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o avuție care sporește cu atît mai mult
cu cit este mai intens folosită

— Ce înseamnă pentru secția sau 
întreprinderea in care lucrați 
se ciștige timp ? Din zecile 
răspunsuri

sâ 
__ de 

---- primite 13 această în
trebare. unul ne-a reținut atenția 
in mod deosebit Cel al maistru
lui Matei Paraschiv de la Uzina 
de pompe din București : „Să ciș- 
tigi timp ? Da - ‘_______ “ *
viață nu poți nici : 
nici să... imbutc- 
liezi minutele. Ia
tă de ce. socot 
eu. esențial este 
cum incârcăm 
timpul pe care il 
avem, adică ce 
cantitate de util 
extragem din fie
care clipă, din 
fiecare minut In 
secția mea, am 
calculat că numai 
cinci minute pier
dute in fiecare zi 
de către lucrătorii

- dar cum ? In 
să oprești clipa.

numai aceste 
cesitatea unor 
ce. pe planuri

cifre atestă ne- 
acțiuni sistemati- 

multiple, pentru 
asigurarea folosirii raționale a 
fondului de timp productiv în fie
care întreprindere. Numai așa se 
poate asigura îndeplinirea exem
plară a planului și a angajamen
telor din cel de-al treilea an ai 
cincinalului ; numai așa se ating

Să ne organizăm 
viața în deplină 
concordantă cu 

9

ETICA

Șl ECHITATEA

Tovarășul Nicolae Ceaușcscu, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a primit, 
la 15 mai, pe tovarășul Pedro Miret 
Prieto, viceprim-ministru nl Guver
nului Revoluționar al Republicii 
Cuba, președinte din partea țării sale 
in Comisia mixtă de colaborare eco
nomică și tchnico-științifică, a cărei 
sesiune s-a desfășurat la București.

La întrevedere ău participat tova
rășii Gheorghe Rădulescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele părții române in Comisia 
mixtă de colaborare economică și 
tchnico-științifică, și Vasile Pungan, 
consilier al președintelui " 
de Stat.

A fost de față Nicolas 
Astiazarain, ambasadorul 
Cuba la București.

In cadrul convorbirii, oaspetele a 
exprimat satisfacția părții cubaneze 
pentru rezultatele bune ale actualei 
sesiuni a Comisiei mixte de colabo
rare, subliniind că acestea contribuie

Consiliului
Rodrigucz 
Republicii

la dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări, se înscriu pe linia înde
plinirii înțelegerilor convenite cu pri
lejul intilnirii din anul trecut, de la 
București, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro. In același 
timp, viceprim-ministrul guvernului 
cubanez a relevat că actualele lucrări 
ale Comisiei mixte i-au oferit prile
jul să viziteze centre industriale și 
alte obiective, să cunoască direct re
zultatele deosebite obținute de po
porul român in dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării.

Cu acest prilej, Pcdro Miret Prieto 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros mesaj de sa
lut din partea tovarășului Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, prim-ministru al Guvernu
lui Revoluționar. Oaspetele a subli
niat, totodată, că poporul cubanez 
așteaptă cu deosc-bit interes vizita 
in țara sa a tovarășului 
Ceaușescu.

Mulțumind, tovarășul
Nicolae
Nicolae

Ceaușescu n rugat pe oaspete ca, la 
Înapoierea in patrie, să transmită to
varășului Fidel Castro un salut căl
duros, cele mai bune urări de sănă
tate și fericire și a arătat că așteaptă 
cu multă plăcere sâ viziteze Repu
blica Cuba. Președintele Consiliului 
de Stat a apreciat evoluția continuă 
a raporturilor economice și tehnico- 
științifice româno-cubaneze și a re
marcat, in acest context, activitatea 
rodnică desfășurată de Comisia 
mixtă.

în cursul Întrevederii a fost subli
niată hotărîrea reciprocă de a face 
totul pentru punerea in valoare a po
sibilităților pe care le oferă econo
miile in plină dezvoltare ale celor 
două țâri, de a iniția noi acțiuni in 
vederea adîncirii colaborării și coope
rării multilaterale, in interesul con
strucției socialiste in România și 
Cuba, spre binele celor două popoare.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Scriitorul și editorul italian Giancarlo Vigorelli
La primire au fost de față Cornel 

Burtică, membru supleant al Comi
tetului _ 
P.C.R., 
lier al 
Stat.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae

acordat un interviu fil- 
emisiunea televiziunii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
a primit, marți dimineața, pe scriito
rul și editorul Giancarlo Vigorelli și 
o echipă a studioului de televiziune 
„Champion" din Italia.

Ceaușescu a 
mat pentru 
italiene, intitulată „In camera lui...", 
în cadrul căreia sint transmise con
vorbiri cu mari personalități ale 
vieții internaționale.

Executiv, secretar al C.C. al 
și Constantin Mitea, consi- 
președintelui Consiliului de

SOCIALISTĂ!mici, de ridicare a nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Există, la ora actuală, un cadru 
legal riguros, menit să asigure 
preintimpinarea unor abateri de 
la programul de lucru, de la dis
ciplina de producție, precis stabi
lit prin Legea organizării și disci
plinei muncii. Dar legea în sine 
nu poate genera automat niveluri 

superioare in uti
lizarea 
de lucru.
(ialc sînt, pentru 
atingerea acestor 
scopuri, interven
ția hotărită a co
mitetelor oameni
lor muncii, ac
țiunile educative 
desfășurate dc 
către comitetele 
de partid, organi
zațiile de sindicat 
și tineret. Notăm 

în acest context o serie de 
inițiative. în județul Argeș, de 
pildă, s-a desfășurat o largă acțiu
ne „pentru încărcarea mai de
plină a timpului". „în fiecare 
schimb dc lucru, o oră economisi
tă" este inițiativa colectivului de 
la fabrica de ulei „Ardealul" din 
Cărei, care a dus, pină acum, la 
realizarea peste prevederile planu
lui pe primul trimestru a citeva 
sute de tone de ulei.

Desigur, multe alte realizări s-ar 
putea adăuga acestora. Și. totuși, 
realitatea este că in toate intreprln-

Vlorel SALĂGEAN

(Agerpres)

A MUNCII

Insistind, in re-

(Continuare in pag. a IV-a)

noastre. __ ___ __
rinduri, ..asupra dezidera-

timpului
Esen-

r

i- 
hi-

dever- 
s-au 

într-o

CE SE FACE IN ÎNTREPRINDERI PENTRU A SE EVITA 
ORICE IROSIRE A ORELOR Șl MINUTELOR, PENTRU 
INSTAURAREA UNEI FERME DISCIPLINE SOCIALISTE

. . secției echiva
lează cu o producție anuală de 
piese turnate de o jumătate de mi
lion lei".

Asemenea calcule sugestive 
întâlnit in numeroase alte 
prinderi. Ele devin deosebit 
expresive la nivelul întregii 
nomii. Așa cum s-a arătat 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
bruarie — martie a.c.. într-o 
se realizează in industrie o 
ducție de 70 milioane Ici. 
spus, la circa 14 ore nelucrate se 
poate irosi o producție de un mi
liard de lei, adică tot atit cît se 
realizează într-un an întreg în 
două mari întreprinderi. Fie și 

k_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

am 
int re

de 
eco- 

la 
fe- 
oră 

pro- 
Altfel

cote înalte la productivitatea 
muncii ; numai așa se poate va
lorifica din plin potențialul teh
nic și uman al fabricilor și uzi
nelor 
petate _____ , ____ ___ ________
tului major al folosirii judicioase 
a timpului de lucru, conducerea 
partidului nostro a arătat că tim
pul de muncă al fiecărui colectiv 
de întreprindere, șantier sau in
stitut, al fiecărui muncitor, ingi
ner. tehnician constituie o parte 
esențială a avuției societății. Uti
lizarea lui cu rezultate maxime 
se răsfrirtge direct asupra pro
ducției materiale, beneficiilor și 
venitului național — bază sigură 
de dezvoltare accelerată a econo-

LEGUMELE
încheierea grabnica a plantarii lor, realiza

rea întregului sortiment prevăzut pe întreaga 
suprafața destinata acestor culturi, verificarea 
atenta a situației fiecărei grădini de legume 
și înlocuirea culturilor sau răsadurilor afectate 
de băltirea apelor, măsurarea cît mai exactă 
a suprafețelor plantate sau însămînțate, iată 
subiectul corespondențelor din județele Dolj și 
Vrancea pe care le publicăm în pagina a IV-a.
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CE NU ȘTIAU
PĂRINȚII

— în viață nimic nu vine de-a gata. Totul se rea
lizează pnn muncă stăruitoare, făcută cu bucurie. 
V-aș ruga să-i ajutați in continuare să înțeleagă 
această bucurie. Sâ-i invățați ți mai mult cu munca 
independentă, pentru că, o dată trecuți in clasa a 
V-a...

Obișnuitele comunicări despre note ori ținuta școlă
rească, despre excursia de sfirșit de an ori nu știu 
ce treburi gospodărești ale clasei au rămas undeva, 
pe un plan secund, deși unele sint probleme ale pre
zentului. Acum referirile sint mai ales despre viitor.

— Unii vor trebui și in vacanța mare să mai scrie 
cite puțin. Exigența sporește cu fiecare clasă in care 
trec. Să nu uitați apoi matematica. Puneți-i să rezolve 
probleme, să nu se piardă nimic din efortul făcut pină 
acum. In patru am, împreună, ne-am străduit să-i 
creștem în respectul pentru muncă, adevăr, modestie,

Prășitul legumelor la cooperativa agricola Topo- 
logu, județul Tulcea

Foto : S. Cristian

Sînt încredințat că

marea

nă pe

astăzi

construcție comu

care o inaugurăm

va rămîne peste

veacuri o mărturie nepie

ritoare a

țești care

român Si

goslaviei,

prieteniei fră-

leagă poporul

popoarele Iu

a muncii
eroice închinate atît

năstării celor de azi, cit

și fericirii generațiilor 

viitoare"

NICOLAE CEAUȘESCU

în urmă cu un an, la 16 
mai 1972, un eveniment 
sărbătoresc de amploare a 
captat atenția întregii țări 
și s-a impus atenției lumii 
prin semnificațiile lui pe 
planul colaborării frățești 
intre țările socialiste : 
naugurarea Sistemului 
droenergetic și de navigație 
de la Porțile de Fier — o- 
peră grandioasă realizată 
în comun de către România 
și Iugoslavia, simbol trainic 
a! prieteniei și bunei veci
nătăți tradiționale dintre 
cele două țări, întemeiate 
pe legături istorice in lup
ta lor pentru Independență

națională, progres social și 
pentru construirea socie
tății socialiste.

Pe marele baraj 
sor al hidrocentralei 
întâlnit, anul trecut,
atmosferă sărbătorească, in 
uralele constructorilor de 
pe cele două maluri ale 
Dunării, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito. Ne este încă vie în 
memorie această istorică 
întîlnire, imaginea stringerii 
de mină care consfințea 
faptul că cele două țăr
muri ale Dunării și-au dat 
și ele mina prin trupul 
masiv al unuia dintre cele

mai impresionante monu
mente de arhitectură in
dustrială ale lumii. Ne 
sint. de asemenea, vii în a- 
mintire cuvintele rostite a- 
tunci, la marele miting 
care a avut loc la Gura 
Văii, de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Hidro
centrala de la Porțile de 
Fier este cea mai mare 
construcție economică rea
lizată prin cooperarea a 
două țări socialiste și — ți- 
nînd seama de contribuția 
adusă la edificarea ei de 
Uniunea Sovietică — este 
cea mai mare operă de coo-

perare multilaterală dintre 
jările socialiste".

...Acum, pe Dunăre, prin 
ecluze trec vapoare cu 
excursioniști, pe calea fe
rată electrificată — con
struită odată cu întregul 
sistem — fulgeră trenurile 
de călători, pe șoseaua care 
străbate țărmul lacului de 
acumulare trec sute și mii 
de mașini. Porțile de Fier, 
sub noua lor înfățișare, o- 
feră o priveliște unică, că
lătorii admiră frumusețea 
grandiosului edificiu. Totul 
e calm, așezat pentru eter
nitate în elegante volume 
din beton și metal. Pare că

ațta au fost. dlntotdeauna 
aceste locuri.

Dar cei care au muncit 
ori s-au aflat măcar in tre
cere pe aici își amintesc 
cit de zbuciumat a fost a- 
cest peisaj în cei peste 
șapte ani — timpul scurs 
între începerea lucrărilor și 
momentul inaugural. Por
țile de Fier au fost., în toți 
acei ani, cîmpul de ope
rații al unor ample desfă
șurări de forțe, străbătut și 
marcat la tot pasul de dra-

Mihai CARANFIL
(Continuare în pag. a Il-a)

_______ J

PICĂTURA DE CERNEALĂ
omenie. demnitate. M-ar bucura să-i știu pe toți că 
merg pe un drum bun. Foarte mult depinde acest 
lucru, de acum încolo, mai ales de dumneavoastră... 
De altfel, incepind din toamnă, să nu vă supere că 
voi trece pe la fiecare pe acasă, că-i voi controla in 
continuare la lecții, să mă conving că nu mă fac 
cumva de rușine.

Nu-s uitate nici „problemele de viață", apelul de a 
statornici in fiecare familie armonia necesară, pentru 
că ..orice nor ivit umbrește inainte de toate existența 
acestor mici viitori oameni mari"...

Ați înțeles, desigur, că-i vorba de o ședință cu pă
rinții unor elevi din clasa a IV-a. Un lucru obișnuit, 
care se repetă în fiecare trimestru, in școlile din 
România. De ce ne-am aplecat, totuși, asupra acestui 
episod comun ?

Poate și pentru faptul că învățătoarea Irina Fulgeanu, 
de la Școala generală 178 din București, ne-a spus 
drept încheiere : „aceasta-i ultima ședință cu părin
ții". Ultima „promoție" de părinți afla abia acum că, 
după 34 de ani de muncă la catedră, odată cu tre
cerea elevilor săi intr-a V-a, invățătoarea va ieși la 
pensie.

Ne-a mai îndemnat apoi să scriem rindurile de față 
și faptul că acest dascăl obișnuit, modest iși lua rămas 
bun vorbindu-le părinților mai ales despre viitorul 
copiilor lor. despre viitorul profesiei de părinte și de 
oameni. Erau cuvintele învățătoarei, rostite in pragul 
încheierii celui de-al 34-lea an de dăscălie, un superb 
testament profesional, de om care a îndrumat pașii 
atitor oameni in dimineața existenței lor.

T. ILIE

Poate că mai mult decît alte sec
toare, comerțul exterior necesită 
cadre temeinic pregătite, oameni cu 
inițiativă și spirit comercial, stăpini 
pe arta de a vinde și cumpăra In 
mod avantajos. Referindu-se la a- 
ceastâ problemă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „Oricit de bune 
ar fi orientările și măsurile organi
zatorice, transpunerea lor in viață 
depinde pină la urmă de oamenii 
care lucrează în acest sector... Avem 
nevoie de oameni care să facă afa
ceri. să știe Fă facă comerț. Astfel 
de cadre trebuie sâ formăm în șco
lile noastre economice !“ Pentru 
traducerea in viață a acestei sarcini 
majore s-a elaborat un program 
de lungă durată in scopul formării 
de cadre bine pregătite, perfecțio
nării pregătirii tuturor lucrătorilor 
din comerțul exterior.

Programul conceput și aplicat de 
Ministerul Comerțului Exterior, Mi
nisterul Educației și Invățămintului 
și Facultatea de comerț exterior din 
cadrul Academiei de studii econo
mice din București a început să dea 
rezultate pozitive, iar măsurile pre
conizate iși vor arăta roadele și in 
anii următori. Astfel, în ultimii doi 
ani au absolvit diverse cursuri de 
perfecționare circa 4 500 de lucrători; 
în 27 de Județe ale țării s-au orga
nizat programe de inițiere in comer
țul exterior ; s-a introdus in cadrul 
Facultății de comerț exterior un curs 
postuniversitar de zi și s-a trecut la 
pregătirea, prin sistemul dublei spe
cializări, a unui număr mare dc in
gineri, juriști, economiști care lu
crează in comerțul exterior și nu au 
studii de specialitate.

în urma transformării în facultate 
a fostei secții de comerț exterior, in 
anul universitar 1971—1972, s-a creat 
cadru] propice pregătirii temeinice a 
|20 absolvenți anual (față de 150 ia

anii anteriori). Noile discipline intro
duse în planul de invățămint (Mar
keting internațional, Tehnica comer
țului exterior, Cooperarea economica 
și tehnico-științifică internaționala, 
Proiecte, cazuri și simulări de comerț 
exterior, Ambalaje și estetica produ
selor de export, Programări la ma
șini electronice de calcul ș.a.), pro
gresele realizate în pregătirea prac-

practicii de vară, cu un număr de 
24 studenți anual la agenții comer
ciale din străinătate ; aceasta a gene
rat sporirea interesului 'studenților 
pentru învățătură și a contribuit c 
ei să intre efectiv în activitate, in 
prima zi după terminarea facultății. 
La cele de mai sus se pot adăuga și 
alte măsuri inițiate și realizate ca : 
introducerea unor cursuri de comerț

ca

tică de specialitate a viitorilor absol
venți prin realizarea tripticului : in
vățămint — cercetare — producție, 
rezolvarea unor probleme de comerț 
exterior prin preluarea de activități 
proprii acestuia de către studenți — 
toate acestea au avut drept efect 
creșterea eficienței laturii formative 
a activității didactice, asigurarea u- 
nor promoții de buni specialiști.

Este de remarcat sprijinul acordat 
facultății de către Ministerul Comer
țului Exterior, pentru organizarea

exterior în toate facultățile economi
ce, a unor secțiuni in cursurile de 
organizare de la institutele tehnice, 
crearea unei școli postliceale de co
merț exterior ș.a.

Deși concepția de formare a cadre
lor pentru comerțul exterior este, in 
linii generale, cristalizată, allindu-se 
in curs de materializare, totuși, se 
impun noi căutări, folosirea de căi 
și metode noi, moderne, pentru a im
prima maximum de eficiență acestei 
activități. Se cere, înainte de toate,

înlăturarea lacunelor din pregătirea 
cadrelor care lucrează in comerțul 
exterior și a celor care se formează 
in sistemul de invățămint pentru a- 
cest domeniu. Astfel de „goluri1* e- 
xistă, după părerea noastră, in pre
gătirea juridică, in cunoașterea sis
temului complex de norme și regle
mentări de drept comercial, condiții 
indispensabile încheierii și urmăririi 
executării in mod corespunzător a 
contractului de comerț exterior. Cre
dem că in planul de invățămint tre
buie neapărat să-și găsească locul 
cuvenit două discipline de însem
nătate fundamentală pentru această 
pregătire — și anume : Dreptul ci
vil și comercial al statelor lumii și 
Dreptul comerțului internațional. De 
asemenea, o mai mare atenție va tre
bui să acordăm, in continuare, pre
gătirii specialiștilor de comerț exte
rior in cunoașterea complicatului sis
tem bancar din țările occidentale, a 
tehnicilor dc plăți internaționale, a 
practicilor moderne de decontare, pre
cum și a formelor eficiente de comerț 
și cooperare economică. Nici pină a- 
cum nu s-a elaborat la noi o teorie a 
riscului in comerțul exterior, din care 
cauză, prudența exagerată sau lipsa 
de prevedere determină reticențe și 
chiar prejudicii nejustificabile. Un 
domeniu a cărui cunoaștere ar aduce 
mari foloase este acela al organiza
țiilor și acordurilor internaționale. 
Nu poate fi considerată ca satisfă
cătoare atenția ce se acordă in pre
zent, in programele de invățămint

Prof. dr. Alexandru D. ALBU 
decanul Facultății 
de comerț exterior,
Academia de studii economice- 
București

(Continuare in pag. a Yl-a)

In desfășurarea revoluției din 
1848, momente de înalt eroism au 
marcat evenimentele petrecute în 
Transilvania, care au avut ca punct 
culminant memorabila adunare 
națională de la Blaj, din mai 1848.

Continuind seria articolelor și 
paginilor speciale consacrate evo
cării anului revoluționar 1848, zia
rul nostru publică azi grupajul :

1848-
Pagini din cronica 

revoluției 
în Transilvania
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FAPTUL
DIVERS
Felicitări
soldaților

La fubrcdacfia noaitrd 
Slatina au toiit numeroae 
scrisori de mulțumire de la 
cetățenii care au fost salvați 
dc militari, silele trecute, cind 
apele Oltului au ieyit dtn mat
că. Mulțumirile lor le transmi
tem, la rindul nostru, celor 3 
echipaje dc ambarcațiuni con
duse dc militarii Aure! N;co- 
lae. Dumitru Anton, Radu Mo- 
canu, Dumitru Fircțeanu. Lu
dovic Kcserii, Dumitru Nicolae 
si de plutonierul Eugen 
*n perioada 11-13 mal a c.. 
ționind cu muit curaj, ci 
salvat viața a 113 oameni 
comunele — -
Slâtioara, 
șani etc., 
animale 
care erau ___ . .
învolburate ale Oltului, 
cere felicitări soldaților 
și-au făcut pe deplin

din

Pleu, 
ac- 
au 

din 
Strejețti, Grădinari 
din orașul Drfipâ- 
precum fi numeroase 
Si bunuri materiale 
amenințate dc apc.'e

Sin
cer*  

datoria.

Fără rate
Cit timp a fost gestionar la 

magazinul mixt din Bucseșîi 
(Bacău). David Găburici a reu
șit să sustragă mărfuri și bar.l 
in valoare de peste 100 000 le-. 
Toate controalele care s-au pe
rindat pe aici, timp de aproape 
3 ani. l-au scos basma curată. 
Si asta pentru că. de fiecare 
dată cind venea controlul, Gă
burici scotea din arsenalul lui 
de metode pe cea mai etica-- 
pentru a acoperi lipsurile din 
gestiune. Cea mai frecventă 
era întocmirea unor acte fal
se pentru vinzar«a in rate a 
unor produse din magazin. In 
cele din ___1. 1_. .
todâ l-a dat d« gol. Prins 
r. . a in sac, Găburici mai 
d' încheiat un con'ract. 
nu ia rate.

urmă, tot această me- 
cu 

are 
Dar

muntelui
Cozia

orga-Cercetările sistematice 
nizate mei mulți am la rir.d în 
: .a>:.vu:. Coziei de către un co
lectiv de specialiști din Rim- 
n cu Vilcea — vizind identifica
rea unor forme geologice cu 
aspect antropo sau zoomorf, 
despre care circulă numeroase 
legende — s-au incheiaf. cu re- 
zu-rsfe deosebit -de interesante; 
Cu acest pri’.C' au fost luate 
,.in evident:" 30 dc monumen
te a'.e naturii. „Doch a fără 
coioace*,  „Dacul", ..Înțeleptul". 
„Tătarul". „Băiatul ți fata" tint 
numai citeva dintre enigmati
ca ic configurații geologice care 
pot fi intilmte pe versant ii Co
zi ei.

întîrziere
Mihai Achim din Străoane 

(Vrancea). salariat la I.C.l.M- 
Brașov, intîrziase intr-una dm 
zile cam peste măsură intr-un 
restaurant din localitate. Cum 
să recupereze timpul pierdut 
In drum spre casă, pentru că 
tot mergea pe trei cârăi i. s-a o- 
prit in fața unui autoturism par
cat pe strada Saturn, i-a forțat 
portiera și a luat-o din loo. I r- 
marea ? După cit va timp a pier
dut controlul volanului și. ca un 
veritabil ca.-cador. s-a răsturna! 
de 4—5 ori peste cap. La capă
tul acestui multiplu salt mortal, 
mașina era zob. Scăpat teafăr ca 
prin minune. M.A. are acum 
toate motivele sâ se convingă că 
in .rzierea sa era de nerecuperat.

O mie
si liniște » » 
deplină

La căminul cu tural din Fia- 
mi .zi (Botoșani) se desfășura 
un spectacol la care erau .pre- 
zenți un mare număr de săteni. 
Deodată, in sală, a intrat un 
trio neașteptat : frații Alexan
dru, Ghcorqhe si Petru Apostol 
voiau să se producă ți ei cu un 
număr de senzație. $i nici una. 
nici două, s-au pornit pe un 
scandal care a făcut necesară 
intervenția organelor de ordine. 
Cei trei amatori de scanda1 ou 
primit pe loc cite o amendă de 
1 000 lei. Si... S-a făcut iarăși o 
liniște deplină.

12000
de catarame4*

La sfirșitul anului trecut, coo
perativa meșteșugărească „Coo- 
tex" din Oradea avea in stoc 
7 683 nasturi. Cu toate acestea, 
conducerea unității a găsit cu 
cale să se mai procure încă 
22 730 de nasturi. Cum in tot 
cursul anului trecut s-au con
sumat abia 10 000 bucăți, coope
rativa e asigurată pe următorii 
doi ani. Și mai de neințeles este 
insă achiziționarea, de către a- 
ceeași unitate, a unui număr 
de... 12 000 catarame, din care, 
timp de un an de zile, n-a fost 
Întrebuințată nici măcar una 
singură ! Cum insă aceste achi
ziții înseamnă, in același timp, 
bani cheltuiți fără rost, rămine 
ca forurile de resort sâ-i deter
mine pe cei largi... la ca'aramă 
să ..siringă rarroua" pentru a- 
coperirea cheltuielilor de amor
tizare.

Rubncd redactată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheornhe DAVID 
fi corespondenții

O experiență de peste două dece
nii, o realitate existentă asin u i 
sute și mii dc colective do muncă 
socialiste, oferă argumente numeroa
se pentru a demonstra forța educa
tivă. in cel mai complex sens al cu- 
vîntului. a brigăzii artist ic-' d*  ag • >- 
ție. Fa captează atenția maselor și le 
suscită în col mai inalt grad ini- - 
resul. tocmai în măsura fn c.,r,- j.j 
realizează caracterul ag. atoric, den
sitatea conținutului ideatic și. mai 
a’es. in car-? reus->-ș*e  să n 
spectatorii in dezbaterea lucidă, f-: - 
mă. intransigentă, a unor probleme 
majore privind procesul muncii in 
cele mai diferite dom-nii de ac ’ -, i- 
tatc sau relațiile statornicite intie 
oameni in producție, in societate, in 
familie.

In ultima vreme a crescut consi
derabil numărul celor care — in 
postura de creatori, interpreți. „eroi" 
sau spectatori ai unor programe de 
brigadă — s-au convins că această 
modalitate simplă și directă de a da 
glas opiniei publice înainta-'o an- o 
eficiență de cele mai multe ori pal
pabilă. Cele peste 7 000 brigăzi artis
tice de agitație existente actualmente 
la orașe și sate înseamnă, in fapt, 
peste 30 000 de purtători ai unor 
mandate încredințate de constructorii 
socialismului din toate colturile ță ,i 
pentru a exprima, prin limbajul con
vingător al artei, opin a lor n . i- 
toare la tot ce este noi și înaintat, 
hotărârea lor de a combate tot c^ca 
ce. pe alocuri, mal stinjenește efor
tul c-vnun spre mai bine.

Aflăm aici aplicarea in viață a 
orientărilor generoase, eficiente date 
muncii politice de Plenara din no
iembrie 1971 a C.C. al P.C.R.. preo- 
cunarca pentru a sprijini prin diver
sele forme ale activității culturale 
efortul de edificare a unu! om nou. 
cu o conștiință înaintată. Tar tema
tica brigăzii artistice de aș’tatie este 
inepuizabilă, de o mare diversitate, 
rcfl-ec'înd ,Ja zi" oroblemele si preo- 
cuoările colectivelor in care iși des- 
fâsoară activitatea.

Se poate afirma că brigada artis
tică de agitație nu este doar un mij
loc. de o mare diversitate șl dispo
nibilitate, al muncii ideologice, al 
muncii de formare și dezvoltare a 
conștiinței comuniste a maselor, ci si 
o ipostază originală a opiniei nublice 
in acțiune, o dovadă elocventă a de
mocratismului orinduirii noastre so
cialiste.

Asistînd deseori Ia programele sus
ținute de brigăzile de agitație, in sec
ții sau ateliere, la locurile de muncă 
ale celor cărora le erau adresat'', nm 
s mtit interesul ascultătorilor mani- 
festîndu-se printr-o participare ne
mijlocită la program, prin exclamații 
de aprobare, prin intervenții menite

să completeze cele relatate de artiștii 
amatori In ac- le thbmrn.ie. impresia 
do spectacol dispărea, ki.-ind locul -n 
conștiința celor prezenți convingerii 
că asistă, ca mai lori și ca pailici- 
pjnți dirt-cți, la o pasionantă dezba
tere r- tâfrne«« a.

Receptivitate-» publicului fată dc 
p-ogrnm<P' prezentate de brigăzile 
artistice de agit a devenit o rea
litate de nccon’r-«t«t. Recent, in in- 
capâtoarea sală a Casei de cultură a 
sindicatelor d-n Galați, cu nrii- iul 
txim-ei consfătuiri irperjudoțene a 
i e’rucrto-.lor a - - or < >lec de ar
tist amatori. organizate deCoiisil.nl 
Cu’turii si Educați/i Socialisto, in 
colaborare cu U.G.S.R., cei peste șap-

tică de agitație a grupei sindicalo 
din secția „Tablouri electrice" a Uzi
nei de mecanică navală, ne-a deter
minat să solicităm Mioarei Caval, ln- 
s'rucloarea colectivului, rilcva amă
nunte privitoare la modul in care-și 
desfășoară activitatea.

— în secția noastră lucrează foar
te mulțl tineri, fie absolvenți ai șco
lii profesionale, fie din cei care în
vață meseria prin ucenicie la locul 
«I-' muncă. O brigadă artistică de agi
tație avea deci menirea de a ne ajutn 
s i rezolvăm operativ unele probleme 
ale producției din secția noastră — 
1- gate de creșterea productivității 
muncii, înfăptuirea cincinalului îna
inte de termen, îmbunătățirea cali

că admitem în colectivul nostru ar
tistic doar pe cei care nu absentează, 
realizează lucrări de bună calitate 
sau nu dau rebuturi. Un strungar 
care făcea parte din colectivul bri
găzii s-a abătut de la aceste norme, 
nemaiavind, deci, auloritatea morală 
să critice pe alții. A fost exclus prin 
urmare din brigadă. Acest lucru l-a 
afectat profund și a depus susținute 
eforturi pentru a se îndrepta. Acum 
face din nou parte din rlndurlle ar
tiștilor amatori și slntem convinși că 
va avea de aci inainte o comportare 
d^mnă in toate împrejurările.

In slujba scopului pentru care mi
litează, brigada artistică dc agltațiă 
poate utiliza, in programele sale,

BRIGADA ARTISTICĂ 
DE AGITAȚIE 

—oglindă in care un colectiv 
iși descoperă nu numai chipul, dar 

și învață să și-l modeleze
te sute de gălățeni. care au aplaudat 
programul experimental susținut de 
brigăzi artistice de agitație din ora
șul lor și din a’te localități apropiate, 
au confirmat încă o dată oportunita
tea și eficiența educativă a unor ase
menea spectacole.

