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O ÎNTREBARE DE ACTUALITATE 
ADRESATĂ MINISTERELOR ECONOMICE 

Șl CENTRALELOR INDUSTRIALE

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

Detașarea pe timp limitat 
a specialiștilor rezolvă

cererea de cadre
in unitățile productive?

Dialog la Centrala industrială de medicamente, 
cosmetice, coloranți și lacuri

NICOLAE CEAUȘESCU

Trimisul special al premierului 
Republicii Populare Bangladesh

B SPECIALIȘTI CARE N-AU 
BRICI PENTRU CĂ

AJUNS ÎN FA-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a primit, 
simbătâ, pe Mohiuddin Ahmad, tri
misul special al premierului Repu
blicii Populare Bangladesh, Mujibur 
Rahman.

La întrevedere au participat George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne. și Mircea Malița, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat.

Cu acest prilej, oaspetele a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un mesaj din partea premierului 
Mujibur Rahman, precum și un salut 
cordial și urări de prosperitate pen
tru poporul român.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită premierului Mujibur Rah-

man cele mai bune urări de sănă
tate și fericire, subliniind sentimen
tele de prietenie pe care Republica 
Socialistă România le nutrește față 
de Bangladesh și poporul său.

In cursul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej a fost relevat 
faptul că intre România și Bangla
desh s-au statornicit bune relații, 
reafirmindu-se dorința comună de a 
dezvolta raporturile existente in pla
nuri multilaterale, în folosul celor 
două popoare, cauzei înțelegerii și 
colaborării in lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme de interes comun ale 
vieții politice internaționale.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

NU AU PLECAT Ministrul afacerilor economice
B „MIȘCĂRI PE LOC44, NU
FILIERĂ E 300 DE CADRE

ÎNSĂ ȘI PE
„PIERDUTE44

externe ai Danemarcei
PE DRUM

S-ar fi cuvenit ca acest articol. în 
care consemnăm. Dină la un anumit 
punct, o experiență pozitivă a Cen
tralei industriale de medicamente, 
cosmetice, colorant! și lacuri in apli
carea măsurilor de raționalizare or
ganizatorică stabilite prin Decretul 
Consiliului de Stat, să fie prefațat 
în același spirit de caldă apreciere. 
Realitatea insă obligă la aprecieri 
ponderate. Pentru că, deși s-au ob
ținut succese certe, vom vedea că. 
datorită unor interpretări personale 
și. desigur, deformate, măsurile pre
conizate n-au atins cota maximă de 
eficiență pe care o așteptam cu toții.

Obiectivul fundamental al Decre
tului Consiliului de Stat privind sta
bilirea normelor de structură unitare 
pentru unitățile economice este acela 
de a redistribui, potrivit nevoilor ac
tuale și de perspectivă, forța activă 
a societății noastre, angajată in pro
ducția materială, în scopul ridicării 
mai rapide a producției și producti
vității muncii, a venitului național și 
— pe această bază — a nivelului de 
trai. Datorită acestui scop major, de 
interes larg social, de pe urma căruia 
au de cistieat si specialiștii, și so
cietatea. ansamblul măsurilor luate 
de conducerea partidului și statului 
nostru are un viu ecou in inimi si 
conștiințe. Nu puține sint cazurile 
cind oamenii muncii, indiferent de 
meseria lor. au cerut să fie repar
tizați in activități mai angajante și 
mai productive, dovedind admirabile 
trăsături moral-politice ale omului 
nou al societății noastre socialiste.

La Centrala industrială de medica
mente, cosmetice, coloranți și lacuri 
din Capitală — locul de unde co
mentăm azi aplicarea raționalizării 
organizatorice — s-a cîștigat. prin re
distribuire, un spor de 2 013 cadre de 
muncitori și tehnico-inginerești. Cite 
ar fi necesare pentru o fabrică nouă!

Iată un avantaj imediat : din aceste 
2 013 cadre. 1119 sint muncitori de 
înaltă clasă, care, reintegrindu-se a- 
cum in producție, la mașini și insta
lații in cele 21 unități ale centralei, 
din posturile tehnico-administrative 
pe care le ocupau, determină o ra
pidă sporire a productivității mun
cii pe salariat. Calcule estimative 
prevăd (potrivit nivelului productivi
tății muncii atins azi in unitățile 
centralei industriale respective) că 
acești 1 119 muncitori, reîntorși la 
principalele locuri de fabricație, vor 
realiza o producție lunară in valoare 
de aproape 40 milioane lei. Imagina- 
ti-vă : o centrală industrială va ob
ține lunar un spor de producție va- 
iorind 40 milioane lei — si aceasta 
fără nici o investiție suplimentară, 
fără achiziționarea altor mașini sau 
construirea altor hale industriale, ci 
numai prin redistribuirea cadrelor 
sale, cu care s-a și organizat lucrul 
in trei schimburi. în majoritatea fa
bricilor in subordine. Iar dacă pri
vim lucrurile pe ansamblul economiei 
naționale, dacă avem in vedere că 
există, la noi. zeci de centrale indus
triale, atunci te simți și mai intere
sat și mai angajat la reușita acestei 
ample mișcări de raționalizare, cu 
ciștiguri certe de producție materială, 
care contează mult in larga mișcare 
de masă pentru realizarea cincina
lului înainte de termen.

S-a renunțat la posturi interme
diare. care îngreunau luarea și a- 
plicarea deciziei, munca de organizare 
și control, in final producția cîști- 
gind în suplețe și dinamism. Prin 
comasarea rațională a unor unități 
productive și prin simplificarea or
ganigramelor. centrala a renunțat la

Ștefan Z1DAR1ȚĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ședințele Consiliului de Stat al ... 
publicii Socialiste România, a primit, 
la 19 mai, pe ministrul afacerilor e- 
conomice „externe al Danemarcei, 
Ivar Norgaard, care face o vizită in 
țara noastră.

La primire au participat Ion Pătan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exterior, 
și Gheorghe Ploicșteanu, ambasado
rul României la Copenhaga.

A luat parte, de asemenea, Torben

pre- 
Re-

Busck-Nielsen, ambasadorul Dane
marcei in țara noastră.

Președintede Consiliului de Stat s-a 
întreținut cu oaspetele asupra unor 
probleme actuale și de perspectivă 
ale relațiilor economice bilaterale. In 
timpul convorbirii a fost subliniată 
dorința comună de a impulsiona ra
porturile existente folosind mai efi
cient posibilitățile pe care le oferă 
economiile celor doua tari.

Întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

IN ZIARUL DE AZI

• Munca in acord global la culturile irigate • Ple
doarie pentru reanimarea filmului de animație • Ru
bricile noastre : Din instanță în fața opiniei publice ; 

Faptul divers • Sport

Ca la piață
— Trei legături la doi 

lei!
— Două la leu !
— Ia trei la leu !
— Uite unul cu spanac. 

Ia fasolea, ia...
Piața vuiește. Larma vin- 

zătorilor de legume, va
goanele de marfă proaspă
tă, umbrarele multicolore, 
forfota cumpărătorilor — 
fiecare separat și toate la
olaltă te transpun într-o 
lume aparte : in lumea 
pieței. Pentru aceste zile, 
cind, după temperatură, pri
măvara se inginâ cind cu 
vara, cind cu toamna, pia
ța alimentară din Ploiești 
este aprovizionată bine. în 
hala de pește, de carne, pe 
platourile din perimetrul 
pieței propriu-zis — am 
numărat, cel puțin, o sută 
de sortimente de produse 
alimentare : carne de pa
săre, de miel și de porc ; 
pește 6ârat. afumat și 
proaspăt ; roșii, ouă și cas
traveți. salată și spanac, 
fasole și rădăcinoase — to
tul in cantități... vagonabi- 
le. Normal. De ce ? Pen
tru că in această piață sint 
la datorie cu produsele lor 
cooperativele agricole de 
producție, unitățile Gostat

Interviul acordat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

Radioteleviziunii italiene
După cum va anunța», tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a primit, la 16 mai, pe DEME- 
TRIO VOLCIC, corespondentul permanent la Viena al Radioteleviziunii 
italiene. Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a răspuns la 
întrebările ce i-au fost adresate de reprezentantul Radioteleviziunii 
italiene.

ÎNTREBARE : In vara tre
cută, dumneavoastră, domnule 
președinte, ați lansat 
astăzi mulți numesc 
românească la adresa 
rii in urmă. Există 
deosebite care v-au determi
nat. să hotărîți inițierea ei toc
mai la începutul acestui de
ceniu 2

ceea ce 
sfidarea 
rămine- 
rațiuni

țiile dintre state. Toate acestea fac 
să apreciem în mod optimist per
spectiva destinderii și colaborării 
pașnice între toate statele conti
nentului nostru.

ideologie, sau între statele cu o- 
rinduiri sociale deosebite este ne
cesară aplicarea în viață a acestor 
principii ferme.

ÎNTREBARE : !n ceea ce 
privește relațiile dintre parti
dele din mișcarea muncito
rească, dumneavoastră v-ați 
referit recent la o unitate de 
tip nou. Prin ce se deosebește 
unitatea de tip 
de tip vechi 2

nou de aceea

RĂSPUNS : Intr-adevăr, la Con
ferința Națională a partidului din 
anul trecut s-a hotărît intensifica
rea eforturilor poporului român 
pentru înfăptuirea programului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, de lichidare 
mai rapidă a rămânerii în urmă 
din punct de vedere economic și 
ajungerea, într-o perioadă de 10— 
15 ani, la nivelul țărilor dezvoltate 
din punct de vedere industrial și 
agricol. Am putut adopta, la Con
ferința Națională, această hotărîre 
datorită faptului că în România 
s-au creat premisele corespunză
toare. Dispunem de forța materia
lă și umană necesară pentru a pu
tea realiza în bune condiții acest 
obiectiv. Totodată, avem în vedere 
faptul că rămînerea în urmă pen
tru o vreme mai îndelungată ar 
împiedica însăși realizarea obiec
tivelor de făurire a noii orînduiri, 
de ridicare a bunăstării materiale 
și spirituale a poporului.

ÎNTREBARE : Care
cauzele, domnule președinte, 
care, după opinia dumnea
voastră, ar motiva optimismul 
de fond in legătură cu proce
sul de destindere în Europa 2

sînt

ÎNTREBARE : O eventuală 
abolire a alianțelor șl retra
gerea trupelor străine din Eu
ropa n-ar putea provoca, ca o 
consecință colaterală, unele 
elemente noi de nesiguranță, 
de perturbare și de tensiune 
locală, temeri care au și fost 
exprimate in unele cercuri ale 
opiniei publice 2

RĂSPUNS : După părerea iȚiea, 
renunțarea la blocurile militare — 
deoarece alianțele politice și eco
nomice vor continua să rămînă șl 
probabil chiar se vor dezvolta — 
și retragerea trupelor străine din 
Europa constituie o necesitate o- 
biectivă. De altfel, dintotdeauna 
se cunoaște că prezența unor tru
pe străine pe teritoriul altor state 
nu a însemnat securitate, ci, dim
potrivă, a grevat mult asupra 
securității statelor. Ca atare, con
sider că nu se vor crea complicații 
prin realizarea măsurilor de retra
gere a trupelor străine, de redu
cere în general a trupelor și a ar- 

-mamentelor, ci, dimpotrivă, se va 
crea o situație mai bună, de mai 
mare securitate pentru fiecare 
națiune, se vor putea intensifica și 
mai mult eforturile de colaborare 
în toate domeniile de activitate.

RĂSPUNS : După 
noaște, în trecut au 
organisme Internaționale prin care 
s-a realizat această unitate a miș
cării muncitorești. Prin unitatea de 
tip nou am în vedere de a se porni 
de la realitatea actuală, care nu 
mai face necesară existența unor 
asemenea organisme internaționa
le, de a se realiza o unitate ce 
trebuie să se bazeze pe respectul 
independenței și autonomiei fiecă
rui partid politic, pe dreptul său 
de a-și elabora linia politică, stra
tegia și tactica de sine stătător, 
corespunzător condițiilor istorice, 
sociale și naționale din fiecare 
țară și, fără îndoială, pe întărirea 
solidarității în lupta pentru o lume 
mai dreaptă, pentru colaborare și 
pentru pace.

cum se cu- 
existat unele

INTREBARE : Originea lati
nă comună a celor două țări, 
România și Italia, simpatia și 
înțelegerea care decurg din a- 
ceastă origine ar putea contri
bui in vreun fel la plasarea 
Italiei pe un loc deosebit in 
.raporturile economice și cul
turale românești cu străinăta
tea ?

RĂSPUNS : Fără îndoială că ori
ginea latină a României și Italiei 
are o anumită importanță în dez
voltarea relațiilor dintre ele. Dar 
trebuie spus că între țările noas
tre există și alte interese comune, 
atît economice, științifice, cultura
le, cît și cele legate de realizarea 
în Europa și în lume a unei poli
tici noi, bazate pe principiile la 
care m-am referit. De aceea, por
nind atît de la originea latină co
mună, cît și de la interesele con
temporane, care sînt, de asemenea, 
comune popoarelor noastre, apre
ciez că există o bună perspectivă 
pentru dezvoltarea largă a rapor
turilor economice, culturale dintre 
România și Italia și pentru 
terea contribuției popoarelor 
tre la o lume mai bună, a 
și colaborării.

Aș dori, în încheiere, să
prin intermediul Radioteleviziunii 
italiene, cele mai mari succese, 
bunăstare și fericire întregului po
por italian !

ÎNTREBARE : Suveranitatea 
și dreptul fiecărui stat la in
dependență și la neamestec 
sint concepții absolute, dom
nule președinte, sau trebuie 
condiționate de considerente 
ideologice sau de ~alt ordin 2

RĂSPUNS : După cum se cu
noaște, in. ultimii ani s-au obținut 
unele rezultate pozitive pe calea 
destinderii și a colaborării între 
statele continentului nostru. In 
pregătirea Conferinței general-eu- 
ropene și în cadrul lucrărilor pre
liminare de la Helsinki s-au obți
nut deja unele rezultate, ceea ce 
permite să se aprecieze că în vara 
acestui an se va putea ține Confe
rința general-europeană și se vor 
putea adopta hotărîri care să con
sacre principiile de bază ale rela
țiilor dintre state, întemeiate pe 
egalitate în drepturi, respectul in
dependenței și suveranității națio
nale, neamestecul în treburile in
terne, avantajul reciproc și, bine
înțeles, pe nerecurgerea la forță și 
la amenințarea cu forța în rela-
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A apărut

Imagine din Ploieștiul de azi Foto : M. Andreescu

întreprinderea locală de 
legume și fructe, producă
torii individuali. Abun
dența de mărfuri a impins 
aproape toate prețurile sub 
plafoanele stabilite de 
mercuriale. Administrato
rul halelor e de părere că 
îmbunătățirea aprovizionă
rii s-ar datora exclusiv

Cuvîntarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
la adunarea populară de pe Cimpia Libertății 

de la Blaj consacrată aniversării revoluției 
de la 1848

RĂSPUNS : După cum se cu
noaște, principiile independenței, 
egalității, neamestecului în trebu
rile interne se afirmă cu tot mai 
multă putere în lume și sînt re
cunoscute, de altfel, de toate sta
tele. Desigur, mai este necesar ca 
fiecare să le și respecte, să le a- 
plice în viață. Dar considerăm că 
ele nu pot face obiectul nici unui 
fel de tranzacții, că deosebirile de 
orînduiri sociale sau identitatea de 
orînduiri sociale nu pot să pună în 
discuție aceste principii. Dimpotri
vă, tocmai pentru afirmarea atît a 
unei colaborări rodnice între sta
tele cu aceeași orînduire socială și

creș- 
noas- 
păcii

urez,

BACALAUREAT ’73

ței asigură o perfectă rit
micitate in primenirea raf
turilor.

Este destul de greu să 
ieși din piață : vinzătorii 
aproape că te trag de mî- 
necă :

— Ia două la leu !
— Ia trei !
Ca la piață...

Dar mizgăliturile de care 
vorbim sint poate mai 
vechi. Acum, cei 24 de pe
reți, între care ne aflăm, 
nu mai suportă nimic ; 
s-au coșcovit și s-au afu
mat în așa măsură, îneît nu 
mai pot fi folosiți nici mă
car pentru corespondenta 
dintre Ciripoanță și Gogu.

’ r r r r r r r r r r

al pasajului — cu cele 
12 brațe ale lui — ca
tacombă. Dar să înain
tăm spre ieșire. Cind a- 
jungi pe peron dai in sala 
de așteptare, care e tot o...

Se spune că gara e car
tea de vizită a orașului. 
Dacă e așa, Ploieștiul are 
o carte de vizită „pe stil

LA PLOIEȘTI

ril" mișună amatorii. Ba, 
deseori, se revarsă cu țoiu- 
rile pline în... „cartea de 
vizită". Numai ce auzi pe 
cite unul zlclnd :

— Ia mai adă mă una 
mică ! Colea, la botul ca
lului.

Altfel, clădirile pomenite 
sint solide Unele ar putea 
fl reprofilate și mai ales 
zugrăvite. Dar poate că la 
Ploiești nu se găsesc bidi
nele...

Tinerilor nu le plac 
maidane!-

contractelor directe din
tre comerț și producător. 
Este un punct de vedere. 
Dar reorganizarea și ex
tinderea pieței ploieștene 
(piață atit de criticată de 
noi altădată) au avut efec
tele scontate. Spre deose
bire de anii trecuți, acum 
producătorii au unde de
pozita, unde expune marfa. 
S-au creat condiții de în
treținere a legumelor, iar 
inițiativa primăriei de a 
amenaja un depozit de le
gume chiar in incinta pie-

Ciripoanță, cata
combele și crîș- 
mele din cinci în 

cinci pași

„Ciripoanță, cind mai . n 
tu mă, pă la mine?“ (sem
nat Gogu).

Ciripoanță îi răspunde 
lui Gogu : „Vin marți după 
paștele cailor'*.

D’alde d’astea și multe 
altele, plus inimi stră
punse de săgeți, plus..

Pe pardoseală sînt straturi 
din resturi de țigări, res
turi menajere, hirtii, praf, 
parcă de cărbune...

Nu, nu este vorba de 
vreo magherniță părăsită. 
Am creionat, cit s-a putut 
de decent, înfățișarea unui 
Serimetru de interes pu- 
lic prin care se perindă 

zilnic pină la 30 000 de oa
meni : pasajul subteran al 
Gării de Sud din Ploiești 
(poate cel mai mare din 
țară). Nu degeaba unii 
dintre navetiști au bo
tezat coridorul cel mare

vechi". Nu numai din cau
za catacombelor. Călătorul 
care pornește la gară nu 
poate procura nimic pen
tru drum . o carte, o gus
tare, un articol oarecare, 
de trebuință curentă. Nu 
sînt magazine. Dar dacă 
din fața biroului șefului 
de stație faci zt.i de pași 
spre București, dai de un 
restaurant, clacă faci 25 de 
pași și jumătate, dai de al 
doilea, iar la pasul 30 te 
pomenești în pragul celui 
de-al treilea. Cit e ziua de 
mare, in prăvăliile cu „tă-

— Trage cu forță ! strigă 
puștiul cu pistrui la rădă
cina nasului.

Mingea țîșnl ca din tun 
și fu catapultată la păian
jenul porții.

— Bravo ! Bravo ! — tu
nară de două ori 100 de 
glasuri.

...Dacă scena respectivă 
s-ar fi petrecut pe stadio
nul municipal, informația 
noastră ar fi fost de-a 
dreptul banală. Dar ..dis
puta" a avut loc pe fostul

Gh. GRAURE 
Const. CAPRARU

(Continuare în pag. a V-a) J

La 25 mai — închiderea cursurilor școlare pentru 
elevii ultimei clase a liceului
La 18 iunie — examenul de bacalaureat
Materiile de examinare la liceul de cultură gene
rală :

— secția reală : literatura română și matematica — scris și
oral ; un obiect la alegere (fizica, chimia, biologia ge
nerală) — oral.

— secția umanistă : literatura română și una dintre limbile mo
derne studiate în liceu sau limba latină — scris și oral ; 
un obiect la alegere (istoria României, filozofia și socia
lismul științific, biologia generală) — oral.

Alte amănunte privind bacalaureatul in liceele de 
specialitate, lecțiile de recapitulare și sinteză

Un sondaj, in aceste 
zile, prin citeva licee 
redă sugestiv „pulsul" 
pregătirilor pentru ba
calaureat, evidențiază 
inițiative și experien
țe interesante vizind 
prezentarea tinerilor, 
in condiții cît mai o- 
norabile, la confrunta
rea cu exigențele co
misiilor de examinare. 
Pretutindeni s-au sta
bilit — pentru cele 
două săptămini de 
după încheierea cursu
rilor școlare, consa
crate pregătirii pentru 
examen — programe 
concrete de lucru, pe 
zile și ore, pentru re
capitularea și sinteti
zarea cunoștințelor Ia 
disciplinele de exa
men ; pe baza studie
rii atente a conclu
ziilor desprinse de la 
edițiile anterioare ale 
bacalaureatului s-au 
adoptat măsuri pentru 
evitarea vechilor nea
junsuri ; se dau elevi
lor lucrări și probe de 
sondaj. simulind ca
drul propriu-zis al 
examenului, pentru a-i 
obișnui cu atmostera. 
pentru a le tempera 
emoțiile.

Un prim popas la li
ceul „Gh. Șincai" 
din București. Cir
ca 300 de elevi, din

cele 8 clase cursuri de 
zi (500 cu cei de la se
ral și fără frecvență) 
se află in „febra" pre
gătirilor. Programul, 
disciplinele și probele 
de examen sint bine 
cunoscute tuturor. 
Pentru cei de la sec
ția reală : literatura 
română și matematica
— scris și oral, un o- 
biect la alegere (fizi
că, chimie, biologie ge
nerală) — oral; pentru 
cei de la secția uma
nistă: literatura româ
nă și una dintre limbi
le moderne studiate in 
liceu sau limba latină
— scris și oral, un o- 
biect la alegere (isto
ria României, filozofia 
și socialismul științi
fic, biologia generală)
— oral. După cum ne 
relatează prof. Feli
cia Halca, directoarea 
școlii, cele două săp- 
tămîni de pregătire 
sint concepute ca o în
cununare logică și fi
rească a unei întregi 
etape de lucru cu ele
vii. care a început 
chiar din primele zile 
ale anului școlar și în 
care s-au recapitulat 
cunoștințele parcurse 
in anii anteriori de 
studii.

pitulare

pentru candidații la 
bacalaureat, ca de alt
fel și pentru etapa fi
nală a activității șco
lare a celorlalte clase, 
urmăresc nu o reluare 
mecanică a noțiunilor 
parcurse (timpul ră
mas și volumul mare 
al acestora nici n-ar 
permite o asemenea 
operațiune), ci efec
tuarea unor sinteze 
care să contribuie la 
dezvoltarea gindirii e- 
levilor, relevarea unor 
conexiuni firești între 
noțiunile de la diferite 
discipline de studiu, 
îmbogățirea modalită
ților de exprimare. 
Ele vizează deopotrivă 
o aducere „la zi“ a 
cunoștințelor elevilor 
la diferite discipline, 
prezentarea unor cle
mente și date noi pe 
care progresul științi
fic și tehnic, evoluția 
yicții social-politice 
le-au adus in atenția 
generală. De aseme
nea, la sugestia pro
fesorilor, care cunosc 
(din lucrările de con
trol) unele puncte mai 
slabe in pregătirea 
elevilor, la solicitarea

Flori ca 
D1NULESCU

— Lecțiile de reca- (Continuare 
și pregătire în pag. a IV-a)
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faptul; 
divers;
Țicleni — 
stațiune 
balneo
climaterică

Orașul petrolier Țicleni (Gorj) ' 
v.i căpăta in curind dreptul de I 
s-și inscrie numele Intre stați- I 
unile balneoclimaterice ale țft- | 
ri’. In urma unor cercetări mi- . 
nuliosse, s-a constatat câ in I 
subsolul său se 8flă mai multe I 
izvoare de apă oare au o tem- ' 
peraturâ de pluș 65 grade C. și I 
un debit de 7 600 mc pe zi. con- I 
Unind clor. brom. iod. sodiu, po- I 
tasiu. calciu, magneziu și ailc > 
clemente. Datorită acestor ca- I 
Etăți, ea va putea fi folosită in I 
tratarea unor boli ale aparatu
lui locomotor, reumatism cro- I 
nic. spondilite și spondiloze, a- I 
fccțiuni ale sistemului nervos • 
periferic. Un veritabil izvor... a 
d’ sănătate 1 Consiliul popular I 
orășenesc a luat măsuri pentru I 
captarea apei termale intr-un • 
bazin cu o capacitate de 3 600 i 
mc, amenajind. de asemenea. I 
mai multe cabine și vile. Nu * 
peste multă vreme, noua sta- I 
țiune balneară va putea găzdui I 
circa 360 de persoane pe serie. I 

Întîlnire
pe fază

După o noapte de petrecere, • 
rreo 30 de nuntași din Vultu- I 
rești, județul Vaslui, s-au urcat I 
in autocamionul 2I—VS—700. | 
proprietate a cooperativei agri- 
cole de producție din localitate, | 
pentru a continua cheful in altă I 
parte. -rfa luat cu el oale cu ’ 
bucate, sticle cu vin șl... lău- I 
tari ! Șoferul Gheorghe Vieru I 
participant activ la petrecere. I 
învăluit încă in aburii alcoolului. . 
a apăsat pe accelerator și a I 
pornit la drum. „E prea mati- I 
nală ora să fiu prins" — și-a 
zis eL Dar prima mașină pe I 
care a intilnit-o in cale era chiar I 
a serviciului de circulație de Ia I 
inspectoratul județean al'Mi- i 
risterului de Interne. Si a fost I 
spre binele petrecăreților călă- | 
tori. Pentru că. pe lingi faptul 
că Gh. Vieru era sub influența I 
alcoolului, prezenta defecțiuni I 
și sistemul de frinare al mașinii • 
în consecință, nuntașii au fost i 
invitați să se întoarcă acasă, iar I 
Gh. U să coboare (pentru mai | 
multă vreme) de la volan.

