție acești spe
cialiști, conform cerințelor

deși necesarul de cadre, de citeva 
sute, din domeniul activității do 
concepție, nici acum nu este aco
perit.

Circa 50 la sulă din disponibilul 
de specialiști al ministerului a fost 
repartizat în institutele de cercetare 
șl proiectare 
IPROMET. 6 la _________ _
I.M.N.R. și 2 la I.C.E.M.). Institu
tele respective beneficiază astfel 
de un număr de specialiști care, in 
cadrul ministerului, au desfășurat o 
muncă de coordonare (ca tehnologi, 
sau in alte domenii), deci de oa
meni cu un plus de experiență in 
ce privește orientarea, adoptarea și 
definitivarea soluțiilor celor mai 
eficiente, cu un plus de siguranță 
și operativitate In muncă.

— Acest lucru este cu atit mal 
util și binevenit, cu cit institutele 
noastre de cercetare și, în special, 
cele de proiectare au de rezolvat și 
de recuperat unele intirzieri in ela
borarea documentațiilor, precum și 
în cuprinderea sarcinilor sporite de 
a realiza, după cum se știe, in a - 
vans, unele investiții — a apreciat 
directorul adjunct. Deci, este vorba 
de o măsură ce contribuie la crea
rea condițiilor dc realizare a planu
lui cincinal înainte de termen.

Indiscutabil, prin trecerea unor 
cadre tehnico-inginerești in proiec
tare și cercetare, institutele î.și vor 
spori capacitatea de concepție, ceea 
ce va asigura elaborarea mai ope
rativă a documentațiilor tehnice 
pentru noile investiții și, deci, în
ceperea la timp ai execuției lucră
rilor pe șantiere, finalizarea mai 
rapidă a temelor de cercetare știin-

(11 ingineri la 
IPROLAM. 3 la

actualul efectiv, 
cesari încă 200 
proiectanți. ,_____, ____
in situația de a nu-i putea „găz
dui", dacă s-ar ivi posibilitatea de 
a-i avea. Așa cum am r^ătat șl la 
plenara C.C. al P.C.R., In co
misia de specialitate, o îmbună
tățire a condițiilor de muncă a pro
iectantului — căruia legal 1 se atri
buie 6 mp pentru desfășurarea ac
tivității Iul la planșetă (noi sintem 
în situația să putem asigura numai 
2.65 mp) — ar duce, in institutul 
nostru, la o creștere a productivită
ții, cu același număr de salariați, cu 
10 la sută la elaborarea documen
tațiilor pentru lucrările de construc
ții și utilaje. Iată de ce, concomi
tent cu deplasarea specialistului la 
locul de muncă potrivit trebuie gă
site modalitățile cele mai bune pen
tru creșterea efectivă a productivi
tății in sectorul do concepție.

ne-ar fi urgent ne- 
de Ingineri $1 de 

Din păcate, ne aflăm

CITEVA OPINII
Șl SUGESTII

IPROMET DIN BUCUREȘTI, institutul în care au revenit specialiști din centrale și ministere. în fotografie : atelierul de rezistență pentru construcții, în care se elaborează proiecte 
pentru noi obiective productive, de la Combinatul siderurgic din Galați Foto : E. Dichiseanu

cu mult mai re-

directorul tehnic 
precizat:
la asemenea cal-

al

rințe de cadre, de specialiști in do
meniul tehnic și tehnologic, 
vem nev'oic dc peste 150 ’ 
tânji și tehnicieni" — ne 
Șt. Cardalcf, director 
IPROMET. Și, mai 
„Ne sint necesari zeci , 
ingineri și cercetători pentru insti
tut și pentru marile unități indus
triale din țară" — aprecia ing. 
Victor Șenchea, director tehnic al 
Institutului de cercetări și proiec
tări pentru celuloză și hirtie, tot 
din Capitală. Asemenea solicitări 
masive de specialiști am înregis
trat și in alte institute de cercetări 
și proiectări din București și din 
țară. Este și firesc. Industria noas
tră se află intr-o etapă de dezvol
tare și modernizare rapidă a pro
ducției, are de înfăptuit sarcini 
mari și complexe în domeniul per
fecționării parametrilor tehnico- 
calitativi ai produselor, înnoirii 
lor permanente, In concordanță 
cu progresele științei și tehni
cii contemporane, astfel incit a- 
portul specialiștilor ac’ 
indispensabil, a devenit 
gent.

Se poate spune, deci, că 
in parte au fost satisfăcute 
țele de specialiști ale institutelor. 
Iată de ce această problemă tre
buie să se situeze in continuare in 
atenția conducerilor institutelor fi 
ministerelor de resort

. „ ,,Ar
de proiec- 
relata ing. 
tehnic la 

departe : 
șl zeci de

devenit 
strin-

numai 
cerln-

Șantierul, atelierul, 
întreprinderea — ogorul rodnic 

al experienței inginerești
• De la „detașări temporare" la avantajele stabi 
lității • Proiectele — mai prompte, realizarea 

investițiilor — mai operativă

Reluăm ancheta noastră la Insti
tutul de cercetări și proiectări 
pentru mașini-unelte si agregate 
Aici, ne-am notat : „Specialiștii au 
provenit, intr-o măsură, din apara
tul centralelor și ministerelor — 
ne-a spus directorul tehnic al in
stitutului. Prin aceasta s-a mărit, 
desigur, atit capacitatea de cuprin
dere tematică a institutului, cit $i 
capacitatea sa de concepție, in ve
derea Înnoirii rapide .și moderniză
rii producției de mașini-unelte și 
agregate". Dar, In cazul Institutu
lui de cercetări și proiectări pentru 
celuloză și hirtie, care este situa-

ția asigurării numărului de spec ia- 
liști necesari pentru elaborarea, la 
termenele planificate și la un nivel 
sporit de eficiență, a studiilor teh- 
nico-economice și proiectelor de 
execuție pentru obiectivele de In
vestiții prevăzute in acesl cincinal? 
In cursul aplicării Decretului Con
siliului de Stat s-a ajuns la conclu
zia. însușită de altfel și de minis
terul de resort, că numărul exis
tent de specialiști din institut tre
buia 6porit cu 26, ponderea deți- 
nind-o specialiștii in tehnologia ce
lulozei — 10 și proiectanții de uti
laje — 9. Despre modul in care au

celuloză și hirtie din Drobeta Tur- 
nu-Severin și Dej, unde se con
struiesc o serie de mari capacități 
cu termene de dare in exploatare 
in acest an. am solicitat ca asis
tența tehnică a institutului să fie 
Întărită cu doi și. respectiv, patru 
ingineri specialiști in tehnologia 
celulozei, energetică șl proiectarea 
de utilaje. Avantajele unor aseme
nea masuri sint substanțiale : se 
mărește gradul de operativitate a 
intervențiilor cerute de corelarea, 
completarea sau modificarea unor 
soluții adoptate in proiecte ; a- 
ceste intervenții sint făcute de ca
dre competente și cu experiență și, 
in același timp, evităm scoaterea din

Temele de cercetare ce ne revin, 
cum sint cele privind lărgirea ba
zei de materii prime, fabricarea 
de noi sortimente de produse, eli
minarea unor importuri, precum 
și termenele strinse de finalizarea 
acestor studii impun valorificarea 
cunoștințelor de specialitate și a 
practicii dobindite anterior.

Rezultă, prin urmare, că odată 
cu completarea cu noi cadre a 
sectoarelor de cercetare și proiec
tare, este necesar ca selecția șl 
atragerea lor in această activitate 
să aibă in vedere un criteriu esen
țial — acela al competenței profe
sionale șl experienței acumulate 
anterior.

Premise superioare pentru 
valorificarea cercetărilor

• Transferul specialiștilor nu elimină activitatea 
proprie de pregătire • Teme de mare interes, în 

așteptarea abordării

„De la cocserie la birou?
Mai bine invers!"

© Foamea de gîndire tehnico-științificâ a pro
ducției • Un important factor al eficienței noilor 

masuri: sprijinul colectivelor

Cum au acționat pentru rezolva
rea acestor probleme actuale minis
terele coordonatoare ? Discutăm cu 
tov. Gheorghe Vasilescu, directorul 
Direcției organizare-control din 
Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții.

— Prin măsurile pe care le-am 
aplicat in vederea repartizării și 
utilizării mai judicioase a tuturor 
cadrelor tehnico-lnginerești am ur
mărit, in primul rind, Întărirea 
sectoarelor efectiv productive, 
unde au existat „goluri" impor
tante. Desigur, n-am omis nici ac
tivitatea de proiectare-cercetare. 
S-a trecut la reorganizarea institu
telor de profil, la comasarea și In
tegrarea lor in cadrul noilor cen
trale constituite. Noile Institute de 
cercetare, proiectare și documen
tare înființate au acum posibilita
tea să-șl unifice aria de activitate, 
să evite paralelismele șl neconcor- 
danțele in abordarea celor mai 
stringente sarcini. Din cadrul mi
nisterului au fost repartizați in pro
iectare șl cercetare 40 de cadre 
tehnico-inginerești, de certă va
loare profesională. Un amănunt : 
selecția a fost făcută ținindu-se 
seama. Intr-o măsură hotărâtoare 
de opțiunea lor. Referitor la insti
tutul pe care l-ați vizitat, el apar
ține acum Centralei industriale de 
celuloză șl hirtie Brăila, iar zilele 
trecute s-a definitivat noua sa 
organigramă in funcție de sarcinile 
ce-i revin.

— Deci, implicit, foițele de pro
iectare șl cercetare ale institutului 
sint pe cale de a fi completate cu 
necesarul solicitat de specialiști ?

— Evident, prin redimensionarea 
structurii organizatorice a institu
tului și a centralei de resort s-au 
asigurat cadre cu o inaltă calificare 
tehnico-inginerească angajate pină 
nu de mult in alte munci, ca
dre capabile să se integreze rapid 
în acest domeniu de activitate, ceea 
ce le permite să se realizeze ca 
specialiști. Aceasta nu Înseamnă ca 
Institutele să renunțe la pregătirea 
și formarea unei părți din necesarul 
de specialiști de care au nevoie. In 
cercetare, de pildă, această peri
oadă de formare este de mai lungă 
durată, cerind o atenție deosebită.

Aceeași problemă, a asigurării ca
drelor de cercetare și proiectare, a 
format obiectul discuției și la foru
rile de resort din industria metalur
gică.

Sarcinile actualului cincinal kn 
domeniul metalurgiei — ne spunea 
ing. Ion Niță, adjunct al ministrului 
industriei metalurgice — impun o 
valorificare grabnică a rezultatelor 
obținute de cercetare șl proiectare, 
cu atit mai mult cu cit este vorba 
de probleme majore ale ramurii 
noastre, care cer o rezolvare, la 
scară industrială, a solicitărilor 
stringente ale producției. Așa, de 
pildă, in anul curent șl in perioada 
următoare avem de rezolvat teme 
ca : folosirea buretelui de fier in 
cuptoarele electrice, experimentări 
pentru utilizarea păcurli in furnal, 
cercetări in vederea stabilirii teh
nologiei de fabricație a benzilor din 
oțel pentru industria electrotehnică, 
experimentările de laminoare la 
uzina din Tirgoviște, a tablelor 
subțiri inoxidabile, stabilirea la C.S.

Din cele arătate se desprinde că 
mulți ' specialiști au revenit la 
„matca" lor. în ce ritm se inte
grează la noile locuri de muncă, 
pentru a se afirma cit mai repede 
pe tărimul cercetării și proiectării?

— IPROMET nu este pentru mine 
un Ioc nou sau necunoscut — ne 
spunea Ing. Olimpia Neagoe. Mi-am 
început activitatea in producție, la 
cocseria Combinatului siderurgic 
din Hunedoara și, pentru că mă 
preocupa problema cocsului briche
tat. am fost transferată, pentru a- 
ceastă temă de cercetare, la 
IPROMET. Ulterior, am fost adusă 
In minister, ca șef de serviciu, 
unde am lucrat în probleme apro
piate de specialitatea mea, materii 
prime siderurgice și cărbunoase.

— Cum vi se pare, după 8 ani de 
activitate in minister, reîntoarce
rea la vechiul loc de muncă — la 
activitatea de cercetare și proiec
tare ?

— Foarte firească. în toți acești 
ani am avut legătură cu problemele 
Institutului, este adevărat, la nivel . 
de sinteză, de coordonare. Am 
insă de recuperat o serie de lucruri 
noi, intervenite in specialitatea 
mea In ultimii ani. Am început să 
mă documentez serios, in special 
In timpul meu liber, pentru că 
vreau să mă integrez cit mai rapid 
în cercetare șl proiectare.

Același lucru ni l-a relatat șl Ing. 
Fadei Nichita, șef de proiectare 
tehnologie refractară din IPROMET. 
Cei zece ani, cit a lucrat in proiec
tare, In cadrul aceleiași speciali
tăți, ca și cel 10 ani, cit a lucrat 
in cadrul ministerului, constituie o 
garanție a îmbinării organice a 
activității de coordonare cu aceea 
dc concepție. „în cadrul consiliului 
ministerului — preciza interlocuto
rul — avizam și documentații ale 
IPROMET in domeniul materiale
lor refractare, așa incit nu m-am 
considerat |n afara acestei activi
tăți niciodată. De fapt, am mal 
cerul și •' *"  * *
revin la 
proiectant, 
Consiliului 
condițiile _____ __ _______
transfer. Sint convins că acum am 
prilejul să materializez experiența 
acumulată, să-mi valorific și mai 
bine capacitatea și pregătirea teh- 
nico-științifică.

Am căutat să cunoaștem și pâre-

rea conducerilor Institutelor care au 
primit un număr mai mare dintre 
specialiștii care au lucrat, pină nu 
de mult, in minister. Este vorba de 
IPROMET și IPROLAM.

Iată ce ne relata directorul 
nic al IPROMET : „Am 
mit 11 specialiști : 7 Ingineri 
nologi, 2 ingineri constructori, 2 
ingineri instalatori. Dintre aceștia, 
trei au lucrat și înainte in cadrul 
Institutului nostru, așa incit rein
tegrarea lor in cercetare și proiec
tare se face in modul cel mai fi
resc., Deși veniți de puțin timp, 
sintem convinși că ne vor fi 
de un real folos. Avem nevoie de 
mulți proiectanți și tehnicieni ; 
venirea acestui mic eșalon repre
zintă, din punctul de vedere al 
experienței acestor specialiști, un 
ajutor eficient

Discutăm și cu ing. Vasile Văz- 
dăuțeanu, director al IPROLAM, 
care ne-a spus :

— Am primit șase specialiști cu 
experiență : doi sint ingineri teh
nologi, unul este inginer proiec
tant pentru utilaje, altul este in
giner proiectant sector cuptoare • șl 
altul — Inginer proiectant pentru 
sectorul tehnologic de neferoase. 
Colectivul institutului nostru are 
de realizat obiective importante și 
m-aș referi numai la citeva, pen
tru a marca astfel amploarea unor 
mari investiții în care sintem an
gajați : laminorul de semifabricate 
și țagle de la Combinatul siderurgic 
Reșița, laminorul degrosor de Ia 
Tirgoviște, precum și laminorul de 
produse plate de la Slatina. Față de

— Se ridică cumva probleme de 
încadrare rapidă, în cercetare și 
proiectare, a specialiștilor ? In ce 
constau acestea ?

^e„de ° P31”-*  — relata ing. 
Mi ha il Zugravu — potrivit actua
lului sistem de normare a mun- 
c, ,.n? P"!1 angaja mai mulți spe
cialiști, pentru că n-ai cum să le 
„acoperi" salariul. Sistemul nu 
prevede decit lucrul la varianta 
finalizată de rezolvare, nu și la 
căutări, la variantele intermediare. 
Pe de altă parte, in ceea ce pri
vește cercetarea, ea nu are un 
statut de funcțiuni ca atare. Ast
fel că apariția mult discutatului 
„Statut al cercetătorului" ar putea 
face ca să nu mai existe denive
lări, in ceea ce privește retribuția, 
intre inginerul din producție, pro
iectare, cercetare, in dezavantajul 
acestuia din urmă.

— După cum se știe — ne-a spus 
; directorulsdehHid '-de Ta IPROMET 

— eliberarea unei părți din drep
turile de salariu ale proiectanțiior 
este condiționată de realizarea pa
rametrilor proiectați la noile in
vestiții. După părerea mea, ar fi 
bine să se examineze unele preve
deri in vigoare, in sensul ca și in 
proiectare să se rețină — pe același 
principiu ca la gestionarii de bu
nuri materiale — un procent din 
salariu pină la o platformă stabili
tă in funcție de responsabilitatea șl 
participarea la elaborarea documen
tației ș.a. După acoperirea 
respective, proiectantul _____
să-și primească integral drepturile 
de salariu, suma depusă urmind a 
compensa eventualele penalizări 
motivate de neatingerea parametri
lor proiectați in termenele stabi
lite.

Am reținut fi sugestiile directo
rului tehnic de la Institutul de 
cercetări și proiectări pentru ma
șini-unelte șl agregate București :

— Concomitent cu integrarea 
specialiștilor proveniți din centrale 
și ministere, ar trebui rezolvate și 
alte citeva aspecte, legate tot de 
fondul de specialiști. Astfel, deși 
există o Hotărire a Consiliului de 
Miniștri, mai veche e adevărat, 
privind trecerea colectivului de 
hidraulică de la I.C.T.C.M. in in
stitutul nostru, aceasta nu a fost 
onorată practic nici pină azi. 
Motivul ? I.C.T.C.M. este de acord 
să plece numai oamepii, nu șl apa
raturile de profil. La ce ar servi 
aceste aparaturi, strict profilate, 
răminînd acolo ? în general, cre
dem că, odată cu angajarea de 
noi specialiști in institut, trebuie 
să se manifeste atenție — de că
tre forurile centrale — șl față de 
sporirea dotării tehnice, 
spațiilor

Aplicarea normelor unitare 
de structura pentru unitățile

iî£L

sumei 
ar trebui

penalizări

cu alte prilejuri să 
activitatea mea de 

dar abia prin Decretul 
de Stat au fost create 
pentru un asemenea

creării 
corespunzătoare. O grijă 

mai mare ar trebui să se acorde 
in viitor și evitării dispersării de 
forțe in sectorul nostru, care În
greunează mult coordonarea șl 
finalizarea soluțiilor noi. în sta
diul actual, datorită faptului că la 
realizarea mașinilor-unelte parti
cipă, cu drepturi egale, două 
institute, aparținînd de foruri cen
trale diferite — institutul nostru 
(pentru partea mecanică) și I.P.A. 
(pentru cea de automatizări) — 
apar multe anomalii, tergiversări. 
Adesea, acestea se rezolvă abia la 
minister, ceea ce echivalează cu 
pierdere de timp, cu intirzieri, cu 
consum nervos inutil. Trebuie în
tărită, In același timp, capacitatea 
de execuție a uzinelor, pentru ca 
acestea să poată prelua și aplica 
operativ soluțiile și proiectele mai 
numeroase pe care le vom putea 
livra în noile condiții, unele chiar 
la termene devansate, corespunză
tor cerințelor economiei naționale.

de organizare a ministerelor și 
.A'T.r’'"1 economice a și generat bune rezultate in practica. Mulți specialiști — din ministere și cen

trale — lucrează acum in activitatea de cercetare și proiectare, în 
producție. Totuși, aja cum relevă și ancheta noastră, încă nu «-au so- 
lul'onat corespunzător toate problemele legate do trecerea spe
cialiștilor in institute de cercetare și proiectare. Esenfial este să se 
not9."„rft,r‘l,?r'f,carea_cl,1'Pa' rațională a Potențialului specialiștilor, a 
o n « tde TnCa ° ' T?" ,a-ri' !copul ’P°ririi cî* mai rapid, 
nivelului 7e,7ro^o|PpZo\SuU|ui.n’a' 0‘Cen'Ua,

Anchetâ realizatâ de
Elena MANTU, Cristian ANTONESCU, Teodor CAZACU

-1



SC1NTEIA — miercuri 18 aprilie 1973 PAGINA 5

Să ne organizăm viața in deplină concordanță cu
ETICA $[ ECHITATEA SOCIALISTĂ!

