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Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a primit luni la 
amiază, la Palatul Consiliului de 
Stat, delegația parlamentară a Re
publicii Ruanda, condusă de Thadăe 
Bagaragaza, președintele Adunării 
Naționale a Republicii Ruanda.

La primire au luat parte președin
tele Marii Adunări Naționale, Ștefan 
Voitec, șl Stanciu Stoian, secretarul 
general al Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa.

In cursul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, au fost abordate 
probleme referitoare la stadiul rela
țiilor dintre cele două țări, eviden-

țiindu-se noi posibilități pentru ex
tinderea colaborării bilaterale in in
teresul ambelor popoare, al dezvol
tării climatului de cooperare inter
națională și al cauzei păcii.

S-a subliniat, de asemenea, nece
sitatea unirii forțelor democratice, 
progresiste și antilmperialiste în 
lupta împotriva colonialismului și 
neocolonialismulul, pentru consolida
rea independenței și suveranității, 
pentru dezvoltarea multilaterală de 
sine stătătoare a tuturor popoarelor.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

ÎN ZIARUL DE AZI:

O UN OBIECTIV ESEN
ȚIAL AL PROPAGAN
DEI DE PARTID : CA
DRELOR ECONOMICE- 
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PARALELISMUL DIN 
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PROBLEMĂ INSOLUBI
LĂ? ® „TRAGEDIA 
OPTIMISTA"© SPORT

în fața problemelor cercetării
și specializării producției

„ZIUA
SĂNĂTĂȚII"

O Elasticitatea fabricației de utilaj petrolier nu exclude creșterea ponderii 
producției specializate • In adincirea profilării să primeze avantajele de ordin 
tehnic și economic • De la studii - cit mai repede la materializarea practică

Asigurarea unui profil al fabrica
ției bine precizat, încadrat între a- 
numite limite elastic determinate, 
concentrarea și specializarea produc
ției sint elemente decisive pentru 
fructificarea posibilităților de creș
tere a volumului producției, de 
ridicare a tehnicității produselor 
fabricate de industria constructoa
re de mașini, de sporire conti
nuă a forței productive a mun
cii. Această tendință a produc
ției moderne se impune din ce in ce 
mal mult în organizarea fabricației 
de mașini și utilaje din țara noastră, 
fiind în momentul de față favorizată 
într-un înalt grad de constituirea 
centralelor industriale și a grupurilor 
de întreprinderi, organisme econo
mice investite cu largi atribuții și 
competențe In conducerea activității 
productive. Referindu-se la faptul că 
în procesul constituirii centralelor 
s-au luat unele măsuri de natură să 
ducă la concentrarea și specializarea 
producției, în cuvîntarea rostită Ia 
plenara C.C. al P C.R. din de
cembrie anul trecut tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia i „Atît ministe
rele, centralele și grupurile indus
triale, cit și organele de partid tre
buie să acționeze hotărit in această 
direcție, să treacă in mod ferm la 
adincirea specializării șl cooperării, 
Ia asigurarea condițiilor pentru rea
lizarea producției de serie mare, cu 
eficientă superioară".

Din examinarea stadiului actual al 
profilării și specializării producției 
într-un șir de unități din industria 
constructoare de mașini, se des
prind concluzii contradictorii, vă
dind încă o insuficientă înțelege
re a cerințelor puse de partid 
în acest domeniu. în această ra
mură există în momentul de față 
uzine cu un profil în general bine 
definit, temeinic organizate, care 
realizează mașini și utilaie la nivelul 
tehnicii actuale și care folosesc supe
rior potențialul tehnic și uman de care 
dispun. Este suficient să amintim de 
uzinele unde se fabrică tractoare, au
tocamioane și autoturisme, locomo
tive Diesel electrice. Diesel hidrau
lice și electrice, echipamente elec
trotehnice și electronice — ca să dăm 
doar cîteva exemple — în care s-a 
ajuns Ia o înaltă specializare a pro
ducției. Dar, alături de acestea, sin! 
uzine cu un profil mai puțin contu
rat, care produc utilaie. mecanisme 
și piese pentru patru, cinci sau chiar 
mai multe ramuri ale economiei.

tn această din urmă situație se 
află majoritatea uzinelor construe, 
toare de utilaj petrolier. Ne-am propus 
să analizăm îndeaproape profilul pro
ducției unităților din acest sector și 
măsurile preconizate, după constitui
rea centralei, pentru îmbunătățirea 
lut, din două motive bine determi
nate. în primul rînd, întrucît con
strucția utilajului petrolier are o 
bogată tradiție la noi în țară, fiind 
dezvoltată fără achiziționarea de li
cențe. deci prin fructificarea concep
ției tehnice proprii ; In a! doilea 
rînd, pentru că există în momentul 
de față o conjunctură deosebit de

favorabilă pentru instalațiile și echi
pamentele destinate forajului sonde
lor, extracției țițeiului și gazelor. U- 
zinele sint suprasolicitate, existind 
comenzi nu numai pentru acest an, 
ci și pentru anul viitor. Din discu
țiile avute cu membri ai consiliului 
de administrație al Centralei indus
triale de utilaj petrolier din Ploiești 
și ai comitetelor de direcție din uni
tățile ei componente, am reținut că 
anumite cereri nu vor putea, proba
bil, să fie satisfăcute, deși capacități 
există. Ele sint afectate însă cu to
tul altor sortimente, între care a- 
mintim utilajul chimic, utilajul me
talurgic, mijloacele de transport și 
de ridicat, echipamentele pentru iri
gații. Pe ansamblul centralei, utilajul 
petrolier ocupă în acest an o pondere 
de numai 39 la sută din volumul to
tal al producției, iar la Uzina de u- 
tilaj petrolier din Tîrgoviște — de 
numai 28 la sută.

Specialiști din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini argumen
tează. adeseori, că o profilare ingus-

tă, rigidă a producției nu este de 
dorit pentru nici o uzină construc
toare de mașini, deoarece aceasta ar 
provoca serioase perturbații în reali
zarea sarcinilor de plan,' în momentul 
apariției de modificări in structura 
cererilor la sortimentele de mașini 
și utilaje fabricate. Ei apreciază că 
dificultățile, perturbațiile ar putea fi 
cu atît mai mari cu cit ponderea 
producției pentru export este mai ri
dicată. Aceste argumente sint reale ; 
trebuie luată în considerare existența 
unei anumite elasticități în fabrica
ție. Ele nu pat servi, însă, ca funda
ment al menținerii unui profil ete
rogen al producției, într-o serie de 
uzine și centrale din industria con
strucțiilor de mașini, al măsurilor 
deocamdată insuficiente, preconizate 
pentru acest an și pentru anii ur
mători In vederea adîncirii profilării * 
și specializării unităților din această 
ramură. In cazul construcției utilaju
lui petrolier, bunăoară, ponderea a- 
cestuia în volumul total al produc
ției uzinelor ce fac parte din cen-

trala de la Ploiești va crește, pînă în 
1975, potrivit unor estimări, abia la 
43 la sută. Un progres prea puțin 
vizibil, în condițiile în care este una
nim acceptat principiul că o pon
dere de aproximativ 60 la sută a 
producției specializate într-o uzină 
sau centrală este suficient de acope
ritoare pentru asigurarea unui grad 
normal de elasticitate a fabricației.

— După constituirea centralei, a 
fost elaborat un amplu studiu pri
vind dezvoltarea și profilarea pro
ducției noastre — ne spunea ing. 
Dumitru Nistor, director general al 
Centralei industriale de utilaj pe
trolier din Ploiești. Ce am propus 
noi ? In mod deosebit, să se tacă o 
nouă regrupare a uzinelor cu acest 
profil sau care colaborează în fabri
carea utilajului petrolier. Am pornit 
de la premisa ca atît construcția a- 
celorași tipuri de utilaje și instalații,

Ing. Nicolae PANTILIE

(Continuare in pag. a V-a)

„Ziua sănătății" prilejuiește, cum 
e și firesc, o scurtă trecere în revis
tă a principalelor realizări din dome
niul ocrotirii sănătății, obținute dato
rită grijii și sprijinului permanent al 
partidului și statului nostru, a efor
turilor depuse de întregul corp me- 
dico-sanitar.

Orientarea, căile și metodele fun
damentale pentru abordarea și solu
ționarea problemelor esențiale ale o- 
crotirii sănătății populației din țara 
noastră au fost, după cum se știe, 
stabilite de Directivele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, cu privire la îmbunătățirea a- 
sistenței medicale a populației din 
Republica Socialistă România — do
cument programatic de o deosebită 
însemnătate pentru ridicarea sănătă
ții poporului pe o treaptă superioa
ră.

Pentru dezvoltarea bazei materiale 
necesare ocrotirii sănătății au fost 
alocate de la bugetul de stat fon
duri în continuă creștere. Față de a- 
nul 1950 cînd s-au acordat sectorului 
sănătății 644,5 mii. lei, în anul 1969 
cheltuielile efecțive au sporit de zece 
ori. în anul 1970 cheltuielile 
destinate ocrotirii sănătății vor fi 
de 350 lei pentru un locuitor. 
Pentru construirea unor unități sa
nitare noi, pentru dezvoltarea și 
modernizarea celor existente și pen
tru echiparea instituțiilor cu apara
tură modernă au fost făcute investi
ții importante. Volumul lor a crescut 
in perioada 1950—1969 de peste 3 ori. 
Au fost date in folosință spitale noi

Dr. Dan ENĂCHESCU
ministrul sdnâtăjii

la Suceava, Hunedoara, Slobozia, 
Constanța. Medgidia, municipiul Gh. 
Gheorghiu Dej ș.a. Se găsesc în con
strucție spitalele din Craiova, Galați, 
Baia Mare, Caransebeș, Iași (pedia
trie). Cluj (contagioase), Iași (neuro
chirurgie și neurologie). In cursul a- 
cestui an este prevăzută începerea 
construcției unui număr de încă 12 
spitale noi, cu o capacitate totală de 
8 800 paturi. In unitățile sanitare 
funcționează 29 471 medici și 94 792 
cadre medii.

. Dezvoltarea bazei materiale și de 
cadre a permis o mai bună satisface
re a cerințelor populației atît sub 
raport cantitativ, cit și din punct de 
vedere calitativ. Eforturile statului, 
îmbunătățirea nivelului de trai al 
populației și activitatea medico-sani- 
tară au făcut să se înregistreze mo
dificări importante ale stării de sănă
tate. Mortalitatea generală s-a redus 
la jumătate, iar mortalitatea infanti
lă la o treime din nivelul înregistrat 
în anul 1938 A crescut durata medie 
de viață de la 42 ani. în 1932, lă 68,5 
ani.

Ca urmare a schimbărilor petrecute 
în condițiile de muncă și de viață, a 
creșterii duratei medii de viață și a 
îmbunătățirii treptate a asistenței 
medicale, s-a conturat tot mai mult
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„Și tu ești 
opinia publică!"

Ne-ați telefonat acum o oră pentru a vă declara de 
acord cu un articol apărut in ziar. „Bine-ați făcut, to
varăși ziariști I Ați procedat )ust I Ați pus degetul pe 
rană !“. Apoi ați reluat : „Știți, cunosc și eu un caz 
căruia i se potrivesc ea o mănușă concluziile artico
lului. E vorba de o situație similară. Sint convins că 
ar merita efortul de a întreprinde o investigație". Și, 
in minutele următoare, ne-ați relatat cu pasiune des
pre o manifestare flagrantă de favoritism petrecută 
intr-o instituție, manifesta
re in urma căreia valorilor 
autentice — printre care, 
recunoșteați cu modestie, 
vă numărați și dumnea
voastră — li se barează 
brutal accesul spre pro
movare V-am multum.it pentru sprijinul pe care 
ni-l dați tn detectarea unor cazuri de încăl
care a principiilor moralei noastre și v-am rugat, cum 
e și firesc, să teșiți din anonimatul telefonic, să așter- 
neți pe hirtie cele relatate eventual imbogățindu-le 
cu noi amănunte, spre a ne servi ca „bază de pornire".

Iată insă că această banală și — repetăm — nespus 
de firească solicitare a stirnit o reacție neașteptată. 
Indignarea care vă animase cu citeva clipe mai înainte 
s-a topit ca prin farmec: „N-aș vrea să vă trimit 
nimic scris, știți, am vrut doar să vă informez, nu
mele meu nu contează..."

Stimate interlocutor telefonic, nu știu, poate că fap
tele la care vă referiți sint reale, poate chiar ne vom 
ocupa de cazul respectiv. Dar nu acesta mi se pare lu
crul cel mai important. Vă mărturisesc că refuzul final 
de a vă angaja cu întreaga conștiință cetățenească in 
bătălia la care ne invitați cu osirdie pe noi ne-a pro

PICĂTURA DE CERNEALA

vocat un gust amar. Pentru că, in afara aspectului fra
pant de abdicare de la curajul civic, de la responsabili
tatea socială, mai era la mijloc un aspect discutabil: în
cercarea de a scoate castanele din foc cu mina altora. 
(După cum vedeți, nici nu dorim să punem in cauză 
exactitatea celor relatate — deși anonimatul nu este 
adeseori de bun augur și poate ascunde nu numai o 
identitate, ci și intenții de o anumită categorie...).

Ne gindeam ascultindu-vă „diplomaticele" argu
mente ale retragerii : Dacă 
n-ai elementarul curaj de 
a spune lucrurilor pe nume, 
de a apăra dumneata în
suți principiile de a căror 
încălcare te plingi, înseam
nă că înseși principiile res

pective n-au in ochit aumitale decit o valoare iluzorie. 
Potrivit acestei concepții, opinia publică nu ești dum
neata, el, noi toți, ci ceva abstract și pe cit posibil cit 
mai departe de onorabila dumitale persoană.

Unii încearcă să mstifice această „rezervă" prin fap
tul că n-au „temperament de combatanți". E un argu
ment comod care aruncă, in fond, răspunderea poziției 
ferme asupra altora. Dar noul climat etic al societății 
noastre, legile statului nostru se întemeiază tocmai pe 
acest ax fundamental al moralei cetățenești: spiritul 
de răspundere al fiecăruia pentru treburile publice. Cu 
anonimat confortabil, fără conștiința activă că și tu 
ești opinia publică, orice indignare rămine pur verbală. 
Și foarte puțin eficientă I Dacă nu chiar puțintel 
complice..

Victor BIRLADEANU

... , ' >'

'MM.------— M-S-V. A . A.SA-A Z... A A.A . A A.-S»„.„A«„ .Z. A . A< AVA . , TO

i 11IIO HR « S81189 « MIIM MIIII51« « «« « « 88 ” 

«««mior    wibmi—.........’"“ "umnrio
x—- Â  * ,

.___....................................................

• <• *

o nouă structură a morbidității, ca
racterizată prin reducerea ponderii 
bolilor transmisibile și acute și creș
terea ponderii bolilor cronice, ce se 
manifestă îndeosebi în a doua par
te a vieții, structură caracteristică ță
rilor dezvoltate. Au fost eradicate 
unele boli ca malaria, febra recuren
tă, trahomul, iar o serie de boli in- 
fecțioase. cu gravitate și frecvență 
mare în trecut, ca difteria, tetanosul 
și poliomielita au fost reduse la a- 
pariția de cazuri izolate.

Schimbările petrecute în modul de 
viață și de muncă al unor grupe mari 
de populație, modificările profunde 
apărute în structura morbidității și 
mortalității impun îmbunătățirea a- 
sistenței medicale, perfecționarea și 
modernizarea formelor organizatorice 
în așa fel incit să corespundă cit mai 
mult exigențelor actuale impuse de 
progresul medicinii contemporane. 
Pentru creșterea accesibilității popu
lației Ia asistență medicală calificată, 
în centrul atenției Ministerului Sănă
tății stă dezvoltarea asistenței de me
dicină generală la orașe și sate. Me
dicul de medicină generală va trebui 
să fie figura centrală a asistenței cu
rente, preventive și curative, către 
care să se îndrepte cu încredere popu
lația, care să poată rezolva marea 
majoritate a afecțiunilor curente, fo- 
losindu-se la nevoie de sprijinul me
dicilor specialiști. In prezent func
ționează în dispensarele de circum
scripție și de întreprindere circa 6 700 
medici de medicină generală, care a- 
cordă circa 54 la sută din totalul con
sultațiilor și tratamentelor ambulato
rii. In viitor ponderea acestor medici 
în structura personalului cu pregătire 
superioară va trebui să crească. In 
cursul anului 1969 au fost create, in 
unele localități rurale, aproape 200 
centre medicale, încadrate cu 2—4 
medici, dotate cu instrumentarul și 
aparatura necesară, avind punct de 
laborator și punct farmaceutic. Ase
menea centre medicale, puternice, vor 
fi dezvoltate in continuare. La nive-

(Contlnuare In pag. a IV-a)
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BENZINĂ
NU ARDE... BUZUNARUL 
CELOR CE 0 RISIPESC?

„Urmărim 
obiectivul 
asigurării 

suveranitățiiJ 
naționale**

J

Interviu cu ministrul relațiilor 
externe al Republicii Peru, 

generalul 
Edgardo Mercado JARRINAbia trecuse jumătatea 

primului trimestru al anu
lui și la Centrala pen
tru condiționarea, livra
rea și transportul produse
lor petroliere sosiseră zeci 
de scrisori și adrese care 
solicitau unul și același lu
cru : benzină. Răsfoind ce
le aproape 200 de cereri 
am fost tentați să credem 
că la repartiție s-au produs 
erori de calcul sau că une
le întreprinderi și departa
mente posesoare de parcuri 
auto au fost pur și simplu 
omise. Dar explicația ava
lanșei de cereri era alta : 
mulți posesori de parcuri 
auto nu și-au corelat con
sumul cu normele și au ră
mas in pană de... benzină. 
In această situație s-au 
văzut obligați — pentru 
a-și putea continua ac
tivitatea — să ceară de
vansarea repartițiilor din 
trimestrele următoare. 
Spre exemplu. Ministerul 
Transporturilor a solidi- 
tat suplimentări pentru 
13 000 de tone ; Ministerul 
Construcțiilor Industriale —
— 5 000 de tone; Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii
— 4 500 tone; Ministerul In
dustriei Ușoare — 400 ' de 
tone; Oficiul Național de 
Turism — 354 tone etc., etc.

Cum au fost soluționate 
aceste cereri ne spune ing. 
Gh. Pescaru, directorul ge
neral al centralei.

— Pe baza aprobărilor 
date de către Comitetul de 
Sta* al Planificării și de că
tre conducerea Ministerului 
Petrolului, am modificat 
planul de aprovizionare și 
am devansat mari cantități 
de benzină din trimestrele 
următoare.

— Concret, din cele 200 de 
cereri cite au fost aprobate 
și ce cantități de benzină 
au fost devansate 7

— Peste 46 la sută din 
cererile primite au fost 
onorate. Repartițiile pe tri
mestrul I au fost devansate 
cu 26 500 tone de benzină 
față de 57 500, pentru cite 
am avut cereri. Chiar și în 
cazul unor cereri onorate, 
trebuie să spun că nu le-am 
satisfăcut integral, întrucît, 
după părerea noastră, erau 
exagerat de mari. Mă refer 
la Ministerul Transporturi
lor. Ministerul Industriei 
Construcțiilor etc. In ca
zul altor ministere și de
partamente, cum sint Mi
nisterul Industriei Ușoare. 
Oficiul Național de Turism, 
Comitetul de Stat pentru 
Economia și Administrația 
Locală etc, au fost respin
se cea mai mare parte din 
cererile de suplimentare.

Explicații în legătură cu 
aceste depășiri se pot da, fi
rește, multe. O cauză ar pu
tea fi reevaluarea în mod 
judicios a necesarului unor 
departamente sau compar
timente ale acestora. In a! 
doilea rînd, e posibil tn ca
zul unor întreprinderi să ti 
intervenit suplimentări de 
sarcini de plan care n-au 
putut fi corelate la momen
tul oportun cu nevoile de 
benzină. Al treilea element 
ar putea fi proasta gos
podărire a cantităților pri
mite.

— Dv. susțineți — reluăm 
convorbirea cu inginerul 
Pescaru — că normele de 
consum sînt stabilite în 
mod temeinic, In funcție de 
cerințele reale ale între
prinderilor 7

— Da, categoric, și-am să 
argumentez și de ce. Nor
mele au fost elaborate de 
către C.S.P. și organele de 
specialitate ale ministerelor 
posesoare de parcuri auto 
și au fost reașezate pe baza 
consumurilor medii pe mai 
mulți ani. Mai mult: mi
nistere cu parcuri auto dez
voltate — cum ar fi Minis
terul Industriei Lemnului, 
Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, Mi
nisterul Industriei Chimice, 
Ministerul Industriei Meta
lurgice — s-au încadrat in 
aceste norme fără a soli
cita nici un fel de supli
mentare.

— Dacă normele au fost 
stabilite de C.S.P. și minis
tere, dacă așa cum ni 
s-a spus, situații speciale 
— cu foarte mici excepții — 
n-au intervenit, atunci un 
lucru este foarte clar: se 
face risipă. Credeți că un 
sondaj pe drumurile publice 
ar pune în evidență această 
concluzie ?

— Sint convins : la orice 
oră din zi și noapte.

...Am dat curs unei invi
tații, pe care ne-a făcut-o 
chiar tovarășul Pescaru. și 
am participat la o acțiune 
de control pe șosele. Or
ganizatorii acestei acțiuni 
au ales anume pentru son
daj zilele de simbătă și du
minică, care — după cum se 
știe — nu fac parte din ca
tegoria celor „de virt" 
in transporturi. Concluziile 
desprinse invită — poate 
tocmai de aceea — și mal 
mult la reflecție. Așadar...