Ceramică 
și- 
electricitate

Laz prima vedere, două no- ■ 
țiunf intre care nu prea există I 
puncte comune. Membrii cercu- I 
lui de ceramică de la Palatul I 
pionierilor din Capitală au gă- a 
sit insă modalitatea de a le im- I 
bina, și încă armonios. Totul a | 
pornit de la un dar făcut de co- 
legii lor. membrii cercului de I 
automobilism. Sub conducerea I 
profesorilor Petre Danciu și ’ 
Ștefan Niculescu, aceștia au | 
conceput o roată a olarului ac- I 
ționată... electric. Compusă din | 
două pedale, care pot fi acțio- . 
nate simultan sau separat, roata I 
micilor olar! bucureștenl are I 
avantajul că ii scutește pe a- 
ceștia de efortul apăsării cu pl- I 
clorul a pedalei și, in plus, asi- I 
gură o mare viteză de execuție I 
a pieselor ceramice. Cum s-ar ■ 
spune, o dovadă certă că și ar- I 
haica roată a olarului se „invir- | 
tește" in pas cu tehnica mo
dernă.

20 de minute 
cu foc

Intr-o zi, Ion Sipoteanu, me- | 
came la baza de recepție a cerea
lelor de la Larga Jijia (lași), a lă- I 
sat uscătorul de cereale in Juneți- I 
une și a pornit la plimbare prin • 
incinta unității. După 20 de minu- | 
te de la această ispravă, instalația I 
era in flăcări. Luase foc de la | 
motorina căzută pe pardoseală. . 
Intervenind rapid. picherul I 
C.F.R. Gheorghe Abuduloaie, I 
Nicolae Amariei ți Spiridon ' 
Rimbu, ultimii doi salariați ai I 
bazei de recepție, au reușit să I 
stingă incendiul înainte de a l 
lua proporții. Paguba (in va- . 
loare de 7 200 lei) a fost impu- I 
tată mecanicului I. S. Totodată, I 
Gh. Moraru și V. Aniței. șefi de • 
depozit, și Gh. Bejenaru, șeful I 
bazei de recepție, au lost a- I 
mendați pentru neinstruirea și I 
nesupravegherea personalului ■ 
din subordine.

Cine 
dezleagă 
misterul ?

Acum un an de zile, in lun
ca Jiului, nu departe de Com
binatul chimic din Craiova — 
așa cum relatam la aceas- I 
tă rubrică (Sclntela nr. 9119) I 
— au fost găsite îngropate In • 
pămint 39 de butelii metalice j 
pline cu mercur In stare nativă. I 
Din primele cercetări, s-a cta- | 
bilit că ele proveneau din de- 
pozitele combinatului Mai ră- I 
minea de elucidat o singură in- j 
trebare : cine și de ce a format 
un asemenea ..zăcămint" In acel I 
loc ? Dar. din păcate, deși de I 
atunci a trecut atita vreme. In- I 
trebarea a rămas pină astăzi . 
fără răspuns. Așa stind lucruri- I 
le. întrebăm din nou : cine se In- | 
cumetă totuși să dezlege miste
rul in care e învăluită această I 
„mină- ?

Rubrică redactată de »
___ Dumitru TÎRCOB

Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scinteii* I
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NU, RISIPEI!
oriunde și oricum s-ar manifesta, 
mare sau mica, 
de bani sau materiale, 
de munca sau de timp

DIN RAFTURILE MAGAZIEI,

DIRECT LA... FIER VECHI

Recent, unele treburi 
mi-au purtAt pașii prin 
Incinta centrului de colec
tare fier vechi al I.C.M. de 
pe «trada Rampa Militară 
din Craiova. Citeva lucruri 
văzute acolo m-au deter
minat să scriu aceste rin- 
duri. in dorința că ele vor 
constitui un semnal de a- 
larmă In vederea preveni
rii și înlăturării unor prac
tici păgubitoare pentru a- 
vuția obștească. Despre ce 
este vorba ? După cum se 
știe, majoritatea întreprin
derilor și instituțiilor au 
datoria să colecteze și să 
predea la I.C.M. anumite 
cantități de fier vechi, alu
miniu. cupru etc., la ter
mene calendaristice stabi
lite prin contracte. Neres- 
pectarea obligațiilor asu
mate atrage după sine pla
ta unor penalizări Pentru 
a se evita asemenea sanc
țiuni. uneori se trimit la 
I C.M. utilate care ar mal 
putea fi folosite, piese și 
alte produse noi din metal 
luate direct din rafturile 
magaziilor. Tată și citeva 
exemple furnizate de unul 
dintre salariații centrului 
respectiv al I.C.M O caro
serie de autodubiță TV. a- 
dusă la casat, ștearsă pu
țin de praf, ar fi arătat 
aproape nouă (șoferul care 
a adus aceastf mașină, 
după ce a scos cheia din 
contact, a declarat că ar 
mai ti putut circula cu ea 
In bune condiții încă 4—5 
ani) : colaci întregi de slr-

mă (conductor NGA) de 
cupru, cu Izolamentul ne
pipăit, cu sigiliul de 
plumb șl eticheta cu data 
fabricației Intacte (Ieșiseră 
din fabrică exact cu 60 de 
zile înainte de predarea 
lor. de către Direcția jude
țeană de poștă și teleco
municații Dolj, ca „vechi
turi" la I.C.M.) ; doi tam- 
buri cu citeva mii de me
tri cubl bară cupru, nou- 
nouțâ, de la uzinele „Elec- 
troputere" Craiova. din 
care s-ar fi putut realiza 
10—15 transformatori : o 
impresionantă grămadă de 
rulmenți și pinioanc cu di
ferite repere, pistoane, seg- 
menți. bolțuri. bucșe, cutii 
de viteză, lagăre de bielă 
etc. — toate „la vaselină" 
și hirtie cerată și cu eti
chete.

Cui folosește un aseme
nea procedeu dăunător prin 
care slnt irosite importante 
valori materiale ? Ducă 
părerea mea nimănui. Eu 
sint constructor și de multă 
vreme n-am trimis la 
I.C.M. deșeuri de oțel be
ton. Nu pentru că n-am 
vrut, dar s-a valorificat to
tul in cadru! șantierelor de 
care răspund. Pentru scoa
be. de pildă, nu s-a tăiat 
oțel beton din colacul în
treg : s-au adunat capetele 
rămase, s-au tăiat din ele 
cite 30 cm — cit necesita 
o scoabă — și din resturile 
de 10—15 cm s-au făcut 
belciuge, ce se montează 
la ieslele de taurine și de

care se leagă lanțul de la 
căpestre. Avem și noi co
laci întregi de oțel beton, 
sigilați și cu etichetele fa
bricilor. Ce-ar fi sft-l pre
dăm la I.C.M. ? Șantierele 
ar incasa astfel cite 10 
bani pe kilogram și apoi 
ar plăti cite 2,95 Ici pe ki
logram pentru procurarea 
nilor cantități de oțel be
ton. De aceea, consider că 
procedeul de a trimite 
I.C.M.-ului materiale noi 
sau bune de întrebuințat 
înseamnă mal mult decit 
a ne fura singuri căciula.

Inq.
Ilarlon GEORGESCU' 
dispecer construcții 
în cedrul direcției tehnice 
a Consiliului popular 
județean Dolj

Nota redacției : Sint cu
noscute eforturile , multor 
salariat! din fabrici si 
uzine de a prelungi func
ționarea mașinilor șl uti
lajelor ce Ic au in pri
mire. preocupările pentru 
mal buna gospodărire șl 
folosirea judicioasă a ma

teriilor prime șl materia
lelor existente In între
prinderi. Cu alît mal fla
grante ne apar astfel de 
practici despre care ne 
scrie corespondentul nos
tru. Intr-o convorbire te
lefonică, el ne-a recon
firmat că cele semnalate 
le-a constatat personal la 
fața locului șl că-și asu
mă toată răspunderea pen
tru veridicitatea lor. Ati
tudinea sa critică este in
tru totul justificată. Este 
inadmisibil ca o acțiune 
de larg interes economic 
— aceea de colectare a 
metalelor — să fie trans
formată in contrariul ei, 
intr-un mijloc do risipă 
a unor bunuri in care 
s-au investit muncă so
cială și bani. Centrala de 
prelucrare și colectare a 
deșeurilor metalice are 
dntorla să verifice cu 
atenție la toate cen
trele ce fel de mate
riale primesc, iar condu
cerile de întreprinderi și 
instituții să ia măsuri 
pentru ca la I.C.M. să a- 
jungă Intr-adevăr numai 
deșeuri, numai fler vechL

PE SCURT, DIN SCRISORI

@ Ploile șl zăpezile au 
transformat din nou în rui
ne o parte din amenajările 
realizate cu prilejul restau
rării unor monumente isto
rice in satul Strei, județul 
Hunedoara, din cauză că 
lucrările au fost abandona
te. La aceste pagube se a- 
daugă altele, datorate fap
tului că importante canti
tăți de materiale (ciment.

var, Ipsos, marmură etc.), 
râmase împrăștiate pe șan
tier. s-au degradat sau au 
dispărut (Constantin Bai- 
cu, salariat la uzina „Vic
toria". orașul Colan).

• Cu citva timp In urmă, 
strada Mugurului din Con
stanța a fost modernizată, 
dar pe o lungime de 300 
de metri a rămas nepava
tă. Din această cauză, por

țiunea respectivă s-a trans
format |n hlrtoape, iar 
noroiul format, in urma 
ploilor, a astupat gurile de 
canalizare. Autovehiculele 
caro circulă pe aici au de
gradat din nou strada. Așa 
că, pentru remedieri șl 
desfundarea canalelor sint 
necesare acum alte chel
tuieli, alte sume de bani. 
(Alexandru B&dulcscu, 
strada Mugurului nr. 103, 
Constanța).

• Pe rampa gării din 
orașul Balș, stive mari de 
saci cu îngrășăminte chi
mice s-au degradat pentru 
că cooperativele agricole 
beneficiare nu le-au ridicat 
la timp. O mare cantitate 
de astfel de îngrășăminte 
a fost, pur și simplu, în
gropată de un buldozer 
cu care se lucra la con
strucția unei noi linii fe
rate. (Grlgore Crăciun, 
Slatina).

Buna gospodărire a a- 
vuției obștești, reducerea 
consumului de materii 
prime și materiale, obți
nerea de economii (de 
combustibil, energie etc.), 
combaterea oricăror for
me de risipă reprezintă 
îndatoriri de onoare ale 
fiecărui colectiv de mun
că. ale fiecărui cetățean 
în parte. In cadrul aces
tei rubrici, ziarul nostru 
va acorda, in continuare, 
un larg spațiu publicării 
unor asemenea aspecte, 
semnalate de corespon
denții noștri voluntari, de 
cititori.

Grupaj realizat de 
Gheorghe PÎRVAN 
și Alexandru BOGHIU

Invitație la popasurile

turistice

I din județul lași
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Aducindu-și contri
buția la valorifica
rea frumuseților turis
tice și a tradițiilor is
torice, cooperația de 
consum din județul 
lași a construit o se
rie de unități moder
ne, care cunosc o 
mare afluență de vi
zitatori. La numai 23 
km de lași, pe șo
seaua către Vaslui, in
tr-o poiană smălțu
ită de florile finețelor 
și protejată de o gea
nă de codri seculari, 
se află „Stina Poieni". 
Prevăzută cu bufet și 
căsuțe camping. „Sti
na Poieni" oferă o 
găzduire reconfortan
tă. Aici se pot servi 
caș proaspăt, urdă 
dulce, brinză cu smin
tind, pui la ceaun cu 
mujdei ș{ mămăli- 
guțâ, berbec la pro
țap. In apropiere se 
află Movila lui Bur- 
cel, iar dincolo de Co- 
dâiești — satul și 
Casa-muzeu a lui E- 
mil Racoviță.

Plecind din lași spre 
mănăstirile din zona 
submontană a Neam
țului și Sucevei, tu

riștii Intilnesc in cale 
complexele de alimen
tație .publică de la Pp- j 
du lloaiei și Țlrgu 
Frumos, care au ’pre
luat tradițiile vechilor 
hanuri de pe aceste 
meleaguri, avind min- 
căruri specifice bucă
tăriei locale și vinuri 
din podgoriile Cotnari. 
Bucium, Copou.

Un popas de neuitat 
se poate face la Crama 
Cotnari, un local con
struit in stil moldove
nesc, in preajma re
numitei podgorii.

La Hirlău atrage a- 
tenția un alt complex 
de alimentație publică 
al cooperației de 
consum. In curind. tot 
aici va fi dat in folo
sință hanul „Rări- 
șoala", cu camere pen
tru cazare. La numai 
c-țlva kilometri, pe 
malul unui lac exis
tent de pe vremea lui 
Petru Rareș. s-a con
struit un nou han cu 
specific pescăresc. 
„Pescăria Deleni".

De la Tirgu Frumos, 
pe drumul care duce 
la Piatra Neamț prin 
Roman, se află cam
pingul și complexul de

alimentație publică 
„Strunga", fn stați- 

.unea bqlneocfimqlc-. 
■ rică cu același nume1.
De asemenea, dincolo•’ 
de pădurea Strunga se 
află un nou motel 
pescăresc — „Trei ia
zuri".

Cooperația de con
sum din județul lași 
dispune in prezent de 
numeroase unități de 
alimentație publică, 
dintre care peste 200 
la sate : bufete, ospă- 
tării, birturi, cofetării 
etc. Peste 100 dintre 
acestea se moderni
zează. Preocupindu-se 
de continua imbună- 
tățire a aprovizionării 
populației și servirea 
promptă a turiștilor, 
cooperația de consum 
din județul lași a reu
șit ca in primele 4 
luni ale anului să rea
lizeze un volum de 
desfacere mai mare 
cu 10 milioane lei față 
de plan și cu 30 la sută 
mai mult față de anul 
trecut.

Manole 
CORCACI 
corespondentul 
„Scinteii"

Noul motel pescăresc „Trei iazuri"

I
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Nu sesizările 
erau formale

Conducerea fabricii de ulei Slobozia a 
chemat in judecată pe fostul șef al depozi
tului de ambalaje și pe incă doi magazi
neri, pe moliv că respectivii, prin modul 
defectuos de întocmire a documentelor de 
Intrare și ieșire a ambalajelor, precum și 
datorită gestionării necorespunzătoare a 
bunurilor materiale, au adus unității un 
prejudiciu de aproape 140 000 lei.

— Onorată Instanță, om fi avind șl noi 
vina noastră, dar am sesizat in scris de 
nenumărate ori conducerea fabricii despre 
lipsa spatiilor de depozitare, despre faptul 
că de multe ori eram nevoitl să depozităm 
ambalajele pe unde se nimerea, se apără 
cei trei.

— Este Îndoielnic, onorată instanță, re
marcă reprezentantul întreprinderii. Erau 
niște sesizări formale, de acoperire...

— Cum de acoperire ? Eu chiar mi-am 
înaintat demisia din această cauză, dar nu 
mi-a fost primită, arată fostul șef de 
depozit.

— Numai el sint -vlnuvațl ! Caută să 
fugă de răspundere, nu se lasă mal pre
jos in replici reprezentantul fabricii.

— Noi fugim de răspundere ?! Păi dacă-i 
vorba de răspundere vrem să arătăm câ 
In urma expertizei contabile ordonate de 
procuratură s-a stabilit că prejudiciul real 
este de numai 20 570 lei. Ma| mult, in 
același document se arată clar că organele 
de revizie ale fabricii au efectuat o veri
ficare superficială șl fără simț de răspun
dere...

— Aptopo. ce pretenții materiale are 
fabrica in urma acestei expertize ? în
treabă judecătorul.

— Lăsăm la aprecierea instanței cuantu
mul real al pagubei.

lată dec! că reprezentanții fabricii habar 
n-au de cuantumul prejudiciului. 11 lasă 
la aprecierea altora, care trebuie să știe 
mai bine decit ei înșiși cu cit a fost 
păgubit avutul obștesc „gospodărit" de ei. 
Analizind responsabilitățile și vinovăția 
fiecărei părți, instanța a constatat că 
paguba se datorează culpei comune 
a celor trei salariați și. concomitent 
a conducerii întreprinderii care n-a luat 
măsuri de depozitare și conservare a 
bunurilor respective. Ca atare, jumătate 
din pagubă (n.n. — din cea reală) va fi a- 
coperită de foștii salariați, iar cealaltă ju
mătate de conducerea unității. Ar mal (i 
de aflat un singur lucru : cine din condu
cerea fabricii urmează să-și deschidă 
punga ? Așteptăm tabelul cu imputările...

Corul 
chilipirgiilor 

păcăliți
— Dumneavoastră ?
— Tita Zamfir, l-am dat Inculpatului 600 

Iei fiindcă ml-a promis că-mi face rost de 
butelie de aragaz.

— Marinescu Mariana. Eu am dat 200 tot 
oentru butelie.

— Stânlcâ Alexandra. Mi-a promts că-mi 
araniează aprobarea oentru lumină electri
că sl l-am dat 400.

— Coatu Gheorghe. Eu l-am dat 150. Zi
cea că-mi poate găsi oentru nevastă un 
serviciu convenabil..

...Rind pe rlnd păgubașii trec pe la bară 
si declară cum au fost ei tras! oe sfoară 
de către inculpatul Baltă Gheorghe. cel care 
promitea marea cu sarea (plnă si atribui

Îndeplinirea optimă a sarcinilor de plan — 

în centrul atenției organizației de partid 

„ECONOMIA 
PE ÎNȚELESUL
TUTUROR14

Ridicarea nivelului 
de cunoștințe econo
mice ale oamenilor 
muncii, înțeleasă ca 
necesitate legată de 
îndeplinirea In condi
ții optime a planului 
pe 1973 și devansarea 
cincinalului șl ca o 
componentă a proce
sului de formare șl 
dezvoltare a conști
inței socialiste, con
stituie o principală 
preocupare a organi
zației de partid de la 
uzina „Semănătoarea" 
din Capitală. In a- 
fară de cursurile cu 
profil economic, care 
funcționează in uzină 
in cadrul Invățămin- 
tului de partid, comi
tetul de partid, in co
laborare cu comitetul 
sindicatului a mai or
ganizat cursul intitu
lat „Economia pe în
țelesul tuturor" la care 
participă aproape 50 
de muncitori, maiștri, 
șefi de brigadă, mem
bri ai organelor de 
partid și sindicat din 
uzină. Despre obiecti
vele și modul de des
fășurare a acestui 
curs, ne-a vorbit 
tovarășul CIIIRIȚA 
VICTOR, responsabi
lul cursului.

— Angajamentul a- 
sumat de uzina noas
tră de a înfăptui cin
cinalul în patru ani și 
jumătate, pune in 
fața colectivului sar
cini sporite sub ra
port cantitativ, dar 
mai ales calitativ. în
deplinirea lor recla.- 
mă măsuri organiza
torice ferme și in a- 
celasi timp cere ca 
fiecare muncitor, teh
nician și inginer să 
acționeze la locul său 
de muncă, cu toată 
energia și priceperea, 
pentru creșterea efi
cienței activității eco
nomice. Cursul nostru 
urmărește să facili
teze cunoașterea sar
cinilor mari care ne 
revin, a căilor con
crete prin care se 
poate acționa pentru 
realizarea lor la timp 
și la parametri cali
tativ superiori.

— Ce teme sînt pre
văzute in programul 
cursului ?

— In primul rind 
ne-am gindit ca prin 
acest curs să-i înar
mam ne oameni cu 
cunoașterea temeinică

a unor noțiuni cu care 
el «e Intilnesc foarte 
des In activitatea pro
ductivă. Astfel cursan- 
ții capătă răspuns 
la asemenea între
bări : Ce se înțelege 
prin producția globa
lă, productia-marfă și 
producțla-marfă vin- 
dută și încasată ? Ce 
se înțelege prin Indi
cele de utilizare a 
mașinilor și coeficlen-

0 interesantă 
acțiune 

în munca 
politică de masă 

Ia uzinele 
„Semănătoarea"

tul de schimb? Ce 
sint fondurile fixe ? 
Ce sint cheltuielile 
materiale de produc
ție? Care este structu
ra prețului de cost? Ce 
trebuie să știm des
pre prețurile de vin- 
zare ? etc. Sțăpinirea 
acestor termeni ii a- 
jută desigur la înțe
legerea corectă a fe
nomenelor economice 
și nu mai puțin a ne
cesității de a acționa 
cu fermitate pentru 
atingerea unor cote 
mai înalte ale eficien
tei. De altfel, cursul 
nu se mărginește nu
mai Ia explicarea 
unor termeni econo
mici ; folosind cazuri 
și situații concrete din 
activitatea întreprin
derii noastre, de mul
te ori chiar a secțiilor 
și atelierelor, sînt a- 
nalizate, spre exem
plu, modalitățile de 
creștere a indicelui 
de utilizare a mașini
lor, de atingere a 
unei înalte producti
vități a muncii, de re
ducere a costurilor de 
producție in uzina 
noastră.

Trebuie să arăt că 
în cadrul marii între
ceri pentru îndeplini
rea cincinalului In pa
tru ani și jumătate, 
colectivul nostru și-a 
fixat o seamă de o- 
biective economice, 
exprimate sub forma 
unor lozinci mobiliza

toare, ca de pildă : 
».Să producem numai 
ce este util, ce este 
eficient", „Nici un uti
laj sub randament, 
nici un minut nelu
crat". „Din aceeași 
cantitate de materii 
prime, mai multă pro
ducție", „Să respec
tăm contractele econo
mice", „Să ne autodo
tăm șl să dezvoltăm 
mișcarea de invenții 
și Inovații" ele. Aces
te obiective sint me
reu prezente in cursul 
nostru, atit expuneri
le, cit și dezbaterile 
urmărind să contu
reze căile concrete de 
acțiune pentru tradu
cerea lor in viață.

— Ce ne puteți spu
ne despre desfășura
rea cursului ?

— La prezentarea 
exouncrllor am atras 
cadrele do conducere 
alo uzinei, incepind cu 
directorul și ingine- 
rul-șef. Acestea iși 
ilustrează de obicei 
expunerile cu grafice 
și planșe pregătite la 
cabinetul nostru de 
științe sociale. Faptul 
că noțiunile economice 
sint explicate pe în
țelesul cursanțllor, că 
temele sint abordate 
in strinsă legătură cu 
problemele și necesi
tățile actuale ale în
treprinderii, a creat 
cadrul optim pentru 
dezbateri fructuoase : 
pot să vă spun că la 
fiecare lecție cursan- 
ții au adresat nume
roase întrebări, au ve
nit cu propuneri deo
sebit de valoroase 
pentru îmbunătățirea 
întregii noastre acti
vități economice ; ba 
mai mult, in dezbate
rile din acest curs 
s-au aflat germenii 
unor inițiative, cum 
este cea născută in 
secția a Vl-a a uzinei 
noastre : fiecare sala
riat al secției să eco
nomisească lunar 1 200 
lei prin folosirea ra
țională a materiei pri
me, a materialelor, a 
sculelor.

După cum se vede, 
rezultatele sint in mod 
cert pozitive și vom 
depune toate efortu
rile spre a le amplifi
ca mereu.