în societatea noastră, munca a fost ridicată la ran,gul de datorie 
fundamentalei, de onoare, pentru flecare cetățean al țării. ..Principiul 
socialist spune câ nlmrni nu poate trăi fără muncă Socialiștii șl comu
niștii mai sechl aveau lozinca : „NICI MUNCA FARA PÎINE. NICI 
PÎINE FARA MUNCĂ !". Acest criteriu trebuie să-l introducem in 
viață.--. spunea tovarășul Nicolae Ceaușcscu. la Conferința extraordi
nară de part d a municipiului București, desfășurată anul trecut. Tra- 
duorrea In viată s acestui principiu — „esențial pentru progresul so
cial. pentru construirea socialismului și comunismului", cum subli
nia cu același prilej secretarul general al partidului — s-a materiali
zat nu numai prin incorporarea lui In proiectul de Norme ale vieții și 
muncii comuniștilor, ale eticii șl echității socialiste, ci și prin măsuri 
legislative, lată d- ce, manifestarea in continuare, pe ici pe colo, a 
traiului parazitar, in condițiile in care întregul nostru popor duce o 
dirră și nobilă luptă cu timpul pentru Îndeplinirea înainte de termen a 
actualului cincinal, apare nu numai ca o abatere gravă de la normele 
eticii și echității socialiste ci și ca o încălcare flagrantă «.legilor țării.

Zilele trecute am primit un apel 
telefonic disperat din partea unei 
mame :

— Ajutati-mă, nu știu ce să mă 
mai fac. Mă doare sufletul că e vor
ba de copilul meu. dar eu nu mai am 
nici o autoritate asupra ei...

Ne-am deplasat 
’.»/< va, pe „Calea 
•A ( _ndriei" să 
vedem despre ce e 
vorba. Cu lacrimi 
in ochi, autoarea 
apelului telefonic 
ne povestește :

— Are 21 de 
ani. e voinică, e 
sănătoasă, dar nu 
vrea să munceas
că. Toată ziua stă 
de pomană sau 
hoinărește prin o- 
raș. Am luat-o 
cu frumosul, in 
vreo zece în
treprinderi am 
mers eu cu ca de 
mină. dar... după 
ce plecam cu. 
pleca și ea... Ce 
să mă mai fac ? 
Nu mai este co
pil, dimpotrivă, 
chiar ea are un 
copil pe care tot 
eu il cresc...

Lacrimile ma
mei n-au nici o 
influență asupra 
fiicei.

— Te-ai apucat 
să le plingi pe la 
toată lumea ? N-ai decit !

— De ce vorbești așa urit cu mama 
dumitale ? o întrebăm.

— Așa merită !
— Pentru că te-a crescut ? ! Pentru 

că-ți dă să mâninci și iți crește co
pilul ? 1

— De ce mă face de ris.?
— ^Dumneaei; tc face de ris ? De ce.

nu rpuncești ? . , :
—Dacă n-am unde ?-
— Cum așa ? Ai fost la forțele de 

muncă ?
— A... de-aoolo mi-au dat vreo 20 

sau 30 de repartizări.
— Și?
— Nu-mi convine. Peste tot mi se 

impune să mă calific...
După cum se vede, locuri de mun

că i s-au oferit berechet Mai mult 
decit atita, i s-a oferit posibilitatea 
de calificare, a fost chiar îndru
mată să se califice, să poată trăi 
din ciștigul cinstit al muncii sale. 
Cum a primit E.F. aceste oferte ge
neroase :

— Nu era bine să te califici ?
— Nu mi-a plăcut..
— Ce ți-ar place să faci ?
— Nimic.
— Florile iți plac ?
— Nu.
— Dar să trăiești din munca al

tora iți place ?
— O să mă angajez. Chiar acum 

îmi fac fișa medicală... Mă angajez 
la un restaurant

— De cină ai început s-o comple
tezi ?

— PăL.. de prin februarie...
— Și pină acum tot n-ai reușit să 

termini ?
■y~' Credeam că găsesc ceva mai 

bun intre timp...
A urmat șooala gratuit, locuiește 

intr-un apartament confortabil con
struit de stat, i s-au oferit locuri de 
muncă, posibilități de calificare. Ce-i 
trebuia ca să se realizeze ? Munca ei, 
dorința ei de a se afirma, de a trăi 
ca toți ceilalți. N-a vrut să folosească 
aceste șanse, a trăit și continuă să 
trăiască de pe urma muncii celorlalți.

Starea aceasta de trlndăvie a imbă- 
trlnit-o prematur, a făcut-o Insensi
bilă la tot ce este viață in jurul ei. 
Nu-i place nimic, nici măcar florile... 
Chipurile, caută un loc „mai bun", 
unde să depună cit mai puțin efort 
și să dștige cit mal mult

— Ce să fac, Îmi caut șl eu ser
viri...

Iși „caută", e un fel de a spune. 
NumM in ultimele trei luni i s-au 
oferit șase locuri de muncă In me
seria pe care o are — lăcătuș.

— De ce nu te-ai angajat lntr-unul 
din locurile oferite ?

— Păi, eu sint meseriaș bun și aș 
vrea și cu o incadrare mai bună. Da’ 
cind se uită ăi de la personal in car
tea mea de muncă și văd că do peste 
tot am plecat pe calc disciplinară 
sau prin demisie, spun că nu-mi pot 
da decit baza...

— Și de ce ai plecat de peste tot, 
..pe cale disciplinară" ?

— Din cauză că nu-mi dădea o 
treaptă in plus, eram persecutat.

Așadar, pentru C.R., faptul că 
orice avansare se face numai prin 
prisma muncii depuse, că mai Înainte 
de a cere ceva, trebuie să faci do
vada că ai dreptul de ’a primi, În
seamnă persocuție. N-a avut răbdare

„NICI MUNCĂ FĂRĂ PÎINE, NICI PÎINE FĂRĂ MUNCĂ!“

LENEA E CUCOANĂ MARE, 
CARE... ARE TOTUȘI 

DE MlNCARE
UN TATA A DOI COPII, LĂCĂTUȘ CALIFICAT, TRĂIEȘTE DIN PENSIA „PE CAZ DE 

BOALĂ" A SOȚIEI

...Pe Constantin Radu l-am intilnit 
chiar in ușa blocului in care locu
iește, pe strada 13 Septembrie nr. 21. 
Tocmai venise dintr-o plimbare pe 
care o întreprinsese cu scopul de a 
se interesa de un loc „mai bun".

— De cind nu mai lucrezi ?
— De vreun an și ceva...
— Am aflat că ai doi copii. Din 

ce trăiți ?
— M-am descurcat eu... soția are 

pensie pe caz de boală. Am mai fă
cut și eu cite-un ciubuc... Apoi copiii 
sint la mama la țară, așa că n-am 
grija lor, sint bine îngrijiți...

— Nu ți-e jenă ? Ești om in toată 
firea, ai 35 de ani, ai o calificare și 
trăiești din pensia soției, iar pe 
mama dumitale o obligi acum, la 
bătrânețe, să-ți crească copiii !

să aștepte ca oamenii să-1 cunoască, 
să-1 stimeze pentru priceperea și 
strădaniile sale in muncă, să-i acorde 
încrederea lor. A cerut imediat a- 
vantaje materiale, fără să dovedeas
că prin nimic că le merită. Nu i-au 
fost acordate, gata, a plecat in altă 
parte sau pur și simplu „s-a retras" 
pină va găsi ceva mai bun, mai „cu
rat". *

. De altfel, căutarea unui loc de 
muncă mai curat este pretextul pe 
care toți cei certați cu munca il in
vocă în justificarea stării lor de hi
bernare. Ei sint cei veșnic „persecu
tați". „fără noroc", „neințeleși".

Totuși, majoritatea celor din jur 
îi Înțeleg foarte bine. Iată :

— Mai devreme sau mai tirziu, iși 
vor da seama de greșeala lor de a-

cum. Totul este să-1 ajutăm, ai-| o- 
bligăm chiar, s-o înțeleagă cit mai 
devreme, ne spunea ti nărui lăcătuș 
Ion Lascu, de la uzina „Vulcan".

Ion Lascu făcea această apreciere 
nu din auzite sau din citite, ci din 
propria lui experiență.

— Și eu voiam o categorie In plus. 
Mulți colegi de virata-mea o aveau 
și ml se părea că sint persecutat In 
realitate, nu meritam o asemenea 
categorie. Lipseam des de la lucru 
— am fost discutat și in adunarea 
de U.T.C. — dar eu imi închipuiam 
că s-a făcut o coaliție împotriva mea. 
Și atunci am plecat din uzină... A- 
proape o jumătate de an am umblat 
hai-hui... Băteam strada. Nu știam 
cum să-mi pierd timpul. Prietenii ? 
Cel „noi" nu ziceau nimic, că erau 
și ei ca mine, tăietori de frunză. De 
ceilalți insă mi-era rușine și ii oco
leam... Aș fi putut să ajung rău, dar 
ei nu m-au ooolit. M-au luat la zor, 
părinții, prietenii adevărați, cei care 
munceau — șl pină la urmă mi-am 

dat seama și eu 
care mi-e situa
ția. Șl m-am in
ters in uzină. A- 
cum mă simt și 
eu In rindul lu
mii.

Maistrul Dumi
tru Pană. șeful 
atelierului in care 
lucrează I. L.. 
ne-a povestit 
despre grija cu 
care a fost încon
jurat acesta la 
revenirea în uzi
nă, despre discre
ția colegilor, des
pre omenia cu 
care l-au ajutat.. 
Pentru rezultate
le sale In muncă. 
I. Lascu a fost 
propus pentru a- 
cordarea unei ca
tegorii superioa
re. Acum o me
rită ; atunci o 
ceruse fără să se 
întrebe dacă are 
dreptul la ea...

Experiența ti- 
nărulul lăcătuș 
de la Vulcan, ca 
și a a ti tor altora 
care s-au aflat in 
situații asemănă
toare. dar care 

azi au in priviri strălucirea iz- 
vorită din satisfacția muncii cinsti
te. probează că nu există leneși de 
vocație, ci doar oameni care, intr-un 
moment de rătăcire, au apucat alătu
rea de drum. Este dreptul dar și În
datorirea noastră să-i ajutăm, să-i 
obligăm chiar — cum spunea Ion 
Lascu. Pentru că este o datorie care 
ține de legile etișe_aje societății 
noastre.

Emil MARINACHE

P. S. Aflăm în ultima clipă că E.F. 
a găsit, in sfirșit, un loc de muncă 
convenabil. Să-i urăm succes, proou- 
nindu-ne să o vizităm cît de curind 
la locul de muncă.

A

FIȘIER SOCIAL
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„Iarăși fete!..“

POȘTA 
PAGINII

N-ar fi fost surprinzător 
ca după expunerea unor 
situații familiale atit de 
neobișnuite, să tragem linia 
de adunare și să lansăm un 
articol concluziv sub un ti
tlu sentențios : verdictul 
sau cortina ori pronunțarea. 
Numărul și calitatea opi
niilor sosite ar fi justificat 
această perspectivă. Și to
tuși, contribuția cititorilor a 
fost exprimată prin păreri 
atit de deosebite (incepind 
cu stilul anchetelor, conti- 
nuind cu „cine-i vinovatul" 
și lerminind cu sfaturi) in
cit căutarea factorului co
mun, care să fie incontesta
bil, ne-a atras in sfere ale 
Învățămintelor tot mai de 
esență, ale implicațiilor 
celor mai generale, ale nor
melor morale de cea mal 
mare importanță.

Interesantă este degaja
rea cu care cei mai mulți 
dintre cititori și-au susținut 
punctul lor de vedere deo
sebit de al celorlalți. Adică, 
problemele au părut fiecă
rui preopinent destul de 
simple ca să stabilească vi
novății pentru trecut și să 
fie optimist pentru viitor. 
Ei au întrevăzut un dezno
dământ fericit pentru aceste 
crize trecătoare. Nu este 
vorba de un gust special al 
happy-end-uiui, ci de pre
tenția membrilor societății 
față de echipajele aflate in 
viitoare, ca ele să revină in 
apele limpezi, să se reîn
cadreze In pulsul totalității 
familiilor. Ar fi de reținut 
această idee, că OPINIA 
PUBLICA NU A ACCEP
TAT IPOTEZA UNOR FA
MILII DEFINITIV DES
TRĂMATE.

Și totuși, incilceala de 
sentimente și resentimente, 
complicată cu dificultăți

reale, nu e deloc simplă în 
fiecare caz in parte, cel pu
țin pentru faptul că a putut 
genera atitea păreri contra
dictorii. Analizind ca la mi
croscop, ar fi greu de înțe
les cum doi soți se pot iubi 
fără rezerve dar se despart 
din cauza părinților — con- 
tinuind să se iubească — și 
ar fi greu de stabilit cine pe 
cine trebuie să sacrifice la 
recăsătorirea unui soț vă
duv. Care sint atunci, vă
zute de la înălțimea obiec
tivitătii totale, principalele 
cauze ale perioadelor de 
eclipsă pe care le traver
sează familiile de care 
ne-am ocupat la această 
rubrică ?

Un cititor a pus in nu
mai citeva cuvinte diagnos
ticul familiilor R. și G., re- 
curgind la inepuizabila în
țelepciune a proverbelor : 
două pietre tari nu macină 
mălai. Intr-adevăr, de mul
te ori se manifestă in fa
milii un soi de intransi
gență de cremene, partene
rii se incrincenează in 
principii mai mult sau mai 
puțin importante — de cele 
mai multe ori prejudecăți, 
tabieturi sau alte tipicuri 
ale vieții individuale a fie
căruia — din care nu mai 
ies cu nici un chip, ajung 
să li se pară o culme a de
căderii ca să cedeze din 
„substanța" lor In procesul 
inevitabilului rodaj matri
monial. Acest soi de „punc
te de program- s-ar putea 
să fie chiar importante, dar 
ele nu pot fi precumpăni
toare rit timp nu influen
țează in creștere, ci in des
creștere. plămada familiei. 
Există, desigur, principii 
fundamentale, a căror ab
sență anulează însăși va
loarea morală a familiei.

dar acestea nu sint de oblT 
cei contestate, ci alte dis
pute, fleacurile, cantitatea 
de leuștean din ciorbă și 
programul de duminică 
după amiază sint exagerate 
la rangul de probleme ca
pitale. Ce nu-și dau seama 
partenerii in asemenea îm
prejurări ? Că familia este 
un aliaj și, ca In orice 
aliaj, metalele componente

Intre membrii constituent! 
ai celulei familiale este o 
problemă de acomodare, 
justificarea familiei față 
de întregul a cărui celulă 
este, adică față de întregul 
social, este o problemă de 
datorie. O SACRA DATO
RIE.

Unul din adevărurile 
cele mai simple și mai 
convingătoare care ne-au

părau copiii nu numai in 
numele copiilor, ci și in 
numele societății. Adică se 
interesau de ceea ce 
OFERĂ FAMILIA SOCIE
TĂȚII.

Finalitatea aceasta de 
înaltă răspundere a mora
lei pe care se întemeiază 
familia e cuprinsă in pro
iectul de Norme ale vieții 
și muncii comuniștilor, ale

Asist la o discuție 
între trei tineri Ingi
neri de la un impor
tant institut de cerce
tări din București: Mi- 
haela (secretara birou
lui unei organizații de 
bază U.T.C.), Nicolac 
(membru In comitetul 
de partid, responsabil 
cu problemele tinere
tului) și Mircea (se
cretarul comitetului 
U.T.C.).

Mihacla : După re
partizare n-am izbutit 
să lucrez in speciali
tatea mea, pentru că 
șeful atelierului cu a- 
cest profil nu voia să 
primească fete. Am a- 
juns, In cele din urmă, 
intr-un atelier al cărui 
șef nu avea cum să 
mă refuze, pentru sim
plul motiv că... se afla 
in străinătate, pentru 
specializare. Există o 
anume neîncredere in 
posibilitățile inginere
lor...

Nicolae : Nu crăd că 
ai dreptate șl, In orice 
caz. nu din partea 
conducerii institutului 
este promovată o ase
menea atitudine.

Mlhaela : Nici n-am 
spus asta !

Nicolae : Dacă ar fi 
fost așa, ar fi refuzat 
să accepte, de Ia bun 
Început, repartizarea 
unor absolvente in in
stitut.

Mihacla : Ce tot 
spui ? ! Repartizarea 
se face, după lege, in 
ordinea mediilor, și ar 
fi ilegal ca o instituție 
oarecare să opună a- 
cestui criteriu prefe
rința arbitrară pentru 
băieți.

Mircea : Totuși, cu 
clțiva ani Jn urmă, 
chiar așa se și întim- 
pla. Delegatul ministe
rului, prezent la re

partizări, nu primea, 
pentru institutul nos
tru, decit băieți. Eu 
mă aflu aici tocmai 
mulțumită acestui 
fapt : o colegă de pro
moție, cu medie mai 
marc, optase pentru 
respectivul loc, dar a 
fost respinsă de către 
delegat.

Mihacla : Cind șeful 
meu de atelier s-a re
întors, fiind pus In 
fața faptului împlinit, 
n-a avut încotro ; cu 
toate acestea, m-a su
pus la tot soiul de pro
be și teste, la care — 
din fericire — m-am 
descurcat.

(Aveam să aflu că 
Mihaela se numără 
printre cele mai apre
ciate specialiste din 
institut6; recent, cu 
sprijinul nemijlocit al 
șefului ei de atelier, a 
dus la bun sfirșit o lu
crare de veritabil pio
nierat, dovedind com
petență, Îndrăzneală 
în gindire, inteligență. 
Este vorba de modela
rea matematică, cu a- 
jutorul calculatorului 
electronic, a unor pro
cese fizice, ceea ce 
permite așezarea pe 
baze științifice a con
ceperii și proiectării 
unei Întregi familii de 
piese care, mai Înain
te, se realizau in mod 
empiric. Multe alte 
cercetătoare, din ace
lași institut, se bucură, 
ca și ea, de stima și 
Încrederea colectivului 
în care lucrează, se 
fac remarcate prin re
zultate meritorii In ac
tivitate).

Nicolae : Acum Insă, 
toată lumea are pentru 
tine cuvinte de laudă.

Mihaela : Dar la în
ceput ? Atunci cind, 
pentru orice om, apre
cierea și încrederea

celor din jur au o Im
portanță decisivă ? La 
început. Intre un băr
bat și o femeie, ar fi 
fost preferat, cu sigu
ranță, bărbatul.

Ii relatez ingineru- 
lui-șef M.I. Întreaga 
discuție.

— Adevărul — re
marcă dumnealui — 
este că fetele se acli
matizează mai greu cu 
această muncă. Desi
gur, această afirmație 
nu trebuie absolutiza
tă. De aici se trage, 
Insă, mentalitatea unor 
șefi de ateliere, care
— atunci cind le sint 
repartizate absolvente
— iși zic, cu vădită 
nemulțumire : „Iarăși 
fete !...“

Oare nu tofcmai a- 
ceastă mentalitate este 
vinovată pentru greu
tatea — in unele ca
zuri — cu care se „a- 
climatizează" fetele in 
sfera activității ingine
rești, In cercetare sau 
proiectare ? Dincolo de 
actul repartizării, care 
asigură ocuparea unui 
loc de muncă, există 
elemente insesizabile, 
sau abia perceptibile, 
care definesc un cli
mat, care favorizează 
sau intirzie integrarea 
noului venit intr-un 
colectiv de cercetători.

Desigur, Mihaela — 
ca și alte colege ale ei
— a reușit să se afir
me. Pentru aceasta, ea 
a dat o neprevăzută 
luptă, pe care a ciști- 
gat-o. Ne Întrebăm 
insă, ce s-ar fi întim- 
plat dacă n-ar fi gă
sit la timp antidotul, 
dacă ar fi fost lipsită 
de aplomb, de re
plică ?