...Mașina cu nr. 21 IF 144, 
care aparține C.A.P. Bălăci 
din județul Ilfov, a fost gă

sită pe ruta București — 
Cîmpina fără nici un fel 
de încărcătură. Dar pentru 
continuarea cursei (cine știe 
in ce direcție ?) autocamio
nul a fost alimentat la Cîm
pina cu 120 de litri benzină. 
Cum explica șoferul această 
cursă „în gol" 7 „Tovarășul 
vicepreședinte al cooperati
vei are niște treburi ur
gente mai sus de Cîmpina 
și mergem pînă acolo".

Simplu ca bună ziua. Pen
tru niște treburi urgente 
ale tovarășului „vice" — și 
încă unde ? — mai sus de 
Cîmpina, un autocamion de 
4 tone aleargă zeci de kilo
metri și consumă, plătiți de 
C.A.P., 120 de litri de ben
zină. Aceasta se cheamă 
orice, numai folosire judi
cioasă a mașinilor, nu.

Un caz Izolat ? Un simplu 
accident ? Nu 1 In cursul 
acestui raid au fost verifi
cate 510 autovehicule. Sta
tistica intocmită arată — 
confirmînd concluzia de mai 
sus — că peste 16 la sută 
din mașinile controlate cir
culau goale sau cu încărcă
turi care nu acopereau nici 
jumătate din capacitate. 
Vom prezenta — ca lucru
rile să fie și mai limpezi — 
și o situație a beneficiari
lor transporturilor „in gol”: 
20 de mașini (toate autoca
mioane) aparțineau Mi
nisterului Transporturilor 
(iată cîteva exemple : 21 Ph 
4236, 21 Ph 2824, 21 Bv 2605, 
22 B 4388 ș.a.) ; 5 -
O.N.T. (autocare ca 32 B 
5706, 32 B 8133. 32 B 5717

Constantin PRIESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

ÎNTREBARE : In cursul anu
lui precedent, guvernul Peru
vian a manifestat un dinamism 
deosebit in politica sa externă. 
Care sint după părerea dv. prin
cipalele rezultate obținute in a- 
ceastă direcție ?

RĂSPUNS : Guvernul revoluționar 
Peruvian și-a orientat activitatea sa 
diplomatică in general spre realiza
rea — pe plan internațional — a o- 
biectivelor legate de garantarea su
veranității statului, obținerea unul 
tratament egal din partea marilor pu
teri în relațiile de orice natură, în 
special în cele cu caracter economic 
și comercial, lărgirea piețelor pen
tru produsele peruviene netradițio
nale, semifabricate șl manufacturate, 
diversificarea surselor de credite în 
scopul obținerii unei mai mari in
dependențe pe plan politic și a unei 
asistențe tehnice necesare.

In cadrul acestui mănunchi de,o- 
biective, guvernul Republicii Peru 
și-a îndreptat atenția spre stabilirea 
de relații diplomatice și comerciale 
cu toate țările care sînt dispuse să 
practice asemenea relații, pe baza 
respectării stricte a principiilor auto
determinării și neamestecului în tre
burile interne ale altor state.

Rezultatele obținute pot fi consi
derate ca pozitive ; putem menționa 
în acest sens : recunoașterea genera
lă că poziția noastră în diferendul din
tre I.P.C.") și Peru corespunde con-

») Corporația nord-americană „In
ternational Petroleum Company", ala 
cărei bunuri au fost naționalizate In 
Peru.

Interviu realizai 
de Vasile ORO$

(Continuare (n pag. a Vl-a)

multum.it
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! FAPTUL!
Un obiectiv esențial al propagandei de partid Din atelierul

DIVERS
I------------- 1
| 189 de zile |
| de spital |
| pentru |

o viață

CADRELOR ECONOMICE
o temeinică pregătire

de
a eficienței ac- 
sarcină majoră 

dezvoltare a 
exi-

*

I

de creație Iu

cumpărători

• RECLAMATII

• SESIZĂRI

specialitate
O instalație electrică improvi- I 

zată (din păcate, mai sint destui I 
care continuă să ignore un ast- ■ 
fel de pericol) a provocat un > 
scurt circuit la locuința lui Gri- I 
gore Năvloiu din strada Ozun | 
21, din Capitală. Flacăra a atins 
o sursă de benzină și a izbucnit I 
incendiul. In casă, singur, un i 
copil mic. Auzind strigăte, Ma
rin Matei din comuna Petrești ■ 
(Dîmbovița), muncitor la șan- I 
tierul de construcții din vecină- I 
tate, a sărit tn ajutor. Conștient 
că-șl riscă viața, el a intrat în I 
mijlocul flăcărilor și. după ci- I 
teva clipe, a reapărut purtînd 
fetița în brațe. Puțin timp după | 
aceea, s-a prăbușit. Transportat I 
de urgență la spital, s-a consta- I 
tat că avea arsuri de gradul IV. . 
De abia după 189 de zile de în- I 
grijiri medicale, a părăsit, corn- | 
plet restabilit, spitalul. Fuseseră 
zile de «suferință, dar... o viață I 
fusese salvată. Și acesta este, I 
într-adevăr, lucrul cel mai im- ’ 
portant I i

Examinatul | 
„pică"... exa-1 
minatorii!

Încercarea moarte n-are — 
fi-a zis Ion Tudorache din co
muna Dărăști (Ilfov) — fi a de
pus cerere de angajare ca vinză- 
tor la Întreprinderea de legume 
și fructe din Capitală. Avea nu 
mai puțin de patrii condamnări 
penale la activ, dar s-a gindit 
că poate-poate. Și s-a putut. Cei 
din conducerea întreprinderii 
n-au luat în seamă anteceden
tele (deși conform prevederilor 
in vigoare erau obligați s-o 
facă) și au decis să-l supună la 
o probă de încercare. IH conse
cință, i-au încredințat unitatea 
nr. 332 din calea Ferentari. în
cercarea n-a durat decît o zi. 
Pentru că la sfîrșitul ei, Ion Tu
dorache a dispărut cu toți banii 
încasați. Descoperit apoi de or
ganele de miliție, el a fost tri
mis in fața instanței și con
damnat la patru ani închisoare. 
A căzut pentru a cincea oară la 
examenul de... cinste. Dar nici 
examinatorii lui nu s-au dove
dit mai bine pregătiți la lec
ția de... vigilență. Socot ei că 
vor putea evita pagubele dacă 
vor mal rămîne cu această lec
ție neînvățată ?

Lașitatea
9

lasă urme

I

Mihal Șerban, gestionar la I 
T.A.P.L. Bîrlad, își cumpărase o 
limuzină și se fălea cu ea, cir- I 
culînd cu viteză excesivă. în- I 
tr-una din zilele trecute, se în
torcea de la Vaslui gonind ca i 
un bolid. La un moment dat, I 
i-a apărut în față Ciurea Afte- I 
nie, muncitor la fabrica de rul- 
menți, care venea la lucru pe o I 
bicicletă. Bolidul l-a izbit în | 
plin, accidentîndu-1 mortal. Mi
hai Șerban a oprit, s-a dat jos, I 
dar nu pentru a se uita la vic- I 
timă, ci... la mașină ! După ce • 
s-a încredințat că izbitura n-a . 
lăsat urme vizibile șl că nu l-a I 
observat nimeni, și-a continuat | 
drumul cu aceeași viteză. Dar 
calculele lui au dat greș. Venind I 
din urmă pe microbuzul 31 Iș. I 
2257, conducătorul auto Teodor ' 
Andreescu a furnizat miliției ■ 
informația, extrem de prețioasă, I 
că accidentul nu putea fi să- I 
vîrșit decît de limuzina care îl 
depășise cu cîțiva kilometri mai I 
înainte. La scurt timp, autorul I 
accidentului a fost descoperit și ’ 
arestat. Va avea, de aici înainte, i 
tot timpul să se convingă de a- I 
devărul că nu există accident I 
fără urme și că fuga nu este 
numai rușinoasă dar și nesănă- | 
toasă.

Absolut din
I întîmplare '

Scoțînd pămint din malurile | 

• unui pîrîu ce curge prin apro- 
I piere, locuitorii satului Bogdă- I

nești, comun.a Fălciu, județul I 
Vaslui, au făcut o importantă ’ 

I descoperire arheologică. Ei au ■
găsit, in locul menționat. mai I 
multe schelete omenești, în le- I 
gătură cu care prof. Coman Ghe-

Inuță, de la liceul din Murgeni, a I 
constatat că fac parte dintr-un | 
cimitir strămoșesc. împreună cu

I cîțiva specialiști de la muzeul I 
„Vasile Pirvan" din Bîrlad, el a I

continuat apoi cercetările ince- ' 
pute absolut din întîmplare și a > 

I reușit să dea la iveală pină in I
prezent 99 de morminte. Obiec- • 
tele de podoabă și ceramică gâ-

Isite atestă că necropola de la I 
Fălciu datează din secolele IV-V | 
e.n. și aparține culturii Carpo- 
dacice de tipul Sintana de Mu- ,

I Rubrică redactată de : I
Dumitru TÎRCOB

. Gheorghe POPESCU I
ev sprijinul corespondenților I 
„Sctnteii*

I______ J

Ridicarea continuă 
tivității economice — 
in etapa actuală de 
societății noastre socialiste 
gențele pe care le ridică desfășura
rea revoluției tehnico-științifice con
temporane impun cu deosebită strin
gență creșterea continuă a competen
ței, a gradului de pregătire a cadre
lor din economie.

Intr-adevăr, singure, spiritul orga
nizatoric, devotamentul, oricîtă ener
gie pot ele să genereze, nu ar
putea înlocui cunoștințele de spe- 

'" con- 
eco- 

Sublini- 
tova-

cialitate pe care le solicită 
struirea și dezvoltarea unei 
nomii socialiste moderne, 
ind însemnătatea problemei, 
rășul Nicolae Ceaușescu arăta la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 10—13 
decembrie 1969 : „ar trebui să ne 
gindim la un program de pregătire 
temeinică a conducerilor centralelor 
și noilor unități economice ; să orga
nizăm cursuri pentru a le ajuta să 
cunoască și să înțeleagă cum să des
fășoare activitatea ; la fel să proce
dăm și cu conducerile de întreprin
deri, de cooperative. Trebuie să 
acordăm mai multă atenție cunoaș
terii, de către cadrele noastre, a pro
blemelor economice".

Reafirmi nd această cerință, Ple
nara C.C. al P.C.R. din 17—19 mar
tie a.c. a subliniat îndatorirea orga
nelor de partid, a ministerelor și a 
celorlalte instituții centrale de a or
ganiza, pe domenii de activitate, un 
sistem de cursuri scurte care să asi
gure reîmprospătarea cunoștințelor 
politice și economice, perfecționarea 
pregătirii profesionale a cadrelor, 
înarmarea lor cu cunoștințe referi
toare la organizarea și conducerea 
producției, a activității „economice și 
sociale.

Pentru a transpune în viață aceste 
cerințe in organizația noastră jude
țeană de partid, căutăm să valorifi
căm experiența pozitivă dobindită 
pînă acum în domeniul perfecționării 
pregătirii cadrelor din economie, să 
o îmbogățim cu forme noi, mai efi
ciente, 6rientîndu-ne către utilizarea 
unui larg evantai de mijloace.
Astfel, pentru cunoașterea apro
fundată de către cadrele econo
mice a orientării de principiu, gene
rale a politicii economice a partidu
lui și statului noftru in actuala 
etapă, ca și a sarcinilor specifice ce 
revin unităților în care mupcesc, am 
considerat că putem folosi cu bune 
rezultate, în primul rînd. posibilită
țile largi pe care ni le oferă invă
țămintul de partid, prin crearea — 
în cadrul acestuia — a unor forme 
de studiu adecvate cerințelor actua
le. preocupărilor proprii cadrelor de 
conducere din economie, Renunțînd 
la formele de studiu din anii tre- 
cuți — care inglobînd oameni cu un 
grad diferit de pregătire, cu atribu
ții deosebite, nu permiteau clarifica
rea problemelor și sarcinilor specifice 
fiecărui domeniu de muncă, fiind, din 
acest motiv, puțin eficiente — am or
ganizat în acest an un învățămint 
mai supl'i, mai diferențiat. Astfel, 
pentru inginerii și economiștii din 
marile întreprinderi brașovene au fost 
create cercuri și cursuri cu tema
tici speciale, strîns legate de preocu
pările fiecărei grupe de cursanți. 
Tntrucît mulți ingineri sau econo
miști dețin funcții de răspundere în 
întreprinderile în 
activitatea, pentru 
organizate forme 
aparte.

Utilitatea unor 
și cercuri pentru cadrele economice 
este reliefată cu pregnanță de con
ținutul modern al programelor aces
tora, elaborate de înșiși propagan
diștii și cursanții lor. In aceste pro
grame au foist incluse teme legate de : 
organizarea științifică a activității în 
întreprinderi, raționalizarea sistemu
lui informațional, perfecționarea ela
borării și executării deciziilor, pros
pectarea pieței externe etc. Dezbate
rea unor asemenea teme se dove
dește eficientă atît prin îmbogățirea 
cunoștințelor teoretice ale cadrelor 
din economie, cit și prin posibilită
țile noi pe care le creează pentru so
luționarea unor probleme importante 
de producție.' Cum poate cercetarea 
științifică din uzină să-și aducă o 
contribuție mai substanțială la rea
lizarea integrală, optimă a indica
torilor planului de producție din a- 
cest an, cu mult superiori celor din 
anul trecut ? Iată una din temele 
dezbătute recent în cercul organizat 
pentru membrii comitetului de di
recție și șefii principalelor secții și 
servicii din Uzina de autocamioane, 
condus de propagandistul ing. Mircea 
Florescu, directorul tehnic al uzi
nei. Eficiența discuțiilor a constat în 
faptul că analizîndu-se principalele 
obiective ale colectivului uzinei în 
acest an : creșterea substanțială a 
producției, micșorarea consumului de 
metal, reducerea prețului^ de cost, 
perfecționarea caracteristicilor func
ționale ale autocamioanelor (care să 
conducă la eliminarea reclamațiilor 
primite din partea unor beneficiari)

care-și desfășoară 
aceștia au fost 
de învățămint

asemenea cursuri

Ștefan ANTONIU, 
secretar al Comitetului județean 

Brașov al PC.R.

etc, s-au conturat pentru cercetarea 
științifică din uzină piste fructuoase 
de acțiune — unele din soluțiile pre
conizate în dezbatere fiind de pe 
acum studiate pentru a fi aplicate 
în producție.

In mod deosebit ne preocupă or
ganizarea și desfășurarea la un nivel 
ridicat a invățâmintului pentru ca
drele de bază din noile organisme 
economice — centralele și combina
tele industriale din județ. De un 
real ajutor ne-a fost în orientarea 
in această direcție a programelor 
cursurilor și cercurilor nou înfiin
țate consultarea atentă a cadrelor 
din invățămintul superior de spe
cialitate din orașul Brașov, ca șl 
strînsa conlucrare cu Centrul de per
fecționare a cadrelor de conducere 
din întreprinderi — CEPECA — 
centru care ne-a sprijinit nu numai 
cu idei, sugestii valoroase, ci și con
cret, cu material științific de ultimă 
noutate privind metodologia elaboră
rii studiilor economice, a organizării 
superioare a întreprinderilor, folosi
rea calculului matricial la optimiza
rea transporturilor din interiorul u- 
zinelor și multe alte teme cuprinse 
în programele noastre de studiu.

La Centrala industrială de autoca
mioane și tractoare-Brașov funcțio
nează două cercuri pentru cadrele 
de conducere. Considerăm pozitiv 
faptul că. ținîndu-se seama în per
manență de rațiunile care au guver
nat crearea centralelor și a combina
telor industriale, dezbaterile din aces
te cursuri îmbrățișează probleme cen
trale ce se ridică in acest stadiu în 
fața noilor organisme economice, 
modalități eficiente de realizare op
timă a largilor competențe cu care 
sînt investite acestea în ramura con
strucțiilor de mașini : adîncirea spe
cializării producției ; lărgirea coope
rării cu unități industriale similare 
din țară și străinătate ; asimilarea in 
fabricație a unor produse cu para
metri tehnico-funcționali superiori ; 
menținerea produselor brașovene la 
un inalt grad de competitivitate pe 
piața externă . funcționarea irepro- 
șabilă. eficientă a activității lor pe 
baza gestiunii economice proprii ptc.

O contribuție prețioasă la 
de perfecționare a pregătirii 
lor din economie aduce, de 
nea, Cabinetul județean de 
zare științifică a producției și
cii. Astfel pe lingă activitatea sa de 
îndrumare și sprijinire a grupelor de 
organizare științifică din diferite uzi
ne, cabinetul a inițiat, începînd din 
luna ianuarie, pentru cadrele cu munci 
de răspundere din întreprinderile ju
dețului. un curs vizînd evidențierea 
metodelor moderne de conducere 
într-o unitate industrială. Pentru 
tehnologii de secții și maiștri a fost 
organizat un curs special de organi
zare științifică a locului de muncă 
din întreprinderi. Acest curs nu se 
va limita doar la expuneri, ci va cu
prinde și activități practice de orga
nizare in fiecare uzină a unor ate
liere sau secții după metode înain
tate, urmînd ca experiența acumu
lată să fie generalizată.

Tn afara cursurilor și cercu
rilor de studiu amintite. Comitetul 
județean de partid urmărește ridi
carea gradului de pregătire a cadre
lor economice prin folosirea și a al
tor modalități mai cuprinzătoare, 
care pot antrena un număr cit mai 
mare de specialiști din industrie. Din 
colaborarea strînsă intre cabinetul 
județean de partid și cabinetul jude
țean de organizare științifică a pro
ducției și a muncii au rezultat în 
primul trimestru ,al acestui an : două 
sesiuni științifice pe teme de acut in
teres — organizarea științifică a între
prinderii și metodele de creștere a 
productivității muncii — sesiuni care 
s-au bucurat de o bună apreciere din 
partea specialiștilor din uzinele bra
șovene ; un schimb de experiență pe 
ramuri de producție privind organi
zarea locului de muncă ; dezbateri 
despre organizarea și funcționarea 
unităților cu statut de centrală ș.a. 
In prezent, organizăm o consfătuire 
privind perfecționarea activității co
mitetelor de direcție și o dezbatere 
asupra problemelor actuale ale creș
terii productivității muncii — îndeo
sebi prin utilizarea maximă a capa
cităților de producție și folosirea cît 
mai completă, eficientă a fondului de 
timp.

In toate aceste acțiuni avem spri
jinul deosebit de prețios din partea 
CEPECA „Prelungirea" spiritului 
științific, a modalităților Înaintate de 
abordare a problemelor de conduce
re in economie de la acest nucleu

central către unitățile productive din 
județul nostru este un bun cîștigat 
pe care ne propunem să-l întreținem 
și să-l dezvoltăm continuu.

Biroul Comitetului județean de 
partid Brașov acordă o atenție deo
sebită pregătirii celor care conduc 
formele de studiu pentru cadrele din 
economie 
mai 
diști 
lora 
noi, 
a cursanților, se află 
de documentare de pe lingă cabine
tul județean de partid — publicații 
de specialitate, buletine informative 
editate de instituții centrale, lucrări 
de profil etc.

Este necesar, desigur, ca efortului 
nostru în organizarea unor modali
tăți noi, eficiente, de ridicare a cali
ficării cadrelor economice să i se 
răspundă, de către acestea, cu in
teresul impus de însăși complexita
tea sarcinilor ce se ridică acum în 
fața lor. Din păcate, mai asistăm, 
cile o dată, ca de pildă, în cazul 
unor specialiști în construcții din 
municipiul Brașov, la o frecvență 
neco'respunzătoare la cursuri, la efor
turi personale minime în studiul in
dividual — ceea ce face ca noul ca
dru organizatoric să-și atingă mai 
greu scopul pentru care a1 fost creat. 
Or, este cunoscut că, 
creării și dezvoltării 
moderne, dinamice,

selecționați dintre cei 
competenți lectori și propagan- 
— informării operative a aces- 
asupra problemelor economice 

majore. La dispoziția lor, ca și 
la centrul

în condițiile 
unei economii 
ca a noastră, 

nici un specialist nu poate face față 
cerințelor înalte ale producției numai 
cu ceea ce a asimilat cîndva pe băn
cile facultăților. Necesitățile actuale 
solicită din partea fiecărui inginer și 
economist eforturi pentru o împros- 

cunoștințelor de 
ne privește, 
dezvoltarea 

specialiștilor 
mentalități

efortul 
cadre- 

aseme- 
organi- 
a mun-

pătare continuă a 
specialitate. Tn ce 
vom milita pentru 
rîndurile tuturor 
economie a unei ______ _____,
menite să stimuleze receptivitatea la 
înnoirile din domeniul în care își des
fășoară activitatea.