Citeva din inițiativele relevate aici 
ni s-au părut cu totul remarcabile. 
Despre ce este vorba ? Nu dc mult, 
în citeva din marile întreprinderi 
gălățene, în scopul creșterii operati
vității și mobilității brigăzilor de 
agitație si. implicit, pentru consoli
darea rolului lor agitatoric și educa
tiv. a fost experimentată formula or
ganizării unor Rsemenea colective in 
grupele sindicale. Programul inge
nios, combativ și in același timp 
amuzant, prezentat de brigada artis-

tății produselor. Înlăturarea fenome
nelor de risipă de materiale și de 
timp. combaterea unor atitudini 
străine climatului de muncă socialist 
— chiul, egoism, tendințe de că
pătuială etc.

— Ce modalități folosiți ?
— Lipsa de experiență a tinerilor 

interpreți nc-a determinat să facem 
programe cit mai simple și directe, 
fără artificii regizorale sau montări 
complicate. Practic, in pauze, folosim 
ca scenă o masă mai mare, așezată 
in mijlocul secției. De trei ori pe 
săptămină prezentăm programele și 
la stația de radioficare a uzinei.

— Participarea in brigadă are un 
rol educativ și asupra interpreților ?

— Vă voi da un exemplu : se știe

orice fel de mijloace tehnice, orice 
mijloc de expresie, de la pantomimă 
pină la proiecția cinematografică, de 
la versul simplu pină la recitativul 
de operă. Și totuși, asistăm uneori la 
apariția unor tendințe care, nesesi
zate la vreme, pot abate asemenea 
colective de la făgașul firesc al ac
tivității lor și inevitabil pot diminua 
eficiența acesteia.

Organizarea frecventă a unor com
petiții republicane și a unor specta
cole de amploare în afara colective
lor de muncă respective au determi
nat pe mulți instructori să acorde o 
atenție excesivă formei de prezen
tare a programelor de brigadă. Se 
punea un accent tot mai mare, dis
proporționat. ne latura artistică, cu 
veleități tinzind spre spectacolul de

..artă cultă", pe căutarea de prețio
zități și rafinamente — in detri
mentul conținutului agitatoric, al 
combativității și operativității. Se 
comandau texte pretențioase și cos
tisitoare, se confecționau fel de fel 
de decoruri și costume și se făceau 
luni in șir repetiții pentru „șlefui
rea" programelor la nivelul exigen
țelor competiției. In acest timp, bri
gada nu mai dădea programe opera
tive și automat dezerta de la princi
pala ei menire.

In ultima vreme s-a renunțat La 
o asemenea optică asupra rolului 
brigăzii artistice. A luat amploare 
organizarea unor spectacole scurte, 
operative, concrete, prezentate cu 
regularitate la locurile de munca 
sau in sălile culturale. Ceea ce nu 
înseamnă că fenomenul festiv ismu- 
lui a fost cu desăvîrșire lichidat. E- 
xistă și aspectul invers : uneori ne
cesitatea de a proceda cu maximum 
de operativitate duce la tendința de 
a .subaprecia importanta felului cum 
sint exprimate diferite idei sau fap
te in programul de brigadă.

— Nu trebuie să pierdem din ve
dere — ne spunea cu prilejul unei 
dlisoutii dr. Nicu Vafiadis. instructo
rul brigăzii artistice de la spitalul 
din Rădăuți — că brigada, ca instru
ment al muncii politice, operează 
prin intermediul artei și, deci, este 
absolut necesar să aibă o formă ar
tistică expresivă, convingătoare, emo
ționantă chiar. Dacă ne vom mul
țumi să înșirăm afirmații generale, 
să cităm pur și simplu liste de nume 
de chiulangii sau de fruntași ele... 
vom realiza cel mult o dare de sea
mă. o informare, o ședință, dar nu 
un spectacol. Și atunci degeaba pre
tindem că ne adresăm oamenilor 
prin limbajul expresiv al artei.

Desigur, esențialul este si rămine 
înțelegerea corectă a rolului brigă
zii artistice de agitație — ca instru
ment din cele mai eficiente ate mun
cii politice de masă — ceea ce im
pune. în primul rind. atentie acor
dată conținutului activității sale, pro
gramelor legate cit mai strins de 
viață. Activitatea unei brigăzi artis
tice de agi-tatie soll^’.tă o cunoaștere 
aprofundată a realităților din între
prinderea sau instituția respectivă, o 
neostenită căutare a unor mijloace 
de exprimare cit mai adecvate con
ținutului, accesibile, expresive șl 
convingătoare. Căutarea acelor mij
loace de exprimare pe care de cele 
mai multe ori chiar realitățile oglin
dite le oferă cu prisosință, asigură 
brigăzii artistice de agitație posibili
tatea de a se afirma din plin ca o 
modalitate de educație politică și ce
tățenească de o inepuizabilă efi
ciență.

Lucia BOGDAN

MEHEDINȚI

SE IKIINDE REIEAIIA 
COMERCIALA

In actualul cincinal, In Jude
țul Mehedinți s-a alocat un În
semnat volum de investiții pen
tru construirea unor noi spații 
comerciale. Multe din aceste 
obiective urmează să fie date in 
folosință in cursul acestui an. 
Astfel, la Drobeta Tr. Seve
rin. in noul cartier de locu
ințe din zona C.E.T.—C.E.I.L., 
la parterul blocului D-l s-a pre
văzut amenajarea de spații co
merciale destinate desfacerii 
mărfurilor industriale și alimen
tare. Recent s-a elaborat un 
proiect de execuție pentru noi 
spații comerciale la parterul 
blocurilor turn din cartierul 
Crihala, cit și in cadrul blocu
rilor de locuințe care se con
struiesc in orașele Strehaia și 
Baia de Aramă. La parterul blo
cului C. care va fi amplasat pe 
bulevardul Tudor Vladimirescu, 
și a cărui construcție va începe 
curind, s-a prevăzut, de aseme
nea, amenajarea unor spații co
merciale. Sint cuprinse In plan 
și alte importante obiective : un 
supermagazin cu o suprafață 
comercială de peste 5 000 mp In 
Drobeta Tr. Severin, magazine 
în localitățile Svinița și Dubo
va, modernizarea restaurantului 
„Cina" din municipiul Drobeta 
Tr. Severin, o piață agroalimen- 
tară și un complex de servire 
în orașul Orșova, un motel la 
Gura Văii. In elaborarea solu
țiilor tehnologice șl de arhitec
tură pentru noile spații comer
ciale de la parterul blocurilor de 
locuințe s-<iu avut in vedere: cu
prinderea integrală a suprafețe
lor determinate de perimetrul 
construit al noilor blocuri, de
pășirea parțială a perimetrului 
blocurilor cu suprafețele aferen
te sălilor de vinzare, ocuparea 
unor porțiuni dintre blocuri, asi- 
gurindu-se o legătură între uni
tățile comerciale, ceea ce per
mite amenajarea unor săli de 
vinzare necompartimentate. In 
care se poate practica un co
merț modern.

Virgil TATARU 
corespondentul „Scînteii*

Imagini
din

Tulcea
Tulcea, poarta nr. 1 a Deltei 

Dunării, cunoaște profunde trans
formări edilitare, chipul orașului 
devenind de la un an la altul mai 
frumos, înscriindu-se in ritmul 
înnoirilor socialiste. Cine cunoaș
te imaginea de ieri a Tttlcei este 
astăzi profund impresionat de 
noua ținută arhitectonică a ora
șului. a pieței civice, de noile 
construcții din vecinătatea lacu
lui Ciuperca. Impresionat a fost 
și aparatul de fotografiat, care a 
și reținut patru dintre noile ima
gini ale orașului.

Noul magazin universal Diana, 
cu o suprafață de aproape 5 800 
metri pătrați, oferă tulcenilor în
treaga gamă de produse. Nu cu 
multă vreme in urmă, in imedia
ta vecinătate a casei de cultură 
a sindicatelor, a fost construit și 
dat in folosință noul cinemato
graf in aer liber cu 1 200 de 
locuri — care completează haina 
arhitecturală a municipiului de 
pe malul Dunării.

De puțină vreme alte două o- 
biective social-culturale au fost 
date în folosință : noua autogara 
a întreprinderii de transporturi 
auto — construcție care dispune 
de instalații de exploatare, săli 
pentru călători, case de bilete, 
grup social, centrală termică și 
instalații de ventilație ; noua clă
dire P.T.T.-Tranzit în zona gării 
C.F.R. Viitorul va oferi Tulcei, pe 
noua hartă a patriei, un loc dis
tinct, rod al hărniciei oamenilor 
care muncesc și creează pe aceste 
meleaguri.

Tudorel OANCEA

(Urmare din pag. I)

AUTORITATEA
COMPETENTEI
Asfăzi, o convorbire cu tovarășul Vasile Manolache, secretarul Consiliului muni

cipal lași al Frontului Unității Socialiste, despre experiența echipelor cetățenești din lași și 
despre preocupările pentru perfecționarea activității lor.

— Cum apreciați activitatea echipelor dc control ob
ștesc ?

— Consider că echipele din municipiul Iași aduc o 
contribuție importantă la îmbunătățirea activității din 
sectoarele de servire publică, manifestind exigență in 
controalele efectuate, combătind cazurile de neglijență, 
de nepăsare, stimulind atitudinea înaintată față de unii 
lucrători din unitățile supuse verificării. Majoritatea ce
lor antrenați in munca de control obștesc dovedesc se
riozitate, spirit gospodăresc, fapt pentru care activitatea 
depusă de ei se bucură de stima și aprecierea conduce
rilor unităților verificate. Menționez în această ordine 
de idei echipele de la fabrica „Țesătura" și fabrica de 
tricotaje „Moldova", de la Uzina metalurgică Iași, uzina 
mecanică „Nicolina", de la Spitalul nr. 1, Fabrica de 
antibiotice, policlinica municipală și altele.

— In ce se concretizează aportul controlului ?
— Echipele obștești au depistat, în primul rind, o 

serie de neajunsuri in distribuirea fondului de marfă 
din rețeaua comercială, îndeosebi la unitățile din car
tiere. Ca urmare, s-au luat măsuri pentru mai buna 
aprovizionare a unităților și piețelor din cartierele Tâ- 
tărași și Nicolina. din noul cartier „Alexandru cel Bun" 
etc. Au fost înființate unități noi și reamenajate cele 
din vechile vaduri comerciale. în ultimul timp peste 
30 de unități au fost modernizate sau reprofilate la 
propunerea echipelor cetățenești. Se observă, de ase
menea, s eh im băi i poztive in privința aprovizionării, 
păstrării și conservării mărfurilor.

O mențiune specială se cuvine echipelor de control 
obștesc formate din elevi și studenți. Cu ajutorul lor 
a fost îmbunătățită activitatea căminelor și cantinelor. 
Conducerile institutelor de invâțămint superior, ale unor 
școli, apreciind ajutorul echipelor de control obștesc, 
au amenajat, in ultimul timp, și au pus la dispoziția 
tineretului studios, mai multe laboratoare și ateliere- 
școală, săli de lectură, au îmbunătățit programul de 
funcționare a bibliotecilor etc. De asemenea, echipele 
formate din femei au acordat un sprijin substanțial 
unităților preșcolare. Printre altele, la propunerea 
echipelor s-a organizat un curs de pregătire a bucătă- 
reselor și a cadrelor de îngrijire de la creșe și gră
dinițe.

— In ce direcții trebuie perfecționată activitatea de 
control obștesc ?

— Cu toate rezultatele, în general bune, în activi
tatea de control obștesc s-au semnalat și deficiențe 
legate atit de munca echipelor de control, cit și de

poziția conducerilor unor unități verificate față de 
sesizările făcute. Am in vedere slaba participare a 
echipelor care trebuiau să verifice școlile, serviciile 
administrației de stat, cele care trebuiau să suprave
gheze respectarea prevederilor legale privind preve
nirea și combaterea poluării mediului înconjurător etc. 
S-a constatat, de asemenea, că unii membri ai echipe
lor de control nu activează in colectiv și inopinat, in
tervenind mai ales atunci cind nu sint ei bine serviți. 
Citeva cazuri de slabă participare, pe care noi le-am 
depistat, au fost discutate în plenara Consiliului mu
nicipal F.U.S., unde s-a hotărit retragerea legitima
țiilor unor controlori.

Neajunsurile cele mal serioase sint insă legate de 
poziția unor cadre de conducere din unitățile contro
late față de sesizările și propunerile formulate de 
echipele de control obștesc. In special este cazul uni-' i 
taților O.C.L. Alimentara și ale cooperației meșteșu
gărești. Am semnalat aici chiar o practică prin care 
cei găsiți in neregulă reușeau să se sustragă de la con
trol : în loc ca sesizările să fie trimise, imediat, de la 
unități la conducere, se instituise regula ca, periodic, 
să fie ridicate registrele unice de control de către în
treprinderi. In plus, la O.C.L. Alimentara se obișnuise 
ca rezolvarea sesizărilor să n-o facă cadrele de con
ducere, ci anumite persoane care nu aveau compe
tența să stabilească măsurile și deciziile necesare. In 
sfirșit, consider că nu in suficientă măsură se iau In 
considerație semnalele critice ale echipelor obștești de 
către organele de control specializate — inspecția co
mercială de stat, inspecția sanitară ș.a. — și nici de 
către miliție și procuratură.

Pentru înlăturarea neajunsurilor la care m-am re
ferit, Consiliul municipal F.U.S. a inițiat mai multe 
schimburi de experiență Intre echipele de control ob
ștesc, cit și întUnirl ale tuturor echipelor cu cadrele 
de conducere din unitățile verificate. Continuăm, de 
asemenea, instruirea echipelor. In plus, ne-am propus 
să organizăm controale comune prin echipele obștești 
și organele specializate de control. Prin asemenea mă
suri dorim să perfecționăm in continuare activitatea 
echipelor obștești, să sporim aportul lor la îmbunătă
țirea condițiilor de servire a cetățenilor în unitățile 
de interes public.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii" 

_____________________________________________/

Porțile energiilor înalte, porțile prieteniei
matice încleștări cu natura, 
de nenumărate episoade 
probînd eroismul, hărnicia 
și inteligența conslructori- 
lcr. Marile momente de în
cordare in lupta cu fluviul 
și cu împotrivirile reliefu
lui stincos de la Porțile de 
Fier nu pot fi uitate, ele 
vor fi mereu rememorate 
ca trainice jaloane in de- 
mon-'.rarea energiilor noac- 
!.-? creatoare pe care numai 
so:iak‘-mul le-a putut de
clanșa și pune deplin in 
valoare.

Să ne amintim lupîa în- 
dlrjitâ pe care au dus-o 
s.-afandrii cu adincurile 
fluviului la baterea pal-

planșelor de la batardou, 
să ne amintim emoția care 
i-a cuprins pe constructori 
— și nu numai pe ei — 
cind batardoul s-a inch’.- 
și cind albia bâtrinului Is- 
tru a început, pentru pri
ma dată după milioane de 
ani. să se ara'e .soar'lu . 
Să ne amintim zilele si 
nopțile, orele și clipele 
dramatice ale stăvilirii flu
viului — prin acele inge
nioase construcții imagi
nate pentru a face p-, - 
bilă turnarea barajului de- 
versor : să ne aducem : r i 
aminte marile momeme .!'■ 
emoție și concentrare ner
voasă din timpul montării 
primelor mari agregate, din 
ziua trecerii primului va

por prin ecluze, din timpul 
primului paralel cu siste
mul energetic național... 
Memoria constructorilor e 
încărcată de mulțimea epi
soadelor eroice înscrise la 
Porțile de Fier zi de zi. 
vreme de aproape 3 000 de 
zile.

In acest răstimp. p° șan- 
fierele vastului „sistem", 
mii și mii de oameni, de 
cele mai diverse profesii, 
de la geologi la mineri, 
d-* la betonisti la mo.ntori, 
d" la șoferi la electroniști, 
n r-im efori conjugat, au 

ex'-avat 18 milioane mc de 
iviuni i 5 milioane mc 

d1' s’inci. au turnat 2.7 
milioane mc de beton in-

corporind 80 000 de tone 
de armături din oțel, au 
montat 64 000 de tone d^- 
utilaje. au mutat dintr-un 
loc intr-altul un oraș —
Orșova — reconstruindu-1 
complet, la scara cerințe
lor arhitecturii și urbanisti
cii moderne și conferindu-i 
un destin nou.

Cind. după 7 ani. 8 luni 
și 9 zile, prin vibrantul 
moment al festivităților 
inaugurale lumea și-a În
tors privirile spre acest 
colț al planetei. Porțile d- 
Fier s-au înfățișat in noua 
lor ținută, impresionind 
prin măreția, forța și ome
nescul lor. „Sistemul" a 
fost atunci supus tutu
ror comparațiilor cu alte a-

semenea edificii realizate in 
lume. S-a văzut, in această 
lumină, că ecluzele, com
puse din cite două sasuri
— cele mai mari din cite 
s-au realizat in lume la e- 
cluze fluviale — au o lun
gime de 310 metri și cea 
mai mare lățime (34 metri). 
Barajul, avind 441 de metri 
lungime și 60 de metri 
inălțime, poate deversa 
81500—22 000 mc de apă pe 
secundăr Cele 6 turbine 
montate la fiecare centrală
— cu diametrul rotorului de 
9,5 metri, cu 75 de rotații 
pe minut și dozvoltind o 
putere de 178 M1V fiecare
— sint cele mai mari tur
bine Kaplan din lume. S-a

văzut, de asemenea, că 
multe dintre soluțiile de 
proiectare au reprezentat 
adevărate premiere mon
diale.

Și-atunci — să ne amin
tim. era doar cu un an in 
urmă — întreaga țară a 
fost străluminată de senti
mentul unei justificate 
mindril : opera inaugurată 
era, practic, rodul celei mai 
largi participări naționale 
realizate vreodată la con
strucția unui obiectiv in
dustrial. Puține sint între
prinderile industriale din 
țară care să nu fi pro
dus, singure sau in coo
perare, ceva cu destina
ția Porțile de Fier.

Astăzi, pe aceleași 
locuri... Pină in seara zilei 
de 14 mai a.c., hidrocentra
la de pe Dunăre a revărsat 
in arterele sistemlui ener
getic național 9 miliarde și 
850 de milioane k\V/h. Pes
te citeva zile se va ajunge 
la miliardul zece, ceea ce 
înseamnă o energie sufi
cientă pentru funcționarea 
pe timp de un an a 700 de 
întreprinderi de mărime 
medie sau pentru funcțio
narea neîntreruptă pe timp 
de un an a 120 000 000 de 
becuri (cite 6 pentru fie
care locuitor al țării) sau... 
Dar cile nu se pot face cu 
această uriașă cantitate de 
energie ! Prin ecluza ro
mânească au trecut 35 500

de vapoare. Acum, cind ro
dul muncii lor atirnă atit de 
greu in balanța, venitului 
național, bravii constructori 
se află la alte posturi de 
lucru. înnobilați de aminti
rile și de experiența acu
mulată la Porțile de Fier, 
ei construiesc noi hidrocen
trale — pe Lotru, pe So
meș, salba de pe Olt... Și se 
pregătesc pentru altele fi 
altele...

La un an de la inaugura
rea Porților de Fier, oma
giem eforturile lor, ale în
tregii țări pentru a Înălța 
acest impunător edificiu al 
socialismului — porțile e- 
nerglilor înalte, porțile 
prjeteniel.

deCoiisil.nl
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PAGINI DIN CRONICA REVOLUȚIEI ÎN TRANSILVANIA
Ca și in celelalte țări române, re

voluția dc la 1848—1849 din Tran
silvania a fost pregătită de întrea
ga dezvoltare social-economicft și 
politică anterioară, de accentuarea 
contradicțiilor sociale și naționale 
cc reclamau in mod obiectiv o dez
legare grabnică.

In Transilvania, revoluția a avut 
un caracter deosebit de ascuțit toc
mai datorită împletirii complexe a 
acestor contradicții, gradului avan- 

al crizei orinduirii feudale. Re
vendicările sociale ale țăranilor io
bagi români și maghiari, ca și do- 
r.nia dp libertăți democratice se 
îmbinau cu revendicările naționale, 
determinate de asuprirea națională 
la care era supusă populația româ
nească. lipsită de drepturi și nere
cunoscută ca națiune de nobilimea 
maghiară și administrația habsbur- 
gieă. In aceste împrejurări, revolu
ția a polarizat toate păturile sociale 
avansate — cărturari, țărani, tir- 
goveți, meșteșugari — forța ci de 
bază constituind-o masele populare 
de țărani iobagi.

O scrie de întruniri politice pre
mergătoare acțiunilor revoluționare 
au avut loc încă de la sfirșitul lu
nii martie 1848. avind ca principal 
subiect problema lichidării iobâgiei 
și recunoașterea egalității in drep
turi intre națiunile conlocuitoare ; 
cea mai remarcabilă dintre aceste 
adunări s-a desfășurat la Tg. Mu
reș. cu participarea tineretului in
telectual revoluționar român și 
maghiar — așa-numita adunare a 
..cancelișiilor”. care a prilejuit vi
branta luare de poziție a lui Avram 
lancu: ..desființarea robotelor fără 
despăgubire, sau moarte !“

Momentul cel mai înălțător al re
voluției l-a constituit marea adu
nare de pe Cimpia Libertății din 
Blaj, la care au participat peste 
40 000 de oameni, eveniment răsco
litor in conștiința națională, avind. 
totodată, o amplă rezonanță euro
peană. Prin întreaga ei desfășu
rare, ca și prin programul de 
revendicări adoptat — dobândi
rea libertății naționale, desființarea 
iobăgiei. întronarea unui regim po
litic democratic in interesul tuturor 
locuitorilor Transilvaniei — Adu
narea Națională de la Blaj a con
stituit o viguroasă și impresionantă 
manifestare *-a voinței românilor 
transilvăneni de a imnune. odată 
cu desființarea servituțllor feudale, 
recunoașterea drepturilor lor națio
nale legitime, zdrobirea cătușelor 
tiraniei.

în memorabilele cuvinte scanda
te de participants la Adunarea de 
la Blaj : „VREM SA NE UNIM CU 
ȚARA**,  și-a aflat o fierbinte ex
presie năzuința nestinsă spre uni
tate națională a românilor transil
văneni — participarea la această 
. re a unor militanți și cărtu
rari din Moldova și Țara Româ
nească. printre care V. Alecsandri, 
Al. I. Cuza, Al. Russo, C. Negri, 
Gh. Sion. A. Sever. A. Florian, 
I. Maiorescu, simbolizând voința în
tregului popor român de a-și făuri 
un stat național unitar, indepen
dent.

Adunarea de la Blaj a ales o de
legație pentru a prezenta la Viena 
revendicările românilor din Tran
silvania și altă delegație care să de
pună aceleași cereri la Dieta de la 
Cluj ; totodată, a fost ales un co
mitet permanent, cu sediul la Si
biu. avind misiunea de a comunica 
răspunsurile la aceste cereri viitoa
rei adunări naționale, precum și de 
a reprezenta interesele națiunii ro
mâne.

Interesele fundamentale comune, 
ale progresului economic și social, 
ale înlăturării jugului feudal și do
minației habsburgice creau premisele 
obiective pentru crearea unuj front 
comun de luptă al maselor popula
re de diferite naționalități. Cei mai 
înai>ta i revoluționari din țările 
române, intre care N. Bălcescu, 
Avram lancu. Cezar Bolliac, ală
turi de militanți revoluționari ma
ghiari și fruntași ai populației să- 
sești, au înțeles importanța acțiuni
lor unite ale naționalităților asupri
te împotriva dușmanului comun și 
au militat activ in acest sens. Ac
țiunile de luptă desfășurate frec
vent in strinsă unitate de români, 
maghiari, germani, în cursul anului 
1848, in orașele și satele Transilva-

nici, au înscris file memorabile In 
cartea bogatelor tradiții ale frăției 
dintre poporul român și naționali
tățile conlocuitoare. Această conlu
crare s-a vădit pregnant și in 
timpul acțiunii desfășurate sub 
comanda generalului Iosif Bem, 
care, cu oastea sa. cuprinzind și ro
mâni. ...............
cui. i 
tarea _______ __
ționare habsburgice și să elibereze 
treptat, pină in martie 1849, întreg 
teritoriul Transilvaniei.

Unii conducători ai mișcării n-au 
înțeles insă apelul la lupta comună, 
necesitatea imperioasă a unirii in
tr-un front comun împotriva impe
riului habsburgic, s-au lăsat înșe
lați de promisiunile curții dc la 
Viena. Șovăielile și greșelile lor, 
inconsecvența și interesele contra
dictorii ale burgheziei, nerezolvarea 
unor revendicări naționale și socia
le esențiale ale maselor au împie
dicat unirea deplină și trainică a 
forțelor revoluționare ale națiunilor 
asuprite. Dezbinarea intre naționa
lități a provocat mari daune luptei 
de eliberare, a înlesnit înfrângerea 
revoluției, inâbușitâ in singe prin 
intervenția conjugată a forțelor 
contrarevoluționare externe — ar
matele imperiale habsburgice și ța
riste.

Deși înfrintă, revoluția de la 1848 
din Transilvania a avut un puternic 
ecou și adinei consecințe social-po- 
litice, a zguduit din temelii orin- 
duirea feudală, a determinat înlă
turarea ulterioară treptată — pină 
in anul 1854 — a iobăgiei. împreună 
cu evenimentele revoluționare des
fășurate in aceeași perioadă in ce
lelalte țări române, ea a dat im
puls dezvoltării societății pe calea 
capitalismului, a dus la afirmarea 
tot mai puternică a conștiinței na
ționale a românilor, a afirmat și 
mai pregnant idealul Unirii, a răs- 
pin.dit sămința ce avea să rodească 
in 1859. 1377 și 1918 — momente e- 
sențiale în lupta pentru făurirea 
statului național unitar român.

Sub steagul comuniștilor, năzuin
țele dc eliberare socială și naționa
lă au fost nu numai împlinite, ci și 
considerabil depășite. Pentru prima 
oară in anii socialismului, poporul 
nostru a dobîndit libertăți democra- 
nee efective, se bucura de o ade
vărată independență națională, for
țele sale creatoare se manifestă din 
plin in opera de făurire a noii o- 
rinduîri sociale.

Printre marile cuceriri ale socia
lismului se înscrie și rezolvarea jus
tă a problemei naționale, pe baza 
politicii marxist-leniniste a P.C.R. 
Așa cum se știe, in România, toți 
cetățenii țării, fără deosebire de 
naționalitate, se bucură de deplină 
egalitate in drepturi, expresii gră
itoare ale acestei egalități fiind : 
reprezentarea corespunzătoare a 
naționalităților conlocuitoare in 
toate organele centrale și locale ale 
partidului, statului, organizațiilor 
obștești : crearea consiliilor acestor 
naționalități ; posibilitatea creată 
de a studia în scoli în limba ma
ternă, de a o folosi in raporturile 
cu organele dc stat, instuțiile, in 
acele unități administrativ-terito- 
riale locuite și de populație de 
altă naționalitate decit cca ro
mână : înflorirea vieții cultural- 
artistîce a naționalităților — reflec
tată in activitatea numeroaselor 
teatre, cămine culturale, biblioteci, 
ansambluri artistice, in editarea de 
ziare, reviste, cărți, in emisiunile 
radiofonice și de televiziune in lim
bile maghiară și germană etc. Po
litica partidului de dezvoltare ar
monioasă a forțelor de producție pe 
întregul teritoriu al țării consolidea
ză continuu baza materială a ega
lității in drepturi a tuturor celor 
ce muncesc. Roadele politicii parti
dului in problema națională se re
flectă in strinsă frăție, in unitatea 
de nezdruncinat dintre poporul ro
mân și naționalitățile conlocuitoa
re, această unitate afirmindu-se 
ca un puternic izvor de forță 
a noii orinduiri.

Acel „falnic viitor**,  spre care au 
năzuit înaintașii, se înfăptuiește 
prin munca entuziastă a națiunii 
noastre socialiste, liberă, demnă și 
gtăpină pe propria soartă.

. alături 
a izbutit ...

armatelor

de maghiari și se- 
sâ oprească inain- 

contrarevolu-

Alexandru PORȚEANU

Libertatea națională Împotriva servitutilor
năzuința fierbinte a tuturor feudale, pentru progres social I

românilor
Alaiuri de libertatea națională, revoluționarii transilvăneni au înscris pe steagul 

lor de lupta revendicări sociale, intre care in primul rind înlăturarea privilegiilor feu- 
aaie. desființarea iobâgiei, dezvoltarea liberă a industriei, comerțului etc. Revendică
rile progresiste ale maselor și-au găsit o amplă fundamentare in scrierile unor iluștri 
cărturari și militanți sociali ca : Simion Bârnuțiu, George Barițiu, Alexandru Papiu- 
Ilarian, Timotei Cipariu, Avram lancu, Aron Pumnul, frații Muresan, Andrei Șaauna 
Eftimie Murgu etc. ’

Obiectivul emancipării naționale, care a însuflețit lupta românilor din Transil
vania in IS48 — a fost limpede exprimat in programul denumit „Punturlle națiunii 
român . transilvane", precum și in ..Jurămint ui" — adoptate în unanimitate de zecile 
de mii de participant! la Adunarea națională de pe Cimpia Libertății de la Blaj.

„Iobagul trebuie să facă

Despre noi nu se poate

decide fără noi!

,,Punturile națiunii 
române transilvane'

— Națiunea română, rezimatâ pe prin
cipiul libertății, egalității și frăției, pre
tinde independența sa națională, in res
pectul politic, ca să figureze in numele 
său, ca națiunea română să-și aibă repre
zentanții săi la dieta țării in proporțiu
nea cu numărul său, să-și aibă diregăto- 
rii săi in toate ramurile administrative, 
judecătorești și militare in aceeași pro- 
porțiune, să se servească de limba sa in 
toate trebile (cauzele — n.n.) ce se ating 
de dinsa, at.it in legislație, cit și in admi
nistrație. Ea pretinde pe tot anul o adu
nare națiqnală generală.

— Națiunea româna, ajungind la con
știința drepturilor individuale omenești, 
cere fără intirziere desființarea iobâgiei 
fără nici o despăgubire din partea țăra
nilor iobagi atit in comitate, cit și in dis
tricte, scaune și granițe militare. Cere 
totodată și desființarea dijmelor ca a unui 
mijloc de contribuite impedecător econo
miei.

— Națiunea română poftește libertatea 
industrială și .comercială, cu ridicarea 
țehurilor (desființarea breslelor — n.n.) 
și a privilegiilor și a tuturor piedicilor 
și stavilelor comerțului in țările vecine, 
de care se ține desființarea vămilor ' 
graniță.

— Națiunea română cere libertatea 
a vorbi, de a scrie și a tipări fără 
nici o cenzură, prin urmare pretinde .. 
bertalea tiparului pentru orice publicare 
de cărți, de jurnale și de altele, fără sar
cina cea grea a cauțiunii care sâ nu se 
ceară nici de la jurnaliști, nici de la 
tipografi.

— Națiunea română' cere asigurarea li
bertății personale, nimenea să nu se poată 
prinde sub vreun pretext politic. Cu 
aceasta dimpreună cere libertatea adună-

rilor. ca oamenii să nu cadă la vreun 
prepus (bănuială — n.n.) dacă se adună 
numai să vorbească și să se înțeleagă in 
pace.

— Națiunea română cere înarmarea 
poporului sau garda națională spre a- 
părarea țării inlăuntru și dinafară. Mili
ția română să-și aibă ofițerii săi români.

— Națiunea română cere înființarea 
școalelor române pe la toate satele și ora
șele, a gimnaziilor, institutelor militare 
și tehnice și a seminarelor preoțești, pre
cum și a unei universități române, dotată 
din casa statului, in proporțiunea poporu
lui contribuant, in dreptul deplin de a-și 
alege directorii și profesorii.