Gheorqhe 
SASARMAN

Argumentele veneau 
singure

...Șeful turnătoriei 
doar ii numea cu glas 
tare :

— Mai întîi, Nelu 
Cazan. De ce tocmai 
el ? Pentru că, deși 
are abia 19 ani, și-a 
ciștigat un frumos 
prestigiu de topitor. 
De altfel, era și de aș
teptat : „înghite" căr
țile tehnice iar la șar
jele grele ia parte in 
deplină cunoștință de 
cauză. Toate acestea 
l-au recomandat să fie 
primit in partid. Aș i\ 
insă nedrept dacă n-aș 
mai adăuga un lucru...

— Și anume ?
— Nelu Cazan și-a 

ales drept model de 
meserie pe Dumitru 
Teodoru, unul dintre 
virtuoșii noștri. Aspi
rația asta l-a călăuzit 
necontenit în profe
sie... Aooi, altul — Ni
colae Miron. Tot tlnăr.

Evoluează constant, si
gur. Urcă treaptă du
pă treaptă in meserie. 
Nici nu-i de mirare : 
e crescut de aceeași 
mină. Mai departe : 
Ion Palade, Eduard 
Gyuri. Tineri și ei...

Apoi, din nou, nu
mele lui Dumitru 
Teodoru. Cine este el ? 
Omul care în aproape 
30 de ani de meserie 
a statornicit aici o a- 
devărată tradiție : a 
disciplinei muncito
rești, a stăpinirii pină 
Ia virtuozitate a pro
fesiei. Un drum al 
modestiei omului obiș
nuit de ani și ani sâ 
așeze fapta durabila 
înaintea vorbei.

— Teodoru o să iasă 
pină la urmă la pen
sie...

— Știu ce vreți să 
ziceți. Adevărat, pen
tru orice om vine o

vreme a „trecerii In 
rezervă". Va veni și 
pentru Teodoru. El 
insă va trăi și va 
munci mai departe 
aici, In turnătorie. 
Cum ? Prin „marca" 
sa umană. V-am spus, 
o distingem la mulți 
din cei ce se formea
ză in profesia noastră.

Această „marcă" 
s-a aplicat pe elicele 
de nave românești la 
Șantierul naval din 
Galați ; această „mar
că" iși pune pecetea 
continuității In atitea 
colectivități unde firul 
de aur al experienței 
muncitorești este ur
mărit cu migală și îm
bogățit, nu mai tirziu 
decit miine, de către 
fiecare din elevii de 
azi.

I. TANĂSACHE

viață, ci durează prin grija 
„ca familia să constituie 
un cadru sănătos de creș
tere spirituală a copiilor".

Și nu numai a copiilor. 
Părinții înșiși, toți membrii 
familiei, se întregesc, se 
desăvirșesc. In acest veșnic 
proces de creștere. Exem
plele folosite cuprindeau și 
cazuri de amestec al unor 
persoane In treburile „pro-

„Să te glndesti continuu 
ce să uteri, nu ce să pretinzi" 
...Aceasta propun cititorii, in lumina PROIECTULUI DE NORME, pe marginea 
cazurilor dezbătute pină acum la rubrica „Familia pe ecranul panoramic"

nu pot avea pretenția 
să se regăsească aidoma. 
Dar in orice trăire u- 
mană superioară, in orice 
realizare ce aspiră către 
justificarea sensului exis
tenței. prima condiție 
este SA TE GÎNDEȘTI 
CONTINUU CE SA OFERI. 
NU CE SA PRETINZI.

Familia, ca o categorie 
cu ramificate implicații so
ciale, începe „a fi socială- 
prin comuniunea cu parte
nerul, dar nu se rezumă la 
aceasta. Dacă armonizarea

fost transmise de cititori a 
fost acesta : ce-ar fi dacă 
toți părinții ar proceda ca 
socrii doctorului R., ce-ar 
fi dacă toți soții ar proceda 
ca soții G. ? Nu Intimplă- 
tor sugestiile aduse în dez
batere, chiar dacă uneori 
păreau fără menajamente 
pentru adulți, au pornit de 
la un criteriu constant : in
teresul copiilor. Prin aceas
ta, participanții dovedeau 
nu numai firești sentimen
te umane, ci exprimau și 
comandan*entul  social, a-

etlcli șl echității socialiste : 
răspunderea fiecărui comu
nist — ca și a fiecărui 
membru al societății — față 
de întemeierea relațiilor de 
familie pe principiile mo
ralei socialiste, are in ve
dere „îndeplinirea rolului 
ce revine familiei in creș
terea populației țării, in 
întărirea continuă a nați
unii noastre socialiste". 
Este evident că achitarea 
de această obligație nu 
se termină prin simpla 
expulzare a unor urmași in

prii" ale familiei. Este per
misă o asemenea imixtiune 
intr-o grădină atit de inti
mă ? Folosește ea din mo
ment ce s-a văzut că, In 
unele cazuri, are consecin
țe nefaste ?

Oricum, este de înțeles 
de la bun început, că, toc
mai datorită largilor impli
cații sociale ale familiei, 
caracterului ei profund so
cial, OBȘTEA NU POATE 
RAMINE INDIFERENTA 
FAȚA DE SOARTA FA

MILIILOR CARE O COM
PUN.

Cum și cit se poate in
terveni ca să nu răstorni 
vitrina cu cristaluri ? Răs
punsul este : astfel și atit 
Incit intervenția să nu aibă 
caracterul unei imixtiuni 
agresive. Pe scurt, rolul 
membrilor societății, de la 
soacră pină la colegul de 
muncă, să fie astfel exer
citat incit el SA AIBĂ 
ASIGURAT UN SINGUR 
REZULTAT : Întărirea fa
miliei. O- acțiune cu alt 
efect sau fără rezultat e 
mai bine să nu se producă.

Gama posibilelor acțiuni 
pentru asigurarea trăini- 
ciei familiilor este nelimi
tată. Notele ei depind de 
condițiile fiecărui caz și de 
puterea de abnegație â ce
lui care iși manifestă de
ferenta. Un cititor, desci- 
frind raporturile socri-soți, 
incercind să răspundă cit 
mai convins la dilema dea 
opta Intre sentimentele 
părintești vexate și ocroti
rea noilor familii, a adus 
In discuție un film despre 
regiunile vitregite ale 
lumii ; era vorba despre o 
bătrină eschimosă care, la 
sfirșitul vieții, nu așteaptă 
să i se sfirșească zilele 
oricum, ci se retrage in 
pustiul alb, in calea știută 
a urșilor polari, ca să se 
ofere ca hrană, sporind 
astfel, fie și cu o fărimă, 
perpetuarea vlnatului, a- 
dică a subzistenței proprii
lor urmași. Pilda e luată 
din zone extreme, dar nu 
e nevoie să mergi la poli 
ca să intilnești ABNEGA
ȚIA FIERBINTE nu nu
mai față de prunci, CI 
FAȚA DE FAMILIE.

Se pune, așadar, și o pro
blemă a intensității senti
mentelor dintre membrii 
familiei și ale celor din jur 
față de celula familială. Nu 
ne referim te pasiuni ex
clusiv romantice, ci la in
tensitatea dăruirii pentru 
existența familiei. Uneori 
ea se manifestă sub forma 
de a oferi ceva, alteori — 
sub cea a jertfei, sau pur 
și simplu a renunțării. 
Multe din avariile fami
liale se produc prin inca
pacitatea celor in cauză de 
a ceda din eul lor. Sau 
chiar de a renunța.

Presupunind că diferitele 
condiții preliminarii sint 
îndeplinite — respectul, a- 
fecțiunea reciprocă, egali
tatea soților — putem con
chide că accidentele fami
liale apar acolo unde și a- 
tuncl cind este lăsat să în
colțească, neplivit, EGOIS
MUL. In diferite proporții, 
orice manifestare negativă 
din viața familiei este o 
manifestare sau alta a 
egoismului unuia sau al
tuia din soți.

Acest defect al firii 
umane,, este periculos nu 
numai in legătură cu fa
milia, ci în tot ceea ce 
privește societatea. Credem 
că trebuie să fie cuprins in 
ordinea de combatere a unor 
mutilări de caracter cum 
sint : Ingimfarea, aroganța, 
disprețul față de semeni. 
In același context, in care 
comunistului 1 se cere să 
fie modest și simplu, să se 
prevadă șl marea calitate 
a celor mal mulți oameni 
ai societății noastre : GE
NEROZITATEA.

Sergiu ANDON

• SE POATE 1 Ne este Încre
dințată scrisoarea primită de la 
Eroul Muncii Socialiste, dr. Mi
hai Stănescu, In urma apariției 
articolului intitulat elocvent 
«Se poate 1» („Scinteia" din 
19 martie a. c.). Ne amintim cu 
plăcere că autorul artico
lului ne-a purtat pe dru
mul ascendent al formării 
și închegării colectivului I.A.S. 
„Avicola" — Arad, colectiv a- 
jdns pe înalte trepte ale con
știinciozității față de Îndatoririle 
profesionale, dar și sociale. Ne 
incintă să aflăm că „articolul a 
stirnit un viu interes in rindul 
lucrătorilor din fermele noastre, 
mulți regăsindu-se In rlndurile 
lui, cu bucuria că astăzi sint oa
meni cu simțul datoriei împli
nite". Față de asigurările date 
in final, in legătură cu efectul 
mobilizator al articolului — „și 
In viitor vom avea ca lozincă in 
activitatea noastră «Se poate !»“ 
— nu ne rămine să mărturisim 
decit următoarele : popularizind 
ceea ce merită popularizat, și 
noi încercăm... sentimentul da
toriei implinite.

• PE STRADA. Normele eti
cii și echității trebuie respectate 
nu numai in societate, acasă, la 
locul de muncă, ci oriunde, 
chiar pe stradă. Cititorul Traian 
Roșianu. locuitor temporar al 
Capitalei, se arată neplăcut im
presionat de unele scene care 
se petrec la scara troleibuzelor 
și autobuzelor I.T.B. Observa
ția privește nu graficul de cir
culație a vehiculelor, năvala 
pasagerilor, ca rezultat, ci a- 
ceeași năvală — cauză a aglo
merației, dar și teren de încer
care a forțelor fizice și, impli
cit, a bunului simț. Dăm drep
tate tovarășului Roșianu : ușa 
autobuzului sau troleibuzului 
este o bună oglindă pentru fi
rea fiecăruia. Acolo, brinciul 
dat unui bătrin necunoscut anu
lează sărutarea miinii mamei 
la plecarea de acasă, călciiul lă
sat greu pe pantofii altuia di
vulgă falsitatea amabilității față 
de colegi, un ghiont înfipt in 

■coastele unei femei valorează 
cît toate mărțișoarele Împărțite, 
mieros, an de an, pe la servi
ciu. Masca anonimatului dezvă
luie mai mult decit orice legi
timare.

• LEGEA OMENIEI. însem
narea „Dreptatea imprescripti
bilă" a răscolit multe amintiri 
și reflecții cititorului Aurel Mi
hai, din București. „Condeiul 
dv. a vibrat la amărăciunea bă- 
trinului I. E., care a suferit o 
nedreptate acum 30 de ani — 
scrie dinsul autorului. Nu i-ați 
putut aduce altă mingiiere de
cit punind la butoniera imacu
latei sale senectuți recunoaște
rea publică a ilegalității comise 
la sfirșitul anului 1943". Pe bună 
dreptate, A. M. identifică ase
menea preocupări pentru drep
tate și adevăr, niciodată tirziu 
a fi afirmate, cu climatul poli
tic și social ferm instaurat de 
partidul nostru. Este o rea
litate aprecierea că la teme
lia statului socialist român a 
fost pusă legea omeniei, In care 
cititorul nostru are toată încre
derea, încredere cu care noi sin- 
tem de acord să-i rămină ne
dezmințită.

• ARAMA. Tovarășul Marin 
Baicu, din Slatina, ne relatează 
un caz de abatere de Ia normele 
vieții și muncii comuniștilor ; 
este vorba de doi maiștri $i un 
șofer de la uzina de aluminiu, 
care au sustras tablă de cupru, 
dîndu-și astfel arama pe față. 
Fapta este reprobabilă, iar in
tenția colectivului de muncă de 
a discuta și sancționa exemplar 
abaterea e cit se poate de fi
rească. Scrie corespondentul 
nostru : „Discutarea lor trebuie 
să fie un bun prilej de analiză 
a poziției acestora față de avu
tul obștesc". De ce numai a „a- 
cestora" ? întimplarea oferă su
ficiente motive de reflecție, de 
analiză și autoanaliză, pentru 
fiecare membru al colectivului 
de muncă. Și iată pentru ce :

Metalul a fost obținut de la 
magazie cu forme legale de 
maistrul Sergiu Ioniță. El s-a 
folosit de pretextul confecționă
rii unei piese. Au fost eliberate 
17 kg și jumătate, dar piesa de 
metal a înghițit numai 4 kg. 
„Economia", in folosul personal 
al maistrului, depășea cu mai 
mult de trei ori consumul real 
de materie primă. Din plusul 
astfel constituit, un alt maistru, 
Marin Drăcea, și șoferul Gheor- 
ghe Bâlteanu au luat o foaie de 
tablă să o vindă unor meseriași 
ambulanți. Cumpărătorii au pus 
mina- pe aramă, dar n-au mai 
vrut să plătească prețuL La 
scandalul iscat a apărut miliția, 
al cărei reprezentant a lămurit 
cine sint hoții la prima mină 
și cine hoți de-al doilea. Pe noi, 
insă, nu ne lămurește nimeni : 
dacă la „bursa" ocazională a 
metalului nu se iveau divergen
țe, ar fi observat oare cineva 
cu cită „măiestrie" e depășit 
consumul specific de aramă?
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Primim din partea cunoscutului sculptor Oscar Han 
citeva opinii asupra artei plastice $1 criticii de artă, pe 
care le publicăm In speranța că ele vor ii continuate șl 
de alte contribuții din partea celor preocupați de desti
nul creației contemporane românești.

O ®rtj care nu-1 credincioasă r>- 
chiului pierde întreaga umanitate. 
Leonardo da Vinci, cel mai logic cu
getător de artă, cum l-a caracterizat 
Rodin, făcea un adevărat elogiu nl 
ochiului, capabil să surprindă pe re
tină diferite forme și viziuni ale na
turii, să facă diferența intre mediile 
din natură, sl înregistreze dimensiu
nile munților, văilor și apelor. Curios 
lucru, o parte a criticii noastre de 
artă face adesea abstracție tocmai de 
acest factor și caută să ne prezinte 
arta nu ca un rezultat al contactului 
cu natura, ci ca un efect al cugetă
rilor abstracte sau iraționale, incura- 
iind expresiile antiartistice și infâ- 
țițind truda artistului ca pe un re
zultat al unui joc 
iluzoriu șt capri
cios.

De curind. un 
studiu temeinic 
supune acest fe
nomen unei ana
lize. dovedind cit 
de nocive pot fi 
pentru dezvolta
rea artei noastre 
aventurile unor 

profesio- 
care au

ARTA și

puncte

de către

critici 
niști, ___
pierdut contactul 
cu realitatea 
au renunțat 
criteriile de 
losre. Prezent 
du-ne o temă 
meditație, un 
seu publicat 
de mult în 
listă-, spune moment
dat : „Cum poate fi calificată critica 
ce ridică in slăvi o pinză pc care 
pictorul a reprodus, să zicem, un 
cerc închis intr-un pătrat — formă 
geometrică elementară învățata in 
primele clase — străduindu-se din 
răsputeri să demonstreze origina
litatea nemaipomenită a aces
tei invenții artistice ? Ce legă
turi are cu interesele spiritualității 
noastre socialiste obstinația de a a- 
crcdita cu tot dinadinsul in fața opi
niei publice nulitatea, chiar gestul 
ce iese pur și simplu din sfera ar
tei

In repetate rinduri am atras aten- 
tja eu însumi asupra acestei ten
dințe de a renunța Ia orice principii 
(declarate cu suficiență 
uni: drept canoane rigide) și de a se 
abandona speculațiilor de tot felul 
asupra așa-zisei arte moderne, 
dep: stabilă numai in cele mai bizare 
experimente debarcate în expoziții. 
Am constatat dteodată o inaderență 
a unor lucrări de artă plastică la rea
litatea noastră. Tineri sau vârstnici, o 
seamă dc artiști se arată preocupați 
de efecte spectaculare, grăbindu-se 
să și expună cele mai noi achiziții 
obținute in turneele artistice prin 
străinătate. Ni s-au propus de către 
asemenea artiști noi viziuni, dar de 
fapt ei repetau experiențe știute și 
abandonate, fie in arta noastră de 
acum patru-cinci decenii, fie in arta 
altor popoare.

Expozițiile din anii din urmă re
levă prezența multor talente. O bună 
parte a opereior plastice vădesc e- 
fortui creatorilor de a se apropia de 
realitatea noastră, de a-i afla cores
pondențe artistice originale, expresi
ve, de a sluji ideile umaniste pe care 
Ie promovează partidul, societatea so
cialistă. Atenția publicului este so
licitată — și este bine că se intimplă 
aceasta — de fenomene diverse. Ceea 
ce surprinde insă este persistența cu 
care unele persoane țin să ne con
vingă cu orice preț că au dreptate 
împotriva tuturor obiecțiilor și criti
cilor cu care au fost intimpinate de 
public. Deseori s-au ridicat glasuri 
nemulțumite spre a arăta că o artă 
goală de conținut, lipsită de mesaj, 
nu se poate susține și că in zadar 
apar aceleași forme diforme în alte 
și alte variante. Contrar acestor ob
servații de bun simț, unii critici țin 
cu tot dinadinsul să susțină contra
riul, ignori nd opinia publicului, cău- 
tind să dovedească că arta nu mai 
poate fi percepută decit prin inter-

(Urmare din pag. I)

vedere artistic. De ce ? Este o între
bare la care cei mai in drept să 
răspundă sint cineaștii. Tn ce mă pri
vește. vreau doar să arăt că aici, in 
combinatul de la Galați, apar nume
roase probleme sociale și umane ex
trem de interesante, care ar merita 
să fie reflectate pe ecran. Ca 
peste to* *,  sint si aici conflicte sem
nificative intre vechi si nou. intre 
idei si ginduri rămase De undeva la 
periferia preocuDărilor cotidiene si 
idei si ginduri puternic ancorate in 
spiritul vremii. Aici, ca si in multe 
locuri din țară unde munca incumbă 
o serioasă doză de îndrăzneală se 
nasc faDte. evenimente memorabile, 
se nasc eroi a căror atitudine ar pu
tea constitui subiecte de reflc-ctie 
pentru cineaștii noștri. îmi amintesc 
ci in urmă cu cițiva ani se monta 
o secțiune a unei benzi transportoa
re aeriene. Era iarna, minus 19 gra
de. dar omul care trebuia să efec-. 
tueze operațiunea la înălțime n-a 
coborit cinci ore. Sau că intr-o 
noapte o echioă de electricieni si 
lăcătuși au lucrat mai multe ore la 
subsolul unul laminor in condiții 
neobișnuite — sub jet de aDă fier
binte și alteori rece ca gheata — 
pentru a executa „din mers" repa
rația unei instalații. Faptele ca atare 
reprezintă subiecte de jurnal. Dar 
oamenii care le-au săvirșit. antece
dentele si evoluția lor. modul nu 
întotdeauna simplu in care s-a for
mat conștiința lor ar putea sugera, 
cred. idei cinematografice actuale, 
care să fie dezvoltate in filme des
pre viata de azi.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a palatu
lui) : Concert dat de formația 
„Musica Nova" — 20.
• Opera română : Carmen —19,30.
• Teatrul de operetă ; Suznna —19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Un fluture pe lampă — 20.
a Teatrul de comedie : Buffalo Bill șl indienii — 20.
a Teatrul Mic : Simfonie pentru destinul meu — 19,30.
• Teatrul Gluleștl : Geamandura
— 10, Omul care a văzut moartea — 19,30.
a Teatrul „ion Creangă" ; Pi
nocchio — 10, Nota zero la purtare — 16.
a Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Vînătoarea de vrăjitoare— 20.
a Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Dansul maimuțelor — 19.30.