Considerăm că ceea ce am făcut 
pină acum și ceea ce ne-am propus 
pentru viitorul apropiat, constituie un 
început care se cere continuat și 
îmbogățit. în mod deosebit ne pro
punem ca pentru cadrele de partid 
și ale organizațiilor de masă să or
ganizăm — așa cum s-a indicat și 
la recenta Plenară a C.C. al P.C.R. 
— cursuri cu programe și durate di
ferite menite să îmbogățească cu
noștințele lor politice, economice, de 
conducere a activității sociale în 
raport, cu exigențele actuale și de 
perspectivă ale muncii de partid. 
In acest fel vom asigura ca întreaga 
muncă de conducere și organizare a 
unităților economice din județul 
Brașov să fie ridicată la nivelul exi
gențelor impuse de actuala etapă de 
făurire în țara noastră a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

noi 
în 

din 
noi,

în zilele din urmă reprezen
tanții comerțului și cei ai între
prinderilor industriei ușoare 
s-au intilnit în cadrul lucrărilor 
de contractare a încălțămintei 
pentru trimestrele II și 111 din 
acest an. Intre furnizorii co
merțului, un loc central îl ocupă 
Fabrica de pielărie și încălță
minte din Cluj, cea mai mare 
din țară. In comparație eu 
1965, producția de încălțăminte 
a fabricii va crește în acest an- 
cu 250 la sută, iar cantitatea de 
piele brută prelucrată în cele 
două tăbăcării — cu 187 Ia sută. 
Eforturile creatorilor clujeni 
pentru a se adapta cit mai 
prompt cerințelor progresului 
tehnic și exigențelor cumpără
torilor se materializează și 
noua colecție prezentată la 
traetări. Aceasta exprimă 
ocuparea pentru asigurarea 
linii și a unor formate 
derne, pentru îmbogățirea 
mei
carea 
tanții 
noile 
„Bufo“ din piei presate moi, cu 
diverse accesorii decorative, pre
cum și noile modele de încăl
țăminte cu tălpi matrițate.

— Fiecare pas spre ceva nou, 
mai bun, mai modern, mai eco
nomic implică eforturi susținute 
în documentare, conturarea idei
lor, experimentare și trans
punerea în producția indus
trială a modelelor — ne spune 
ing Gheorghe Mărineanu, direc
torul general al Fabricii de pie
lărie și încălțăminte „Clujeana", 
întreprinderea noastră — avînd 
cea mai mare producție de în
călțăminte din țară și prelucrind 
cea mai mare cantitate de piei 
brute — deține o poziție care 
obligă. Fiecare din numeroasele 
sectoare ale fabricii joacă un rol 
important : la noi se mai 
produc (pe lingă articole tehnite 
— curele și garnituri), tălpi și 
tocuri de cauciuc, materiale au
xiliare pentru confecționarea în
călțămintei — adezivi, țesături 
impregnate pentru bombeuri sau 
pentru fețe, de încălțăminte, 
tocuri de lemn, calapoade, cata
rame și funcționează o secție 
metalurgică. Diversitatea pro- 

'blemelor ridică în fața activi
tății de concepție o arie largă 
de desfășurare, Concomitent cu 
necesitatea 
cu
a 
rea 
de 
ternic 
feritele sectoare, perfecționarea 
continuă a sistemelor de pro
ducție, adaptarea la linia modei.

Intr-adevăr așa cum arătam, 
colecția fabricii este bogată. Ea 
cuprinde, printre noutăți, nume
roase modele înfrumusețate prin 
folosirea de accesorii moderne, 
încălțămintea de tip „Mocasin", 
confecționate dintr-o piele de
numită „Rinocerus" și alte sor
timente care așteaptă aprecie
rile cumpărătorilor.

în 
con- 
pre- 
unei 
mo- 

_ . Sa
de culori și diversifi- 

modelelor. Reprezen- 
comerțului au apreciat 
sortimente din piele

de a ține pasul . 
tehnologiile moderne, de 

introduce în confecționa- 
încălțămintei materiale noi: 
asemenea, stimulează pu- 

colaborarea dintre di-

A. GOLIANU

Membrii clubului prieteniei internaționale de la Palatul Pionierilor din 
București întrețin legături prin corespondență cu copii din aproxima
tiv 25 de țâri Imaginea de mai sus înfățișează una din întîlnirile desti
nate corespondenței, schimbului de timbre, insigne, cadouri cu prie

teni de pe alte meridianeteni de pe
Foto : Gh. Vințilâ

(Urmare din pag. I)

• RĂSPUNSURI
SE CAUTA UN CONTOR 
PENTRU MASURAREA 

RĂSPUNDERII

0 MOARA CARE MACINĂ... 
NEPĂSARE

în-Locuiesc în orașul Reșița, 
tr-un bloc nou. De îndată ce am luat 

primire locuințele, întreprinderea 
electricitate ne-a Înștiințat că nu 
furnizează energie electrică pînă 
ne procurăm contoare, merfționînd 
acestea vor intra in proprietatea 
iar intr-un termen scurt, ne va 

restitui contravaloarea. La data sta
bilită însă, în loc să primim întrea
ga sumă, ni s-au dat doar 120 lei, pe 
motiv că acesta reprezintă prețul cu ri
dicata. bani pe care i-ar fi plătit în
treprinderea de electricitate dacă ar 
fi contractat direct cu producătorul.

Faptul acesta nu reprezintă o ex
cepție și nu este valabil numai pen
tru locatarii blocurilor noi. Oricine 
din orașul nostru dorește să-și insta
leze un contor la domiciliu, trebuie 
să-I procure din comerț cu un preț 
și să-l vindă I.R.E. cu mai puțin de 
jumătate din suma investită.

Și aceasta, în condițiile în care în
treprinderii îi revine obligația să le 
procure și să le monteze.

Ion POPESCU
Reșița

cîtva timp

in 
de 
ne 
nu 
că 
sa,

Nota redacție! s Cu
tn urmă, in coloanele acestei ru
brici am publicat un.___ caz simi
lar, petrecut' în orașul Caracal. De 
atunci, la redacție au sosit un mare 
număr de scrisori din diferite loca
lități di i țară, care sesizează același 
lucru De unde se vede că acest pro
cedeu a devenit un sistem de lucru 
comun pentru întreprinderile de e- 
lectricitate

Supunem atenției forurilor tutelare, 
respectiv Ministerului Energiei Elec
trice. precum și consiliilor populare 
județene, cele de mai sus. pentru a 
nu mai îngădui asemenea practici.

TOLERANȚA INTOLERABILA
Printr-o sentință judecătorească 

din anul 1968, fostul meu soț, Adam 
Atanase, salariat la întreprinderea 
geologică de exploatare, sectorul Va- 
rad, județul Caraș-Severin, a fost o- 
bligat la plata pensiei de întreținere 
a copilului. In încercarea sa de a se 
sustrage de la această obligație lega
lă este ajutat și de unitatea la care 
lucrează Tocmai acest aspect al lu
crurilor m-a determinat să scriu zia
rului. De leite ori m-am adresat con
ducerii sectorului, pentru a-i pune 
poprire pe salariu, cererea a fost 
îndreptată către o altă unitate. In fe
lul acesta copilul este lipsit de un 
drept cîștigat prin lege, pe care pă
rintele său; cît și unitatea la care este 
salariat, îl ignorează

Steliana DUMITRU
Tr. Severin

CÎND CONTRACTUL E LEGE 
NUMAI PENTRU UNA 

DIN PĂRȚI...
In fiecare an închei contracte 

cu întreprinderea de industrie a lap
telui Caraș-Severin pentru a preda 
produse lactate de la cele două vaci 
pe care le am în gospodăria perso
nală.

Lună de lună, eu am respectat În
tocmai prevederile contractului nu
mai întreprinderea a rămas datoare.

In schimbul laptelui predat, pe 
lingă prețul stabilit, trebuia să-mi 
atribuie și o anumită cantitate de 
furaje, respectiv tărîțe de griu. Dar, 
pentru trimestrul I 1970, deși am pre
dat 3 500 kg de lapte, n-am primit 
nici un kilogram de tărîțe. In aceeași 
situație sint și alți locuitori din co
mună.

Dacă noi nu respectăm contractul 
sîntem mereu avertizați că întreprin
derea poate să ne cheme in jude
cată și, pe bună dreptate. Cum ră
mîne atunci cu obligațiile ei ca parte 
contractantă ?

Luco PARTENIE 
comuna Mehadia, 
judejul Caraș-Severin

‘A/wvwwwwwvwv

Autoturisme și excursii in număr 
nelimitat la tradiționala tragere 

a primăverii
La 10 aprilie are 

loc la Loto „TRA
GEREA PRIMĂVE
RII". Participanții 
la această tragere, 
care marchează a- 
tribuirea — în nu
măr nelimitat — de 
noi și valoroase pre
mii la Loto, au șan
sa de a se număra 
printre cîștigătorii 
de autoturisme „Da

cia 1300“, „Dacia 
1100“, „Moskvici 408“, 
„Skoda 1000 M.B.“ și 
„Trabant 601“. De a- 
semenea, oricare 
dintre participant 
poate cîștiga o ex
cursie în ^Japonia, 
unde va putea vi
zita și expoziția de 
la Osaka, o excur
sie Ia Paris, sau în 
U.R.S.S.. în partea

sudică, timp de două 
săptămîni. Se atri
buie, totodată, nu
meroase premii în 
numerar — de va
lori variabile sau 
fixe. Toate biletele 
de participare — va
riante a 2 lei. a 5 
lei sau de cite 15 
lei. ca și biletele co
lective — oferă șan
se de cîștig.

etc); 10 — Ministerului A- 
griculturii și Silviculturii; 
20 — altor diverse între
prinderi locale și centrale.

Dar lucrurile nu se opresc 
aici. Am intilnit în acest 
raid numeroase mașini fo
losite în scopuri care n-au 
nimic comun cu interesele 
întreprinderilor sau depar
tamentelor respective. Asta 
în timp ce există reglemen
tări care interzic folosirea 
mașinilor statului în alte 
scopuri decît acelea le
gate strict de interesele 
economiei. Faptele sînt din 
nou concludente : in cursul 
acestui sondaj au fost de
pistate zeci de autoturisme, 
microbuze, l.M S.-uri 
dică 5 la sută din 
verificate — care 
curse particulare.

Șoferul mașinii 1 
care aparține întreprinderii 
pentru construcții metalice 
și poduri din beton-Pitești 
prezintă actele la control. 
Foaia oe parcurs e in re
gulă : semnată și parafată 
de toți, șefii. Dar...

— întreprinderea dv. nu 
lucrează astăzi (era dumi
nică — n.a.) Unde mergeți ?

— Merg la GăeștI... Am 
niște treburi.

— Cine v-a aprobat a- 
ceastă cursă ?

— Cum cine ? Tovarășul 
director. Sint șoferul dtnsu- 
lui...

„.Autoturismul 1 Ag 2044

aleargă și el cu viteză pen
tru a ajunge cît mai repede 
la București, unde „șeful" 
— după cum ne explică șo
ferul — „are o ședință sau 
cam așa ceva". Credem 
că e vorba de o șe
dință foarte importantă, 
dacă a fost nevoie să fie 
„convocată" toată familia... 
(Mașina aparține întreprin
derii de construcții și mon-

* ce surprinde și mai mult 
e faptul că cele două ma
șini au ieșit din garaj cu 
acte care purtau cele mai 
autorizate aprobări — date 
de director, directorul ad
junct sau inginerul șef...

...Ne continuăm raidul și 
șoseaua ne oferă și alte sur
prize.

— Mai aveți și alte bo
nuri de benzină ? — este in.

— a- 
mașinile 
efectuau

Ag-2712,

a anului 
Vulturești, 

,__ .... .... __________  pe motiv
că s-a defectat motorul. In cele a- 
proape opt luni care au trecut se pu
tea repara sau înlocui motorul.

Morarilor nu le stă la inimă păsul 
nostru fiindcă ei și-au asigurat locul 
de muncă la o altă moară. Nici în
treprinderea de morărit Slatina — 
deși a fost deseori sesizată — n-a 
luat vreo măsură.

De luni de zile ne deplasăm pen
tru măciniș in comunele vecine, la 
distanțe destul de mari. Pină acum, 
a mai mers cum a mai mers, dar 
de cînd au început muncile agricole, 
nu ne putem îngădui să pierdem zile 
și nici atelajele C.A.P. nu ne mai stau 
la indemină.

Dumitru POPA,
comuna Vulturești, județul OLT

Din luna septembrie 
trecut, moara din comuna 
județul Olt, stă încuiată,

STAVILA FURIEI APELOR
„Comuna Broșteni din județul 

Vrancea este situată pe malul rîu- 
lui Milcov. încă din vechime, riul 
tindea să-și lărgească albia. Localni
cii au stăvilit furia apelor prin con
strucția unor diguri din lemn um
plute cu bolovani. Dar, în primăvara 
lui 1967, stăvilarele au fost duse de 
ape și, o dată cu ele, au fost inun
date și gospodăriile situate în acea 
parte a comunei. Situația se repetă 
în fiecare an“.

Scrisoarea de mai sus a fost tri
misă spre soluționare Consiliului 
popular al județului Vrancea. Din răs
punsul primit aflăm că s-au efectuat 
studiile tehnice in vederea construi
rii unui nou dig.

Proiectarea se va termina în anul 
1970, iar lucrarea este cuprinsă în 
planul cincinal 1971—1975, și prevă
zută a se executa în prima urgență, 
în anul 1971.

CU PROCEDEUL 
CUM RAMINE ?

Kovacz Ferencz din Oradea ne-a 
scris că, deși nu mai locuiește de 
mulți ani în satul Arpășel, consiliul 
popular comunal l-a impus la plata 
pazei obștești și a contribuției volun
tare în muncă.

Adresindu-ne Consiliului popular al 
județului Bihor am aflat că „din 
cercetările făcute de Administrația 
financiară rezultă că în evidențele 
satului Arpășel, petiționarul nu figu
rează cu nici un fel de debit. Suma 
ce i se reține nu reprezintă o datorie 
a sa ci a tatălui și a fratelui său“.

Lăsind la o parte faptul că pentru 
asemenea constatări au trebuit să 
răspundă redacției cu o Intîrziere de 
aproape 2 luni (ață de termenul le
gal, Administrația financiară a jude
țului Bihor nu suflă un cuvînt des
pre procedeul nejust practicat de or
ganele financiare în subordine.

DACA-I ȘOFER 
E OBIȘNUIT CU... 

DRUMURILE/
Sînt salariat la Autobaza 

transport-auto Pitești, în calitate 
conducător auto. Din anul 1965 
pină in 1969, am lucrat tot în această 
calitate la întreprinderea de utilaje 
și construcții-transporturi Ploiești, 
secția Pitești, uzinele chimice de ne
gru de fum Deși am muncit cîțiva 
ani buni, nu știu din ce motive, la 
fostul meu serviciu, nu mi s-a în
tocmit carte de muncă. Autobaza 
T.A. Pitești îmi pune in vedere me
reu că dacă nu-mi aduc cartea de 
muncă, nu voi mai putea continua să 
lucrez aici. Astfel am început să bat 
drumurile de aproape un an, la Trus
tul de mecanizare București stația 
nr. 1 Pitești, cum se numește acum 
instituția la care am lucrat. Dar de 

sint trimis la T.A. Pitești, Și 
lunar.
Pe 
șofer 

lunar 
și sînt

de 
de 
Și

ce
ele. 

Bala

Ion P. NONIA
comuna Teiu, județul Argeș

cu
blochează

mă
aici 
asta 
pun 
sint 
Tot 
riul 
contractului 
din aceste 
toria.

Probabil cei 
drumuri gîndesc că dacă 

sint obișnuit
mi se 
amenințat cu desfacerea 
de muncă pentru că una 
instituții nu-și face da-

/

cident". A devenit o prac
tică extrem de păgu
bitoare. Numai în acest son
daj au fost confiscate peste 
100 de bonuri reprezentînd 
trafic de benzină între 
Instituții și întreprinderi, un 
fel de „împrumut" local in
tre șoferii de stat și șoferii 
particulari. Inspectorii de 
teren ai centralei ne-au de
clarat că nu există control

Benzina nu arde... buzunarul
celor ce o risipesc?

taje București, grupul de 
șantiere Pitești).

Organele de control au 
oprit pe ruta Găești—Plo
iești șl microbuzele 31 Ag 
1303 și 31 Ag 909, care apar
țin — primul Stațiunii ex
perimentale Ștefănești, cel 
de-al doilea, Uzinei de au
tomobile Colibași. Amln- 
două circulau cu „acte de 
bord" în... regulă. Pasagerii 
mergeau — printr-o ciu
dată coincidență — intr-un 
„schimb de experiență" la 
Ploiești Asta, in „subsidiar" 
ne-a mărturisit un pasager. 
In principal, la meci. Ceea

trebat Ion Ștefan, conducă
torul auto al mașinii 21 Ag 
2370.

— Da, răspunde acesta — 
și-i întinde inspectorului 
bonuri pentru 100 litri de 
benzină.

După ce ia toate bonurile, 
inspectorul cere șoferului să 
dea o declarație. Asistăm 
astfel la cercetarea unui caz 
„clasic" de traficare a ben
zinei statului. A unuia din 
cele peste 20 de cazuri de 
acest fel cercetate In cele 
două zile. Faptul nu este 
ceea ce se cheamă un „ac-

pe care-1 întreprind să nu 
se soldeze cu zeci de con
fiscări de... bonuri. Ceea ce 
arată că fenomenul este 
foarte tăspîndit și atestă 
lipsa de răspundere a unor 
șefi de garaj, a unor con
ducători de unități, care nu 
controlează și nu țin o evi
dență clară asupra modulul 
cum sint gestionate aceste 
bonuri — in final bani al 
statului. Benzina nu arde... 
buzunarul celor care o risi
pesc cu atîta ușurință 7

...Revenim, in încheierea 
acestor însemnări, la ceea 
ce spuneam la început. Pot

exista situații obiective, de
monstrabile care — pentru 
buna desfășurare a activi
tății, în interesul econo
miei — să facă necesară 
suplimentarea repartiției de 
benzină la un departament 
sau altul. Aceste situații se 
cer, firește, analizate și so
luționate cu tot discernâ- 
mintul. Dar aprecierile ce
lor care coordonează a- 
ceastă acțiune, precum • și 
constatările din râidul 
nostru probează, evident, 
existența unor inadmisi
bile fenomene de risipă, 
criticate nu o dată de pre
să, de ziarul nostru, și care 
continuă să persiste dato
rită faptului că factorii de 
răspundere din unele în
treprinderi. s-au obișnuit 
să ceară, dar nu să și gos
podărească cu cea mai 
mare grijă cantitățile de 
benzină care le sînt re
partizate. In spiritul acestei 
idei subliniem — și nu pen
tru prima dată — că este ne
cesară intensificarea contro
lului asupra felului cum 
sint utilizate mașinile, cum 
sint folosite cantitățile de 
benzină repartizate. Dacă 
asemenea controale 
la iveală atitea și atltea 
neajunsuri, de ce această 
metodă atft de eficientă nu 
este folosită chiar de depar
tamente și ministere ’ Si nu 
In primul r!nd pe drumu
rile naționale — cum a 
fost cazul raidului de față 
— ci în întreprinderi, acolo 
unde sînt concentrate ma
șinile aflate în gospodări
rea parcului proprietatea 
statului.

scot
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<■ sa crească
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impune, incepind de acum, din această primăvară, acțiuni coordonate ale unităților

agricole, consiliilor populare comunale, ale tuturor cetățenilor de la sate

NESOCOTITĂ

de 
în 
să 
cțt

este 
rînd, 
aibă 

să se 
unor

Urii în scopul fertilizării pă
șunilor.

de
din patrimoniul na-

producții de 
hectar. Forța 
unor aseme- 
ar trebui să 

subiect de

pînă în anul 1980 !

I
- :

• •'

I

Această sarcină de mare însemnătate pentru realizarea programului adoptat de Plenara CC al P.C.R.

odele șî prototipuri 
pot exista în ori
care domeniu al 
producției materia- 

e la aceasta nu 
face excepție nici sectorul 
zoopastoral în cadrul căruia 
au fost create așa-numiteie 
„pășuni model". Numai că, 
în decursul anilor, creatorii 
acestora au rămas doar la 
„stadiul de modele". Aceste 
acțiuni bune au dovedit po
sibilitatea măririi substan
țiale a producției de iarbă. 
Dar ;le nu s-au bucurat de 
atenția cuvenită din partea 
organelor agricole, a consi
liilor populare, a conduce
rilor unităților agricole, 
care nu au extins lucrările 
ameliorative în măsura în 
care era și este nevoie pen
tru dezvoltarea creșterii a- 
nimalelor. Așa se explică de 
ce pajiștile naturale care o- 
cupă 61 la sută din totalul 
suprafețelor destinate nu
trețurilor în agricultura ță
rii noastre nu aduc un aport 
corespunzător în balanța 
furajeră. în realitate, ele a- 
sigură numai 26 la sută din 
resursele principale de nu
trețuri. Calculele arată că 
în perspectivă este posibil 
ca pajiștile să participe cu 
aproximativ 47 la sută din 
totalul unităților nutritive 
necesare în zootehnie in 
condițiile creșterii produc
ției Ia hectar pe întreaga 
suprafață destinată furaje
lor. Pentru a se realiza a- 
ceste proporții este nevoie 
ca, in timp ce producția Ia 
ha a plantelor furajere cul
tivate se va mări de 1,8 
ori, Ia pajiștile naturale a- 
ceastă creștere să reprezin
te de peste 4 ori nivelul pro
ducției actuale. Așa cum 
s-a prevăzut în Programul 
național de dezvoltare a zo
otehniei se vor pune în va
loare cel puțin 2—2,5 mili
oane ha de pajiști naturale, 
astfel ca producția medie 
să crească de Ia 4 tone la 
12 tone la ha masă verde 
in 1975 și la 17—18 tone în 
1980. Pentru materializarea 
acestor prevederi este ne
voie nu numai de eforturi 
materiale și financiare ci 
și de o largă antrenare a 
maselor da crescători de 
animale — membri coope
ratori, țărani din zona de 
munte — la acțiunile de a- 
meliorare a pășunilor.