— Națiunea română cere ca conlocui
toarele națiuni nici decum să nu ia in 
dezbatere cauza uniunii cu Ungaria, pină 
cind națiunea română nu va fi națiune 
constituită și organizată cu vot delibera
tiv și decisiv in camera legislativă, iar 
din contră dacă dieta Transilvaniei ar voi 
totuși a se lăsa la pertractarea aceleiași 
uniuni, de noi fără noi — atunci națiu
nea română protestează cu solemnitate.

Jurămintul de la Blaj
„Voi susține totdeauna 

națiunea română pe calea 
dreaptă și legiuită"

la

de 
de 
li-

Jur... român voi susține totdeauna , 
națiunea noastră română pe calea dreap
tă și legiuită și o voi apăra cu toate pu
terile in contra oricărui atac și asuprire ; 
nu voi lucra niciodată in contra drep
turilor și a intereselor națiunii române, 
ci voi ținea și voi apăra legea și limba 
noastră română, precum și libertatea, 
egalitatea și frățietatea ; pe aceste prin
cipii voi respecta toate națiunile ardele
ne, poftind egală respectare de la dinsele. 
Nu voi încerca să asupresc pe nimenea, 
dar nici nu voi suferi sâ ne asuprească 
nimeni ; voi conlucra după putință la 
desființarea iobâgiei, la emanciparea in
dustriei și a comerțului, la păzi rea drep
tății, la înaintarea binelui umanității, al 
națiunii române și al patriei noastre.

ziuă din noapte11

laCind e timp frumos, iobagul lucră 
domni, dacă vine o ploaie atunci numai 
jumătate de zi i se știe. Cind a isprăvit 
lucrul domnului, in deșert mai aruncă 
sămința in pămint. pentru că acum a 
trecut timpul semănăturii. Cind vine a- 
casă de la domni, atunci il mină la drum 
și la comitat, și la poștării. (Așa fiind) 
cine ar avea inimă de a pune pomi și 
a planta vie ? Fiind astfel îngreuiat, cine 
s-ar îndemna să înfrumusețeze pămintul 
cu grădini, cind știe că numai ațită pofta 
domnului său. ca să le ia cu puterea cind 
va vrea ? Să nu mai vorbim de preaia- 
țlunile cele multe : găinile crăciunului, 
mielul paștilor, puii și ouăle și cupele 
de unt și zeciuielile... Iobagul trebuie să 
facă ziuă din noapte și a munci cu toată 
casa sa. ca să poată împlini ceea ce ii 
impune domnul, peste (orice) măsură.

Se promite ridicarea servituții. Eu 
cred că se va ridica pentru că i-a venit 
timpul ca să cadă. O putere cumplită 
și nevăzută, care lucră in contra despo
tismului pretutindenea. lucră de muli si 
la surparea acestei cetăți barbare si mu
rii ei se vor răsturna amuși pe aceia 
care nu vor să o dări me din amoare 
către omenire.

numiții domni de pămint pină in anul 
1848. Cifre fabuloase la prima vedere, din 
nefericire insă prea adevărate, autentice 
întru toată puterea cuvintului. Nouă aces
te cifre nu ne bat la ochi. Omul cel mai 
sărac făcea 52, ceilalți cite 104 și una par
te cite 208 de zile pe an. Luați valoarea 
acelor milioane de zile una cu alta numai 
cu cite 1 franc ; așa poporul vărsa in si
nul celor 5 200 de familii posesoare de 
iobagi și zileri cile 18 milioane 200 mii de 
franci pe fiecare an. plus decimele, plus 
taxele, cărăușiile și celelalte dări specifi
cate și in acest ziar de mai multe ori, 
chiar și in anul trecut. Computați (adu
nați — n. n.) acel venit numai pe 10 ani și 
veți scoate 182 mii. numai valoarea zile
lor. Dar unde sint urmele, fructele culese 
din acea sclavie mai rea decit turcească ?

Oricine cunoaște starea lucrurilor din 
Transilvania va conveni cu noi că partea 
cea mai mare și mai grea din aceste io- 
băgii cade 
nesc. pe cerbicia poporului romă-

Slmlon BĂRNUȚIU
(Din cuvintările 

1848).
rostite la Blaj, mal

„18 milioane ?/ 2Q2000

zile de
Ei o mărturisesc, iar noi numai cit o 

constatăm. 9 milioane și șapte sute de mii 
zile de lucru cu palmele ; 3 milioane 5 
șute de mii zile de lucru cu cite 2 vite de 
jug ; 5 milioane zile de lucru și robie cu 
cite 4 vite.

In sumă totală, 18 milioane și 200 de 
mii zile de robie au (ost acelea pe care 
populațiunea rurală iobăgită in Marele 
Principat al Transilvaniei făcea la așa-

robie11

Săraci in țară bogată...
Plugarii și meșterii noștri lucră și fac 

toate tot numai cum au apucat din bă- 
trini. Ca să nu se intimple aceste, tre
buiesc scoli ; dar nu tot gimnaziuri și 
colegiuri înalte, ci instituturi tehnice si co
merciale. că zău numai cu‘limbi străine 
învățate pe dinafară n-o să treci în ziua 
de astăzi pește noroi fără a te întina. Noi 
n-avem nici măcar la locurile de negoț 
(cum la Brașov) vreun institut? comer
cial. ...Pină se mai scot cite 14—16 măji 
de aur pe an din băile și riurile Ar
dealului. 4pină mai stau atitea locuri - ne- • 
sădite ou vii. atitea grădini fără pomi, 
pină se mai bea atâta vinars (rachiu) de 
Turda, de Reghin, pină mai zac felurimi 
de minerale in sinul pămintului nostru, 
care. £iindu-ne lene a le căuta si găti 
acasă, negustorii noștri le aduc de aiu
rea. pină mai văz eu trufașii codri cu 
felurimi de arbori de lucrat dintrinșii tot 
felul de mobile trebuincioase, pină cind 
ne zac băile de fier nelucrate și noi a- 
ducem cuțite, coase, ace. încă și cuie 
din țară străină, pină atunci eu nu voi 
să cred că sintem săraci.

George BAR1Ț1U
(în „Gazeta de Transilvania"),

i

Forța poporului stă în frăția
si unitatea tuturor fiiloro

acestui pămint

împreună, intr-o strinsă

(Din „Tratatul pentru formarea legiu
nii române" Încheiat la 14 iulie 1819).

Aprobt^t in principiu 
L. KOSSUTH 

Guvernatorul statului 
ungar

Delegatul special al emigrației
C. BOLLIAC

I). Stoica

VASILE MOLDOVAN

mai st rinse frății

1și impreună să gustăm ALECU RUSSO

TRICOLORUL DE
și maghiară sint destinate IAȘI

către

pericolul 
totuși nu

școlile Ardealului, 
iubire de neamul

(Din ziarul săsesc „Satellit", 3o martie 
1848).

nu poate 
fără ma-

neapărată
frăție... Cine

„Națiunile română

„Ne vom dezvolta

CIT CUPRINDEAU OCHII NU VEDEAI 
DECIT TOT NUMAI ROMANI"

„împreună asudăm

UN POPOR ÎNTREG STA MĂREȚ 
IN LUMINA SOARELUI

dulceața fructelor"

să se ajute reciproc"

alianță frățească"

„ Trebuința celei

nora Ardealului Mărturii prin secol despre

„Hai sâ dâm mina cu mînâ 
Cei cu inima româna, 
Să-nvîrtim hora frăției 
Pe pămintul României.

Și te-nsuflă de mîndrie 
Că ești fiu de românime !

A sosit ziua dreptății 
Ziua sfîntă-a libertății ! 
Tot creștinu-nveselește, 
România întinerește !

Ardeleni I lumea ne vede ! 
România-n noi se-ncrede 
Căci de acum românu-n lume 
Va fi vrednic de-al său nume!

Ardelean, copil 
Iar ridică-acum

de munte, 
cea frunte

Ura frați în fericire I 
Ura frați înfr-o unire 
Să-nvîrtim hora frăției, 
Pe pămintul României !

publicate în gazeta transilvăneanăde V. Alecsandri .. .
pentru minte, inimă și literatură**  la 14 iunie 1818.

Versuri
„Foaie ,------- ---- ...............- .--------  — -- ------
MODIFICATA ÎN 1857, POEZIA A DEVENIT „I1ORA UNIRII .

e intemeiată fericirea țarii cea din lontru, 
căci atunci nu să va mai teme sasul sau 
ungurul de român, nici românul nu va 
uri pe sas și ungur, ci vor fi frați, pre
cum să cuvine, și vor lucra dimpreună, 
după putere, spre înflorirea țârii.

(Din proclamația redactată de Aron 
Pumnul pentru convocarea primei adu
nări de la Blaj, din 30 aprilie 1848).

Românii și ungurii au 
buință de cea mai strinsă 
seamănă dușmănie, ură și produce vărsare 
de singe intre aceste două națiuni surori 
este trădător al propriei națiuni.

(Din scrisoarea lui Simonffy Iozsef 
către Avram lancu).

Avram lancu la 1848
Desen de

Legiunea... se' obligă să se lupte pen
ii libertate și independență, niciodată 

insă împotriva naționalității (drepturilor 
naționale) unui popor oarecare...

Agentul emigrației române
N. BÂLCESCU

Am pornit înainte, îndărătul și în jurul nos
tru era numai popor. Ne mișcăm cum se mișcă 
o apă curgătoare. Toată masa mergea, și noi 
cu ea. Ieșind din sat, nu numai drumul, dar și 
cimpul forfotea dc popor. Cind am ajuns in dru
mul țării, am dat de cete sosite din alte părți. 
După amiazi, tîrziu, am ajuns pe priporul Șieu- 
lei. Aici ne-am urcat pe culmea cea mai înaltă 
și am privit împrejur. Nici înainte, nici îndărăt 
nu vedeam unde e fruntea și unde se isprăvește 
capătul, ci cît cuprindeau ochii nu vedeai de- 
cit tot numai români. Poporul cobora ca un to
rent. Toți oamenii erau îmbrăcați in veștminte 
albe, ca in zi de cea mai mare sărbătoare.

Moldoveni și munteni, pribegi ai tulburărilor 
din Țări, priveau cu bătaie de inimă adunarea, 
oștită grămadă după grămadă, după satele și 
ținuturile de unde veniseră oamenii. Un popor 
întreg, de același port și limbă, ca și a poporului 
nostru, sța măreț în lumina soarelui și printre 
sumane se vedeau amestecate multe surtuce. 
Aceste surtuce acopereau pieptul tineretului de 
frunte, ieșit din Blaj și din 
tineret cu mare curaj și 
românesc.

în pofida politicii de învrăjbire națională promovate de clasele dominante, de 
stupim . ea habsburgică. in timpul revoluției s-a manifestat pregnant tendința po
porului român șt a celorlalte popoare și naționalități asuprite spre unitate in lupta 
de eliberare națională și socială. Acestei tendințe au căutat să-i dea curs revoluțio
nar, i români, alături de cei de alte naționalități, care au luptat pentru făurirea unui 
front unitar împotriva dușmanului comun.

„Spuneți ungurilor, săcuilor 
și sașilor că noi ii iubim 

ca pe frații noștri"
Spuneți ungurilor, săcuilor și sașilor că 

noi ii iubim ca pe frații noștri, cu carii 
lâcuim intru o țară. Spuneți-le cu cuvin- 
tul și le arătați cu fapta că noi ii iu
bim, insă e drept ca și ei să ne iubească 
și să corăspundă iubirei noastre ce o avem 
către ei. spuneți-le in gura mare că noi 
nu voim a ciștiga drepturile omenimei 
prin sabie, ci prin legile minții sănătoase, 
și pentru aceea ne adunăm să ne ințăle-

gem cari sint drepturile acele ; căci drep
tul ciștigat cu sabia nu e drept, ci răpire 
și uzurpâciune, și ține numai pină cind 
să ruginește sabia sau să despoterește (iși 
pierde puterea — n.n.) mina care o poar
tă, și atunci inceatâ (inceteazâ — n.n.). 
Insă dreptul întemeiat pe mintea sănătoa
să ține pină cind ține mintea. Spuneți 
neamurilor celorlalte că armele le-au aflat 
mintea omenească ca să se apere oamenii 
cu ele de fiarele cele sălbatice și crude, 
iar nu ca să omoară oameni cu ele. Spu- 
neți-le să urmeze și dinsele acest princip 
și atunci nu avem lipsă de tunuri mai 
mult. Spuneți-le să urmeze aceste prin
cipe, cari ne chiamă pre toți fiii țării să 
ne îmbrățișăm și să ne sărutăm frățește, 
strigind : să trăiască frăținătatea ! Aceas
ta e frăținătatea cea adevărată pre care

Fraților maghiari ! Credeți-ne nouă, că 
noi prea luminat vedem, și prea hotărit 
credem, că in aceste două patrii surori 
maghiarul de existență și viitor ......  *
vorbi fără român, nici românul 
ghiar...

Amindouă părțile vedem că 
ne amenință încă de aproape și . . 
ne putem înțelege. Nu știm din ce pricină 
pizma, sau doară superbia iși invirte sa
bia intre noi și voi, ca neci in agonie să 
nu putem vorbi de aproape.

Firea ne-a așezat in una patrie, ca im
preună să asudăm cultivind-o și impre
ună să gustăm dulceața fructelor ei... 
Convingeți-vă deplin că intre noi și voi 
armele niciodată nu pot hotărî... 
Cimpeni, 15 iulie 1849.

(Din scrisoarea lui Avram lancu 
revoluționarul Slmonffy Iozsef).

Opinia guvernului ungar, precum și a 
patrioților care au condus și conduc miș
carea liberală in România (Moldo-Vala- 
hia) e că națiunile maghiară și română 
sint destinate prin poziția lor topografică, 
prin asemănarea intereselor lor și mai a- 
les prin primejdia de care sint amenin
țate ambele națiuni... să se ajute reci
proc și să lupte sub același drapel... opă
rind libertatea. Aceste considerații au fă
cut ca patrioții moldo-valahi să propună 
guvernului ungar de a le permite să for
meze o legiune pentru a se lupta in Unga
ria împotriva Austriei... care amenința 
libertatea comună. Guvernul ungar a ac
ceptat această cerere...

Pereții despărțitori să nu mai izoleze 
pe german, pe ungur și pe român. Aceș
tia trei, intr-o strinsă alianță frățească, 
vor rezista victorioși oricărui dușman 
sumbru și se vor dezvolta impreună paș
nic, in concordanță, după specificul 
național.

LA BLAJ
A 1NFLACARAT INIMILE LA

ȘI BUCUREȘTI
Cind am sosit la Blaj, duminică, 

Virluș Romana Rediviva (Virtutea 
reînviata) se putea vedea de departe, prinsă în 
trei rînduri pe un steag așezat deasupra intrării 
in catedrală, cu litere inițiale mari și aurite. 
Cum s-ar putea traduce exact această inscrip
ție ? Desigur, „virtus" înseamnă „virtute**,  dar 
in înțelesul roman al libertății. Cuvintul derivă 
din ,.vir“, bărbat. Eu aș traduce-o deci așa : 
„Conștiința de sine a românilor s-a deșteptat...**.

Cu toate că steagul național n-a fost atit de 
înalt incit el să poată fi văzut de la Dunăre, 
totuși eu cred că fiind o mărturie a unor miș
cări sufletești solidare, filfîirea acestor culori 
de aici a făcut să bată inimilo și la Iași șl la 
București.

inscripția 
romani

ȘTEFAN LUDWIG ROTH
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Nu, nu e devreme să ne întrebăm

UNDE DEPOZITAM RECOLTA
chiar daca acum

se mai insămînțează

în ultimii ani. eforturile făcute de stat în direcția modernizării agri
culturii. aplicarea măsurilor de perfecționare a organizării producției 
si enorma cointeresării cooperatorilor și celorlalți lucrători au avut 
ca urmare sporirea producției agricole. Iată de ce, asigurarea spații
lor pentru ck'uozitarca si conservarea produselor constituie o problemă 
de cea mai mare însemnătate.

Di și in ultimul timp s-au făcut eforturi deosebite pentru constxuc- 
t a de silozuri moderne, magazii de mare capacitate, sporirea capaci- 
tâțu d ' condiționare șt mecanizare a lucrărilor in activitatea de prelu
are. conservare și păstrare a produselor agricole există incă multe 
neajunsuri. Ele se referă la accentuarea deficitului de capacitate, folo- 
sr.ra nerațională a spațiilor existente, mergindu-se pină la distrugerea 
unora din ele. Numai din anul trecut și pină acum in unitățile agri
cole de stat au „dispărut" spații pentru depozitarea porumbului cu o 
capacitate totala de aproape un milion de tone. In rindurilc care ur
mează nc propunem să analizăm cauzele acestei situații in județul Ia
lomița și -nai ales măsurile care trebuie luate pentru a se asigura con
diții bune depozitării întregii recolte.

porumbul

LIPSA DE ORDINE DIN „GRĂDINA li

RESPONSABILILOR CU GRĂDINILE
încurajează tendințele de neîndeplinire

a pianului în legumicultura
in<i-

începem investigațiile la între
prinderea de valorificare a cereale
lor Ialomița. In biroul directorului 
este o atmosferă infierbintatâ. Tema 
aprinselor discuții : cum să explice 
cit mai convingător organelor jude
țene de partid si agricole si cen
trale.; de resort din Mmisterul Agri
culturii nevoia 
stringentă de noi — 
spații de depozi
tare. îngrijorarea 
nu este intimplă- 
toare. După esti
mările făcute, de
ficitul de spații 
numai pentru 
produsele ce tre
buie depozitate in 
vară se ridică 
la 149 000 tone.
Există, de asemenea. pericolul ca 
160 000 tone de porumb știuleți să-și 
găsească adăpost... sub cerul liber. 
De fapt, aceasta nu este altceva de
ci: o amplificare a situației de anul 
trecut, cind zeci de mii de tone de 
floarea-soarelui si porumb au fost 
„păstrate" in spații improvizate. Ca 
urmare, multe din aceste produse 
s-au degradat,

— Intr-adevăr, aceasta este situa
ția — no spune tov. Constantin 
Bostan, directorul întreprinderii de 
■valorificare a cerealelor Ialomița. 
Cauzele sint multiple si de natură 
diferită. Prima se referă la faptul 
că investițiile pentru spațiile de de
pozitare nu au fost corelate cu creș
terea producției agricole. Apoi — 
si aceasta este mai grav — chiar 
spațiile construite in unitățile agri
cole nu sint folosite rațional, in 
ultimii ani multe din acestea au 

■ fost demolate nejustificat. Mă refer 
la pătulele pentru porumb. Prin tre
cerea fondului de nutrețuri combi
nate la întreprinderea de valorificare 
a cerealelor, unitățile agricole de 
stat au refuzat să mai depoziteze po
rumbul destinat fabricilor de nutre
țuri. obligindu-ne 6ă-l preluăm, pe 
considerentul că aceste fonduri a- 
parțin acum de noi. Și cum unită
țile nu mai aveau nevoie de pă
tule au fost, in multe locuri, des
ființate. Astfel, numai la întreprin
derile azricole de stat Stelnica. Bor- 
dușani. Mircea Vodă și Călărași au 
fost desființate pătule cu o capaci
tate totală de peste 40 000 tone. A- 
cesta este numai un aspect. Unitățile 
agricole de stat dispun de magazii de 
mare capacitate pentru cereale boabe, 
care sint folosite doar parțial.

— Nu-i adevărat — a replicat to
varășul Gheorghe Ciolănescu. direc
torul trustului I.A.S. — cind i-am a- 
dus la cunoștință cele spuse de pri
mul nostru interlocutor. Campania 
de recoltare i-a prins nepregătiti pe 
cei de la bazele de recepție. Unde 
și-au păstrat ei porumbul ? Nu in 
pătulele întreprinderilor agricole de 
stat? Numai in toamna trecută, uni
tățile I.A.S. au cumpărat panouri 
pentru porumb în valoare de șase 
milioane lei, o parte fiind amenaja
te chiar in curtea fabricilor de 
trețuri combinate. Și apoi ce 
terese aveam să le distrugem 
cele construite mai de mult ? —
le-au desființat ! în ce privește ma
gaziile. credeți că ne permitem să 
le ținem goale ? In realitate, am a- 
vea nevoie de spatii 
de 10 ori mai 
ei ar trebui 
primul rind mărirea ritmului de pre
luare. In perioada recoltării, la ba
zele de recepție camioanele se in- 
Siruie pe kilometri. Se pierde timp 
prețios și nu o dată am fost nevoi ți 
să oprim recoltatul.

Două explicații care se bat cap în 
cap. Nu acest lucru îl așteptăm insă 
de la factorii de răspundere. Că la 
bazele de recepție se pierde foar
te mult timp si că aceasta îngreu
nează munca de recoltare este per
fect adevărat. Că au fost distruse 
sau folosite nerațional unele spatii 
de depozitare o știam și noi. Era 
de dorit să se analizeze de ce s-a 
ajuns la o asemenea situație și mal 
ales ce măsuri se iau acum pen
tru ca asemenea lucruri să nu se mal

repete. Dacă prin vorbe ni s-a dat o 
explicație ambiguă, in schimb rea
litatea din teren este de necontes
tat. lată câteva cazuri concludente.

In 1963 — întreprinderile agricole 
de stat Stelnica. Bordușani și Fă- 
căeni au amenajat pătule pentru 
depozitarea porumbului destinat Fa-

lui de stat ? Ba da ! Dar pentru a- 
ceasta cele două organe județene 
trebuie să ajungă la o înțelegere. 

.Nu se poate admite ca într-un loc 
griul sau floarea-soarelui să stea sub 
cerul liber, iar in altă parte maga
ziile să fie goale. Chiar și pătulele 
pentru porumb, deși in toamna anu
lui trecut a fost mare nevoie de ele, 
in unele locuri nu au fost folosite. La 
I.A.S. Mircea Vodă, de pildă, din cele 
50 de pătule de la ferma nr. 8 mai 
mult de jumătate au stat goale, in 
timp ce cantități mari de porumb au 
fost depozitate in cimp.

In județul Ialomița, deficitul total 
al spațiilor de depozitare se ridică la 
peste 300 000 tone. Acum. înaintea 
campaniei de recoltare, interesează in 
mod deosebit măsurile care se iau 
pentru a face față situației. In unele 
cazuri insă, soluțiile preconizate vi
zează o perpetuare a situației din a- 
nul trecut; Bunăoară, la griu defici
tul de spațiu este de 140 000 tone. 
Cum va fi rezolvată situația ? „Exact 
cum am procedat

Imagine din secfia prelucrări meca
nice de la uzina „Progresul" din 
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anul trecut — ne 
spune tov. Con
stantin Bostan. 
Adică, vom pune 
griul în spațiile 
pentru floarea- 
soarelui, iar cind 
vine rindul aces
teia, o punem in 
locurile rămase 
libere, mai pre
cis... afară".

Se înțelege 
nu poate fi

nu- 
in- 
pe 
Ei

..___  de depozitare
mari. Cred că pe 
să-i preocupe in

bricii de nutrețuri combinate din Fe
tești. La scurt timp, multe din a- 
ceste adăposturi au dispărut Ce s-a 
intimplat ? La I.A.S. Stelnica. bună
oară. la mai puțin de 3 ani de la 
darea in exploatare, toate cele 180 
de pătule au fost demolate. Cu o 
parte din materialul recuperat se 
spune că au fost amenajate altele. 
Cite ? Nu se știe exact. Cert este 
insă că in 1972 unitatea a fost ne
voită să cumpere 10 000 de panouri 
pentru a adăposti doar o parte din 
recolta care putea fi depozitată in 
pătulele distruse.

La o analiză mai atentă rezultă și 
cauzele acestei situații. Intr-un fel 
sau altul fiecare caută să se desco
torosească de pătule. Motivul ? „Nu 
sint rentabile" — ne spune Tudor 
Rihard. șeful sectorului economic al 
I.A.S. Stelnica. Și pentru că n-au 
fost rentabile le-au închiriat celor de 
la fabrica de nutrețuri combinate. 
Ajunse pe mina a doi stă- 
pini, nimeni nu s-a mai interesat de 
ele și, treptat, s-au degradat, pină 
n-au mal putut fi folosite. Cazul 
nu este izolat Regula închirierii pă- 
tulelor se practică de către toate 
întreprinderile agricole de stat din 
județ. Oare numai pentru că nu sint 
rentabile ? Ideea nerentabilității se 
dovedește a fi doar un pretext care de 
fapt ascunde adevăratele cauze. In 
primul rind există concepția potrivit 
căreia intreaga cantitate de produse 
trebuie să fie preluată și păstrată 
de întreprinderea de valorificare a 
cerealelor. Din discuțiile purtate, uni
tățile agricole argumentează aceasta 
susținind că sarcina lor este doar de 
a produce și livra recolta. In rea
litate este vorba de fuga de răs
pundere pentru depozitarea si con
servarea produselor in unitate, pen
tru că e mult mai simplu să le pre
dai și să scapi de grija păstrării lor. 
chiar dacă aceasta te costă mai mult 
cu circa o sută de lei la tonă. Into
lerabil este faptul că acest „negoț" 
a dus. an de an. la distrugerea ma
sivă a spațiilor de depozitare.

Un alt aspect se referă la folosi
rea nerațională a spațiilor de depo
zitare. Unitățile agricole dispun de 
multe magazii de mare capacitate. 
Ce destinație au acestea ? Și aici pă
rerile sint împărțite. Cei de la în
treprinderea de valorificare a cerea
lelor susțin că au fost făcute cu sco
pul de a păstra cerealele boabe. Dim
potrivă, unitățile agricole susțin că 
sint numai pentru semințe. Cert este 
că, an de an, numai circa 30 la sută 
din capacitatea lor este folosită. De 
pildă, la I.A.S. Jegălla există o ma
gazie de 3 000 tone. De la șeful de
pozitului, Volnea Stelian, aflăm că 
aici cantitatea de produse depozita
te în perioadele de virf nu a depă
șit niciodată 500 tone de sămință. In 
cea mai mare parte a anului maga
zia este aproape goală. Ce ra
țiune are imobilizarea unui spațiu 
de trei mii de tone pentru a păstra 
in el doar citeva sute de tone cind. 
la 50 de pași de aci, se află altă ma
gazie compartimentată special pen
tru păstrarea semințelor ? In aceeași 
situație se găsesc magaziile de la 
I.A.S. Lehliu, Mircea Vodă și altele. 
Oare nu este firesc ca in aceste ma
gazii să fie păstrată o parte din pro
ducția de cereale destinată fondu-

că 
, . ac

ceptată o asemenea perspectivă. Sint 
necesare măsuri operative, eficiente, 
care să ducă la asigurarea spațiilor 
necesare depozitării întregii recolte. 
Este nevoie, în primul rind, ca or
ganele agricole locale să treacă ne- 
intirzlat la identificarea tuturor spa
țiilor disponibile și la pregătirea a- 
cestora. Pentru rezolvarea problemei 
se cere insă ca la nivelul organelor 
centrale — Departamentul agricul
turii de stat și Centrala pentru valo
rificarea cerealelor și producerea nu
trețurilor combinate — să se găsească 
o soluție care să reglementeze pro
blema spațiilor de depozitare a po
rumbului pe care întreprinderile de 
valorificare trebuia să le preia de la 
unitățile agricole. Pentru că, așa 
după cum ne relata tov. Emil Giur- 
giuca, director in Departamentul 
I.A.S., nu există ordine in această 
direcție. Dispozițiile au fost ca în
treprinderile agricole să livreze toată 
producția la bazele de recepție, care 
in acest scop trebuiau să preia și pă
tulele de la I.A.S. Or, acest lucru 
s-a făcut numai în parte, multe spa
ții de depozitare rămînind nefolosite. 
Ceea ce trebuie să înțeleagă forurile 
respective este că, indiferent In sea
ma cui rămin pătulele, important este 
ca ele să fie folosite integral, ca pro
ducția să nu mai rămină în cimp.

Aurel PAPADIUC 
Iosif POP

Promptitudinea in livrări și 
calitatea superioară a produse
lor sint principalele atribute cu 
care chimiștij craioveni au re
ușit să 
cuți pe 
ceputul 
ei au 
externi 
produse, tn afară de îngrășă
minte chimice, care se exportă 
în numeroase țări, au livrat in 
plus 283 tone butanol, 318 tone 
acid acetic, 2 283 tone acetat de 
vinii și altele. Preocupindu-se 
de diversificarea producției, chi- 
miștii craioveni au început să 
fabrice și să livreze în Bulgaria, 
Italia și in alU ------
butii, iar in Ahglia, acetat 
vinii monomer.l In vederea 
pedierii acestui produs, o 
mație de lucru, compusă 
inginerii Emil Dan, Gert 
mide, Ilie Ștefan și muncitorii 
Ion Enache și Ștefan Bejan, au 
construit in dana comercială a 
portului Galați o instalație pen
tru descărcarea acetatului de 
vinii monomer din vagoanele 
cisternă direct in vapor.

se facă tot mai cunos- 
piața externă. De la in- 
anului pină in prezent, 
expediat beneficiarilor 
însemnate cantități de

i'reze î____ ____ ,
Li țări, acetat de 

de 
ex- 
f or
din 
Sa-

(Urmare din pag. I)

derile trebuie să se manifeste mal 
multă exigență in vederea folosirii 
integrale a fondului de timp pro
ductiv.

Zilnic, in multe întreprinderi 
absentează — motivat sau nu — 
procente variabile de salariați. Cu 
toate acestea, nu se urmăresc stă
ruitor cauzele acestor absențe 
pentru a se lua măsuri de pre
venire. Munca de educație cu 
cel indisciplinat. cu cel care ab
sentează se limitează deseori Ia o 
mustrare verbală sau o sancțiu
ne materială, in timp ce absen
țele continuă să se acumuleze. La 
circa 200 000 de ore se ridică numai 
absențele nemotivaLe și învoirile în
registrate in întreprinderi din ju
dețele Dolj, Bacău și Brăila in pri
mul trimestru din acest an — 
timp echivalent cu munca a circa 
2 500 de muncitori. In atari situa
ții, oriei te eforturi se fac pentru 
organizare și mecanizare, nu se 
poate obține o înaltă productivita
te. o eficiență sporită. Acolo unde 
proliferează risipa de timp, cauza

trebuie căutată, în primul rind, 
în lipsa sau insuficiența muncii 
de educație, domeniu in caro 
activitatea organizațiilor de partid, 
ca $i a organizațiilor de sindicat 
și tineret, este nu de puține ori 
discontinuă, sporadică.

Ne-am propus un obiectiv de 
Însemnătate națională : de a rea
liza cincinalul înainte de termen. 
Or, acesta nu se poate Înfăptui 
decît pe fondul unei discipline de 
fier, in condițiile folosirii raționale, 
adică maxime, a timpului de lu
cru, de-a lungul orelor, schim
burilor, zilei de muncă. Fiecare 
muncitor, inginer, tehnician are 
un loc și un rol bine stabi
lite în mecanismul îndeplinirii 
planului întreprinderii in care 
lucrează. Este evident că orice 
lipsă 6au Întârziere de la program 
provoacă, in această situație, de
reglări imediate in desfășurarea 
normală a . fabricației. Iată de ce, 
tocmai asupra prezenței la lucru, 
la ora fixă, cea mai elementară 
îndatorire a fiecărui salariat, tre
buie să se insiste cu precădere in 
acțiunea de instaurare a unei ri
guroase discipline în producție.