Constantin Ciocănel, șef de echipă 
laminator; : „Am văzut in acest an 
filmul românesc „Explozia". Mi-a 
plăcut nu numai că a fost turnat Ia 
Galați, și despre o faptă petrecută la 
Galați, ci si pentru că eroul princi
pal. Salamandră, a fost prezentat ca 
un om adevărat, care se bucură de 
viață, dar care nu ezită să si-o riște 
atunci cind se află in joc bunuri 
materiale sau oameni. Acest perso
naj mi s-a părut foarte convingător, 
am crezut in omenia lui, în fermi
tatea cu care si-a îndeplinit îndato
ririle civice chiar si in cele mai cri
tice momente. Cred că realizind fil
me tot mai bune despre astfel de oa
meni. cinematografia va putea con
tribui la educarea soect?lorilor, a ti
neretului — datorită forței de in
fluențare a exemplului înaintat Iar 
faptul că „Explozia" a rulat cu să
lile pline dovedește că acest gen de 
filme merge la sufletul oamenilor, 
că publicul este dornic să vadă fil

dau

mediul „spiritelor elevate* 4 al critici
lor care sini niște „inițiați", capa
bili sâ priceapă și să explice totul. 
S înțelege că nu putem compara 
critica cu o fanfară care dă tonul, 
ritmul, in timp ce mulțimii nu-i ră
mâne decit să se alinieze și să o 
urmeze docilă.

Justificarea pe care unii o 
faptului că se inspiră din folclor, 
câ avem o sculptură cu rădăcini 
populare, nu este motivată adesea 
decit de aspecte formale, superficia
le. Tntr-o epocă in care economia și 
industria socialistă trăiesc momente 
de mari realizări, nu se poate sus
ține in mod exclusivist întoarcerea 
la arta naivă, la arta primitiva, ca 

CRITICA si

multilateral dez- 
formete plastice 

elemente ale ar- 
forme de scoc de 
îngemănați, de

unică formulă de dezvoltare, uitînd 
câ sculptura este arta despre om. 
viziune plastică a omului in cadrul 
societății actuale 
voltate. De aceea, 
care imită diferite 
hitecturîi lemnului, 
moară, de căpriori 
porți și de streșini, de bușteni pre
gătiți pentru diferite construcții teh
nice, nu pot fi trecute, după opinia 
mea, in rindul operelor de sculptură, 
ci in rindul creațiilor decorative, 
funcționale și artizanale unde-și au 
rostul lor plastic. Abundența cu care 
se produc asemenea lucrări trădează 
facilitate și improvizație. Alte ge
nuri de sculptură fac elogiul uri t ului 
și nu fără surprindere remarcăm 
iarăși prezența acelor figuri umane 
cu chip turtit, cu fața ca toba, cu 
nasul aplicat ca un morcov, cu ochii 
ca bilele, cu trupul de zdrențe, cu 
expresia timpă. sugestivă, dar inu
mană și mai ales elementară. Justi
ficarea că această artă imită forme 
primitive este iarăși superficială și 
aici avem de reproșat tocmai acelor 
care se socotesc „magistrați ai artei“, 
prefăcindu-se a explica ceea ce e 
greu de explicat și de a găsi sensuri 
nobile prm sporadice și evazive teo
rii acolo unde domnesc trivialul și 
vulgaritatea. Din păcate, aceste arti
cole se pierd ele insele intr-o atmos
feră vagă și nedefinită, intr-o pletoră 
de vorbe fără acoperire logică. Am ci
tit nu o dată articole in care se colec
tează idei răzlețe și se amestecă in
tre ele, cu o dezarmantă indiferență 
față de sensul final, cu o degajare 
suverană față de orice servitute este
tică. Criticului nu i se poate cere, de
sigur, să se limiteze la o atitudine 
contemplativă ; el trebuie să se spri
jine pe conștiința unei judecăți de 
artă, nu pe enunțări neescntiale. în- 
tr-un articol se spunea : „Expoziția, 
ca manifestare socială a artei, devine 
manifestare socială a funcției critice'*.  
Admitem această idee exprimată in 
revista Arta. Dar cum se concreti
zează ? Ilustrindu-se fracționar, in 
unele numere ale revistei, principiul 
se spulberă subit, model de pictură 
dindu-ni-se, de pildă, o formă geo
metrică simplă, in jurul căreia se 
face o „filozofie**  care nu-l exclude 
nici pe Platon, nici pe 
vorbește despre originea 
pre inefabilul lucrurilor

Aristotel. Se 
lumii, des- 
și al miste-

me apropiate d^ ce se intimplă in 
jur. in această etapă in care actele 
de eroism nu sint o raritate, ci ilus
trează. in felurite chipuri, dirzonia 
și înalta conștiință a constructorilor 
vieții noi.

Toader Costiuc. maistru furnalist : 
Omul de azi. educat de partid, iși 
dovedește eroismul și dăruirea de 
sine nu numai in lupta cu focul sau 
apa. Există si un eroism mai puțin 
spectaculos. eroismul in lupta cu 
timpul, eroismul omului pentru care 
principalul il constituie interesele 
colectivității. Există, de pildă, un 
eroism al inovatorului care se „bale" 
pentru o idee si care nu dă inapoi 
in fața niciunui obstacol. As vrea să 

văd astfel de oameni în filmele 
noastre, dar nu inventați, ci auten
tici. adevărați — adică as vrea să 
văd filme despre viata de azi cu 
conflicte si cu eroii creați in spiri
tul adevărului vieții. Apoi, sâ nu ui
tăm că eroul zilei de azi nu este un 
automat, un om care trăiește doar 
in mijlocul mașinilor. îmbrăcat tot 
timpul in haine de proiecție. El are 
Si o viată particulară, are relații cu 
alți oameni, iubește, iși educă copiii 
— el poate fi un model pentru cei 
din jur. dar poate să si greșească 
socotind că succesele din producție 
ii dau dreptul să neglijeze celelalte 
îndatoriri. Realitățile dintr-o mare 
uzină oferă tot felul de exemple de 
comportare socială, c^-e ar merita 
să fie cunoscute, analizate cu mijloa
cele artei, ale artei filmului in pri
mul rind.

■ Constantin Bălan, maistru con
structor : Dorim filme emoționante, 
bogate in idei, care să reflecte viata 
și preocupările noastre. Am văzut, 
cu ani in urmă, unele filme care isi 
propuneau să vorbească despre 
viața noastră Nu m-au convins, sl 
nici titlul lor nu mi-1 mai amintesc. 
Știu doar că erau fie prea compli
cate, neclare, și că m-au plictisit ; 
fie că erau poate prea superficiale, 
făcute parcă de cineva care încerca 
să-și închipuie stind in birou cam 
cum ar arăta realitatea și care ar fi 
„problemele" noastre. Cind spun : 
„filme despi£ viața noastră" nu mă 

rului, despre imaginația mintii și alte 
asemenea lucruri fărfi nici o relație 
cu pictura expusă.

l’n articol din Sc nici.t tineretului 
intitulat .. Abstractizării computabilu- 
lui frustrați de o certitudine sofia- 
nică" scrie, in legătură cu asemenea 
demersuri și exaltări, a c.’Tor ex
presie a fost găzduită intr-un catalog 
al unei expoziții organizate de revis
ta ..Arta" : „Trebuie Vi mărturisim 
că de multă, foariă multă vreme, nu 
«ni mai inlihvt o mai mare aglome
rare de locuri comune, drapate cu 
mantia unor sforăitoare cuvinte" 
etc.

Beția de cuvinte nu este insă pen
tru prima oară remarcată la unii 
dintre criticii noștri care vorbesc des
pre „postulatul magistraturii", dar nu 

• veghează la respectarea principi
ilor esteticii marxiste. Nu se poate 
să ne facem un idea) din ceea ce 
cineva numea „paradisul matema
ticii" și să uităm legile estetice ale 
naturii care se cer bine cunoscute și 
s’ăpinite. așa cum nu se cuvine să 
rătăcim prin toate domeniile ș' iniei, 
ui’ind că arta este in primul rind 
sentiment, viziune și apoi matern.i- 

tică. adică știință riguros bazată pe 
calcul de materiale și dimensiuni.

Desigur, in expozițiile noastre de 
plastică vom găsi adesea forme per
fect șlefuite și dimensionate, piedes
tale*  ingenioase, rame întocmite cu 
migală, dar nu acestea constituie o- 
biectul și sensul operelor prezentate. 
Am văzut expoziții în care se pre
zentau ghemuri enorme de lină, iar 
acestea erau recomandate ca niște 
opere plastice exprimînd universul 
industrial. Nu s-ar putea spune câ 
aceste ghemotoace, prin coloritul lor, 
nu puteau să aibă un efect de re
clamă bună pentru produsele textil-', 
dar a le aduce intr-o expoziție de 
artă plastică este, cred, o eroare. 
Tot la Galeriile Apollo am văzut de 
curind o expoziție ale cărei tablouri 
sugerează preocuparea pentru dez
voltarea industrială a epocii noastre 
socialiste. Contrar acestui sentiment, 
exponatele au fost comentate ca a- 
parținind unui artist romantic, vor- 
bindu-se chiar despre tehnica ce duce 
la „alienare spirituală**.  A da curs 
unor opinii potrivit cărora civilizația 
industrială 'distruge arta’ înseamnă, 
in căzu] nostru, a te manifesta in 
mod retrograd. Un atare punct de 
vedere este nu numai inexact, ci și 
desuet ca teorie, ducindu-ne cu gin
dul la englezul John Ruskin, care 
avea fobia trenului și prefera să 
călătorească numaj cu gabrioleta. 
Chiar la Dalles, care a găzduit ex
poziții de cert prestigiu, intUnim. Oscar HAN

Florea CEAUȘESCU

PROGRAMUL I
9.00 Curs de limba engleză, 

ția a 49-a.
9,30 Micii meșteri mari.

10,03 Telex.
10,05 Ancheta TV. „Abuzul", 

siune de Mihai Stoian.
10,45 Film serial : „Umbrele dispar 

în plină zi". Producție a stu
diourilor de televiziune so
vietice. Episodul 2. Cu : Petr 
Veliaminov, Ludmila Davido
va, Alexandra Zavialova. 
Serghel Iakovlev. Ghenadii 
Korolkov.

12.00 La ordinea zilei, 
țul Dîmbovița.

12.15 Revista liierar-artistțcă TV.
13.15 Telejurnal.
17.30 Curs de limba germană. Lec

ția a 49-a.
18,00 Fotbal : U.R.S.S. — România. 

Transmisiune directă de la 
Kiev. In pauză : «•> Telex 
o Tragerea Pronoexpres.

Azi, jude-

gindesc la filme care să arate doar 
aspectul impresionant al schelelor 
care se înalță spre cer sau scinte- 
ierea oțelului topit. Mă gindesc nu 
la peisajul uzinei înfălișat in ima
gini frumos colorate, ci la oamenii 
ei. la viața de fiecare zi a acestor 
oameni, cu bucuriile si cu întrebă
rile ei. eu problemele care pun 
adeseori la încercare caracterul, 
demnitatea. tăria morală. Filmul 
„Zestrea" a plăcut multora dintre 
noi pentru că s-a apropiat cu se
riozitate de astfel de probleme.

Am toată considerația pentru 
autorii de filme, știu că profesiunea 
lor nu e ușoară și le prețuiesc reali
zările. succesele din ultimul timp.

Tocmai de ace?a imi exprim spe
ranța că vor apărea acele filme, ne
pretențioase. autentice, in care să mă 
recunosc pe mine, să-i recunosc pe 
vecinii sau pe prietenii mei, acele 
filme in care să răzbată gindurile, 
năzuințele noastre și care să ne ajute 
sâ vedem mai departe.

Petrică Duca. secretarul comite
tului de partid al Uzinei de pieso de 
schimb de pe platforma C.S.G. : 
Mi-a plăcut mul', filmul „Puterea și 
Adevărul". M-au impresionat eroii 
săi, și m-am întrebat cum or fi evo
luat destinele unora dintre ei — de 
pildă in cazul lui Duma, comunistul 
cu orizont larg deschis spre viitor. 
M-ar interesa un film in care să văd 
un activist de partid cu experiența 
lui Duma confruntindir-se cu proble
me ale zilei d? azi. uh film in care 
caracterul acestui erou să fie înfăți
șat in toată complexitatea lui. La fel, 
cred că ar putea fi interesant un flilm 
care 'să înfățișeze, in confruntare cu 
problematica anilor noștri, un ute- 
ci.st entuziast si romantic precum e<l 
prezentat in filmul „Facerea lumii".

Ion Eremia, tehnician : As vrea 
să știu cum se comportă personajul 
Salamandră, din filmul „Explozia**,  
in viata particulară. Ce atitudine ar 
avea dacâ unul dintre copiii săi ar 
fi ne punctul de a porni pe un 
drum greșit. Pun întrebarea ’ aceasta 
pentru că Bint sigur că in tratarea 
pe ecran a unor problem^ de clică, 
de educație a tinerei generații, ca-

totuși. uneori, făpturi urile, splnzu- 
rate in lanțuri, do tavan. Ni se pre
zintă drept oameni niște pietroaie in 
care Șbia st iut i.-» th cîleva linii. 
Am fi spus, in vremea d< aur a artei, 
ca acestea sint simple încercări. sim
ple acorduri inainte de începerea 
sculpturii. Azi însă lon< experi
ment are șl experimentul rentabil 
suit in.'âti.$.ite ea opere definitive, 
un asemenea urii st dorlndu-se no

imei duzini de stiiuii <•>•>?- 
nu s-a întrupat, artis- 
sâ-și vadă id<*ea  des- 
la canat, sentimentul 
faș'î >i, lotuși, artistul 

i critico, iar cri- 
slrnpla geometric 
", „profunzimi", 

„confrun-„univvr 
țări ale 
porană*  
care critic., 
bilă, căci des< 
răspunderea 
critică sună m.r 
fără eonslstenti . 
artă decit incertul, d*.  
meschinul. Imaginea omului 
temporan, măreția

sesor al unei d 
ranto. Gindul r 
tul n-a putut ; 
făsurată pină 
â înghețat iu ( 
se sunune judecății 
licul găsește in .<

■suri*'  de bagatel;
' artistului cu lumea contcm- 
" ele. Aceasta in cazul in 

a este cit de cit intellgl- 
_ . .. i. spre ă scăpa de
a unei opinii, ac -<1 gen do 

d^erabă ca un ecou 
Nimic mai trist in 

rit uri tul și 
con- 

lui nu o not cu
prinde imaginile 
gheboase și slute, 
pentru că ochiul 
]•■ plasează in na
tură, iar in natură 
ele se aseamănă 
numai cu ceea ce 
este 
ostil , . ..
firii lui. Strimbă 
Lemne este aii fel 
decit Sfarmă Pia
tră si nici unul nu 
seamănă eu voi
nicul Făt-Frumos. 
Am intilnit in a- 
ceeași revistă de 
specialitate, Arta, 
mari articole de 
sinteză in care se 
vorbea numai des
pre ..un plafon**  

față de care criiti-

respingător. 
omului și

inalt sau scăzuț, __ ___ ____  ___
cui situa valoarea operelor din ex
poziție. Dar acest „plafon" nu era 
concretizat. in asemenea articole, 
prin nimic altceva decit prin indis
poziția autorului, care se ferea să-și 
expună judecățile de valoare și se 
pierdea in metafore sterile si jocuri 
de cuvinte.

în preocuparea permanentă de a 
stabili un cit mai strins acord intre 
public si artist. Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste face vizibile e- 
forturi de a încuraja marile teme 
ale sculpturii și de a consulta publi
cul căruia aceste opere îi sint adre
sate. Așteptăm lansarea acelor con
cursuri publice care să ia locul con
cursurilor secrete, precum si orice 
acțiuni menite să situeze in perma
nență artistul la locul de cinste pe 
care il are in for. Ideea alienării.’ 
practicile care înstrăinează artistul 
de public si care fac din critic nu 
un mediator, ci un par.avan. trebuie 

’să-și găsească o sfers de manifes
tare mai restrinsă. pentru că nu 
arta salonardă, nu formele decora
tive sint cele care constituie supor
tul principal al sculpturii, ci lucră
rile cu scop educativ, militant. cele 
legate de întreaga noastră istorie si 
de vasta noastră mitologie. .

Spre un asemenea tel are menirea 
să tindă, in aceeași cadență, atit ar
tistul, cit și criticul.

19.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal « Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

t V
20,30 Cîntecul săptăminii : ..Tinere, 

averea ta e țara" de Temis- 
tocle Popa, pe versuri de Eu
gen Mirea. Cintă formația 
Savoy.

20,35 Avanpremieră.
20,40 Teleobiectiv.
21,00 Telecinemateca. Ciclul „Fil

me mari — genuri cinemato
grafice diferite". „12 ’oameni 
furioși". Producție a studiou
rilor americane. Regia : Sid-

ra'cterul unui erou ca cel amintit ar 
spori puterea de convingere a filmu
lui respectiv, film care... încă n-a 
fost realizat deși tema este de o 
arzătoare actualitate.

Gheorghc l’otirniche. activist. 
U.T.C pe platforma C.S.G. : îmi 
plac comediile. Sint insă cam puține, 
cu toate că subiectele nu lipsesc. 
Dislrindu-no, cineaștii ar putea in
terveni și in rezolvarea unor proble
me ale vieții noastre. Cred câ și 
temele cele mai serioase ar putea fi 
tratate in filme — comedii. De pildă, 
combaterea rutinei, a lipsei de în
țelegere față de nqu. a parazitismu
lui. ca si a neseriozității in dragoste, 
in relațiile dintre oameni. Totul este 

insă ca aceste comedii să fie bune, 
adică nesuperficiale, să aibă un 
sens, o dirt-cție morală clară, slujind 
principiile etice ale vieții noastre. 
Am avut si citeva comedii bune, dar 
ni se prezintă uneori și comedii in 
care lipsește... comedia, care au su
biecte prea ușoare, deseori banale 
ori nesemnificative. M-am referit 
mai inainte la tema dragostei. De
sigur că nu este numai si nici in 
primul rind o temă de comedie. Ar 
fi binevenite filme care să pună în 
dezbatere problemele responsabili
tății in dragoste. „Drum in penum
bră" a fost un film reușit, dar eu 
mâ gindesc la filme adresate in mod 
special tinerotului. adolescenților, 
filme .emoționante care să cultive 
sentimente frumoase si să combată 
superficialitatea in prietenie. in 
dragoste, indemnind la o atitudine 
demnă si responsabilă in toate îm
prejurările vieții.

Micolae Cristca, electrician (lami
norul de tablă groasă) : Filmele ro
mânești demonstrează că avem ac
tori foarte buni. Uneori insă, rolurile 
p? care le joacă nu sint pe măsura 
lor. Or. cred că actorii buni ar tre
bui să fie apărați de roluri proaste, 
carc-i pot compromite, pentru că de 
prestigiul lor e legat prestigiul fil
melor noastre. Avem actori care pot 
juca roluri oricit de dificile. De 
pildă Amza Pelea. Gheorghc Dinică, 
Mircea Albulescu, Toma Caragiu — 
ca să amintesc doar cițiva dintre ac

O
A

DE

AGRICOLE
zilele de 16 și 17 aprilie

cit 
loc

In
a.c. s-au tntilnit la Liceul agri
col din Dragomirești Vale 131 
de președinți, pionieri și școlari 
ai microcooperativelor agricole 
organizate in școlile generale 
din județul Ilfov. Au mai parti
cipat profesori de biologie agri
colă, îndrumători ai activității 
tehnico-productive din școlile 
respective. Cu acest prilej s-a 
organizat o expoziție care oglin
dește activitatea și rezultatele 
obținute in microcooperativele 
agricole existente la școlile 
Dară ști, Cringeni și I.A.S. 
Decembrie. Timp de 2 zile, 
a dureri inf Unirea, au avut ... 
discuții interesante, ceea ce a 
constituit un valoros schimb de 
experiență. Participarea unor 
oameni de știință de la I.C.C.P.T. 
Fundulea și a președinților de 
la cooperativele agricole Ulmeni 
șl Grădiștea, decorate recent cu 
Ordinul Muncii, a avut o in
fluență pozitivă, a dus la îmbo
gățirea cunoștințelor organizato
rice și la popularizarea de noi 
metode agrotehnice menite să 
contribuie la obținerea de recol
te bogate.