Există nenumărate exem
ple care atestă posibilitatea 
măririi producției medii de 
iarbă. Pe pășunile de la 
Bascovele și Davidești, ju
dețul Argeș, Beriu și Sub- 
cetate, județul Hunedoa
ra, Albești și Blejoi, ju
dețul Prahova, și multe alte
le, unde s-au aplicat lu
crări ameliorative și îndeo
sebi fertilizarea cu cantități 
mari de îngrășăminte, s-au 
obținut producții cuprinse 
între 15—35 mii kg de iarbă 
Ia hectar. De precizat, că 
această producție se reali
zează la un preț de cost re
lativ mic de maximum 30— 
50 lei tona.' Asemenea pă
șuni există în toate zonele 
de pajiști ale țării. Impor
tant este dacă numărul 
„modelelor" este sufici
ent de mare, dacă ele 
marchează o tendință de 
creștere. Potrivit datelor 
Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii, rezultă însă că 
numărul pajiștilor model 
este in genere staționar, de
oarece. in timp ce se chel
tuiesc sume mari pentru 
crearea lor, concomitent, al
tele redevin simple islazuri 
cu aspect de toloacă, așa 
cum au fost și înainte. De
gradarea a ceea ce s-a fă
cut cu bani, mijloace mate
riale, forță de muncă și, 
adesea, cu pricepere și pa
siune, se datorează faptului 
că ulterior, nu au mai fost 
respectate regulile elemen
tare de întreținere și de ex
ploatare. Este cazul pajiș
tilor naturale de la Budea- 
sa, județul Argeș, Albești 
și Corlățeni, județul Boto
șani, Cărpiniștea, ludetul 
Buzău, Bezdead și Tătărani, 
județul Dîmbovița, Ciortești, 
Erbiceni, Hirlău, Lețcani, 
județul Iași, Albești și 
Perieni, județul Vaslui. O 
soartă asemănătoare, gene
rată de cauze subiective au 
și alte pășuni care, în pre
zent, reprezintă doar „un 
model* de proastă gospo- 

dărîre a unei mari părți din 
terenul agricol.

Dintre multiplele cauze 
care determină producția 
scăzută a pajiștilor natura
le, pe unul din primele 
locuri se situează concepția 
anacronică potrivit căreia 
„iarba crește singură". An 
de an, organele agricole din 
județele cu o mare ponde
re a economiei zoopastorale 
cum sînt Bistrița Năsăud, 
Covasna, Suceava și altele 
au preferat să se ocupe 
doar de culturile agricole 
obișnuite. Nu se poate spu
ne că mentalitățile „fixate* 
în decurs de mulți ani nu 
ar persista. Or, este clar că 
a face agricultură nu în
seamnă a te rezuma la te
renul arabil, ci este firesc 
și rațional ca acțiuni de 
amploare la fel de energice 
să se desfășoare In toate 
sectoarele pentru a pune în 
valoare fiecare hectar 
pămînt 
țional.

Pentru a mări efici
ența acțiunilor prac
tice, a măsurilor e- 
fective privind a- 

meliorarea pajiștilor 
nevoie ca,' în primul 
întreaga activitate să 
un caracter organizat, 
desfășoare pe baza 
programe prioritare, care să 
vizeze efectul economic 
imediat și de perspectivă. 
Necesitatea unor programe 
precise de acțiune, in fie
care unitate agricolă socia
listă sau consiliu popular 
comunal, este dictată de 
motive economice și prac
tice bine determinate. In
tr-adevăr, pentru a porni la 
lucru este nevoie să se pre
cizeze în amănunțime sta
rea fiecărei suprafețe de 
pajiște, lucrările cele mal 
indicate care trebuie efec
tuate, cu ce forțe și mij
loace și în ce termen ur
mează să fie executate, res
ponsabilitățile concrete ce 
revin celor ce conduc și lu
crează efectiv de la înce
perea și pînă la încheierea 
lucrărilor, ce se poate rea
liza in final privind creș
terea producției de masă 
verde, încărcătura de ani
male la hectar și cu cît se 
poate mări producția de 
carne, lapte sau alte pro
duse. în cadrul acestor pro
grame nu se poate face ab
stracție de ideea de efect 
economic final, materializat 
prin sporurile de producție 
și de venituri ce pot fi rea
lizate. întocmirea progra
melor de lucru în fiecare 
județ, comună și sat con
stituie numai un punct de 
plecare. Principalul este să 
se acționeze energic pentru 
ca măsurile preconizate să 
fie traduse in viață pe toate 
suprafețele de pajiști. Tre
buie înțeles că aceasta im
pune participarea largă a 
tuturor forțelor la aplicarea 
lucrărilor ameliorative, pen
tru că, indiferent de cine 
deține o pajiște sau alta, 
principalul este să se pună 
în valoare întregul poten
țial productiv. Așa cum s-a 
arătat în cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la 
recenta Plenară a C.C. al 
P.C.R., „trebuie analizat 
cui să aparțină aceste 
suprafețe de pășuni și 
finețe, dar oricui vor a- 
parține — cooperativelor 
sau consiliilor comunale 
— dacă nu vom efectua lu
crările necesare de întreți
nere, nu vom asigura reîn- 
sămînțarea lor și ingrășă- 
mintele necesare, atunci nu 
vom obține producția dorită. 
De altfel, cu 8 sau 10 ani în 
urmă ele au aparținut con
siliilor populare și au fost 
trecute la cooperative toc
mai pentru că erau prost 
întreținute și nu asigurau 
baza furajeră necesară. E- 
sențialul nu este cui apar
țin, ci cum se realizează 
lucrările necesare pentru 
sporirea producției. Orga
nele agricole, Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii 
trebuia să ia toate măsurile 
pentru a obține recolte bune 
pe aceste suprafețe".

Varietatea condițiilor 
pedoclimatice, gra
dul extrem de dife
rit de ameliorare sau 

de degradare a pajiștilor 
impun aplicarea unor mă-

Coborînd pe firul unor frumoase tradiții ale satului 
românesc, ne amintim că unul dintre semnele primă
verii, aflat la mare cinste, era „sâptămîna pășunilor". 
La data hotărîtă de obște, țăranii și îndeosebi tinerii, 
elevii de școală participau în masă Ia curățirea pășuni
lor — lucrări plăcute și ușoare, dar de mare însemnă
tate. In prezent, este necesar să se desfășoare ample 
acțiuni pentru ca, paralel cu creșterea producției pe 
terenurile destinate plantelor de nutreț cultivate, să se 
obțină cantități sporite de masă verde de pe pajiștile 
naturale, astfel ca acestea să contribuie mai mult Ia 
echilibrarea balanței furajere. In primuf rînd, pentru 
că circa 31 Ia sută din suprafața agricolă a țării 
este ocupată de pajiști naturale. Ele formează masive 
de mii și mii de hectare, de o parte și de alta ă lanțu
lui carpatic, ca și în zona dealurilor și podișurilor, 
constituind o mare bogăție a țării noastre. Economia 
zoopastorală dispune de un fond de „aur verde", încă 
insuficient valorificat, care reprezintă una dintre re
sursele de maximă însemnătate ale agriculturii noas
tre. Intr-adevăr, celor care se pricep să le fructifice, 
pășunile și fînețele Ie oferă cu generozitate sute de 
milioane de unități nutritive. Ia un preț de cost mult 
mai scăzut în comparație cu cele provenite din alte 
furaje.

Iată de ce, In ansamblul măsurilor stabilite pentru

realizarea Programului național de dezvoltare a zoo
tehniei și de creștere a producției animaliere din țara 
noastră, ameliorarea pajiștilor naturale și sporirea 
producției de masă verde ia hectar au un rol de prim 
ordin, in cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. se arată t „O atenție 
deosebită trebuie acordată pășunilor și fînețelor, a 
căror supraiață se ridică la peste 4 milioane de hec
tare. Acestea reprezintă o sursă deosebit de importan
tă, din păcate încă siab folosită, pentru asigurarea 
bazei furajere*.

Aplicarea unor măsuri complexe, imediate și de du
rată, care să ducă la creșterea substanțială a produc
ției de masă verde, are o mare însemnătate practică, 
cu atît mai mult cu cit, în unele județe, pajiștile repre
zintă una dintre principalele surse de creștere a pro
ducției și veniturilor unităților agricole. Ne referim, 
în primul rînd, la județele unde pășunile și fînețele 
naturale au o mare pondere, așa cum este cazul în ju
dețul Harghita, unde acestea ocupă 80,1 la sută din 
totalul agricol, în județul Hunedoara — 79,8 la sută, 
Caraș-Severin — 60,4 la sută. Brașov — 57,7 la sută 
ele. Este cit se poate de firesc ca, în aceste județe, ca 
și în toate celelalte, organele și unitățile agricole, con
siliile populare să inițieze largi acțiuni pentru efec
tuarea lucrărilor ameliorative pe pajiștile naturale.

• „MODELUL" ARE VALOARE ATUNCI CÎND E ÎNSUȘIT DE 
CÎT MAI MULJI • ÎN FIECARE COMUNĂ, PROGRAME BINE 
FUNDAMENTATE TEHNIC Șl ECONOMIC, MĂSURI GOSPO
DĂREȘTI PENTRU ÎNFĂPTUIREA LOR • ÎNGRĂȘĂMINTE 
CHIMICE Șl NATURALE PE SUPRAFEȚE CÎT MAI MARI
• NICI UNA DIN LUCRĂRILE DE AMELIORARE NU TREBUIE

suri diferențiate, adecvate 
fiecărei porțiuni de pajiște 
pentru ca fiecare leu chel
tuit sau eforturi depuse să 
se.soldeze cu maximum de 
eficiență economică. Spre 
exemplu, in zonele cu 
formații de pajiști dominate 
de specii de ierburi valo
roase, care dau între 7—12 
mii kilograme de masă 
verde la hectar, așa cum au 
stabilit specialiștii, cel mal 
mare efect economic ime
diat îl are administrarea în
grășămintelor naturale și 
chimice. Cheltuielile efec
tuate pentru procurarea și 
Imprăștierea îngrășăminte
lor se recuperează mai re
pede și mai sigur cind sînt 
însoțite de măsuri de între
ținere și de folosire rațio
nală a pășunilor. Așa pro
cedează, cu bune rezultate, 
cooperatorii din Topolovățul 
Mare, județul Timiș, care, 
in această primăvară, au 
fertilizat întreaga suprafață 
de pășune și au împărțit-o 
în tarlale delimitate.

Acționînd cu discernă- 
mînt și competență tehnică 
organele agricole, specia
liștii trebuie să precizeze 
natura și eficiența lucrări
lor și pe pajiștile naturale 
cu formații de ierburi mai 
puțin valoroase. Spre exem
plu, în unele cazuri cel mai 
rapid mijloc de mărire a 
producției de masă verde 
este crearea pajiștilor ar
tificiale, desigur acolo unde 
există și semințele de 
leguminoase și graminee 
adecvate condițiilor lo
cale în acest sens este 
concludentă experiența coo
perativei agricole din Ne
rău, județul Timiș. Aici, 
prin desțelenirea unei 
pășuni slab productive, 
fertilizarea cu cantități 
mari de îngrășăminte și 
însămînțarea unui amestec 
de semințe leguminoase și 
graminee 
țin 25-30 
verde la 
cuparea 
producției 
ca și alte 
prinse au 
ceastă cooperativă să reali

perene se ob- 
tone de masă 
hectar. Preo- 

pentru mărirea 
de masă verde, 

acțiuni tntre- 
permis ca a-

zeze producții medii de pes
te 3 000 1 lapte pe vacă fu
rajată. Exemple de acest fel 
sint încă puține. De aceea 
se impune ca specialiștii să 
studieze situația fiecărei 
pajiști și in funcție de mij
loacele de care dispun să 
decidă care lucrări sau me
tode aplicate pot avea cel 
mai mare efect economic. 
Nimeni nu poate deci
de mai bine decît orga
nele locale unde să se diri
jeze fondurile și eforturile 
pentru a realiza maximum 
de producție de masă verde, 
la un preț de cost cit mai 
redus. Spre exemplu, în 
Maramureș, unde la indica
ția comitetului județean de 
partid, un colectiv de spe
cialiști a alcătuit un studiu 
al pajiștilor naturale s-au 
stabilit măsuri ameliorative 
diferențiate. De pildă, pă
șunile și fînețele de deal 
și podișuri înalte din zona 
Țibleș, Gutin etc., care în
sumează peste 100 mii de 
hectare, pot da producții 
mari prin fertilizare și lu
crări de curățire. în com
poziția acestor pajiști sînt 
ierburi valoroase, dar din 
cauză că nu sînt fertilizate 
există tendința de a se in
stala cea mai rea dintre 
toate speciile de ierburi — 
nardus stricta — care nu 
este consumată de animale, 
fiind tare ca ața și fără va
loare nutritivă. „Nardețele", 
așa cum mal sînt denumite 
aceste pajiști, tind să pre
domine la altitudini de 
800—1 700 m, spre paguba 
directă a crescătorilor de 
animale și a economiei ju
dețului.
care se face cite ceva sînt 
derizorii.
unde pajiștile ocupă 60 
sută din terenul agricol, a- 
nul trecut, prin lucrări fi
nanțate s-au defrișat numai 
400 ha de arborete (200 ha 
plan in acest an ?). au fost 
curățate de cioate și s-au 
nivelat 250 ha, iar pe 5 500 
ha s-au dat îngășăminte 
chimice. Cu un asemenea 
ritm lucrările „de debut" pe 
fiecare hectar de pajiști ar 
dura multe decenii. Nu 

t

Suprafețele pe
în Maramureș, 

la

se poate spune că lu
crările nu ar fi rentabile. 
Ca dovadă, acolo unde s-au 
aplicat, pe muntele Prislop, 
s-au obținut 8—10 tone de 
masă verde la ha, iar la 
Ocna Șugatag și Satulung 
s-au realizat 
12—14 tone la 
revelatoare a 
nea exemple 
constituie un 
analiză și pentru forurile 
de resort centrale, spre a 
putea contribui mai mult la 
ameliorarea pajiștilor, prin 
repartizarea unor cantități 
sporite de îngrășăminte, do
tarea cu utilaje specifice ac
țiunilor zoopastorale. Nu
mai în județul Maramureș, 
din cele 27 800 ha pășuni 
împădurite, jumătate ar pu
tea fi defrișate cu mijloace 
mecanice. De asemenea, din 
45 000 ha acoperite de mu
șuroaie 
treimi 
canic.

înțelenite, două 
pot ti nivelate me-

ori, Iar 
animale, 
de masă
In pro- 

asigură un 
de 966 de lei 
o durată de 
cheltuielilor

-ar putea pune în
trebarea : dacă e- 
xemplele demon
strează posibilitatea 

măririi producției de iarbă 
și rentabilitatea cheltuieli
lor, care ar fi eficiența lu
crărilor ameliorative la 
scara întregului județ ? Din 
calculele specialiștilor re
zultă că în Maramureș pro
ducția de masă verde, calcu
lată în unități nutritive, ar 
putea crește de 4,4 
încărcătura de 
de 4,57 ori. Sporul 
verde transformat 
duse animale 
beneficiu net 
la hectar, cu 
recuperare a 
de circa 2 ani.

Ne-am referit la Mara
mureș. dar necesitatea de 
a se acționa energic pen
tru a traduce în viață 
programe precise de ac
țiune pentru ameliorarea 
pajiștilor se pune și în ju
dețele Harghita, Hunedoara, 
Suceava, Brașov, Neamț, 
Vîlcea și multe altele. Nu 
numai in zonele de deal și 
munte ci și in județele si
tuate la șes se impun acți

i

uni hotărîte pentru că, dacă 
ponderea pajiștilor în struc
tura terenului agricol este 
mai redusă, ele însumează 
totuși suprafețe apreciabile. 
Totalul pășunilor comunale 
în administrația consiliilor 
populare sau date în folo
sința cooperativelor agricole 
din zone tipic cerealiere în
sumează 37 900 ha în ju
dețul Constanța, 19 700 ha în 
Brăila, 18 000 ha în Dolj, 
98 000 ha în județul Arad. 

Desigur, în aceste județe, 
unde o parte a izlazurilor 
au fost desțelenite trebuie 
să se organizeze producția 
de nutrețuri în conveier 
verde, în cadrul căruia lu
cerna să aibă cea mai mare 
pondere, în asociere cu po- 

■ rumbul pentru masă verde 
sau siloz și alte culturi a- 
decvate. Necesitatea de ge
neralizare a acțiunilor pen
tru sporirea producției de 
masă verde în toate jude
țele țării este determinată 
și de faptul că aceste nu
trețuri se obțin la cel mai 
scăzut preț de cost. In ca
zul pășunilor se poate spu
ne că nimeni In lume n-a 
descoperit vreo mașină care 
să recolteze iarba la un cost 
atit de redus cum o pot face 
animalele prin pășunat. De 
aceea, în cadrul marilor 
complexe de tip industrial 
pentru creșterea vacilor 
unde se transportă zilnic 
circa 200 mii kg de 
verde, se pune 
să se creeze 
ciale irigate, 
dament.

Urgența șl 
lucrărilor de 
pajiștilor, a 
gramelor precise de acțiune 
ne-au fost relevate în ca
drul unei discuții de către 
ing. Gheorghe Posea, di
rector al direcției bază fu
rajeră din Ministerul Agri
culturi) și Silviculturii, 
care, între altele, spunea că, 
la nivelul vitezei de lucru 
calculate pentru anul in 
curs, perioada de timp ne
cesară îmbunătățirii întregii 
suprafețe de pășuni ar fi de 
13 ani Pe zone, această pe
rioadă ar dura 5 ani la șes, 

masă 
problema 

pajiști artifi- 
de mare ran-

însemnătatea 
ameliorare a 

aplicării pro-

13 ani la deal și 24,2 ani la 
munte. Rezultă că se im
pun, devansarea și accele
rarea ritmului lucrărilor, in
cepind chiar din acest an, din 
aceste zile, cind e sezonul 
cel mai propice pentru a 
acționa eficient. Acum e 
timpul cind organele locale 
de partid, de stat și agri
cole, conducerile unităților 
agricole socialiste trebuie să 
inițieze și să organizeze ac
țiuni de masă pentru aplica
rea lucrărilor de curățire, 
fertilizare, tarlalizare și alte 
lucrări, să facă totul pentru 
ca fiecare hectar de pajiște 
să devină cit mai productiv.

Ameliorarea pajiștilor 
naturale depinde, în 
cel mai înalt grad, 
de aplicarea unor 

cantități sporite de în
grășăminte, mai ales că, in 
marea lor majoritate ele 
sint situate pe terenuri mai 
sărace în elemente utile 
creșterii ierburilor. Deoa
rece cantitățile de îngrășă
minte chimice sint limitate, 
este nevoie să fie folosite 
pe acele pajiști care pot da 
cel mai marc spor de pro
ducție Ia kilogramul de in- 
grășămînt aplicat.

Cît este de eficientă ad
ministrarea îngrășămintelor 
chimice, pe baza unor cri
terii tehnico-economice pre
cise, reiese cît se poate de 
concludent din experiența 
practică. Pe pășunile din 
zona Batăr-Tăut-Talpoș, ju
dețul Bihor, unde s-a apli
cat un complex de lucrări 
ameliorative s-au obținut, în 
medie, 32 000 kg de masă 
verde la hectar, de pe o su
prafață de 1 200 ha. Fiecare 
kilogram de îngrășămînt 
substanță activă, aplicat, a 
dat un spor mediu de pro
ducție de circa 150 kg de 
masă verde, care conține 
substanțe nutritive echiva
lente 
tru a 
lapte, 
zone, 
logramui 
aplicat este mai redus, to C. BORDEIANU

cu cele necesare pen- 
obține 30 de litri de 
Chiar dacă, în alte 

sporul de iarbă la ki- 
de îngrășămînt t

tuși, fără excepție, finali
tatea economică este net 
avantajoasă. Multe aseme
nea exemple atestă că nu 
se poate concepe să con
tinue practicile înapoiate 
de a lua tot ce se poate de 
pe un izlaz, fără să i se dea 
nimic în schimb. Uneori, se 
constată tendințe de a sub
aprecia oportunitatea repar
tizării și administrării de 
îngrășăminte pe pajiști, 
considerindu-se, în mod 
greșit, că „ierburile cresc 
oricum". Geneza unor ase
menea practici poate ti în
tâlnită chiar Ia organele 
agricole. Spre exemplu, în 
acest an, s-au nominalizat 
culturile cărora trebuie să 
li se administreze îngrășă
minte chimice, dar în acea
stă acțiune s-au ocolit pa
jiștile naturale. Corectarea 
acestei omisiuni s-a făcut 
cu întârziere, repartizîndu- 
se ceea ce a mai rămas. 
Din acest punct de ve
dere este concludentă situa
ția oferită, în sens negativ, 
de către Direcția agricolă 
județeană Cluj. Aplicindu- 
se nominalizatorul ad-lite- 
ram, nu s-a repartizat nici 
un kilogram de îngrășă
minte chimice pentru pa
jiștile cooperativelor agri
cole. Evident, cantitatea 
îngrășăminte este mică 
general, dar în loc 
caute să obțină atît 
se poate, direcția agricolă 
a găsit de cuviință să soli
cite scoaterea din plan a ac
țiunii de fertilizare a pajiș
tilor aparținînd cooperati
velor agricole.