Convorbire 
realizata de 
Silviu ACHIM

Decada „Bucuria copiilor"
A intrat în tradiție 

ca. in intimDinarea zi
lei de 1 Iunie, in ca
drul decadei ..Bucuria 
coDiilor". unitățile e- 
conomlce de soeciali- 
tate si magazinele de 
desfacere să Dună la 
dispoziția părinților o 
gamă variată de arti
cole nentru ooDii. în 
acest an. magazinele 
cooperativelor de con
sum s-au Dregătit din 
timp, fiind bine a- 
Drovizionate. Potrivit 
vlrstel si preferințe-

lor copiilor, din ma
gazinele cooperative
lor de consum se pot 
procura diferite arti
cole de îmbrăcăminte 
— costumase, fustițe, 
pantaloni. pulovere 
etc., constituind tot 
atițea cadouri fru
moase și utile. De a- 
semenea. din magazi
nele respective se 
pot procura ultimele 
apariții editoriale pen
tru copii, stilouri, pi
xuri. cutii cu creioa
ne colorate. Coopera-

tia de consum a dus 
in vinzare. totodată, 
noi tipuri de jocuri 
distractive și educati
ve — păpuși, 
pentru micii ___
nari și micile gospo
dine, triciclete, troti
nete. O atenție deose
bită s-a acordat apro
vizionării cu dulciuri. 
Oricare din daruri 
vor fi alese — de la 
articole de îmbrăcă
minte Dină la jucării 
— vor fi tot at ițea 
bucurii pentru copii.

unelte 
grădi-

ice © Din instanța lin
rea unor loturi pentru grădini de zarza
vat). Că aceștia au dat dovadă de ușurin
ță, lăslndu-se duși in eroare, crezind 
orbește că ceea ce li se promite este „per
fect legal" — este una. Dar faptul că in
culpatul a dus la punct toată înșelătoria la 
adăpostul unor atribuții de natură obșteas
că — președintele unui comitet de cetățeni 
din cartierul Drumul Taberei — este cu 
totul altceva și acest lucru ar trebui să le 
dea serios de gindit celor din corul păguba
șilor. Fiindcă n-au dovedit ușurință doar 
atunci cind au fost înșelați, ci mai ales cind 
au pus in fruntea obștii din cartier pe unul 
care nu merita.

„El fugitivo" 
cu pretenții

— Recunosc, am fost hoț, dar acu’ sint 
om cinstit.

— Unde lucrezi ?
— Nu lucrez, dar n-am furat.
— Nu ești trimis in judecată pentru furt, 

ci pentru ultraj’ contra bunelor moravuri 
și tulburarea liniște! publice. De asemenea 
ești învinuit și de ultraj Împotriva organe
lor d? miliție.

— Onorată Instanță nu știu ce au cu 
mine milițienii de la secția 13. că eu in 
seara aceea săvirșjsem doar o contraven
ție fără pericol social... Puteau să mă 
amendeze...

— N-au mai avut pe cine, din moment ce 
dumneata ai fugit...

— Păi eu sint vinovat ? I
— Dar cine ?
— Dlnșil ! De ce nu m-au prins ?

(Din Interogatoriul luat. In fata 
Instanței. inculpatului Constantin 
Stan. Dosarul nr. 2219/1973 Judecăto
ria sectorului 6).

/x.

„II trăgea 
ața“...

la speculă

Din caietul 
grefierului

Rămas singur In apartament fiindcă-1 
părăsise sofia — motivele Dar să fie strins 
legate de tărăboiul pe care-1 făcea cind era 
mahmur șl asta se întimpla cam des — 
Gîlcescu Ion, din strada Slănic nr, 24. sec
torul 4, a găsit totuși că e cam prea mare 
casa doar pentru el. A pornit in căutare 
de chiriași. Numai că. după expresia unul 
vecin. Darcă-1 tot ..trăgea ata la rău“...

A pus asemenea condiții chiriașilor. In
cit numele său a aiuns să figureze cali
grafiat De copertile unui dosar penal, cu 
mențiunea „primirea unei chirii mal mari 
decit cea legală", Astea fuseseră condițiile 
sale : 400 ici pe lună pentru o cameră goa
lă (cam de vreo trei ori cit chiria pe care 
o plătea el Insusi) sl încă 100 pentru gaz 
si curent electric.

— Dar n-am primit asemenea «urnă pen
tru cele trei luni, se apără el. în mină 
nu mi-au dat decit 700, restul a fost trecut 
in contul zugrăvltului. Și-acum, dac-au 
plecat, ar trebui să mă despăgubească el 
pe mine fiindcă mi-au zgriiat pereții cu 
mobila șl trebuie să zugrăvesc iar...

...Pentru Gilcescu Ion. ața care l-a 
tras șl mal tare la rău a fost propria lui 
lăcomie, mentalitatea că ceea ce l-a asi
gurat statul — apartament pentru el și 
familia lui — poate fi speculat la bunul 
plac, fără a da nimănui socoteală. Cal
cule greșite, al căror decont îl va face 
legea. Iar legea permite închirierea, dar 
nu permite specula.

„Nu eu sînt vinovat că n-am plătit pen
sia de întreținere pentru cei doi copii ai 
mei, ci soția mea. Am rugat-o de mai 
multe ori să se înapoieze la domiciliul 
nostru, dar ea refuză pe motivul neîn
temeiat cum că n-am serviciu. Menționez 
că nici in continuare n-o să-i plătesc pină 
nu se întoarce acasă".

(Din declarația inculpatului Nlcolae 
Neacșu din București, str. Brătășanca 

nr. 51).

„Am fost împreună cu reclamanta și 
încă doi prieteni la restaurantul „Căsuța 
cu zorele" și am consumat 11 litri de vin, 
dar nu-mi dau seama cum de a ajuns cea
sul el la mine In buzunar, intrucit eu mă 
dusesem s-o conduc pină acasă. Poate 
cumva să mi-1 fi vindut șl n-a mal ținut 
minte..."

(Din dezbaterile dosarului nr. 
2224'1973 aflat pe rol la Judecătoria 
sectorului 6).

„Eu sint un om cinstit și chiar aveam 
serviciu, dar din cauză că înșelasem mai 
mulți cetățeni care au început să mă caute 
pe la slujbă, mi s-a făcut rușine de colegi 
și am plecat. M-am angalat in altă parte, 
dar și aici m-au dibuit creditorii, așa că mă 
înțelegeți de ce n-am mai lucrat nicăieri in 
ultimul timp..."

(Din declarația inculpatului in do
sarul nr. 14242/1972. soluționat recent 
de Judecătoria sectorului 5).

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU
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în ocrct an. suprafața amenajată pentru Irigat depășește un milion 
ne nectare. Buni parte din aceste terenuri sint deținute de cnoperati- 
'clc agricole si sint cultivate îndeosebi cu plante prâșitoarc : porumb, 
■ loarea-soarelui. sleclâ de zahăr, legume etc. Recent. Ministerul Agri
culturii. Industriei Alimentare și Apelor. împreună cu Uniunea Xaiio- 

c,or Agricole de Produc|le au stabilit noi criterii dc 
“ rooprralorilor care lucrează in acord global la culturile 

irigate. Despre acestea ne-a vorbit iov. MARCEL MOGOSIU. director 
• n minister.

Obținerea unor recolte mari p»’ 
terenurile amenajate pentru irigat 
este hotăntă in cea mai marc mă
sura de calitatea lucrărilor de udare. 
Organizarea muncii la culturile de 
S'01? prezintă anumite par
ticularități. Aici lucrează moto
pompiști și minuitori dc conducte 
etc. Iată de ce. 
in cursul anilor 
s-a urmărit per
manentizarea a- 
cestor formații si 
cointeresarea lor 
in executarea la 
timp a udărilor 
cu volumul de 
ană stabilit in 
tehnologia aces
tei culturi. De 
exemnlu, in 1972.
• Preconizat ca 
pentru depășirea 
product iilor pla
nificate să se a- 
corde retribuire 
suplimentară for
mațiilor de mo- 
tooompisti și ale 
celor care schim
bă conductele. 
Experiența a nu
meroase unităti 
agricole a dove- 
dit că retribuirea 
suplimentară pen
tru irigarea cul
turilor după prin

cipiul unei cote progresive în ra
port cu depășirea producției planifi
cate nu este, in toate cazurile, sufi
cient de stimulativă pentru a co
interesa formațiile de lucru respec
tive să depășească producțiile pla
nificate. Tocmai de aceea. Ministe
rul Agriculturii. Industriei .Alimen
tare și Apelor. împreună cu Uniu
nea Națională a Cooperativelor 
gricole 
sistem 
care a 
irigate.

— Cum se organizează mun
ca la culturile irigate pentru a 
se putea aplica cu 
bune acordul global ?

— In primul rind se constituie 
formații de lucru din motopompiști 
$i cooperatori, care iau în primire o 
anumită suprafață de teren amena
jat pentru irigat pe toată durata 
ciclului de producție, respectiv de la 
însămințat pinâ la recoltare și eli-

berart» terenului de coceni. D« r- 
xemplu, formația de muncă pentru 
irigarea prin asper^iune a 60 hectare 
de porumb este alcătuită din doi 
motopompiști care lucrează in două 
.schimburi de 10 ore și servesc două 
motopompe In fiecare schimb sint 
necesari cile 2—3 udători care mută

(4 udări pe campanie cu o normă de 
udare de 800 metri cubi de apă In 
hectai). înmulțind cu cifra 60. care 
reprezintă numărul hectarelor cu 
porumb luate in primire, rezultă că 
formația respectivă va primi ca re
tribuire dc bază 19 680 lei.

— Intrucif este vorba de co
interesarea formațiilor dc moto- 
pompiști-udâtori. cum se va 
face retribuirea lor suplimen
tara pentru depășirea producției 
prevăzute ?

— Să considerăm că adunarea ge
nerală a cooperativei agricole a a- 
probat să se acorde retribuție supli
mentară 50 la sută dm producția

Munca în acord global
la culturile irigate

Precizări ale Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor 
și ale Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție

A- 
de Producție au elaborat un 
nou. mai eficient, de anli- 
acordului global la culturile

rezultate

conductele. Elementul stimulativ al 
acestei noi forme dc organizare con
stă in aceea că retribuirea lor supli
mentară se face in raport direct cu 
ponderea manoperei pentru irigat din 
totalul manoperei exprimate in nor
me de categoria intii. prevăzute in 
devizele de lucrări pentru un hectar 
de teren. Să exemplificăm. La un 
hectar cultivat cu porumb boabe de 
la care se obține o producție de 6 000 
kg la hectar valoarea retribuirii în
tregii manopere este de 1 417 lei. 
Din aceasta, pentru lucrările de în
treținere și recoltare a unui hectar, 
inclusiv pentru încărcarea și descăr
carea producției sint necesare, potri
vit calculelor făcute, 43.5 norme de 
categoria intii, care echivalează eu 
o retribuire de 1 089 lei încasată de 
cooperatorii care execută lucrările 
respective. Formația de motopom- 
piști-udători urmează să încaseze 
diferența de 328 lei. Această sumă 
rezultă din valoarea celor 13.1 nor
me pe care le execută la un hectar

realizată peste plan. Ea se reparti
zează proporțional cu ponderea ma
noperei executate de cele două for
mații : 77 la sută pentru formația de 
muncă ce execută lucrările de în- 
treținere, recoltare. încărcare și des
cărcare și 23 la sută pentru form,0.- 
ția de motopompiști-ucratori. Să 
luăm un exemplu. în cazul depăși
rii producției planificate de 6 000 kg 
la hectar, cu 2 000 kg — in condiții 
de irigare se pot obține ușor recolte 
de 8 000 kg la hectar — se acordă ca 
retribuție suplimentară 1 100 lei (cal
culat la 1.10 lei kg de porumb). Din 
acestea, 847 lei revin formației de lu
cru care execută lucrările de între
ținere — recoltare și 253 lei forma
ției de motopompiști-udători. Pen
tru întreaga suprafață de 60 hectare 
angajată in acord global, valoarea 
retribuției suplimentare care se cu
vine formației de motopompiști- 
udători se ridică — in cazul depă
șirii cu 2 000 kg la hectar a produc
ției planificate — la 15 180 lei.

în mod asemănător se Calculează 
retribuirea suplimentară care se cu
vine formației dc muncă care exe
cută lucrările de întreținere și re
coltare. La o suprafață angajată de 
1.5 ha și la o producție do 6 000 kg 
la hectar, retribuția do bază va fi de 
1 089 let. iar retribuirea suplimen
tară — in cazul depășirii cu 2 000 kg 
a ~ producției pl.aniflcnto — va fi 
1 270,50 lei. O parte se acordă In 
bani, iar alta in natură, după cum 
hotărăște adunarea generală. S-ar 
părea că sint «urne mari. Nu trebuie 
trecut cu vederea faptul că. in anii 
precedenți, l«a culturile irigate nu au 
fost obținute recolte corespunzătoare 
tocmai datorită faptului că «a lipsit 

un sistem stimu
lativ dc retribui
re a cooperatori
lor care lucrează 
in sectorul cul
turilor irisatc.

Calculatii ase
mănătoare se în
tocmesc st pen
tru celelalte cul
turi irigate. Insă 
la sfecla de za
hăr si lucerna, de 
exemplu. retri
buirea suplimen
tară pentru depă
șirea producției 
planificate se a- 
cordă numai in 
bani. De exem
plu. la «fee la de 
zahăr, pentru o 
depășire cu 10 
lone a producției 
planificate de 50 
tone la hectar se 
acordă o retri
buție suplimen
tară de 1 500 lei. 
din care 1 425 lei 

revin formației de cooperatori care 
exbcutâ lucrările dc intreță ne re-recol
tare și 75 lei echipei dc motopom
piști-udători. La lucerna, la o depă
șire cu 10 tone a producției planifi
cate de 60 tone masă verde la hectar, 
valoarea retribuirii este de 500 lei, 
din care 190 lei celor care execută 
in acord global lucrările de întreți
nere și recoltare și 310 lei echipei 
de motopompiști-udători.

Sint tarife foarte stimulative pen
tru toți cei care lucrează in ’ acord 
global la culturile irigate. Ele se 
aplică în cooperativele agricole in 
care nu s-au introdus forme de re
tribuire cu venit garantai. Important 
este ca. in aceste zile, să se definiti
veze angajamentele intre consiliile 
de conducere și intre formațiile care 
execută lucrările de irigare pentru a 
se putea trece la udarea culturilor 
cind nevoile plantelor o vor cere.

Convorbire consemnată de
I. HERȚEG

O mie de tineri și tinere din 
Dolj și alto județe ale țării au 
îmbrăcat simbfttă uniformele de 
brigadieri, inaugurind șantierul 
național Cetate—G«alicea Mare, 
unde urmează a se construi un 
sistem de irigații care va cu
prinde o suprafață de peste 
48 000 hectare.

La aceste lucrări vor mai lua 
parte — in timpul vacanțelor 
— studenți ai Universității din 
Craiova, precum și elevi ai li
ceelor agricole din Dolj.

La festivitatea de inaugurare 
a noului șantier au participat 
Gheorghe Petrescu, prim-secre
tar al Comitetului județean 
Dolj al P.C.R., și Ion Traian 
ștefănescu. prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului.

Intr-o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, semnatarii actului de 
constituire a șantierului au ex
primat ,hotărirea lor ca, prin a- 
doptarea unor 
plexe 
rioară 
șească 
montaj 
rească cu 300 lei productivitatea 
muncii pe brigadier și să redu
că cu 1 600 000 lei cheltuielile 
de producție planificate, să dea 
in folosință in acest an o su
prafață de 1 500 hectare irigate 
din planul pe 1974, să economi
sească 20 tone benzină, șă sirin
gă 20 tone metale vechi și să 
efectueze un volum total de 
15 000 ore muncă patriotică.

măsuri
de organizare 
a muncii, să 
planul de construcții- 
cu 600 000 lei. să spo-

eom- 
supe- 
depă-

(Agerpres)

Parametri ai pasiunii
și competenței 
inginerești

Dc la 6 mai a. c. a început să producă cocs metalurgic prima bate
rie a uzinei cocso-chimice de ia Combinatul siderurgic din Galați. 
Această informație lapidară nu spune mult celui care nil cu
noaște ce este o uz.ină cocso-chimică sau, mai exact, In ce constă uzina 
de la Galați. De aceea, ne-am adresat proiectantului, acela care a văzut 
primul, cu ochii mințit, ceea ce există acum la scară industrială.

— In primul rind trebuie să arătăm că uzina cocso-chimică dc la 
Galați se situează, datorită capacității sale, printre cele mal mari exis
tente in lume la ora actuală — ne spune MIRCEA ENCIOIU, inginer 
șef la Institutul de proiectări pentru industria metalurgică (IPROMET) 
din București, In Europa, doar in Polonia și Uniunea Sovietică există 
uzine cu o capacitate asemănătoare. De fapt, am colaborat strins la 
realizarea proiectelor cu specialiști din aceste două țări, care dețin o 
experiență vastă in domeniul respectiv. Cocseria de la Hunedoara, con
struită in anii '50, arc • ............................
gălățeană.

o capacitate de 2,5 ori mai mică decit „sora“ ei

„ANALIZA VALORII" UN EVENIMENT REMARCABIL PE ȘANTIERUL

un instrument modern de creștere a eficientei economice
■ia1 incinta uzinelor

HIDROENERGETIC DE PE SOMEȘ

Străpungerea galeriei de fugă

a-

Esle cunoscut că prin hotârirea 
Comitetului Executiv cu privire la 
reorganizarea activității academiei 
„Ștefan Gheorghiu" s-a stabilit ca 
un obiectiv important al academiei 
înarmarea cadrelor cu știința condu
cerii, cu temeinice cunoștințe pri
vind planificarea, organizarea și 
conducerea economiei și a vieții so
ciale. Pe această linie, la academie 
se desfășoară multiple- activități, 
intre care organizarea unor cursuri 
destinate formării de specialiști in 
metode și tehnici moderne de con
ducere și organizare. In cadrul
cestor cursuri sint abordate o serie 
de discipline sau domenii noi. aca
demia considerind o îndatorire de 
prim ordin să contribuie la propaga
rea noului in activitatea economico- 
cocială.

O asemenea disciplină, formind o- 
biectivul unui curs special in acți
unea de pregătire a cadrelor din 
unitățile economice o constituie ana
liza valorii. Această disciplină esle 
practicată la ora actuală la o seară 
din ce in ce mai largă pe plan mon
dial. fiind semnificative, in acest 
sens, includerea sa in programele de 
invățămint ale celor mai renumite 
universități din toată lumea, recu; 
noașterea și promovarea prin acțiuni 
guvernamentale in unele țări, exis
tența unor asociații internaționale 
care au ca scop propagarea analizei 
valorii.

In ce constă această tehnică, ce 
avantaje oferă aplicarea ei in eco
nomie ?

Esența ..analizei valorii" constă 
Intr-un mod nou de a pune proble
ma reducerii cheltuielilor de fabrica
ție. concomitent cu îmbunătățirea ca
litativă a produselor. Pentru redu
cerea cheltuielilor de fabricație exis
tă numeroase metode care sint 
intens aplicate in economia noastră. 
Aproape totalitatea acestor metode 
au o caracteristică comună — și anu
me caracterul concret, faptul că por
nesc de la un anumit obiect care 
trebuie produs și pentru a cărui La- 
bricație se caută soluțiile cele “ 
puțin costisitoare.

Există insă și o altă calc, 
puțin explorată și care diferă 
toate celelalte prin aceea câ 
pleacă de la un obiect fizic dat, ci 
de la necesitatea socială ce trebuie 
să fie satisfăcută, prin intermediul 
acestuia.

„Analiza valorii" utilizează tocmai 
această cale. Ținind seama de fap
tul că deciziile care hotărăsc in cea 
mai mare măsură costurile și calită
țile unui produs, caracteristicile lui 
funcționale și estetice, se iau in faza 
de concepție, tehnica de analiza va
lorii acționează la nivelul concepției, 
fiind îndreptată in direcția optimiză
rii relației dintre cheltuieli și servi
ciile obținute de societate. Forma 
Lzică, corpul material al produsului, 
prin intermediul cărora serviciile 
dorite pot fi furnizate, constituie o 
rezultantă a aplicării acestei tehnici 
și nu un punct de plecare.

Pornind de la ideea că prețul de 
cost al unui anumit produs dat nu 
exprimă explicit ceea ce se consumă, 
ci ceea ce se obține in procesul de 
producție din punct de vedere al 
utilității sociale, tehnica de „analiză 
a valorii" introduce noțiunea de preț 
de cost al funcțiilor produsului. Pa
rametrii funcționali și estetici 
unui produs exprimă serviciile 
care produsul le poate furniza con
sumatorilor prin intermediul purtă
torului material care este corpul său 
fizic. Aceste servicii sau ..funcții", 
cum sint denumite in „analiza va
lorii", sint evaluate din punct de 
vedere al importanței, al ponderii 
ior la valoarea de întrebuințare a

produsului. Pe de altă parte, se de
termină cheltuielile necesare pentru 
realizarea fiecărei funcții in parte, 
ca părți componente cu ponderi di
ferite in prețul de cost total. Se sta
bilesc astfel relații noi intre chel
tuielile de producție și serviciile fur
nizate societății, relații care permit 
orientarea concepției constructive a 
produselor spre soluțiile de maximă 
eficiență.

Nu vom insista aici asupra deta
liilor de metodologie; ne vom măr
gini numai la a remarca locul în
semnat pe care ii ocupă, in arsenalul 
metodologic al „analizei valorii**, 
modelarea logică și matematică a 
legăturilor dintre costuri și servicii, 
in paralel cu metodele de cerceta
re imaginativă. Sistemele integrate 
de conducere cu ajutorul calculatoa
relor, rezultate din unirea celor două 
discipline complementare — infor-

In acțiunea de perfecționare 
a activității economico-so- 
ciale să promovăm larg me
todele și tehnicile superi
oare de conducere și orga-

nizare

mai

mai 
de 
nu

ai 
pe

matica și cercetarea operațională — 
deschid, de asemenea, noi perspec
tive și pentru „analiza valorii".

Considerăm insă că cele mai con
vingătoare argumente in sprijinul 
aplicării largi a acestei metode sint 
înseși rezultatele practice la care ea 
conduce pe planul reducerii costu
rilor, al creșterii eficienței activității 
economice. Ne vom referi in acest 
sens la experimentările făcute chiar 
in cadrul cursului organizat la aca
demia „Ștefan Gheorghiu". Partici- 
panții la cursul menționat au întoc
mit, sub îndrumarea cadrelor didac
tice. 44 de proiecte ce atestă posibi
litatea reducerii prețului de cost la 
produsele studiate intre 15 și 62 la 
sută, concomitent cu îmbunătățirea 
lor calitativă. Așa, bunăoară, prin a- 
plicarea tehnicilor de analiza va
lorii la structura de rezistență a 
tunelului de apropiere a agregatelor 
necesare unei stații de betoane de 
tip „Elba" și „Nicolina" — (autor 
ing. Aureliu Lichwar de la între
prinderea de construcții agrozooteh
nice București) s-a reușit o reducere 
a prețului de cost cu 62 la sută; e- 
conomia a fost obținută aproape in
tegral pe seama reducerii cheltuie
lilor materiale — 12 445 kg de metal 
și 186 mc de beton pe fiecare tunel 
realizat. O altă analiză, aplicată la 
corpurile de iluminat exterior (au
tor ing. Alexandru Necula, din ca
drul Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini Unelte și Elec
trotehnică, cu concursul unor spe
cialiști al uzinei „Electrobanat" din 
Timișoara) a asigurat reducerea pre
țului de cost la acest produs cu a- 
proape 34 la sută. Pe această cale s-a 
realizat aproape trei sferturi 
sarcina de reducere a prețului de
cost planificată pe acest an la 
treaga producție de oorpuri de ilu
minat.

Evident, modestele rezultate obți
nute de noi nu reprezintă nici o in
fimă parte din ceea ce s-ar putea 
obține prin practicarea .analizei va
lorii" pe scară largă in economie. 
Cu toate acestea. tehnica de „anali-

ză a valorii" nu a devenit încă o 
practică curentă de lucru. (De abia 
de eurind, in urma unui simpozion, 
două unități constructoare de mașini, 
..Electroprccizia" Săcele și „6 Mar
tie" Zărnești. și-âu exprimat intenția 
să statueze analiza valorii ca practică 
permanentă de lucru). O cauză a 
acestei situații o constituie desigur 
lipsa unei informări temeinice a ca
drelor de conducere 
asupra conținutului 
potențiale ale 
Este, desigur, 
pășită faza cursurilor și 
perimentărilor la scară i 
Credem că ceea ce se 
in primul rind. este ca 
rele industriale să se preocupe intens 
de introducerea „analizei valorii** in 
practica de lucru a unităților subor
donate și, totodată, să treacă hotărit 
la formarea de specialiști prin 
cursuri proprii.