S-a remarcat îndeosebi a- 
portul acestor mici unități a- 
gricole, care cuprind intre 3 
pinâ la 6 hectare teren, organi
zate după principiul marilor 
unități agricole, ferme, brigăzi, 
echipe, consilii de conducere, ca 
un interesant mijloc de educare 
prin muncă și pentru muncă.

Desigur, mulți dintre acești 
pionieri șl școlari conducători 
de microcooperative agricole, 
după terminarea studiilor, vor 
deveni buni lucrători și specia
liști ai marilor unități agricole 
din țara noastră.

In timpul întilnirli, președin
tele microcooperativei agricole 
din satul Milcovățul a lansat o 
chemare la întrecere pentru ob
ținerea de cele mai mari pro
ducții. de cereale, legume și a- 
nimale din specii mici.

Nu se știe de pe acum cine 
va ciștiga întrecerea, dar un 
lucru este cert : pionierii și ele
vii din clasele cinci-șapțe care 
s-au antrenat in această' mare 
întrecere vor dobindl o bună in- 
deminare in cultivarea pămân
tului, îngrijirea plantelor și a 
animalelor.

r.ey Lumet. In distribuție : 
Henry Fonda, , Lee J. Coob, 
Martin Balsam.

22,40 24 dc ore • România în 
lume.
PROGRAMUL II

20,30 O viată pentru o idee : dr. 
Mihai Ciucă.

21,00 Program de circ.
21,10 Agenda.
21.20 Tineri interpreți. Selecțiuni 

din Festivalul republican al 
școlilor de artă, desfășurat la 
București.

22,00 Ghișeul.
22.20 Meridiane literare e Scriitori 

japonezi contemporani < Mo
zaic literar XX.

22.40 Roman foileton : „Cintec la 
apusul soarelui" după roma
nul lui Lewis Gibbon. Dra
matizare de Bill Cralng. Epi
sodul IV — „semănatul-.

torii ■ care-mi plac. Sau Margareta 
Pogonat. care a fost foarte bine 
aleasă intr-un film ca „Drum in 
penumbră". In viată există eroi care 
pot inspira personaje captivante. 
N-ar fi posibil ca scenariștii si re
gizorii să- realizeze filme de actuali
tate, gindindu-se anume la unul sau 
albul dintre cei mai talentati actori, 
in așa fel incit personajul si inter
pretul să facă intr-adevăr corp co
mun. rezultind acei eroi autentici pe 
care să-i credem si al căror exem
plu să ne dea de gindit ?

Alexandru Stoica,— prim oțelar. 
Erou al Muncii Socialiste : Se vor
bește mult despre îndrăzneală in ci
nematografie. in film. Avem nevoie, 
intr-adevăr. de filme care sâ se 
apropie cu curaj de contemporanei
tate. Unii asemuiesc insă curajul cu 
indiscreția omului obișnuit să se uite 
prin gura cheii. După mine, adevă
ratul • curaj al artistului este de a 
aborda teme noi. chiar aparent difi
cile, de a păși pe drumuri nebătăto
rite. militând pentru adevăr, frumu
sețe. pentru cinste. Este „curajul" de 
a păși la confruntarea cu eroii 
reali ai filmelor sale — confruntare, 
recunosc, nu ușoară, și care nu intră 
in discuție in cazul filmelor despre 
trecut. Succesul depinde, după cum 
se știe, de talent, dar tot așa de 
adevărat este că depinde și de po
ziția artistului, care nu poate fi 
aita decit poziția noastră. Cele mai 
bune filme românești dovedesc că 
talente există, că avem cineaști 
stăpînl pe meseria lor. Cit despre 
subiecte, viața le oferă cu prisosin
ță. și-mi amintesc că și in „Scinteia" 
a apărut o pagină întreagă in care 
erau propuse numeroase idei pentru 
filme de actualitate. Ce lipsește ? Eu 
cred că tocmai îndrăzneala, curajul 
creator de a vorbi despre adevăruri 
Simple. și care — pentru că sint 
simple — impun in cel mai inalt 
grad cunoașterea vieții, necesitatea 
ca filmul să vorbească oamenilor di
rect. firesc, „pe limba lor".

★
Evident, opiniile de mai sus nu con

semnează nici toate realizările, nici 
toate problemele cu care se confrun
tă cinematografia noastră. Ele re
flectă insă punctul de vedere al 
unei vaste categorii de spectatori și 
oferă, credem, repere semnificative 
pentru o discuție mai largă asupra 
filmului românesc, asupra condițiilor 
îndeplinirii funcției social-educative 
a artei cinematografice. Am reprodus 
cuvintul siderurgiștilor gălăteni. Aș
teptăm replica cititorilor din cele 
mal diferite profesii. Și replica Ci
neaștilor. desigur.-

O delegafie a Comitetului 
municipal București al P. C. R.

a plecat
O delegație a Comitetului muni

cipal București al P.C.R., condusă 
de tovarășul Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., a plecat marți dimineață in 
Republica Arabă Egipt, unde, la 
invitația Comitetului Uniunii So
cialiste Arabe a Guvernoralului 
Cairo, va face o vizită in această 
țară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți tovarășii Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului Exe- 

.cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Matei. Petre Constantin 
și Constantin Nicolae, secretari al 
Comitetului municipii! București al

Plecarea delegației Partidului Comunist 
din Republica Sri Lanka

Delegația Partidului Comuhist din 
Republica Sri Lanka, condusă de 
H. G. S. Ratnaweera, membru al 
Biroului Politic, adjunct al secre
tarului general, redactor-șef al zia
rului, „Attha", care, la invitația C.C. 
al P.C.p., a făcut o vizită in țara 
noastră, a părăsit marți Capitala.

SOSIREA iH CAPITALĂ A UNEI DELEGAT" 
A PARTIDULUI COMUNIST BULGAR

Marți după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație de activiști ai 
Partidului Comunist Bulgar, condusă 
dc Atanas Petrov, secretar al Comi
tetului județean Varna al P.C.B., 
care, la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, va 
face o vizită in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni.

Kanifestârl «sacrale
annrii Revoluției de la W

BISTRIȚA
La căminele cdlturale din locali- 

tățile Chiochiș, Matei, Josenii Bir- 
gaului, Singeorz-Băi și numeroase 
altele din județul Bistrița-Năsăud au 
fost prezentate in aceste zile con
ferințe și prelegeri consacrate ani
versării Revoluției de la 1848. In 
perspectivă, la Bistrița, Societatea de 
științe istorice in colaborare cu Mu
zeul de istorie vor organiza o sesiu
ne de comunicări științifice consacra
te aceleiași aniversări. Comunicările 
vor aborda aspecte legate de parti
ciparea oamenilor de pe aceste me
leaguri la Revoluția de la 1848, pre
cum și ecoul pe care l-a avut acest 

• important eveniment în ținuturile 
Bistriței și Năsăudului. Casa orășe
nească de cultură din Bistrița pre
gătește o seară de poezie patriotică 
închinată poetului Andrei Mureșanu, 
originar din orașul Bistrița, unul 
dintre tribunii Revoluției de la 1848.

Ion ANGHEL 
corespondentul //Scînteii‘’

CLUJ
La Biblioteca centrală a Universi

tății „Babeș-Bolyai" s-a deschis ieri 
expoziția „Anul revoluționar 1848". 
Sint expuse o seamă de scrisori aJe 
lui Avram Iancu, una din acestea 
datată din iunie 1848, in care 
se vorbește despre starea de spi
rit a populației din Munții Apu
seni. Expoziția mai cuprinde scrisori 
ale lui A. G. Golescu, Gheorghe Ba- 
riț și August Treboniu Laurian. Mai 
poate fi văzut un exemplar rar din 
textul Proclamației de la Blaj ; ori
ginalul cunoscutului document „Prin
cipiile noastre pentru reformarea pa
triei" ; o fotocopie a protocolului A- 
dunării de la Blaj ; cărți, reviste, 
ziare, publicații din țară și străinătate

r1\iii iii i i iii ț i ii i ii iiii ii

cinema
• Veronica : PATRIA — 10; 12,30; 
16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,15; 16; 18,15; 20,30.
• Pe aripile vîntului : SALA PA
LATULUI — 15 (seria de bilete
— 4540); 19,45 (seria de bilete — 
4543).
• Adio Petersburg ! ; SCALA — 
9,15; 11,30; 14; 16,16; 18,30; 20.45.
• Ce se intimplă, doctore 7 ! CA
PITOL — 8,15; 10,15; 12,15; 14,15; 
16,30; 18,45; 21.
• Grăbiți apusul soarelui : BUCU
REȘTI — 8,30: 11,30; 14,30; 17,30;
20.30, LUCEAFĂRUL — 9,30; 12; 
16; 19,30.
• Tecumseh : FEROVIAR — 9;
11.1£; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, AU
RORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 J
18 ; 20,15.
• Nici un moment de plictiseală :
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30. FESTIVAL — 8,45;
11,15; 13.30: 18; 18,30; 21, MELO
DIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• .Neamul Șoimăreștilov ; FLO
RE ASC A — 15,30: 19.
• Program de desene animate 
pentru copii ; DOINA — 9,45; 16.
• Trăind în libertate : DOINA — 
11; 13,30; 17,30; 20.
• Adio arme ! : LIRA — 10;
15.30, BUZEȘTI — 15,30; 19, PRO
GRESUL — 15,30; 19.
• Egor Buliclov și alții : LIRA
— 18.15: 20.30.• Eu nu văd, tu nu vorbești, el
nu aude ; LUMINA — 9: 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45, VOLGA — 9; 
ll,15;^J3,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Umbrele strămoșilor uitați :
VIITORUL — 15.30; 18; 20,15,
• Țara sălbatică : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30,
• Zile dc Hor și rls : CENTRAL
— 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30.
• Aport, Muhtar ! : TIMPURI
NOI — 9—20,15 în continuare.
a Dirijabilul furat — 10: 12: 14, 
A 8-a nevastă a lui Barbă Al
bastră — 16,30, Ochiul dracului — 
18,30; 20,30 : CINEMATECA (sala Union).
• Felix și Otllia : VITAN — 
15,30; 19.
• Explo21a : MOȘILOR — 15,30;
18; 20,15.
• Cowboy ; GRI VIȚA — 9; 11,15; 
13.S0; 16; 18,15; 20.30, FLAMURA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, 

la Cairo
P.C.R., membri ai Biroului comitetu
lui municipal dc partid, funcționari 
ai Ministerului Afacerilor Externe.

A fost do față Osman Assal, am
basadorul Republicii Arabe Egipt la 
București.

★
La sosirea la Cairo, delegația * 

foH intimpinatâ de Sayed Zaki. 
membru al Comitetului Central al 
Uniunii SociaJiste Arabe, prim-secre- 
tar al comitetului U.S.A, al orașului 
Cairo, de reprezentantul guvernato
rului capitalei Republicii Arabe 
Egi-Pt Și de alte persoane oficiate.

Au fost prezenți Petrii Burlacu, 
ambasadorul României la Cairo, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

La aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de tovarășii Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de ac
tiviști de partid.

(Agerpres)

oaspeții au fost salutați dc Nicolaa 
Drijman, adjunct de șef de secție la 
Consiliul central de control munci
toresc al activității economice și so
ciale, de activiști de partid.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R.P. Bulgaria la București.

(Agerpres) 

care înfățișează Revoluția de la 
1848 in Țara Românească, Transilva
nia și Moldova.

Peste citeva zile vor avea loc șl 
alte manifestări închinate aceluiași 
eveniment. La Casa de cultură din 
Gherla se va organiza simpozionul 
„Anul revoluționar 1348 in conștiința 
poporului român". Universitatea 
populară din Cluj va organiza în 
comuna Mociu simpozionul „125 ani 
de Ia istorica adunare de pe Cimpia 
Libertății de la Blaj".

Al. MUREȘAN 
corespondentul /z5cînfeii*

VASLUI
In numeroase localități ale jude

țului au loc, in aceste zile, manifes
tări consacrate aniversării a 125 de 
ani de la Revoluția de la 1848. La 
Casa de cultură a sindicatelor din 
Vaslui, la bibliotecile orășenești Vas
lui. Huși și Birlad s-au organizat 
expoziții de carte sub următoarele 
titulaturi : „Anul 1848 oglindit in li
teratură", „Anul 1848 — piatră de ho
tar in istoria poporului nostru", 
„1848 — inceput de epocă nouă, pa
gină de epopee in istoria patriei" etc. 
La Biblioteca orășenească din Vaslui 
a avut loc recent o seară literară cu 
tema „Revoluția de la 1848 și răsu
netul ei in literatura și arta româ
nească". De asemenea, la clubul tine
retului din aceeași localitate, a fost 
susținut un recital de poezie patrio
tică dedicat aniversării revoluției pa- 
șdptiste. La căminele culturale 
din Fălciu, Murgenl, Duda-Epureni, 
Lunca Banului, Stănilești etc. au fost 
prezentate spectacole dedicate săr
bătoririi anului 1848, in cuprinsul 
programelor fiind cintece și versuri 
patriotice închinate evenimentului.

Vasile IANCU 
corespondentul „Scîntef^^

• ^Organizația : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,30; 18; 20,15, 
MIORIȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Pădurea pierdută : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15.
• Love story ; DRUMUL SĂRII 
— 10; 15,30.
• O anchetă dificilă : DRUMUL 
SĂRII — 18; 20,30,
• Colier pentru iubita mea : 
PACEA — 13.30.
• Drumul spre Vest : PACEA — 
15.45; 18; 20,15, POPULAR — 15.30; 
1Ș; 20,15.
• O floare șl doi grădinari : DA
CIA — 9; 12,30; 16; 19.30.
• Drum în penumbră : FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20.
a Domnului profesor, cu dragos
te : COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
• Logodnica frumosului Dragon : 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15.

Matineu cu filmul „PE 
ARIPILE VÎNTULUI" la Sala 
Palatului, pe data de 18 apri
lie ora 10 dimineața. Biletele 
se găsesc la casa de bilete a 
Sălii Palatului.
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Vizita ministrului
afacerilor externe al R. P. Congo, 

Charles David Ganao
Marți dimineața au Început, la Mi

nisterul Afacerilor Externe, convor
birile oficiale intre George Macovcj»- 
cu. ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, și 
Charles David Ganao, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Populare 
Congo.

La convorbiri au participat. din 
partea română : Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului. Ghoorghe Sto- 
ian. ambasadorul României la 
Brazzaville. Lucian Petrescu, Gheor- 
ghe Bădescu, directori in M.A.E., 
Aurel Ioncică. director în Ministe
rul Comerțului Exterior, consilieri.

Din partea congoleză au luat parte 
Eugen Germain Mankou, ambasado
rul Republicii Populare Congo la 
București, Rene Mathe și Bernard 
Matingou, directori in Ministerul A- 
iacerilor Externe.

în cadrul convorbirilor s-a făcut un 
bilanț al cooperării dintre cele două 
țări si s-au analizat perspectivele 
dezvoltării relațiilor prietenești, a 
colaborării multilaterale, reciproc s- 
vantajoase Intre cele două popoare.

Convorbirile, care vor continua 
miercuri, s-au desfășurat intr-o at
mosferă de înțelegere și de caldă 
prietenie.

. *
Marți la amiază, Charles David 

Ganao, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populare Congo, a fă
cut o vizită la Ministerul Educației 
și învățămintului. unde a avut o 
întrevedere cu Paul Niculescu-Mizil,

Dineu oferit de ministrul 
afacerilor externe, George Macovescu

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a oferit marți un dineu 
in onoarea d-lui Charles David Ga
nao, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Congo.

Au particioat Mihail Flonescu. Ton 
Crăciun. Teodor Vasiliu, miniștri, 
Miron Nicolescu. președintele Aca
demici Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ecobcscu, adjunct al mi

SOSIREA UNEI DELEGAȚII MILITARE DIN R. P. CONGO
O delegație militară a Republicii 

Populare Congo, condusă de șeful de 
Stat Major General al Armatei 
Populare Naționale, colonelul Joa
chim Yhombi-Opango, face o vizită 
in țara noastră.

Marti după-amiază. la sosirea în 
Capitală, la aeroportul Otopeni, oas
peții au fost intimpinați de general

SECRETARUL GENERAI AL CONGRESULUI MONDIAL
AI POPULAȚIEI A SOSIT LA BUCUREȘTI

La Invitația Comisiei naționale de 
demografie, organ al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. marți a sosit la București dl. 
Antonio Carrillo Flores, secretar ge
neral adjunct al O.N.U., secretar ge
neral al Congresului mondial al 
populației. In timpul vizitei pe care 
o face in țara noastră oaspetele va 
purta discuții cu personalități româ
nești cu privire la organizarea vii
torului congres mondial al popu
lației șl locul de desfășurare a a- 
cestei importante reuniuni interna
ționale. 

ministrul educației șt tnvățămlntului 
al Republicii Socialiste România.

La Întrevedere au fost de față 
Ale.xe Popescu, adjunct al ministru
lui. și Gheorghe Stoian. ambasado
rul României la Brazzaville, precum 
și Rene Mathe. director in Ministe
rul Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Congo.

în cursul convorbirii a avut loc 
un schimb de vederi asupra dezvol
tării invățămintului in cele două 
țări și s-au analizat perspectivele 
cooperării intre România și Repu
blica Populară Congo in acest do
meniu.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere.

★
După-amiază, ministrul congolcz al 

afacerilor externe a avut o întreve
dere cu Nicolae M. Nicolae. minis
tru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior.

în cursul convorbirii, care s-a des
fășurat intr-o ambianță de înțele
gere reciprocă, au fost analizate sta
diul relațiilor economice dintre 
România și Republica Populară 
Congo. precum și perspectivele 
dezvoltării in continuare, pe multi
ple planuri, a colaborării dintre cele 
două țări.

★
în cursul aceleiași zile, oaspetele 

congolez, împreună cu persoanele 
oficiale care îl însoțesc, a vizitat 
Combinatul de Industrializare a lem
nului Pipera.

(Agerpres)

nistrului afacerilor externe, Dumitru 
Ghișc, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, și 
alte persoane oficiale române.

Au fost prezente persoanele ofi
ciale congoleze care il însoțesc pe 
oaspete.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, prie^ 
tencască, cei doi miniștri ai afaceri
lor externe au rostit toasturi.

colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct 
al ministrului apărării naționale și 
șef al Marelui Stat Major, de gene
rali și ofițeri superiori ai armatei 
noastre.

A fost de față Eugene Germain 
Mankou. ambasadorul Republicii 
Populare Congo la București.

(Agerpres)

La sosire, dl. Antonio Carrillo Flo
res a fost salutat de acad. Th. Bur- 
ghele, ministrul sănătății, președin
tele Comisiei naționale de demogra
fie, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe și de alte per
soane oficiale.

Au fost de față Sayed Abbas Che- 
did, directorul Centrului de infor
mare al O.N.U. la București, și Ale
xander H. Roti val, reprezentantul 
permanent la București al Progra
mului Națiunilor Unite pentru Dez
voltare.

(Agerpres)

Ministrul afacerilor 
externe al României 

va face o vizită 
oficială in Irak

La Invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Irak, Mur- 
tndha Saeed Abdul Baql, ministrul 
afacerilor externe «1 Republicii So
cialiste România, George Macovescu, 
va face o vizită oficială In Irak in
tre 20 șl 23 aprilie a.c.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe, Geor

ge Macovescu, a primit, la 17 aprilie, 
pe ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Uganda in 
Republica Socialistă România, Mic
hael Ondoga, in legătură cu apropia
ta prezentare a scrisorilor sale de a- 
creditare.