Pină la începutul acestei sâptămini au fost __ _
mințate și plantate 75 la sută din cele 115 000 hectare 
contractate de I.L.F. cu unitățile agricole ocopc- 
ra liste. In județele Constanța, Mehedinți și Satu-Mare 
s-a terminat plantarea legumelor din epoca a doua. 
In alte județe insă cu pondere in producția legumicolă, 
ca Brăila, Buzău. Dolj, Ialomița, Teleorman șl Vaslui, 
lucrările sint râmase in urmă.

Pentru a exista siguranța că producția contractată se 
va realiza a fost luată măsura să se măsoare suprafe-

In județul Dolj, din cele 
9 000 ha prevăzute a se cul
tiva in cultură pură, pină 
in prezent au fost insămin
țate și plantate 6 530 ha. La 
prima vedere, s-ar părea că 
lucrările stau bine. Dar 
realizările raportate la sar
cinile de plan, îndeosebi la 
culturile timpurii, sint nesa
tisfăcătoare. Cooperativele 
agricole producătoare de le
gume din județ sint. in res
tanță la plantat, îndeosebi 
la tomate de vară și ardei 
gras. De ce această intir- 
ziere ?

Ne oprim la centrul de 
legume-fructe Segarcea. 
Cooperativa agricolă Curmă
tură apare in scriptele cen
trului cu 2 ha roșii timpu
rii plantate in cimp clin cele 
6 planificate. In realitate, 
plantatul a început abia in 
dimineața zilei respective. 
Faptul că lucrările sint in- 
tirziate nu este intimplător. 
Cu aproape 3 sâptămini in 
urmă, conducerea coopera
tivei a fost anunțată să ri
dice răsadurile produse in 
serele centrului do legume- 
fructe Segarcea. Aici, cele 
200 000 fire de răsaduri de 
roșii ajunseseră la cea de-a 
treia inflorescență, iar înăl
țimea lor trecea de 50 cm. 
Și in timp ce răsadurile din 
seră trecuseră de mult pe
rioada optimă de plantare 
in cimp, la Curmătura se 
planta un răsad necores
punzător.

Deși in situațiile centru
lui de legume din Craiova 
cooperativa din Sadova a- 
pare cu 15 ha ceapă planta
tă, fermiera legumicolă, 
tehniciană Maria Florian, a 
afirmat că din lipsă de 
sămință a realizat numai 12 
ha. „Ce veți pune in loc ?" 
„Nu știu nici cu. Poate ro
șii sau varză".

Centrele de legume-fruc
te au sarcina să măsoare 
suprafețele plantate. Din 
sondajele făcute pc teren a 
rezultat că absolut nicăieri 
nu s-a făcut acest lucru. 
Centrele de legume-fructe 
din Segarcea și Craiova au 
luat de bune datele raporta
te in operativele săptămâna
le. Și atunci nu este de mi
rare că planul la legume pe 
sortimente nu se realizea
ză, că se intilnesc necon- 
cordanțe între datele sta-

tislice și situația rcQlă de 
pe teren. De ce nu s-a tre
cut la măsurarea suprafețe
lor insămințate ?

— Nu avem personal su
ficient și practic nu am a- 
vut cum să recepționăm lu
crările — justifică această 
stare de lucruri ing. Iile 
Sălceanu. directorul Cen
trului de legume-fructe 
Craiova (pină de curind in- 
giner-șef al întreprinderii 
județene de legume-frucle 
Dolj). Și apoi nu s-au ter
minat plantările...

Care este realitatea ? Să 
fie oare așa cum spune tov.

|ele Insămințate. Este necesar ca acum această ope
rație să se facă peste tot. Măsurarea terenurilor se im
pune și din alt motiv. Ultimele ploi au provocat băl
tirea apel în grădini. De asemenea, vintul puternic a 
rupt multe fire de răsad. Toate acestea trebuie cunos
cute în amănunt pentru a se putea lua măsuri In ve
derea completării suprafețelor prevăzute a se cultiva 
cu fiecare sortiment de legume în parte. Iată consta
tările făcute cu prilejul unui raid-anchetă :

In județul Vrancca este 
prevăzut să se cultive cu 
legume 2 330 ha. La 14 
mal, deși ar fi trebuit ca 
majoritatea legumelor să 
fi fost plantate sau semă
nate in cimp, nu se reali
zase decît 42.6 la sută din 
suprafața planificată 
cooperativele agricole 
numai 44.4 la sută în fer
mele I.P.V.I.L.F. Sînt uni
tăți ca cele 
Rîmniceni, 
Bogza, unde 
grădinile de 
au început.

în 
și

din Nănești, 
Măicftnești, 

lucrările în 
legume abia

CORESPONDENȚII NOȘTRI
TRANSMIT DIN JUDEȚELE

DOLJ ȘI VRANCEA

Sălceanu. că nu există per
sonal suficient ? Iată ce ne 
spune tov. Constantin Cucu, 
directorul întreprinderii ju
dețene de legume-fructe 
Dolj : „Cele patru centre 
de legume-fructe din cadrul 
Întreprinderii noastre au 7 
ingineri și 42 de tehnicieni 
recepționeri, salariații noș
tri pe centre de comune. A- 
devărul este că, la noi, oa
menii s-au învățat să stea 
în birouri și să ceară situa
ții telefonice, fără să veri
fice realitatea pe teren. Di
rectorii centrelor de legu
me-fructe nu acționează o- 
perativ, nu urmăresc pe te
ren felul cum se înfăptu
iesc obligațiile contractuale 
atit de către cooperative, 
cit și de centrele de legume 
și fructe. De aceea avem 
surpriza și in ce privește 
recepționarea suprafețelor 
contractate dar, mal ales, a 
calității lucrărilor".

Odată cu măsurile care 
trebuie întreprinse in ve
derea grăbirii lucrărilor de 
plantare, este necesar ca u- 
nitățile contractante să se 
convingă dacă se realizează 
integral și pe sortimente 
suprafețele prevăzute » 
cultiva cu legume.

se

Nlstor TUICU 
corespondentul „Scînteii'

L-am invitat pe tov. 
Tănase Vicleanu, directo
rul I.P.V.I.L.F., să ne spu
nă care sînt cauzele aces
tei rămineri în urmă și ce 
se întreprinde pentru reali
zarea integrală, în cel mai 
scurt timp, a suprafețelor 
prevăzute a se cultiva cu 
legume. „Condițiile nepriel
nice din iarnă au împie
dicat pe cooperatori să 
semene la timp In sere și 
răsadnițe și din această 
cauză abia acum răsaduri
le ajung la mărimea po
trivită pentru plantarea în 
cimp. De asemenea, în 
zona de sud-est a județu
lui, excesul de umiditate 
s-a menținut pînă în pri
mele zile ale lunii mai. In 
ultima perioadă însă am 
lu^t o serie de măsuri 
pentru urgentarea lucrări-' 
lor în cimp. A fost adus 
răsad din alte județe și 
s-a făcut o redistribuire a 
răsadurilor între unitățile 
din județ. Specialiștii noș
tri urmăresc îndeaproape 
modul cum se plantează 
suprafețele cu fiecare sor
timent de legume. Le-am 
dat indicații ca. incepînd 
de miercuri, să măsoare cu 
metrul cultură

pentru a avea garanția 
obținerii producțiilor pla
nificate".

Era șl timpul să se trea
că la această măsură pen
tru că se constată destule 
nepotriviri între ceea ce se 
raportează șl ceea ce este 
plantat In realitate. L-am 
solicitat pe recepționerul 
Tudorel Ștefănescu să mă
soare suprafețele plantate 
cu tomate și cartofi la 
cooperativa agricolă Vullu- 
ru. Am constatat că X. 
direcția agricolă se rapor
taseră ca plantate 20 ha c'i 
tomate și 70 ha cu cartofi, 
dar pe teren se realizaseră 
doar 14,97 ha cu tomate si 
68 ha cu cartofi. La Hîn- 
gulești, o parcelă plantata 
cu varză timpurie contea
ză în scripte de 2 ha, dar 
în realitate este mai mică 
cu 460 mp. Puțin la o par- 
c?lă, mai mult la alta, su
prafețele se adună .și. 
județ, 
că nu 
ducțiile 
că f’'’

. - Pe 
toamna constatăm 
se realizează pro- 
medii planificate, 

aprovizionarea popu
lației este neîndestulătoare. 
Tov. Ene Cezar, inginer 
șef al I.P.V.I.L.F., ne spu
nea nedumerit că din si
tuația operativă centraliza
tă la direcția agricolă re
zultă că sînt plantate cu 
cartofi 984 ha, iar recep- 
ționerii întreprinderii l-au 
informat că în cooperati
vele agricole s-au plantat 
doar 877 ha. Mari diferen
țe sînt la cooperativele 
agricole din Tătăranu, 
Bordeasca, Soveja și alte
le. Care este realitatea ? 
Situația oricum nu este 
corespunzătoare. întreaga 
suprafață de 1 200 ha ar fi 
trebuit să fie Plantată de 
mult. Se invocă scuza că 
nu s-a găsit material de 
plantat.

După cum s-au desfășu
rat lucrările pînă in pre
zent, nu se poate vorbi d^ 
realizarea în cadrul jude
țului a unei producții tim-*  
purii de legume. Pentru 
buna aprovizionare a popu
lației trebuie luate măsuri 
ca acum, în aceste zile, să 
se planteze toate suprafe
țele planificate a se culti
va cu legume, pe sortimen
te, pină la ultimul metru 
de teren.

Fabrica de panouri și tablouri electrice din Alexandria completează peisajul industrial în plină dezvoltare al 
acestui oraș. Aici se produce o mare diversitate de panouri, pupitre de comandă și tablouri de automatizări 

pentru mașini-unelte

Absențele și învoirile nu epui
zează insă sursele risipei de timp. 
Un recent sondaj făcut in 8 unități 
din industria constructoare de ma
șini și economia forestieră — prin
tre care Combinatul de prelucrare 
a lemnului Pitești, uzina „Semănă

imperativul utilizării timpului — 
absențele nemotivate fiind aici a- 
devărate excepții — nu același lu
cru se poate spune și despre orga
nizatorii procesului de producție. 
Un exemplu edificator il oferă ima
ginea unor grupuri de 5—6 munci

nedorit se ajunge și in uni
tăți constructoare dc mașini, unde, 
cum rezultă dintr-o recentă ana
liză, se pierd, in medic, pe un 
schimb, 30—35 dc minute numai 
pentru procurarea sau ascuțirea 
sculelor necesare. Oare conducerile

TIMPUL PRODUCTIV
toarea" și Fabrica de mașini-unelte 
și agregate din București — relevă 
existența unei serii de cauze de na
tură organizatorică, mai puțin luate 
in calculul statistic, care afectează 
insă randamentul muncii în derula
rea celor 480 de minute ale progra
mului. La Fabrica de plăci flbro- 
lemnoase din Pitești, un afiș aver
tiza că un minut irosit zilnic de 
către salariați in timpul programu
lui echivalează cu o producție de 
1 200 lei. Dacă lucrătorii au ințelcs

tori nevoiți să-și părăsească unel
tele pentru împingerea unei plat
forme Încărcate cu furnir expediat 
cuptoarelor de uscare. „Scena" se 
repetă de 3—4 ori pe schimb și, tot 
de-atitea ori, muncitorii respectivi 
întrerup lucrul cite 6—7 minute. 
Sint minute prețioase, rupte din 
programul de lucru, minute care, 
însumate intr-un singur schimb, 
generează o risipă netă de 2—3 
om, ore pe zi. Dar pe an ? O dotare 
de mică mecanizare ar fi evitat a- 
ceastă risipă. La același efect

acestor unități, organizațiile de 
partid nu observă costisitoarea „he
moragie" a orelor productive ?

Există și alte surse de risipire a 
timpului productiv. De pildă, cind 
sint ignorate rigorile disciplinei 
contractuale apar tot felul de fisuri 
prin care se irosește o bună parte 
din timpul de lucru. Este de ajuns, 
intr-un lanț al cooperărilor, o sin
gură unitate care să abdice de la 
clauzele formulate in contract, 
pentru ca producția să fie afectată 
într-un șir de unități. Numai in

al

Ion N1STOR
corespondentul „Scînteii'

inginer 
intre- 
reali- 

din două foi de sticlă

produs nou, cu 
întreprinderii de 
se numără printre cele 

’ ‘ " economice

asi-
. , solici-

numeroșil săi benefi- 
' i primul

Deși __ .....  r
mai tinere obiective ________
ale județului Buzău, întreprin
derea de geamuri s-a făcut re
pede cunoscută prin produsele 
sale atit in țară, cit și peste ho
tare. Fiecare an din cei trei pe 
care ii are unitatea buzoiană a 
îmbogățit nomenclatorul de fa
bricație cu noi sortimente. In 
prezent, aici se produc gea
muri trase, laminate, șlefuite, 
securizate, oglinzi, vitrine co
merciale, parbrize și altele. 
Preocupindu-se permanent de 
creșterea producției și îmbu
nătățirea calității acesteia, co
lectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri ai fabricii a- 
cordă o atenție deosebită 
milării de noi produse 
tate de r.u~.crc;" săi ' 
ciari. In acest scop, in 
trimestru al anului 1973, a 
trat in funcțiune o nouă 
tehnologică pentru geam 
mopan. „Geamul termopan — 
ne spune tovarășul 
Onofir Podar, directorul 
prinderii buzoiene — se 
zează

ter-

largi întrebuințări, 
geamuri din Buzău 
distanțate cu ajutorul unei ra
me metalice. Aerul uscat din 
interiorul plăcilor preintîmpină 
aburirea in cazul diferențelor 
de temperatură pe cele două 
fețe. El se realizează in dife
rite forme și mărimi și este 
destinat, cu precădere, construc
țiilor civile și industriale, uzi
nelor producătoare de vagoane 
și șantierelor navale. înlocuind 
ferestrele obișnuite și realirin- 
du-se importante economii de 
material lemnos".

In vederea asimilării de noi 
produse, solicitate, mai ales, în 
construcții, in întreprinderea 
buzoiană se montează o nouă 
instalație pentru fabricarea că
rămizilor din sticlă cu goluri. 
Intrarea in funcțiune a noii ca
pacități este prevăzută pentru 
trimestrul III al acestui an, 
producția sa depășind un mi
lion și jumătate de cărămizi 
anual, care vor fi utilizate la 
execuția pereților interiori și 
exteriori ai edificiilor indus
triale și civile.

Mihal BÂZU
corespondentul „Scînteii*

primul trimestru, la uzina „Auto
buzul" din București s-au irosit 
peste 400 000 om/ore, timp in oare 
se puteau fabrica nici mai mult, 
nici mai puțin de 40 de autoutili
tare, ca urmare a livrării cu în- 
tirziere a unor piese și subansam
bluri de către unele întreprinderi, 
colaboratoare (Uzina de autocamioa
ne Brașov, Uzina mecanică Muș- 
cel). In locul comentariilor in le
gătură cu asemenea aspecte, n-am 
dori decit să sugerăm o eventuală 
intilnirc de lucru intre muncitori și 
cadre de conducere din unitățile 
furnizoare și cele beneficiare, 
atunci cind se încalcă disciplina 
contractuală, din care ar rezulta, cu 
siguranță, argunente practice utile 
pentru sporirea simțului răspunde
rii față de cuvintul dat prin con
tractele de cooperare.

Ce MASURI se impun ?
Desigur, răspunsul este in funcție 

de situația specifică din fiecare în
treprindere. Totuși, se pot degaja 
citeva concluzii cu valabilitate ge
nerală :
• O intensificare a activității 

politico-educative. Trebuie făcut 
totul pentru ca in conștiința fiecă
ruia să fie clar „prețul timpului", 
pentru ca fiecare sâ știe că timp de 
producție pierdut înseamnă pagubă

pentru societate și pentru el per
sonal.

• Cunoașterea în detaliu a situa
ției utilizării timpului productiv 
atit pe întreprindere, cit și la nivel 
de secție, atelier, loc de muncă 
(surprinzător, in multe unități, ri
sipa de timp provocată de procu
rarea S.D.V.-uri’or este socotită 
normală și. culmea. este luată in 
calculul normei de timp).

• Elaborarea unor studii de or
ganizare a locului de muncă pe 
subramuri sau pe un grup de uni
tăți (experiențele pozitive existente 
trebuie bine cunoscute și grabnic 
generalizate).

• Urmărirea zilnică a tuturor 
cauzelor de pierdere a timpului 
productiv pentru prevenirea lor in 
flecare întreprindere.

NOTA REDACȚIEI : In scopul 
popularizării unor experiențe deo
sebite in legătură cu utilizarea 
timpului de lucru sau relevării 
unor neajunsuri existente în între
prinderi in acest domeniu așteptăm 
puncte de vedere ale secretarilor 
comitetelor de partid și președinți
lor comitetelor de sindicat, ale ca
drelor de conducere, ale muncito
rilor, inginerilor, tehnicienilor și 
economiștilor.
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Să ne organizăm viața in deplină concordanță ce
ETICA SI ECHITATEA SOCIALISTA!
PREVEDERILE PROIECTULUI

DE NORME

Comandamente morale 
devenite realitate cotidiană

Fruntașii zilei
— Cine sint fruntașii pe luna 

trecută ? — i-am pus întrebarea in
ginerei Margareta A nu fa, șef do 
schimb in secția do filatură a în
treprinderii „Tesătura"-Iași.

— Sint vreo treizeci la număr, 
nu-i puteti neta pe toti. Dar să nu 
vă mire, fiindcă, de fapt, noi nu-i 
declarăm pe fruntași lunar ci... 
zilnic. Avem o comisie alcătuită 
din muncitorii cei mai compe'.enți. 
cu răspunderi obștești, care se in
teresează cotidian de activitatea 
oamenilor din secție. Comisia arc 
in vedere nu numai cantitatea de 
produse realizate, dar și calitatea 
lor. starea de funcționare a mași
nilor etc. criterii in funcție de 
care se stabilește cine a lucrat cel 
mai bine in ziua respectivă. Și, 
drept recunoaștere, comisia acordă 
și o emblemă in care este gravat 
titlul de muncitor fruntaș al zilei. 
In același timp, cei care au fost 
găsiți in neregulă sint criticați la

gazeta satirică. Pentru că scopul 
controlului este dublu : dc a evi
denția pc cei harnici, dar și de a 
descoperi lipsurile celorlalți, pentru 
a le îndrepta. In orice caz, acest 
mod de a aprecia munca fiecăruia 
se bucură de o mare influență in 
rindul oamenilor.

— In ce sens ?
— Am constatat că spiritul de în

trecere e mai viu cind oamenii 
văd că activitatea lor este urmărită 
și apreciată îndeaproape, constant, 
și nu doar cu prilejul bilanțurilor 
de sfirșit de trimestru sau de sfirșit 
de an. Această recompensă morală 
declanșează resorturile intime ale 
energiei oamenilor, ale dăruirii lor 
în muncă. Cu alte cuvinte, exem
plul înaintat al fruntașilor, dc care 
se vorbește in proiectul de norme, 
cultivat atent, stăruitor, se afirmă 
și ca o „rezervă internă*'  dc marc 
valoare.

Cel mai bun sfătuitor: uzina
Eram patru oameni in biroul co

mitetului de partid al întreprinde
rii mecanice ,.Nicolina“-Iași. Ne- 
culai Chiosac, secretarul comitetu
lui. Petre Guzgâ, șef serviciu des
facere, Dan Rotaru, economist la 
serviciul organizării producției, și 
subsemnatul. Secretarul ruose pri
mul tăcerea :

— Ei, au fost și unii care au zis : 
„Bătaie de cap ne trebuie nouă ? 
Să-i învețe școala !"

— Stați că nu e clar.
— La început nu le-a fost clar 

nici altora... Tocmai ne hotâriserăm 
să aducem o serie de tineri, absol
venți ai școlii generale, să se ca
lifice la locui de muncă Nu era 
ceva absolut nou, se înțelege, că și 
Dină atunci mal avuseserăm noi 
ucenici, dar acum era o acțiune 
organizată, sistematică. Urma să 
ne asumăm o răspundere educa
tivă sporită. După cum e știut, in 
fiecare an. absolvenții a ODt sau 
zece clase urmează, in marea lor 
majoritate, alte școli, licee sau 
școli profesionale. Dar mai sint și 
unii care nu reușesc și ezită, nu 
știu ce cale să aleagă. Alții, din 
fericire puțini la număr, se consi

deră. după zece clase absolvite, „in
telectuali11. chipurile munca pro
ductivă nu face de ei ; iși pierd 
timpul, energia, apucă pe căi lătu
ralnice. Or. 15—17 ani este o virstă 
la care tinerii au mare nevoie dc un 
sprijin, de sfătuitori adevărați. 
Cel mai bun sfătuitor este uzina, 
locul unde prin excelență se for
mează oameni adevărați, se deschid 
căile afirmării prin muncă. De asta 
am zis și noi : hai sâ-i aducem 
printre noi pe acești tineri și să-i 
calificăm. Vor să urmeze și liceul? 
Perfect, avem liceu industrial. Să 
fim, la început, tot timpul lingă 
ei, să ne ocupiVn îndeaproape — 
cum se spune și in proiectul de 
norme — de formarea, educarea și 
pregătirea lor pentru muncă și 
viață. Așa se face că, acum, avem 
nu mai puțin de 800 de ucenici la 
locul de muncă, intre care peste 
150 de fete. Nimeni nu se plinge 
de comportarea lor. Dimpotrivă. 
Mulți dintre ei au deprins așa de 
bine meseria, că lucrează ca niște 
muncitori in toată legea.

Și ei și noi putem zice : bună 
treabă am făcut !

„Atotștiutorii11 la examen
Maistrul Vasile Tnsurățelu, din a- 

telierul mașini de filat cu inele, 
din cadrul întreprinderii „Țasâtu- 
ra"-Iași. ne spune :

— Acum citva timp am primit 
niște mașini noi pe care urma să 
ie introducem grabnic in produc
ție. Cine trebuia să cunoască cel 
mal bine funcționarea lor? Maistrul 
și cel patru ajutori de maistru. 
Am hotărit sâ organizăm, în timpul 
nostru liber, niște ore speciale de 
pregătire. Era și un bun prilej de 
a ne împrospăta cunoștințele de 
specialitate. Condiții asigurate — 
clasă, tablă, timp liber eto. Cind 
colo, am pășit cu stingul I

— Din ce cauză ?
— Ajutorii de maistru au refuzat 

inițial să vină la pregătire. Cică 
nu mai aveau nevoie să învețe, se

descurcă ei și așa... Cum poți să 
susții, astăzi, că le știi pe toate, 
că ai terminat cu învățatul ? ! 
Doar dacă vrei să te condamni, cu 
bună știință, la plafonare și îna
poiere. De asta și in proiectul de 
norme se subliniază in mod deose
bit ideea necesității perfecționării 
necontenite a pregătirii de speciali
tate.

— Bine... și cum a rămas cu cei 
patru ?

— După vreo două săptâmini a 
urmat un examen. Nici unul dintre 
cei care n-au vrut să mai învețe 
nu s-a descurcat. Apoi, cind au 
văzut cum stau lucrurile, au cerut 
ei singuri... ore de pregătire. Din 
fericire, nu era tirziu.

Ion POPA

știați că la uzina de utilaj chimic 
„Grivița roșie", întreprindere de 
strălucite tradiții muncitorești și re
voluționare. socotită printre uzinele 
„bâtrinc" ale industriei bucurcștene, 
peste jumătate din efectivul de mun
citori sint oameni pină in 30 de ani '! 
Organizația U.T.C. numără in jur 
de 1 300 de membri, cu o medie de 
virstă de 21 de ani, în rindurile a- 
cestei generații, ca și ale întregului 
colectiv, „forma specifică de mani
festare a spiritului revoluționar la 
cota anului '73 — ne spunea to
varășul Marin 
Voinea. secretarul 
comitetului de 
partid — este cul
tul muncii pasio
nale și responsa
bile. cultul lucru
lui bine făcut. în
temeiat pc o înal
tă calificare pro
fesională, pc o 
înaltă conștiință 
a datoriei munci
torești".

Ne-am pus — 
și am pus unora 
dintre comuniștii 
și uteciștii' cu 
care am stat de 
vorbă in uzină — 
întrebarea : în ce 
se exprimă acest 
cult și care sint 
mijloacele politi
co-educative fo
losite pentru a-1 
sădi in conștiința 
tinerilor ? Cei so
licitați au prefe
rat limbajul sim
plu și convingă
tor al faptelor.

...La mijlocul lunii martie s-a ivit 
o defecțiune gravă in atelierul de 
recipienți din cadrul secției in care 
se montează vagoanele-clsternâ : se 
stricase un utilaj ..cheie", hotăritor 
pentru soarta producției. O impor
tantă investiție de muncă inalt ca
lificată și entuziastă — așa s-ar pu
tea defini, retrospectiv, acele zile și 
acele nopți. „Vioara primă" au fost 
echipele de reparații, din care fac 
parte mulți tineri. La îndemnul se
cretarului organizației de partid de 
la întreținere. Vasile Tirnâ. si al șe
fului secției, inginerul comunist Ion 
Zimcenco, uteciști ca Eugen Nicolae. 
Dumitru Tătuță, Nicolae Miclea au 
rămas in uzină cite 12—14 ore pen
tru a grăbi remedierea defecțiunilor.

Secretarul organizației de bază 
U.T.C., Constantin Radu, un tânăr 
care, la cei 20 de ani ai săi, poartă 
de-acun carnetul roșu de membru 
de partid, și-a propus un program 
de lucru personal, care n-a intirziat 
să-și exercite inriurirea și asupra 
celorlalți : intra în schimb la 6 di
mineața, lucra virtos pină in jurul 
orei 16. apoi, vorba lui. „iși lua 
picioarele la spinare" (căci, să nu 
uităm, era perioada marilor zăpezi 
și viscole din martie) pină in Vitan. 
unde se află liceul industrial la care 
este „seralist" ; iar la ora 22. după 
terminarea cursurilor, se întorcea in 
uzină și lucra adesea Dină dună 
miezul nopții. T-au urmat, exemplul 
și alți „seraliști" — Dumitru Mușat. 
Andrei Neacșu — care au izbutit in 
acele zile o performanță cu care azi, 
pe bună dreptate, se mindresc : n-au 
lipsit nici o singură zi măcar de la 
cursuri și. totodată, au fost printre 
primii la datorie in uzină.

Simultan, lucrind și ei în ture de 
cile 12—14 orc. uteciștii din secția 
montaj vagoane-cisternă, însuflețiți, 
prin exemplul său personal, de ener
gicul lor secretar Florin Moșu, tinăr 
membru de partid, au adus o contri
buție prețioasă la o realizare care 
astăzi a devenit, in chip firesc, eta
lon : s-a izbutit montarea a cinci re
cipienți pe zi, in loc de trei, ciți se 
făceau înainte. Tot timpul, comuniști 
cu o mare autoritate morală și pro
fesională, ca șeful de echipă Tănase 
Radian, inginerul Mihai Albu, ad
junctul șefului de secție, și alții s-au 
aflat in mijlocul tinerilor, i-au ajutat 
cu cuvinte de îmbărbătare, dar mai 
ales cu fapta lor inimoasă, să depă

șească greutățile, să ciștige pasionan
ta întrecere cu timpul.

— Firește — ne spunea comunistul 
Nicolae Foia — acelea au fost împre
jurări excepționale, care au pus la 
grea încercare capacitatea colectivu
lui. a tinerilor noștri îndeosebi. Re
țineți insă că, și in mod obișnuit, 
tinerii Ia noi nu sint cocoloșiți, nu 
sint feriți de dificultăți și obstacole, 
ci dimpotrivă. Important este de 
n-i face de timpuriu sâ simtă pc*  
umerii lor răspunderi. De aceea, la 
noi se spune că munca de educare

Mi s-a povestit, In această ordine 
de idei, despre un tinăr lăcătuș. 
Gheorghc Teașă. Cind băiatul a ve
nit in uzină, acum cițiva ani. și-a 
ciștigat repede renumcle de om „care 
fuge de greu". Avea o specialitate a 
lui să facă absente nemotivate : nu 
consecutiv, otova, ci „științific", una 
la începutul lunii, alta pe la mijloc, 
a treia pe la sfirșit. in așa fel incit 
să fie ocolit de posibilitatea de a i 
se desface contractul de muncă. Iar 
in brigada unde lucra, se trăgea mai 
la umbră, lăsa treaba lui nefăcutâ,

0 ÎNTREBARE PE ADRESA „DASCĂLILOR DE MUNCĂ Șl VIAȚĂ"Cum întrețineți cultul muncii în rindul tinerilor ?
SPIRITUL REVOLUȚIONAR ASTĂZI, 
1NTR-0 CITADELĂ MUNCITOREASCĂ

revoluționară desfășurată de comu
niști, de U.T.C. in rindurile tinere
tului se exprimă nu numai in dez
voltarea cultului muncii, ci și a cul
tului răspunderii. în fond, ce este 
altceva educația decit tocmai împle
tirea continuă și armonioasă a în
crederii cu responsabilitatea ?

Am cunoscut la „Grivița roșie" 
multiple forme de educare a tinere
tului. toate cu o precisă finalitate 
politico-educativă : formarea unor 
personalități comuniste conștiente dc 
rolul și menirea lor de oameni înain
tați ai colectivului. In primul rind, 
tinerilor li se insuflă mindria de 
continuatori ai unor tradiții revolu
ționare perpetuate dc-a lungul ani
lor și deceniilor. Nu e vorba numai 
de conferințe sau expuneri cu pri
lejul unor zile festive, nici de pele
rinaje comemorative — și acestea se 
fac, tinerii de aici sint familiarizați 
cu istoria eroică a fiecărui colț de 
uzină — ci de ..insaflarea unui senti
ment permanent al continuității.

Semnificativ e faptul că cel mai 
mare preț se pune pe ceea ce obiș
nuim a numi, cu un termen atit de 
frumos și omenesc, munca de la oin 
la om.

știind că pină la urmă se va găsi 
cineva s-o facă. Și se găsea.

Pină cind, intr-o bună zi. a fost 
trecut in brigada unui renumit frun
taș. Grigore Drugescu, ales de tova
rășii lui in munca de secretar al or
ganizației dc partid pe secție. Dru
gescu și-a propus să-l ia sub oblă
duirea sa directă pe Teașă. De cum 
l-a luat in brigadă, i-a dat in pri
mire o operație, montarea gramoti- 
lei pe șasiu. de care el. Teașă. urma 
sâ răspundă singur, fără nimeni al
tul in preajmă. Și, din cind in cir.d, 
venea să-1 controleze. La început tî- 
nârul a cam încercat să dea bir cu 
fugiții, dar nu i-a mers. Drugescu 
era mereu in preajma lui. ii explica, 
ii ajuta, cu o bunăvoință dintr-ace- 
Ica ce sint in stare să miște și pie
trele. Pină Ia urmă Teașă n-a avut 
încotro : s-a dat pe brazdă. Drugescu 
a stat de vorbă îndelung cu el. l-a 
învățat și cum să-și administreze 
leafa, l-a dezbărat de- obiceiul' de a 
sd i mbrăca fistichiu și fără gust, in
tr-un cuvint i-a fost „dascăl nu nu
mai de muncă, ci și de viață". De 
curind Teașă a fost primit in orga
nizația U.T.C. : unul dintre pri

mii care au luat cuvintul și au sus
ținut cu căldură primirea lui in rin
durile uleciștilor a fost șeful dc bri
gadă.