Pe măsura formării specialiștilor 
este necesar să se creeze condițiile 
care să permită folosirea lor optimă, 
prin elaborarea și aplicarea unei sta
tuări organizatorice adecvate. Cre
dem că s-ar cuveni, de asemenea, 
examinată și soluționată corespun
zător problema planificării „analizei 
valorii", in sensul stabilirii nomen
clatorului de produse ce urmează a 
fi analizate și chiar si a cifrei mi
nime de economii ce trebuie realiza
te intr-o anumită perioadă de plan. 
Aceste măsuri ar putea fi e- 
șalonate in timp și completate cb 
altele asupra cărora nu ne vomroprl 
aici.

Rostul rindurilor de față este 
doar acela de a atrage atenția asu
pra unei tehnici de mare eficiență 
economică potențială, prea puțin cu
noscută incă și, ca atare, insuficient 
folosită în economia noastră, de a 
pleda pentru desfășurarea unei ac
țiuni menite să facă din tehnicile 
„analizei valorii" un bun al tuturor 
specialiștilor care lucrează în sfera 
producției materiale.

din 
Și 

tehnicii 
timDul să fie de- 

i a ex- 
restrinsă. 

impune, 
ministe-

economie 
resurselor 
amintite.

Ing. Petre ORĂNESCU 
academia „Ștefan Gheorghiu'

(Urmare din pag. I)

din
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4 posturi de directori, 41 de posturi 
de ingineri șefi și adjunct!. 4 posturi 
de contabili șefi și adjuncți, 259 de 
posturi de șefi de servicii și adjuncți 
— cadre cu pregătire tehnico-econo- 
mică superioară — care au si în
ceput să lucreze, fie in sectoarele de 
concepție și proiectare, fie in sectoa
rele de producție, fiind mult mai 
utile societății si lor insile.

Pe fundalul acestor mari avantaje 
apar, insă și detalii discordante, de
terminate de interpretările personale 
ale normelor legale și. prin urmare, 
deformate, despre care aminteam la 
inceput. în primul rind, este vorba 
de o slăbire a fermității in aplicarea 
măsurilor, de spiritul conciliant care 
a apărut chiar in atitudinea directo
rului general al centralei ! Către 
sfirșitul lunii martie, la numai citeva 
zile după publicarea in presă a De
cretului privind stabilirea normelor 
de structură unitare, directorul ge
neral al centralei, ing. Ion Velca. și 
secretarul comitetului de partid, ing. 
Ilie Popa, declarau in ziarul nostru 
că, de pe urma raționalizării organi
zatorice, centrala va ciștiga un spor 
de 2 300 de cadre. Azi constatăm că 
directorul general se situează pe o 
poziție ceva mai retrasă, pentru că 
cei 2 300 au devenit, in fapt. 2013. 
N-avem căderea să apreciem care

a hidrocentralei subterane de la Mărișelu
CLUJ (Corespondentul „Scân

teii", Alex. Mureșan). Simbătă 
după-amiază, pe șantierul Sis
temului hidroenergetic de pe 
Someș a avut loc un eveniment 
remarcabil : străpungerea ga
leriei de fugă a hidrocentralei 
subterane dc la Mărișelu. Gale
ria, care va servi la evacuarea 
apei din hidrocentrala subtera
nă. are o lungime de 3 631 m și 
un diametru de 5 m. Evenimen
tul are loc cu 19 luni înainte dc 
termen. Acest avans inseamnă 
peste 3 milioane lei economii la 
prețul de cost și posibilitatea ca 
forța de muncă de aici să fie 
utilizată in alte puncte ale șan
tierului. Succesul a fost posibil 
datorită organizării superioare a 
lucrului : dacă in anul trecut 
viteza de înaintare lunară a fost

de 102 m. in primele 4 luni din 
acest an ea a atins o medie de 
112 m, ceea ce reprezintă un 
nou record.

Cu prilejul scurtei festivități 
care a avut loc in momentul 
intilnirii celor două formații de 
lucru in subteran — echipele 
conduse de minerii Alexandru 
Fărcaș și, respectiv, Nicolae 
Aldea — tovarășul Ștefan Mocu- 
ța. prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Cluj, a fe
licitat călduros constructorii, 
inginerii și proiectanții care au 
contribuit la realizarea acestui 
obiectiv. urindu-le, in con
tinuare. noi succese în întrece
rea socialistă consacrată înde
plinirii înainte de termen a cin
cinalului.

— Ce rațiuni econo
mice au stat la baza 
construirii acestui o- 
biectiv ?

— In final, produc
ția Combinatului si
derurgic de la Galați 
va ajunge la aproape 
6 milioane tone de 
oțel lingou, laminat 
in table și benzi, in 
rulouri. Dar pentru a 
produce oțel este ne
voie de fontă. iar 
fonta nu poate fi re
alizată fără cocs. Ți- 
nind seama că pinâ 
la sfirșitul cincinalu
lui combinatul tre
buie să dea 47 la sută 
din producția dc oțel 
a țării și peste 90 la 
sută din producția de 
laminate plate. am
plasarea uzinei cocso- 
chimice la Galați a- 
pare pe deplin justi
ficată. De asemenea, 
se asigură' o bună 
parte din necesarul 
de cocs al altor uni
tăți siderurgice.

— In mare măsură 
cărbunele cocsificabil 
se importă. Pornind 
de la această realita
te, cum ați abordat 
problema aprovizio
nării cu cărbune și a- 
sigu rării eficienței e- 
conomice ?

— Soluția tehnolo
gică adoptată permite 
folosirea în proporție 
de 30 Ia sută a cărbu
nilor slab cocsificabili 
din Valea Jiului. A- 
ceasta constituie și 
noutatea uzinei cocso- 
chimice. Procedeul de 
preparare selectivă, 
realizat de inginerii 
noștri, permite folosi
rea cărbunilor indi
geni, fapt care ridi
că mult eficiența In
vestiției. Fondurile de 
investiții avansate vor 
fi recuperate în nu
mai 5 ani, iar cele va
lutare in numai un 
an și jumătate. Eloc
vent pentru economi
citatea soluțiilor a- 
doptate la construcții 
și instalații este fap
tul că, din volumul 
total de utilaje, 70 la 
sută au fost montate 
in aer liber, iar gra
dul de ocupare a su
prafeței uzinei este de 
83 la sută. Ca atare, 
investiția specifică pe 
tona de produs finit 
este comparabilă cu 
cea din țările avan
sate din punct de ve
dere industrial.

— Privitor la dura
ta realizării obiecti
vului, comparațiile 
sint tot atit de favora
bile ?

— Primele studii au 
fost efectuate in I960, 
proiectarea propriu- 

incepind

1969. Construcția a 
fost începută in fe
bruarie 1970. Țintnd 
seama de volumul u- 
riaș de lucrări — nu
mai proiectarea a În
sumat 3,1 milioane ore 
proiectare — ce au 
fost executate pe șan
tier, se poate spune 
câ timpul in care a 
fost terminată prima 
etapă a investiției a 
fost destul de scurt. 
De la deschiderea 
șantierului au fost să- 
pați circa 2.4 milioa
ne mc de pămint, au 
fost turnați in jur de 
180 000 mc ' ‘ 
montindu-se
tone utilaje tchnolo-

beton,
20 000

Dialog cu pro
iectantul celei 
mai mari și mo
derne uzine coc
so-chimice din 

|arâ

gice, peste 500 km 
cabluri electrice, 30 
krri conducte tehno
logice, 40 km conduc
te termoenergetice, 12 
km transportoare și 
30 km rețele hidro
tehnice.

— Uzinele cocso- 
chimice sint un factor 
puternic de poluare. 
Cum se încadrează 
noul obiectiv in nor
mele stabilite pentru 
protejarea mediului 
înconjurător ?

— Am urmărit atent 
această problemă deo
sebit de importantă. 
Prin volumul impre
sionant de gaze și pul
beri rezultate din 
procesele tehnologice, 
uzina cocso-chimică 
putea deveni un focar 
puternic de poluare. 
Dar in urma măsuri
lor luate, uzina poate 
fi considerată ca unul 
din obiectivele „cura
te". Existența unor 
instalații complete 
pentru captările de 
gaze, procedeul de 
stingere uscată a căr
bunilor, montarea unor 
electrofiltre dc mare 
putere asigură prote
jarea mediului încon
jurător. Pentru cură
țirea apelor reziduale 
s-au construit bazine 
de epurare biologică 
cu o capacitate *' 
2 500 mc pe zi.

— De ce uzina 
numește cocso-chimi-

de

se

— Pentru că alături 
de cocs, produsul prin
cipal, vor fi realizate 
o serie de produse 
chimice ce vor rezulta 
din prelucrarea gazu
lui de cocs. Astfel, 
cind toate cele 6 ba
terii ale uzinei cocso- 
chimice vor merge din 
plin, pe lingă cele 
peste 2 milioane tone 
de cocs realizate 
anual, se vor produce 
și 15 000 tone sulf, 
29 000 tone benzen, 
29 000 tone ape amo- 
nlacale, 6 000 tone to- 
luen și soivenți orga
nici, 8 000 tone nafta
lină, 40 000 tone ule
iuri, 42 000 tone smoală 
brichetată și 22 000 
tone smoală pentru 
electrozi. Adăugind* și 
faptul că energia ca
lorică a gazului de 
cocserie va fi recupe
rată, ceea ce echiva
lează cu 250 000 tone 
păcură, aveți ansam
blul gradului înalt de 
prelucrare a materiei 
prime, economicitatea 
soluțiilor 
adoptate.

— Ce a 
în viața 
proiectarea 
lui de la Galați, reali
zată cu o contribuție 
însemnată a concepției 
proprii ?

— In primul rind, a 
constituit un serios 
examen al competen
ței proiectant Hor noș
tri. Prin problemele 
deosebite 
buit a fi ____
prin amploarea lucră
rilor de proiectare și 
gradul de noutate al 
acestora, in rindul co
lectivelor de proiec
tare, al specialiștilor 
noștri s-a 
adevărată 
pentru __  ___
inteligentei tehnice. 
Acum, cind prima ba
terie a uzinei cocso- 
chimice a inceput să 
producă, trebuie re
marcate colectivele de 
proiectanți conduse de 
inginerii Mihai Bâlă- 
nescu, Gheorghe Pe
trescu, Mihai Nicu- 
lescu, Victor Novinski, 
Alexandru Netcu, Cor
nel Păiuș, Gheorghe 
Dobrian, Vasile Stan, 
care, prin soluțiile 
originale elaborate, 
simplitatea și econo
micitatea acestora, dar 
mai ales prin calitatea 
lor, au adus o va
loroasă contribuție la 
realizarea acestui 
biectiv industrial.

tehnologice

reprezentat 
institutului 
obiectivu-

ce au tre- 
rezo-lvate, ,

produs o 
emulație 

fructificarea

o-

Interviu consemnat de 
ing. Dan 
CONSTANTIN

Foto : E. DichiseanuImagine din secția a lll-a echipare electrica din cadrul uzinei „Automatica

dintre aceste două cifre corespund 
situației reale. In schimb, putem să 
întrebăm : cind a exagerat conduce
rea centralei industriale — atunci 
cind a făcut o declarație publică sau 
mai tîrziu cind a trebuit să aplice 
măsurile ? Să se fi renunțat, cu mă
rinimia improprie conducătorului nos-‘ 
tru din economie, la o producție su
plimentară de aproximativ 10 milioa
ne lei lunar, cit ar fi putut realiza 
cele 300 de cadre dispărute subit

pe filieră, nu se constată nici o îm
bunătățire. Absolut nici o întreprin
dere a centralei, din cele 9 aflate in 
(ară, n-au primit măcar un inginer, 
sau chimist, sau farmacist, sau eco
nomist, sau biolog. Ca și in alte ca
zuri semnalate anterior in ziarul nos
tru, transferul de cadre cu pregătire 
superioară are loc doar pe o foarte 
restrinsă arie din jurul centralei, ne
depășind perimetrul Capitalei. L-am 
întrebat pe directorul economic al

Consemnăm strict un dialog cu di
rectorul general. „Din ministerul de 
resort a fost repartizat, in centrala 
dv.. vreun specialist ?“ ,.Nu“ ! „Ab
solut toate întreprinderile dv. sint 
încadrate azi cu specialiști, cu cadre 
competente in a decide și soluționa 
problemele complexe ale producției?*' 
„Sint unele excepții, de pildă fabrica 
din Mnrășcșli. Vom detașa in eurind 
acolo citeva cadre tehnice. Trebuie 
insă să recunoașteți și dv. că această

din aria vizuală a conducerii cen
tralei ?

La slăbirea fermității se mai a- 
d^ugă și o oarecare tendință de es
camotare in problema redistribuirii 
cadrelor dc Ingineri și economiști. In 
cazul de față avem de-a face, in 
exclusivitate, cu „mișcări pe loc“, in 
cadrul aceleiași unități productive, si. 
cel1 mult, cu citeva transferuri din 
aparatul strict al centralei spre fa
bricile din București. Mai departe,

centralei. Constantin Șandru : ce în
treprinderi in subordine vă fac cele 
mai multe necazuri ? „Sub aspectul 
aprovizionării și al diversificării pro
ducției — majoritatea'1, nc-a răspuns 
el. Da, sint unele dificultăți in uni
tățile productive și, totuși, cadrele 
de ingineri, chimiști etc. slnt tri
mise de regulă in fabricile din Bucu
rești pe care au fost grefate centrala 
de acum sau cele două grupuri in
dustriale alipite centralei.

indicație, cu detașarea, este foarte 
recentă'*. ,,Da, recentă, dar dacă nu 
venea, fabrica din Mărăscști nu ră- 
minea, în continuare, fără cadre teh- 
nico-inginerești ?“ La această între
bare. directorul general a preferat să 
nu răspundă. Ce ar fi putut spune ? 
Cert este că detașarea unor specia
liști, pe timp limitat, va aduce după 
sine o redresare a situației de pro
ducție in unele întreprinderi, însă a- 
ceasta nu va rezolva, temeinic și de

durată, cererea de cadre din unită
țile productive.

Da, nimic de spus, de pe urma ra
ționalizării structurii organizatorice, 
centrala respectivă a obținut, pentru 
societate, considerabile avantaje, însă 
acestea puteau fi mult mai mari 
dacă se acționa cu aceeași fermitate 
și cu aceeași răspundere in aplicarea 
tuturor măsurilor. Reținem însă că 
sporul de cadre preconiz.it pentru 
producția materială s-a diminuat ; 
că specialiștii n-au ajuns încă la în
treprinderile din țară ; că din mi
nister n-a ajuns nici un specialist la 
centrală ; că indicația privind deta
șarea specialiștilor in fabricile din 
țară o fi ea de dată recentă, însă 
obligația centralei de a-și organiza 
singură treburile, potrivit nevoilor 
sale, este cit se poate de veche, da- 
tind de la Înființarea ci, in urmă cu 
cițlva ani.

Dar să conchidem. Nu putem să nu 
dăm deplină dreptate directorului ge
neral al centralei, care spunea : „Noi 
privim aplicarea măsurilor de rațio
nalizare organizatorică a unităților 
noastre economice ca o acțiune per
manentă, fiind necesare noi și noi 
perfecționări**. Are perfectă dreptate. 
Dacă a$a se va proceda, atunci so
cietatea, noi toți vom. beneficia de 
pe urma aplicării, in condițiile celei 
•nai înalte eficiente economice, a mă
surilor inițiate de conducerea parti
dului și statului.

preconiz.it
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E'tc r:i --c si ne preocupe viito
rul f:lmult>: românesc de animație. 
Al - j ar’â, „a omi . r, eri ii s.nt 
ic'.h -.c. practic, posibilitățile tutu
ror celorlalte această n-tă eu o atit 
de marc forță de penetrație în rin- 
dul spectatorilor, de orice conditi'’ 

la orice anotimp al vieții, această 
artă ti:i’<--i. cea mai creatoare din 
ansamblul arr-’nr vizuale, e«te, prin 
definiție, o aria de viilor. O dove
dește i iîr- aEi n istori°.

Si filmul românesc dc animație 
a r un trecut de care iubitorii a- 
ceslu: gen atractiv si dinamic — f e 
*•1 creatori, «pectatori dc toate vira
tele sau critici — nu pol face ab
stracție. Un trecut rar? obligă. încă 
n primei? decenii ale «ocolului nos

tru. pe vremea ..primilor pași", Au
rel Petrescu își imagina — cu mij
loacele rudimentar^ ale timpului — 
un răcală in acțiune (Păcală in lună. 
Păcală amorezat).

acest cen la 
Nu demult, 

cadrul unei 
la

tale tematică și stilistică a produc- 
tlei. Și lotuși, animația românească 
trece, hotărit lucru, printr-un impas. 
Cauza principală trebuie căutată, 
trod, in chiar concepția de ansam
blu a producției : ipseși rațiunile 
principale dr cxL-tență si do efi
ciență educativ-cHetică ale filmului 
de animație sint uneori escamotate 
și faptul devine evident dacă par
curgem fiecare dintre „capitolele" 
t nxatice sau stilistice ale acestui gen 
atit de generos in ixisibilitâti.

Preocuparea predilectă a realiza
torilor pare a fi. in prezent, micro- 
< <eul filozofic si poetic. Lftsind la o 
parte discuția privind oportunitatea 
unei asemenea orientări / ....
(eseul filozof:c are, e drept, mu! 
c'iutare in pcisaiul mondial al f- 
mului de animație, 
trece eu vederea 
do mimetism pe 
uneori, peliculele

PATRIOTmulte filme pentru copii (din cele 
at.it de puține) in care nu se intimplH 
nimic, sau In care morala este arhi- 
s’iută. Se fac incă prea multe filme 
care nu intră, nu pot avea acces, in 
sfera de atracție sjx*cifică a genera
ției „mlnitehnicllor" contempo
rani. Aventurile lumii moderne sint. 
practic, inexistente in producția stu
dioului. Copiii de azi nu își merita, 
oare, basmele timpului lor ?

Fund ia educat iv-estctică 
mului de animație poate fi 
mai eficient utilizală $i in perime
trul satirei. Vă mai amintii) de per
sonajul devenit simbol al lui Mari- 
nicâ „zis codașul ?". Această veche 
obișnuință a filmului românesc de 
animație, de a-si exercita o „func
ție curaiivă" in vindecarea unor mi- 
ladii sau indispoziții morale exis
tente incă in contextul vieții socia
le. s-a cam pierdut de-a lungul ani
lor și incercărlle recente de a o 

react ualiza 
izbutit incă 
impună print 
preocupările d 
mordiale ale stu 
d;ouiui. Sfera dc 
Virgil Mocanu 
es’e povestea pa
rabolică a 
invenții, o 
miraculoasă, 
cuprinde in 
freamătul și mu
zica lumii În
conjurătoare. și 
caro. ..perfecțio
nată". devine pă
trată mult mai 
arătoasă... dar nu 
mai 
nici 

si nici o muzică : 
reale calități. dar 
umorul. Or. satiră 
In Muncă nu glumă 
lectivă) este satirizată

Pledoarie pentru reanimarea
FILMULUI DE ANIMAȚII
creații dcxi nor

ALBUM DUMINICAL
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20.15

n-

pe firma- 
de anima-

creațiile 
1972. nu 
pentru

dominante 
iltă

in Oul.

ma- 
acest

Mi-

ca un fapt pozitiv, 
către unii cineaști a 

implicații social- 
anvergurâ. Inutil de 

un „mi-

ră- 
preo- 
obicei

dar nu putem 
peste impresia 
care o degajă, 
noastre), or fiinaugurind. prac-

, o ai

Un

locictații

10.

20.30,

PRO-

banalității?

simfoniilor

G. CUIBUȘ

Eficiența
concertelor tematice

In dezbatere,

ale literaturii
avea

de- 
lui

de 
lui

epo- 
ple- 

asupra

Ateneul 
extraordinar

-noduri de a 
in plan literar e- 
unui oraș de pro-

Seceleanu. autorul
„Eter-

In sumarele revistelor 
literare apar in ultimul 
timp cu mal multă insis
tență dezbateri largi, sus
ținute de personalități cu-

așterne-i peste 
(AMANTA MOR- 
în atari circum- 

cele

simfonice a lui 
i de 
dedi- 

J.

constituie pen- 
S. inserarea in 
cărții a unui

lor spre neplăcuta senzație de „mult, 
zgomot pentru nimic". Nici incon
testabila originalitate a lui Bob Că
li nescu nu este «usțlnută, 
de o idee „pe măsură".

Izbutite, poate cele mai
filme dc animație din palmaresul ul
timelor luni, sint citeva din eseurile 
cu predominante poetice. Carnavalul, 
o adaptare originală a „Fetiței cu 
chibrituri" de Andersen — realizată, 
după un scenariu al lui Iordan Chi- 
met, de Ion Truicâ — compune pe 
ecran o lume misterioasă de fanta-- 
mc. Sugestiile elegiace ale scrii
torului Al. Brfitescu-Volnești sint 
transmise cu pregnanță de Lauren- 
Lu Sirbu. in Puiul, un film cu nu
meroase sugestii poetice. Dar pun 
și aceste ..cele mai izbutite" fil
me alo anului ne provoacă o umbră 
de insatisfacție : poveștile, desăvir- 
șite uneori or in plastica modernă 
utilizată. Dar inchise sub un clopot

teatre

tic. 
noi. 
in 
ret rosoec five
Cinematecă, 
mitul fi rox 
desenul an 
care a înc 
coDilăria i 
ntai vârstnici din
tre noi. Haplea, 
el talentatului si 
regretatului re
gizor si caricatu
rii. Marin Iorda. 
Ra mi n. toa te a - 
ceste Dclicule. 
orei i oase docu -

de „dîo- 
dintr-o 

revolută.

• Filarmonica de slat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert pentru elevii liceelor din 
Capitală - it. (Ateneul Român - 
sala Studio) : Recital dc arii ți 
lieduri iustinul de soprana Aure
lia Diaconii, la pian Marllcna Ilea 
— 20.
• A.R.i.A. prezintă da
Român) : Concert .- ___ ........
susținut <lr formația Bach-orchcs- 
ler des gewandhauscs din f^lpzig
— 24.
• Opera Română : Scară vlcneză
— II. Hal mascat — 19.30.
• Teatrul dc operetă : Se mărita 
(etcic — io,.10. Paganini — 19.30,
« Teatrul National . 1. I.. c.irn- 
Riale" (sala Comedia) . Un fluture 
pe lampă — 10.30, Zodia Taurului
— 15.30. Părinții teribili — 20.
(«ala Studio) : Prizonierul din 
Manhattan — 10.30; 20. A doua 
față a medaliei — 15,3(1. •
a Teatrul de comedie : 
Ha mirt de provincie — 10.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu MA- 
gurcanu) : O scrisoare pierdută — 
10. A douăsprezecea noapte — 15. 
Joc dc pisici — 20.
• Teatrul Mic : Stilpii
— 19.30.
• Teatrul 
Maghcru) :

iioasc 
mente 
nierat", 
ODOCâ 
imorooric realizării 
reală anvergură artistică.

Dar au trecut anii, și 
meatul filmului românesc 
ție a apăru: „omulețul" lui Gopo. cel 
d a Scurtă istoric. Șapte arte. Homo 
sapiens, care avea să cucerească ra
p'd nu numai prețuirea publicului 
român, ci și numeroase sufragii in
i' rnaționale. Iar pentru perioada dc 
virf a animației românești, din de
ceniile șase și șapte, ar mai fi de 
amintit creațiile importante dato
rate unor regizori ca Bob Călinescu, 
Oiimp Vărășteanu. Iulian Hermcnca- 
nu. Nell Cobar și alții.