★
La 17 aprilie, George Macovescu, 

ministrul afacerilor externe, a primit 
pe Souheil Ghazzi, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Siriei 
in Republica Socialistă România, in 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor sale de acreditare.

★
în cadrul schimburilor culturale 

dintre România și Norvegia se află 
in țara noastră Martin Stromnes, 
profesor la Universitatea din Oslo. 
Cu acest prilej, oaspetele a partici
pat la o masă rotundă, organizată 
la sediul Asociației de drept inter
național și relații internaționale, 
cu tema „Problemele . educației și 
păcii". Au luat parte cadre univer
sitare. cercetători, specialiști in do
meniul relațiilor internaționale.

(Agerpres)

vremea
Ieri tn țară î Vremea s-a menținut 

relativ rece în sudul șl estul Munte
niei și în Dobrogea, unde cerul a pre
zentat lnnorări accentuate și au căzut 
ploi temporare. Treptat, in cursul 
după-amlezit, ploile au încetat, spre 
seară semnalîndu-se numai In sudul 
Dobrogei. La vîrful Omul a nins. în 
celelalte regiuni vremea a înregistrat 
o ușoară încălzire, Iar cerul a fost va
riabil. Vintul a prezentat Intensificări 
În Moldova șl pe alocuri In estul Mun
teniei, Dobrogea, Iar după-amiază și 
In Banat. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 6 grade la Adamclisi șl 
17 grade la Drobeta Turnu-Severln. în 
București : Vremea s-a menținut rela
tiv rece, cu cerul mal mult acoperit. 
Vintul a suflat moderat. Temperatura 
maximă a fost de 12 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 19, 
20 și 21 aprilie. In țară : Vremea va 
continua să se încălzească treptat In 
toate regiunile țării. Cerul va fl schim
bător. mai mult noros la Începutul In
tervalului în sud-estul târli, unde vor 
cădea ploi de scurtă durată. în rest 
aversei-izolate. VInt potrivit Tempera
turile minime vor oscila intre 2 și 10 
grade, izolat mai coborlte în prima 
nqapte, iar maximele vor fl cuprinse 
între 10 șl 20 grade, local mai ri
dicate. în București : Vreme în curs 
de încălzire. Cerul va fl temporar 
noros. Vînt potrivit. Temperatura In 
creștere ușoară.

PRONOSPORT

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI
NR. 15 DIN 15 APRILIE 1973:

Categoria I : (13 rezultate) =*  4.85 
variante a 20 516 lei

Categoria II: (12 rezultate) — 141.85 
variante a 842 iei
Categoria III: (11 rezultate) =
2051,40 variante a 87 lei

Excelenfel Sale
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

BUCUREȘTI

Vă rog să acceptați cele mal vil mulțumiri din partea mea și a so
țului meu, pentru mesajul dumneavoastră atît de călduros pe care 
nî l-ați adresat.

Familia mea și cu mine, precum și poporul olandez,'am fost deose
bit de fericiți de a putea primi pe Excelența Voastră, pe doamna 
Ceaușescu și delegația care v-a însoțit în vizita pe care ați efectuat-o la 
noi. Această vizită șl marele interes pe care ați binevoit a-1 manifesta 
tot timpul nu lăsat o profundă impresie. Sînlem convinși că relațiile 
dintre cele două țări ale noastre se vor adinei și dezvolta ca urmare a 
acestor zile.

Vă adresez cele mai bune urări dumneavoastră, doamnei Ceaușescu 
și poporului român.

■ULIANA R.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Profund emoționat pentru sincerul dumneavoastră mesaj de condo
leanțe cu prilejul încetării din viață a mamei mele, mă folosesc de oca
zie pentru a vă repeta expresia înaltei mele considerații.

OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

PilISEDINTELI CONSILIUIUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER, A PRIMIT

PE AMBASADORUL S.U.A.
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România, to
varășul Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit, marți la amiază, pe Leonard C. 
Meeker, ambasadorul extraordinar șl 
plenipotențiar al S.U.A. la București,

IliGRARILE SESIUNII COMISIEI MIXTE 
ROMÂNO-IUGOSIAVE Di COLABORARE ECONOMICĂ

în zilele de 15—17 aprilie au avut 
loc la București lucrările celei de-a 
7-a sesiuni a Comisiei mixte româno- 
iugoslave de colaborare economică.

Cu acest prilej s-a examinat modul 
de îndeplinire a măsurilor convenite 
și a recomandărilor adoptate cu oca
zia intilnirilor la nivel inalt dintre 
conducătorii de partid și de stat din 
cele două țări privind dezvoltarea in 
continuare a relațiilor economice ro- 
mâno-iugoslave. în acest sens.au fost 
evidențiate principalele acțiuni de 
colaborare, cooperare și specializare 
in producție încheiate in perioada de 
la ultima sesiune a comisiei intre 
organizațiile economice și tehnico- 
științifice din cele două țări. O aten
ție deosebită s-a acordat desfășurării 
schimburilor de mărfuri dintre cele 
două țări, dezvoltării lor In continua
re, in scopul depășirii substanțiale a 
prevederilor acordului comercial pen
tru actualul plan cincinal.

în cadrul actualei sesiuni, comisia 
a analizat stadiul tratativelor privind 
utilizarea in continuare a potenția
lului hidroenergetic româno-iugoslav 
al Dunării, colaborarea și cooperarea 
in domeniile industriilor construcții
lor de mașini, metalurgiei, minelor, 
petrolului și geologiei, industriei u- 
șoare, agriculturii, transporturilor și 
telecomunicațiilor, precum și noi 

in legătură cu plecarea definitivă a 
acestuia din țara noastră.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a luat parte Ni
colae Ghenea, secretar general in Mi
nisterul Afacerilor Externe.

(Agerpres) 

propuneri de cooperare, pentru care 
s-au convenit măsuri corespunză
toare.

Protocolul încheiat, cu acest prilej 
a fost semnat de președinții celbr 
două părți in Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare economică — 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și Dușan Gli- 
gorievici, membru al Consiliului E- 
xeculiv Federal al R.S.F. Iugoslavia.

La semnare au asistat ambasadorul 
României la Belgrad, Vasile Șandru, 
și ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești, Iso Njegovan, precum și mem
brii celor două delegații.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, de priete
nie și înțelegere reciprocă.

★
Cu prilejul lucrărilor sesiunii a fost 

perfectată convenția privind colabo
rarea pentru exploatarea zăcăminte
lor de hidrocarburi, de interes comun, 
in cele două țări ; documentul a fost 
semnat de Gheorghe Pacoste, adjunct 
al ministrului minelor, petrolului și 
geologiei, iar din partea iugoslavă de 
Alexandar Jelici, șeful Departamen
tului relațiilor juridice din Secreta
riatul Federal pentru Afacerile Ex
terne.

(Agerpres)

CONSTRUIREA ASOCIAȚIEI
DE PRIETENI ROMÂNO-CHINEZĂ

Tn Sala Mică a Palatului Republicii 
Socialiste România a avut loc. marți 
după-amiază, adunarea festivă dc 
constituire a Asociației dc prietenie 
româno-chineză, organizată sub aus
piciile Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea.

Au participat tovarășii Chlvu Stoi
ca, președintele Comisiei centrale de 
revizie a Partidului Comunist Ro
mân. deputat în Marea Adunare Na
țională, Corncliu Mănescu. vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, Aurel 
Duma, șef dc secție la C.C. al P.C.R., 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membri ai condu
cerii unor ministere, ai Ligii române 
de prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa, ai altor organizații obștești, 
instituții centrale, activiști de partid 
și de stat, personalități ale vieții 
noastre științifice și cultural-artisti- 
ce, ziariști, oameni al munpil din în
treprinderile și instituțiile bucureș- 
tene.

Au fost prezenți Cian Hai-fun, 
ambasadorul Republicii Populare 
Chineze la București, și membri ai 
ambasadei.

Cuvintul de deschidere a fost ros
tit de tovarășul Andrei Vela, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., vice
președinte al I.R.R.C.S., care a evi
dențiat sentimentele de stimă pe 
care popoarele român șl chinez și le 
nutresc reciproc, relațiile de priete
nie șl solidaritate internaționalistă 
dintre Partidul Comunist Român șl 
Partidul Comunist Chinez, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Chineză. în istoria 
relațiilor prietenești dintre cele două 
popoare, un moment remarcabil l-au 
constituit vizita delegației de partid 
și guvernamentale române, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. in 
Republica Populară Chineză, convor
birile avute de conducătorul partidu
lui și statului nostru cu președintele 
Mao Tzedun, premierul Ciu En-lai și 
cu alți membri ai oonduoerii de partid 
și de stat din țara prietenă. Asocia
ția de prietenie româno-chineză — 
a arătat vorbitorul — va contribui 
pe deplin la dezvoltarea și consoli
darea continuă a relațiilor de solida
ritate și de colaborare tovărășească 
dintre cele două țări, va completa in 
mod activ munca desfășurată de or
ganizația similară din R. P. Chineză.

A fost apoi constituit comitetul de 
conducere al Asociației de prietenie 
româno-chineză, al cărei președinte 
este tovarășul Chivu Stoica. Ca vice
președinți au fost desemnați tova
rășii Pavel Ștefan, membru al C.C. 
al P.C.R., secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., Dumitru Joița, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului București, 
prof. univ. Ștefan Pascu, membru

TRENURI PENTRU ȘCOLARI
Departamentul Căilor Ferate a 

hotărît să sporească numărul 
garniturilor de tren pentru 
transportul elevilor, la înapoie
rea acestora din vacanța de pri
măvară. Astfel, in cursul zilelor 
de 21 și 22 aprilie vor fi puse 
in circulație trenurile 151/152 
București-Petroșița ; 3005 Bucu
rești-Brașov ; 1091/1092 Bucu-
rești-Pitești; 3021/3022 București- 
Slanic-Prahova; 7001/7006 Bucu- 
rești-Galați; 8301 8008 București- 
Ciulnița ; 7003/7002 București-
Galați ; 531'532 București-
Adjud ; 103 București-Timișoara. 
La 22 și 23 aprilie vor fi in- 

supleant al C.C. al P.C.R., rectorul 
Universității „Babeș-Bolyai" din 
Gluj. deputat in Marca Adunare Na
țională, scriitorul Eugen Barbu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
redactor-șcf al revistei „Săptămîna".

Mulțumind pentru cinstea care 1 
s-a acordat de a fi ales președinte 
al Asociației de prietenie româno- 
chineză, tovarășul Chivu Sloica a 
arătat că asociația va contribui la 
dezvoltarea legăturilor tradiționale 
dintre cele două popoare, la cunoaș
terea intr-o măsură și mai mare a 
realizărilor obținute in opera de con
struire a socialismului, ia cultivarea 
sentimentelor de prietenie, stimă și 
încredere reciprocă.

A luat apoi cuvintul Cian Hai-fun, 
ambasadorul Republicii Populare 
Chineze la București, care, adresind 
calde felicitări cu prilejul constitui
rii asociației, a arătat că acest mo
ment este un eveniment îmbucură
tor in cronica relațiilor de prieteni® 
dintre popoarele român și chinez. 
Referindu-se la relațiile de prietenie 
și colaborare dintre cele două po
poare, vorbitorul a arătat că. in 
ultimii ani. ele au cunoscut o 
nouă și puternică dezvoltare. El 
a subliniat importanta vizitei de
legației de partid și guvernamenta
le a României, in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in țara sa. care 
a întări^ și mai mult prietenia re
voluționară și solidaritatea militantă 
dintre cele două partide, țări și po
poare. deschizi nd largi perspectiv® 
colaborării rodnice, pe multiple pla
nuri. dintre România și China.

In Încheiere a fost dat citire tex
tului unei telegrame adresate adu
nării din partea Asociației de prie
tenie chino-română și Asociației po
porului chinez pentru relațiile de 
prietenie cu străinătatea, in care 
se arată, printre altele : Sîntem. con
vinși că constituirea Asociației de 
prietenie româno-chineză va consoli
da și dezvolta în mod sigur, pe mal 
departe, relațiile de prietenie și co
laborare existente intre țările și po
poarele noastre.

Participantii au adresat o telegra
mă Asociației de prietenie China — 
România, în care se arată : Asociația 
dc prietenie româno-chineză iși pro
pune să contribuie la o mai bună cu
noaștere reciprocă, la strîngcrea pe 
mai departe a legăturilor dc priete
nie frățească, de solidaritate și cola
borare tovărășească dintre poporul 
român și poporul chinez, 13 promo
varea tot mai largă a schimburilor, 
a cooperării șl contactelor, din dife
rite domenii, în interesul țărilor 
noastre, a luptei antiimperialiste, al 
cauzei generale a socialismului $1 
păcii in lume, pentru pace, democra
ție și progres social.

(Agerpres)

duse în grafic trenurile 3006 
Brașov-București și 132 Timi- 
șoara-București, iar pentru 21, 
22 și 23 aprilie — acceleratele 
321 322 București-Brașov.

Alte dispoziții prevăd, pentru 
perioada 21-24 aprilie, atașarea 
unui număr suplimentar de va- • 
goane la trenurile personale și 
accelerate existente in grafic, 
care circulă pe magistralele ce 
unesc Capitala cu localitățile 
Iași, Mangalia, Timișoara, Sibiu, 
Deva, Brașov, Tulcca, Oradea, 
Cluj, Satu Mare și Suceava.

(Agerpres)
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B0X‘ „Centura de aur“ 
spre fazele decisive

• Astâ-searâ, în ring campionii olimpici Correa și Ste
venson (Cuba)

Competiția pugilistică internaționa
lă „Centura de aur" a continuat ieri 
in sala Floreasca. După amiază și 
seara, in cele două gale, in ring au 
urcat 40 de boxeri. în general, parti
dele s-au situat la un inalt nivel de 
combativitate, in unele cazuri publi
cul spectator fiind plăcut surprins de 
acuratețea boxului practicat, de teh
nica. forța și varietatea loviturilor. 
Ca și in gala inaugurală de luni sea
ra, boxerii români s-au impus aten
ției, coborind ringul in postura de în
vingători, aplaudați pentru evoluția 
lor.

Unul dintre cele mai frumoase me
ciuri ale galei de după amiază l-au 
furnizat românul Gh. Ciochină și 
nord-coreeanul Tak En Gun, in ca
drul categoriei pana (57 kg). Bine 
pregătiți din punct de vedere fizic, 
adepți ai unui box curat, in linie, 
permanent lucizi și glndind acțiunile, 
ambii boxeri au luptat admirabil, pe 
tot timpul celor trei reprize. Victoria 
lui Ciochină (acordată cu 4—1) este 
deosebit de merituoasă. La aceeași 
categorie, o ațtă partidă pasionantă : 
N. Butișaga (România) — Torizzo 
(Cuba). Pugilistul nostru a început 
oarecum timorat, lăsindu-1 pe cuba
nez să-și adjudece primul rund. în 
continuare, Butișaga reface, de-a 
dreptul impresionant, handicapul cu 
prelungite serii de lovituri la față și 
la corp. în ultimul minut este rlndul 
cubanezului să lupte pentru a re
monta, căci el însuși iși dâ seama că 
este in dezavantaj. Pugilistul nostru 
rezistă. El obține o aplaudată victo
rie, deși arbitrii-judecători l-au a- 
cordat-o doar la limită (3—2). Foarte 
bine a boxat și ugandezul Ayubu, in 
compania tenacelui și rezistentului 
Octavian Amăzăroaie. Const. Stefa- 
novici l-a întrecut (decizie cu 5—0) 
pe olandezul Kringesman.

Alte rezultate din prima gală: categ. 
cocoș: Romero (Cuba) ciștigă prina- 
bandon (rundul III) la maghiarul 
Olah, Kim En Jun (R.P.D. Coreeană) 
b.p. Al. Dobăeș (România), Toni Mir
cea (România) b.p. Aquaviva (Fran
ța) ; categ. semimijlocie : S. Mihal- 
cea (România) b.p. Balbuzanov (Bul
garia).

La gala de aseară, asistența s-a 
cifrat la aproximativ 1 500 de per
soane. Numeroșii spectatori n-au a- 
vut ce regreta. Partida cea mai a- 
plaudată au oferit-o românul C. 
Gruiescu și cubanezul Ramon Du- 
valon, la categoria 51 kilograme. 
Gruiescu a obținut victoria (cu 4—1). 
La aceeași categorie I. Șulă (Româ
nia) a ciștigat la puncte in fața 
francezului Forogues, I. Faredin 
(România) l-a întrecut la puncte pe 
Dan En Fan (R-P.D^ Coreeană), iar 
ugandezul Odwori l-a invins la 
puncte pe turcul Erdogan. Rezultate 
la categoria ușoară : M. Teofil (Ro
mânia) ciștigă prin abandon III la 
Sef Nar (Turcia), P. Dobrescu (Ro
mânia) b.p. Ju En Son (R.P.D. Co
reeană) intr-o partidă de mare 
spectacol, iar C. Cuțov invinge tot 
la puncte pe Estable (Cuba).

Gala de astă seară (de la ora 19) — 
tot in sala Floreasca — aduce in ring 
pe cel doi campioni olimpici prezenți 
la „Centura de aur" : cubanezii E- 
milio Correa și Teofilio Stevenson 
(Correa il va intîlni, la categ. semi
mijlocie, pe compatriotul nostru Va- 
leriu Prodan, iar Stevenson, la categ. 
grea, pe olandezul H. Thoonen). Cu 
interes sint așteptate și partidele : 
Hernandez (Cuba)-Cosma (România), 
Curcetti (Italia)-Turei (România), 
Vigh (Ungaria)-S. Mihalcea (Româ
nia).

1. D.

RUGBI
ÎNCEPE TURNEUL F.I.R.A. 

PENTRU JUNIORI
Cel de-al cincilea Turneu F.I.R.A. 

— cea mai importantă competiție 
continentală pentru echipele de ju
niori — începe astăzi după amiază 
in Capitală. Eveniment marcant in 
viața rugbistică internațională, tur
neul reunește reprezentative din opt 
țări. Juniorii români — avind o dublă 
răspundere, de deținători ai trofeului 
și de gazde — s-au pregătit cu asi
duitate pentru aceste confruntări, in 
intenția lor și a antrenorilor fiind 
ocuparea unuia din locurile fruntașe 
ale. clasamentului final. Astăzi, echi
pa României susține pe stadionul 
„Progresul", de la ora 16, partida cu 
reprezentativa Poloniei (arbitru : 
marocanul Vath Allah). Juniorii 
noștri pornesc cu prima șansă. In 
continuare, pe același stadion, me
ciul Spania — R.F. Germania (arbi
tru : polonezul Pawel Smaczny), al 
cărui rezultat este dificil de antici
pat, echipele fiind de valori relativ 
egale.

Celelalte patru echipe participante 
la turneu vor evolua pe stadionul 
Giulești. in cuplaj, de la ora 16, 
astfel : Franța — Maroc (arbitru : ro
mânul R Chiriac) și Italia — Ceho
slovacia (arbitru : francezul Francis 
Flingou). Rugbiștli francezi sint con
siderați mari favoriți (de altfel, ei au 
ciștigat primele trei ediții ale Tur
neului F.I.R.A.). Al doilea meci însă 
este deschis oricărui rezultat

VOLEI: Turneul final 

al campionatului masculin
în sala sporturilor din Pitești 

a Început turneul final de vo
lei masculin divizia A pentru locu
rile I—VI. După Intilniri de o 
calitate mediocră, s-au înregistrat re
zultatele : Dinamo București — Vii
torul Bacău 3—0 (15-7. 15-10, 15—7), 
Steaua Euourcști — Rapid Bucu
rești 3—0 (15—8, 15-10, 15—11), U- 
niversitatea Cluj — I.E.F.S. Bucu
rești 3—1 (3—15, 15—12, 15—13).