— De multe ori — ne spune comu
nistul Dumitru Stan. tehnician la 
serviciul C.T.C. — unele „accidente" 
pornesc de la o greșită educație din 
familie. De acolo ar trebui să încea
pă formarea tinurului in cultul 
muncii...

Ne-am convins și noi de adevărul 
acestor cuvinte făcind un rapid son
daj in rindurile unor elevi din cla

sele a VIII-a ale 
unor școli din- 
t.r-un cartier si
tuat la celălalt 
capăt al orașului, 
in Balta Albă, 
dar tot in preaj
ma unor mari 
unități industria
le ; uzinele ..23 
August", I.O.R., 
..Republica". Fa
brica de articole 
de sticlărie Titan 
ele. Ceea ce ne-a 
impresionat — 
din păcate nega
tiv — a fost fap
tul că o bună 
parte dintre elevi 
cunosc foarte pu
ține (și precare !) 
lucruri despre 
meseriile pe care 
le practică părin
ții. despre con
dițiile concrete in 
care se exercită 
aceste meserii, 
despre calificarea 
pe care o cer. Și 

— lucru semnificativ — cam aceiași 
adolescenți care au dovedit ignorarea 
unor asemenea dale elementare nu 
știau decit cu destulă aproximație 
ce meserii se exercită in întreprin
derile și instituțiile din propriul lor 
cartier. Ce dovedește oare acest lu
cru decit menținerea în unele fami
lii — cu concursul, din păcate, și al 
unor cadre didactice nu suficient de 
conștiente de misiunea lor — a men
talității nocive după care meseria e 
numai pentru cei... incapabili de în
vățătură. mentalitate exprimată ade
sea astfel : „dacă nu înveți, te dau 
să tragi la șaibă 1"

Minunății tineri pe care i-am cu
noscut la „Grivița roșie", climatul 
de autentic „cult" și de autentică 
„cultură" a muncii pe care l-am in- 
tilnit aici — climat in care se regă
sesc tradițiile revoluționare ale co
lectivului grivițean — reprezintă si 
un fel de ripostă „pe viu" la menta
litatea mai sus ilustrată.

Victor B1RLADEANV
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• CRITICA. Un vechi corespon
dent al nostru. Ioan D. ■ I’op din 
București, face o severă critică 
gospodarilor de la C.P.V.L.F.— 
Curtici, pentru milioanele de lei 
fi.siicite prin gestiunea ambalaje
lor. Exigent, ca orice cetățean cin
stit. documentat in materie. I.D.P. 
scrie in legătură cu cele dezvălu
ite prin articolul „Dc ce ne sint 
dragi -zgirciții^" publicat in edi
ția din 28 martie a.c. a acestei pa
gini: „Contabilul șef, conform pre
vederilor legale, are obligația ex
presă de a organiza și de a supra
veghea ținerea corectă și la Z| i 
evidenței tuturor valorilor mate
riale, inclusiv a ambalajelor. El 
era obligat să controleze și să con
state la timp abaterile gestionaru
lui care nu poate justifica cu do
cumente ambalajele respective în 
valoare de PATRU MILIOANE ! ! 
Sint de pus următoarele întrebări: 
1. Cum și-a adus la îndeplinire' 
contabilul șef susmenționatele pre
vederi legale ? 2. Organele do con
trol financiar intern au făcut ve
rificările necesare conform preve
derilor legale, ce constatări au fă
cut și ce măsuri au propus ? 3. Di
rectorul întreprinderii n-a știut 
nimic ? E pasibil și admisibil așa 
ceva ? Solicităm, cu tot respectul, 
sâ se publice măsurile luate față 
de organele de conducere ale între
prinderii in cauză care au încălcat 
in mod grosolan prevederile le
gale". Sigur câ le vom publica, dar 
deocamdată nu avem nici un răs
punsă Nici măcar cei direc: vizați 
nu au binevoit sâ ia o atitudine 
față de critica făcută. Ii credem că 
se află in încurcătură, e propria lor 
complicație, dar asta nu-i scutește 
de obligația politică, morală, ad
ministrativă. chiar, de a apare la 
tribuna opiniei publice, a^alizin- 
du-și lipsurile.
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Mânîncâ o piine ; foarte bine I Dar pe 
c cui ? Desen de S. NOVAC

• TĂCEREA. Tăcerea poate în
semna o recunoaștere, dar nici noi, 
nici cititorii nu ne mulțumim cu 
alit. Ne referim de data aceasta 
la persoanele vizate prin ancheta 
paginii publicate in ziua de 21 mar
tie 1972 — „Intransigenți Iar ședin
ță dar... părtași la abuzuri". „Cum 
a rămas cu Soroceanu Donuiica, 
inspector de personal, cu F.ne Con
stantin. responsabilul restaurantu
lui „Neptun", și cu ceilalți ?“. ne în
treabă tovarășul W. Farcaș din 
Oradea. strada Aluminei nr. 7. încă 
nu vă putem răspunde. tovarășe 
Farcaș. Noua ' conducere a l.A.P.L. 
,.Rahova". conducerea fastului 
T.A.L.P. București (pină la data 
dizolvării acestuia) și Direcția co
mercială din Consiliul popular al 
municipiului București — înainte 
și după dizolvarea T.A.L.P. — au 
tăcut și tac. Dumnealor s-au lepă
dat de fostul director Mircea Ena- 
chc ca de o oaie contaminată, dar 
nu vor să recunoască răspicat ade
vărul că, intr-un climat sănătos, 
un om de profilul moral al lui M. E. 
nu DUtea supraviețui nici măcar o 
zi. Foiosim prilejul scrisorii din 
Oradea pentru a întreba, fără în
conjur. direcția comercială sus- 
amintită: pe ce post se afla prin
cipala persoană vinovată. Domnica 
Soroceanu. acum, după reorganiza
rea alimentației publice, efectuată 
luna trecută ?

Desen de AN DO
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In ochii mari, frumoși, 
citești întrebările firești 
ale vîrstei față in față cu 
miracolele lumii înconju
rătoare. Privirile acestea 
n-au uitat să urce din a- 
dincul ființei, la supra
față, întrebarea ori nedu- 
merirea-, ca niște semnale 
abia perceptibile, ca o 
speranță depărtată.

Speranță ?
Cuvintul alăturat vîrs

tei de 17 ani n-ar trebui 
oare să scandalizeze ?

Da. Ar trebui. Și to
tuși... Fete ca Doina B.. 
din Capitală, au totdea
una cite o poveste de
spus :

— Aveam 14 ori 
ani. Tata m-a trimis 
tr-o dimineață să cumpăr 
lapte. Știți, m-am dus la 
o prietenă și m-am întors 
abia seara... Tata s-a su
părat rău de tot, m-a bă
tut și mi-a zis că, dacă 
nu las strada, nu mai am 
ce căuta acasă...

Sint. multe puncte de 
suspensie, imposibil de o- 
colit, in această existență. 
De doi ani. Doina n-a mai 
dat pe acasă. Strada a 
atras-o ca un miraj. Viața 
ei a intrat parcă intr-un 
labirint in care noțiuni ca 
muncă cinstită, demnitate 
și-au pierdut sensuL Cine 

de vină ? Oare acesta 
să fie „idealul" unei ti- 
nere - o existență lipsită 
de ideal. intr-o epoca in 
ra-p milioane de destine 
isi definesc și afirmă 
personalitatea tocmai pr-.n 
consacrarea energiei unei 
ținte Înalte - edificarea 
unei noi orindulri. socia- 
liste ?

— Am vrut să caut, să

15 
ln-

muncesc, dar...

Totul a rămas la sta
diul de intenție.

— La urma urmei, ce 
pretinzi de la viață, ce-ai 
dori sâ faci ?

Fata cu ochii mari, fru
moși, iși frămintâ fără 
încetare miinile. Este im
posibil ca aceste întrebări 
sâ nu și le fi pus și sin
gură. întrebări care sună 
in egală măsură ca niște 
avertismente : „încotro ? 
Pe ce căi rătăcești, Doi
na ? Ce te așteaptă la 
capătul acestora. dacă 
există cu adevărat un 
punct terminus intr-o 
astfel dc... viață ?“

Freamătul acestor miini, 
de șaptesprezece ani, 
poate că e un semn, că 
undeva se face încă auzit 
un glas al conștiinței. 
Doina B. se află la acea 
răscruce de viață cind se 
poate ajuta singură. Ea, 
singură, trebuie să de
cidă. Are această putere. 
Puterea celor 17 ani care 
o pot smulge din virtejul 
unui trai lipsit de demni
tatea muncii cinstite, a- 
flat permanent in antica
mera delictului. Pentru 
că. poate fi demonstrat 
matematic, in societatea 
noastră, in care este pro
movat ca principiu etic 
suprem cultul muncii 
oneste, demne — existen
țele clădite In afa
ra muncii, alimentate din 
expediente și înșelăciune, 
aici ajung. Eșuează pină 
la urmă sub incidența 
legii, iși încheie cariera 
intre zidurile penitencia
relor.

„Recunosc că mă ocup 
din cind in cind și cu 
mlsitla de case'*,  declara 
In urmă cu cinci ani. Ni-

colac Mihalcea (str. Me
talurgiei nr. 3, București) 
intr-o anchetă publicată 
in „Scinteia", anchetă in
titulata sugestiv : „Cei 
care cheltuiesc mai inuil 
decit ciștigă" (3 iulie 
1968). Și. adăuga același 
N. M., care n-a avut ni
ciodată o ocupație sta
bilă. n-a fost încadrat ni
căieri : „Dar vă asigur, 
numai intre hotarele 
permise de lege". (E 
vorba de misitia de case
— n.r.). Cum se infățișa 
legea in ochii parazitu
lui ? Cit de labile, de 
„generoase" erau aceste 
limite ?

Să argumentăm cu fap
tele din recentul dosar, 
pe baza cărora a fost 
condamnat-, de curind, la 
o pedeapsă de cițiva ani. 
Misi tul cu pricina opera 
pe scară mare, potrivit 
traiului pe picior mare 
pe care-1 ducea : muia 
chiriași — e drept, cu 
vorba, dar contra cost. 
Tariful pretins pentru 
ipoteticul serviciu ? De la 
600 pină la 12 000 lei. 
Bani concreți pentru o... 
prezumtivă mutare 1 Cind 
C. V. — unul din nume
roșii păcăliți — se satură 
de promisiunile privind 
schimbul de locuințe și a- 
menință cu miliția, ca
pătă înapoi ceva din a- 
contul dat. Restul pină 
la 6 600 ? Impozit firesc 
pe... prostie ! Același 
N. M. — omul pentru 
care „uneltele muncii" 
erau minciuna, tranzacția 
dubioaSă de gang. înșelă
toria ordinară, sfidătoare
— „făcea rost" de aparta
mente. regiza și mijlocea 
vinzări etc. Lua mii, zeci

de mii de lei din dreapta 
și din stingă. Promitea 
in dreapta și in stingă, 
după care...

Ca afacerile să reușeas
că, credulii să nu simtă

Aparența „onorabilită
ții". iată deviza — dacă 
am du tea-o numi așa ! 
— a clanului de naraziți 
condus de Irina Agășanu, 
fostă Seleștenco, „fostă"

PARAZIȚi 
CU...

SECRETARE
Vidul moral al unor 
existențe eșuate — 

avertisment pentru o fată 
de 17 ani

nimic, să nu bănuie cit 
de șubred și lăturalnic 
legii este serviciul la care 
apelează uneori cu con
damnabilă naivitate, este 
nevoie de afișarea unei 
„firme" serioase, „demne" 
de încredere...

de alte citeva ori, din 
care făceau parte Nicolae 
Mihalcea, Ștefan Preda, 
(toți aceștia fiind „eroii" 
anchetei „Cei care cheltu
iesc mai mult decit 
ciștigă"), plus Gidei Mo- 
nica-Cecilia, Saidac Ro

dica-Filipina, Vera Seleș
tenco. Astăzi, cind noi 
fapte au fost aduse in 
lumina adevărului, cind 
unii din cei numiți au 
răspuns sau sint puși in 
fața legii să răspundă, ca
racterizarea dată de au
torul anchetei de acum 
cinci ani capătă un ascu
țiș polemic și mai vigu
ros. indignează pe drept 
cuvint. Felul cum acești 
indivizi au nesocotit a- 
vertismcntele opiniei pu
blice, cum au evoluat, do
vedește din plin că în
tregul clan era format 
din „Indivizi care întrețin, 
prin atitudinea lor dc fa
țadă, ficțiunea pernicioa
să a asa-zisei „onorabili
tăți" în spatele căreia se 
ascunde o existență țesuta 
din expedient, din activi
tăți dubioase".

Ștefan Preda, de pildă, 
cu domiciliul in sir. Țin
tei nr. 5, sectorul I, este 
un om in puterea vîrstei. 
Virstă la care mii și sute 
de mii de oameni și-au 
ciștigat un binemeritat 
prestigiu, prețuirea 'între
gii societăți pentru lucru
rile durabile lăsate in 
urmă, pentru conduita e- 
xcmplară întemeiată pe 
respectul muncii, pe sa
tisfacția oferită dc o ase
menea existență. Preocu
pările lui Ștefan Preda ? 
Fără ocupație Trăiește, 
o vreme, intr-o detesta
bilă promiscuitate cu 
Irina Agășanu și Nicolae 
Mihalcea. Locul lui de 
„operațiuni" ? Gara de 
Nord. Aici il jefuiește pe 
Ion Suciu, in fața căruia 
se dă drept... ofițer de 
miliție. Aici iși exercită 
o vreme comerțul ilicit

cu obiecte de la turiștii 
străini, comerț de pe 
urma căruia, declară cu 
cinism, a ciștigat intr-un 
singur sezon 25 000 Ici ! 
Cum întrebuințează su
mele respective acest e- 
lement descompus, afa
cerist, certat cu munca, 
cu gindul numai la cîșli- 
gul din înșelăciune ? Pa
riuri la cursele de cai, 
băuturi fine !

Saidao Rodica-Filipina : 
după o suită de excroche- 
rii pe cont propriu, se 
angajează secretară — ci
tiți bine, secretară — la 
Irina Agășanu. „creierul" 
tuturor afacerilor dubioa
se cu tablouri de valoare 
ori briliante, cu aparta
mente ori mașini. Intre 
„atribuțiile" secretarei : 
sâ comande chiolhanurile 
la Athenee Palace — „nu
mai masă centrală, cu 
flori neapărat de culoare 
violet, cu meniuri ultra
rafinate și cel puțin 300 
lei bacșiș pentru chelner"; 
să comande îmbrăcămin
tea necesară la casa de 
mode (o singură comandă 
se ridică, de pildă, la 
16 000 lei !) : să aibă grija 
dc corespondență ; să or
ganizeze plecările in 
vacanță (vacanța parazi- 
ților, cit de straniu și re
voltător sună !) etc. etc. 
Cit despre Gidei Monica- 
Cccilia, fostă profesoară 
suplinitoare, fiica I rinei 
Agășanu, ce să mai vor
bim ? Participă și ea la 
„întreprindere", revenin- 
du-i partea cea mai sub
stanțială, pentru că are 
grijă mama s-o înzestreze

cu mașini, casă cu etaj, 
etc.

Ne oprim aici cu rela
tările despre aceste exis
tențe clădite pe un vid 
moral, intolerabil in cli
matul moralei noastre. 
Asupra faptelor unor pa- 
raziți numiți in rindurile 
de ma| sus justiția s-a 
pronunțat ferm. Asupra 
altora urmează să decidă 
in continuare. . Refăcind 
insă aceste biografii cu 
cazier, clădite pe ne- 
muncă — esența umană 
a omului este tocmai 
munca, creația dc bunuri 
materiale și spirituale — 
punind întrebările pe care 
le-am pus, făcind apel la 
măsuri ferme, pentru a 
nu admite existența para- 
ziților pe organismul să
nătos, pentru a nu în
gădui trindăvia, lăfăiala 
fără muncă — avem 
mereu, obsedant, in față, 
privirea acelor ochi mari, 
frumoși, cu întrebările 
firești ale virstei... Sem
nalele abia perceptibile, 
ca o speranță depărtată, 
din ochii Doinei B., fata 
eșuată pe o cale greșită, 
care, continuată, nu 
poate duce decit la o e- 
xistență cu cazier ca a 
Irinci Agășanu ori Ni
colae Mihalcea, Saidac 
Rodica-Filipina ori Ște
fan Preda. Cei șaptespre
zece ani ai Doinei B. se 
revoltă. desigur, împo
triva acestei „perspecti
ve". De aceea și repetăm 
întrebarea :

— încotro, Doina ?

Iile TANASACHE

• RĂSPUNS CONVINGĂTOR. 
Iată, in schimb, un răspuns con
vingător, care exemplifică menta
litatea contrară, adică spiritul dc 
responsabilitate și capacitatea de 
analiză a lipsurilor. Este vorba de 
scrisoarea comună a Centralei in
dustriale a sticlei și ceramicei fine 
(noi zicem ceramicii, dar asta e 
altă poveste) și a întreprinderii de 
articole de sticlărie — București 
referitoare la ancheta „Stăm bine 
pe ansamblu... dar -'detaliile— știr
besc „ansamblul". După o detalia
tă expunere a unor dificultăți spe
cifice (pe parcursul căreia ni s-a 
părut câ era cit pe ce să se stre
coare fărîme din mentalitatea cri
ticată), finalul scrisorii aduce o 
puternică revenire a discuției pe 
terenul datelor ferme și justifică
rilor concrete.

Cităm :
..După apariția articolului din 

ziarul -Scinteia-, au urmat dez
bateri in cadrul secției cu toți 
salariații. la care au mai par
ticipat și toți factorii de răs
pundere din fabrică și din toate 
secțiile, stabilindu-se. de asemenea, 
măsuri și mijloace de ordin orga
nizatoric, tehnic și politico-educa- 
tiv.

De altfel, măsurile aplicate pină 
acum au ca rezultat o îmbunătă
țire a producției ilustrată de rea
lizări (urmează o suită de cifre ; 
elocvente). In urma articolului 
dv. am revăzut planul de renta
bilizare al secției fiole, care preve
dea rentabilizarea lor in anul 1974 
și ne angajăm să obținem renta
bilizarea incă in acest an.

Recunoaștem in mod deschis că 
articolul dv. a avut un puternic 
ecou in rindul tuturor salariaților 
noștri și, începi nd cu conducerea, 
sintem mobilizați cu toții să ridi
căm nivelul producției, astfel incit 
contractele noastre să fie onorate 
in termen, in sortimentul și la 
cantitatea solicitată.

Ne va face o deosebită plăcere 
să vâ informăm periodic asupra 
realizărilor pe care le obținem, din 
dorința de a vă convinge că noi. 
ca oameni de producție, cunoaștem 
valoarea faptelor, care numai ele 
pot fi o acoperire cinstită a vor
belor. (s.n.)‘.
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MONUMENTALUL

0 reușită certă
estompată de cîtevadi-

neîmpliniripuncte de vedere
România în

Salonul de gravură și desen —1973
idee :

[igăntică n-o pot

cale

,,C. T, Nottara"

Marina PREUTU

Petru POPESCU

CARNET LASTI

estetică 
„public"

să-și 
for-

avem azi giganți de bronz 
de lemn și piatră, tapiserii 
cit niște fresce e pentru că 
creatorului e lacom de spa-

mereu altor 
interesante, s-a 
din majoritatea 

prezentate in

semnate de Ion 
Wanda Miliulcac, 
Dumilrachc, Ala

Joc de pisici — 20. 
Mic : Dupâ cădere

tist mult mai responsabil, dar mult 
mai important In societate 
consecință și mai onorat, c 
soană estetică și politică).
113 i „public" și

PROGRAMUL I

mult despre

La Galeria „Orizont" — expoziția
de artă decorativă Ruth Prato

M.

unghiul 
sensibile, 

cu mij-

torului variate posibilități 
de decorare a unor spații 
interioare, invițindu-1 parcă 
la o colaborare al cărei

față de arta 
și de publi-

îndelung exercitat în ca
drul colectivului de crea
ție al întreprinderii „Mă
tasea populară" și mai re-

decorativului

Virtuțile

climat propriu, 
afectiv. El a 

numai prilejul 
an

Instantaneu din Expoziția de pictură, acuarelă și desen H. H. Catargi, deschisă, recent, în sala Dalles 
din Capitală Foto : M. Andreescu

ca vocație artistică
O esteticii marxistă există de peste 

iui veac ca sumă a lucrărilor teore
tice. dar și ca sumă a operelor care 
reflectă idealurile proletariatului și 
ale maselor largi in general. Dc 
fapt, in germene, o asemenea este
tică exista mai demult ; așa cum 
marxismul ca doctrină socială și po
litică a însumat intuițiile filozofice 
cele mat pătrunzătoare dinaintea sa, 
estetica marxistă sc forma, neîntre
rupt și latent, de cind a apărut, ca 
atitudine in artă, umanismul. Cum 
omul e singurul subiect al arici 
mari, estetica marxistă sc reclamă 
de la predecesorii cei mai iluștri, pe 
care părinții marxismului i-au citit 
și citat cu venerație. Dar. din mo
ment ce e vorba de marxism, nu 
trebuie să concepem o estetică de 
catedră și cabinet, și estetica nici nu 
poate trăi prin definiție despărțită 
de operă ; estetica marxistă e și 
principiu și expresie. Afară de cor
pul teoretic și de corpul de opere, 
ar exista un al treilea factor care 
arc o inrîurire remarcabilă — este 
atmosfera psiho-politicâ in care tră
iește lumea de azi, și mai ales tine
retul. Estetica marxistă se dovedește 
consecventă cu promisiunea funda
mentală, aceea de a fl o estetică 
populară, pentru că se întemeiază pc 
explorarea realului, pentru că sc de
dică publicului, și pentru că a scos 
artistul din psihoza singurătății, i-a 
redat eficiența publică, i-a amplifi
cat vocea.

Azi e interesant de urmărit apor
tul pe care il aduc la sporirea unei 
asemenea estetici culturile naționale. 
Școlile estetice din toată lumea a- 
daugă trăsături zi de zi. Dacă o ase
menea estetică a cuprins lumea e 
limpede că portretul ei se îmbogățeș
te. se schimbă, se diversifică, dind li
bertate artiștilor să opteze pentru o 
formulă artistică ori alta, in cadrul 
respectării principiilor de bază ale fi
lozofiei clasei muncitoare, adevăruri
lor vieții și societății înseși. Exa ne
nul publicului e, in acest sens, grăi
tor : n-am auzit de vreo operă reac
ționară care sâ facă succes ; dimpo
trivă, tot ce interesează e nu numai 
ancorat în realitate, dar urmărește 
atit de consecvent mecanismul de 
clasă incit uneori arată ra o meta
foră ilustrativă a unui text clasic al 
marxismului.

In ce privește progresul acestei es
tetici la noi, el e considerabil, prin 
teorie, cit și prin operă originală, dar 
poate fi, de asemenea, retrasat in 
trecut. Poemele pașoptiste, care elo- 
giau „poporul suveran", preziceau 
critica lui Gherea. Tudor Vianu a 
conceput filozofia operei ca o filozo
fie a muncii. Marin Preda a ur
mărit in romanele lui .conflictele 
de clasă și reformările psihice de 
după revoluție aproape cu o riguro
zitate de colecționar. Nu operele ne 
lipsesc deci, ci mai ales sinteza teo
retică. Vom observa că și ea începe 
să se adune. „Dicționarul de idei li
terare" al lui Adrian Marino, recent 
apărut, e o asemenea lucrare.

în aceste rinduri, și în 
vor urma, nu propun 
vreun concept ; caut, din 
lecturii și din aceea a 
scris, să insist asupra < 
co mi se par mai importante.

Tn literatură și plastică, un prin
cipiu inedit, extrem dc important, e 
monumentalul, tn ultimele decenii, 
el a fost solicitat ca niciodată in 
trecut. Nu am suficientă formație ca 
să afirm că același lucru s-a petre
cut in muzică, iar filmul, artă fără 
tradiție la noi. are monumentalul in 
insăși natura sa.

A lucra in mic e. desigur, greu ?i 
migălos. Dar șl miniatura poate să 
cuprindă vastități și adincuri ne
bănuite dacă suflul ei e mare. O 
bătălie singeroasă. îngrozitoare, 
poate zgudui și dacă a încăput pe 
un singur dinte do fildeș, cu condi
ția ca bătălia să fie adevărată, sfi- 
șiind dintru început sufletul mește
rului. Chestiunea nu e doar de 
abordare, ci și de caracter, și de 
temperament. La genul „mic" (in 
o parte a literaturii noastre) s-a aso
ciat adesea m trecut o fire căldicică, 
o privire mioapă, o voce moale. Scri
itorii care au rupt idila sint cei care

i altele care ’
i să epuizez
i experiența 

propriului 
elementelor

au căutat să facă în literatură, de 
pildă, o sinteză a întregii realități r 
țării, să participe la un mare moment 
spiritual. Uneori s-a văzut că tocmai 
aici erau mai dotați. Camil Petrescu, 
romancier modern, e remarcabil in 
paginile de război. Uraganul luptei e 
nu numai mai interesant, dar mai 
adevărat și esteticește mai valabil 
decit cazuistica erotică.

Ca temă de estetică, monumenta
lul nu a prea tentat. Poezia, a cărei 
stare naturală e deseori aceea me
lancolică, a practicat, in majoritate, 
confidențialul. In critică, Lovinescu 
și Călinescu au făcut notă aparte, 
di nd monumentalului valoarea sa.

Estetica marxistă nu numai câ a 
repus monumentalul in drepturi, 
dar chiar l-a recomandat sistematic. 
Era firesc. O revoluție trezește vina 
giganticului in creator. Amploarea 
evenimentelor atinge și modifică și 
gustul artistic. Se face apel la senti
mentele cele mai mari : patriotism, 
sacrificiu, curaj, generozitate, do
rință de nou. Pașoptismul principial 
al culturii române a fost trezit și 
dus cu un nivel mai sus. Viteza eve
nimentelor, forța lor. climatul de 
judecată finală, și apoi de ctitorie 
renăscătoare. intrarea pe altă 
într-un circuit mondial, calea ma
selor, simțul solidarității, toate dau 
artei, pe de o parte, o voce mai pu
ternică. vocea tribunului, pe de alta 
parte, o acoperă de o anumită aură 
filozofică : a trăi la pulsul ome
nirii este a face apel la generalul 
uman, a-i înțelege adîncimea. După 
cum înseamnă și transformarea 
psihologiei artistului și a comportă
rii lui. Artistul e „om intre oameni", 
in drum către niște „porți ale mă
reției", . cultivind din „rădăcinile a- 
mare“ ale trecutului un „măr" al 
solidarității și muncii dăruite.

La aceste imagini, care, fiind pri
mele, au fost și cele mai simple, 
și trebuie îmbogățite, diversificate, 
transformate azi, corespunde un ar-

I

(in 
ca per- 

.. mult 
----- „t------- v. mai „ocupat"
chiar, un artist care cunoaște viața, 
care o trăiește concret, m lumină, 
un artist mai mîndru de ce-1 apro
pie de restul omenirii decit do ce-1 
deosebește. Dacă formula ..artist al 
maselor" poate suna retoric, „artist 
al publicului", ceea ce o același lu
cru, convinge. Cenaclurile au fost 
dinamitate de jx>eți ai străzilor și 
piețelor. La tensiunea cea mai înaltă, 
a „ultrasentimente.lor", au fost re
luate temele clasice, pentru că mo
numentalul evoluează și c) ca orice 
concept. Dacă, in prima fază, avea 
o anumită nediferențiere, de statuie 
incă nelustruită, azi el tinde 
estompeze caracterul uneori 
mat și să lase să încapă in el ten
dințele și înclinațiile cele mai 
verse. Și „sensul iubirii", și toate 
celelalte expresii ale ..sufletului bun 
la toate" revin și se integrează. Din 
monumentalul pur militant, „do 
marș", va crește toată panorama li
teraturii. Cu o condiție insă : ca ve
rificarea prin real, cunoașterea vieții, 
deci scopul popular, pentru public, 
al acestor expresii sâ fie mereu pre
zent.

Dacă 
polisat, 
întinse 
spiritul 
țiu și estetica marxistă il „ambițio
nează" in această direcție. Redeștep
tarea temei cosmicului, a metapla- 
netarului in poezie ține de aceeași 
tendință. Romanul care vrea să cu
prindă epoca e din același fenomen.

Monumentalul nu mai e simplu, 
se dezvoltă. Dar principiile și impul
surile fundamentale sint aceleași. A- 
numite opere nu se pot face de către 
solitari. Sentimentul unității cu zeci 
și sute de mii de oameni, cu o țară 
întreagă și cu un univers obligă și 
stilul, și temele.

O întreprindere__
realiza decit mulți — și odată reali
zată, ea Irebuie să corespundă acestor 
mulți. Așa cum, intr-o campanie, 
strategul nu are valoare dacă e izo
lat de luptători, artistul fără public 
nu e artist și opera lui dispare. Mo
numentalul de structură al esteticii 
marxiste e legat tocmai de acest fe
nomen. Artistul devine o funcțiune 
socială, opera e dependentă de pro
pria sa răspindire. Și doar răspin- 
dită in sute dc mii de conștiințe ac
tive, arta poate spune „exegi monu- 
mentum. aere perermius".

Cot la cot cu națiunea, cu lumea, 
artistul e unul singur și toți la un 
loc. Viața care se clădește prin el 
dă valoare de fundamental și defi
nitiv tuturor datelor lui particulare, 
care altfel nu ar avea nici o sem
nificație. Pe calea aceasta, in
tr-adevăr, dar numai pe ea, pină și 
miniatura poate deveni monument, 
emblemă, semn nepieritor al epocii.

Caracteristica esteticii marxiste 
este consubstanțialitatea principiilor 
care o formează. Unul după altul, 
ca niște trepte, ele urcă din princi
piul maselor.

9,00 Curs de limba engleză. Lec
ția a 53-a.

9,30 iviicii meșteri mari.
10.00 Telex.
10,05 Ancheta TV : „Medicamentul 

— aliat sau dușman
10,45 Film serial „Umbrele dispar 

in plină zi". Episodul V. 
Scenariul : A. Ivanov și A. 
Vitei. Regla : V. Krasnopol- 
skl. V. Iskov.

11,50 La ordinea zilei. Azi, jude
țul Brăila.

12,05 Revista literară TV. nr. 1 — 
(reluare).

13,05 Telejurnal.
16,00 Fotbal ; Rapid — F.C. Con

stanța (divizia A). Transmi
siune directă de la stadionul 
„Republicii". în pauză : —
Telex — Tragerea Prono- 
expres.

17,43 Curs de limba germană. Lec
ția a 53-a.

18.15 Semnificații. 1848 — IDEI 
REGENERATOARE. Docu
mentar TV. de Petre Nlță.

18.40 lașul muzical. Reportaj la 
„Săptămlna muzicii româ
nești".

19,00 Timp și anotimp In agricul
tură.

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal « Cincinalul Îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 Teleobiectiv.
20.15 Finala „Cupei cupelor" 

fotbal : A.C. Milan — Leeds 
V :i ed. Transmisiune directă 
de la Salonic. In pauză : Pu- 
b.icnate.

22,00 24 de orc 
lume.

22.40 Muzică ușoară cu Luki Ma
rinescu.

PROGRAMUL II
20,00 O viață pentru o _____

Gheorghe Ionescu Șișeștl.
20.25 Roman foileton „Femeia în 

alb". Producție a televiziunii 
franceze, după romanul lui 
Wilkie Collins. Episodul II.