Reamintindu-ne cu bucurie aceste 
momente marcante din ..istoria" fil
mului de animație românesc, nu ne 
putem ascunde anumite neliniști pri
cinuite de prezent Am văzut (sau 
revăzut) de curind o foarte mare 
parie din peliculele studioului „Ani- 
mafilm". produse in ultimii doi ani. 
Momentul actual al filmului de 
animație românesc reflectă o sta
re de incertitudini tematice și 
artistice. Deloc intimplâtor. din
tre cele trei premii ale Asocia- 

urmau sâ re- 
reprezentative 

a fost acordat 
plastică (ex 

autorul filmu- 
Carnavalul. și Lianei Petruțiu 

Ghigorț. pentru Cine știe sâ cinte). 
in dreptul celorlalte, rezervate re
st : și animai iei Dropriu-zisc. răm:- 
nind spații albe. într-un anume fel. 
situația — din păcate, reală — este 
destul de greu explicabilă. Studioul 
..Animafilm- beneficiază astăzi de 
un colectiv de realizatori mult mai 
mare decit intr-un trecut apropiat, 
iar gradul de profesionalism al celor 
mai mulți dintre creatori este și el 
în creștere. Pe de altă parte, putem 
vorbi și despre o mal mare' drversi-

al filmului 
românesc reflectă 

incertitudini tematice 
Deloc intimplâtor. 
trei premii 

ției Cineaștilor, care 
compenseze 
ale anului 
decit unul, 
aequo lui Ion Truicâ. 
Iu: Carnavalul, și

dc semnalat, 
abordarea de 
unei tematici cu 
filozofice de 
insistat asupra faptului câ . ..........
cuț" film de animație poate aborda 
fără nici un risc (și, după cum a 
dovedit-o practica mondială, cu re
zultate artistice superioare unui lung 
metraj de două orc) marile proble
me ale umanității. în întoarcere 
spre viitor, regizorul Sabin Bălașa, 
cu un acut simț plastic, este preo
cupat — la modul metaforic — de 
viitorul omenirii, punctind apăsat 
ideea rațiunii și solidarității umane, 
în Bizanț dună Bizanț de Adrian Pe- 
tringenaru descifrăm, de asemenea, 
o preocupare majoră, filmul incer- 
cind să desprindă, din fresca istoriei, 
însăși perioada de geneză a culturii 
române. Dar mesajul ambelor filme 
este „îngreunat" din pricina supra
licitărilor formale care încețoșează 
ideoa. Aceasta ar fi una dintre es
camotările de care vorbeam. Filmul 
de animație presupune — prin înseși 
rațiunile sale primordiale — un me
saj limped-', convingător, necontor
sionat. Nici Clepsidra lui Ion Po- 
pescu-Gooo nxi face excepție de la 
această divagație : realizat cu inven
tivitatea recunoscută a autorului, 
acest film dinamic și vioi, care iși 
propune să vorbească despre timp ca 
element fundamental al existenței 
omenirii, și in acest scop recurge la 
sugestive metamorfoze ale „clepsi
drei", nu poate evita arbitrariul aso
ciațiilor vizuale.

Lipsa de coerență a ideii, evidentă 
și in alte pelicule (unele, cum ar fi 
Bagheta de Gelu Mureșan, cu o ți
nută plastica aproape ireproșabilă), 
sau, pe de altă parte, sărăcia inven
ției (Piatra de Olimp Vărășteanu, 
deși cu o idee limpede ca punct de 

■'plecare)1 pot duce, adesea', pe șpecta-

do sticlă care le izolează de sune
tele prezentului.

Nesatisfâcâtor. aproape fără ex
cepții. se înfățișează ...sectorul" des
tinat copiilor. Așa incit, o altă ra
țiune principală a filmului de ani
mație — aceea a comunicării intense, 
nemijlocite, cu generația micilor 
spectatori — rămine neacoperită. ne- 
glijindu-se, astfel, importanta func
ție formativă pe care o presupune ge
nul. Faptul nu poate trece neobser
vat.. indeosebi dacă ne gindim la pri
lejurile educativ-estetice astfel rata
te. Copiii inșiși — cărora televiziu
nea le pune, darnic, la dispoziție fru
moase producții ale altor târî — con- 
stată. cu părere de rău. probabil, de
bilitatea , ..competitivă" a filmelor 
noastre. însăsi ponderea acestei ca
tegorii de pelicule este mult prea 
mică in ansamblul preocupărilor stu
dioului. Pe de altă parte, calitatea 
lasă adesea de dorii. Filmele pentru 
copii rămin ..corigente" indeosebi la 
capitolul acțiune. Zaliaria Buzea. 
in Zece măgăruși, a imaginat zece 
simpatici patrupezi pe o singură bi
cicletă. cu zece roti și zece pedale, 
și le-a dat drumul „in lume", re- 
luind destinul celor „zece negri mi
titei" cu evidente intenții educative ; 
povestea propriu-zisă a fiecărui „mă
găruș" in parte c^te. însă, atit de 
banală și săracă, incit bunele intenții 
sint. practic, compromise. Multi co
pii au îndrăgit, probabil, personajul 
piticului Cipi. dar nioi unul nu va 
putea, desigur, sâ-i povestească în- 
Hmplările. pentru că ele devin une
ori neinteligibile chiar pentru 
turi. Mai „curate" sint. din 
punot de vedere. întimplările
haelei imaginate de Nell Cobar. dar 
și aici pretextele sint subțirele (in 
Alo, aici Mihaela, de pildă, un sca
mator iși pierde jobenul și Mihaela 
i-1 recuperează). Se fac incă ’ ‘prea

receptează 
un freamăt 
filmul are 
ii liDseste 

fără umor... 
(creație co- 

este satirizată lipsa de 
concordantă in execuția unor lucrări 
edilitare. Preocupările satirice 
min. insă, izolate printre j 
cupările. studioului. Bunul ____
al „pilulelor" satirice (lansat, cu ani 
in urmă, dc același Gopo) s-a pier
dut și el.

Ne interesează, și trebuie să ne in
tereseze, viitorul filmului românesc 
de animație, cu atit mai mult cu cit 
el are de recistigat poziții de stimă 
pierdute. în fata realizatorilor, pre
zentul pune îndatoriri de frumoasă 
răspundere civică și estetică. Viito
rul filmului de animație deoinde in 
mare măsură de modul in care stu
dioul specializat va izbuti să-si sub- 
stantializeze preocupările creatoare 
— atit in domeniul filmelor pentru 
copii, cit și in perimetrul creațiilor 
destinate publicului adult — să con
fere întregii sale producții pregnant0 
sensuri educative și să-si diversifi
ce modalitățile artistice si tehnice 
(un „sector in derivă" este si acela 
al filmelor cu păpuși) pe măsura cu
ceririlor mondiale ale genului. O 
piedică reală în tentativa de reafir
mare a filmului românesc de ani
mație o constituie relația incă defi
citară eu spectatorii : difuzarea pe
liculelor de animație este lăsată a- 
desea la voia infimplării. Pentru 
filmele pe care le așteptăm sâ 
intr-adevăr viabile — și există, c 
dem. in animația românească forțe 
ideologice și artistice capabile să 
impulsioneze saltul calitativ — este 
necesară, deopotrivă, si o difuzare 
corespunzătoare. Filmul românesc de 
animație are și un mare public po
tential pe care poate, si trebuie, să-l 
eiștige.

Călin CALIMAN
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PROGRAMUL I

8.00 Gimnastica pentru toti.
6.10 Pentru sănătatea dumnea

voastră.
2.20 Cravatele roșii « ..Șapte 

contra șapte- — concurs in- 
terjudețean pentru pionieri 
și școlari. Participă echipele 
reprezentative ale județelor 
Brăila și Alba • Film serial : 
..Daktari".

9.50 Viata satului.
11.00 Emisiune in limba maghiară. 
12 30 De strajă patriei.
13,00 Cintare patriei — concurs co

ral interjudețean. Participă : 
Corul de femei al căminului 
cultural din Nicubțel. jude
țul Tulcea : Corul Casei de 
cultură din Orâștie, județul 
Hunedoara : Corul de femei 
al căminului cultural din Co- 
badin. județul Constanța : 
Corul căminului cultural din 
Buteni. județul Arad : Corul 
marinarilor „Albatrosul".

14.20 Cupletul zilei cu Radu Zaha- 
rescu.

14.28 Microrecital : „Studio 8".
14,40 Antologie umoristică TV 

„Zbenghiurile lui Nae“ de
Argeșeanu. Interpretează Pe- 
trica Popa. Victor Moldovan, 
Costel Constantlnescu. Stefan 
Tapalagă și Armand Stambu- 
liu.

14.50 Un zîmbet pe 16 mm.
15.00 Tenis de clmp : Olanda — 

România. Ultimele două me
ciuri de simplu în cadrul 
„Cupei Davis". Transmisiune 
directă de la Scheveningen.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Sâptâmina po

litică internă și internaționa
lă in imagini.

20.îs „Italia in așteptarea inalților 
oaspeți". Corespondentă spe
cială din Roma.

20 30 Rapsodie de iarnă — docu
mentar artistic cu obiceiuri, 
datini și jocuri populare de 

_ iarnă.
21,00 Film artistic : „La amiază". 

Producție a studiourilor a- 
merlcane. Regia : Pred Zin- 
r.emann. Cu : Garry Cooper, 
Thomas Mitchell. Grace Kellv, 
Otto Krtiger. Premieră pe 
țară.

22,25 Recital Doina Spătaru-Oli- 
nescu.

22 40 Telejurnal.
22.50 Duminica sportivă • Fotbal : 

r.D.G. — R.P.U. — selecțiunl 
Înregistrate de 1* Karl Marx 
Stadt.

13,00 — 13,on Zilele muzicii 
R.D. Germană. Concertul 
chestrei simfonice a Filarmo
nicii de Stat „George Enes
cu-. Solist : Gustav Schmahl. 
Dirijor : Siegfried Kurz. In 
program : Mica simfonie de 
H. E'.sler ; Concertul nr. 2 
pentru vioară și orchestră 
(primă audiție) de. G. Ro
senfeld și Simfonia I de Ro
bert Schumann.
Eroi îndrăgiți de copii : 
„Kajtek șl creionul fermecat". 

20.45 Caleidoscop cultural-artistic.
Emisiune de informație șl ac
tualitate literară. teatrală, 
cinematografică și plastică.

21.05 De pe scenele lirice ale țării : 
Baletul „Surlsul Hlrosime!" 
pe versuri de Eugen Jebelea- 
nu. Muzica : Krj’stoph Pen
derecki Interpretează baletul 
Operei din Iași. Coregrafia 
regia : Mlhaela Athanaslu.

.50 Telex tehnlco-știlntific.
„Mannix".

21
22,10 Film serial :

Eternitatea...
înfățișa 
xistența 
vinele.

Eugen 
unui recent roman. .. 
nitate locală", iși propune 
se pare, o parodie literară 
la adresa unor moravuri și 
năravuri ale provinciei, 
persiflarea unor clișee u- 
zate, formule desuete de 
viață, raporturi umane de
rizorii intre membrii unei 
colectivități. Avind in ve
dere funcția socială a sati
rei, intenția lui E. S. este 
lăudabilă, numai că pre
textul ales — aventurile 
amoroase ale unui pen
sionar romanțios — pen- 

declanșarea parodiei 
dovedește pe parcurs 

fi banal, prea sărac 
inconsistent pentru 

servi ca punct de 
plecare biciuirii amoralis
mului eroilor săi. De aici, 
probabil, și asimilarea for
țată a unor șabloane lite
rare intilnite prin unele 
scrieri mai vechi din a- 
ceastă categorie. Proza în 
discuție alunecă curind in 
capcana platitudinilor, ca
re. din păcate, anulează și 
paginile de umor autentic. 
De aici riscxil de a par
curge multe pagini Inso
lite, de a face cunoștință 
cu o tipologie nediferenția
tă, dominată de aceleași 
vicii sau virtuți.

Eroii ar fi putut 
oarccari similitudini cu o 
lume intilnită aievea, dacă 
peisajul provinciei lui E.S. 
nu s-ar fi redu6 la un cerc
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„C. I. Nottara" (sala 
------ ------- .Adio, Charlie — io.

O. Memphis ! — 19.30, (sala Stu
dio) : Bărbați fără neveste — 
10,31. Schimbul — 20.
• Teatrul Giulești : Freddy — 10. 
(la Sala Palatului) : Răzbunarea 
sufleurului — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Scufița 
cu trei iezi — 10: 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — ti. (sala din str. Acade
miei) : Punguța cu doi bani — 11.
• Teatrul satiric-nxuzical „C. Ta- 
nase“ (sala Savoy) : Revista are 
cuvinful — 13,30. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Groapa —
a Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Pe plaiurile Mioriței — 
19,30.
• Teatru! de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Mozaic umo
ristic — 10. Dansul maimuțelor —

Născut la 3 mai 1913, intr-o fartii- 
lie de muncitori din Timișoara, Ște
fan Megyeri. deși deosebit do apre
ciat in școală, pentru inteligența «a 
vie. a fost nevoit, datorită lipsei mij
loacelor materiale să-și întrerupă în
vățătura și să intre ucenic la 
un atelier de croitorie. Setea de cul
tură și-o potolește la biblioteca Cămi
nului muncitoresc din Timișoara : in- 
cepind din 1928 participă la acțiunile 
culturale ale tinerilor muncitori, ci
tește lucrări marxiste.

Atmosfera de teroare polițistă din 
perioada ce a urmat represiunfi dez
lănțuite împotriva participanților la 
Congresul sindicatelor unitare din
1929. ascuțirea 
conflictelor socia
le din perioada 
marii crize eco
nomice contribui’’ 
la dezvoltarea 
conștiinței sale 
dc clasă. Intră in 
rindurile Uniunii 
Tineretului Co
munist : la 17 
ani primește ..bo
tezul focului" : 
suportă cu bărbăție, in noiembrie
1930. schingiuirile „dc rigoare" la 
Siguranță pentru răspindirea dc ma
nifeste comuniste.

în acea perioadă de intensificare 
a bătăliilor sociale conduse de pai - 
ud se formeăZă ca militant revolu
ționar dirz. plin de abnegație ; ca
pacitatea sa organizatorică, pasiunea 
cu care răspindește in mase cuvin- 
tul partidului se vădesc din plin in 
cadrul campaniei electorale a Blo- 

Muncitoro.sc-Țărâncsc pentru 
cărora

cinema
• Ceața : GLORIA — 9: 11,15: 
13,30: 16: 18,15; 20.30, FLAMURA — 
9: 11.15; 13,30: 16; 18,15; 20.30.
a Eolomca : CENTRAL — 9.30; 12: 
15; 17,30: 29.15,
© Drumurile bărbaților : LUMI
NA — 9; 11.15; 13.30: 16: 18.30:
20.45.
• Cind legendele mor : SCALA
— 8.30: ii: 13.30: 16: 18.30: 21,
BUCUREȘTI - 9; 1’15: 13.36;
16.30: 18.45: 21. la grădină — 20. 
STADIONUL DINAMO — 20.
0 Clasa muncitoare merge In pa
radis : CAPITOL — 9; 11.15; 12.30: 
16: 18.30: 21. la grădină — 20.
0 Ciprian Porumbcscu : PATRIA
— 10; 13.30: 17 : 20.30.
e Pe aripile viutului : LUCEA
FĂRUL — 10: 14.30: 19, la grădină
— 20, FESTIVAL — 9.30; 14; 18.45. 
la grădină — 20. FAVORIT — 10: 
14.30; 19.
a Veronica : DOINA — 9.30: 11.30: 

5; 16; 18; 20.15, GIULEȘTI — 
18: 20. MIORIȚA — 9: 11.15: 

0; 15.45: 18; 26.15.
Odiseea generalului 

TIMPURI NOI — 9—18 in 
nuare.
• Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 20,15.
• Fată bătrini : EXCELSIOR —
9: 11,15: 13.30; 16; 18.13: ------
GRĂDINA SELECT — 20.
O Acea pisică blestemată 
LODIA — 9; 11,13; 13.30: 16;
20.45. MODERN — 8,45: 11: 
16; 18.30; 20,45. la grădină 
ARENELE ROMANE — 20.
• Adio, Petersburg : POPULAR
— 15,30; 18; 20.15.
a Bătrinul și marea — 16.30. Pro
cesul de la Nflrnberg (ambele se
rii) — 18.30 : CINEMATECA (sala 
Union).
o Grăbiți apusul soarelui : BU- 
ZEȘTI — 9; 12.30; 16: 19.30. la gră
dină — 20, TOMIS — 9.30; 12.30; 
16; 19.15, la grădină — 20.
e Frontul nomad : RAHOVA — 
15.30: 18: 20,15.
A Ce sc intimplă, doctore ? : 
GRIVIȚA — 9; 11.15: 13.30: 16:
18,15; 20.30. •
o Neamul Șoimăreștilor : 
GREȘUL — 15.30: 19.
• Nici un moment de plictisenlă : 
DACIA — 9: 11,15; 1*3,30: 16: 18,15;

FLOREASCA — 15,30: 18;20.30,
20.30,
o Raporiul agentului 36 : MUN
CA — 15,30: 18: 20.15.
• Drumul spre Vest : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
13: 29.15.
• Iakov Bogomolov : MOȘILOR
- 15,30; 18; 20,15.
a Organizația : PACEA - 15.45:
18: 20,15. GRĂDINA MOȘILOR
- 20.
• Țara sălbatică : BUCEGI — 
15.30: 18: 20.30, la grădină — 20. 
DRUMUL SĂRIT — 13.30; 18; 20.15.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
COTROCENI - 15.30; 19.
n Atentatul : LIRA — 15.30: 18:
20.30, la grădină

revoluționari. ii slujește ca „univer
sitate roșie".

Eliberarea din închisoare, 
primăvara anului 1936. coincide 
perioada ‘ .........
fășurate de 
garca unui 
menit să ____
inului, să apere libertățile democra
tice, suveranitatea și integritatea ță
rii. în aceste condiții, găsește un pu
ternic ecou in conștiința lui chema
rea partidului la solidaritate cu Spa
nia republicană, care înfrunta rebe
liunea fascistă dezlănțuită cu spriji
nul forțelor militare trimise de Hitler 
și Mussolini. Ștefan Megyeri se află 

printre cei 500 de 
voluntari antifas
ciști din Româ
nia care sc înro
lează in brigăzile 
internaționale din 
Spania. însuflețiți 
de convingerea câ 
in felul acesta 

împotriva 
mai crunt 

dușman al inte
reselor naționale 

român, ca și ala 
lumii. Inca- 

de pușcași „Gri-

intensei activități 
P.C.R. pentru 
larg front <’ 

bureze calea

in 
cu 

des- 
inche- 

de lupiă 
i fascis-

60 de ani de la nașterea
lui Ștefan Megyeri

cuiul 
alegerile din 1931. in urma ____
au fost aleși cinci deputați comu
niști. printre care și Lucrețiu Pă- 
trășcanu. candidat pe lista B.M.Ț.. 
in județul Timiș.

în semn de prețuire a devotamen
tului său pentru cauza revoluțio
nară este primit in rindurile 
Partidului Comuni<t Român. in 
anul 1932. Ca membru al Comitetu
lui județean Timiș al U.T.C.. desfă
șoară o intensă activitate in rindu
rile tineretului din Reșița și din alte 
centre industriale ale Banatului, lu- 
crind apoi, in calitate de activist al 
C.C. U.T.C.. la Iași și Cluj. Arestat 
in august 1934. este întemnițat la 
Doftana care, asemenea .atitor altor

ale poporului 
tuturor popoarelor 
drat in compania ____ ___
vița", el a participat la operațiunile 
militare din Estramadura. apoi la 
cele din regiunea Aragon. Iată cum 
descrie moartea sa eroică, in luna mai 
1938. comandantul batalionului din 
care făcea parte compania „Grivița": 
....In aceste condiții grele, luptăto
rii din unitățile republicane spaniole 
și din brigăzile internaționale dau 
dovadă de dirzenie, abnegație, 
eroism. în regiunea orășelului Alea- 
niz se distinge Ștefan Megyeri... La 
Problcta, fasciștii dezlănțuie asupra 
pozițiilor republicane potop de obu
ze și bombe. Se încinge o luptă pe 
viață și pe moarte. Neclintit la pos
tul său de luptă, pină la ultima cli
pă. cade rănit mortal Ștefan Me
gyeri..."

Neșovăind în fața sacrificiului vie
ții in lupta pentru marea cauză a 
libertății popoarelor. Ștefan Megyeri 
a dovedit câ .și-a 
trăsătură definitorie 
tente a partidului 
binarea organică a patriotismului cu 
internaționalismul proletar.

câ asimilat acea 
intregii exis- 
nostru — îm-

Gh. ADORIAN

BACALAUREAT ’73
(Urmare din pag. I)

elevilor inșiși care doresc explicații 
in plus la unele teme, îndrumări 
pentru studiul individual, orele de 
consultații vor viza și asemenea o- 
biective.

Pentru o mai amplă și profundă 
prezentare a temelor de sinteză ne
cesare elevilor la bacalaureat, la li
ceele bucureștene ,.N. Bălcescu", 
..I. L. Caragiak'" ?. a., profesorii de.. 
It* . catedrele . de matematică șL de 
limba română au invitat — să țină 
expuneri și să răspundă problemelor 
ridicate de tineri — cadre didactice 
de la Universitate și Politehnică.

Examenul de bacalaureat înseam
nă, pentru absolvenții liceelor de 
specialitate și verificarea exigentă a 
însușirii teoretice și practice a mese
riei de prolii. In afară de probele la 
literatura română (scris) și matema
tică (scris și oral), candidații vor li 
examinați la obiecte de specialitate 
(dintre care unul poate fi înlocuit 
cu un obiect teoretic, fizica, de 
exemplu). In fața comisiei ei vor
susține și o probă practică. La Li
ceul industrial energetic din Capitală, 
după cum ne informează ing.
Alexandru lYIoșu, directorul școlii,
temele acestor probe practice au fost 
stabilite in funcție 2. "
și înclinațiile celor 67 tineri __
didați, reprezentind proiecte de in
stalații energetice, lucrări complexe 
de laborator sau lucrări practice de 
atelier. La lecțiile de recapitulare 
și sinteză au fost invitați specialiști 
de la facultatea de profil a Politeh
nicii si din întreprinderi.

— Mulți din cei 240 de elevi din 
ultimul an locuiesc la cămin. în ul
timele săptămini ale anului școlar 
s-au aflat zilnic la practică, in pro
ducție — ne spune prof. Grației» 
Babe, directoare adjunctă a Liceului 
economic nr. 3 din București. Ca să 
nu mai piardă timp după-amiaza cu

de aptitudinile
can-

drumul la școală și înapoi, am 
holârit ca unele lecții de recapi
tulare si unele consultații la literatu
ra romană și matematică să se țină 
direct la cămin. De asemenea, 
biblioteca liceului a transferat ia 
cămin o parte din fondul de cărți 
și publicații necesar candidaților la 
bacalaureat.

Dorința profesorilor de a-i ajuta 
și îndruma pină la capăt pe elevii 
lor am desprins-o și din recomandă
rile pe care ei le fac :

— Nu i-aș sfătui numai să invețfe1,*' 
invață ei și așa. Le-aș propune mai 
ales sâ-și organizeze un plan rațional 
de lucru, din care să nu lipsească o 
plimbare sau un spectacol, hrană și 
somn normal — prof. Tereza Ignat, 
diriginta anului IV D. liceul „Gh. 
Șincai".

— Tinerilor, dar mai ales părinților, 
le-aș sugera să renunțe, măcar in 
această perioadă premergătoare ba
calaureatului, la tot felul de alte 
„lecții" și „meditații" particulare, 
precum și la orice alte solicitări 
in afara învățăturii. Pregătirea pro
gramată în școală, studiul individual 
sint suficiente pentru prezentarea 
corespunzătoare la examen — prof. 
Anuța Andrei Ionescu, diriginta anu
lui IV A, .liceul „Gh. Șincai".

— Deși nu au avut ore de educație 
fizică in planul de invățămint, elevi
lor noștri din ultimul an le-am or
ganizat ore de sport. Sala și terenu
rile de sport le stau și acum la dis
poziție, in mod preferențial. Să le 
folosească zilnic,, pentru câ învăță
tura fără destindere nu este eficientă 
— ing. Alexandru Moșu.

Deci, la 18 iunie, start in ediția 
1973 a examenului de bacalaureat ; 
iar pentru toți elevii, după termina
rea cursurilor — la 15 iunie — pre
gătirile de rigoare pentru serbarea de.' 
sfirșit de an școlar, pentru sărbăto
rirea, la 17 iunie, a „Zilei pionieri
lor".
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de bătrini pensionari, peh
livani și bîrfitori. la citeva 
curtezane fără scrupule, la 
niște escroci sentimentali 
de duzină, și. mai ales, 
dacă acțiunea s-ar fi petre
cut cu multe decenii in 
urmă. Dar, nu ! Autorul 
are imprudența să creadă 
că asemenea intîmplări pot 
să satisfacă cerința actua
lității. Iar dincolo de ve- 
tustețea subiectului, care 
nu trece de miza faptului 
divers, intilnim un stil plin 
de „picanterii", de tentativa 
unor Înțelepciuni puerile. 
..Poantele" cele mai pican
te ne sint servite de bătri- 
nul Don Juan al tirgu- 
lui in însemnările și confe
siunile sale de cafenea : 
„Ce tinăr eram, ce repede 
inaintau gindurile mele 
spre femei care au murit 
din cauză că n-au avut în
credere in penicilină" (? !) 
Romanțele pe care poetul 
le lipește pe stilpii de te
legraf ai străzilor — avind 
hazul unei precare ..filoso
fii de viață" — sint mai 
jalnice decit o cere însăși 
situația de amorez a aces
tuia : „Poate că din pensie 
prea puțin iți las, / însă ce 
sint eu acuma ? / Cilne de 

"pripas / Un biet dezmoște
nit al unui destin brut / 
Pot să-ți spun atita : Fug 
și m-a durut ! (AM FUGIT 
ȘI M-A DURUT)...