FOTBAL

Azi la Kiev: meciul amical dintre 

echipele României și U. R. S. S.
Astăzi, pe stadionul central din 

Kiev se va desfășura întilnirea in
ternațională amicală de, fotbal dintre 
selecționatele României și U.R.S.S., 
care se pregătesc in vederea meciu
rilor oficiale din preliminariile cam
pionatului mondial. Partida este aș
teptată cu viu interes de iubitorii de 
fotbal din Kiev. Se așteaptă ca astă- 
seară să fie prezenți circa 70 000 de 
spectatori în tribunele marelui sta
dion din capitala R.S.S. Ucrainene.

HANDBAL: „Clipa

țărilor latine“
BACĂU (Corespondentul „Scân

teii", Gh. Baltă). — Peste 5 000 de 
iubitori ai sportului din municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej au asistat ieri 
la deschiderea festivă și la întrece
rile programate pentru prima zi a 
turneului internațional de handbal 
dotat cu „Cupa țărilor latine". 
Participă reprezentativele masculine 
de tineret ale Braziliei, Franței, Spa
niei, Portugaliei, Italiei și României.

în primul meci s-au întilnit re
prezentativele Franței și Braziliei. 
Handbaliștii francezi au ciștigat au
toritar cu scorul de 23—13 (11—6). 
Un meci frumos, echilibrat, mult 
aplaudat, a fost cel dintre reprezen
tativele Spaniei și Portugaliei. 
Ambele echipe au desfășurat un joc 
în viteză, tehnic, cu faze frumoase 
de poartă. Victoria a revenit hand- 
baliștilor spanioli cu scorul de 
16—13 (8—5). In ultimul meci, des
fășurat la lumina reflectoarelor, 8-au 
intilnit reprezentativele de tineret 
ale României șl Italiei. Echipa 
noastră a dominat copios, mai ales 
in prima repriză, ciștigind cu sco
rul final de 16—7 (10—3).

Pentru azi, programul prevede ln- 
tîlnirile dintre echipele Spaniei și 
Italiei, Franței șl Portugaliei, Româ
niei și Braziliei.

AUSTRALIA

Proiecte de înnoire
in viața social-politică

Pentru jocul care va începe la ora 
18 .(ora Bucureștiului) antrenorii ce
lor două selecționate au anunțat 
următoarele formații probabile : 
ROMANIA : Răducanu — Sătmărea- 
nu, Pescaru, Sameș, Dcleanu — Du
mitru, Anca. Nunweiller — Troi. Du- 
mitrache, Lucescu ; U.R.S.S. : Ruda
kov — Doduașvili, Olșanskî, Kaplici- 
nii, Lovcev, Muntean, Fedotov, An- 
driasin, Kolotov, Zincenko, Blohin.

Partida va fi transmisă în direct de 
către posturile noastre de televiziune.

AȘA, DA!
Raușita crosului „1 Mai" 
în organizarea sectorului 8

Hotărît lucru, crosul ciștigă de par
tea sa un număr mereu crescind de 
practicanțl. Nici vremea răcoroasă, 
nici cerul mohorlt n-au fost de na
tură să constituie un impediment pen
tru proaspeții amatori de cros. Do
vada cea mai bună au avut-o ieri, la 
ora 15,30, mii de bucureșteni care toc
mai ieșeau de la serviciu, ca și mulți 
alți oameni aflați cu treburi in jurul 
Gării de Nord. Din fața Ministeru
lui Transporturilor și Telecomunica
țiilor plecau pe un traseu ce inclu
dea Calea Griviței, iar, ca punct fi
nal, Parcul Copilului, peste 3 000 de 
crosiști dintre salariații întreprinde
rilor și instituțiilor din sectorul 8 ! 
Intr-o organizare pe deplin reușită, 
alergătorii au străbătut cu ambiție 
și cu voia bună intipărită pe fețe 
întregul traseu, făcind o veritabilă 
propagandă pentru sport și sănătate 
in fața numeroșilor spectatori ocazio
nali prezenți pe trotuare și în piețe. 
La încheierea crosului, denumit 
„1 Mai", ciștigătorii au primit diplo
me și trofee binemeritate pentru 
victoriile in frumoasa lor întrecere.

„It’s time" (A sosit 
vremea) — această 
lozincă, care a consti
tuit laitmotivul cam
paniei electorale a 
Partidului laburist 
australian, sintetizind 
necesitatea urgentă a 
unor măsuri care să 
scoată țara din imobi
lismul politic, care a 
caracterizat-o timp de 
un sfert de veac, a 
început acum, după ce 
partidul a dobindit 
victoria in alegeri, 
să-și găsească expre
sii de ordin practic. 
Pe biroul noului par
lament. ale cărui lu
crări srau deschis re
cent. se găsesc nume
roase proiecte de legi
— circa 60 la număr
— menite să introducă 
un șir de schimbări 
înnoitoare în peisajul 
social-politic. Printre 
proiecte se află și a- 
cela al acordării drep
tului de vot, începind 
de la virsta de 18 ani, 
împreună cu posibili
tatea ca tinerii să 
poată fi desemnați, de 
la aceeași vîrstă, can
didați în alegerile par
lamentare. Unul din 
proiecte se referă la 
îmbunătățirea condiți
ilor de exjstență pen
tru aborigeni, între 
altele, prin ridicarea 
restricțiilor de depla
sare.

In spiritul ..pro
gramului de la Laun
ceston" din 1971, al 
partidului laburist, 
care preconiza „crea
rea și lărgirea unor 
întreprinderi de stat, 
neexcluzîndu-se chiar 
naționalizările". gu
vernul a anunțat etati
zarea unor întreprin
deri, Îndeosebi in do

meniul producției de 
medicamente. De ase
menea, se va construi 
o întreprindere de stat 
de distribuire a gaze
lor printr-o rețea care 
va cuprinde întregul 
teritoriu al țării. Alte 
proiecte de lege vi
zează îmbunătățirea a- 
sistenței medicale și 
mărirea pensiilor, sus
pendarea unor legi 
antimuncitoresti etc. 
Totodată se preconi- 
zează măsuri de re- 
strîngere a sferei de 
acțiune a capitalului 
străin, care, oină a- 
cum. își putea des
fășura nestingherit o- 
perațiile.

Premierul Whitlam 
speră ca, prin înfăptui
rea măsurilor propu
se, să ajungă la o 
rată de creștere eco
nomică de 8—7 la 
sut'ă. față de 3—5 la 
sută, cit era Dină in 
prezent, și la elimina
rea progresivă a șo
majului. De altfel, po
trivit datelor oficiale, 
din ianuarie șomajul a 
înregistrat o tendință 
de descreștere, paralel 
cu sporirea număru
lui locurilor de muncă.

Toate aceste măsuri 
— scrie „Sidney Mor
ning Herald" — des
chid perspectiva con
solidării independenței 
economice și. impli
cit, creează posibili
tăți reale pentru ca 
Australia să-si ela
boreze o politică ex
ternă proprie. De alt
fel. printre obiectivele 
principale ale politicii 
externe a noului gu
vern se află retrage
rea din blocul militar 
S.E.A.T.O., normali
zarea și îmbunătățirea

relațiilor cu vecinii 
asiatici. După cum 
declara primul minis
tru, Whitlam, Austra
lia „nu mai poate ac
cepta să-si alinieze 
politica după dorința 
Washingtonului și a 
Londrei, așa cum a 
procodst în întreaga 
perioadă postbelică".

în spiritul noii o- 
rientări preconizate, 
guvernul australian a 
decis, in ajunul des
chiderii sesiunii par
lamentare, să stabi
lească relații diplo
matice cu R. D. 
Vietnam. Merită a- 
mintit și un amănunt, 
poate secundar, dar in 
nici un caz lipsit de 
semnificație: a fosta- 
nuntat un concurs 
pentru crearea unui 
nou imn național 
..care să traducă in 
viață aspirațiile aus
tralienilor și să re
flecte statutul Austra
liei ca stat indepen
dent" : se intenționea
ză și crearea unul 
nou drapel de stat.

Linia programatică 
anunțată pe plan in
tern și extern, primii 
pași spre concretizarea 
ei, precum și perspecti
vele deschise in acest 
fel au fost primite in 
mod favorabil de 
populație. Aducind un 
vint proaspăt în viata 
politică și social-eco- 
nomică a tării, aceste 
evoluții sint. totodată, 
semnificative pentru 
amplul proces de 
transformări progre
siste care se face tot 
mai mult simtit pe 
toate meridianele lu
mii.

M. CARACIOV

sens.au


viața internațională________
CAMBODGIA

DEMISA GUVERNULUI
PNOM PENH 17 (Agerpres). - 

Guvernul de la Pnom Penh a demi
sionat marți in mod oficial — anunță 
agenția France Presse citind un co
municat dat publicității de „pre
ședintele" Lon Noi.

Observatorii consideră că acesta 
este un nou simptom al dezintegrării 
regimului lonnolist care nu mai con-

tratează in prezent dcclt capitala 
Pnom Penh, complet încercuită de 
forțele de rezistență, și citeva capi
tale provinciale. După cum s-a mal 
relatat. 90 la sută din teritoriul 
Cambodgiel a fost eliberat de forțele 
patriotice ale Frontului Unit Națio
nal al Cambodgici și Guvernului Re
gal de Uniune Națională.

Lucrările Comitetului 
pentru dezarmare
GENEVA 17 (Corespondență de 

la C. Vlad). — în cadrul ședinței de 
marți a Comitetului pentru dezar
mare, care și-a desfășurat lucrările 
la Palatul Națiunilor din Geneva, au 
luat cuvintul șefii delegațiilor Bulga
riei, Olandei și Suediei. Expunerea 
reprezentantului Bulgariei a fost con
sacrată problemelor interzicerii arme
lor chimice și a experiențelor cu 
arme nucleare, precum și pregătirilor 
privind convocarea unei conferințe 
mondiale de dezarmare. Reprezentan
tul Olandei a sprijinit propunerea 
delegației Japoniei ca in cursul sesi
unii din vară a comitetului să albă 
loc ședințe cu participarea experți- 
lor, pentru elucidarea diferitelor as
pecte tehnice privitoare la Interzice
rea experiențelor nucleare.

PREMIERUL K. TANAKA 
A PRIMIT DELEGAȚIA 

ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE 
CHINA-JAPONIA

Soldați lonnoliști retrogindu-se in fața atacurilor forțelor patriotice care 
înaintează in zona Pnom Penh

Acțiuni ale forțelor patriotice

TOKIO 17 (Agerpres). — Kakuei 
Tanaka, primul ministru al Japoniei, 
a primit marți delegația Asociației 
de prietenie China-Japonia. con
dusă de Liau Cen-gi, președintele a- 
cestei asociații. Șeful delegației chi
neze a transmis premierului ja
ponez urări de sănătate din partea 
președintelui Mao Tzedun și a pre
mierului Ciu En-lai. Cu acest pri
lej — menționează agenția China 
Nouă — a avut loc o convorbire cor
dială, prietenească. Tot in cursul zi
lei de marți, șeful delegației chineze 
a avut o convorbire cu Yasuhiro 
Nakasone, ministrul industriei și co
merțului exterior al Japoniei.

Ședința Comitetului Executiv
al C. A. E. R

MOSCOVA 17 (Corespondență do 
la N. Crcțu). — Marți dimineața s-a 
deschis, la Moscova, cea de-a 62-a 
ședință a Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc. La lucrări participă repre
zentanții permanent! ai țărilor mem
bre In C.A.E.R.. vicepreședinți al 
guvernelor din : Bulgaria — T. To- 
lov, Cehoslovacia — F. Hamouz,

Cuba — F. Bravo Pardo, R. D. Ger
mană — H. Weiss, Mongolia — D. 
Gombojav, Polonia — M. Jaglelski, 
România — Ghcorghe Rădulescu, 
Ungaria — P. Valyi. Uniunea Sovie
tică — M, A. Lcseciko.

La lucrări participă, de asemenea, 
M. Orlandici. vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal al R.S.F, 
Iugoslavia.

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT
CHILE

Se consolidează unitatea
de acțiune a comuniștilor

întilnire a reprezentantului
P.C.R. la sărbătorirea

P.S. din Chile
SANTIAGO DE CHILE 17. — Co

respondentul Agerpres. Eugen Pop. 
transmite : Tovarășul Constantin 
Băbălău. membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
ministrul energiei eleotrice. care re
prezintă Partidul Comunist Român la 
manifestările prilejuite de cea de-a 
40-a aniversare a întemeierii Parti
dului Socialist din Chile, a avut o 
întilnire cu Alejandro Giliberto și 
Erich Schnake, membri al Comisiei 
Politice a C.C. al P.S. din Chile. A 
participat, de asemenea. Guarani Pe- 
reda. membru al Comitetului Central 
al P.S. din Chile.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de păreri în legătură cu 
probleme de interes comun pentru 
cple două partide.

La întilnire a fost de fată Vasile 
Dumitrescu, ambasadorul României 
la Santiago de Chile.

BELGRAD și socialiștilor

BELGRAD 17 (Corespondență de la 
S. Morcovescu). — La Belgrad au a- 
vut loc, la 17 aprilie, convorbiri intre 
președintele Consiliului Executiv Fe
deral. Djemal Biedici, și cancelarul 
federal al R. F. Germania. Willy 
Brandt. Convorbirile s-au referit la 
relațiile bilaterale și colaborarea 
dintre cele două țări, precum și la 
probleme internaționale de interes 
reciproc. Cei doi premieri au consta
tat că in ansamblu relațiile reciproce 
sint foarte bune, dar că există încă 
multe posibilități pentru dezvoltarea 
lor continuă, ceea ce va permite și 
rezolvarea unor probleme deschise 
între cele două țări. Convorbirile 
s-au axat, în mare parte, pe colabo
rarea economică, ........................  '
și culturală.

tehnico-științifică

H. WILSON
PNOM PENH 17 (Agerpres). — în 

pofida intenselor bombardamente ale 
aviației americane — anunță agenția 
France Presse — forțele de rezisten
tă continuă să se apropie de Pnom 
Penh. în sud. ele se află la 8 km de 
localitatea Takhmau, situată la 5 km 
de capitală, bombardind garnizoana 
dc aici cu tunuri și mortiere. Situația 
este destul de gravă, a declarat co
respondentului A.F.P. un ofițer supe
rior lonnolist, care a adăugat că mai 
multe poziții guvernamentale din re
giune au fost cucerite de patrioți, in 
special de-a lungul șoselei 21, care 
leagă Pnom Penhul de importanta 
garnizoană lonnolistă de la Saang. 
Șoseaua însăși este tăiată pe o dis
tanță de 6 km și aviația tactică a- 
mericană. in ciuda unor bombarda- 
mc-nte intensive, nu a reușit sâ o 
scoată de sub controlul patrioților. Pe

de altă parte, în același sector sudic, 
garnizoana din localitatea Setbo, în
cercuită de forțele de rezistență de 
o săptămină, a început să ducă lipsă 
de apă, alimente și muniții.

„PERSPECTIVE FAVORABILE PENTRU 
COLABORAREA CHINO-BRITANICĂ"

SI-A ÎNCHEIAT
VIZITA LA PRAGA

VIETNAMUL DE SUD 17 (Ager
pres). — Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud a adresat țărilor participante la 
Conferința internațională asupra 
Vietnamului un memorandum in 
care cere respectarea cu strictețe a 
tuturor prevederilor Acordului de la 
Paris privind Vietnamul și a proto
coalelor aferente.

Amintind eforturile depuse de 
G.R.P. al R.V.S. pentru respectarea 
acestor prevederi, memorandumul 
relevă, totodată, că S.U.A. și admi
nistrația saigoneză au încălcat de 
numeroase ori prevederile Acordului 
de la Paris. Astfel, partea saigoneză 
nu și-a îndeplinit obligațiile in ce 
privește predarea persoanelor mili
tare și civile pe care le ține in cap
tivitate, iar la consultările dintre cele 
două părți sud-vietnameze delegația 
saigoneză îngreunează desfășurarea 
convorbirilor.

Memorandumul cere ca administra
ția saigoneză și S.U.A. să înfăptuias
că toate prevederile Acordului de la 
Paris privind Vietnamul și ale Actu
lui final al Conferinței internaționa
le asupra Vietnamului. Totodată, in- 
formind guvernele semnatare ale Ac
tului asupra stadiului îndeplinirii 
prevederilor Acordului de la Paris, 
G.R.P. al R.V.S. propune acestor gu
verne să condamne cu hotărire în
călcările acordului și să lanseze un 
apel la respectarea strictă a celor 
două documente.

Comentind agravarea situației 
din Cambodgia, ziarul „LE FI
GARO" scrie : Odată mai mult, 
Washingtonul se găsește in pos
tura de prizonier al contradic
țiilor propriei sale politici. A- 
cesta acordă sprijin unor re
gimuri dintre cele mai impopu
lare. iar cel al lui Lon Noi este 
un elocvent exemplu, pentru ci 
nu este susținut decit de armată 
și de o parte a administrației și 
pentru că el controlează mai 
puțin de o cincime din terito
riul Cambodgiei.

Ce poale să facă guvernul a- 
merican pentru a ieși din a- 
ceastă situație ? Va accepta el 
oare propunerile de negocieri 
ale prințului Sianuk sau, dim
potrivă, va continua să susțină 
un om care, după trei ani de 
exercitare a puterii, a făcut de
monstrația strălucită a neputin
ței sale ? Pină in prezent S.U.A. 
au urmat cea de-a doua cale. 
Văzind ce s-a petrecut in Viet
nam, este permis să ne îndoim 
că această cale poate fi cea 
mal realistă. Totul lasă să se 
creadă că. dimpotrivă, ea este 
cea mai periculoasă.

Tntîlnirea lui Alec Douglas-Home cu un grup de ziariști chinezi
LONDRA 17 (Agerpres)'. — Alee 

Douglas-Home, ministrul afacerilor 
externe al Marii Britanii, a primit 
delegația de ziariști chinezi, aflată in 
vizită la Londra, și a avut o convor
bire prietenească cu membrii dele-

Dezbaterile din

Consiliul de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 17 (Ager- 

pres). — Consiliul de Securitate și-a 
continuat, marți, dezbaterile consa
crate examinării plîngeril Libanului 
in legătură cu raidurile întreprinse, 
săptămină trecută, de forțe israeliene 
de comando în localitățile Beirut și 
Saida.

Reprezentantul Marii Britanii, Co
lin Crowe, a calificat acțiunea for
țelor israeliene ca „un act de vio
lență" ce contravine, din toate punc
tele de vedere, prevederilor Cartel 
Națiunilor Unite, un act ce nu poate 
fi acceptat de comunitatea Interna
țională.

gației — relatează agenția China 
Nouă.

Cu acest prilej, ministrul englez a 
relevat că „au avut loc o seric de 
convorbiri Ia nivel ministerial intre 
guvernele chinez și britanic și discu
țiile au arătat că există — cu toate 
deosebirile dintre sistemele noastre 
politice și sociale — un vast dome
niu in care putem ajunge la un a- 
cord". El a declarat, de asemenea, că 
există perspective favorabile pentru 
colaborarea chino-britanică in dome
niile industrial, tehnologic și comer
cial și că este de dorit să se desfă
șoare schimburi mai numerbase în 
sfera culturii, științelor, medicinii și 
sportului între cele două popoare.

PRAGA 17 (Agerpres). — Harold 
Wilson, lider al Partidului laburist 
din Marea Britanie, și-a încheiat 
vizita in R.S. Cehoslovacă. El a a- 
vut convorbiri cu Gustav Husak, se
cretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, cu Lubomir Strougal, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.C., președinte al guvernului 
R.S.C., precum șl cu alți conducători 
de partid și de stat cehoslovaci. în 
cursul convorbirilor s-a făcut un 
schimb de păreri asupra situației in
ternaționale actuale, acordindu-se o 
atenție deosebită pregătirilor confe
rinței general-europene, care' au loc 
la Helsinki și posibilităților de dez
voltare a relațiilor dintre Cehoslova
cia și Anglia.

Recent, în viața 
partidelor comunist și 
socialist — formațiile 
politice cu cea mai 
mare pondere in ca
drul Frontului Unită
ții Populare din Chile 
— au avut loc eveni
mente importante — 
ședințe plenare ale 
Comitetelor Centrale, 
care au dezbătut prin
cipalele obiective eco
nomice și politice ale 
etapei actuale.