21.15 Agenda.
21.25 Tineri interpret!
22,65 Ghișeul.
22.25 Film documentar
22.40 Meridiane literare © Henri 

Barbusse — 100 de ani de la 
naștere • Mozaic literar XX.

Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Recital extraordinar susținut 
dc violonistul Viktor Trctiakov 
(U.R.S.S.) — 20.
o Opera Română : Liliacul —
19.30.
o Teatrul de oueretă : Suzana —
10.30.
o Teatrul Național ..I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Despre unele 
lipsuri, neajunsuri și deficiențe 
in domeniul dragostei — 30.
« Teatrul de comedie : Buffalo 
Bill și indienii — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : ' '
o Teatrul
19.30.
© Teatrul ....................... ......
Studio) : O lună la țară — 20.
® Teatrul Giulejști : Răzbunarea 
sufleurului — 19,$0.
o Teatrul „Ion Creangă" : Nota 
zero la purtare — 9.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Povestea timpu
lui pierdut — 16. (sala din str. 
Academiei) : Răi și nătărăi — 15. 
a Studioul I.A.T.C. ..I. L. Cara- 
glale" ; Vilegiaturlștii — 19,30.

Salonul gravură și
desen din sălile Dalles, în
scris în lunga tradiție a 
saloanelor anuale de gra
fică, și-a propus, și de a- 
ceastă dată, o demonstrație 
a faptului că grafica noas
tră, privită din 
posibilităților ei 
poate contribui, _ ......
loace specifice, la contura
rea unui 
ideatic și 
oferit nu _____
bilanțului unui întreg .... 
de activitate creatoare, pri
lejul constatării, ca dc obi
cei. a unei derutante diver
sități de orientări și mo
dalități de rezolvare a te
maticii propuse, dar, in a- 
celași timp, și pe acela al 
unor reale satisfacții artis
tice. Semnături de presti
giu, care însoțesc dc citeva 
decenii drumul artei noas
tre plastice, ca și prezența, 
de un constant nivel cali
tativ, a unor graficieni a- 
parținind generațiilor tine
re, au conferit un plus va
loric reușitei acestei ma
nifestări.

Prezența unora dintre 
cele mai diferite ramuri 
ale acestui gen — de la 
grafica de șevalet, la ilus
trația de carte, afiș și cari
catură — realizate in cele 
mai variate tehnici — ține 
parcă să releve faptul că 
responsabilitatea la rare 
ne refeream mai sus, de 
fapt îndatorire a oricărui 
creator, a constituit, im
plicit sau explicit, o temă 
de meditație : o temă la 
rezolvarea căreia plasticie- 
nii au purces cu conștiința 
îndatoririlor ' ■' ’
românească 
cui ei.

S-a vorbit 
diversitatea stilistică. Stră- 
bătind sălile Dalles, îți dai 
seama că această varietate 
este reală, că există in
tr-adevăr o mare disponi
bilitate față de cele mai 
diverse modalități ale ex
presiei grafice, chiar dacă, 
mai devreme sau mai tir- 
ziu, unele din formulele 
folosite acum se vor dovedi 
efemere. Fizionomia indi
viduală a graficii noastre 
însă nu poate fi concepută 
în aceste condiții decit ca 
un proces de adecvare, prin 
căutări originale, mereu 
reîmprospăta te, la necesi
tăți spirituale specifice so
cietății noastre contempo
rane pe care le reflectă și 
cu care se împletește firesc.

Lucrările prezentate au 
impus prin imaginile inspi
rate din ambianța cotidia
nă, prin metafore de o au
tentică sugestivitate și pu
tere de influențare. Multe 
dintre ele aflate sub sem
nul stilistic al unor perso
nalități cu o îndelungă și 
bogată activitate, persona
lități care, de această dată, 
s-au numit Lucia Dem Bă- 
lâcescu sau Vasile Kazar, 
Horia Teodoru sau Mircea 
Olarian, Friedrich B8m- 

Peisajul, preferința

tematică Îndreptată spre 
reflectarea unei lumi cu
noscute, a unei lumi a că
rei simplitate sau frumu
sețe, ascunsă uneori sub 
monotonie, artiștii nu pre
getă să o reliefeze — s-au 
dovedit șl de această dată 
constante ale artei noastre. 
Realizate in notații spon
tane sau mal elaborate, ele 
captează deopotrivă înfio
rarea in fața aspectelor co
tidiene ale peisajului și 
scenei alese, fixează frea
mătul intens al peisajului 
citadin.

Multiplu și divers înter- 
ferent, domeniul graficii 
poartă în aceste condiții 
ale observației directe a 
oamenilor și locurilor, fie

ruț. Dincolo de aceste dife
rențe individuale, sub ochii 
privitorului formindu-se, 
treptat, imaginea unei arte 
dominată dc o problema
tică foarte actuală, cu tră
sături distincte. O imagine 
rezultată din grija pentru 
abordarea unor teme de 
interes mai larg, pentru lu
crul făcut cu sinceritate și 
seriozitate,

Indiferent de modalitatea 
de rezolvare, lucrări ca a- 
celea
Stendl, 
Adrian ________, __
Popa Jalea sau Aurel Bu- 
lacu, apelind la puterea de 
sugestie și de influențare a 
imaginii desprinsă din rea
litatea cotidiană, s-au pre-

și involuntar, reflexul u- 
nei perpetue deveniri, al 
unor transformări care nu 
pot fi sesizate decit prin 
contactul fertilizant cu rea
litățile, cu natuna însăși a 
omului, ca ființă indivi
duală și cu atît mai mult 
socială. în acest proces 
vast, nimic surprinzător că 
in perimetrul graficii își 
fac loc o serie de aspecte 
în și pe măsura afirmării 
personalității umane pe 
care noile condiții sociale 
sint menite și trebuie să 
o potențeze. Senzația de 
căutare, de freamăt inte
rior pentru descoperirea a 
noi și noi unghiuri de per
spectivă, in notarea unor 
aspecte peisagistice, stimu
lată de continua descope
rire a altor, 
realizări 
desprins 
lucrărilor . ..
sala Dalles. Putea fi. desi
gur, descifrată printre ele 
o mare varietate a stiluri
lor individuale de la ma
niera densă, concentrată a 
lucrărilor lui Marcel Chir- 
noagă, Ion Perussi sau 
Ion Panaitescu, la delica
tele armonii cromatice ale 
Ilenei Micodim, Ion Mu- 
rariu. Adrian Podoleanu __  ____  _____ _______
sau ale lui Mihai C'âmă- altfel, și aproape imposibil

zentat publicului ca reali
zări împlinite sub semnul 
unor căutări consecvent re
luate, atent aprofundate. 
Tot așa după cum lucrările 
Getei Brăiescu au înfăți
șat-o încă q dată pe artistă 
ca pe o structură echilibra
tă. iubitoare de purități 
cristaline și forme cizelate ; 
sau calități de ordinul mă
iestriei grafice au impus lu
crările lui Ion Donca. La- 
dislau Feszt, Dan Erceanu, 
D. Cionca, Corina Beiu An- 
gheluță.

Un spirit echilibrat, lucid, 
in stare să tempereze exce
sele de orice fel, s-a făcut 
vizibil în expoziție. In acest 
sens, nu puține au fost lu
crările in care ideația com
plexă beneficia de mijloa
ce artistice riguroase, in 
care structura precisă, sim
plificată se alătura mesa
jului. Am putea cita in a- 
cest sens lucrări, de aseme
nea, rezolvate diferit din 
punct de vedere grafic, 
semnate de Dan Hatmanu 
sau Ion Untch, de Eugen 
Popa sau Stoica Radu Va- 
sile, de Șerban Epure sau 
Ventin Popa.

Dar nu atit enumerarea 
tuturor reușitelor expozi
ției. foarte numeroase, do

N
de menționat, este scopul 
rindurilor de față, cit mai 
ales de a sublinia o anume 
convergență. Coexistența 
unor generații, a unor con
cepții și orientări diferen- 
țiindu-se adesea polar, au 
dus la constituirea unor ca
ractere distincte ale graficii 
noastre contemporane. Pro
cese de adincime, cristali
zări lente sau apariții ne
așteptate, vizibile in grafi
ca de șevalet, prezentată in 
sălile Dalles, iradiază — 
dincolo de trăsături precis 
nominalizabile — imaginea 
unui domeniu caracteristic, 
cu exigențe și necesități 
bine definite.

Dar dacă acesta este ni
velul gravurii și al desenu
lui, nu același lucru poate 
fi spus și despre celelalte 
genuri — afiș, ilustrație de 
carte, caricatură — cu mult 
mal palid și mal nesemni
ficativ reprezentate. Astfel, 
caricaturile prezentate, ex
trem de puține din punct de 
vedere numeric, îndreptă
țesc sâ evocăm cu insa
tisfacție faptul că multiple
le și ineditele posibilități de 
educare a conștiinței colec
tive, pe rare le deține acest 
gen, au fost atit de puțin 
explorate. Deși avind girul 
unor talente autentice, afir
mate in grafica noastră ca : 
Val Munieanu, Constantin 
Baciu, Traian Brădean, 
Alex Iacubovici, Liviu Rusz 
etc. — care au prezentat și 
de această dată rodul unor 
căutări consecvente, vibra
ții de autentică sensibilita- > 
te in fața textului — ilus- ”( 
trația de carte nu s-a aflat, 
așa după cum remarcam și 
cu prilejul salonului de a- 
nul trecut, la nivelul posi
bilităților exacte ale acestui 
gen și ale forțelor artistice 
de care dispunem.

Menit să arunce adevă
rate punți spre o cit mai 
strinsă legătură cu publi
cul, spre o cit mai deplină 
comunicare cu cei cărora le 
sint destinate, sectorul de 
afișe s-a dovedit, de ase
menea, destul de puțin re
prezentativ. Și dacă lucrări 
ca acelea semnate de Radu 
Șteflea, Mihai Mănescu, 
Vasile Socoliuc, Emilia Bo- 
boia realizau spontan, fi
resc, acest tip de comuni
care atit de specific genu
lui în lucrări de o remar
cabilă consecvență, nu ace
lași lucru se poate spune 
despre marea majoritate a 
lucrărilor selecționate — 
incă departe de nivelul teh
nic, de acuratețea care ar 
putea afirma afișul ca pe li
nul dintre genurile majore 
ale graficii noastre.

Uniunea de specialitate, 
artiștii înșiși au. desigur, 
un cimp larg de acțiune 
pentru a permanentiza și 
dezvolta izbinzile evidenția
te de recenta expoziție, 
pentru a acoperi prin rea
lizări viitoare unele aspecte 
deficitare.

cinema

Jose : 
contl-

• Ceața : GLORIA — 9: 11,15;
13.30; 16; 18.15; 20,30, FLAMURA
— 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
A Eolomea : CENTRAL — 9.30;
12; 15; 17,30; 20.15.
• Drumurile bărbaților : LUMI
NA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45.
« Cind legendele mor : SCALA
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30;
16.30; 18.45; 2L la grădină — 20, 
STADIONUL DINAMO — 20.
• Clasa muncitoare merge in pa
radis : CAPITOL — 9; 11,15; 13.30;
16; 18,30; 21. la grădină — 20.
• Clprian Porumoescu : PATRIA
— 10; 13,30; 17; 20.30.
• Pe aripile viatului : LUCEA
FĂRUL — 10; 14,30; 19. la grădină
— 20. FESTIVAL — 9,30; 14; 18.45, 
la grădini — 20, FAVORIT — 10; 
14,30; 19.
a Veronica t DOINA — 9.30; 11.30; 
13.45; 16; 18; 20,15, GîULEȘTI — 
16; 18; 20. MIORIȚA — 9; 11,15; 
13,30: 15.45; 18; 20.15.
• Odiseea generalului
1 IMPURI NOI — 9—18 In 
nuare.
• Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 20,15.
• Fată bătrină : EXCELSIOR —
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; M
GRADINA SELECT — 20.
• Acea pisică blestemată i ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30;
20.45, MODERN — 8,45; 11; 13,30; 
16: 18,30; 20,45. la grădină — 20, 
ARENELE ROMANE — 20.
• Adio, Petersburg : POPULAR
— 15.30; 18; 20,15.
e Statornicia rațiunii — 10: 12; 
14, Muntele — 16,30; 18,30. Meda
lion Stan și Bran — 20.30 ; CINE
MATECA (sala Union).
• Grăbiți apusul soarelui : BU- 
ZEȘT1 — 9; 12,30; 16; 19,34, la gră
dină — 20. TOMIS — 9.30; 12,30; 
16; 19,15, la grădină — 20,
• Frontul nomad : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,15.
« Ce se 
GRIVIȚA 
18.15; 20,30.
• Neamul Șolmăreștilor ;
GREȘUL — 15,30; 19.
• Nici un moment de plictiseală : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30, FLOREASCA — 15.30; 18;
20.30.
A Raportul agentului 26 t MUN
CA — 15.30; 13; 20,15.
• Drumul spre Vest ! ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20.15.
• Iakov Bogomolov : MOȘILOR
— 15,30: 18; 20,15.
• Organizația : PACEA — 15.45; 
18; 20,15, GRADINA MOȘILOR
— 20.
© Țara sălbatică : BUCEGI — 
15,30; 18; 20,30, ia grădină — 20. 
DRUMUL SĂRII — 15.30: 13; 20.15.
• Lupul marilor ; Răzbunarea : 
COTROCENI - 15.30; 19.
© Atentatul : LIRA — 15.30;
20.30. la grădină — 20.
• Zestrea : UNIREA — 15,30;
20.15. la grădină — 20.15.
a Cowboy : FERENTARI — 15,30; 1
18; 20.15, GRADINA VITAN — 20. I 
© Tecumseh : COSMOS — 15,30; I 
18; 20.15, ARTA — 15,30; 18; 20.15. i 
la grădină — 20. ’o o anchetă dificilă : VTTAN - l
15,30:18: 20,15. ’
• Misterul din Insula Balfe : l
VOLGA — 9: 11.15; 13,30: 15.45; 18; ’
20.15. ...... 1A Eu nu văd, tu nu vorbești, el ’ 
nu aude : VIITORUL — 15.30; 18;
20.15. i
© O floare și doi grădinari : AU- \ 
RORA — 9; 12; 16; 19. la grădină , 
— 19.30. ț

______________________

20,30,

lntimplâ, doctore ? : 
— 9; 11,15; 13.30; 16;

Arta decorativă și-a cîș- 
tigat, an de an, cu fermita
te, locul ce i se cuvenea in 
ansamblul artei noastre 
plastice. Amploarea și frec
vența crescindă a manifes
tărilor de artă decorativă 
din ultimul timp, dar mai 
ales varietatea de forme și 
materiale implicate de mul
tiplele destinații ale esteti
cului in condițiile contem
poraneității, au reușit să-l 
înscrie printre domeniile 
importante, de sine stătă
toare, ale artei noastre.

Succesul unei recent des
chise expoziții de artă de
corativă, expoziția de im
primeuri pe care artista de
coratoare Ruth Prato a des
chis-o la Galeria „Orizont" 
(bd. N. Bălcescu nr. 20) este 
incă o confirmare. Cunos
cută de multă vreme pu
blicului bucureștean pentru 
activitatea ei in acest do
meniu. pentru participarea 
constantă la manifestări 
naționale și internaționale, 
Ruth Prato și-a orientat și 
de data aceasta atenția asu
pra unui domeniu ale cărui 
posibilități nu au fost incă 
îndeajuns explorate la noi 
— acela al imprimeului de 
artă. In luminoasa sală a 
Galeriei „Orizont" panou
rile imprimate oferă vizita-

sint expresia unui mește
șug ridicat la semnificația 
superioară a cuvintului. un 
meșteșug la care ajungi 
treptat, acumulind zi de zi 
rezultatele travaliului crea
tor.

Capacitatea de a nuanța - 
și diversifica grupajele dc{. 
culoare, disimulat spon- •' 
fană. ascunde o gindire și 
o realitate plastică proprie, 
o tonică siguranță de sine. 
Căci, panourile de acum 
aduc imagini in care sen- 

i lirică inițială a 
intuiția ei semi
permanent supra- 
de exigențele ra

19.
PRO-

ie-.
ie:

(Urmare din pag. I)
sau in activitatea de cercetare, așa 
numitelor acorduri internaționale de 
produse (al griului, zahărului, cosi
torului ș.a.), a căror existență nu 
poate fi ignorată de nici o țară antre
nată in relații comerciale multilate
rale. Cunoașterea mecanismului de 
lucru al acestor organizații și acor
duri, a avantajelor și dezavantajelor 
participării la ele ar deschide noi căi 
de acces pe piețele externe, ar per
mite desfășurarea unei activități in 
cunoștință de cauză.

Unii dintre lucrătorii din comer
țul exterior, mai ales cei din ca
drul ---- l._J .
mari carențe in cunoașterea lim
bilor 
versală.
recent ----
puși cursanții

tori din comerțul exterior sint sub 
nivelul cerințelor și în alte domenii 
ca : tehnicile moderne de prognoză 
și previziune, cunoașterea sistemelor 
vamale, a restricțiilor paratarifare, a 
sistemelor de prețuri ș.a.

Programul cuprinzător al perfec
ționării pregătirii cadrelor, elaborat

țul exterior dintr-un minister, din- 
tr-o centrală sau întreprindere sint 
anual supuși unui test scris de spe
cialitate. Cei care, din lipsă de sufi
ciente cunoștințe, nu întrunesc un a- 
numit punctaj, sint „admiși" pentru 
școlarizare (reciclare, împrospătarea 
cunoștințelor, perfecționări profesio-

centralelor industriale. au

scop nu este altul decit în
frumusețarea ambianței co
tidiene.

Artista aduce odată cu 
această expoziție o bogată 
experiență, un meșteșug

cent in acela al Centrului 
de estetică industrială. 
Deși realizate pe bumbac 
— panourile prezentate a- 
cum păstrează catifelările 
imprimeului pe mătase,

sibilitatea 
artistei, 
bilă sint ; 
vegheate 
țiunii.

Depășindu-și destinația 
practic-utilitară. aceste im
primeuri sint obiecte de 
artă de sine stătătoare, in 
care coloritul. calitățile 
execuției sint gindite pen
tru a constitui o unitate 
artistică. Nu ne putem cu 
atit mai mult opri să ne 
gindim la necesitatea acută 
a colaborării artei decora
tive cu industria ușoară, la 
avantajele de ordinul acce
sibilității pe care industria 
le-ar putea conferi, prin 
posibilitățile ei de multi
plicare.

trimiterea tocmai a celor care au 
stringentă nevoie să fie reșcolarizați.

Comerțul exterior reprezintă una 
din activitățile economice care in
cumbă nu numai pregătire profesio
nală temeinică, ci și înclinație, per
spicacitate, fler comercial, talent. A- 
ceste aspecte au fost poate cel mai

PREGĂTIREA CADRELOR PENTRU COMERȚ

încă. Cu mici și timide excepții, se
lectările se fac în continuare după 
criterii perimate, neeficiente, 
specialist arăta cum printr-un 
simplu — prima reacție a subiec
tului față de Un fapt sau o mișcare 
dată — se pot depista înclinații care 
orientează de la sine individul spre 
un anumit specific și loc de muncă 
în care să dea maximum de ran- 
damont). In acest context, crearea 
unul birou specializat în testări psi
hologice, care să investigheze încli
națiile și să orienteze încadrarea 
pe locuri de muncă corespunzătoare 
acestor înclinații, se impune ca o ne
cesitate acută pentru comerțul ex
terior.

In vederea folosirii cît mai eficien
te a cadrelor care lucrează in comer
țul exterior, respectarea principiului 
stabilității și promovării lor în pos
turi numai pină la punctul ultim al 
competenței este o condiție de mare 
însemnătate. Fără a îmbrățișa teoria 
limitelor competenței, in acele ca
zuri, din fericire puține la număr, in 
care s-au făcut implantări de cadre 
in posturi care, prin responsabilită
țile avute, depășeau competența lor. 
sancțiunile date de viață au fost 
prompte și usturătoare.

Concepția și programul de formare 
și utilizare a cadrelor de comerț ex
terior odată realizate, se pune pro-

(Un 
test

blcma cadrului instituțional cel mai 
adecvat transpunerii lor in practică. 
In legătură cu aceasta se ridică ur
mătoarele aspecte : stabilitatea for
melor, evitarea paralelismelor, con
jugarea eforturilor profesorilor, cer
cetătorilor și specialiștilor. O men
țiune specială este necesară mai ales 
in legătură cu primul aspect. In 
scopul experimentării unei forme 
create pentru pregătirea de cadre, 
datorită specificului acestei activități, 
sint necesari, după calculul specia
liștilor, minimum cinci ani. Sub acest 
aspect, din experiența de pină acum, 
ni se pâre justificată, dovedindu-și 
din plin eficiența, transformarea in 
urmă cu un an și jumătate a sec
ției de comerț exterior in facultate. 
Totodată, sint de bun augur reali
zările obținute de Centrul de perfec
ționare al M.C.E. la numai un an 
și ceva de la înființarea acestuia.

Considerăm necesar să remarcăm 
că soliditatea unei instituții forma
tive, eficiența ei sint chezășuite de 
experiența acumulată, precum și de 
elasticitatea și receptivitatea ma
nifestate față de tot ceea ce este nou. 
Aceste atribute nu se exclud, ci se 
completează reciproc in mod ideal și 
ele trebuie strîns îmbinate, in scopul 
îmbunătățirii in continuare a pregă
tirii multilaterale a cadrelor care lu
crează in comerțul exterior.

uni-de circulație 
ocazia unui foarte 

la care au fost su-
__ ____... de la actualul curs 

postuniversitar de pe lingă facultatea 
de profil, s-a constatat că abia S la 
sută dintre ei (și aceștia sint aproape 
toți absolvenți ai Facultății de Co
merț Exterior), cunosc bine și foarte 
bine o limbă străină. Deși cursanții 
la care ne referim manifestă o deo
sebită rivnă pentru învățătură, ei ră- 
min. într-un anumit fel. handica
pați. sub aspect profesional, dato
rită necunoașterii temeinice a limbi
lor străine. Cunoștințele unor lucrâ-

străine 
Cu 

test. de conducerea Ministerului Comerțu
lui Exterior și care se află in plin 
proces de aplicare, va remedia, cu si
guranță, multe din aceste neajunsuri. 
Amploarea obiectivelor incluse in a- 
cest program și a sarcinilor ce de
curg din cele arătate mai sus nece
sită, totuși, o anumită ordine de ur
gență. O metodă larg uzitată în alte 
țări și a cărei aplicare ar fi o soluție 
și pentru noi constă in „admisiunea 
inversă la programele de perfecțio
nare și reciclare44. In esență, ea constă 
in următoarele ; lucrătorii din comer-

nale), după care susțin un nou test. 
La acest ultim test, admisiunea este 
directă, fiind acceptați să lucreze in 
comerțul exterior cei care întrunesc 
punctajul stabilit. De la an la an, 
gradul de dificultate al testelor va 
crește. Metoda admisiunii inverse ni 
se pare rațională, deoarece nu rare 
sint cazurile cind Întreprinderile și 
centralele recomandă, pentru a urma 
cursurile postuniversitare sau alte 
forme de pregătire, cadre care au un 
nivel corespunzător de cunoștințe, 
manifeslind, in schimb, rețineri in

mult neglijate în recrutarea, forma
rea șl pregătirea cadrelor de specia
litate. „Din păcate — a arătat secre
tarul general al partidului nostru — 
mulți ani am subapreciat latura în
clinațiilor comerciale". Discuțiile pur
tate cu privire la necesLtatea fișelor 
psihotehnice și a introducerii lor in 
punctajul de apreciere la concursuri 
de admitere, la recrutarea si promo
varea cadrelor din comerțul exterior, 
in selecționarea celor trimiși să lu
creze la agențiile comerciale din 
străinătate i-a. nu «-au concretizat
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Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Glieorglie Maurer, a primit 

pe Alexander Rotival,
reprezentant permanent la București al Programului 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
Președintei Consiliului de Mi

niștri * *1  Republicii Socialii Româ
nia, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, marți la amiază, ve Ale
xander Rotival, reprezentantul per
manent la București al Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, 
la cererea acestuia.

Ieri in țară : Vremea s-a men
ținut frumoasă și a continuat să 
se încălzească. Cerul a fost va
riabil, mai mult senin in cursul 
dimineții. După-amiaza, cu totul 
izolat in Munții Apuseni, a plo
uat slab. Vintul a suflat slab, 
pină la potrivit. Temperatura 
aerului la ora 17 oscila intre 15 
grade la Sulina și 26 de grade 
la Moldova Veche. In zona mun
toasă, local, s-a produs ceață in 
cursul dimineții. La București : 
Vremea a fost frumoasă, cu ce
rul variabil. Vintul a suflat slab, 
pină la potrivit. Temperatura 
maximă a fost de 23 de grade.

FOTBAL. In cadrul campionatului 
interbritanic de fotbal s-au disputat 
două partide. Echipa Angliei a in
vins cu scorul de 2—1 (1—1) forma
ția Irlandei de Nord. Au marcat : 
Martin Chivers (2), respectiv Dave 
Clements. Selecționata Scoției a în
trecut cu 2—0 (1—0) echipa Țării Ga
lilor, ambele goluri fiind înscrise de 
George Graham.

★
La Santiago de Chile s-a disputat 

meciul retur dintre echipele Chile și 
Peru, contind pentru preliminariile 
campionatului mondial de fotbal 
(grupa a IlI-a sud-americană). Gaz
dele au obținut victoria cu scorul de 
2—0 (0—0). In primul joc au ciștigat 
cu același scor (2—0) fotbaliștii din 
Peru, astfel că, pentru desemnarea 
ciștigătoarei grupei, se va disputa un 
al treilea joc, pe teren neutru.

Reamintim că echipa clasată pe 
primul loc in această grupă va în- 
tilni, in meci dc baraj, pe ciștigătoa- 
rea grupei a IX-a europene.

VOLEI. Turneul internațional mas
culin de volei organizat cu prilejul 
celei de-a 50-a aniversări a clubului 
Armatei sovietice, Ț.S.K.A., desfășu

La întrevedere a participat Nicolae

Întîlnire la C. C. al P. C. R.
Marți, tovarășul Ștefan Andrei, 

•ecvotar al C.C. al P.C.R.. s-a inlil- 
nit la sediul C.C. al P.C.R cu Ser- 
Klo Segre. membru 'al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ita
lian, șeful Secției Externe a C.C. al

PRIMIREA IA CONSIIIUL CENTRAI Al U.G.S.R. 
A DTLEGAȚlilOR SINDICAIE VIETNAMEZE

Marți dimineața, președintele Con- 
tiliului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, tovară
șul Mihai Dales, a primit delegația 
sindicatelor din R.D. Vietnam, con
dusă de Nguyen Thi Thanh Tam — 
șefă adjunctă a Secției de femei a 
Federației Sindicatelor din Vietnam, 
și delegația Uniunii Sindicatelor pen
tru Eliberarea Vietnamului de Sud, 
in frunte cu Nguyen Dun Gang, 
membru al Comitetului Executiv Re
gional Trung Bo al Federației Sindi
catelor pentru Eliberarea Vietnamu
lui de Sud, care, la invitația Consi
liului Central al U.G.S.R., au parti
cipat la manifestările prilejuite de 
sărbătorirea zilei de 1 Mai și au c- 
fectuat o vizită de studiu și schimb 
de experiență in țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Paul Nagy. secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Cu acest prilej, reprezentanții ce
lor două centrale sindicale din Viet
nam au mulțumit conducerii U.G.S.R. 
pentru posibilitatea creată de a vi
zita România, de a se intilni cu oa
meni ai muncii, de a cunoaște la 
fața locului realizările mărețe obți
nute de clasa muncitoare, de întregul

Solemnitatea decorării prof. univ. dr. docent Vasile Săbădeanu
La Tg. Mureș a avut loc festivi

tatea inminării ordinului ..Meritul 
Științific*,  clasa I. profesorului uni
versitar doctor docent Vasile Săbă
deanu. de la Institutul de medicină 
și farmacie din Tg. Mureș, pentru 
Îndelungata si rodnica, activitate di
dactică si de cercetare științifică, cu 
prilejul împlinirii vlrstei de 70 de 
ani.

La solemnitate au participat Iosif 
Banc, prim-secretar al Comitetului 
județean Mures al P.C.R.. președin
tele consiliului popular județean, și 
acad. Ștefan Peterfi, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat.

Înaltul ordin a fost inmînat de 
acad. Ștefan Peterfi. care a trans

Manifestări omagiale Alexandru loan Cuza
Tn numeroase localități din țari au continuat marți manifestările 

omagiale consacrate comemorării unui secol de la moartea lui 
Alexandru loan Cuza, militant pașoptist, simbol al renașterii și con
științei naționale românești, unul dintre ctitorii României moderne.

Numeroși locuitori al lașului s-au 
Întrunit, marți după-amiază, in aula 
Bibliotecii centrale „Mihai Eminescu" 
pentru a comemora centenarul mor- 
ții lui Al. I. Cuza. cel care, la 5 ia
nuarie 1859, era desemnat candidat 
al partidei unionale prin votul una
nim al deputaților Adunării elective 
din acest oraș. Cu acest prilej, conf. 
<niv. Petre Milcomete, secretar al 

comitetului județean de partid, vice
președinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Iași, a 
prezentat o amplă evocare omagială.

★
Comemorarea unui secol de la 

moartea lui Alexandru Ioan Cuza a 
fost marcată, marți, la Craiova, prin- 
tr-o adunare organizată la Universi
tatea din localitate, de comitetul 
municipal de partid. Un larg audito
riu, alcătuit din cadre didactice uni
versitare și studenți. muncitori, ingi
neri și tehnicieni din întreprinderile 
industriale, activiști de partid și ai 
organizațiilor de ina^ă, reprezentanți 
ai instituțiilor de cultură au urmă
rit cu viu interes expunerea prof, 
univ. dr. docent Titu Georgescu, rec
torul Universității.

(Agerpres) 
★

GALATI (Corespondentul ..Sclnteii". 
Tudorel Oaneea). Orașul de la Du
năre, locul unde Alexandru loan 
Cuza și-a petrecut o bună parte a 
▼ieții. desfâșurind o largă activitate 
unionistă și Îndeplinind funcția de 
pircâlab „la orașul și portul Galați", 
a comenorat Ieri, printr-un șir de 
manifestări, împlinirea a 100 de ani 
dc la moartea primului domnitor al

NOI POPASURI TURISTICE j 
i ÎN HARGHITA }

Bogat in «urse de 
ț ape minerale si lzvoa-
i re de sănătate, lnspe-
| cial in cunoscutele
i stațiuni balneoclima-
4 terice Bor sec și La-
i cui Roșu, județul Har-
i ghita dispune de tra-
’ see turistice si locuri
\ de popas dintre cele
i mai atractive. Cei care
1 vor drumeți pe aces-
l te meleaguri in noul
.’ sezon estival nu vor
1 regreta dacă vor in-
i elude, In Itinerarele
J lor. un popas la ca-

bana Bucln. unitate
( a cooperației de con-
? sum. Situată in mun-
1 ții Gurghiului. la alli-
l tudinea de 1 280 me-
i trL in mijlocul unei

frumoase poeni stră
juită de păduri si 
brazi, cabana Bucln 
este accesibilă orică
rui turist, fiind la o 
depărtare de 26 km 
de Praid. mergind 
spre soseaua națio
nală spre Gheorgheni, 
și la 32 km de re
numita stațiune bal
neoclimaterică So va
ta. Pină acum, nu pu
tini dintre cei care au 
poposit la cabana Bu- 
cin doar pentru o zi 
sau două nu 6-au mai 
indurat să plece, oe- 
trecindu-și aici o bună 
parte din concediu. 
Cabana Bucin dispune 
de interioare primi
toare. de un restau
rant cu mincăruri spe

G he nea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

In cadrul convorbirii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cordia
lă au fost abordate probleme pri
vind cooperarea dintre România si a- 
«șastâ organizație a O.N.U.