Bine a procedat Di
recția agricolă județea
nă Satu-Mare, care a so
licitat Ministerului Agricul
turii ‘ și Silviculturii supli
mentarea repartițiilor de în
grășăminte cu 3 000 de tone, 
cantitate ce i-a fost repar
tizată.

O mare sursă de substan
țe fertilizante o constituie 
dejecțiunile animalelor. Pe 
pășunea de la Bahna, apar
ținînd cooperativei agricole 
Domnești, județul Argeș, a 
fost amenajat un adăpost 
cu padoc cimentat, de unde 
dejecțiunile se colectează și 
sînt împrăștiate pe pajiști. 
Prin această metodă, pro
ducția de iarbă a crescut de 
la 6 000 kg la 35—40 mii kg 
la ha. Cu ani în urmă, aici 
s-a organizat un schimb de 
experiență, la care au par
ticipat specialiști agricoli 
din toate zonele țării. De 
atunci au trecut anii, dar 
„modelul" de la Domnești a 
rămas tot singular, deși este 
realizabil și în alte locuri.

Una dintre cele mai sim
ple și accesibile metode de 
fertilizare a pășunilor o re
prezintă tîrlirea, care constă 
In simpla mutare a locului 
de odihnă a animalelor, o 
dată la cîteva zile. In multe 
zone a devenit un obicei ca 
gardurile’stînilor sau ocoa
lele pentru bovine să se 
facă sub forma unor porțl 
ușor de transportat și fixat, 
dintr-un loc în altul. Pe 
această cale, cooperativa a- 
gricolă din Nădăștia, jude
țul Hunedoara, a reușit să 
fertilizeze porțiuni de pă
șune de pe care a obținut 
40 tone de iarbă la ha. Este 
însă nevoie ca porțile de 
tîrlire să se confecționeze 
de pe acum, utilizîndu-se 
materialele locale ieftine. 
După cum ne-a relatat ing. 
Iulius Ilca, director adjunct 
al Direcției agricole jude
țene Timiș, una dintre clau
zele înscrise în contractele 
încheiate cu ciobanii se re
feră la obligativitatea aces
tora de a aplica metoda tîr-

Sporirea substanțială a producției pajiștilor naturale con
stituie o acțiune de mare importanță economică căreia or
ganele de partid, de stat și agricole, conducerile unităților 
agricole socialiste trebuie să-i consacre timp și eforturi de 
concepție și organizatorice corespunzătoare. în aceste zile 
este nevoie să se analizeze temeinic starea patrimoniului 
zoopastoral, să se stabilească măsurile adecvate condițiilor 
locale și mai ales să se acționeze energic pentru aplicarea 
lor. Antrenarea maselor largi de țărani, tineri și elevi la 
efectuarea lucrărilor, organizarea cu maximă chibzuință 
a muncii in fiecare unitate, aplicarea celor mai indicate 
măsuri și metode constituie sarcini de sezon de maximă 
urgență și Însemnătate.

a și culturile agri
cole, ierburile dau 
un mare spor de 
producție prin iriga

re. In acest sens, este loc 
pentru mult spirit de ini
țiativă, pentru acțiuni gos
podărești care să ducă la 
depistarea celor mai avan
tajoase soluții de utilizare 
a surselor de apă locală. Cit 
de mari sînt posibilitățile 
în această privință, o de
monstrează experiența țăra
nilor din comunele situate 
la poalele munților Făgăraș, 
care de cîteva decenii prac
tică irigarea fînețelor natu
rale printr-o metodă pe cit 
de simplă, pe atit de inge
nioasă și de eficientă. Ei 
sapă șanțuri sau brazde 
prin care apa pîraielor este 
abătută pe finețe în perioa
dele cu ploi mai puți
ne. Irigarea prin aceas
tă metodă se poate ex
tinde pe ambii versanți 
ai Carpaților și chiar în 
zona dealurilor, unde a- 
baterea parțială a pîraielor 
ar permite irigarea a zeci 
de mii de hectare de pajiști.

Cel mai mare efect eco
nomic il au lucrările apli
cate în complex — fertili
zare, reinsămințare, curățire 
de arborete, tarlalizare, de
secare sau irigații etc. — 
in funcție de condițiile lo
cale. Atunci cînd unul sau 
mai multe dintre elemente
le complexului ameliorativ 
sînt ignorate, eficiența eco
nomică scade. Iată de ce, ca 
și în alte domenii ale eco
nomiei, și în domeniul zoo- 
pastoral este nevoie de cal
cule de eficiență, de mă
suri tehnice adecvate, stabi
lind, pe baze reale, econo
micitatea finală a fiecărei 
acțiuni pentru a realiza ciș- 
tiguri maxime.

în toate zonele țării, da
torită acțiunii favorizante a 
căldurii și precipitațiilor, în 
lunile mai-iunie vegetația 
pășunilor este abundentă. 
Este perioada cînd anima
lele se refac, dau cea mai 
mare producție de lapte și 
sporuri în greutate. Este 
posibil ca această perioadă 
de vîrf a cîștigului econo
mic să fie prelungită, evi- 
tîndu-se situațiile cînd, în 
a doua parte a verii și 
toamna, producția scade, și, 
adesea, animalele slăbesc. 
Efectul cumulat al lucră
rilor ameliorative și al pă- 
șunatului sistematic poate 
fi crearea unui mare sur
plus de masă verde. Este 
deosebit de avantajos ca a- 
ceasta să fie însilozată pen
tru a se constitui rezerve 
prețioase de semifîn sau 
nutreț însilozat, necesar în 
a doua parte a verii, în lu
nile cînd căldurile și seceta 
diminuează vegetația.

Deosebit de eficientă este 
granularea sau brichetarea 
ierburilor simple sau cu 
adaos de uree, pentru a în
locui concentratele proteice 
în hrana animalelor.

Pe lingă aplicarea măsu
rilor care vizează utilizarea 
rațională a nutrețurilor 
verzi, se impune și respec
tarea unor reguli elemen
tare, adesea ignorate pri
măvara, cînd pe de o parte 
se cheltuie milioane pentru 
ameliorarea 
nețelor, iar 
de hectare 
distrusă din 
tului prea 
Este una 
care duc la degradarea și ta 
eroziunea pajiștilor. Rezol
varea acestei probleme ne
cesită un complex de mă
suri care să vizeze echili
brarea balanței furajelor, 
eșalonarea consumului aces
tora pînă la data cînd în
ceperea pășunatulul este re
comandabilă.

pășunilor și ți
pe zeci de mii 
vegetația este 
cauza pășuna- 
de timpuriu, 

dintre cauzele
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Femeia-comisar și marina
rii detașamentului, dintre 
aceasta și Alexei, scena dis
cuției cu Căpetenia și Ma
rinarul răgușit, scena ședin
ței, cea a morții Iui Vaino
nen, deasupra căruia se 
leagănă baioneta, sau a 
„morții in picioare" a eroi
nei.

Spectacolul își menține 
tot timpul o tulburătoare 
notă de patetism atent do
zat. judicios distribuit.

R»întîlnirea cu elita de 
actori ai Naționalului, care 
alcătuiesc distribuția, nu 
poate prilejui decît bucu
rie. O bucurie care este și 
mai mare pentru aceia care 
i-au văzut pe aceiași actori, 
in aceleași roluri, cu ani în 
urmă — mai tineri, dar 
poate nu atlt de maturi, 
nu atît de siguri pe talentul 
lor.

Marcela Rusu tși compu
ne rolul Femeii-comisar cu 
o simplitate și diversitate a 
mijloacelor de-a dreptul 
impresionantă. Femeia-co
misar interpretată de ea 
este o eroină interiorizată, 
concentrată, reacționînd a- 
tent prin mișcări aproape 
inefabile la fiecare solicita
re. chiar de nuanță, a eveni
mentelor ; simplă dar matu
ră, caldă și aspră, demnă, 
plină de tact și directă, te
mătoare și hotărită, mereu 
energică : o inteligență ca
pabilă să facă rapid legătu
ra între gindire și acțiune, să 
analizeze eficace fenomene
le, să ia hotărîri imediate. 
Un Alexei cuceritor, vio
lent, exuberant, viu, deschis, 
cinstit, apt să înțeleagă, să 
se schimbe, pătimaș cîștigat 
de ideile comunismului, ca
pabil de supremul sacrifi
ciu est» Florin Piersic. 
In rolul Marinarului răgușit, 
C. Rauțki face desigur una 
dintre creațiile vieții sale. 
El conturează printr-un 
personaj imaginea unei 
lumi — o lume măcinată de 
boli și contradicții, o lume 
ticăloasă, lașă și criminală. 
Un fior de caldă dar dezo
rientată umanitate, un fior 
de nobilă aspirație și „ne
răbdare" în așteptarea feri
cirii străbate scena Ia apa
riția Iui F.manoil Petruț și 
a lui Victor Moldovan (Vai-j- 
nonen). Să amintim de a- 
semenea că Ia reușita 
spectacolului, In cadrul unei 
distribuții omogene de înal
tă profesionalizate. au_ mai 
contribuit și — 
triu. Marcel 
Gh Cozorici, 
cevski, Al. Demetriad.

Pe scena Naționalului 
bucureștean, „Tragedia on- 
timistă". spectacol mobilii- 
zator prin înalta sa gin
dire și calda sa poezie, vor
bește patetic și convingător 
generațiilor de azi. ca și ce
lor de ieri despre noblețea 
cauzei revoluționare și des
pre cei care s-au jertfit 
pentru ea.

Natalia STANCU

Armatel Roșii, are în primul 
rînd această semnificație a- 
dîncă : lupta comuniștilor 
în condițiile cele mai neo
bișnuite, de excepție, și 
victoria lor tocmai in a- 
ce°te condiții. „Tragedia op
timistă" este piesa înțele
gerii pînă la capăt de că
tre mase din ce în ce mai 
largi ale poporului rus, în 
preajma și în timpul revo
luției, că ceea ce este nu
mai poate fi acceptat, că, 
frustrat de prezent, trebuie 
să crezi in va fi, să lupți 
pentru acest va li chiar cu 
riscul de a nu-1 atinge tu 
însuți, cu prețul propriei 
tale vieți. „Tragedia opti
mistă" este piesa acceptării 
optimiste a tragicului sacri
ficiu al tău, al generației 
tale, pentru victoria singu-

Se prăbușea o lume. O 
lume nedreaptă, tristă, de
primantă. O lume umilitoa
re pentru om. pentru con
diția umană. In sufletele 
marinarilor lui Vsevolod 
Vișnevski „vibrează nemăr
ginita tristețe omenească". 
Vainonen, închis in pro- 
pria-i solitudine, scrutează 
disperat orizontul cețos. A- 
păsat de tristețe, Alexei 
face instrucție de unul sin
gur E singurul lucru care-i 
vorbește despre o ordine a 
lumii. De sute de ani, din 
tată în fiu, el, Vainonen și 
ceilalți au învățat să exe
cute. A executa comenzile : 
iată o certitudine. Și încă 
alte cîteva, asimilate me
canic — certitudini de 
sclavi.

Vechea, milenara orîndui-

„Primul crainic : Cine-i 
oamenii aceștia ?

Al doilea crainic : Pu
blicul. Urmașii noștri, viito
rul nostru, după care, ți-a- 
duci aminte, tînjeam cînd- 
va...

Primul crainic : Ce inte
resant este să vezi viitorul 
înfăptuit... ,

Al doilea crainic: Tac. 
Au venit 
roice Să

Primul 
ar fi mai 
unul ta altul

Al doilea crainic: „In 
mintea fiecărui soldat ge
nerația viitoare apărea ca 
ceva nedeslușit. Și iat-o, 
generația aceasta a venit. 
Te salut, generație nouă...".

Vă amintiți, desigur, așa 
începe „Tragedia optimistă"
— patetica evocare a trans
formării unui detașament 
de anarhiști Intr-un glorios 
regiment al Armatei Roșii ; 
emoționanta evocare a unui 
eroic comisar — simbolica 
și totuși atît de via Femeie- 
comisar. Dialogul de mai 
sus invita tînăra generație 
la o rememorare pioasă, 
dar mai ales la o meditație 
optimistă asupra sensului, 
sensul deplin, măreț, pe ca-ț 
re l-au avut. In anii grei ai 
Începutului lupta și sacri
ficiul comuniștilor. Un sens 
conferit de cauză și demon
strat de t “ 
Vișnevski 
prima oară 
în 1933 - 
piesei. De atunci, repetată 
de sute de mii de ori de pe 
zeci de scene.' ea a găsit un 
puternic ecou nu numai în 
inimile uneia, ci a cîtorva 
generații la rlnd.

„Tragedia optimistă" este 
una din cele mai vii. con
vingătoare dezbateri și de
monstrații ate literaturii 

'socialiste cu privire la a- 
dîncul umanism al credin
ței și luptei pentru viitor. 
Prin ea. Vsevolod Vișnevski 
găsește o pătrunzătoare 
„interpretare psihologică 
modernă a sensului grec 
al destinului". Deznodămîn- 
tul tragic invită la o altă 
acțiune, pentru învingerea 
definitivă a greutăților în 
numele vieții — văzute în 
succesiunea unor genera
ții legate intre ele printr-un 
ideal comun „Viata nu 
moare. Oamenii știu să 
rîdă si să mănînce pe mor
mintele celor dragi. Și e 
minunat ! — Murind, osta
șii v-au cerat : Mai multă 
voie bonă ..Mai sus 
steagul revoluției 1" — in
sistă asupra acestei înțele
geri unui dintre eroii pie
sei.

îndemnurile 
optimiste* au 
nou pe scena
- in ace=te 
întreaga omenire sărbăto
rește centenarul nașjerii iul 
Lenin — cu ocazia recentei 
premiere a Teatrului 
tional „I. L. Caragiale*.Radu CONSTANTINESCU

i

poligrafic — 615 Iei, 
drumuri-construcții —

să vadă fapte e- 
vadâ eroi.
crainic :

simplu să se

bibliotecilor sindicale 
prilejul unei alte con-

„Tragediei 
răsunat din 

romănească 
zile. In care

Atunci 
uite

cinema

14, 16.30; 18,45; 21. ------------------ BUCU. 
8.45; 11,15; 13,45: 16,15;

(Traian Corpodeanu, președin- 
comitetului sindicatului)
Bibliotecile sindicatelor tn mi- 
instituții ar fi utile dacă ar des-

viilor. Vsevolod 
adresa pentru 

i această invitație 
anul elaborării

9.30;

po- 
de 

M u reș. 
economie 

în per
na tionale

Paralelismul din rețeaua
bibliotecilor sindicale

e

o problemă insolubilă?
1969 La 4 martie notam în pagi

nile ziarului nostru : „...în Ploiești 
există 144 de biblioteci sindicale ; 
dacă acestora li se adaugă cele cî
teva zeci de biblioteci școlare, pre
cum și marea bibliotecă municipală 
„Nicolae larga". împreună cu filia
lele sale din cartierele orașului, nu
mărul tuturor la un loc se apropie 
de 200". Iar In continuare se dădea 
răspuns afirmativ unei întrebări pe 
care ne-am impus-o drept obiec
tiv central al investigațiilor : „Nu 
cumva intre ele s-a statornicit un 
paralelism supărător, care duce la 
irosirea de eforturi, timp și bani, fără 
ea rezultatele să fie pe măsura 
așteptărilor ?“

1970. în aceeași zî, 4 martie, am 
poposit din nou în orașul petroliști
lor pentru a vedea, la un an de zile, 
rezultatele măsurilor concrete dare 
presupuneam că s-au luat. Ce am 
constatat ? Menționăm ca un lucru 
pozitiv faptul că în anul ce s-a scurs 
au fost desființate bibliotecile sin
dicale din școli șl centralizate la 
sindicatul salariațiior din învăță- 
mînt. In locul lor au apărut Insă alte 
unități noi astfel incit, pe ansamblu, 
cifra nu a fost prea mult modificată, 
în prezent ele sînt In număr de 140.

O asemenea situație invită evident 
la o redeschidere a discuției. Socotim 
însă utilă o precizare ; sensul in
sistentei noastre trebuie interpretat 
ca o pledoarie pentru existenta bi
bliotecii publice ca o veritabilă insti
tuție de cultură, indiferent sub tutela 
cărui organ fșt desfășoară ea activi
tatea Cărfile ce stau ordonat rinduite 
tn rafturi și dulapuri devin cu ade
vărat instrumente active de cultură 
numai dacă intre ele și cititori se 
stabilește o legătură permanentă, 
mereu reîmprospătată. înnoită Iată 
criteriul prin prisma căruia am Inter
pretat faptele Intîinite : nu depozit 
de cârti, ci lăcaș de cultură.

Vizitînd o parte din cele 140 de 
biblioteci sindicale ploieștene ne-a 
interesat tn primul rînd viața lor in
ternă : cite cărți se împrumută, cîți - 
cititori permanenti au etc.

— Adevărul e3te că salariatii noș
tri nu prea împrumută cărți de Ia 
bibliotecă — ne spune Beatrice Te>- 
dorescu. salariată la întreprinderea . 
„Combustibilul".

Răspunsuri asemănătoare am auzit 
și în alte părți Poate fi oare vorba
— ne întrebăm pe bună dreptate — 
de o scădere a interesului pentru 
cultură ? Categoric, nu Dimpotrivă, 
putem afirma că practic număfui ci
titorilor este In continuă creștere 
deși, paradoxal, fișele micilor biblio
teci sindical» rămin imaculate Pa
radoxul are Insă o explicație simplă. 
La „Combustibilul", unde „nu prea se 
împrumută cărți" de la biblioteca 
sindicatului, unde aceasta se îmbo
gățește anual cu volume io valoare 
de circa 599 lei. salariatii cumpără 
lunar cârti de aceeași sumă pentru 
bibliotecile -personale La Banca Na- 
țiooală — filiala județeană Prahova
— cei 240 de salariați au cumpărat în 
1969 prin ștandul din instituție cărți 
de circa 29 999 lei Tn același timp bi
blioteca Instituției șl-a orocurat cărți 
în valoare de 833 lei Aceste cifre 
demonstrează cît «e poate de evident 
că pasiunea pentru lectură este a- 
tît de puternică Incit omul nu mai 
poate fi mulțumit cu c°ie cîteva zeci 
de volume care împrospătează o dată 
pe an mica bibliotecă a întreprinde
rii 
să-și completeze o bibliotecă perso
nală care ajunge în scurt timp mult 
mai bogată, mai Interesantă. Așadar 
nu este vorba de o slăbire a intere-

sului pentru lectură, ei de incapaci
tatea noilor biblioteci de a face fată 
solicitărilor exigente. Cu aceeași în
dreptățire ne întrebam și în prece
dentul articol : cite cărți și. mai ales, 
ce anume va putea să cumpere din 
ampla producție editorială o institu
ție cu cîteva sute de salariati. deci 
cu posibilități financiare modeste, 
pentru ca biblioteca să devină real
mente un centru de atracție și de 
instruire ? Spre deplina edificare, 

. transcriem fondurile utilizate în a- 
cest scop de o serie de comitete ale 
sindicatului din Ploiești in 1969 : Sin
dicatul Textila Nouă — 200 tei. Sin
dicatul lucrătorilor din justiție — 400 
lei. Sindicatul 
întreprinderea 
358 lei etc.

Activitatea 
ne-a oferit și . 
statări : o aparentă lipsă de interes 
din partea celor ce se ocupă de buna 
lor funcționare, tn marea majoritate 
a cazuriior, salariați ai instituției 
respective (ingineri, economiști, teh
nicieni, funcționari), oameni cu o pa
siune nedezmințită pentru literatură, 
ne-au vorbit călduros, ca șl cu 
un an tn urmă, despre rolul edu
cativ al lecturii, despre ceasurile de 
reală Incintare și relaxare pe care 
le prorură un roman bun. Și totuși, 
răsfoind registrele care consemnează 
îmbogățirea continuă a bibliotecii 
sindicale cu ultimele noutăți edito
riale am constatat numeroase situa
ții care pot fi calificate drept negli
jențe organizatorice, dezinteres față 
de soarta acestor unităti culturale. 
Să Ie examinăm pe scurt.

tn primul rînd. am întîlnlt biblio
teci sindicale care nici măcar nu 
și-au cheltuit întreaga sumă alocată 
îr. 1969 special pentru achizițio
narea de cărți. Astfel. Sindicatul 
școlii de șoferi din B'jcov a cumpă
rat cărți de 295 lei. desl avea la dis
poziție 3 990 Iei. sindicatul Centru
lui de librării a cheltuit 364 Iei din 
2 090. I.TT.C-uî - 5 000 din 11000 
etc. Și mai curioasă apare poziția 
acelor sindicate care anul trecut nu 
și-au mai îmbogățit biblioteca de
loc. deși aveau bani la dispoziție. 
Exemplele sînt extrem de numeroa
se. Spicuim la Intimniar» : I C.T.L.. 
I.C.M. Neferoase. D R.I.F.O.T., Direc
ția județeană Loto-Pronosport, 
O.R.V.L.F.. Teatrul de Stat. Filarmo
nica etc. Să nu fi găsit tovarășii de

aîcî în bogata producție editorială a 
anului trecut nici o carte care să-i 
intereseze, nici un volum demn de 
a ocupa loc In rafturile bibliotecii ? 
Credem că nu acesta este răspunsul 
— ci pur și simplu neglijența. 
Alte sindicate (Direcția P.C.C.. Banca 
de Investiții,' Î.R.V.P A.) au găsit o 
soluție și mai „ingenioasă" de re
zolvare a situației : suma avută la 
dispoziție au cheltuit-o dintr-o dată, 
„să se scape de ea", ignorind faptul 
că aparițiile editoriale au o anumită 
ritmicitate.