Cu asemenea stihuri, ex
clamații și note explicati
ve. se încearcă să se al
cătuiască un tratat umoris
tic asupra problemei recu
perării morale a celor dc- 
căzuti din condiția lor u- 
mană : se adună doar o

suită de calambururi iefti
ne și clișee uzate, proprii 
melodramelor de acum ci
teva decenii, in care birfa. 
cafeneaua și triunghiul in 
căsnicie erau la modă. 
Dacă povestirea ar sfirși in 
acest mod. mai treacâ- 
meargă. dar autorul impin
ge nex’erosimilul pină la 
absurd. propunindu-ne... 
zoofllia ca antidot al per
vertirii morale (concretiza
tă de circumstanță in a- 
dontarea unui purcel 
Bazna și in creșterea
chiar și in cada unei băi. 
dacă proprietarii locuiesc 
in vreun bloc). Culmea vi
nei atari nonșalante „lite
rare" o 
tru E. 
subsolul 
lung poem, in care este 
vorba de nenorocul in 
dragoste al unui tinăr, pre
matur dispărut dintre cei 
vii : „Groparule, ai știut al 
vieții rost / Aș vrea, dacă

Ultimele stagiuni de con
certe — desfășurate la fi
larmonica bucureșteană 
sau la Radioteleviziune — 
par a fi impus și demon
strat. la noi. eficiența con
certelor cu u,n program 
structurat pe o tematică 
precisă. Medalioanele mu
zicale privind creația unui 
compozitor, alte manifes
tări muzicale menite a re
vela specificul anumitor 
genuri intr-o anume 
că oferă o imagine 
nară, aprofundată.

sc poate, să intru cu patru 
metri mai jos / Dcschi- 
de-ml mormîntul sâ intru, 
acolo e locul meu șl mă 
simt bine / / Și munții Hi
malaia 
mine !“ 
TULUI).
stanțe, evident nici __
două romane paralele, nici 
versurile și romanțele de 
calitatea celor citate nu 
salvează nici literar, nici 
moralmente narațiunea. 
Iar tentativa de a agremen
ta paginile cu o atitudine 
ironică, de do poziția unui 
rozoneur. eșuează intru- 
cit construcția cârtii, mo
bilitățile stilistice dau ade
sea sentimentul că autorul 
ia in serios precara melo
dramă. Iar umorul Dare 
mai degrabă inx’oluntar. 
neputind fi predestinat nici 
măcar unei... eternități lo
cale.

fenomenului muzical res
pectiv. In această privin
ță, serile de muzică de la 
Ateneu, pe care marele 
George Enescu le-a dedicat 
parcurgerii momentelor 
semnificative din literatu
ra viorii sau cvartetelor 
lui Beethoven, trebuia să 
constituie pentru organi
zatorii vieții de concerte, 
o pildă vie. Cu ani in ur
mă, s-au organizat de e- 
xemplu, la filarmonică, seri 
de muzică dedicate noii 
școli vieneze a sec. XX ;

actualmente aceeași insti
tuție găzduiește concerte 
in ciclul „Comori ale ba
rocului muzical" și un al
tul dedicat creațiilor ca
merale ale lui Schubert și 
Brahms. La Radiotelevi
ziune au putut fi audiate 
festivaluri de muzică 
dicate 1..2.
Haydn, Mozart. Bruckner, 
creației _  „
Debussy etc. sau seri 
muzică de cameră 
cate capodoperelor lui
S. Bach — ..Arta fugii" și 
ciclul integral al concerte
lor de clavecin in execuția 
clavecinistului englez Co
lin Tilney — cu participa
rea Orchestrei do Studio 
și a formației de Instru
mente vechi conduse de 
Ludovic Bacs, Liviu Io- 
ne.scu și Carol Litvin. Tot 

.aici, concerte simfonice 
profilate pe o anumită te
matică — „Lumea copiilor 
și muzica" sau „Viziuni co
regrafice" au stlrnit un •in
teres real.

Și totuși din viața noas
tră de concert lipsesc in 
continuare, de prea mul
tă vreme, recitalurile de 
pian dedicate sonatelor be- 
ethoveniene, acest monu-

ment al artei pianistice 
clasice ; realizarea acestui 
deziderat, pe parcursul u- 
nei întregi stagiuni. an- 
trenind forțe pianistice 
prestigioase, ar fi, cu si
guranță. posibilă. Același 
lucru se poale spune și 
despre sonata clasică îna
inte de Beethoven sau des
pre cea romantică, pagini 
ce apar mai mult răsfirate 
in programele de concert. 
Concerte memorabile, in 
acest sens, le-au consti
tuit serile de muzică de 
cameră in care pianistul 
Valentin Gheorghiu, secon
dat de mari personalități 
ale artei noastre interpre
tative. a interpretat triou- 
rile cu pian, sonatele pen
tru vioară si pian ale lui 
Beethoven. Dar creația lui 
Beethoven este doar un e- 
xemplu. Există incă foar
te multă muzică bună 
care publicul nostru 
teaotă să o asculte in

pe 
as- 
ca- 

drul unor concerte temati
ce. bine organizate.

Dumitru AVAKIAN

probleme fundamentale

noscute ale scrisului nos
tru, asupra unor probleme 
fundamentale ale artei și 
literaturii românești șl 
străine. Distingem in a-

ceste preocupări prezența 
unui interes superior, năs
cut din conștiința necesi
tății susținerii și limpezi
rii prin contribuții teore
tico a efortului creator în
treprins in întreg spațiul 
cultural românesc. Discuția, 
controversa teoretică nu 
reprezintă doar un act fi
nal de tranvriere în con
cepte și norme a unuj pro
ces creator încheiat, de 
catalogare inir-un anumit 
sens a unor experiențe do- 
bindite intr-un moment 
oarecare ; acestea sint acte 
critice cu destinație fe
cundă, menite a clarifica 
și stimula, prin forța 
argumentului generalizator, 
tendințe ce se dovedesc a 
contribui la evoluția artis
tică.

Acestor deziderate le răs
pund și unele anchete sau 
dezbateri publicate in ul
timul timp, fie că e vorba, 
pentru a aminti doar ci
teva din ele, de cercetarea 
istorico-literară : „Crearea 
partidului politic al clasei 
muncitoare din România și 
unele probleme ale artei si 
literaturii", din „Viața Ro
mânească". dq ampla dez
batere din „Tribuna", in 
jurul condiției scriitorului 
din provincie etc. Elucida
rea unor aspecte esențiale 
ale creației face, 
menea, obiectul ______
publicate recent în „Româ
nia literară" despre o pro
blemă de mare actualitate: 
„Realismul — azi". Mereu 
actual, peren ca și creația, 
realismul atrage incă o 
dată atenția criticilor și a 
scriitorilor. Răspunsurile la 
anchetă nuanțează unele 
aspecte, dau mai 
profunzime altora, 
mul fiind subsumat 
mai largi de cunoaștere a

de ase- 
anchetei

multă 
realis- 

ideii

lumii și a vieții. Condiție 
esențială, deoarece „numai 
cunoașterea adincâ a so
cietății și a omului poate 
corespunde cerinței publice 
dc arși regăsi propriile 
probleme și aspirații". Sub- 
liniindu-se incă o dată 
„ambiția- de cuprindere a 
tuturor zonelor vieții uma
ne", realismul este definit 
ca un concept deschis 
„problematicii social-isto- 
rice și psihologice, mai a- 
tent la condiția umană". 
Se discuta, dc asemenea, 
relația intimă ce se stabi
lește intre cunoașterea 
vieții și, destinația cărții 
„de a educa publicul, sar
cina nr. 1 în continuare a 
unei literaturi socialiste".

Dezbaterea asupra realis
mului (la care participă 
Șerban Cioculescu, Dumitru 
Micu, Al. Piru. Virgil Teo- 
dorescu. Petru Popescu, 
Gabriel Dimisianu. Corne- 
liu Ștefanache, Augustin 
Buzura) se dovedește... re
alistă tocmai prin caracte
rul concret al discuției, 
prin abordarea unor aspec
te reale ale peisajului li
terar actual, ca și prin Li
nele exemplificări ce sus
țin edificiul unor Interven
ții. Desigur, tonul polemic, 
binevenit oricind intr-o 
dezbatere de idei, ar fi 
fost mai la obiect dacă In 
unele Intervenții autorii 
nu ar fi rămas in terito
riul considerațiilor genera
le, interesant de altfel, și 
le-ar fi extins, prin exem
plificări din lecturile căr
ților actuale, la semnifica
ții mai largi. S-ar fi cir
cumscris astfel in sensul a- 
devărat al interesantei și 
utilei discuții inițiate de 
revistă.

Emil VASILESCU
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
Vâ ros să primiți sincerele mele mulțumiri pentru «mabilele feli

citări sl bunele urări pe care ați binevoit a ml le adresa cu ocazia Zilei 
naționale a Norvegiei.

REGELE OLAV

CRONICA
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj pe care mi 

bați adresat in legătură cu pierderile de vieți omenești și cu distrugerile 
cauzate de recentele calamități naturale. Ne exprimăm recunoștința față 
ae Excelenta Voastră, față de poporul și guvernul român pentru senti
mentele de simpatie exprimate prin intermediul mesajului.

ABU SAYEED CHOWDHURY
Președintele Republicii Populare 

Bangladesh

Prin decret al Consiliului de Stat, 
tovarășul Gheorghc Râduloscu. vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
a fost numit președinte a] Curții Su
perioare dc Control Financiar. În
ființată prin Legea nr. 2’1973.

Tovarășul Emil Hato-s a fost numit 
prim-viccpreședinte al Curții. In 
funcția de vicepreședinți nu fost nu
miți tovarășii Nicolae PrelOrlan si 
Gheorghc Popescu, iar ca secretar 
general a fost numit tovarășul Se- 
verian Bereanu Milculescu.

Printr-un alt decret a fost apro- 
bntă componența Consiliului de con
ducere al Curții Superioare de Con
trol Financiar, format din 26 mem
bri — reprezentanți al Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Socialo, ai Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, ai Consiliului 
Financlar-Bancar. ai Consiliului. Le
gislativ, ai Uniunii Generale a Sin
dicatelor, precum și ai altor organe 
centrale.

0 delegație a Partidului Socialist Belgian 
a sosit în Capitală

INFORMAȚII SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

Primire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Dumitru Popescu, mem

bru al Comitetului Executiv, secre
tar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, a primit simbătă la a- 
miază delegația de oamer.i de cultură 
din R.D. Germană, condusă de Sieg
fried Wagner, adjunct al ministru
lui culturii, care participă la „Zilele 
muzicii din R.D. Germană**.

In cadrul întilnirii au fost discu-
★

Consiliul Culturii si Educației So
cialiste a oferit simbătă o masă, la 
restaurantul ..Pescăruș'*. cu prilejul 
..Zilelor muzicii din R. D. Germană'*, 
care se desfășoară in tara noastră.

Au participat loan Jinga. vicepre
ședinte al Consiliului Culturii si E- 
ducatiei Socialiste, reprezentanți ai

tale aspocte nle dezvoltării culturii 
și Artei in Republica Socialistă Ro
mânia și R.D. Germană, precum și 
ale colaborării culturale dintre cele 
două țâri.

La primire, care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, a participat 
Ion Brad, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației Socia
liste.

A fost de față dr. Hans Voss, am
basadorul R.D.G. la București.

★

Ministerului Afacerilor Externe și 
Uniunii compozitorilor, muzicieni, 
precum și membrii delegației con
duse de Siegfried Wagner, adjunct 
al ministrului culturii din R. D. Ger
mană. și Hans Voss. ambasadorul 
R. D. Germane la București.

(Agerpres)

Simbătă seara a sosit in Capita
lă o delegație a Partidului Socialist 
Belgian, condusă de tovarășul Jan 
Luyten, membru al Biroului Națio
nal. secretar al P.S.B.. care, la* invi
tația C.C. al P.C.R., va face o vizită 
in țara noastră. Din delegație mai 
fac narte tovarășii Lucien Radoux 
și Alphonse Vranckx, membri ai Bi
roului Național, deputati.

La sosire, pe aeroDortul Otopcni.

oaspeții au fost intimpinatl de to
varășii Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.; Ștefan An- 
drej. secretar al C.C. al P.C.R.. Ghi- 
zela Vass. membru al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Constantin, secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R.. de activist! de partid.

(Agerpres)

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Tovarășul Ion Pățan, vicepre

ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, a pri
mit, simbătă dimineață, pc Ivar 
Norgaard, ministrul afacerilor eco
nomice externe al Danemarcei, care 
se află intr-o vizită in țara noastră.

în timpul întrevederii, desfășurată 
intr-o atmosferă cordială, au fost 
abordate probleme privind dezvolta
rea in continuare a relațiilor comer

ciale și cooperării economice in
tre România și Danemarca.

Au participat Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Gheorghc Ploieșteanu. am
basadorul Republicii Socialiste
România in Danemarca.

A fost prezent Torben Busck-Niel- 
sen, ambasadorul Danemarcei la 
București.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

22 și 23 mai. In țară : Vreme căldu
roasă, cu cerul variabil. In vestul ță

rii se vor semnala ploi izolate, în a 
doua parte a intervalului. Vînt slab, 
pinâ la potrivit. Temperaturile mini
me vor fl cuprinse între 10 și 20 de 
grade, iar maximele intre 22 șl 32 
de grade. In București : Vreme căl
duroasă. cu cerul variabil. Vînt slab, 
pină la potrivit. Temperatura va con
tinua să crească în prima parte a In
tervalului.

SOSIREA ÎN CAPITALA A MINISTRULUI POȘTELOR 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR DIN SOMALIA

Simbătă seara a sosit in Capitală 
Ahmed Mohamed Farah, membru al 
Consiliului Revoluționar Suprem al 
Republicii Democratice Somalia, mi
nistrul poștelor și telecomunicațiilor, 
care va face o vizită in țara noastră.

La sosire. pe aeroportul Otopeni.

oaspetele a fost întîmpinat de Bu
jor Almășan. ministrul minelor, pe
trolului și geologiei. Constantin Stan
ciu. adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, de alte persoane ofi
ciale.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT Prima asociație 

culturală din județul

Ministrul afacerilor externe al Re- 
Rublicii Socialiste România. George 
lacovescu, a primit simbătă pe 

Mohiuddln Ahmed — trimis special 
ni premierului Republicii Populare 
Bangladesh. Mujibur Rahman.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

★
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Unite Camerun, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Macovescu, 
a trimis o telegramă dc felicitare 
ministrului afacerilor externe al a- 
ccstci țări. Vincent Efon.

★
Domnul Jacques Guyaux, președin

tele Asociației generale a presei din 
Belgia, care, împreună cu soția, a 
făcut o vizită de citeva zile in țara 
noastră, a plecat simbătă spre patrie.

Dl. J. Gu.vaux a fost primit la Mi
nisterul Afacerilor Externe și la Mi
nisterul Turismului, a avut convor
biri cu conducerea Uniunii ziariștilor 
privind legăturile de colaborare din
tre organizațiile naționale de ziariști 
din România și Belgia. De asemenea, 
oaspetele a vizitat obiective social- 
culturale și turistice din Capitală și 
din județele Tulcca și Dobrogca.

★
Ansamblul artistic „Doina" al ar

matei. care a întreprins un turneu in 
Republica Populară Ungară, s-a îna
poiat in Capitală. Turneul, efectuat 
in 11 localități și in unități militare 
din țara vecină și prietenă, s-a bucu
rat de un frumos succes.

★
în perioada 13—19 mai. 1973. un 

grup de cadre și cursanți ai Colegiu
lui industrial al Forțelor Armate ale 
Statelor Unite ale Americii au făcut 
o vizită turistică in țara noastră.

★
Simbătă la amiază a avut loc la 

Cluj vernisajul unei expoziții consa
crate lui Gheorghe Petrașcu, organi
zată de Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România. Sint expuse 65 
de creații reprezentative din diferite 
perioade ale vieții artistului.

★
Școala românească de pedagogie se 

bucură de aprecierile forurilor de 
peste hotare. Astfel, după cum se 
anunță intr-o scrisoare sosită pe a- 
dresa Institutului de științe pedago
gice al Ministerului Educației și ln- 
vățămintului, prof. dr. George Văi- 
deanu. directorul institutului mențio
nat. a fost ales prim-vicepreședinte 
al Asociației Internaționale a Educa
torilor pentru Pacea Lumii — 
I.A.E.W.P. — in cadrul sesiunii Se
cretariatului acestui organism științi
fic internațional, ale cărui lucrări 
s-au desfășurat, recent, in S.U.A.

(Agerpres)

A REPUBLICII UNITE CAMERUN
Excelenței Sale

EL HADJ AHMADOU AHIDJO
Președintele Republicii Unite Camerun

YAOUNDE
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Unite Camerun, îmi este 

deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre, în numele Consiliului 
de Stat, al guvernului și poporului român și al meu personal, cele mai 
sincere felicitări și urări de sănătate și fericire personală, iar poporului 
camerunez prieten, bunăstare și succes în dezvoltarea economică și so
cială a patriei sale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Se împlinește astăzi 
un an de la adopta
rea noii Constituții a 
Camerunului, in baza 
căreia a fost abrogat 
statutul federal al 
țării, creîndu-se un 
stat unitar. După cum 
se știe, ca urmare a 
dominației coloniale, 
Camerunul a fost im- 
părțit in mod artifi
cial, timp de decenii, 
in două teritorii dis
tincte. La un an și 
jumătate după pro
clamarea indepen
denței țării, care a a- 
vut loc la 1 ianuarie 
1960. liderii politici 
și tradiționali aț ce
lor două provincii — 
orientală și occidenta
lă — au hotărât, in 
cadrul unei conferințe 
constituționale, crea
rea unui stat federal, 
ca o etapă necesară 
in vederea realizării u- 
nitățij naționale. Pen
tru atingerea acestui 
obiectiv au fost adop
tate o serie de mă
suri pe plan politic, 
economic și social. 
Planurile cincinale de 
dezvoltare au acordat 
prioritate unei trep

tate armonizări a dez
voltării economice a 
celor două provincii, 
prin construirea unor 
obiective industriale 
ca și a unor căi de 
comunicație care să 
înlesnească legăturile 
Intre cele două pro
vincii — cel mai de 
seamă obiectiv, in a- 
cest sens, fiind calea 
ferată transcamerune- 
ză, denumită, in mod 
simbolic, „drumul de 
fier al unității".

Alegerile desfășurate 
la 18 mai 1972, In ca
drul cărora au fost, 
aleși cel 120 de mem
bri ai Adunării legis
lative unice a țării, 
au avut ca scop încu
nunarea acestor mă
suri economice prin 
stabilirea unei struc
turi politice unitare.

Concentrindu-și a- 
tenția rezolvării pro
blemelor interne, Re
publica Unită Ca
merun desfășoară, in 
același timp, pe plan 
extern, o politică ac
tivă, militlnd pentru 
lichidarea vestigiilor 
colonialismului și abo

lirea practicilor rasis
mului și apartheidu
lui. pentru relații de 
colaborare cu toate 
statele lumii, pentru 
destindere și pace.

Româhia socialistă, 
care înscrie ca una 
din orientările funda
mentale ale politicii 
sale externe prietenia 
și solidaritatea cu noi
le state independente 
ale Africii, urmărește 
cu simpatie eforturile 
poporului camerunez 
îndreptate spre pro
gres economic și so
cial. In spiritul aces
tei politici și In 
scopul unei mai bune 
cunoașteri reciproce, 
a dezvoltării colaboră
rii bilaterale, guvernul 
român și cel cameru
nez au hotârlt, cu trei 
ani în urmă, să stabi
lească relații diploma
tice, statornicind ast
fel premisele adlnclrii 
și diversificării rela
țiilor prietenești din
tre cele două țări șl 
popoare.

A. BUMBAC

TELEGRAME EXTERNE
„CUPA DAVIS"

TENISMANII ROMÂNI ÎNVINȘI IN PARTIDA 01 DUBIU
întilnirea de tenis dintre echipele 

României și Olandei, din cadrul sfer
turilor de finală ale zonei europene 
(grupa A) a „Cupei Davis'* a conti
nua: la Schevemngen cu partida de 
dublu.

Pe teren au intrat următoarele 
cupluri : Ilie Năstase — Dumitru Hă- 
râdău (România) și Tom Okker—Jan 
Hordijk (Olanda). Din cauza ploii, 
meciul a fost întrerupt, in primul 
set. la situația de 4—2 in favoarea 
tenismanilor români. După aproxi
mativ o oră. partida a fost reluată, 
victoria revenind cu 8—6. 6—1, 6—1 
jucătorilor olandezi.

După două zile de întreceri, selec
ționata Olandei conduce cu 2—1.

Astăzi, cu începere de la ora 15,00, 
se vor disputa ultimele două partide 
de simplu, in care Toma Ovici il va 
intilni pe Jan Hordijk. iar Ilie Năs
tase, va juca cu Tom Okker.

★
In diferite orașe au continuat me-

în cite v a
BASCHET. Rezultate Înregistrate 

în cadrul campionatului masculin de 
baschet : Universitatea Timișoara — 
Academia Militară București 99—69 ; 
Dinamo București — I.E.F.S. Bucu
rești 95—74 : Farul Constanța — Po
litehnica Cluj 65—64 ; Steaua Bucu
rești — Rapid București 73—65.

TIR. „CUPA ȚÂRILOR LATINE".
' fn localitatea spaniolă Pontevedra au 

continuat intrecerile competiției in
ternaționale de tir pentru ..Cupa ță
rilor latine și Greciei". Proba de 
armă liberă calibru redus 3X40 a 
fost ciștigată de francezul Emptaz 
cu 1 158 puncte. El a fost urmat in 
clasament de țintașii români Petre 
Sandor — 1 148 puncte și N. Rotaru 
— 1 146 puncte. Pe echipe, victoria a 
revenit selecționatei României cu 
3 434 puncte.

HANDBAL. „TURNEUL CAPITA
LELOR". Pe terenul Dinamo din 
Capitală au continuat ieri întrecerile 
..Turneului capitalelor", competiție 
internațională de handbal rezervată 
echipelor de juniori și junioare.

Iată rezultatele înregistrate : ju
niori : București I — Varșovia 17—16; 
Moscova — București II 20—11 ; ju
nioare : Varșovia — Moscova 9—7 : 
București — Budapesta 9—3. 

ciurile din cadrul sferturilor dc fi
nală ale zonei europene (grupele A 
și B) pentru ..Cupa Davis'* la tenis. 
După două zile de întreceri, situația 
este următoarea : La Baastad : Spa
nia—Suedia 2—1 (Gimeno—Bengtsson 
6—1. 6—1. 3—6. 6—8. 6—1 ; Bengtsson. 
Norberg—Orantes, Munoz 6—3. 6—3, 
6—8, 6—3). La Munchen : R. F. Ger
mania—Anglia 3—0 (Fassbender, Poh- 
mann—Taylor. Lloyd 7—5, 4—6, 6—3, 
6—4). La Reggio Emilia : Italia—Bul
garia 3—0 (Bertolucci, Panatta—Bo- 
jidar și Matei Pampulov 6—2, 7—5, 
6—4). La Zagreb : Noua Zeelandă— 
Iugoslavia 2—1 (Franulovici—Fairlie 
6-2, 7—9, 2—45, 6—2. 6—1 ; Parun, 
Fairlie—Franulovici. Iovanovici 6—0, 
6—3, 6—4). La Budapesta : U.R.S.S.— 
Ungaria 2—1 (Metreveli—Barany 
6—2, 6—2, 6—4 ; Machan, Taroczy— 
Metreveli, Lihaciov 10—8, 6—2 2—6, 
6—0). La Oslo : Franța—Norvegia 
3—0 (Chanfreau, N’Godrella—Moe, 
Melander 7—5. 6—3. 7—5).

r î n d u r i
Competiția se încheie astăzi cind. 

cu incepere de la ora 9, sint progra
mate ultimele partide.

FOTBAL. Pe stadionul ..Wembley" 
din Londra s-a disputat meciul din
tre selecționatele Angliei și Scoției, 
contind pentru campionatul interbri- 
tanic la fotbal. Victoria a revenit cu 
scorul de 1—0 (0—0) fotbaliștilor en
glezi. Unicul gol al partidei a fost in-’ 
scris in minutul 54 de Martin Peters.

ciclism: „CURSA PĂCII'
Sosit printre fruntașii etapei de 

Ieri a „Cursei Păcii*', polonezul Rys- 
zard Szurkowski se menține Lider al 
acestei tradiționale competiții ciclis
te. Etapa a 10-a a purtat caravana 
ciclistă pe traseul Nieporec-Wlocla- 
wec și a fost ciștigată de belgianul 
Rene Dillen. care i-a întrecut la 
sprint pe Andrzej Kaczmarek (Po
lonia). Claude Behue (Franța) si 
Hendrlcus Smith (Olanda) — toți 
cronometrați pe distanta de 154 km 
cu timpul de 3 h 11’12”. La trei se
cunde a sosit Ryszard Szurkowski,

ATLETISM„Concursul 
primăverii1*

Pe Stadionul Republicii din Capi
tală au început ieri după-amiază în
trecerile ..Concursului de primăva
ră**, competiție la care participă cei 
mai buni atleți din țară.