Ambele plenare au 
pus în lumină creș
terea bazei de masă a 
guvernului. realîtate 
demonstrată pregnant 
de alegerile parla
mentare de la 4 mar
tie. în acest context 
al evoluției raportu
lui de forțe, a fosta- 
nalizat și conținutul 
sarcinilor Imediate si 
de perspectivă ale 
dezvoltării țării. Cele 
două partide au apre
ciat că. în fata acțiu
nilor dușmănoase în
treprinse de reacțiu- 
nea internă si mono
polurile internaționale, 
stringerea rindurilor 
în jurul guvernului 
popular este o sarci
nă de căpetenie. A- 
părarea guvernului pe 
care îl prezidează Sal
vador Allende devine 
o cauză patriotică și 
cu adevărat naționa
lă — arăta. în cuvîn- 
tarea rostită la plena
ra P.C.C., Luis 
valan. secretarul

FRANȚA

Noi bombardamente
americane în Laos

SAM NEUA 17 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A. informează, reluînd o 
relatare a agenției Khaosan Pathet 
Lao. că bombardamentele efectuate, 
luni, de aviația americană asupra te
ritoriului Laosului, care s-au produs 
in timp ce populația serba Anul Nou 
laoțian, au provocat pierderi de vieți 
omenești și importante daune mate
riale. în timp ce administrația locală 
se străduia să acorde asistență vic
timelor, aviația americană a efectuat 
noi atacuri in aceeași zonă, provocînd 
alte victime — arată agenția Khao
san Pathet Lao.

★
WASHINGTON 17 (Agerpres). — 

Reluarea bombardamentelor aviației 
americane asupra teritoriului Laosu
lui, anunțată luni de Comandamen
tul tortelor aeriene ale S.U.A. din 
Pacific, a provocat o serie de reacții 
de protest in rindul oamenilor poli
tici americani. Liderul majorității 
democrate din Senat, Mike Mans
field. a declarat că aceasta pune in 
pericol respectarea acordului de în
cetare a focului in Vietnam. La rin
dul său. Hugh Scott, liderul senato
rilor republicani, a cerut guvernului 
S.U.A. sâ pună capăt, cit mai curind 
posibil, bombardamentelor întreprin
se de aviația americană asupra teri
toriului Laosului. De asemenea, se
natorul republican Mark Hatfield a 
declarat : „Poporului american I se 
spune mereu că pacea In Jndochina 
a fost realizată și totuși noi conti
nuăm să semănăm moarte și distru
gere in satele fi cătunele din Laos și 
Cambodgia".

Cor-
ge-

neral al partidului. 
Partidul comunist con
sideră și va considera 
și pe viitor ca prima 
sa datorie patriotică și 
revoluționară apăra
rea dreptului do poru- 

chilian de a mer- 
inainte pe drumul 

pe care sl l-a ales, 
în rezoluția politică 
a plenarei Comitetu
lui Central a.l Parti
dului socialist se sub
liniază că „guvernul 
popular este instru
mentul fundamental 
al luptei poporului 
pentru cucerirea pu
terii. Apărarea neabă
tută a guvernului 
popular a fost și este 
o chestiune vitală a 
politiei! partidului".

Cele două plenare 
degajă preocupări co
mune legate de in
tensificarea si dez
voltarea procesului re
voluționar si hotărirea 
de a se îndeplini cu 
consecventă programul 
Unității Populare. în 
acest sens a fost sub
liniată necesitatea în
tăririi coeziunii în
tre partidele Unității 
Populare. „Rezultatele 
alegerilor — arăta 
L. Cor val an — au de
monstrat, o dată mal 
mult, că partidele co- 
munisit sl socialist sint 
stilpli de bază ai miș
cării populare, că 
înțelegerea dintre ele 
continuă si va conti
nua să constituie oro- 
blema-cheie pentru

lui 
ge

revoluțieiînaintarea 
chiliene".

O atenție 
s-a acordat . 
lor de politică econo
mică. La ședința Comi
tetului Central al Par
tidului comunist s-a 
subliniat necesitatea 
urgentă de a se 
trece la o conducere 
unică, planificată, a e-, 
conomiei, care ’ 
eze condiții 
bile pentru 
producției și 
formări în 
relațiilor de 
ție - ’ '•
cisive pentru între
gul proces revolu
ționar. Creșterea pro
ducției șl a pro
ductivității muncii 
— s-a subliniat la 
plenară — reprezintă 
calea spre satisface
rea nevoilor celor mal 
urgente ale maselor.

Lucrările si conclu
ziile celor două plena
re au scos in evidență 
intensitatea efortului 
pentru căutarea și 
Identificarea celor mai 
potrivite soluții eco
nomice și politice, 
pentru unirea cit mai 
strinsă a tuturor for
țelor pe care se spri
jină guvernul Unității 
Populare în finaliza
rea prevederilor pro
gramului său revolu
ționar.

deosebită 
probleme-

să cre
ta v ora- 
bătălia 
trans- 

nat.ura 
... __ produc-
- chestiuni de- 

pentru 
proces

Eugen POP
Santiago de Chile

Manifestațiile producătorilor

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT
agricoli la Valenciennes

Congresul opoziției democratice din. Portugalia

15 martie a fost termenul pînă cînd 
alegătorii din Portugalia și-au putut 
trece numele pe listele electorale in 
vederea scrutinului parlamentar care 
va avea loc in octombrie. Dintre cei 
nouă milioane de cetățeni cu drept 
de vot, pe listele electorale nu s-au 
înscris insă decit.. 23 la sută, dintre 
care jumătate sint funcționari și o- 
fițeri superiori, trecuți din oficiu pe 
liste de către comisiile electorale.

Evident, această abținere in masă 
este o expresie a neîncrederii în or
ganizarea alegerilor in condițiile re
gimului dictatorial, o reacție de pro
test față de politica internă și exter
nă a Portugaliei. Pe plan intern cau
zele nemulțumirii trebuie căutate in 
spirala vertiginoasă inflaționistă, si
tuația precară din agricultură, sector 
dominat de marile latifundii, plaga 
analfabetismului, care afectează peste 
o treime din populația țării. In ce 
privește politica externă, opinia pu
blică portugheză se pronunță tot mai 
vehement împotriva războiului colo
nial din coloniile africane, război care 
înghite cea mai mare parte a buge
tului tării sl produce mari suferințe 
nu numai populației din Angola, Mo- 
zambic si Guineea-Bissau, car^ luoîă 
pentru independență, ci și celor tri
miși să apere o cauză pierdută și fa
miliilor acestora.

Acestea sint condițiile in care s-a 
întrunit Congresul opoziției demo
cratice din Portugalia. Opoziția de
mocratică nu este recunoscută de gu
vern. dar ea și-a găsit diferite forme 
de acțiune, unele semilegale, altele 
legale, diferențiate de la o regiune 
la alta, in ciuda măsurilor represive 
ale autorităților. Explicația pentru 
care guvernul Caetano a autorizat, 
totuși, ținerea acestui congres este 
simplă : se urmărea să se creeze, 
pentru estomparea vehementelor cri
tici aduse regimului de la Lisabona, 
iluzia unei atitudini de liberalizare, 
pe care, de altfel, premierul portu
ghez se străduiește de mal multă 
vreme s-o întrețină. Aceasta a fost 
„socoteala de acasă", la care trebuie 
adăuga» amănuntul că. dm ordinul 
autorităților, acțiunile pregătitoare ale 
congresului au fost limitate numai la 
orașul portuar Avelro. In celelalte 
regiuni ale țârii adunările pregătitoa
re au fost interzise, studenții si mun
citori care la Lisabona au lipit afișe 
pe ziduri au fost arestați, autobuzele 
cu participanti Ia congres au fost su
puse controlului autorităților. Iar cel 
sosiți din alte localități, reținuți de 
poliție.

■ SB

Chiar și in aceste condiții difi
cile, lucrările congresului au pus in 
evidentă voința participantilor de a 
stabili o platformă comună. O comi
sie națională formată din 150 de de
legați a formulat principalele reven
dicări : încetarea războiului colonial 
din Africa ; democratizarea țării și 
ținerea de alegeri cu adevărat libere ; 
eliberarea deținuților politici șl în
toarcerea in țară a celor ce trăiesc 
in exil ; o politică economică și so
cială dreaptă care să asigure locuri 
de muncă și posibilități de existență 
tuturor oamenilor muncii, inclusiv 
celor siliți să emigreze (din 9 mili
oane de portughezi, un milion sint 
emigranți) ; stabilirea de relații di
plomatice cu țările lumii, indiferent 
de regimul social-politic. Multi din 
cel care au luat cuvintul au subliniat 
că represiunile polițienești nu vor 
putea să stăvilească avintul forțelor 
democratice. Minute în șir, in mica 
sală de cinematograf din Aveiro unde 
s-a ținut congresul a răsunat lozinca: 
„P.I.D.E. (poliția secretă portugheză) 
afară". La sfirșitul unei înflăcărate 
cuvintâri, in care a înfierat ..statul 
fascist", soția liderului social-demo
crat in exil Mario Soares a cerut un 
moment de reculegere pentru oma
gierea memoriei deținuților politici 
care au murit In închisori.

Deși demonstrația fixată pentru 
ultima zi a congresului a fost inter
zisă, ea a avut totuși loc. Poliția a 
intervenit cu brutalitate folosind bas
toane de cauciuc și recurgind la cîinl 
special dresați. Demonstranții au 
fost împrăștiați, 20 de persoane, băr
bați și femei, au fost rănite. Semni
ficative sint, de altfel, declara
țiile secretarului de stat pentru 
informații al guvernului portughez, 
Moreira Baptista, care și-a manifes
tat iritarea evidentă față de „tendin
țele politice mergind de la socialism 
pină la comunism exprimate în ca
drul congresului", aducind ca argu
mente faptul că „în rezumat, pro
gramul propus tinde să schimbe con
stituția. să răstoarne regimul și gu
vernul. să adopte soluții colectiviste 
și să introducă un climat de luptă de 
clasă cu toate consecințele el...“.

Asemenea afirmații vădesc in mod 
clar că autoritățile sint alarmate de 
rezultatele congresului, care au de
pășit, dacă se poate spune așa. „aș
teptările" autorităților.

L. CORCIU

SOFIA 17. — Corespondentul 
Agerpres, . C. Amariței, trans
mite : Marți, 17 aprilie, tovară
șul Mihai Suder, ministru se
cretar de stat, șeful delegației 
Ministerului Economiei Foresti
ere și Materialelor de Construc
ții, a fost primit de Mako Da- 
kov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria.

A fost prezent Trofin Sime- 
drea, ambasadorul țării noastre 
la Sofia.

întilnirea 8-a desfășurat ln- 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

0 adunare populară a 
avut loc la Phenian, <*>  prlle- 
jul vizitei în R.P.D. Coreeană a Iul 
Norodom Sianuk, șeful statului cam
bodgian, președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei. Au luat 
cuvintul Kim Ir Sen, președintele 
R.P.D. Coreene, și Norodom Sianuk.

Președintele R.S.F. lugo- 
slavin, IosiP Broz 1-3 primit 
la Brioni și a avut o convorbire cu 
Carlos Lleras Restrepo, fost pre
ședinte al Columbiei, președintele 
Partidului Liberal din Columbia.

Primul ministru al Ira- 
HUlui, Amir Abbas Hoveyda, a fă
cut, la 17 aprilie, o escală la Mos
cova, venind de la Londra in drum 
spre patrie. După cum relatează 
agenția T.A.S.S., el a avut o con
vorbire cu premierul sovietic, 
Alexei Kosighin, in legătură cu 
probleme de interes reciproc.

Tratativele S.A.L.T. La 
sediul reprezentanței permanente a 
Statelor Unite pe lingă Oficiul 
O.N.U. din Geneva a avut loc. 
marți, o nouă întilnire a delegațiilor 
sovietică și americană care poartă 
convorbiri privind limitarea arma
mentelor strategice.

La Helsinkiau ,nccPu*.
convorbirile dintre Kalevi Sorsa, 
prim-ministru al Finlandei, șl Stan
ko Todorov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria — 
Informează agenția B.T.A.

La Belgrad “u ovul loc con" 
vorbiri între Stane Dolanț, secretar 
al Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., și Konstantin Telalov. secre
tar al C.C. al P.C. Bulgar. După 
cum relatează agenția Taniug. con
vorbirea s-a referit la probleme le
gate de colaborarea dintre U.C.I. șl 
P.C. Bulgar in perioada următoare

Primul ministru nl I’n’iei, 
Giulio Andreotti, a fost primit, în 
cursul zilei de marți, de președin
tele Richard Nixon, care a exori- 
mat speranța că vizita premierului 
Italian va contribui la ..punerea 
unor baze noi" in relațiile dintre 
cele două state. La Casa Albă au 
început convorbirile oficiale.

La Pekin au avut loc- marți, 
convorbiri între LI Sien-nien, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, și 
Nouhak Phoumsavan, membru al 
Comitetului Permanent al C.C. al 
Frontului Patriotic Laoțian, condu
cătorul unei delegații a F.P.L. aflată 
în vizită in capitala chineză.

R.D. Vietnam șl Burundi 
au hotărît să stabilească, cu înce
pere de la 16 aprilie, relații diplo
matice la nivel de ambasadă, trans
mite agenția V.N.A.

M. Masmoudi la Mosco
va. La 17 aprilie, la Moscova au 
început convorbirile între ministru) 
afacerilor externe al U.R.S.S., An
drei Gromiko, și ministrul de ex
terne al Tunisiei, Mohamed Mas
moudi, aflat intr-o vizită 
în Uniunea Sovietică. oficială

Liderul opoziției
germane uc.d.-u.c.s„
Barzel, care întreprinde o vizită la 
Washington, a fost primit de secre
tarul Departamentului de Stat al 
S.U.A., William Rogers, și de Wal
ter Stoessel, secretar de stat ad
junct pentru problemele europene. 
Vizita lui Rainer Barzel la Washing
ton precede pe cea pe care o va 
efectua in capitala americană, în zi
lele de 1 și 2 mai, cancelarul vest- 
german, Willy Brandt

După citeva zile pri- 
măvăratice călduroase, 
temperatura a scăzut 
brusc în Bulgaria, 
provocînd căderi ma
sive de zăpadă în zona 
orașului Samokov (80 
centimetri) — la 60 
kjlometri de Sofia, și. 
mai ales, în stațiunea 
Boroveț. unde grosi
mea stratului de ză
padă a fost de 130 cm.

In regiunile din su
dul țării, în mod deo
sebit în Cîmpia Tra- 
ciei. a plouat puternic, 
în județul Plovdiv pre
cipitațiile atingind 50 
litri pe metrul pătrat. 
Din această cauză, pe
retele unu» mic baraj 
din satul Blatnița. ju
dețul Pazargik. a ce
dat, apele inundînd o 
mare zonă de locuin
țe (300 de case). în 
județul Pazargik apele 
umflate ale rîurilor au 
ieșit din albii înun- 
dind sute de hectare

vest-
Rainer

în vreme ce la Lu
xembourg 
fășoarâ 
„maraton 
întilnirea 
agriculturii din țările 
Pieței comune — in 
localitatea franceză 
Valenciennes a avut 
loc marți dimineață o 
mare adunare a pro
ducătorilor agricoli.

Ce legătură 
între cele două 
nimente ?

După cum se ___
„Europa verde" — de
numirea Pieței comu
ne agrare — s-a năs
cut în condiții de mari 
dificultăți și a cunos
cut, în cursul existen
ței sale, nu puține 
momente cind echili
brul fragil ce s-a sta
bilit amenința să se 
zdruncine. punind In 
pericol întregul eșafo
daj comunitar. înmul
țirea — de la șase la 
nouă — a membrilor 
P:°tei comune a com
plicat și mai mult lu
crurile. în plus, în ul
tima vreme s-au ac
centuat o serie de pre
siuni exercitate de Sta
tei» Unite, care ur
măresc să asigure d»- 
busee mai largi 
duselor agricole 
ricane ne piața 
europeană.

în aceste condiții, 
actuala dezbatere, la 
Luxembourg, a pro
blemelor legate de fi
xarea prețurilor pen

și o zonă cu 895 de 
case, dintre care 41 au 
fost distruse. Au fost 
luate măsuri imediate 
de limitare a distru
gerilor provocate de 
stihia apelor. La ope
rațiuni 
unități

au participat și 
militare.

Un 
toate 
lunilor 
aoare timpul în aceas
tă lună a primăverii in 
Întreaga Austrie, unde 
s-au înregistrat căderi 
masive de zăpadă care 
au atins în unele zone 
grosimea de un me
tru. La Viena — unde 
au fost semnalate- cele 
mal mari căderi de 
zăDadă pentru luna a- 
prilie cunoscute în ul
timii 18 ani — traficul 
a fost serios perturbat, 
fiind consemnate și o 
serie de accidente ru
tiere și blocări ale tra
ficului.

aprilie avînd 
caracteristicile 

de iarnă — așa

se des- 
așa-numitul 
agricol* 1 — 
miniștrilor

există
eve-

știe.

nro- 
nmn- 
vest-

tru perioada agricolă 
1973—1974 a oferit pri
lejul unor aprinse dis
pute. După cum a scris 
expertul agenției Fran
ce Presse, Clement 
Braise, „tocmeala în
tre cei nouă miniștri ai 
agriculturii este marc 
deoarece pozițiile ex
puse încă în cursul 
reuniunilor anterioare 
sînt mei divergente ca 
oricînd".

Agricultorii francezi 
au sentimentul că ne
gocierile, 
scăderea 
produselor agricole, se 
vor răsfringe negativ 
asupra Intereselor lor. 
Această nersnectivă a 
accentuat nemulțumi
rile producătorilor a- 
gricoli, 
acum s-au . dgzavantninfi 
canfsmul fixării 
țurUnr în 
CT’E.

în acest 
participant^ 
greșul „Federației na
ționale a sindicatelor 
exnloatantpnr agri
coli" (F.N.S.RA.). rare 
s-a întrunit zi’»’e 
tăcute la Saint Malo 
(Finisterre). s-au de
clarat — după cum 
scrie nresa de a’ci — 
„cu totul dec»ntionati 
de nronunerile de 
preturi făcute de Co
misia de la Bruxelles".

Penfm a anin in- 
tprpqpțn membrilor cXj, 
F.N.S.E.A. a Inițiat

duclnd la 
preturilor

care și Dină 
considerat 

m<>- 
nre- 

cadrul
con^ext. 

Ia Con-

manifestația de la 
Valenciennes. Spre a 
se evita incidente ca 
acelea care au avut 
loc în 1971 la Bru
xelles, soldate cu un 
mort și cu pierderi 
materiale, s-a hotărit 
ca manifestația să 
aibă loc intr-un cen
tru situat la 200 km 
depărtare de Luxem
bourg, într-un loc în
chis. Pe stadionul 
Nungesser din Valen
ciennes s-au reunit 
aproximativ 40 000 de 
participant!, din rin
dul agricultorilor fran
cezi, precum și 
prezentanți 
organizații 
din Belgia 
Germania.
sugera pericolul ce a- 
menință fermele mici.yx 
un grup de manifes- 
tanți au demonstrat 
cu un ponei ce purta 
o pancartă cu 
scrioția „Noi, 
mici, nu vrem să 
părem". Michel 
batisse, președintele 
F.N.S.E.A., a declarat, 
în cursul mitingului, 
că „Europa celor 
nouă" nu trebuie să 
ducă la dispariția pro
ducătorilor agricoli, 
care sint hotăriți să 
lupte pentru apărarea 
drepturilor lor.

re- 
ai unor 

agricole 
și R. F. 

Pentru a

În
cet 

dls- 
De-

Paul
D1ACONESCU

Paris

IARNA ÎN APRILIE

Viscolul a provocat serioase perturbafii ale circulației pe 
autostrăzile austriece

Tclefoto : A.P. — Agerpres
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