După cum notam mai sus, la prima 
vedere am fi tentati să calificăm a- 
ceste deficiențe. Intîinite gcum. ca 
și cu prilejul anchetei anterioare, 
drept neglijență și lipsă de interes 
din partea bibliotecarilor obștești. 
Din discuțiile purtate cu el rezultă 
însă că de fapt avem de-a face cu o 
situație obiectivă, care se va per
petua dacă nu i se vor modifica ac
tualele premise ce o generează Iată, 
de pildă, ce ne-au declarat responsa
bilii unora dintre bibliotecile sindi
cale amintite In listele de mai sus :

— Biblioteca sindicatului Teatru
lui din Ploiești are cam 1 500 de vo
lume : cele mai muite dintre ele 
sînt însă vechi, depășite. De aceea 
nici cititorii nu prea se înghesuie 
(Stefan Georgescu, regizor tehnic).

— La noi, în Filarmonică, nu mal 
avem spațiu pentru bibliotecă. De 
aceea în 1969 nici nu am mai cum
părat cărți noi Cititorii ’ Foarte nu- 
țini 
tele

cile 
fășura o muncă eficientă, dacă ar 
populariza si prezenta cele mai inte
resante volume ce apar in librării. 
Altfel, ele riscă să rămînă simple 
dulapuri cu cărți împrăștiate In toa-- 
te întreprinderile unei loralitătl (Dan 
lordăchescu contabil ta Direcția |u- 
dețeană Loto-Pronosport).

Sîntem convinși că această situație 
este cunoscută atît de organele sin
dicale ludetene. cît șl de cele cen
trale Cu prileiul ultimului articol 
noi am Inclus și o bogată listă de 
sugestii, izvorîte din discuțiile pur
tate cu bibliotecarii sindicali Și to
tuși. forurile vizate dau dovadă de 
un imobilism Inexplicabil Mat tre
buie încă odată reluată discuția 7

• Splendoare în iarbă: PATRIA
- 9 11,30; 14; 16,30; 19; 21.30,
FESTIVAL - 9.30; 12,15; 15; 18; 
20.45.
• Picioare lungi, degete lungi: 
REPUBLICA - 8,45; 11,15; 13,45, 
16.15 18.45, 21^5.
• Asterix și Cleopatra: SALA 
PALATULUI - 17.30 (seria de bi
lete - 3252), 20,15 (seria de bilete
- 3255), FAVORIT - 10; 15,30; 18;
20.30. EXCELSTOR - 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,15; 20.30.
• în fiecare seară la ora 11: 
LUCEAFĂRUL ~ 9; 11,15; 13,30: 
16; 18,45; 21.
• Elvira Madigan: CAPITOL —
9.30. 11,45; **. ~
• Jungla ademenitoare:
REȘT1 -..........................
18.45; 21,15.
• Republica fetelor: VICTORIA
- 8.45; 11; 13.30; 16; 18,30; 20.45.
• Operațiunea Crosbow: CEN
TRAL - 9. 11,15; 13.30; 15.45; 18,15: 
20.45.
• Prieteni fără grai: LUMINA - 
9—16.15 in continuare; 18.45; 20,45.
• Program de desene animate: 
DOINA - 10.
• Basme: DOTNA - 11,30; 14.
• Valea păpușilor: DOINA — 16; 
18.30; 21. LIRA - 15.30: 18; 20.15.
• Pe plajele lumii: TIMPURI 
NOI — 9—17 in continuare.
• Ermitajul; Comorile mînăstirli 
Rila; Porto-Carero: TIMPURI NOI
- 19. 21
• Program specia) pentru copil: 
CINEMATECA (sala Union) - 10; 
12: 14.,
• Domnișoara doctor: FEROVIAR
- 8.30; 11. 13,30; 16; 18.30; 21. ME
LODIA - 8.45; 11: 13,30; 16; 18.30; 
21. FLAMURA - 16. 18,15; 20.30.
• Mireasa era în negru: GRIVITA
- 16. 18.15; 20,30. FLOREASCA - 
16; 18.15; 20.30. MTORITA - 15: 
17.30; 20.
• Păcatul dragostei: ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE - 15.15; 
17.45; 20. V1TAN - 15.30: 18; 20.30.
• Cînd se arată cucuveaua: BU- 
ZEȘTI— 15.30. 18. 20,30
• Anchetatorul din umbră: DA
CIA — 9.30—19.30 în continuare.
• Loana: BUCEGT — 16; 18,15:
20.30.
• Ghlct cine vine la cină?: DRU
MUL SĂRII - 15 30; 17,45: 20,
FLACARA - 15.30; 18: 20.30, RA
HOVA - 15.30: 18: 20.30.
• Explozie în munți: CIULEȘTI
- 15,30. 18; 20.30. PROGRESUL -
15.30. 18. 20.30.
• Vîrsta Ingrată: COTROCENI —
15.30. 18: 20.30.
• Ultima dragoste: VOLGA — 
16: 18.15* 20,30
• Prea mic pentru un război atît 
de mare: VTTTORUL - 17. 19.30.
• Moll Flanders: GI.ORTA - 9:
11 30 14.30. 17.30 20.30. TOMTS -
8.45—15 30 în continuare: 18; 20.30, 
MODERN - 8.30. 11: 13.30; 16:
18.30. 21
• Via Mala: AURORA
11.45 15.45 18; 20.15
0 Camera în formâ de L: MO
ȘILOR - 15.30 18. 20,30.
• Becket: MUNCA - 16; 19.
• Fecioara care-mi place: ARTA
- 15 45. 18 20.15.
• Iubirea strict oprită: UNIREA
- 15.30: 18 20 15
• Un glonte pentru genera!: 
POPULAR - 15.30; 18: 20.30.
• Simnatlcul domn R: CRTNGAȘI
- 15 30, 18 20.15.
• Nu vor fl divorțuri: COSMOS
- 15 30. 18. 20.15. FERENTARI 
15 30: 18: 20.30.
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„TRAGEDIA 
OPTIMISTĂ"

de Vsevolod Vișnevski 
pe scena Teatrului National 

I. I. Caragiale*«y

re se prăbușește. Și eroii 
lui Vsevolod Vișnevski cau
tă noul adevăr. Adevărul. 
Cițiva îl simt. Acești cîțiva 
vorbesc încă In vag, tn tan
gajul neliniștitor al vasu
lui, despre socialism, des
pre ce va fi.

Dar în aceeași vreme, pă- 
mîntul Rusiei era terenul 
unei bătălii pe viață și pe 
moarte. Din doi comuniști, 
unul se afla pe front iar 
celălalt „sub un alt foc, in 
orașe, in stepă și în păduri, 
pentru că în lupta de clasă 
nu exista spatele frontului". 
Printre cei răniți se nu
măra șl Vladimir Ilici. Con
trarevoluția „exista în fie
care crăpătură". In 
aspre, cu eforturi 
menești - luptind 
darea, cu anarhia, 
zile albe — cu 
neclintită In ;
forța partidului lor condus 
de Lenin, comuniștii își lăr
geau și își organizau rîndu- 
rile. se căleau și mureau in 
bătăliile pentru o altă viață. 
Tulburătoare, povestea Fe- 
meii-comisar, trimisă în 
mijlocul detașamentului a- 
narhi«t "a să-I cîștige pentru 
cauza partidului și să-1 a- 
tragă

condiții 
suprao- 
cu tră- 
cu găr- 

i încredere 
adevărul și

printre combatanții

In care lucrează, ci preferă

Se vorbește astăzi, nu o dată, des
pre precaritatea criticii ca discipli
nă, despre un fel de .criză a criti
cii". opinia fiind întreținută chiar 
de către unii combatanți în slujba 
acestei profesii. Firește, sint necesare 
cercetări aprofundate pentru expli
carea fenomenului, așa incit in spa
țiul. fatal restrîns. al unui articol, ne 
propunem spre dezbatere o singură 
problemă, care, după opinia noastră, 
constituie una din cauzele pentru 
care critica a intrat intr-un anume 
impas, și anume ceea ce am putea 
numi tehnicizarea acestei discipline, 
Înțeleasă în sensul unui estetism ste
ril.

S-ar putea ca. de la început, afir
mația să pară hazardată, in orice 
caz riscantă. în baza faptului curent 
că evoluția tehnică in toate sectoa
rele existentei. Inclusiv in cel Inte
lectual, este un factor de progres, 
care nu poate fi penalizat. Desigur, 
ca în orice domeniu al gîndirii. cri
tica s-a îmbogățit cu noi cuceriri, au 
intrat In circulație noi criterii și mo
dalități de interpretare. S-a încetă
țenit o terminologie mai bogată și 
mai nuanțată șl toate acestea nu pot 
fi Ignorate de cel ce slujesc această 
disciplină. Dar nu despre asimila
rea acestor cuceriri este vorba, ci 
despre folosirea lor stîngace și, 
mai ales, despre fetișizarea lor, 
despre substituirea acestora scopu
rilor capitale ale criticii. care are 
menirba să facă accesibile cititorului 
universul de idei și modalitățile ar
tistice ale unei opere.

E oportun deci să reținem, tn In
terpretarea artei, elementele rezis
tente și mal puțin pe cele novatoare 
cu orice preț care sînt. de cele mai 
multe ori. fluctuante Criteriul de a- 
preciere a actului novator trebuie si 
fie eficacitatea lui. capacitatea de a 
pătrunde in miezul lucrurilor de a 
ne face să înaintăm măcar un pas. 
pe drumul către adevăr Folosim 
deci cuceririle fiecărei discipline nu 
în sine, nu pentru a fi la curent cu 
moda sau „a face fată", ci dintr-o 
îndatorire profesională mai Înaltă șl 
dintr-o responsabilitate socială a- 
cufă Evident, nu generalizăm De 
multe ori. furați de elanul criticării, 
întemeiate, a unor fenomene, spre a 
da mai multă autoritate pronriului 
punct de vedere. înclinăm șă dăm un 
caracter absolut constatărilor ceea 
ce e greșit Avem insă convingerea 
că puțini vor tăgădui că stările de 
lucruri ne care le desprindem sint 
reale și că mat ales nu fncemit să 
dobfndenscă o pondere care incită la 
reflecții cu privire la condiția criticii 
Ceea ce e suficient pentru a ne 
opri asupra lor.

Vum constata, mai Intîl, că unii

rei filozofii capabile să 
înalțe omul, marxism-leni- 
nismul.

a-

★
Reluat cu aproape aceeași 

distribuție ca și acum 11 
ani, spectacolul de la Tea
trul National „I. L. Caragia- 
le“ se dovedește de o sur
prinzătoare vitalitate, tine
rețe și prospețime.

Montarea regizorului Vlad 
Mugur alternează scenele 
de evocare poematică deli
berat, aș zice declarat spec
taculară. (crainicii —
proape nemișcat! care se 
profilează pe un fundal 
roșu-sîngeriu ; grupurile de 
mare frumusețe plastică ale 
marinarilor văzute prin voa
luri străvezii — văluri ale 
rememorării ; ilustrația mu
zicală cu sonorități de ora
toriu) cu scene de atmosfe
ră, de reconstituire realistă, 
de extremă naturalele și 
simplitate. Servite de o miș
care scenică și de o plastică 
rafinată, supuse unor ritmuri 
diferite, atent gindite. ela
borate cu o mare minuțio
zitate și precizie, aceste sce
ne capătă o greutate re
marcabilă. trec rampa, vi- 
brînd în conștiințe. Așa de 
exemplu înfruntarea între

Toma Dimiî-
Anghelescu,
Gr. Naga-

L. Căra- 
Castiliana

• Opera Română Faust — 19,30.
• Teatrul de operetă My fair 
lady - 19.30.
• Teatrul Național „I. 
giale" (sala Comedia)
— 19,30; (sala Studio) Părinții te
ribili - 19.30.
• Teatrul de comedie; Dispariția 
lui Galy Gay — 20.
• Teatru! „Lucia Sturdza
dra- (sala din bd. ~ “
reanu) L^once șl 
(sala din str. Alex. 
de iarbă — 20.
• Teatru] „C. I.
Magheru): €...«

Schitu 
Lena 
Sabla)

Butan- 
Măgu- 
- 20;
Harta

„C. I. Nottara" (sala 
Ctnd luna • albastră

cei mal ti
de erudiție 
proveniență 

me

critici. mai ales dintre 
neri, etalează un soi 
ostentativă și barocă, de 
eclectică, inecind comunicarea 
salului operei comentate Intr-o ver
bozitate aproape gongorică,, apro
piată de cea a victimelor lui’Maio- 
rescu din „Beția de cuvinte". Viciul 
apare și mai evident cind acest lim
baj se axează pe anumite formule 
universal valabile. împrumutate din 
„tehnica" profesiei critice, cu care 
se operează .te miri uhde. fără ale
gere : in analiza unui poet. în co
mentariul unui roman (psihologic

— 19.30: (sala Studio): O tuna la 
țară — 20
• Teatrul Glulești Martorii se 
suprimă: — 15. Omul care a vă
zut moartea — 19,30
• Teatrul „Ion Creangă" Roata 
morii — 10. Năzdrăvăniile Iul 
cală — 16.

? Teatrul „Țăndărică” (sala
alea Victoria!) O poveste 

cînte- — 10. 17.
• Teatrul de stat din Oradea — 
secția maghiară — (in sala Tea
trului Mic) Manevrele — 20.
• Teatrul satlrtc-muz.tcal „C. Tă- 
nase' (sala Savoy) Boeing-Boeing 
— 19 30. (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) Nicuță... la Tânase — 
19.30
• Teatrul de revistă și comedie 
,I<in Vasilescu” Domnișoara din 
Sighișoara — 19.80
• Circul de stat Spectacol pre
zentat de Circul mare din Mos
cova — 10. 19.30.

18.00 Deschiderea emisiunii. Lu
mea copiilor. „Traista cu 
vești". Interpretează Teatrul 
Stat de păpuși din Tg. 
18.30 Actualitatea In 
Dezvoltarea agriculturii 
șpectiva programelor
Initiate de partid Hldroamehora- 
tlile. 18.55 Anunțuri — publicitate. 
19.00 Telejurnalul de seară. 19.20 
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto. 19.35 Ce știm și ce 
nu știm despre om t Blometeoro- 
logia 20.00 Reflector 20.10 Anun- 

publicitate. 20.15 Seară de

teatru. „Asta seară se Improvi
zează" de Luigi Pirandello. Tn dis
tribuție George Motol. Vlorel Co- 
mănici. Gheorghe M Nuțescu, 
Melania Orsu. Ana Marta Domi
nic, Teodora Mazanitis-Fiigaru, 
Gltta Popovlci. Liliana Welther, 
Alexandru Munte. Dorel Vlșan, 
Oetavian Lăluț, Eugen Hartzome- 
nos. Dortna Stanca. Oltlta Mun- 
teanu. Mariana Popovlci. Ion Ma
rian. Oetavian Teuca. Eueen Nagv, 
Petre Feleieu. Anton Tauf Maria 
Blănaru. Elena Popescu Elvira 
Aldan. 21.45 Actualități literare. 
Miron Radu Parasehlvescu — dra
maturg 22.00 Telejurnalul de 
noapte 22.10 Teleglob Imagini din 
Pekin Film realizat de Iile Ciu- 
rescu șt Mlhal Crtșmaru. 22,35 
Studio dans XX „Chore studio". 
Dansează Dorina Fleșerlu și Fran- 
else Valkay. Memento după Sim
fonia a X-a de Gustav Mahler. 
23.00 închiderea emisiunii.
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ZIUA SĂNĂTĂȚII"

(Urmare din pag. I)

ficare, demtstificare, ba chiar 
mistificare.

Nimeni nu va tnțelege, desigur, că 
propunem alungarea acestor cuvin
te sau expresii din arsenalul criti
cii ; atragem atenția numai asupra 
improprietăților, inadecvăril lor la 
unele din operele Analizate și asupra 
abuzului de frecvență care ne face 
dintr-o dată atențl asupra insuficien
tei lor asimilări, asupra faptului că 
Ilustrează mai ales o ambiție exte
rioară. deci snobă și ridicolă, punind 
în cauză competența zeloșilor lor 
mînuitori. Se vede numaidecît as-

maeștri. Impresia de clișeu și de ca
ricatură Epigonii nepregătiți, in- 
cercind să aplice ..tehnica" sau ma
niera călinesciană. îmbracă o haină 
care nu-1 prinde și. pe drept, spu
nem că răposatul era prea mare. 
Mimetismul duce critica la Impas 
Ciudat este insă faptul că un ase
menea limbaj alambicat șl confuz, 
invadat de formule accesibile doar 
„inițialilor". culese la intîmplare din 
arsenalul disciplinei, trece pentru 
unii drept dovada însușirii profe
siei de critic Ceea ce este fals, pen
tru că e vorba în realitate de o in-

ETICA CRITICII
LITERARE

Pompiliu MARCEA

sau epic), tn cronica dramatică. 
Apar deci, supărătoare, expresia 
stereotipă, ticul critic, tocite însă re
pede printr-o utilizare nediferen- 
țiată. Aceste formule sînt le
gate. mai 
termeni intrați mai 
circuit în ultima vreme, transferați 
de multe ori din alte ramuri ; o 
listă abundentă de asemenea sintag
me s-ar putea ușor alcătui pe baza 
consultării textelor unui număr de 
critici Dăm și noi. absolut la in- 
timplare. citeva : „unitate primor
dială". „valoare primordială", 
tudme primordială", 
primordială", „vocație
(legate, se vede, de atributul pri
mordiali ; '
intrat, de 
in fondul 
criticii actuale ..parabolă poetică" 
„proiecție parabolică", „gindire pa-

■ rabolicâ". „vocație parabolică" ; ca 
și cuvîntul arhetip : ..forme arheti
pale" „configurație arhetipală" 
„imaginație arhetipală", „gindire ar
hetipală” . sau existential .sens 
existential", „gindire existențială" 
„dramă existențială", „destin exis
tențial" i sau mitic, mitificare, misti-

totdeauna, de anumiți 
frecvent în

„ati- 
„sensibilitate 
primordială"

termenul 
asemenea, 
principal

parabolă a 
de curind 
lexical al

pirația însușirii „instrumentelor" 
profesiei, a minuirii ..tehnicii" așa 
zis „moderne" in critică, dar, cum 
se-ntimpiă de multe ori realizarea 
e departe de aspirație. Unii termeni 
și formule, introduse mai ales de 
Lovinescu și Călinescu. sint degra
date de epigoni tocmai prin abuz și

puncte de vedere

lipsă de discernămint Așa este ter
menul de inefabil Se știe că. din 
spirit polemic, ridlculizind pe didac- 
ticiștii care credeau că pot explica 
cel mai mic amănunt dintr-o poezie 
Lovinescu. și după el Călinescu. a- 
rată că ceva inanallzabil rămine. to
tuși. in orice mare poet (mare poet 
repetăm) ,și acest ceva l-au numit 
inefabil (adică nu ie poate comu
nica pe calea limbajului) Or. acest 
termen a devenit in ultima vreme, 
un adevărat ..deus ex mahina" in 
orice imprejurare critică lăsînd ca 
și alte cuvinte sau expresii luate din

suficientă asimilare a profesiei. Să 
ne amintim. încă o dată, limpezimea 
de cristal a stilului Iui Maiorescu, 
Lovinescu, Ibrăileanu și a celorlalți 
maeștri ai criticii noastre. Atunci 
cind vedem efortul chinuit, cazna, 
crisparea, lipsa de firesc de fluență, 
criticul e în suferință Uneori s-ar 
putea crede că. vorba lui Ipingescu. 
„e adine".