, In cea mai disputată probă a zilei
— cea dc 110 m garduri — E. Sebas- 
tven' (Steaua) l-a întrecut pe linia de 
sosire pe N. Perțea (Steaua), ambii 
atleți fiind cronometrați cu același 
timp : 13”9*10. în serii, Perțea a rea
lizat timpul de 13”8/10. Recordmana 
mondială in proba de aruncarea dis
cului, Argentina Menis (Dinamo), a 
terminat Învingătoare cu performan
ța de 63,64 m. în proba feminină de 
săritură in lungime, pe primul loc 
s-a clasat Viorica Viscopoleanu 
(Steaua) cu rezultatul de 6,26 m.

Alte rezultate : masculin : 100 m 
plat : Gh Dulgheru (C.S.U. Pitești)
— 10” 7 10 ; săritura cu prăjina : N. 
Ligor (C.A.U.) — 5.00 m ; triplusalt: 
S. Ciochină (Metalul) — 16,36 m ; 
1 500 m : P. Lupan (Steaua) — 
3’45”l/10 ; 10 000 m : N. Mustață (Di
namo) — 29‘07”4 10 ; 400 m : Sălcu- 
deanu (Dinamo) — 47”5/10 ; arunca
rea greutății : A. Gagea (Dinamo) — 
17,12 m ; săritură in înălțime : C. 
Dosza ( I.P. Tg. Mureș) — 2,10 m ; 
feminin : 100 m plat : Maria Lazăr 
(Politehnica Timișoara) — 11**8/10 ; 
400 m plat : Nlculina Lungu (Lie. 
experimental de atletism Cimpulung 
Muscel) — 55"2,10 (record dc junioa
re II) ; 100 m garduri : Marta Szat- 
mari (I.P. Tg. Mureș) — 14'*1 10 ; 
1 500 m : Natalia Andrei (U. Craio
va) — 4’18”4 10.

întrecerile continuă astăzi cu ince
pere de la ora 16,00.

împreună cu un pluton din care mai 
făceau parte, printre alții, compatrio- 
ții săi Stanislaw Szozda și Zbigniew 
Krzesowlec, sovieticul Valeri Liha
ciov. francezul Jean Louis Danguil- 
laume și românul Constantin Gri- 
gore. clasat pe locul 11.

în clasamentul general. Szurkow
ski este urmat dc compatriotul său 
Szozda — la 2’34” si de sovieticul 
Lihaciov — la 5'50”.

Pe echipe conduce formația Polo
niei. urmată la 13'34” de U.R.S.S.

Astăzi se desfășoară etapa a 11-a: 
Kujawska — Poznan (160 km).

Caraș-Severin

REȘIȚA (Corespondentul „Scânteii", 
Nicolae Cătană). Comuna Marga a 
consemnat simbătă un dublu eveni
ment : constituirea asociației cultu
rale din localitate — prima de acest 
fel din județul Caraș-Severin — și 
aniversarea a 70 de ani de activitate 
corală hefritreruptă.

La festivitățile organizate la cămi
nul cultural au luat parte tovarășul 
Trandafir Cocârlă. prim-sccretar al 
comitetului județean de partid, pre
ședintele consiliului popular jude
țean, activiști de partid și de stat, 
personalități ale muzicii corale din 
județ și din țară. Programul mani
festărilor s-a conjugat cu o inedită 
manifestare — intilnire cu fiii satu
lui, desfășurată în cadrul unui sim
pozion cu tema : „Comuna Marga — 
istorie și contemporaneitate".

„Mamaia-1973“ — la ora preselecției
La concursul' național de muzică 

ușoară — Mamaia 1973*', organizat de 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, in colaborare cu Comitetul de 
Stat al Radioteleviziunii Române și 
Uniunea Compozitorilor, au fost în
scrise 190 dc lucrări din întreaga 
țară. Un juriu, alcătuit din cunoscuți 
compozitori, interpreți, muzicologi, 
scriitori, sub președinția compozito
rului Pascal Bentoiu, a început exa
minarea pieselor trimise.

După cum se știe, concursul urmă
rește imbogățirea repertoriului de 
muzică ușoară românească cu lucrări 
de înaltă valoare artistică, cu un bo
gat conținut de idei și cu mare pu
tere emoțională, lucrări de o lar

0 NOUĂ VACCINARE ANTIVARIOLICĂ A COPIILOR
Ministerul Sănătății aduce la cu

noștință că intre 20 și 31 mai se des
fășoară, in întreaga țară, acțiynea 
dc primă vaccinare antivariolică a 
copiilor născuți intre 1 septembrie 
1971 și 30 aprilie 1972 și a restanțio- 
rilor din acțiunea din toamna anu
lui 1972 care nu au depășit virsta 
de 24 de luni. Se precizează că in
tervalul intre vaccinarea antivario

A apărut revista

„PENTRU PATRIE *
nr. 5- mai - 1973

DIN CUPRINS : Sub flamura 
dreptății șj a frăției — docu
mente de arhivă; Acești oa
meni în uniformă albastră — 
de Dragoș Vicol : Evazionism 
la legea onestității — anchetă 
socială de Dan Caragheorghe ; 
Cavalerii nopții — însemnări 
de Mihai Tunaru ; Capcana — 
povestire de Aurel Mihale ; 
Prinderea unui spărgător de 
biserici — reportaj de Ion Tir- 
lea. RUBRICILE : Pe frontul 
nevăzut. Panoramic, Oameni și 
gînduri, Breviar juridic, Satiră 
și umor. Serialul revistei 
„Operațiunea VĂZDUH".

gă accesibilitate, inspirate din u- 
ni versul de gindirc și simțire al 
oamenilor muncii, din nobilele as
pirații ale constructorilor socialis
mului. Se va acorda atenție tuturor 
genurilor de creații, celor mai di
ferite modalități stilistice. în urma 
preselecției. care constituie prima 
etapă a concursului, potrivit regula
mentului, vor fț reținute de juriu 30 
de lucrări. Acestea urmează să fie 
prezentate, in cursul unei alte etape, 
la Mamaia, intre 16 și 22 iulie 1973 
în două interpretări, cu concursul ce
lor mai valoroși soliști vocali de mu
zică ușoară.

(Agerpres) 

lică și oricare altă vaccinare sau re- 
vaccinare este de minimum 30 de 
zile.

La această acțiune sint invitați 
a-și prezenta copiii la circumscrip
țiile teritoriale atit localnicii, cit și 
familiile cu domiciliul flotant sau 
care, in etapa de vaccinare, se află 
ocazional in localitate.

(Agerpres)

In Comitetul special al O.N.U. 
pentru definirea agresiunii

Intervenția reprezentantului român
GENEVA 19 (Corespondență de Ia C. Vlad). — La Palatul Națiu

nilor din Geneva continuă lucrările Comitetului special al O.N.U. pen
tru definirea agresiunii.

Luind cuvintul in cadrul dezba; 
terilor pe tema folosirii ilegale â 
forței, delegatul României, Aurel 
Preda, a subliniat că problema 
recurgerii la forță nu poate fi a- 
bordată decît in lumina Cartei Na
țiunilor Unite, care statuează prohi
birea utilizării forței în relațiile in
ternaționale și, totodată, consfințește 
dreptul la autoapărare individuală 
sau colectivă in cazul producerii u- 
nui atac armat împotriva unui stat 
oină cind Consiliul de Securitate va 
fi luat măsurile necesare pentru 
menținerea păcii și securității inter
naționale. Nici o considerație — po
litică, economică, militară sau de 
altă natură — in legătură cu poli
tica internă sau externă a unui stat 
nu poate justifica folosirea forței 
armate împotriva unul stat de că
tre un altul — a declarat delegatul 
țării noastre.

Referindu-se la consecințele juri
dice ale agresiunii, după cc a re
marcat că aceasta constituie o cri

„Sîntem pentru reunificarea țării, 
fără amestec străin, prin propriile 

forțe ale coreenilor44

Conferința de presă a lui Pak Sen Cer
PHENIAN 19 (Agerpres). — „Ne 

pronunțăm consecvent pentru rezol
varea problemei rcunificării tării — 
care constituie o problemă naționa
lă internă — fără amestec străin, prin 
propriile forte ale coreenilor**, a de
clarat. in cadrul unei conferințe de 
presă. Pak Sen Cer. membru al Co
mitetului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Co
reea. vicepremier al Consiliului Ad
ministrativ al R.P.D. Coreene.

„Declarăm din nou. in mod ferm, 
că sintem gata să purtăm oricind 
convorbiri cu reprezentanții tuturor 

mă împotriva păcii internaționale, 
reprezentantul român a arătat că 
nici un ciștig teritorial sau avantaj 
special rezultînd de pe urma unei 
agresiuni nu trebuie să fie recunos
cute.

In legătură cu dreptul popoare
lor la autodeterminare, vorbitorul a 
reafirmat propunerea țării noastre 
potrivit căreia elementele ce urmea
ză a fi incorporate in definiția a- 
gresiunii „nu pot fi interpretate ca 
limilind întinderea dreptului tu
turor popoarelor — consfințite in 
Declarația asupra principiilor de 
drept internațional privind relațiile 
prietenești și de cooperare intre 
state. în conformitate cu Carta 
O.N.U. — de a reacționa și de a re
zista împotriva oricărei acțiuni ba
zate pe forță, care ar fi întreprinsă 
împotriva acestor popoare de către 
un stat si care le-ar priva dc drep
tul lor la autodeterminare, libertate- 
și independență*4.

partidelor politice și organizațiilor 
obștești din Coreea de sud și ne 
pronunțăm pentru convocarea grab
nică a unei consfătuiri consultative 
politice a reprezentanților partide
lor politice și ai organizațiilor ob
ștești, precum si a reprezentanților 
diferitelor categorii ale populației 
din Nord si din Sud. Sperăm că pro
punerile juste ale R.P.D. Coreene si 
dorința populației sud-coreene vor 
fi luate in considerare de conducă
torii sud-coreeni si că aceștia vor 
adopta măsuri practice în vederea 
unor schimburi politice și a unor 
convorbiri libere intre partidele si 
organizațiile obștești din Nord si din 
Sud" — a spus Pak Sen Cer.

(Urmare din pag. I)

maidan de la o margine a 
orașului. Să începem însă 
cu... începutul. Copleșit de 
industrie, oraș sărac în 
parcuri și grădini, Ploieș- 
tiul trăia d ar cu mlndria 
că la doi pași distanță în
cepe zona de ozon a Văii 
Prahovei.

Ideea de a transforma — 
fără investiții — maidanul 
de la marginea orașului in 
grădină publică, părea fan
tezistă. Și totuși...

Am dat o raită pe la fos
tul maidan. Unde sint hir- 
toapele și mărăcinii ? Cit 
vezi cu ochii numai alei 
și insule de verdeață. Pen
tru că nu le plac maida
nele. tinerii ploieștenl — 
ucenici și salariațl din în
treprinderi, elevi și pio
nieri — și-au modelat cu 
lopata șl cazmaua, cu sapa 
șl tlrnăcopul fiecare pal
mă de pămlnt din locul lor 
de recreere si odihnă. De
ocamdată, din fostul mai
dan au fost „scoase la lu
mină44 peste 20 de hectare, 
au fost sădiți 20 000 de ar
bori, arbuști ornamentali, 
brazi argintii și trandafiri ; 
s-au plantat 2 500 metri li

niari de garduri vil. Cel 
peste 5 000 de tineri care 
au participat voluntar la 
amenajarea parcului au să
pat și taluzat, numai de 
pe fundul lacului artificial 
din parc, 10 000 mc de 
pămlnt.

Deși Impresionante, ci
frele publicate nu dau nici 
pe departe amploarea rea
lă a lucrărilor la care s-a 
angajat tineretul. Parcul e 
in plină amenajare : se as
faltează ultimele artere 
de circulație, ultimele te
renuri de joacă, se plan
tează răsaduri.

...Eram aproape de ieși
re, dar dinspre terenul de 
sport bubuiră din now cele 
o sută de glasuri. Tinerii 
și-au amenajat cu trudă 
locul lor de recreare, dar 
— ce e drept, e drept — 
știu să-1 și exploateze I

Vino luni, 
că se rezolvă 

poimarți !
— Cu ce treburi la nota

riat ?
—Am venit pentru lega

lizarea unei moșteniri. 
Stăm de 4 ore pe coridor. 

dar nu ne primește ni
meni. E a doua zi pe care 
o pierdem... (Constantin 
Dumitra, comuna Poenarii 
Burchi).

— Și eu stau tot de 4 
ore. Pentru o informație ! 
(V. Ionescu, cazangiu la 
uzinele „1 Mai**).

— Și eu...
— Șl eu...
Plictisiți să tot aștepte, 

fără să știe dacă vor apu
ca să intre sau nu la no
tarul de serviciu, unii din
tre solicitanți voiau să 
plece. Dar cineva trebuia 
să le dea un nou termen 
de rezolvare a treburilor 
pentru care veniseră. Ter
menul il dă oricare dintre 
notari.

— Vino d-ta — să zicem 
— luni.

— Care luni, cind luni ?
— Lunea viitoare...
Am constatat că una din

tre cauzele aglomerației de 
la notariatul de stat din 
Ploiești e programarea a- 
ceasta. după ureche, lipsi
tă de orice bază si preci
zie.

Foarte multi dintre soli- 
citanti vin in zadar la no
tariat si din alte cau
ze : nu sint informați ce 
acte trebuie să aducă, n-au 

de unde ști daca notarul 
care i-a ..planificat** lu
crează in ziua aceea dimi
neața sau după-amiaza. 
dacă se va putea ocupa 
efectiv de cazul lor sau nu.

LA PLOIEȘTI
Intr-un cuvlnt. solicitantul 
vine la notariat ca la o 
instituție misterioasă unde 
știi cind intri, dar habar 
n-al cind pleci cu proble
ma rezolvată.

Notarul șef nu respinge 
fățiș aceste observații, dar 
găsește o altă cauză prin
cipală a aglomerației de la 
instituția pe care o condu
ce : nu se respectă artico
lul nr. 11 dm Decretul 377. 
care precizează : unele acte 
publice pot. fi legalizate și 
autentificate chiar de că
tre instituțiile și întreprin
derile de stat in care lu

crează solicitantul. Astfel, 
la notariat se creează o 
aglomerație artificială.

E adevărat, unele între
prinderi și instituții (pu
ține la număr) procedează 

exact cum spune notarul 
șef. Dar cu „poimarți" cum 
rămine ?

„Vestul îndepărtat’*
— Pe unde vine strada 

Burghiului ?
— Nu știu precis, ne 

răspunse omul întrebat. 
Dar urcați dealul de mo
loz. ocoliți băltoacele din 
dreapta, treceți pe lingă 
nisiparnița de colo și pe 
urmă tinetl-o drept înain
te. O să găsiți niște șoferi. 

Vă dau ei relații mai 
exacte.

Urcăm dealul do moloz, 
care domină împrejurimile, 
tcecem prin băltoace, și 
iată-ne la nLslparnlță. Ni
siparnița e o stradă din 
cartierul Ploiești-Vest pe 
care au fost aruncate, de 
mult, vreo 10—15 camioane 
de balast (făcind-o imprac
ticabilă). De fapt, pe cel 
puțin 50 la sută dintre 
străzile vestului nu se 
poate înainta decit cu pi
ciorul. Cartierul, cel mai 
mare și cel mai nou din 
oraș, impinzit de blocuri, 
veritabile bijuterii arhitec
tonice, pare copilul vitreg 
al primăriei. Nu e vorba 
numai de aspectul străzi
lor. Molozul și grămezile 
de pămlnt dintre blocuri 
n-au fost ridicate de un an, 
de doi, de trei. Intrăm in 
unicul complex comercial 
al „Vestului îndepărtat*4 — 
cum li spun cartierului 
propriii lui locatari. Nimeni 
nu se plinge că lipsesc 
mărfurile necesare. Dar a 
fost deschis doar un singur 
complex comercial pentru 
20 000 de oameni ! Con
strucția celorlalte magazine 
proiectate (si finanțate) 

întirzie din motive cu totul 
inexplicabile.

Am dat o raită prin pia
ța cartierului. De ce o fi 
fost botezat cu numele de 
piață perimetrul acela din 
mijlocul „Vestului ' Înde
părtat'* — nimeni nu știe. 
Acolo poate fi orice, numai 
piață nu e. Dar ce e ? Un 
loc viran, in care a fost 
plantată o bodegă, un ate- 
îier. de înrămat tablouri(!), 
un depozit de vinuri... Mă 
rog, tot unități necesare 
aprovizionării curente ! 
Dar legume ? Erau și le
gume. în ziua raidului 
nostru (16. V. a.c.), la uni
cul chioșc, tip I.L.F., din 
prezumtiva piață, se gă
seau doar... 2 kg de păs- 
tirnac. Dar ce contează ? 
în catastifele direcției co
merciale piața e piață, e 
trecută la capitolul „rea
lizări".

Diverse
• în primele 4 luni din 

'acest an s-au mutat in 
case noi incă 412 familii. 
In același timp s-au dat in 
folosință 3 grădinițe de 
copii cu 200 de locuri. Se 
află in curs de finisare : o 

scoală cu 24 săli de clasă 
în cartierul „Vest", alta cu 
16 săli de clasă in ..Nord", 
o cantină pentru elevii li
ceului pedagogic și 20 de 
locuri de joacă pentru 
copii.

• Oficiul de pensii ne-a 
furnizat următoarea infor
mație : După ce loan Șnai- 
der a decedat, la 6 XI 1972, 
trebuia Întocmit un dosar 
pentru pensie de urmaș. 
Dosarul a fost întocmit, 
dar a zăcut 5 luni la șeful 
cadrelor de la Centrala in
dustriei utilajelor pentru 
industria ușoară. Urmașul, 
un copil de doi ani, a pier
dut din această pricină 
2 500 lei. între timp, șeful 
cadrelor de la centrala po
menită a primit salariul 
lună de lună. E drept ?
• Valoarea muncii pa

triotice in municipiu s-a 
ridicat pină acum Ia 21 mi
lioane lei. Au fost reparate 
și întreținute străzi 'și tro
tuare, zone verzi stradale, 
parcuri și grădini : s-au 
debarasat de pămint si 
moloz spatiile dintre 
blocuri : s-au plantat zeci 
de mii de arbori si sute 
de mii de flori.

Relațiile 
chino-australiene
PEKIN 19 (Agerpres). — La înche

ierea vizitei efectuate la Pekin de o 
misiune comercială australiană, con
dusă de ministrul comerțului exte
rior al Australiei. James Ford 
Caims. a fost dat publicității un co
municat in care se arată că stabili
rea relațiilor diplomatice dintre Chi
na și Australia a deschis largi per
spective dezvoltării relațiilor bilate
rale atit pe plan economic, cit și in 
alte domenii. Cele două părți consi
deră că va fi avantajos să semneze, 
in viitorul apropiat, un acord comer
cial bilateral. Părțile âu convenit să 
formeze un comitet comercial mixt 
și să-și acorde clauza națiunii celei 
mai favorizate.

Avlnd in vedere noua situație a 
dezvoltării relațiilor de prietenie 
dintre China și Australia și potrivit 
dorinței părții australiene, partea 
chineză a fost de acord ca organis
mele comerciale interesate ale celor 
două țări să aibă discuții concrete 
in legătură cu semnarea unui aran
jament pe termen lung privind co
merțul cu griu. In plus, organismele 
comerciale respective vor purta, după 
necesități și posibilități, convorbiri 
exploratorii pentru aranjamente si
milare pe termen lung in legături 
cu alte mărfuri.



internațională
IN PREAJMA VIZITEI PREȘEDINTELUI

 ’

BERLIN Comunicatul comun
la încheierea vizitei lui Gemal Biedici în R. D. Germanâ

NICOLAE CEAUSESCU IN ITALIA

Vizita lui L. I. Brejnev 
în R. F. Germania

Sub titlul „Dezvoltare economică 
și democrație socialistă

a apărut la Roma raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională a P. C. R. din iulie 1972

ROMA 19 (Corespondentul nos
tru transmite). — Zilele acestea, 
cu puțin înaintea vizitei oficiale 
pe care președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, o va întreprinde in Italia, 
Casa ..Editori Riuniti" din Roma a 
publicat, sub titlul ..Dezvoltare eco
nomică și 
România", 
tovarășul 
Conferința _____  _________
Comunist Român, din 19—21 iulie 
1972.

Editat intr-o ținută grafică deo
sebită. volumul este prefațat de 
Ugo Pecchioli. membru al Birou- 
lui Politic și al Direcțiunii Parti
dului Comunist Italian.

Autorul prefeței relevă că ra
portul prezentat de secretarul Ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân. Nicolae Ceaușescu, oferă citi
torului italian ..un cadru al proble
melor complexe cconomico-sociale, 
politice și ideologice ce se pun 
într-un stat socialist care are ca 
scop realizarea. într-o perioadă 
istorică relativ scurtă, a obiectivu
lui de a depăși stadiul de tară in 
cure de dezvoltare". Recuperarea 
definitivă a ..întârzierii istorice" la 
care a fost condamnată, de către 
vechiul reaim, pină la marca co- 
titură revoluționară din 1944. și a-

democrație socialistă in 
raportul prezentat de 

Nicolae Ceaușescu 
Națională a Partidului

la

tingerea înaltelor niveluri proprii 
unei țări avansate din punct de 
vedere economic — acesta este țe
lul pe care și-l propune pentru 
viitorii 15—20 de ani noua Româ
nie — tocmai datorită operei de 
construcție socialistă. In acest sens, 
Ugo Pecchioli remarcă „atit orien
tările care au ca scop rcaltzarea 
înainte dc termen a obiectivelor 
cincinalului 1971—1975. cit și rezul
tatele obținute in cursul primului 
an al acestui plan". Autorul subli
niază in continuare faptul că. intr-o 
perioadă dc peste un sfert dc secol. 
România, o țară care se situa prin
tre cele mai înapoiate din Europa, 
și-a schimbat radical înfățișarea, 
îmbogățind viața materială si spiri
tuală a poporului ei. dcschizîndu-si 
calea spre noi și îndrăznețe o- 
biective.

După ce se referă la capito
lul din raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu dedicat dezvoltării so- 
cial-politice a lumii contemporane, 
activității internaționale a P.C.R.. 
a României socialiste. Ugo Pecchio
li scrie : ..în lumina principiilor 
generale din care se insniră politica 
Partidului Comunist Român, citito
rului nu îi va fi greu să constate 
rațiunile care stau la baza impor
tantului rol pozitiv pe care l-a avut 
și îl are Republica Socialistă

România in domeniul internațional, 
a locuiții său de frunte in lupta 
pentru independență, pentru colabo
rare și coexistență pașnică intre 
popoare, pentru pace in lume".

„Cititorii vor găsi in această lu
crare o documentată informare 
asupra tuturor principalelor pro
bleme ale vieții din Republica 
Socialistă România de astăzi, ale 
organizării sale de stat, ale ac
tivității comuniștilor" — remar
că autorul prefeței. El arată, in 
continuare, că ..din acest important 
text va putea fi cunoscută sarcina 
revoluționară, deloc ușoară, a unui 
popor oare construiește socialismul 
cu acea seriozitate în ce privește 
angajarea sa. pe care o cerc însăși 
comolexitatea acestei acțiuni isto
rice".

Apărută de sub tipar la scurtă 
vreme după publicarea in limba 
italiană a celui de-al treilea volum 
de ..Scrieri alese". cuprinzind arti
cole. cuvîntări și interviuri din anul 
1972 ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, noua lucrare ilbstrează, 
o dată mai mult, interesul ce se 
manifestă in Italia față de România 
socialistă și președintele ei. față de 
preocupările și realizările poporului 
nostru in diferite domenii de acti
vitate.

BERLIN 19 (Corespondență de la 
C. Varvara). — Comunicatul publicat 
la încheierea vizitei oficiale in R.D. 
Germană a președintelui Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. Iugosla
via, Gemal Biedici, evidențiază că, 
in cursul convorbirilor purtate de 
înaltul oaspete iugoslav cu președin
tele Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
Willi Stoph, s-a constatat evoluția 
pozitivă a relațiilor dintre cele două 
țări. Un loc principal in convorbiri a 
revenit problemelor europene. Co
municatul subliniază, in acest sens, 
optimismul celor două guverne în ce 
privește procesul continuu al destin
derii europene. Părțile exprimă ho- 
tărirea țărilor lor de a depune toate 
eforturile pentru a transforma Eu
ropa într-un continent al păcii dura-

bile, securității și al colaborării mul
tilaterale, un continent al statelor 
și popoarelor suverane, egale in 
drepturi.