(Agerpres)

P.C.I.. care face o vizită in tara 
noastră la invitația C.C. al P.C.R.

La intiinirc au participat tovarășii 
GhizeJa Vass. membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, Constantin Vasiliu. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R, 

popor român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, in construi
rea socialismului. Ei au subliniat in 
mod deosebit primirea caldă și ospi
talitatea cu care au fost înconjurați 
pretutindeni, apreciind aceasta ca o 
expresie a sentimentelor frățești de 
solidaritate ale oamenilor muncii din 
țara noastră față de poporul vietna
mez. Sintem profund mișcați de spri
jinul fără rezerve pe care poporul 
român. Uniunea Generală a Sindica
telor din România l-au acordat po
porului vietnamez in lupta sa dreap
tă împotriva agresorului — au arătat 
oaspeții care au exprimat, in numele 
oamenilor muncii vietnamezi. întrea
ga recunoștință pentru această soli
daritate activă manifestată de-a lun
gul anilor de România.

Președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R. a rugat pe oaspeți să trans
mită conducerilor celor două cen
trale sindicale, oamenilor muncii 
vietnamezi expresia sentimentelor de 
caldă prietenie și asigurarea spriji
nului internaționalist al celor ce mun
cesc din România cu lupta poporului 
vietnamez pentru făurirea unei vieți 
libere, independente și prospere, 
pentru reunificarea patriei.

mis un călduros mesaj de felicitări 
din partea Consiliului de Stat, a to
varășului Nicolae Ceausescu, perso
nal. subliniind că această distincție 
cinstește o bosată si indelungată ac
tivitate depusă . in slujba sănătății, 
științei, a educării de noi generații 
de medici si farmaciști. Mulțumind 
conducerii partidului și statului, per
sonal tovarășului Nicolae Ceausescu, 
pentru înalta apreciere acordată ac
tivității sale, profesorul Vasile Să
bădeanu și-a exprimat dorința de 
a-și pune și de acum înainte toată 
priceoerca si puterea de muncă în 
serviciul patriei, al partidului, al po
porului.

(Agerpres)

Principatelor Unite și al statului na
țional român. începind cu depunerea 
de coroane și jerbe de flori la statuia 
lui Alex. I. Cuza de la Grădina Pu
blică. din partea organelor locale de 
partid și de stat, manifestările au 
continuat cu vernisajul unei expozi
ții deschise in localul Muzeului de 
istorie, organizarea unei sesiuni ști
ințifice comemorative la care a 
fost evocată personalitatea domnito
rului, iar seara cu un spectacol de 
sunet și lumină „Noi, Alexandru 
Ioan I".

★
PLOIEȘTI (Corespondentul „Scin- 

teli“. Const. Căpraru). Omagiind me
moria primului domnitor al Principa
telor Unite. Al. I. Cuza, Teatrul dra
matic de stat din Ploiești a organi
zat, între 5—13 mai, o succesiune de 
deplasări in localitățile Cimpina. Si
naia, Slănic, Ceptura cu spectacolul 
„Cuza Vodă" de Mircea Ștefănescu. 
Piesa istorică a fost prezentată in 
fața unui numeros public.

★
CLUJ (Corespondentul ..Scinteii“, 

Alex. Mureșan). împlinirea a 100 de 
ani de la stingerea din viață a dom
nitorului Al. I. Cuza a fost consem
nată la Cluj printr-o adunare come
morativă ce a avut loc marți după- 
amiază în sala mare a Casei univer
sitarilor. Au participat reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, oameni de știință, cultură și 
artă, studenți și un numeros public. 
Despre viața și activitatea domnito
rului Al. I. Cuza a vorbit prof. univ. 
dr. docent Ștefan Pascu, rectorul U- 
niversității „Babes-Bolyai".
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Cronica zilei
Ambasadorul R. P. Polone la Bucu

rești. Jaromir Ocheduszko, a olerit 
marți, un cocteil cu prilejul prezen
ței in țara noastră a lui Marian Do- 
brosiclski, directorul Institutului de 
relații internaționale din Varșovia. In 
cadrul unei mesp rotunde organizată 
de Asociația de drept internațional și 
relații internaționale (A.D.I.R.I.), 
oaspetele a conferențiat despre secu
ritatea și cooperarea intercuropeană.

La cocteil au participat Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Grigore Goamânu, 
vicepreședinte al Asociației de drept 
internațional și relații internaționale, 
profesori universitari, cercetători de 
la Academia de Științe Sociale și Po
litice, funcționari superiori din 
M.A.E., ziariști.

*
O remarcabilă expoziție completea

ză agenda culturală a acestui sezon 
bucureștean atit de bogat in presti
gioase manifestări artistice. Este 
vorba de expoziția deschisă marți la 
amiază in sălile Muzeului de Artă 
al Republicii Socialiste România, 
care reunește picturi și gravuri 
semnate de Lucas Cranach cel Bă- 
trin, de Lucas Cranach cel Tinăr și 
contemporanul lor, Jakob Lucius cel 
Batrin, opere de mare valoare pro- 
venind din colecțiile R.D. Germane. 
Sint, de asemenea, prezentate citeva 
opere din patrimoniul muzeelor 
noastre, care vin să întregească ima
ginea amplă a artei lui Cranach cel 
Bătrin.

Expoziția de la București se des
chide la citeva luni după o manifes
tare similară, cuprinzind opere de 
seamă ale pictorului Ștefan Luchian, 
găzduită la Berlin.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
criticul Mircea Popescu. directorul 
Muzeului de Artă al României, și 
Gerhard Meyer, director general al 
muzeelor de stat din Berlin.

La festivitate a luat parte o nu
meroasă asistență. Au fost prezenți 
Dumitru Ghișe, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Brăduț Covaliu. președ n- 
tele Uniunii artiștilor plastici. An
drei Vela, vicepreședinte al Institu
tului român pentru relațiile cultura
le cu străinătatea, funcționari suoe- 
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, reprezentanți ai altor institu
ții culturale, oameni de artă, pre
cum și Hans Voss. ambasadorul R.D. 
Germane la București, alți șefi de 
misiuni diplomatice acreditați in 
țara noastră, membri ai corpului di
plomatic.

★
Originale măști populare, colaje ce 

transpun pe pinză strămoșești obi
ceiuri — nunta, șezătoarea, capra, 
colindul, paparudele sau călușul, 
sculpturi in lemn și piatră, realizate 
de copil cu un deosebit simț al for
melor și culorilor, vizitatorul bucu
reștean le poate admira in cadrul 
unei expoziții deschise marți, timp 
de o lună.

Organizată la Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste România, sub 
auspiciile Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor, expoziția reu
nește cele mai izbutite creații artis
tice ale micilor purtători ai cravate
lor roșii din trei orașe ale țării : 
Bacău, Găești și Tulcea.

★
Sub auspiciile celei de-a doua edi

ții a Festivalului Național al studen
ților din institutele de artă, organi
zat de Comitetul Executiv al Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România, centrul universitar Iași 
găzduiește, începind de vineri seara. 
Salonul de artă plastică studențească.

PLENARA CONSILIULUI 
UCECOM

Modul cum au fost îndeplinite 
prevederile de plan pe primele pa
tru luni ale acestui an. lipsurile care 
s-au manifestat intr-o serie de sec
toare ale cooperației meșteșugărești, 
precum și măsurile pentru ridicarea 
activității economice la nivelul ce
rințelor populației au constituit prin
cipalul obiectiv al plenarei Consi
liului UCECOM. desfășurată marți 
in Capitală. In perioada analizată, 
cooperația meșteșugărească a înre
gistrat. la capitolul producției marfă, 
un ritm mediu de creștere superior 
celui prevăzut pe întregul an. A- 
ceasta a permis unităților coopera
ției meșteșugărești să livreze pieței 
bunuri a căror valoare depășește cu 
circa 120 milioane lei prevederile de 
plan. Intr-o serie de sectoare, insă, 
printre care prestările de servicii 
către populație, indicatorii stabiliți 
nu au fost realizați.

In vederea recuperării răminerii în 
urmă și îndeplinirii integrale a sar
cinilor de plan ps întregul an. Con
siliul UCECOM a stabilit o serie de 
măsuri vizind aprovizionarea ritmi
că cu materii prime si materiale, fo
losirea deplină a capacităților de 
producție, reducerea cheltuielilor, sa
tisfacerea promptă a cerințelor popu
lației. creșterea eficientei și sporirea 
calității întregii activități economice. 

(Agerpres)
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fotbal .- Azi, meciurile etapei a XXIV-a
Campionatul categoriei A de fotbal 

programează astăzi jocurile celei 
de-a XXIV-a etape. In Capitală, pe 
stadioane diferite, se vor desfășura 
două meciuri. De la ora 16.00 Sta
dionul Republicii va găzdui intilni- 
rea Rapid—F.C. Constanța. Jocul 
Dinamo—A.S.A. Tg. Mureș va avea 
loc pe stadionul din Șos. Ștefan cel 
Mare de la ora 17.00. Programul in- 
tilnirilor din țară : Universitatea
Cluj—Steaua ; Steagul Roșu—Jiul ; 
Universitatea Craiova—Sportul Stu
dențesc ; S.C. Bacău—F.C. Argeș ; 
U.T. Arad—C.F.R. Cluj ; Petrolul— 
C.S.M. Reșița.

★
Stațiile noastre de radio vor trans

mite. cu începere din jurul orei 17,00. 
aspecte de la toate partidele. Trans
misia se va face pe programul 1.

★
Astăzi, la Salonic. în nocturnă, are 

loc finala competiției de fotbal 
„Cupa cupelor", in care echipa en
gleză Leeds United va pomi replica 
cunoscutei formații italiene A.C. 
Milan. Este pentru a doua oară cind 
in Grecia este programată finala 
unei astfel de competiții. In. 1971. 
la Atena. Chelsea a invins cu 2—1 
pe Real Madrid.

In vederea finalei .Cupei cupelor" 
la Salonic au sosit 3 000 de suporteri 
ai echipei italiene și 2 000 ai forma
ției din Leeds. Antrenorii echipelor

încheierea lucrărilor sesiunii a lll-a 
a Comisiei mixte româno-cubaneze 

de colaborare economică și tehnico-științifică
In perioada 7—1,5 mal 1973 a avut 

loc, la București, cea de-a treia 
sesiune a Comisiei mixte româno- 
cubaneze de colaborare economică 
și tehnico-științifică. S-a analizat 
modul de îndeplinire a prevederilor 
protocolului sesiunii precedente a 
comisiei și s-au examinat posibilită
țile de dezvoltare in continuare a 
colaborării și cooperării economice 
?i tehnico-științifice, stabilindu-se 
măsuri pentru concretizarea unui 
număr însemnat de acțiuni in do
meniile industriei miniere și me
talurgiei neferoase, industriei mate
rialelor de construcții, chimiei, in
dustriei alimentare, construcțiilor de 
mașini, industriei ușoare ș.a. In acest 
sens s-a stabilit programul de co
laborare și cooperare economică și 
tehnico-științifică pentru perioada 
următoare.

In cadrul lucrărilor, părțile au 
luat act cu satisfacție de activitatea 
pozitivă desfășurată de organele de 
specialitate din cele două țări pen
tru finalizarea acțiunilor de colabo
rare și cooperare convenite in in
dustria minieră, industria materiale
lor do construcții, zootehnie, apicul
tura și alte domenii, precum și pen
tru determinarea de noi acțiuni de 
interes reciproc, in scoppl lărgirii și 
diversificării in continuare a rela
țiilor economice și tehnico-științifice

★
Marți după-amiază a părăsit Ca

pitala delegația guvernamentală eco
nomică a Republicii Cuba, condusă 
de Pedro Miret Prieto, viceprim- 
ministru al Guvernului Revoluționar, 
președintele părții cubaneze in Co
misia mixtă cubano-romănă de co
laborare economică și tehnico-știin
țifică, care a participat la lucrările 
celei de-a treia sesiuni a comisiei.

Oaspeții au fost conduși, pe aero
portul Otopeni, de Gheorghe Radu
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele părții româ-

PLECAREA UNOR OASPEȚI DE PESTE HOTARE
DELEGAȚIA DE ACTIVIȘTI Al P.C.U.S.

Marți la amiază a părăsit Capita
la, indreptindu-se spre patrie, dele
gația de activiști ai P.C.U.S. condusă 
de tovarășul N. F. Kuzmin, adjunct 
al șefului Secției știință și instituții 
de învățămint a C.C. al P.C.U.S., 
care, la invitația C.C. al P.C.R.. a 
efectuat o vizită in schimb de expe
riență în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Alexandru Szabo și Dumitru Turcuș, 
adjuncți de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

DELEGAȚIA DE ACTIVIȘTI Al P.M.U.P.
Marți a părăsit Capitala, indrep- 

tindu-se spre patrie, delegația de ac
tiviști ai Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, condusă de Edmund Makuch, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.M.U.P., care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. a făcut o vizită in schimb de 
experiență in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

DELEGAȚIA COMUNĂ A PARTIDELOR 
UNIUNEA NAȚIONALĂ AFRICANĂ - T.A.N.U. 

Șl AFRO-SHIRAZI DIN REPUBLICA UNITĂ TANZANIA
Delegația comună a partidelor 

Uniunea Națională Africană — 
T.A.N.U. și Afro-Shirazi din Repu
blica Unită Tanzania, condusă de 
Aboud Talib, membru al C.C. al Par
tidului Afro-Shirazi, adjunct al mi
nistrului învățămintului din Zanzi
bar, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
a făcut o vizită de prietenie in țara

Vizita delegației Frontului Național 
al Germaniei Democrate

Membrii delegației Frontului Na
țional al Germaniei Democrate con
dusă de Alexander Mallickh, mem
bru al Prezidiului și Secretariatului 
Consiliului acestei organizații, care. 
La invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste din 
România, face o vizită cu caracter de 
schimb de experiență in țara noas
tră. au fost luni și marți, oasoeții 
Consiliului județean Caraș-Severin al 
F.U.S. Cu acest prilej, ei au avut o 
convorbire cu Trandafir Cocirlă. pre
ședintele consiliului județean al 
F.U.S.. care a împărtășit oaspeților 
din activitatea ce o desfășoară acest 

au anunțat câ din formația Leeds 
vor lipsi Bremner și Clark, iar ita
lienii nu vor beneficia de serviciile 
lui Biasiolo și Prati. Jocul va fi 
condus de arbitrul grec. G. Michas 
și va fi televizat in 29 de țări. 
(Televiziunea noastră va transmite 
în direct acest meci do la ora 20.15). 
Dacă și după prelungiri nu se va 
cunoaște echipa învingătoare, atunci, 
conform regulamentului, partida se 
va rejuca 48 de ore mai tirziu, pe 
același stadion.

★
La Leipzig s-au desfășurat lucră

rile celei de-a 18-a sesiuni a Comi
tetului executiv al Federației inter
naționale de fotbal. Printre hotări- 
rile luate in cadrul acestei reuniuni 
figurează și constituirea unei comi
sii de studiu. însărcinată să elabo
reze un proiect privitor la numărul 
de echipe participante la faza finală 
a campionatului mondial. O parte 
dintre delegați au cerut ca numărul 
finalistelor să fie redus de la 16 la 
12, contrar propunerii federației ar- 
gentinene, care solicita sporirea nu
mărului echipelor finaliste la 24. Co
mitetul a studiat programul turneu
lui final al campionatului mondial 
din anul 1974. luind cunoștință de 
condițiile de desfășurare a comoeti- 
ției, prezentate de delegații R. F. 
Germania — gazda intrecerilor Cu
pei mondiale. 

dinlre Republica Socialistă România 
și Republica Cuba. Aceasta se re
flectă in încheierea de convenții și 
contracte dc colaborare și cooperare, 
în creșterea cu peste 60 la sută a 
schimburilor reciproce de mărfuri 
in 1973 față de realizările anului 
precedent, precum șl in intensifica
rea schimburilor de specialitate in 
diferite domenii de activitate pentru 
cunoașterea realizărilor in producție.

Protocolul, încheiat cu prilejul ac
tualei sesiuni, a fost semnat de to
varășii Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele nărtii române in comi
sie. și de Pedro Miret Prieto, vice- 
prim-minLstru al Guvernului Revolu
ționar al Republicii Cuba, președin
tele părții cubaneze in acest orga
nism.

Paralel cu lucrările comisiei, a 
avut loc sesiunea subcomisiei ro
mâno-cubaneze de colaborare tehni
co-științifică ; protocolul acestei se
siuni a fost semnat de Radu Con- 
stantinescu, vicepreședinte al Comi
siei Guvernamentale de Colaborare 
și Cooperare Economică și Tehnică, 
și de Manuel Gutierrez Vega, prim
adjunct al ministrului minelor, com
bustibilului și metalurgici.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
intr-un spirit de prietenie și înțele
gere reciprocă.

★
ne In comisia mixtă, Radu Constan- 
tinescu, vicepreședinte al Comisiei 
guvernamentale de colaborare și coo
perare economică și tehnică. Nico
lae Ghenca, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Gheorghe Pacos
te. adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei, și de membri 
ai delegației guvernamentale ro
mâne.

Au fost prezenți ambasadorul Re
publicii Cuba la București. Nicolas 
Rodriguez Astiazarain, și membri al 
ambasadei.

(Agerpres)

A fost prezent V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București.

☆
în timpul vizitei in țara noastră, 

delegația a avut convorbiri la C.C. 
al P.C.R., la oomitetele județene 
Cluj și Timișoara ale P.C.R., 
Academia de științe sociale și politi
ce. Ministerul Educației și Invătămin- 
tului, conducerile unor instituții de 
invățămint superior.

Membrii delegației au vizitat, de 
asemenea, o serie de obiective eco
nomice și social-culturale.

(Agerpres)

delegația a fost salutată de Dumitru 
Ghișe, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Du
mitru Turcuș, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Polone la București.

noastră, a părăsit marți Bucureștiul, 
plecînd spre patrie.

Oaspeții au fost conduși, pe aero
portul Otopeni, de tovarășii Virgil 
Cazacu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct al ministrului educa
ției și învățămintului, Constantin 
Potingă și Constantin Vasiliu. ad
juncți de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

organism pentru realizarea progra
mului de dezvoltare economică, so
cială și culturală a tuturor localită
ților județului, la înfăptuirea căruia 
participă. înfrățiți in muncă și in 
viată, toți oamenii muncii români 
și de alte naționalități din această 
parte a țării. Delegația a vizitat mai 
multe întreprinderi industriale și car
tiere de locuințe din municipiul Re
șița. stațiunea balneoclimaterică 
Băile I-Ierculane, precum și comple
xe turistice și de odihnă din jurul 
barajului și lacului de acumulare 
Văliug și de pe muntele Semenic.

(Agerpres)

CICLISM

„Cursa Făcii“
După disputarea a cinci etape și a 

probei „prolog", contracronometru, 
care au insumat peste 700 de kilo
metri parcurși pe șoselele Ceho
slovaciei, participanții la cea de-a 
XXVI-a ediție a competiției cicliste 
„Cursa Păcii" au petrecut ieri o zi 
de repaus in localitatea Tatranska 
Lomnica, de unde astăzi se va da 
startul in etapa a Vl-a, caravana 
ciclistă urmind să intre pe teritoriul 
Poloniei. Prima treime a cursei a 
fost pasionantă prin desfășurarea sa, 
tricoul galben schimbîndu-se de mai 
multe ori, pentru ca acum să se afle 
pe umerii rutierului polonez Ryszard 
Szurkowski, angajat in tentativa de 
a cuceri a treia oară cea mai im
portantă competiție din lume a ci
cliștilor amatori. De altfel, sportivii 
polonezi au dominat pină acum în
trecerea, ocupind primele locuri in 
clasamentele generale. Nivelul teh
nic aJ cursei este apreciabil dacă ți
nem seamă că media orară generală 
a celor cinci etape este de peste 43 
kilometri. în această dispută aprigă, 
cicliștii români s-au acomodat mai 
greu, dar, după un start slab, ei au 
urcat de la locul 15 pe locul 8 in 
clasamentul pe echipe, iar Vasile 
Selejan ocupă locul 10 in dasamen- , 
tul individual.

PREȘEDINTELE PARTIDULUI CONGRESUL 
PENTRU INDEPENDENȚA MADAGASCARULUI 

-A.K.F.M.-A PĂRĂSIT CAPITALA
Președintele partidului Congresul 

pentru Independența Madagascarului 
— A.K.F.M. — din Republica Mal- 
gașă, Richard Andrtamanjato, care 
ne-a vizitat țara, la invitația C.C. al 
P.C.R., a părăsit marți Capitala, in
dreptindu-se spre patrie.

TELEGRAME EXTERNE

Intervenții ale reprezentanților români
• In Consiliul O.N.U.D.I.

VIENA 15 (Agerpres). — La
Palatul Hoffburg s-au încheiat 
dezbaterile generale ale celei 
de-a VlI-a sesiuni a Consiliului 
O.N.U. pentru dezvoltare industrială 
(O.N.U.D.I.), la care au participat re
prezentanții a 38 de state membre 
ale consiliului.

Abordind probleme de perspectivă 
ale O.N.U.D.I, șeful delegației Româ
niei, ambasadorul Dumitru Aninoiu, 
a subliniat că elementele strategiei 
pe termen lung a acestui organism 
trebuie încadrate in contextul mai 
larg al strategiei Națiunilor Unite

• In Comitete ale Comisiei 
Europa

GENEVA 15 (Agerpres). — In ca
drul dezbaterilor desfășurate in 
diferitele comitete de lucru ale 
celei de-a 28-a sesiuni a Comi
siei Economice a O. N. U. pen
tru Europa, au luat cuvintul repre
zentanți ai României. In comitetul 
șesional consacrat activității organe
lor subsidiare ale comisiei, delegatul 
român, G. Matache, a salutat inclu
derea între activitățile prioritare ale 
Comisiei Economice a O.N.U. pentru 
Europa a problemelor privind știința 
și tehnologia, care joacă un rol tot 
mai important in dezvoltarea econo-

• in Comitetul economic al
NEW YORK 15. (Corespondență 

de la C. Alexa ndroaie). — In Comi
tetul economic al ECOSOC s-au 
încheiat dezbaterile privind raportul 
Comitetului pentru resurse naturale 
asupra sesiunii s-ale din luna februa
rie. de la New Delhi.

Luind cuvintul, reprezentantul ro-

încheierea sesiunii Consiliului
pentru Comerț și Dezvoltare 

al U.N.C.T.A.D.
GENEVA 15 (Agerpres). — Cea 

de-a 12-a sesiune a Consiliului 
pentru Comerț și Dezvoltare al 
U.N.C.T.A.D., care și-a încheiat 
lucrările la Geneva, a adoptat 
o rezoluție care subliniază necesita
tea de a se acorda o atenție particu
lară intereselor țărilor in curs de 
dezvoltare in cadrul negocierilor co
merciale multilaterale ale G.A.T.T. 
din toamna acestui an. Țările in curs 
de dezvoltare — subliniază documen
tul — trebuie să aibă posibilitatea 
„de a participa din plin, in mod e- 
fectiv șl continuu la toate fazele a- 
cestor negocieri".

vremea

în citeva rînduri

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele n 
fost condus de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

pentru menținerea păcii și securită
ții in lume, declarindu-se, in acest 
sens, pentru sporirea rolului 
O.N.U.D.I. in sistemul instituțiilor 
specializate ale O.N.U. Vorbitorul s-a 
pronunțat, pe de altă parte, in .fa
voarea ideii de creare a unui subco
mitet in cadrul consiliului, organism 
care trebuie să fie deschis participă
rii tuturor statelor membre, pen
tru a oferi tuturor țărilor in
teresate posibilitatea de a par
ticipa in mod direct la dezbateri 
de o importanță deosebită pentru 
viitorul organizației.

Economice a O.N.U. pentru

miilor naționale In vederea valorifi
cării eficace a resurselor naturale 
ale statelor, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale popoarelor.

In comitetul transporturilor, dele
gatul țării noastre. Mircea Manea, a 
relevat că înfăptuirea programului 
de lucru al comitetului, care reflec
tă preocuparea pentru abordarea 
problemelor de interes general și - de 
mare actualitate in acest domeniu, 
necesită adincirea cooperării între 
statele europene, in cadrul oferit dc 
Comisia Economică a O.N.U. pentru 
Europa.

ECOSOC
mân Traian Chebeleu a relevat eâ 
efectuarea studiilor privind progno
zele pe termen lung asupra disponi
bilităților și cererii de resurse natu
rale — la fiecare doi ani — ar fi o 
acțiune utilă pentru toate statele 
membre.

Consacrindu-și lucrările în princi
pal analizării interdependenței pro
blemelor privind comerțul, finanța
rea dezvoltării și situația monetară 
internațională, sesiunea Consiliului 
U.N.C.T.A.D. a hotărit să acorde o a- 
tenție deosebită progreselor reali
zate la negocierile comerciale din 
cadrul G.A.T.T. și dezbaterilor asu
pra reformei sistemului monetar din 
cadrul Fondului Monetar Internațio
nal, in vederea asigurării unei con
tribuții efective' a U.N.C.T.A.D. la 
sprijinirea pe plan internațional a 
eforturilor țârilor in curs de dezvol
tare, vizind progresul lor economic 
și social.

Timpul probabil pentru zilele 
dc 17, 18, și 19 mai. în țară: 
Vremea va fi ușor instabilă. 
Innorări mai accentuate se vor 
semnala in nordul și estul țării, 
unde vor cădea ploi locale. In 
rest, ploi izolate, mai ales in 
cursul după-amiezelor. Vint po
trivit. Temperatura va înregis
tra o ușoară scădere, mai ales 
in nordul țării. Minimele vor fi 
cuprinse intre 4 și 14 grade, iar 
maximele vor oscila intre 15 șl 
25 grade, local mai ridicate în 
sud-estul tării. în zona de mun
te, la altitudini de peste 1 800 
metri, se va semnala lapoviță 
și ninsoare. La București: Vre
mea ușor instabilă. Cerul va fi 
temporar noros, favorabil aver
sei de ploaie după-amiaza. Vint 
potrivit. Temperatura va scă
dea ușor.

rat la Moscova, a fost ciștigat de se
lecționata studențească a U.R.S.S. cu 
5 puncte, urmată de Ț.S.K.A. —1 
puncte, Dukla Praga — 3 puncte, Le- 
gia Varșovia, Steaua București și 
Honved Budapesta cite 1 punct. Re
zultate din ultima zi : Ț.S.K.A. — 
Steaua 3—0 ; Dukla — Honved 3—0 ; 
Selecționata studențească a U.R.S.S. 
— Legia 3—0.

TENIS. In cursul lunii iulie va 
avea loc la Londra reuniunea anuală 
a țărilor europene participante la 
„Cupa Davis". Cu acest prilej va fi 
examinată propunerea federației so
vietice de tenis de a se utiliza ca și 
la fotbal cartonașele galbene și roșii, 
in scopul menținerii disciplinei pe 
terenurile de joc.

BASCHET. Cea de-a 5-a ediție a 
campionatului european de baschet, 
rezervat echipelor de junioare, se va 
desfășura la San Remo, intre 31 iu
lie și 8 august.

La turneul final al competiției vor 
participa următoarele 12 formații : 
Bulgaria, Franța, R. F. Germania, 
Iugoslavia, Israel, Olanda, Polonia, 
România, Spania, Ungaria, U.R.S.S. 
fi Italia.



viața internațională
0 preocupare majoră la scară continentală:

SECURITATEA EUROPEI
■ stadiu ■ obiective B probleme actuale

HELSINKI 15. — Trimisul special. 
Dumitru Ținu, transmite : Proble
mele ordinii de zi a viitoarei con
ferințe pentru securitate și cooperare 
in Europa s-au aflat și marți in 
centrul dezbaterilor din cadrul re
uniunii pregătitoare de la Helsinki.

Luînd cuvintul in ședința de 
marți, reprezentantul României, am
basadorul Valentin Lipatti. a rele
vat că, in numeroase ocazii, parti- 
cinantii șl-au exprimat dorința ca 
lucrările reuniunii multilaterale să 
nu se prelungească in mod inutil, 
ceea ce reclamă, in actuala situație, 
eforturi concrete din partea fiecăruia 
pentru finalizarea dezbaterilor, ast
fel incit prima fază a conferinței eu
ropene si poată avea loc cit mai 
curind posibil. Reprezentantul Româ
niei a insistat «asupra desfășurării 
unei activități mai eficiente, pentru 
urgentarea pregătirilor. In acest 
scop, el a propus ca. paralel cu dez
baterile in cadrul plenar, să se în
treprindă eforturi din partea auto
rilor de propuneri pentru punerea de 
acord a diferitelor formulări ale do
cumentelor corespunzătoare. care 
apoi să fie supuse atenției grupului 
de lucru. Această propunere s-a

bucurat de sprijin general, dindu-i-se 
curs chiar in aceeași, zi.

A continuat activitatea de redacta
re și in ce privește unele aspecte 
politice și juridice ale securității 
(circumscrise primului capitol al or
dinii de zi). într-un cadru mai 
larg, cuprinzind autori de propuneri, 
s-a ajuns la un acord preliminar 
asupra textului referitor la respecta
rea principiilor relațiilor dintre sta
tele participante.

Grupul de lucru 
blemele cooperării 
co-științifice și in 
rii și ameliorării _____  ____
rător a continuat redactarea textului 
pentru preambulul acestui capitol.

însărcinat cu pro- 
eeonomice. tehni- 
domeniul protejă- 
.nediulul înconju-

Tn cadrul unei expuneri asupra 
politicii externe a Finlandei, minis
trul de externe al acestei tari. Ahti 
Karjalainen. a relevat interesul cu 
care sint urmărite lucrările reuniu
nii multilaterale de la Helsinki. El 
a arătat că există indicii că întilni- 
rea miniștrilor de externe. în prima 
fază a conferinței europene, va pu
tea avea loc in ultima sâDtămină a 
lunii iunie.

Mitingul de Ia Bologna cu prilejul vizitei în Italia a lui 
Georges Marchais

BOLOGNA 15 (Corespondentul 
nostru transmite). — Cu prilejul vizi
tei pe care a făcut-o in Italia, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Francez, Georges March a is, a luat cu- 
vintul la un miting la Bologna. Vor
bind despre situația nouă care se 
creează in Europa, el a subliniat că 
asigurarea securității pe continentul 
nostru reclama depășirea și desfiin
țarea blocurilor militare, realizarea 
unui sistem european de securitate 
colectivă, deschis tuturor țârilor con
tinentului. „Este la ordinea zilei — 
a spus el — problema creării unei 
mari și adevărate Europe a păcii și

sccurității care. în același timp, să 
fie Europa cooperării intre națiuni 
egale și libere de a-și hotărî propriul 
lor destin".