Dar. in afara categoriei mai sus 
descrise, există profesioniști ai cri
ticii a cărjr pregătire de specialitate 
nu se poate contesta. Ocupindu-se de 
un volum, să spunem de proză, ei 
descoperă filiațiile, ii încadrează pe 
autor într-o familie de spirite în
treprind și o diagramă a evoluției 
sale și. mai ales, zăbovesc îndelung 
asupra particularităților artistice Se 
ocupă mai departe, de arhitectura 
cărții (dacă e pe un plan sau pe mai 
multe planuri, unitară sau seemen- 
tată. dacă are vocația ansamblului 
sau e un artizan, dacă are o viziune 
integralistă sau poantilistă etc) de 
tipologia cărții (se consemnează 'ă 
unii eroi au o sensibilitate moder
nă. alții sînt troglodiți unii ilus
trează energia sau robustețea, alții 
suferă de angoasă, unii au vocația

absolutului, alții sînt telurici), 
instrumentele descripției sau ale evo
cării, de arta portretului «au a dia
logului. se scot în relief pasajele ele
vate. se merge chiar pînă la pedan
tism. semnalîndu-se inadvertențe în
tre capitole folosirea improprie a 
unor cuvinte, citatele greșite etc. 
Totul se face cu onestitate și co
rectitudine. lăsîndu-se impresia în
deplinirii conștiincioase a obligațiilor 
profesionale în realitate însă, din 
tot ceea ce a întreprins criticul pînă 
acum, lipsește tocmai ceea ce este 
esențial din actul critic și anume 
aprecierea limpede a valorii cârtii, a 
esenței sate, a conținutului său real 
atît sub 
idei, cit , . .
artistice Se dovedește încă o dată 
că practicarea unei profesii în 
mod „corect" dar fără vocație și 
fără o înaltă responsabilitate echi
valează cu un simulacru. Ambigui
tatea. echivocul, calificările eufemis
tice reprezintă. în fond, o substituire, 
în multe cazuri, a cerințelor funda
mentale ale criticii. E adevărat că 
însuși obiectul criticii, literatura. îm
bracă uneori forme echivoce, că po
ziția limpede și claritatea autorului 
cedează în asemenea cazuri locul u- 
nei obscurități voite, urmare a unei 
viziuni relativiste asupra vieții, că o 
conștiință tragică a pulverizării cri
teriilor dictează asupra mentalității 
multor creatori. Dar asemenea argu
mente. departe de a pleda In favoa
rea unei critici pasive, retractile, co- 
chetînd cu propriile-i instrumente, 
cu propria-) „tehnică", fără o poziție 
precisă demonstrează tocmai nece
sitatea un’i critici angajate ș! efica
ce. Cititorul simte totdeauna nece
sitatea limpezirii lucrurilor, a clari
ficării și calificării atitudinilor și 
ideilor După ce a citit o carte, el 
consultă un cronicar literar în spe
ranța de a descifra mesajul și nu de 
a-1 incifra încă o dată Se pierde 
din vedere, de atîtea ori. tocmai 
îndatorirea cea mai importantă și cea 
mai nobilă a criticului aceea de a 
fi un militant și un educator al con
științei și al gustului public. îndato
rire (de fapt un privilegiu) pe care 
marii 
trat-o 
piatra ................  ...
critic. Dacă nu împlinește rclul de 
mentor in cultură, criticul rămine la 
modesta condiție de glosator de texte. 
de semnatar al unor rinduri fără ecou 
in timp, secondînd din umbră pe 
autorii pe care-t discută De aceea. 
pregătirea strict profesionali, care nu 
lipsește maioritătii criticilor noștri, 
trebuie dublată de o conștiință etică 
și estetică mai inaltă E«te condiția 
de bază a dustiării superioare a vo
cației critice.

raportul universului de 
șt pe planul expresiei

critici de totdeauna au llus- 
cu strălucire. Aceasta este 
de încercare a adevăratului

Iul lor se vor deplasa periodic medici 
din policlinici și spitale, pentru a a- 
corda asistență de specialitate.

Intrucit peste 70 la sută din nevoile 
de prestații medicale privesc asistența 

. ambulatorie prin care se asigură la
tura preventivă a activității, mai pu
țin costisitoare decît asistența spita
licească, Ministerul Sănătății a dez
voltat și va dezvolta și în viitor baza 
materială a asistenței medicale în 
policlinici și dispensare. Este elocvent 
faptul că numai in cursul anului 1969 
s-au acordat- prin aceste instituții 
121 50r 000 c6nsultații și tratamente, 
fiecărui locuitor revenindu-i în me
die peste 6 prestații medicale ambu
latorii.

Pentru întărirea muncii profilactice 
s-au elaborat și sînt tn curs de apli
care sau 
prioritare pentru 
copilului 
sănătății muncitorilor, prevenirea și 
combaterea tuberculozei bolilor ve
nerice, bolilor cardio-vasculare, can
cerului. bolilor neuropsihfce.

Un rol de scamă în ridicarea nivelu
lui calitativ al asistentei medicale a 
populației revine cercetării științifice 
medicale. In acest sens. Academiei de 
Științe Medicale, constituită tn anul 
1969, îi revin sarcini deosebit de im
portante pentru dezvoltarea și coordo
narea cercetării 
din țara noastră, 
cestor cercetări 
nevoile practicii

Justa folosire
a constituit și constituie și în pre
zent un obiectiv de bază al Ministe
rului Sănătății, tn anul 1969 reparti
zarea absolvenților institutelor de 
medicină și farmacie s-a făcut cu 
precădere in județele deficitare. Prin 
aplicarea noului normativ de perso
nal In unitățile sanitare s-au tăcut 
redistribuiri de cadre medicale atît 
in interiorul județelor, cît și între 
județe, spre centrele mici și județele 
deficitare. Prin politica de cadre pe 
care o va desfășura. Ministerul Să
nătății va urmări ca in viitorii 2—3 
ani să asigure în întregime persona
lul medical necesar asistenței medi
cale In mediul rural, Îmbunătățirea 
asistenței de medicină generală la o- 
rașe și încadrarea cu specialiști a in
stituțiilor noi ce vor fi date în folo
sință în perioada următoare. Va tre
bui pusă de acord pregătirea de cadre 
cu dezvoltarea bazei materiale a o- 
crotirii sănătății. Rămine in conti
nuare ca sarcină importantă a tuturor 
organelor locale ale administrației de 
stat și a direcțiilor sanitare județene 
asigurarea condițiilor de viață și ac
tivitate personalului medical și fo
losirea acestuia in locuri de muncă 
corespunzătoare pregătirii profesio
nale.

Educația permanentă, profesională 
și etică, a personalului medico-sani
tar. perfecționarea continuă a cunoș
tințelor acestuia constituie o condiție 
indispensabilă pentru Îmbunătățirea 
continuă a calității asistentei medi
cale.

tn acest sens s-au realizat și sint 
tn curs de realizare o serie de mă
suri pentru lărgirea posibilităților de 
documentare și pentru îmbunătățirea 
specializării și perfecționării cadre
lor. Colegiul medicilor și farmaciști
lor trebuie să aducă o contribuție 
mai importantă în promovarea unor 
principii de înaltă etică profesională, 
să fie intransigent față de nerespec- 
tarea, regulilor deontologice.

Tn domeniul sănătății trebuie să se 
asigure eficiența maximă a măsuri-

de elaborare programe 
ocrotirea mamei, 

și tineretului, apărarea

științifice medicale 
pentru orientarea a- 
cît mai mult spre 
ocrotirii sănătății, 
a cadrelor medicale

lor de ocrotire a sănătății printr-o 
justă utilizare a tortei de muncă și 
a bazei materiale ce ne stă la dis
poziție. Aceasta înseamnă o bună or
ganizare a muncii in unitățile me- 
dico-sanitare, folosirea chibzuită a 
mijloacelor materiale de care dispu
nem și a fondului de paturi, perfec
ționarea formelor organizatorice etc. 
în acest sens, ierarhizarea unităților 
medicale ce va fi efectuată în cursul 
acestui an va constitui baza unui 
sistem ordonat de asigurare a asis
tenței medicale potrivit importanței 
și gravității bolilor, temeiul unei re
partizări judicioase a aparaturii me
dicale șl a folosirii rationale a spe
cialiștilor.

Introducerea noului sistem de sa
larizare corespunde specificului uni
tăților sanitare și are la bază salariza
rea pe clase, acordarea de gradații, 
sporuri de vechime, indemnizații pen
tru cadrele cu funcții de conducere 
etc El reprezintă un mijloc eficient de 
diferențiere în salarizare a persona
lului in raport cu capacitatea profe
sională. experiența spiritul de iniția
tivă. operativitatea în munță, con
știinciozitatea In realizarea sarcinilor 
etc.

Este de subliniat că In etapa ac
tuală, datorită schimbărilor profunde 
și rapide ale condițiilor de muncă și 
de viată care influențează starea de 
sănătate, ocrotirea sănătății popu
lației devine o problemă a întregii 
colectivități. Sarcini deosebit de im
portante revin organelor și organiza
țiilor de stat, cooperatiste și obștești 
în înlăturarea noxelor profesionale 
de la locurile de muncă. în protecția 
sanitară a apei și aerului, in preve
nirea îmbolnăvirilor și accidentelor. 
De asemenea este necesar ca toți ce
tățenii să contribuie activ și conștient 
ta apărarea sănătății proprii și a co
lectivității.

Sărbătorirea „Zilei sănătății* in 
țara noastră coincide cu „Ziua mon
dială a sănătății" care este dedicată 
tn acest an depistării precoce a can
cerului, problemă deosebit de impor
tantă și actuală in lumea contem
porană. Potrivit sarcinilor trasate de 
partidul nostru, problema cancerului 
și în mod deosebit depistarea și tra
tarea lui precoce constituie una din 
problemele prioritare ale programe
lor de ocrotire a sănătății. Aceasta 
Impune îmbunătățirea și intensifica
rea în primul rînd a acțiunilor de 
masă destinate depistării precoce a 
cancerului și în al doilea rînd de 
educare a populației pentru a se a- 
dresa medicului la primele semne de 
boală.

Trecînd în revistă realizările din 
domeniul ocrotirii sănătății trebuie 
să subliniem abnegația în muncă și 
rezultatele pozitive obținute de corpul 
medico-sanitar și de întregul per
sonal din unitățile sanitare în a- 
plicarea sarcinilor trasate de partid 
pentru îmbunătățirea asistentei me
dicale a populației. Cunoscînd poli
tica partidului și statului nostru, de 
grijă permanentă pentru ocrotirea 
sănătății și sprijinul susținut acordat 
in acest sens unităților sanitare și 
muncii acestora. întregul corp medi
co-sanitar își exprimă devotamentul 
deplin față 
și de stat 
ne stau tn 
si întregul 
asigură conducerea partidului și per
sonal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
că va munci cu abnegație și va de
pune efnrturl sporite pentru conti
nua îmbunătățire a sănătății poporu
lui.

de conducerea de partid 
Conștlenti de sarcinile ce 
fată. Ministerul Sănătății 
personal medico-sanitar
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Tovarășul Gheorghe Radulescu 
a plecat la Moscova

Luni la amiază a plecat la Mos
cova Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
reprezentantul permanent al Repu
blicii Socialiste România in Consiliul 
de Ajutor Economic Reciproc, pentru 
a participa la lucrările celei de-a 46-a 
ședințe a Comitetului Executiv 
C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Băneasa. 
erau prezenți Emil Drăgănescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
membri ai guvernului, și alte per
soane oficiale.

Au fost de față A, V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Delegația parlamentară 
a Republicii Ruanda 
a părăsit Capitala

Manifestări consacrate

centenarului nașterii lui Lenin

Delegația Consiliului 
s-a întors

Delegația Consiliului Central al 
■Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de tovarășul Con
stantin Drăgan, prim-vicepreședin- 
tele Consiliului Central, care, la in-

Central al U.G.S.R. 
din Finlanda

vitația Federației Sindicatelor din 
Finlanda (S.A.K.), a făcut o vizită 
in această țară, s-a înapoiat luni 
după-amiază in Capitală.

(Agerpres)

Cronica zilei

Ieri după-amiază, delegația parla
mentară a Republicii Ruanda, con
dusă de Thadee Bagaragaza. președin
tele Adunării Naționale a Republicii, 
a părăsit Capitala, plecînd spre 
Praga.

La plecare pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți Ștefan Voitec, preșe
dintele Marii Adunări Naționale, 
Gheorghe Vasilichi și Aurel Vi joii, 
președinți de comisii permanente ale 
M.A.N., Ion Mărgineanu, secretar al 
M.A.N., Stanciu Stoian, secretarul 
general al Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Africa și Asia, și 
alte persoane oficiale.

A fost prezent Miroslav Sulek, am
basadorul R. S. Cehoslovace la Bucu
rești.

Delegația parlamentară a Republi
cii Ruanda a avut luni dimineața 
o convorbire cu Grigore Bârgăoanu. 
vicepreședinte al Comisiei guverna
mentale de colaborare și cooperare 
economică și tehnică. Cu acest prilej 
au fost discutate posibilitățile de dez
voltare a relațiilor economice și teh
nice între cele două țări.

*
în cursul dimineții, delegația parla

mentară a Republicii Ruanda a vi
zitat Uzinele de mașini agricole „Se
mănătoarea" din Capitală. După ce 
directorul uzinelor. Ion Căpățînă, a 
înfățișat unele aspecte ale activității 
cunoscutei întreprinderi bucureștene, 
oaspeții au vizitat diferite secții de 
producție și standul de mașini agri
cole din incinta uzinei.

(Agerpres)

In cadrul manifestărilor cultural- 
artistice care se desfășoară în muni
cipiul Oradea și în localitățile din 
județul Bihor. închinate împlinirii a 
100 de ani de la nașterea lui V.I. 
Eenin, Filarmonica de stat din Ora
dea a prezentat luni seara un concert 
in sala Teatrului de stat din locali
tate. Solistul concertului a fost violo
nistul sovietic Eduard Graci. Pro
gramul a cuprins Serenada pentru 
orchestră de coarde. Concertul pentru 
vioară și orchestră tn re major și 
Simfonia a 5-a de Ceaikovski.

★
La clubul sindicatelor din centrul 

minier Petrila s-a deschis o expozi
ție de cărți cuprinzînd opere din cele 
mai semnificative ale lui Lenin.

★
In comunele Lăpușel, Băița, Ul- 

moasa și in alte localități din Mara
mureș s-au desfășurat simpozioane 
pe tema „Aplicarea creatoare de că
tre Partidul Comunist Român a în

vățăturii marxist-Ieniniste pentru 
făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate". De asemenea, la 
cluburile întreprinderilor, la casele 
de cultură, ca și la liceele de cultură 
generală din municipiul Baia-Mare 
și Sighetul Marmației au avut loc 
conferințe, s-au deschis expoziții 
omagiale.

★
La Bacău, prof. univ. Dan Smîntî- 

nescu a vorbit desp-e „întîlnirile cu 
Lemn" din perioada cînd vorbitorul 
a fost în vechea Rusie și mai apoi, în 
Uniunea Sovietică. în aceeași zi, la 
librăria „Vasile Alecsandri" din lo
calitate s-a deschis o expoziție cu 
opere ale lui Lenin, editate în limbi
le rusă, română și franceză, tn alte 
18 localități rurale ale județului, 
profesori de istorie și literatură au 
organizat simpozioane și seri orpa- 
giale, consacrate centenarului naște
rii '’onducătorului revoluției socia
liste din octombrie.

(Agerpres)

CURIER
JUDEȚEAN

HUNEDOARA

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

La 8 aprilie, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, a primit 
In audiență pe Michel Kompaore, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Volta Su
perioară in Republica Socialistă Ro
mânia, în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor de acreditare.

★
Luni după-amiază s-a înapoiat în 

Capitală ministrul petrolului, Nicolae 
Toader, care, la invitația ministru
lui de stat în Ministerul Petrolului 

Chimiei al Indiei, D. R. Chavan, 
făcut o vizită in această țară.

★
Luni dimineața a sosit în Capitală 
delegație economică din R.S.F. Iu- 

Vukota, 
Federal 

pentru economie, care va participa 
la o ședință de lucru, organizată in 
cadrul programului prevăzut în pro
tocoalele încheiate între România 
Iugoslavia privind colaborarea 
cooperarea dintre cele două țări 
domeniul economic.

w
în cadrul schimbului cultural din

tre Uniunea Scriitorilor din Repu
blica Socialistă România și Uniunea 
Scriitorilor din Republica Democrată 
Vietnam, a sosit în țara noastră o 
delegație formată din Nhu Phong, 
critic literar, membru permanent în 
Comitetul Executiv al Uniunii Scri
itorilor, directorul Editurii pentru li
teratură, și Anh Tho, poetă, vice
președintă a Uniunii Scriitorilor din 
R. D. Vietnam.

w
în pavilionul E, din cadrul Com

plexului expozițional din Piața 
Scinteii, s-a deschis luni dimineața 
o expoziție tehnică colectivă din 
R. F. a Germaniei. In cadrul expo
ziției, 12 firme industriale din această 
țară prezintă, într-o gamă variată, 
aparate de măsură și control cu uti
lizări In diverse ramuri industriale, 
în medicină și farmacie, in labora
toarele de

Expoziția
11 aprilie.

«i 
a

o
goslavia, condusă de Lazo 
consilier in Secretariatul

și 
Și 
în

cercetare etc.
rămîne deschisă pînă la

..... ,
Sala Ansamblului artistic al 

U.G.S.R. a găzduit, luni seara, un 
spectacol de gală susținut de Ansam
blul indian de balet „Kalakshetra" 
din Madras. ,

In asistență se găseau Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă. Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și alte persoane oficiale. 
Au luat parte B. D. Goswami, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al In-

diei la București, membri 
dei, șefi ai unor misiuni 
acreditați la București.

La sfîrșitul spectacolului, care a 
cunoscut un deplin succes, artiștilor 
le-au fost oferite buchete de flori.

★
Luni a avut loc la Casa Centrală 

a Armatei o consfătuire organizată 
de Uniunea Compozitorilor, la care 
au participat numeroși compozitori 
din Capitală, reprezentanți ai vieții 
muzicale din Forțele Armate, generali 
și ofițeri superiori. Au fost prezenți 
general-locotenent Ion Coman, ad
junct al ministrului forțelor armate, 
secretar al Consiliului Politic Supe
rior. și Ion Dumitrescu, maestru eme
rit al artei, președintele Uniunii 
Compozitorilor.

Cu acest prilej, s-a realizat un 
fructuos schimb de păreri în legătură 
cu necesitatea îmbogățirii actualului 
fond de cîntece patriotice ostășești, 
cu noi creații care să oglindească 
bogatul univers spiritual al militari
lor armatei noastre populare.

dt
Cu prilejul deschiderii Zilelor fil

mului din R. F. a Germaniei, organi
zate de România-Film, în colaborare 
cu Export-Union din R.F.G., luni 
seara a avut loc la cinematograful 
„Republica" din Capitală un specta
col de gală cu filmul „Picioare lungi, 
degete lungi".

La spectacol au participat Ion Mo- 
raru, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Erich 
ambasadorul “ 
București, și 
șefi ai unor 
alți membri

ai ambasa- 
diplomatice

Strătling. 
R. F. a Germaniei la 
membri ai ambasadei, 
misiuni diplomatice și 
ai corpului diplomatic.

★
Președintele de onoare al Societății 

americane pentru controlul de cali
tate, Joseph M. Juran. a vizitat în 
cursul zilei de luni Fabrica de ma- 
șini-unelte și agregate București și 
întreprinderea de încălțăminte „Pro
gresul" La cele două unități indus
triale. specialistul american s-a inte
resat de modul de organizare și des
fășurare pe faze șl operațiuni tehno
logice a controlului calității produ
selor.

După-amiază, oaspetele a ținut o 
conferință despre rolul și importanța 
controlului de calitate, care a fost 
urmărită cu viu interes de numeroși 
academicieni, profesori universitari, 
directori și ingineri șefi din între
prinderi bucureștene și specialiști ai 
Inspectoratului general de stat pen
tru controlul calității produselor de 
export. (Agerpres)

VIZITELE MINISTRULUI AFACERILOR
EXTERNE Șl COOPERĂRII
AL REPUBLICII BURUNDI

Tn cea de-a treia zi a călătoriei sale 
prin cîteva județe, ministrul afaceri
lor externe și cooperării al Republicii 
Burundi. Ndabakwaje Libăre, îm
preună cu persoanele oficiale care-1 
însoțesc, a sosit luni dimineața în ju
dețul Argeș. Pe drumul spre orașul 
Pitești, oaspeții au tăcut un scurt 
popas Ia muzeul Bran.

La Pitești a fost vizitat Combi
natul de industrializare a lemnului, 
unitate economică situată pe plat
forma industrială din nordul orașu
lui. Conducerea întreprinderii a pre
zentat preocupările colectivului pen
tru diversificarea gamei de sortimen
te, pentru ridicarea calității produse
lor.

După-amiază, oaspeții și-au conti
nuat călătoria în județul Argeș, vizi-

tind hidrocentrala de pe Argeș : 
centrala, barajul și zona marelui lac 
de acumulare de la Vidraru.

Seara, ministrul afacerilor externe 
și cooperării al Republicii Burundi, 
care în timpul călătoriei a fost Înso
țit de Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, s-a îna
poiat in Capitală.

(Agerpres)

•v

a ministrului căilor

Luni dimineața a sosit în Capi
tală B. P. Beșcev. ministrul căilor 
de comunicații al U.R.S.S., care, la 
Invitația ministrului transporturilor, 
va face o vizită în țara noastră.

La sosire, în Gara de Nord, oaspe
tele a fost salutat de Pavel Ștefan, 
ministrul transporturilor, Ionel Dia- 
conescu, șeful Departamentului căilor 
ferate, și de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Centrala industrială
(Urmare din pag. I)
cit și reparația lor și fabricația pie
selor de schimb să fie concentrate, 
pe cît posibil, la un loc.

Din discuție a reieșit că avantajele 
economice ale acestei concentrări 
sint multiple. Pe de 6 parte, datorită 
creșterii seriei de fabricație, se asi
gură o utilizare mult mai rațională 
a capacităților de producție și forței 
de muncă, printr-o organizare supe
rioară a producției. Pe de altă parte, 
pot fi mai bine grupate forțele de 
concepție tehnică pentru asimilarea 
tn termene reduse a noi mașini și 
utilaje, avind caracteristici tehnice și 
funcționale superioare. Nu puțină 
însemnătate ar avea și mărirea vo
lumului producției de piese de 
schimb, care este azi mult inferioară 
solicitărilor beneficiarilor din țară și 
de peste hotare.

— Care este soarta studiului de care 
ne-ați vorbit și a măsurilor stabilite ? 
— l-am întrebat pe directorul ge
neral.