Gemal Biedici și Willi Stoph au 
subliniat că guvernele lor „vor ac
ționa tot mai activ în vederea înche
ierii, cit mai curînd posibil, a pregă
tirilor pentru viitoarea conferință a- 
supra securității europene și pentru 
deplinul succes al acestei conferințe, 
ceea ce, fără îndoială, va influența 
pozitiv evoluția și în alte regiuni ale 
lumii". In acest context, părțile au 
relevat necesitatea intensificării efor
turilor în vederea soluționării crizei 
din Orientul Apropiat.

Comunicatul informează că Willi 
Stoph a acceptat invitația de a face o 
vizită oficială in Iugoslavia.

Convorbiri la nivel înalt 
f ranco-bri

în ansamblul consultărilor po- 
litico-diplomatice interoccidentale din 
ultimul timp, in vederea pregă
tirii cadrului viitoarelor relații dintre 
Europa occidentală și S.U.A., întâl
nirile ce vor avea loc luni și marți 
la Paris intre președintele Fran
ței. Pompidou, și primul ministru al 
Angliei, Heath, constituie, potrivit 
părerii observatorilor, o etapă impor
tantă.

După cum se știe, dacă Parisul a 
manifestat serioase reticențe față de

a Organizației Unității 
Africane

nice

BONN 19 (Agerpres). — „O cali
tate deosebită a • relațiilor noastre 
trebuie să fie încrederea cresclndă", 
a declarat cancelarul federal al 
R.F.G., Willy Brandt, în cuvintul 
rostit la recepția de la Bonn prile
juită dc vizita in R.F.G. a lui Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S. Situația din lume — a conti
nuat el — a început să se schimbe 
și consider că se poate afirma cu 
conștiința împăcată că In această 
privință noi am contribuit la schim
bările spre mai bine. In cursul ulti
melor luni statele de pe continentul 
nostru, împreună cu reprezentanți ai 
Americii de Nord, au efectuat o 
muncă preliminară pentru pregătirea 
deschiderii, într-un viitor apropiat; a 
conferinței miniștrilor afacerilor ex
terne. La Viena au început convor
biri importante care au ca scop redu
cerea forțelor armate. Nimeni dintre 
noi nu uită pozițiile pe care le ocupă 
partea cealaltă. Nimeni nu uită deo
sebirile dintre sistemele sociale, deo
sebirile ideologice și nici legăturile 
existente, fie ele de natură economi
că sau politică. Ambele părți res
pectă drepturile și obligațiile lor, 
precum și drepturile și obligațiile 
celorlalți.

In ceea ce privește ambele noastre 
state, a declarat, în încheiere, Willy

Brandt, în ultimii doi-trei ani co
laborarea practică s-a dezvoltat con
siderabil. Noi putem discuta despre 
schimburi mai intense in domeniile 
economiei, tehnicii și culturii.

După ce a trecut in revistă evo
luția favorabilă a relațiilor bilaterale 
în ultimii ani, Leonid Brejnev a re
levat in cuvintul său de răspuns căr 
dezvoltarea unei colaborări ample cu 
R.F.G. ocupă un loc important in 
politica U.R.S.S., în vederea obține
rii unei cotituri radicale spre destin
dere și pace pe continent. Una din 
sarcinile vizitei noastre constă și in 
a face un schimb de păreri cu can
celarul federal in probleme europene 
actuale ca, de exemplu, conferința 
general-europeană, reducerea arma
mentelor și forțelor armate in cen
trul Europei și altele.

Uniunea Sovietică este gata să des
fășoare o întrecere pașnică și o co
laborare reciproc avantajoasă cu sta
tele cu orinduiri sociale diferite. De
punem eforturi — a spus în încheiere 
L. Brejnev — pentru ca realizările 
civilizației și progresului tehnico- 
științific să nu fie folosite pentru di
sensiuni și distrugeri, ci pentru acti
vitatea constructivă, pentru sporirea 
bunăstării și bogăției spirituale a po
poarelor.

și-au cucerit în inima
RAPORTUL SECRETARULUI 

GENERAL AL O.U.A,

în ultimele zile, capitala Italiei trăiește intens sub 
semnul anroDiatei vizite a președintelui Consiliului de 
Stat al României, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ori
unde te poartă pașii, in vechea Romă sau în noile sale 
cartiere, simți apropierea unui eveniment sărbătoresc, 
pregătirile deosebite care se fac pentru primirea oaspe
telui român. ..Va fi o primire deosebită ne spunea 
setul biroului de presă al primăriei. Orazio Guerra — 
nu numai pentru că este vorba de șeful unui stat, ci 
și pentru faptul că acest stat este România, o tară de

care ne simțim legați, pe care o cunoaștem și o apre
ciem. Peste puțin timp, pe străzile orașului va apărea, 
multiplicat in mii și mii de exemplare, salutul de bun 
venit pe care primarul și locuitorii îl adresează pre
ședintelui român. De asemenea, pe toate edificiile pu
blice. de pe întreg cuprinsul capitalei, vor fi arborate 
drapelele celor două slate. La aceste gesturi simbolice 
se vor adăuga manifestările de caldă prietenie, pe care 
locuitorii Romei se pregătesc să le facă președintelui 
Ceaușescu".

ADDIS ABEBA 19 (Agerpres). — 
Inaugurate joi seara, dezbaterile ce
lui de-al 21-lea Consiliu ministerial 
al Organizației Unității Africane au 
intrat in faza propriu-zisă de lucru, 
odată cu prezentarea raportului de 
activitate de către Nzo Ekangaki, se
cretarul general al organizației.

Trecînd in revistă principalele pro
bleme actuale ale continentului, Nzo 
Ekangaki a subliniat in mod deosebit 
necesitatea realizării unui front unit 
al statelor africane pentru eliminarea 
ultimelor sechele ale colonialismului 
și rasismului în Africa.

propunerea consilierului președinte
lui Nixon, Kissinger, cu privire la 
noua „Cartă a Atlanticului" — consi
derată de unii observatori ca urmă
rind, de fapt, să reducă Piața comu
nă vest-europeană la rolul unei gru
pări regionale sub egida americană 
— Londra a salutat inițiativa ameri
cană. întrebarea pe care și-o pun ob
servatorii este in ce măsură șeful 
guvernului britanic va reuși să con
vingă pe președintele Franței să dea 
dovadă de „mai multă înțelegere" 
față de S.U.A. și să renunțe să se o- 
pună unei intilniri atlantice la nivel 
înalt preconizată să aibă loc eventual 
la Bruxelles, cu ocazia vizitei pe 
care o va face in toamnă președin
tele Nixon intr-o serie de țări vest- 
europene. Totuși, așa cum subliniază 
presa londoneză, spre deosebire de 
trecut. Anglia are in nrezent o pozi
ție mai apropiată față de noii săi 
parteneri vest-europeni decit de 
S.U.A.

Un capitol important al convorbiri
lor Heath-Pompidou se va referi, 
după cum subliniază presa, la pro
gresele realizate pe calea spre con
ferința pentru securitate europeană. 
Ținind seama de consensul general 
existent pe continent pentru convo
carea cit mai grabnică a primei con
ferințe intereuropene, opinia publică 
britanică așteaptă ca în acest dome
niu întilnirea 
o contribuție

Semnarea acordului interguvernamental
sovieto — vest-german

Londra

de la Paris să aducă 
pozitivă.

N. PLOPEANU

BONN 19 (Agerpres). — Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., membru al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., și can
celarul R.F.G., Willy Brandt, au 
semnat la 19 mai acordul interguver
namental cu privire la dezvoltarea 
colaborării economice, industriale și 
tehnice dintre Uniunea Sovietică și 
Republica Federală Germania, pe 
termen de zece ani. Acordul preve
de, după cum relatează agenția 
T.A.S.S., lărgirea și adincirea colabo
rării economice, industriale și teh
nice între organizații și întreprinderi 
din cele două țări pe baza avanta
jului reciproc. Colaborarea va cu
prinde. printre altele, crearea de 
complexe industriale, extinderea u- 
nor întreprinderi industriale, colabo-

★

Simbătă au continuat, la Bonn, 
convorbirile oficiale Intre Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., membru al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., și cance
larul federal Willy Brandt. Agenția 
T.A.S.S. precizează că au fost discuta
te probleme internaționale, în primul 
rind cele legate de întărirea securi
tății europene. A fost exprimat inte
resul celor două părți în desfășura-

rarea în producția unor tipuri de in
stalații, unor materii prime, schim
buri de licențe, informații tehnice și 
altele.

Părțile vor contribui Ia încheierea 
și realizarea de diferite contracte și, 
în măsura posibilităților, vor acorda 
pentru aceasta înlesnirile necesare. 
Acordul nu afectează alte înțelegeri 
bi sau multilaterale, încheiate ante
rior de Uniunea Sovietică și Repu
blica Federală Germania.

în aceeași zi, miniștrii de externe 
ai U.R.S.S. și R.F.G., Andrei Gro- 
miko și Walter Scheel, au semnat un 
acord cultural bilateral pe termen de 
cinci ani.

A fost semnat, de asemenea, un 
protocol suplimentar la acordul bila
teral privind comunicațiile aeriene.

★
rea cu succes a conferinței europene 
de securitate și cooperare.

In aceeași zi, L. Brejnev a 
primit de Gustav Heinemann, 
ședințele R.F. Germania.

Miniștrii de externe ai celor 
țări. Andrei Gromiko și 
Scheel, au avut, de asemenea, con
vorbiri în probleme internațio
nale actuale de interes comun.

fost 
pre

două 
Walter

Despre semnificația care 
o acordă capitala Italiei 
acestui eveniment, despre 
legăturile tot mai strinse 
dintre cele două capitale. 
Roma și București, ne-a 
vorbit primarul CLELIO 
DARIDA.

„Această vizită în Ita^ta 
a președintelui Ceaușescu 
— ne-a declarat domnia 
sa — atit de mult aștep
tară. este deosebit de 
bine venită. Intre popoa
rele noastre e.ristă legă
turi de simpatie și ami
ciție, care își au obirșia 
in vremuri străvechi, is
toria lor fiind bimilenară. 
Aceasta, dacă ar fi să ne 
referim la trecut. In ceea 
ce privește prezentul, pu
tem constata că. dincolo 
de faptul că cele două 
țări au sisteme sociale și

politice diferite. România 
și Italia desfășoară o po
litică comună de colabo
rare și de pace intre po
poare. pornind de la res
pectul și luarea în consi

că întreaga sa activitate 
politică are drept țel su
prem tocmai colaborarea 
între toate popoarele, res
pectarea strictă a inde
pendenței fiecăruia din-

Declarația primarului Romei, 
CLELIO DARIDA

derație a intereselor fie
cărei națiuni. Iată moti
vele pentru care Roma, 
cetățenii săi. întregul po
por italian se pregătesc 
să intimpine pe președin
tele Ceaușescu așa cum 
se cuvine, cu o înaltă 
considerație și deosebită 
simpatie, cunoscînd bine

tre participanții la viața 
internațională. Numai pe 
această cale se poate con
strui în mod stabil și 
realist o pace care să nu 
fie bazată pe ceea ce se 
numește «echilibrul fri
cii—, se poate realiza o 
colaborare fără neîncre
dere și ipocrizie. Unei

astfel de politici, capita
lele celor două țări ale 
noastre s-au străduit să-i 
ofere contribuția lor, in- 
tensificindu-și și lărgin- 
du-și raporturile la. cele 
mai diferite niveluri.

In ce ne privește, prin 
manifestarea pe care o 
rom organiza la Capito- 
liu in onoarea președin
telui, și care sperăm să-i 
lase o amintire din cele 
mai frumoase despre Ro
ma si edilii săi. dorim să 
arătăm încă o dată, șj in 
chipul cel mai concret, ce 
loc și-au cucerit în inima 
locuitorilor Romei pre
ședintele Ceaușescu și 
harnicul popor român".

Radu BOGDAN
Roma, 19.

PARIS

PARIS 19 (Agerpres). — Le Duc 
Tho, reprezentantul guvernului Re
publicii Democrate Vietnam. și 
Henry Kissinger, consilier special al 
președintelui S.U.A. -pentru proble
mele securității naționale, au con
tinuat. simbătă, în suburbia parizia
nă Gif sur Yvette, convorbirile în 
probleme legate de îndeplinirea A- 
cordului de la Paris privind înce
tarea războiului 
cii in Vietnam. 
Associated Press 
ternational.

st restabilirea pă- 
transmit agențiile 

si United Press In-

agențiile de presă transmit
Convorbiri chino-daneze.

Premierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze. Ciu En-lai, și ministrul 
chinez al afacerilor externe, Ci Pin- 
fei, au avut convorbiri cu K. B. An
dersen, ministrul de externe al Dane
marcei. A fost semnat un acord în 
domeniul transporturilor aeriene ci
vile.

Edward Gierek, pr‘n>-’«- 
cretar al C.C. al P.M.U.P., l-a primit 
pe Amir Abbas Hoveyda, primul mi
nistru al Iranului, cu care a avut o 
convorbire referitoare la problemele 
dezvoltării relațiilor polono-iraniene. 
A fost semnat acordul privind cola
borarea economică pe termen lung 
între cele două țări.

Tratativele cehoslovaco- 
britnniCS 'n ca<^ru^ Comisiei mix
te pentru problemele comerțului, 
științei, tehnicii și dezvoltării indus
triale au luat sfârșit la Londra. Pro
tocolul încheiat cu acest prilej con
ține propuneri concrete cu privire la 
dezvoltarea schimbului de mărfuri și 
colaborării industriale și tehnico-ști- 
ințifice bilaterale.

La propunerea R. D. Ger- 
mtin6r 13 23 mai lnceP Berlin 
convorbiri în vederea încheierii unui 
acord intre R.D.G. și R.F.G. în do
meniul ocrotirii sănătății.

r TRĂSĂTURA PRINCIPALĂ

REALISMUL

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A „SCINTEII"

Premise pozitive pentru
JAN BISZTYGA, ministru 

adjunct al afacerilor externe 
al Poloniei : „începerea consul
tărilor de la Helsinki a însemnat un 
succes al acelei tendințe politice 
care s-a declarat pentru crearea 
unei Europe a securității, in favoa
rea unor eforturi comune în a- 
ceastă direcție. Participarea celor 
34 de state a demonstrat că ideea 
Conferinței general-europene de 
securitate și colaborare a fost ac
ceptată ca o cale eficientă pentru 
întărirea și consolidarea. pe mai 
departe, a destinderii și normaliză
rii relațiilor în Europa.

Este adevărat, nu toți partici
panții la convorbiri au fost in e- 
gală măsură convinși în ce pri
vește utilitatea conferinței. Au 
apărut, de asemenea, concepții di
ferite in ce 'privește modul de des
fășurare și, mai ales, sarcinile 
conferinței.

Discuțiile îndelungate de la Hel
sinki pot fi considerate o mărturie 
a seriozității cu care participanții 
au abordat aceste sarcini. In 
timpul dezbaterilor s-a conturat, 
in linii generale, ordinea de zi a 
conferinței. Aceasta cuprinde pro
bleme importante, majore, ce ur
mează a fl soluționate Realismul 
este trăsătura sa principală.

Ca un rezultat al discuțiilor de 
la Helsinki s-a conturat părerea 
că nu toate problemele pot ii re
zolvate la o singură conferință. De 
aceea, din ce în ce mai multe 
state se alătură poziției țărilor so
cialiste pentru asigurarea continui
tății procesului schimbărilor pozi
tive pe calea unor urmări institu
ționale ale conferinței.

Ca urmare a creării premiselor

debutul Conferinței europene
Opinia publică din țara noastră a luat cunoștință cu 

adîncă satisfacție că, în cadrul reuniunii multilaterale de 
la Helsinki, s-a luat hotărîrea ca lucrările pregătitoare 
să se încheie pe data de 1 iunie, astfel îneît prima fază 
a Conferinței europene — la nivelul miniștrilor de ex
terne — să poată începe mai înainte de sfîrșitul aceleiași 
luni.

în legătură cu aceasta, „Scînteia” a adresat, prin in-

termediul corespondenților și trimișilor săi, unor membri 
ai delegațiilor participante Ia Helsinki, precum și unor 
personalități ale vieții publice dintr-o serie de țări eu
ropene, întrebările : „CUM APREC1AȚ1 EVOLUȚIA ȘI STA
DIUL ACTUAL AL LUCRĂRILOR PREGĂTITOARE DE LA 
HELSINKI ? CE CONSIDERAȚI CA ESTE DE FĂCUT PENTRU 
CA DEBUTUL CONFERINȚEI SA SE DESFĂȘOARE SUB CELE 
MAI BUNE AUSPICII

binte la convocarea cit mai grab
nică a conferinței. Este și firesc : 
Balcanii sint parte inseparabilă a 
continentului și pacea în Europa 
este și pacea în Balcani. La aceas
ta se adaugă și faptul că astăzi 
Balcanii nu mai sint și nu vor să 
mai fie purtători ai tristului re
nume de altădată — de butoi cu 
pulbere al Europei. In prezent, în
tre statele balcanice se înfăptuiește 
în practică principiul coexistenței 
pașnice a țărilor cu orinduiri so- 
cial-politice diferite ; se dezvoltă 
o cooperare utilă și reciproc avan
tajoasă pentru toate țările și po
poarele peninsulei".

FINALIZAREA

necesare, atit de fond, cit și orga
nizatorice, nimic nu mai stă în ca
lea convocării conferinței euro
pene".

SPIRITUL POZITIV,

DE CONLUCRARE,

zitiv, de conlucrare, care s-a im
pus la Dipoli, dorinței participan- 
ților de a căuta soluții general ac
ceptabile. Personal, cred că per
spectivele sint promițătoare. Ceea 
ce înseamnă că viitoarea confe
rință, așteptată de popoarele euro
pene, să poată fi convocată la 
sfirșitul lunii iunie, așa cum s-a 
prevăzut".

S-A IMPUS LA DIPOLI IMPORTANȚA ACȚIUNILOR

Organizația Națiunilor V- 
nite pentru educație, știin
ță și cultură <UNESC°> . 
anunțat că va acorda mișcărilor de 
eliberare națională din Africa, recu
noscute de Organizația Unității Afri
cane, un statut de membri asociați. 
Hotărirea, în acest sens, a fost adop
tată in cadrul reuniunii Comitetului 
Executiv al- UNESCO.

Guvernul chilian inten
ționează să naționalizeze 
toate companiile __ __________ ...
străine care acționează in Chile, a 
anunțat ministrul de interne chilian. 
Gerardo Espinoza. Vor intra astfel 
in proprietatea statului chilian bu
nurile aparținînd companiilor „In
ternațional Telephone and Tele
graph". .,Transradio Chilena". pre- • 
cum și ale societății britanice 
„Cable West Coast".

de telecomunicații

La Hanoi, “f"1* r. d. 
Vietnam, și în alte orașe au avut loc, 
în cursul zilei de simbătă. mari a- 
dunări populare consacrate împlini
rii a 83 de ani de la nașterea lui 
Ho Și Min. Au fost evocate, cu a- 
cest prilej, viata și activitatea re
voluționară a ilustrului fiu al po
porului vietnamez.

GORAN RYDING, repre
zentantul Suediei la consultă
rile multilaterale de la Hel
sinki : „Aș vrea să subliniez, 
mai intii, că, deși s-au prelungit 
atit de mult, consultările noastre 
au evoluat intr-o atmosferă de 
bună înțelegere și respect reciproc. 
Durata lor 6e explică și prin com
plexitatea problemelor ce trebuie 
soluționate in vederea unei bune 
pregătiri a conferinței. Ceea ce s-a 
realizat pină acum a fost insă po
sibil tocmai datorită spiritului po-

PRACTICE

ANTHONY ROYLE, subse
cretar de stat parlamentar la 
Forcing Office : „La Helsinki 
s-a realizat un progres considera
bil și, de altfel, după cum s-a a- 
nunțat, la începutul lunii viitoare 
vor fi încheiate convorbirile pre
gătitoare. astfel- incit prima fază 
a conferinței asupra securității și 
cooperării in Europa va putea avea 
loc în vara aceasta. Deși au du
rat mult, convorbirile au permis

delegațiilor participante să exami
neze in amănunțime agenda. Sin- 
tem convinși că odată cu inche- 
ierea acestor convorbiri, se va n 
căzut de acord asupra cadrului 
conferinței, ceea ce va permite fie
cărei țări participante să ridice 
acele probleme pe care le consi
deră cele mai importante. La TA! 
poli, participanții sint acum 
punctul de a conveni asupra 
strucțiunilor pentru comisiile 
toarei conferințe. Deosebirile 
păreri care mai există. în special 
in ce privește extinderea schimbu
rilor culturale și de informații, 
dezvoltarea contactelor umane, își 
vor găsi și ele rezolvarea.

Guvernul Maiestății Sale crede 
că viitoarea conferință pentru 
securitate și cooperare în Europa 
va oferi o ocazie reală pentru re
ducerea actualelor bariere care 
există în Europa, pentru creșterea 
încrederii reciproce.

Am fost întotdeauna de părere 
că ceea ce contează sint faptele 
și nu cuvintele. De aci importanța 
acțiunilor practice, concrete, care 
să ducă la extinderea cooperării 
in Europa, in cele mai diferite 
domenii".

ROLUL IMPORTANT
PREGĂTIRILOR -

AL OPINIEI PUBLICE
ÎN TIMP UTIL

Di- 
pe 
m- 

vii- 
de

SLAVCIO VASEV, președin
tele Comitetului bulgar de 
înfelegere și cooperare bal- 
can tea : „S-a creat acum o si
tuație pozitivă și favorabilă, deter
minată. desigur, atit de • mersul 
propriu-zis al tratativelor de la 
Helsinki, cit și de înseninarea ce
rului pe continentul european. Me 
aflăm in fața unui eveniment fără 
precedent in istoria Europei — 
convocarea conferinței statelor. O- 
pinia publică europeană și mon
dială intimpină cu profundă satis
facție evenimentul și urmărește cu 
viu interes finalizarea lucrărilor 
pregătitoare. Sprijinul In favoarea 
convocării neintirziate a conferin
ței ia amploarea 
cari de masă. în 
pene, organizații 
create militează 
Și opinia publică 
nice își afirmă adeziunea ei fier-

unei largi miș- 
multe țări euro- 
obștești special 
in acest sens, 
din țările bal ca -

EVARIST SALIBA, reprezen
tantul Maltei la consultările 
multilaterale de la Helsinki : 
„Privind retrospectiv 
noastre, putem spune că activita
tea desfășurată a fost '
complexă. Nu se poate ignora rap
tul că au existat unele dificultăți, 
că s-au mai manifestat, în anu
mite perioade, Influențe ale spiri
tului de bloc. Deosebit de impor
tant este că. pe parcurs, s-a in
staurat o atmosferă constructiva, 
de înțelegere și cooperare. i\e 
aflăm in prezent într-un moment 
foarte important al lucrărilor noas
tre : finalizarea pregătirilor pentru 
conferință. Deși au mai rămas u- 
nele probleme de. lămurit, cred 
că, dacă va exista in continuare 
bunăvoință reciprocă, ele pot- fi 
soluționate în timp util. S-au creat 
condiții din cele mai bune pentru 
convocarea conferinței europene 
pentru securitate la sfîrșitul lunii 
iunie".

consultările

destul de

J

In localitatea Chârtres s-a în
cheiat a doua reuniune a spe
cialiștilor în calculatoare C.I.I.- 
IRIS-50, din Franța și Felix 
C-256, din România. Timp de 
citeva zile, specialiști din am
bele țări au făcut un larg 
schimb de opinii cu privire la 
posibilitățile de utilizate mai 
intensivă și la îmbunătățirea 
performanțelor calculatoarelor 
fabricate in Franța și România, 
la folosirea sistemelor informa
tice in conducerea întreprinde
rilor din diverse domenii in
dustriale, precum și in activități 
administrative, financiare, me
dicale. Reuniunea de la Châr
tres se ' 
ascendentă 
perare și 
științifică 
Franța.

înscrie, astfel, pe linia 
’' a relațiilor de coo- 

colaborare tehnico- 
dintre România fi

Filipine dorește revizui
rea tratatului militar cu 
S.U.fl. Guvernul Filipinelor a pro
pus S.U.A. începerea unei runde de 
negocieri pentru revizuirea tratatu
lui de apărare mutuală, in baza că
ruia Statele Unite și-au amplasat 
importante baze militare pe terito
riul filipinez. Secretarul oentru a- 
facerile externe. Carlos Romulo, a 
declarat, la Manila. în cadrul unul 
interviu televizat, că Filipinele tre
buie să revizuiască acordurile sale 
militare cu S.U.A.. a căror valabi
litate expiră în iulie 1974. datorită 
..nuanțelor lor coloniale".
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