In cuvîntarea rostită cu același 
prilej, secretarul general al P.C.I., 
Enrico Berlinguer. a menționat pa
șii făcuți pe calea destinderii in 
Europa, ca urmare a inițiativelor ță
rilor socialiste, ale altor forțe ale 
păcii. „în acest fel s-a ajuns la vic
toria istorică asupra războiului rece 
și la deschiderea perspectivei con
crete a instaurării unei ordini dura
bile de securitate și pace in Europa" 
— a subliniat secretarul general al 
P.C.I.

„CONFERINȚA POATE FI DESCHISA 
ÎNAINTE DE ÎNCEPUTUL VERIIu

constata reuniunea Comitetului ministerial 
Europei •

al Consiliului

într-unPARIS 15 (Agerpres). — 
comunicat dat publicității la încheie
rea lucrărilor reuniunii Comitetului 
ministerial al Consiliului Europei — 
organism consultativ vest-european 
reprezentind 17 țări — se arată, prin
tre altele, că participanții au făcut 
un amplu schimb de opinii despre 
consultările multilaterale pregătitoa
re ale conferinței europene pentru 
securitate și cooperare in Europa,

care se desfășoară
mind discuțiile purtate asupra aces
tui subiect președintele comitetului 
a spus că vorbitorii au analizat sta
diul actual al consultărilor multilate
rale și au subscris Ia ideca existen
ței condițiilor necesare pentru des
chiderea conferinței pentru securita
te și cooperare in Europa înainte de 
începutul verii.

la Helsinki. Rezu-

LUCRĂRILE ȘEDINJEI PLENARE 
A REUNIUNII DE LA VIENA A PRIMIT PE CONDUCĂTORUL

La Roma: IN INTIMPINAREA VIZITEI
VIENA 

Vlad). în .........      ,
în ședință plenară, consultările pre
liminare privind reducerea trupelor 
și armamentelor in Europa Centrală.

în cadrul ședinței de marți, pre
zidată de reprezentantul S.U.A., a 
fost, deschisă seria intervențiilor 
rostite de conducătorii delegațiilor 
statelor participante asupra princi
palelor probleme aflate in atenția 
consultărilor preliminare.

Reprezentantul Belgiei a relevat că 
„în acest moment, cind Europa pri
vește cu mai multă încredere viito
rul, ar fi cel puțin anacronică nein- 
cluderea, in cadrul negocierilor, a 
mijloacelor militare aflate pe conti
nent**.  El a remarcat legătura strin- 
să intre convorbirile de la Helsinki, 
consacrate problemelor generale ale 
securității și cooperării in Europa, și 
consultările de la Viena. care tratea
ză aspecte specifice ale securității 
militare ca un aspect al aceluiași 
ansamblu de probleme. Pronunțin- 
du-se pentru înfăptuirea unui com
plex de măsuri vizind instaurarea și 
consolidarea ---- ’ ” * '
dere. el 
trupelor 
nentului 
avantaje 
Pentru _____ _____  __ I_, „
continuat el. este necesar să se ma
nifeste o abordare treptată și meto
dică a problemelor, răbdare și în
credere in utilitatea eforturilor de
puse.

Reprezentantul Bulgariei a arătat 
că pentru adoptarea unor decizii in
tr-o problemă atit de importantă ca 
reducerea trupelor și armamentelor 
in Europa, care interesează direct 
toate națiunile europene, este nece
sar ca la intilnirea pregătitoare de 
Ia Viena să fie invitate, pe bază de 
egalitate, toate statele europene. în 
opinia noastră, a declarat el, ar fi 
potrivit să se discute, ulterior, pro
blema participării la viitoarele ne
gocieri a acestor state europene, in
clusiv a țărilor neutre. Vorbitorul a 
subliniat dezvoltarea relațiilor de 
bună i vecinătate în Balcani, remar- 
cind în context : „Nu excludem po
sibilitatea, a spus el. ca în condițiile 
evoluției cu succes a negocierilor 
privind reducerea trupelor și arma
mentelor in Europa centrală, să luăm 
in considerație, în viitor, discutarea 
problemei reducerii trupelor și ar
mamentelor în alte regiuni ale con
tinentului".

Reprezentantul Canadei a exprimat 
speranța că reuniunea de la Viena 
„va marca o nouă fază importantă a 
negocierilor aflate în curs de desfă
șurare vizind reducerea tensiunii ?i 
sporirea cooperării Est-Vest, îndeo
sebi in Europa". Pronunțindu-se pen
tru o abordare sistematică și trep
tată a problemelor aflate in atenția 
consultărilor de la Viena, el a apre
ciat că „a sosit momentul pentru a 
se face un prim pas serios in vede
rea reducerii confruntării militare în 
zona în care aceasta cunoaște nive
lul cel mai ridicat, respectiv Europa 
centrală". Nici o activitate îndreptată 
in acest scop, a spus el, nu trebuie 
desfășurată in detrimentul vreunei 
țări ; ea trebuie să salvgardeze stabi
litatea și securitatea în întreaga 
Europă.

Evidențiind evoluția procesului de 
destindere in Europa, tendințele de 
sporire a înțelegerii reciproce, încre
derii și cooperării fructuoase care în
vederează „o nouă calitate in rela
țiile internaționale", ce va fi încunu
nată, în acest an, de Conferința pen
tru securitate și cooperare, reprezen
tantul Cehoslovaciei a declarat că 
acest fapt creează o bază avanta
joasă pentru negocierile de la Viena. 
Problema reducerii trupelor și arma-

15 (Corespondentă de la C. 
capitala Austriei continuă,

unui clinat de încre- 
a observat că reducerea 
din zona centrală a conți
nu trebuie să creeze dez- 
pentru nici una din părți, 

realizarea acestui scop, a

montelor în Europa centrală, a con
tinuat el, trebuie să fie abordată in 
cadrul discuțiilor viitoare cu partici
parea tuturor statelor interesate. 
Convingerea participanților la con
sultări că in acest domeniu nu tre
buie adoptată nici o măsură in de
trimentul securității vreuneia din 
părți și că nici unul din statele 
participante nu trebuie să fio lezat 
de astfel de măsuri, a declarat el, a 
jucat un rol important in cursul ac
tivităților de pină acum ale consul
tărilor de la Vicna.

Apreciem reuniunea de la Viena 
ca o cale constructivă pentru conti
nuarea actualului proces de destin
dere și sperăm că înțelegerea privind 
începerea consultărilor exploratorii 
poate constitui primul pas impor
tant in direcția statornicirii unei păci 
trainice in Europa — a spus repre
zentantul Danemarcei. El a mențio
nat că la realizarea unui acord pen
tru începerea consultărilor și-au 
adus contribuția toate țările repre
zentate la reuniune. Lucrările pregă
titoare, a adăugat el, trebuie să con
ducă la găsirea celor mai bune po
sibilități pentru un rezultat pozitiv 
la discuțiile de fond asupra proble
mei reducerii trupelor. Negocierile 
propriu-zise, a continuat vorbitorul, 
trebuie sâ aibă în vedere respecta
rea intereselor legitime de securitate 
ale tuturor părților și consolidarea 
stabilității in Europa.

TEHERAN 15 (Agerpres). — Șa- 
hinșahul Iranului, Mohammad Roza 
Pahlavi Aryamehr, l-a primit, marți, 
la Palatul Niavaran, pe Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exterior, 
care conduce delegația română la 
cea de-a noua sesiune a Comisiei 
mixte româno-iraniene. Cu acest pri
lej, oaspetele a transmis, din partea 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj de prietenie 
șahinșahului Iranului, urări de sănă
tate și prosperitate, precum și de noi 
succese poporului iranian pe calea 
dezvoltării și progresului. Mulțumind 
pentru mesajul primit, șahinșahul 
a adresat, la rindul său. preșe
dintelui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, cele mai călduroase 
urări de sănătate și fericire, pre
cum și de noi succese în activita
tea neobosită pe care o desfășoară 
pentru binele poporului român.

In cadrul convorbirii, desfășurată 
într-o ambianță de prietenie și cor
dialitate, au fost abordate probleme 
referitoare la lărgirea și dezvoltarea 
relațiilor de cooperare economică și 
tehnică dintre România și Iran.

La întrevedere a fost prezent Ale
xandru Boabă, ambasadorul Româ
niei la Teheran.

Stare de urgență în Bolivia
LA PAZ 15 (Agerpres). — In Bo

livia a fost declarată starea de ur
gență, după descoperirea unui com
plot vizind răsturnarea guvernului 
Hugo Banzer, relatează agențiile 
Associated Press și Prensa Latina. 
Complotul a fost pus la cale de o 
serie de personalități militare și poli
tice boliviene, — 
tulul ministru 
Andres Selich,

sub conducerea fos- 
de interne, colonelul 
unul din autorii lovi-

turil de stat din august 1971. care 
l-a adus la putere ne Hugo Banzer. 
Inițiatorii complotului au fost a- 
restati în cursul descinderii efectua
te de serviciile secrete la locuința 
unui înalt funcționar al Ministeru
lui de Externe, unde avea loc re
uniunea pregătitoare a loviturii da 
stat. Se menționează că Andres Se
lich a murit.

trebuie aplicat cu rigurozitate
declară un reprezentant al forțelor patriotice laoțiene

VIENTIANE 15 (Agerpres). — 
Phoun Sipaseuth, conducătorul dele
gației forțelor patriotice laoțiene la 
convorbirile cu partea reprezentind 
guvernul de la Vientiane, a relevat, 
in cadrul unei conferințe de presă, 
eforturile depuse de F.P.L. pentru a- 
plicarea riguroasă a Acordului de re
stabilire a păcii și înțelegere națională 
în Laos și pentru a se ajunge la 
încheierea unui protocol asupra de
taliilor privind reglementarea pro
blemelor politice și militare, conform 
prevederilor acordului. In acest sens, 
el a arătat că Fumi Vongvicit, repre
zentant special plenipotențiar al prin
țului Sufanuvong la Vientiane, a 
avut convorbiri cu prințul Suvanna 
Fuma și cu reprezentantul special 
plenipotențiar al acestuia, Pheng 
Phongsavan, căruia i-a înminat o co
pie a proiectului de protocol conți- 
nind propuneri rezonabile asupra de
taliilor privind reglementarea pro
blemelor politice și militare.

Condamnînd încercările extremei 
drepte laoțiene de a sabota baza po
litică și cea juridică ale acordului 
semnat la Vientiane la 21 februarie 
1973, reprezentantul forțelor patrioti
ce laoțiene a cerut părții de 
la Vientiane să poarte convorbiri 
sincere în vederea reglementării 
grabnice a detaliilor privind proble
mele militare și politice.

Adunarea de la Conakry

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Prestigioase manifestări
cultural-artistice
consacrate României

Cultura - mesager al idealurilor de pace
Oamenilor de artă ți cultură ai continentului li s-a 

adus, după cum se știe, in cadrul lucrărilor de 
la Helsinki un meritat elogiu, relevindu-se, pe bună 
dreptate, că valorile spirituale pot deveni mesageri ai 
păcii, colaborării și înțelegerii intre popoarele conti
nentului.

Ișl găsesc expresie în aceasta atit rolul activ al 
culturii in viața umanității, cit și afirmarea unei con
cepții superioare asupra securității europene — neli
mitată doar la aspectele politice și militare, ci avind 
în vedere toți factorii de natură să-i asigure eficiență 
și durabilitate, să ducă la statornicirea unui climat de 
apropiere și conlucrare fructuoasă, de bună cunoaștere 
reciprocă și colaborare prietenească intre toate popoa
rele Europei. Și nu putem decit sâ încercăm un senti
ment de legitimă satisfacție cunoscind contribuția Ro
mâniei in efortul destinat evidențierii rolului culturii 
intre cele 
„Adoptind 
cialistă a
Ceaușescu — «•«. ------ — — -—_
lăm de alte popoare, ci, dimpotrivă, ne propunem sa 
Lărgim cit mai mult colaborarea pe baza respectului și 
avantajului reciproc. Schimbul de valori culturale 
trebuie să contribuie la mai buna cunoaștere a po
poarelor, la dezvoltarea colaborării șl prieteniei dintre 
ele, la cauza păcii in lume".

Realitatea este că de veacuri omenirea se află într-un 
util și perpetuu dialog spiritual. De veacuri, marile o- 
pere ale lumii străbat meridianele și paralelele plane
tei, sădesc in conștiințe flacăra sacră a respectului față 
de om, față de actele sale de noblețe, încrederea in pu
terea sa creatoare. Cu atit mai mult azi. cind posibilită
țile de circulație a valorilor cultural-științifice s-au 
înmulțit și perfecționat, ar fi de neconceput a rămine 
in afara utiui dialog real, constructiv, in afara cunoaș
terii a tot ce a produs și produce mai valoros geniul 
uman. Cooperarea culturală internațională a devenit 
azi, șl va fi cu atit mai mult in viitor, o cerință o- 
biectivă a progresului, nici o țară neputind rămine 
in afara circuitului mondial de valori materiale și spi
rituale fără a se frustra de roadele inteligenței și pu
terii de creație a umanității, fără riscul stagnării și re
gresului.

Desigur, in acest dialog al responsabilității, cultura 
țărilor socialiste este chemată să joace un rol de 
avangardă, să pună umanismul său înalt, concepția, 
materiali st-dialectică in slujba realizării marelui țel 
— atit formarea unui om superior, cit și contribuția 
activă la făurirea unei lumi a păcii, încrederii șt prie
teniei popoarelor. Din acest punct de vedere, mesajul 
luminos, înaintat al gindirii și culturii țârilor socia
liste, materializat în opere valoroase, iși va afla, faro 
îndoială, un ecou larg in celelalte țări ; totodată, con
tactul viu cu ceea ce este mai valoros, înaintat in gin- 
direa și creația altor popoare, cu opera unor mari 
creatori, animați de sentimente umaniste, va fi de 
folos și progresului cultural al țărilor noastre — știut 
fiind că asimilarea organică a tot ce produce gindirea 
omenească mai înaintat, pe toate planurile, este un 
imperativ al dezvoltării pe calea socialismului și co
munismului. Beneficiarii vor fi, astfel, toate popoarele

mai importante pirghii ale colaborării, 
un grandios program de edificare so- 

țării — sublinia tovarășul Nicolae 
— nu ne gindim deloc să ne izo-

continentului, patrimoniul civilizației europene, mereu 
mai larg deschis tuturor contribuțiilor creatoare.

Aceasta, se înțelege, presupune prevenirea fer
mă a oricărei posibilități de a se folosi canalele cooperării 
cultural-științifice in scopuri ce nu au nimic comun cu 
țelurile ei, sau chiar de natură să contravină acestor 
țeluri. Nu este un secret, de pildă, faptul că in vi
trinele unor librării din Occident se pot vedea cărți 
care fac apologia fascismului, îndeamnă la acțiuni 
revanșarde, instigă la ură intre popoare — și ar fi 
cel puțin un nonsens și o absurditate ca acestea să 
capete drept de liberă circulație in numele „colaboră
rii culturale ca parte componentă a securității și des
tinderii". „Libera circulație" a ideilor nu poate fi con
cepută ca o acceptare a producțiilor pseudoculturale, 
ci, dimpotrivă, presupune combaterea activă și con
secventă a tot ce poate exercita o înriurire nocivă, 
contravine bunelor relații dintre state, intereselor pă
cii. Opoziția față de ideile reacționare, retrograde, 
antiumaniste, față de orice creație in care s-ar pro
mova idei naționaliste, rasiste ori s-ar face elogiul 
decadentismului și pornografiei este o datorie a fie
cărei culturi.

Firește, dezvoltarea colaborării culturale intre sta
tele continentului nu poate face abstracție de normele 
generale ale raporturilor interstatale ; dimpotrivă, in 
mod logic, ea se subsumează acestora. în consecință, 
schimburile de idei și valori culturale nu trebuie in 
nici un caz să lezeze prerogativele naționale ale state
lor, nici nu pot fi concepute ca un factor de ingerință 
în treburile interne ale popoarelor respective. In lumina 
acestor principii este normală cerința de a se respecta in 
mod- consecvent legile și reglementările existente in fie
care țară.

In acest spirit a acționat, acționează și va acționa 
tara noastră. Stau mărturie schimburile culturale cu 
110 țări, dintre care cu peste 50 pe bază de acorduri 
și convenții oficiale, legăturile instituțiilor noastre 
cultural-științifice cu instituții similare din țările so
cialiste, din numeroase alte țări din Europa sau de 
pe alte continente, prezența oamenilor de știință, artă 
și cultură români la un mare număr de manifestări 
internaționale, organizarea in țara noastră a numeroase 
congrese de însemnătate mondială, expoziții, schim
buri de formații artistice, vasta operă de traducere și 
tipărire in tiraje de masă a operelor de valoare ale 
creației contemporane, colaborarea multiplă in do
meniul programelor de radioteleviziune, prezentarea 
pe scenele și ecranele noastre a celor mai valoroase 
piese de teatru și filme din producția mondială — 
concomitent cu tot mai larga receptare a creației ro
mânești, clasice și contemporane in țările Europei, ca 
șl pe alte meridiane ale lumii.

Dezvoltarea schimburilor cultural-artistice și științi
fice vizează, in esență, o finalitate majoră : promo
varea valorilor autentice ale fiecărei culturi. înțele
gerea reciprocă, prietenia între popoare, consolidarea 
păcii. Sint țelurile superioare, dintotdeauna, ale cul
turii și științei. Pacea Europei, a lumii 
buie sâ fie slujită prin înfăptuirea unor 
luri nobile.

cu prilejul vizitei 
in Guineea a lui 

Norodom Sianuk

PROTEST AL G.R.P. 
AL REPUBLICII 

VIETNAMULUI DE SUD
VIETNAMUL DE SUD 15 (Ager

pres). — Un purtător de cuvint al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud a 
dat publicității o declarație in care 
protestează împotriva atacurilor a- 
vioanelor americane asupra regiunii 
Loc Ninh. controlată și administra
tă de G.R.P. Ară tind ’ ___
atacuri au continuat in perioada_ de 
la începutul Junii mal a.c.. _____
cere S.U.A. să pună capăt unor ase
menea acte și să aplice cu scrupu- 
lozitate toate prevederile Acordului 
de la Paris asupra Vietnamului.

că aceste
G.R.P.

Bazate pe comunita
tea originii latine, pe 
afinitățile de limbă, 
relațiile culturale ro- 
mâno-italiene au, așa 
după cum se știe, o 
veche tradiție. Este 
de-ajuns să amintim că 
înrudirea între cele 
două popoare, prin in
termediul filonului la
tin, a făcut ca limba 
română să fie prima 
limbă străină introdu
să in institutele de in- 
vățămint superior din 
Italia. „Accademia di 
Romania" din Roma
— moștenitoare direc
tă a Școlii române din 
capitala Italiei. înfiin
țată în 1922 de Vasile 
Pârvan — se consacră, 
printr-o variată gamă 
de activități, râspindi- 
rli in Italia a realiză
rilor culturii româ
nești contemporane, 
contribuind — ca șl 
Institutul de cultură 
italiană din București
— la o mai bună cu
noaștere reciprocă, la 
dezvoltarea unei prie
tenii tradiționale. la 
intensificarea schim
burilor de valori spi
rituale între cele două 
popoare.

Desigur, aceste legă
turi de prietenie pe 
plan cultural, ca și pe 
alte planuri, vor cu
noaște un puternic 
impuls prin vizita pe 
care urmează sâ o e- 
fectueze in Italia, la 
începutul sâptămînii 
viitoare, președintele 
Consiliului de Stat 
al României socialis
te, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In cin
stea acestui deose
bit de important mo
ment din cronica ra
porturilor româno-ita- 
liene, in capitala Ita
liei sint organizate, in 
aceste zile, sub egida 
unor prestigioase in
stitute de cultură, o 
bogată suită de mani
festări cultural-artis
tice, menite să subli
nieze continuitatea și 
trăinicia acestor ra
porturi, să facă cunos
cute publicului italian 
aspectele cele mai di
verse ale dezvoltării 
multilaterale a Româ
niei noi. România so
cialistă.

Șirul acestor mani
festări a fost deschis 
de expoziția de foto
grafii și diapozitive 
consacrată țării noas
tre a artistei Mariapia 
Vecchi. Rod al unor 
repetate călătorii in 
țara noastră, expoziția 
artistei italiene, care 
precede albumul aflat 
sub tipar : „România,

chip latin", oferă o 
amplă imagine a reali
zărilor țării noastre in 
cele mai diferite do
menii de activitate, a 
tradițiilor folclorice și 
a frumuseților peisa
jului românesc. „Am 
vizitat numeroase țări, 
și toate aceste călăto
rii s-au materializat in 
diferite lucrări, in or
ganizarea de expoziții, 
ne-a declarat Mariapia 
Vecchi. Din toate a- 
ceste vizite ale mele 
cred că nicăieri nu 
m-am simțit așa de 
bine ca în România. 
Limba dumneavoastră, 
tradițiile dumneavoas
tră mi-au creat con
tinuu senzația apro
pierii, fapt ce mi-a 
facilitat cunoașterea și 
înțelegerea României 
contemporane, a oa
menilor săi harnici și 
plini de voie bună, 
hotăriți in realizarea 
destinului pe care 
l-au ales. Lucrul pe 
care mi-1 doresc 
mai mult este ca ima
ginile mele să trans
mită această senzație 
și celor ce le privesc".

Tradiționalele legă
turi româno-italiene 
au făcut in cursul săp- 
tăminii trecute obiec
tul unei prestigioase 
manifestări științifice. 
Este vorba de coloc
viul organizat în co
laborare de cunoscuta 
„Accademia Nazionale 
dei Lincei" — princi
palul for cultural al 
Italiei — și de Aca
demia Română. In ca
drul colocviului, per
sonalități de prim 
rang ale vieții științi
fice și culturale din 
Italia și România au 
prezentat comunicări 
ilustrind în modul cel 
mai concludent între
pătrunderea spirituali
tății românești cu cea 
italiană. „După păre
rea mea, arăta in ca
drul colocviului acad. 
Ettore Paratore, nu 
există țară in lume 
care să cultive așa 
cum face România 
tradițiile civilizației 
latine". Elogiind tra
diția legăturilor cul
turale româno-italie
ne, Enrico Cerulli, 
vicepreședinte al „Ac
cademia Nazionale dei 
Lincei", care a luat 
cuvintul in încheierea 
lucrărilor colocviului, 
a avut, in același timp, 
cuvinte de stimă și 
admirație pentru dez
voltarea culturii româ
nești de azi, pentru 
idealurile de pace și 
înțelegere pe care 
România le promovea-

cel

ză cu atita consec
vență.

Cu mult interes sint 
așteptate aici „Zilele 
culturii românești" ce 
urmează a fi organi
zate de „Centrul 
acțiune latină", 
fruntea căruia se află 
fostul președinte a\' 
Republicii Italiene, • 
Giovanni Gronchi, și 
care are drept scop 
promovarea legăturilor 
culturale intre țările șl 
popoarele de origine 
latină, păstrarea și 
cultivarea tradițiilor 
latine, o cit mai largă 
apropiere și cunoaște
re intre aceste țări și 
popoare. Cu prilejul a- 
cestor zile, in capitala 
Italiei vor fi inaugura
te două expoziții : una 
de pictură românească 
contemporană și alta 
de carte. Va fi organi
zată o masă rotundă și 
vor fi prezentate fil
me documentare ro
mânești. In cadrul a- 
cestei mese rotunde, 
prof. Al. Bălăci, direc
tor al „Accademia di 
Romania", va vorbi 
despre orientări în 
cultura românească 
contemporană, iar prof. 
Paolo Soldați va ex
pune citeva considera
ții pe marginea poeziei 
lui Marin Sorescu.

In evantaiul mani
festărilor culturale din 
aceste zile un eveni
ment de mare relief 
îl va constitui, 
gur, expoziția 
trașcu", care va 
găzduită, incepind de 
la 17 mai, in sălile 
renumitului palat Bar- 
b arini. Organizată de 
primăria Romei șl 
ambasada română, a- 
ceastă expoziție va fi 
onorată de înaltul pa
tronaj al președinților 
Nicolae Ceaușescu și 
Giovanni Leone. In 
sfirșit, se cuvine a fi 
menționate și Zilele 
filmului românesc la 
cinematograful ..Pla
netarium" din Roma.

Toate aceste mani
festări oglindesc, in 
modul cel mai eloc
vent, căldura, priete
nia, interesul viu pe 
care le suscită in a- 
ceste zile la Roma, ca, 
de altfel, pretutindeni 
in Italia, atenția deo
sebită și înalta stimă 
cu care este așteptată 
vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pri
ma vizită a unui șef 
de stat al României 
pe aceste meleaguri.

de 
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desi
m
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Radu BOGDAN
Roma, 13
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poate și tre- 
asemenea (e-

DRAGOȘ

CONAKRY 15 (Agerpres). — 
Conakry, capitala Guineei, a avut 
o adunare, organizată cu prilejul 
zitei in această țară a lui Norodom 
Sianuk, șeful statului cambodgian, 
președintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei (F.U.N.C.). In cuvîn- 
tarea sa, președintele Republicii Gui
neea, Seku Ture, și-a exprimat con
vingerea in victoria luptei poporului 
cambodgian, subliniind solidaritatea 
dintre popoarele Guineei și Cambod
giei și solidaritatea popoarelor Asiei 
și Africii.

Luînd cuvintul, Norodom Sianuk a 
adresat, în numele poporului cam
bodgian, mulțumiri poporului și gu
vernului Guineei pentru solidaritatea 
lor cu lupta antiimperialistă a po
porului Cambodgiei și a subliniat tră
săturile comune ale luptei celor două 
popoare pentru libertate și progres, 
pentru o independență deplină și asi
gurarea suveranității. El a arătat că 
poporul cambodgian refuză să accep
te o „pace" care ar perpetua un regim 
neocolonialist la Pnom Penh și ar 
duce la divizarea țării, preferind să 
continue lupta sa dreaptă. Referin- 
du-se la recenta sa vizită in zonele 
eliberate ale Cambodgiei, Norodom 
Sianuk a arătat că toți conducătorii 
mișcării de rezistență și combatanții 
armatei de eliberare și-au exprimat 
hotărirea de. a nu accepta un com
promis politic cu intervenția ame
ricană și cu regimul de la Pnom 
Penh.

MISIUNEA „SKYLAB"

La 
loc 
vi- □ □ n G □ E!

agențiile de presa transmit:
Protocol româno-algerian.

Marți a avut loc la Alger semnarea 
protocolului de cooperare științifică 
și tehnică și a programului de 
schimburi in domeniul învătămintu- 
lui, științei și culturii intre Româ
nia și Algeria, pe anii 1973—1974. Do
cumentele au fost semnate de am
basadorul României in Algeria, Ște
fan Mihai, și de Abdel Ghani Kesri, 
ministru plenipotențiar, șeful Depar
tamentului cooperării tehnice, afa
cerilor culturale și sociale din Mi
nisterul de Externe algerian.

într-o declarație făcuta 
în Congresul american, 
asistentul președintelui Nixon pen
tru afacerile economice internațio
nale, Peter Flanigan, a spus că gu
vernul S.U.A. intenționează să con
tinue anularea progresivă a restric
țiilor care împiedică, actualmente, 
exportul unor produse americane că-

Lansarea primului echipaj a fost amînată
CAPE KENNEDY 15 (Agerpres). — 

Lansarea primului echipaj din ca
drul misiunii ..Skylab" a fost amî
nată pentru duminică 20 mai. anunță 
oficialitățile N.A.S.A. Hotărârea a 
fost luată ca urmare a defecțiunii 
survenite după înscrierea pe orbită 
a laboratorului spațial, cind princi
palele panouri solare ale acestuia nu 
au putut fi desfășurate. Lansarea 
cabinei de tip ,,Apollo“. avîndu-i la 
bord pe cei trei astronauți. urma 
să aibă loc marți, la ora 19.00 (ora 
Bucureștiului). Pînă duminică, teh
nicienii N.A.S.A. speră să poată 
găsi o soluție defecțiunii survenite.

in așa fel incit programul să poată 
continua.

★
Oficialități ale N.A.S.A. au anunțat 

că o nouă problemă a apărut la 
bordul stației spațiale „Skylab". Tem
peratura din interiorul stației, care 
trebuia să nu depășească in mod 
normal 20 de grade Celsius, s-a ridi
cat la 38 de grade Celsius. Directorul 
de zbor, Neil Hutchinson, a lăsat să se 
ințeleagâ că dacă temperatura nu va 
putea fi readusă la normal, plecarea 
celor trei astronauți, reprogramată 
pentru duminică, ar putea suferi o 
nouă aminare.

tre țări socialiste, precizind că lista 
produselor respective va £i revizuită.

Ministrul afacerilor ex
terne al Olandei,Van der stoel> 
a declarat, la prima sa conferință 
de presă, că „trebuie căutate toate 
formele concrete de cooperare intre 
Est și Vest". El a subliniat, tot
odată. necesitatea de a se reduce 
amploarea acțiunilor de înarmare pe 
continentul european, apreciind că 
tara sa poate aduce o contribuție 
„bine concepută**  in acest sens.

Președintele Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, Gemal Biedici, a so- 
sit marți intr-o vizită oficială în 
R. D. Gerfnanâ, la invitația președin
telui Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., Willi Stoph. In aceeași zi, la 
Consiliul de Miniștri al R.D.G. au 
început convorbirile oficiale dintre 
cei doi șefi de guverne.

77,8 la sută din populația 
Okînawci se Pr<xnuntă fie pentru 
reducerea drastică a numărului ba
zelor americane din insulă, fie pen
tru lichidarea lor totală — indică un 
sondaj efectuat de ziarul „Ryukyu 
Simpo“, oare apare la *’ ‘Na ha.

Franței, 
declarat luni 

în 
__  ____ ... Arabiei 

„o pace durabilă în O-

In capitala R. P. Ungare s-a 
deschis expoziția cu vinzare a 
mărfurilor românești, organizată 
de marele magazin universal 
„Divatcsarnok".

Președintele
Georges Pompidou, a . 
seara, in cursul dineului oferit 
onoarea regelui Feisal al 
Saudite, că .. . ’ ’
rientul Apropiat trebuie să se bazeze 
pe respectul integrității teritoriale a 
diverselor state in cauză și pe rezo
luțiile adoptate de O.N.U. Ultimele 
evenimente din Liban, a spus pre
ședintele, arată cit de gravă rămine 
situația în zonă. Noi persistăm în a 
acționa pentru instaurarea unei păci 
durabile1*.

Guvernels R. D. Germane 
și Japonieiau cazul dP acord sâ 

stabilească relații diplomatice la ni
vel de ambasadă, s-a anunțat la 15 
mai, la Moscova în urma convorbi
rilor purtate de ambasadorii celor 
două țări in U.R.S.S,

Ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Chineze, Ci 
Pin-fei, a primit pe J. F. Caims, 
ministrul comerțului exterior al Aus
traliei, aflat in vizită in capitala 
chineză.

Convorbirile S.A.L.T. ta
Geneva a avut loc. marți, o nouă 
intilnire a delegațiilor sovietică si a- 
mericană in cadrul tratativelor cu 
privire la reducerea armamentelor 
strategice.

Christian Barnard, «Ie- 
brul chirurg sud-african, a efectuat, 
la spitalul Groote Schuur din Cape
town, o nouă operație deosebit de 
dificilă : plantarea în inima unui bă
iat de numai șase ani a unui sti
mulator cardiac, funcționind pe bază 
de energie izotopică. Față de sti
mulatoarele mai cunoscute, cu pile 
de mercur, cel izotopic prezintă a- 
vantajul de a funcționa o perioadă 
mult mai îndelungată, de 10 pini 
la 15 ani.
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