— In luna ianuarie, el a fost dez
bătut în consiliul tehnico-științific al 
ministerului, o dată cu alte studii 
de dezvoltare și profilare a produc
ției de mașini și utilaje. După aceea 
studiul a fost refăcut, dar acum nu 
știm care este soarta lui...

La direcția de dezvoltare a ramurii 
și investiții din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, ni s-a spus 
că studiile de dezvoltare a unor sec
toare stau la baza elaborării cifrelor 
de plan ale cincinalului viitor. In ce 
privește studiul elaborat pentru con. 
strucția utilajului petrolier, s-a ce
rut să fie refăcut pentru că „preve
dea unele măsuri greu de realizat". 
Despre ce măsuri este vorba ? Bu
năoară, specialiștii din centrală au 
socotit că este nefiresc ca anumite 
utilaje și echipamente petroliere să 
fie fabricate în alte uzine și centrale 
decît centrala profilată pentru aces
te sortimente. De exemplu, uni
tățile de pompaj, utilizate în extrac
ția țițeiului, sînt fabricate la uzina 
„Vulcan" din Capitală, uzină specia
lizată în construcția utilajului ener
getic. Asemenea echipamente au mai 
fost fabricate, cu ani in urmă, la 
uzina „1 Mai“-Ploiești și normal ar 
fi ca fabricația lor să fie 1 readusă 
într-una din întreprinderile centralei 
industriale de utilaj petrolier. Mă
sura n-ar implica cine știe ce chel
tuieli, ci numai transferul unor ma- 
șini-unelte. La această propunere lo
gică, conducerea uzinei „Vulcan" a 
replicat : „Cum, tovarăși, vreți să ne 
luați cel mai rentabil produs al nos
tru ?“ Iar ministerul a lăsat ca lu
crurile să se desfășoare ca mai îna. 
inte.

— Nu chiar ca înainte — a ținut 
să precizeze ing. Gheorghe Bobaru, 
directorul uzinei „1 Mai“-Ploiești — 
deoarece ministerul intenționează a- 
cum să ne dea să fabricăm ca
zane de abur, și anume jumătate 
dintr-o comandă pentru export. Cea-

laltă jumătate o va face uzina „Vul- 
can“-București.

De ce nu se transferă fabricația u- 
nităților de pompaj de la uzina 
„Vulcan" la centrala dț utilaj petro
lier și de ce nu i se dă acestei uzine 
întreaga comandă de cazane de aburi
— intrucit face parte din profilul ei
— nu am reușit să înțelegem. Ceea 
ce am reținut, însă, este faptul că in 
acțiunea de profilare și specializare 
a producției în unele centrale indus
triale și uzine constructoare de ma
șini, se mențin îhcă criterii subiecti
ve. Adică, nu de puține ori, se proce
dează cam așa : cînd apare o comandă 
de utilaje, ea este repartizată uzinei ce 
dispune in momentul respectiv de o 
anumită capacitate. Că utilajele 
respective nu fac parte din pro
filul fabricației, că nu există ex
periență în producerea lor — nu 
contează. Este și aceasta, de altfel, 
o explicație a structurii extrem de 
eterogene a producției unor uzine 
constructoare de mașini.

Cerința profilării raționale și adîn- 
cirii specializării producției de mașini 
și utilaje se pune în cadrul fiecărei 
centrale și grup industrial din această 
ramură. în centrala amintită, ar fi de 
analizat, după cum ne spunea ingine
rul șef cu problemele de producție de 
la Uzina de utilaj petrolier din Tîrgo- 
viște, Oprea Banghea, repartizarea 
fabricației de instalații de intervenție, 
în sensul ca instalațiile de capacități 
medii, pînă la 32 de tone sarcină la 
cîrlig, să fie realizate la uzina din 
Tîrgoviște și nu la uzina „1 Mai“- 
Ploiești. Simultan, ar trebui luate 
măsuri pentru creșterea gradului de 
tehnicitate a acestei uzine, cu deose
bire prin lărgirea serviciilor de con
cepție, azi subdimensionate — ca nu
măr de cadre — față de nevoile pro
ducției.

Pentru ca dezvoltarea și profilarea 
producției de utilaj petrolier să ca
pete noi valențe și pe planul creș
terii eficienței economice, sînt ne
cesare măsuri în vederea asimilării 
de noi tipuri, mai perfecționate. d<= 
scule și drioozitive, intr-o gamă carc 
să satisfacă variatele cerințe ale be
neficiarilor. De asemenea, avind in 
vedere condițiile economice favora
bile de realizare a instalațiilor și a- 
paraturii pentru geofizica de șan
tier. este 
zeze fie 
și dotării 
zat. .in cadrul centralei industriale de 
utilaj petrolier, fie preluarea sec
torului de confecții situat în Ploiești 
și dopinzînd de Ministerul Petrolu
lui. S-ar obține pe această cale o 
producție superioară de instalații și 
aparate de investigare geologică, eare 
sînt mult solicitate azi atit in țară 
cit și la export. De mare însemnă
tate ar fi. totodată, organizarea fa
bricației garniturilor de cauciuc nece
sare utilajului petrolier, cit și rea
lizarea unor standuri de probă în 
fiecare din cele trei mari uzine spe
cializate de la Ploiești, Tîrgoviște și 
Cîmpina.

Evident, problemele legate de pro
filarea și specializarea producției 
uzinelor din cadrul Centralei indus
triale de utilaj petrolier sînt com
plexe. După cum s-a văzut, în acest 
domeniu a fost elaborat un studiu și, 
probabil, că vor mai fi elaborate și 
altele. Esențial este ca totul să nu se 
rezume la studii, ci să se acționeze 
cu măsuri ferme în această direcție, 
în lumina indicațiilor conducerii par
tidului.

oportun să 
posibilitatea 
unui sector

se anali- 
inființăril . 

speciali-

Adunare festivă cu prilejul aniversării
unui sfert de veac de la eliberarea Ungariei
Cu prilejul aniversării unui sfert 

de veac de la eliberarea Ungariei, 
Ia Casa de cultură a sindicatelor din 
Mediaș a avut loc, luni după-amiază, 
o adunare festivă, organizată sub 
auspiciile Consiliilor județean și 
municipal ale Frontului Unității So
cialiste și al Comitetului municipal 
al P.C.R. Au participat reprezentanți 
ai organelor județene și municipale 
de partid și de stat, ai organizațiilor 
obștești, numeroși oameni ai mun-

cii. Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Republicii Populare Un
gare la București.

Despre semnificația aniversării a 
25 de ani de la eliberarea Ungariei 
a vorbit tov. loan Prică, secretar al 
Comitetului județean Sibiu al P.C.R.

A luat apoi cuvîntul dr. Imre Far
kas, consilier al Ambasadei Repu
blicii Populare Ungare la București.

Tn încheiere a fost prezentat un 
bogat program artistic.

(Agerpres)

La solicitările 

primăverii
Duminică, 5 aprilie a. c., 

peste 10 000 hunedoreni — mi
neri. siderurgiști, constructori, 
salariați ai celorlalte întreprin
deri și instituții, gospoi.’.ne — 
au lucrat in parcuri, pe străzi, 
in jurul blocurilor, la reamena- 
jarea și extinderea zonelor 
verzi, la plantarea de arbuști 
ornamentali, zugrăvirea fațade
lor. Lucrări asemănătoare au 
fost efectuate și in locurile de 
agrement din jurul orașului — 
lacul de acumulare Cinciș, ca
bana Izvoarele, liziera pădurii 
Chizid și Valea Seacă — unde 
mii de hunedoreni încep să-și 
petreacă orele de odihnă și re- 
creere la sfirșit de săptămînă.

IAȘI ,
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Invitația a primit răspuns!
IERI, PESTE 800 DE ELEVI AU FĂCUT SPORT ÎN PARCUL 

„DINAMO"
Invitația clubului „Dinamo" n-a 

rămas fără răspuns ; ieri, în două 
serii, una dimineața și alta după- 
amiază, sute de elevi bucureșteni au 
petrecut cîteva ore de destindere fi
zică, practicînd sportul preferat în 
parcul „Dinamo" din șoseaua Ștefan 
cel Mare. Pe terenurile de handbal, 
de fotbal, de volei, tenis, la piscina 
de înot, micii oaspeți au fost primiți 
de unii dintre cei mai cunoscuți an
trenori dinamoviști. de foști sportivi 
de mare renume ai clubului. Ama
torii de handbal, al căror număr a 
atins un adevărat record (200), au 
primit sfaturile antrenorului emerit 
Oprea Vlase și ale maestrului emerit 
al sportului Mihai Redl ; pe terenul

de fotbal, la trialurile de selecție, 
s-au aflat maeștrii sportului Sziike și 
Ivănescu ; la piscină, antrenorul echi
pei de polo Carol Corcck a urmării 
cu interes profesional evoluția mici
lor înotători ; pe terenurile de tenis, 
primele sfaturi le-a dat antrenorul 
Aurel Segărceanu.

„A fost o zi plină de bucurii nu 
numai pentru tinerii noștri oaspeți, 
pe care ii așteptăm și lunea viitoare 
— sublinia președintele clubului. Ion 
Nae — ci și pentru tehnicienii dina
moviști, care, cum se spune, au avut 
de unde culege ; unii dintre micii 
sportivi vor îi legitimați in cadrul 
secțiilor noastre „Tînărul 
vist".

dinamo-

În cîteva rînduri
TENIS DE MASA. — Luni au în

ceput la Moscova întrecerile probe
lor de simplu din cadrul campiona
telor europene de tenis de masă. 
Eleonora Mihalca a învins-o cu 3—0 
pe Skrivanou (Grecia), într-un meci 
contînd pentru preliminarii. Maria 
Alexandru și Carmen Crișan sînt 
calificate direct, fără joc, în primul 
tur.

VOLEI.
putat 
chipa 
mația 
pentru 
pionilor europeni1 
Sportivele sovietice au obținut o vic
torie clară cu scorul de 3—0 (15—0, 
15—1, 15—3). învingătoare și în pri
mul joc (scor 3—0), echipa Ț.S.K.A.

turul

La Istanbul s-a dis- 
returul meciului dintre e- 
locală Fenerbahce ’ și for- 
Ț.S.K.A. Moscova, contînd 
turul III al „Cupei cam- 

i“ la volei feminin.

Simpozion 

pe teme agrare
Recent s-au desfășurat la lași 

lucrările unui interesant simpo
zion pe tema : „Probleme ac
tuale privind obținerea și apli
carea mlcroelementelor", organi
zat de comisia pentru chimizarea 
agriculturii din cadrul Consiliu
lui național al inginerilor și teh
nicienilor, în colaborare cu In
stitutul agronomic „Ion lonescu 
de la Brad" și Consiliul jude
țean Iași al sindicatelor. Comu
nicările și referatele, axate pe 
sarcinile reieșite din documen
tele de partid și de stat, au tra
tat probleme referitoare la nou
tățile în obținerea microelemen- 
telor, îndeosebi din deșeuri in
dustriale și in folosirea acestora 
la diferite tipuri de soluri și 
culturi, în horticultură.

CARAȘ-
SEVERIN

Minai Redl în mijlocul noilor prieteni ai handbalului
Foto : S. Cristian

Moscova s-a calificat pentru 
următor

BASCHET. — în ultima 
turneului preliminar de 
chatel (Elveția) pentîu campiona
tul european de baschet (juniori), 
echipa Iugoslaviei a întrecut cu 
91—79 (48—38) selecționata Bul
gariei. Intr-un alt joc, reprezentativa 
Israelului a dispus cu 111—58,(53—24) 
de formația Elveției. Pentru turneul 
final al campionatului european 
calificat echipele Iugoslaviei și 
gariei.

TENIS DE CIMP. - După
le de întreceri, echipa de 

Columbiei conduce cu 
in meciul pe care-1 susține la Bogota 
cu selecționata Ecuadorului, contînd 
pentru „Cupa Davis" (zona america
nă). în partida de dublu, perechea 
Jairo Velasco-Ivan Molina a dispus 
cu 6—2, 7—5, 1—6, 9—7 de cuplul 
Francisco Guzman-Miguel Olvera. 
Indiferent de rezultatele ce se vor 
înregistra în ultima zi a intîlnirii, te- 
nismanii columbieni s-au calificat 
pentru turul următor al competiției.

RUGB1. — La Hilversum (Olanda), 
în preliminariile „Cupei Națiunilor— 
FIRA" la rugbi, s-au întîlnit selec
ționatele Olandei și Portugaliei. La 
capătul unui joc echilibrat, scorul a 
fost egal : 9—9. De remarcat că la 
pauză portughezii conduceau cu 9—3.

la
zi a 
Neu-

s-au 
Bul

două 
tenis
3-0

Tradiții de aprilie

Timp de două zile, Reșița a 
găzduit o inedită manifestare 
cultural-artistică. Este vorba de 
prezentarea obiceiurilor de pri
măvară specifice românilor, ger
manilor, sirbilor și croaților de 
pe meleagurile Caraș-Severinu- 
lui. Această amplă și atractivă 
manifestare a fost întregită cu 
un simpozion in cadrul căruia 
s-au ținut comunicări legate de 
satira și caracterul ei spontan, 
in sărbătorile de primăvară la 
românii de pe frumoasa vale a 
Almăjului, la minerii din Dog- 
nețea. sau la oierii de pe ver
santele Semenicului și Muntelui 
Mic. Pe scena casei de cultură 
a sindicatelor din Reșița a avut 
loc apoi un spectacol, iar seara, 
în cea mai mare piață a orașu
lui — un carnaval al primăverii.

. SIBIU

a 
de 
fa
in

de mo-
15 000 

loc de 
fusese

Fabrica de mobilă din Iași 
intrat în cel de-al 10-lea an 
existență. Cum se prezintă 
brica la această aniversare ? 
primul rînd, cu un substanțial
spor de producție. Ca urmare a 
îmbunătățirilor aduse procesului 
tehnologic și a organizării supe 
rioare a muncii, fabrica 
bilă corp produce acum 
de garnituri pe an, în 
10 000 de garnituri, cît
prevăzut în cadrul parametrilor 
proiectați. Creșterea cantitativă 
este însoțită de efortul întregu
lui colectiv de muncitori, tehni
cieni și ingineri pentru realizarea 
unor sortimente de calitate ire
proșabilă. Dovada : cerințele tot 
mai mari pentru mobila din Iași 
atît din partea beneficiarilor in
terni, cît și a celor externi. Fa
brica livrează mobilă în 15 țări, 
printre care U.R.S.S.. Olanda, 
Cehoslovacia, Iugoslavia, Suedia, 
Ungaria, Anglia, S.U.A. și altele.

întreprinderea produce în mo
mentul de față. împreună cu sec
ția de mobilă curbată, adăugată 
pe parcurs, peste 50 de tipuri de 
mobilă corp și curbată. Alături 
de camerele de zi „lașul" și 
„Cluj", garnitura de hol „Nor
ma", camerele pentru copii și 
diverse piese separate, C.E.I.L. 
Iași produce și livrează prompt 
unităților comerciale de stat și 
cooperatiste garnituri de bucătă
rie „Polar", paturi pentru copii, 
scaune pliante și tapisate etc.

Cîteva amănunte privind aceste 
sortimente prezintă, credem, in
teres pentru cumpărători. Bucă- 

exemplu, este 
dulap-bufet (cu 
anexă), o masă 
taburete. Este

tăria „Polar", de 
compusă dintr-un 
un corp mare și o 
alonjabilă și trei 
executată din P.F.L. melaminat. 
cu accesorii din material plastic. 
Partea inferioară a anexei dula-

pului-bufet este prevăzută cu co- 
șulețe pentru anumite alimente. 
Paturile pentru copii sînt reali
zate în patru variante a cîte 
două dimensiuni și în două mo 
dele diferite. Au culoarea natur 
și sînt finisate cu nitrolac. Se 
vînd împreună cu salteluțele res
pective (umplute cu poliuretan).

tela. Astfel, colectivul de creație 
și prototipuri a realizat și lansat 
în producția trimestrului I al a- 
nului în curs o nouă garnitură de 
bucătărie, tip „Dafin" ; se com
pune dintr-un bufet cu două cor
puri, o masă cu două taburete și 
se execută din P.F.L. emailat. 
Este gata și prototipul camerei

tn acești ani și un atelier de mo
bilă stil și de artă, care execută 
piese în diferite stiluri. La ce
rerea expresă a unei firme bene
ficiare din Norvegia, de 
piu, se produc fotolii și 
din lemn de fag sculptat 
țuit, finisate cu lac mat. 
acest atelier se execută și 
niset tip „Chippendale", 
din trei măsuțe

Pădurile iși 

schimbă chipul

LA IAȘI
J

ANUAL 15 000
GARNITURI
DE MOBILĂ

Scaunele pliante, cit și cele tapi
sate — „S.C. 308“ — sînt căutate 
pentru aspectul și durabilitatea 
lor Sînt executate din fag, 
culoare natur sau băituit, și 
finisajul din nitrolac. 
pliante sînt tapisate 
iar „S.C1 308“ — cu 
litate superioară (pe 
poliuretanică).

Specialiștii fabricii 
preocupați în continuare de 
versificarea producției de mobilă 
și de îmbunătățirea calității aces-

în 
au 

Scaunele 
cu P.V.C.. 

stofă de ca 
umplutură

ieșene sînt 
di

Recent au început împăduririle 
de primăvară. Potrivit planului, 
vor fi plantate circa 1 250 ha. 
Prioritate se acordă speciilor re
pede crescătoare, solicitate de 
industria de celuloză, printre 
care soiuri de molid, pin silves
tru, larice și duglas. Se vor e- 
fectua, de asemenea, lucrări de 
reîntregire a pădurilor pe circa 
27 000 ha, in perspectivă. Se 
vor mai executa lucrări de 
îngrijire a arboretelui tinăr și 
de întreținere a pădurilor pe 
.alte 17 000 hectare.

exem 
măsuțe 
și băi 
Tot în 
un mi 
format 

din trei măsuțe superpozabile. 
furniruitei cu nuc și finisate cu 
lacuri mate. Mesele de salon și 
de sufragerie tip „Queen Anne" 
sînt cerute de o firmă olandeză, 
după cum pentru Olanda se e- 
xecută, potrivit cererii firmei be 
neficiare, și o garnitură de dula
puri furniruite pe cant, finisate 
cu cele mai frumoase furnire e 
xotice. Dulapurile 
6 părți distincte, 
site sau îmbinate 
corp, sau separat, 
nate îndeosebi camerelor de ho
tel, vilelor turistice etc.

După cum ne informează ingi 
nerul Petru Necula, directorul 
general al C.E.I.L. Iași, producă
torii de mobilă ieșeni au încheiat 
bilanțul celor două luni care au 
trecut din acest an cu avansuri 
la multe sortimente, ca urmare a 
creșterii productivității muncii și 
asigurării unei mari precizii a 
tuturor pieselor componente ale 
garniturilor, încît acestea nu mai 
trebuie montate și demontate 
înainte de livrare. Se studiază și 
alte măsuri de mai bună organi
zare, urmînd a se realiza și do
tările corespunzătoare în secții, 
cît și la punctele fixe ale contro
lului de calitate înființate recent 
pentru a se extinde execuția de 
mare precizie la toate sortimen 
tele de mobilă (Rcp. publicitar)

se compun din 
putînd fi folo 
într-un singur 
Ele sînt desti-

BACĂU

Dealuri 

înnobilate

Manole CORCACI 
corespondentul „Scinteii

denumită „M-515", contractată și 
la export pentru al doilea semes
tru al anului. Garnitura se com
pune dintr-un dulap cu trei uși. 
o vitrină, o bibliotecă, un birou 
cu fotoliu, o masă alonjabilă cu 
8 scaune, două fotolii tip hol și o 
măsuță. Precizia in îmbinare, 
turnirul de nuc finisat în luciu 
oglindă prin folosirea lacurilor 
poliesterice și în general întrea-' 
ga execuție conferă eleganță gar
niturii

Fabrica ieșeană și-a organizat

Dealurile Zeletinului și Ber- 
heciului au devenit, în aceste 
zile, niște uriașe șantiere ce se 
intind de la apa Șiretului pînă 
sub colinele Tutovei. Mii și mii 
de țărani cooperatori iau parte 
la lucrările inițiate in vederea 
valorificării superioare a aces
tor dealuri, spălate de ape, cu 
o productivitate scăzută. In to
tal, în județul Bacău se vor 
efectua in acest an, prin efor
turile proprii ale cooperatorilor, 
lucrări de îmbunătățiri funciare 
pe o suprafață de aproape 10 000 
ha. Pe alte 1000 ha, lucrările 
vor fi executate din fondurile 
alocate de stat.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCINTEII"



Vietnamul de sud

Obiective militare 
atacate de forțele I 

patriotice
SAIGON 6 (Agerpres). — Agențiile 

de presă relatează că, în cursul nopții 
de sîmbătă spre duminică și duminică 
dimineața, unități ale Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud au lansat o serie 
de atacuri asupra mai multor puncte 
strategice americano-saigoneze. Cele 
mai puternice acțiuni au fost concen
trate în zonele septentrionale ale 
Vietnamului de sud, în regiunea Pla- 
tourilor înalte, precum și în apro
pierea Saigonulul. Printre obiectivele 
atinse de tirul artileriei se află car
tierul general al celei de-a 173-a bri
găzi americane aeropurtate împreună 
cu baza respectivă din provincia 
Binh Dinh, situată la aproximativ 
400 km nord-est de Saigon. Un pur
tător de cuvînt militar american a 
declarat că bombardamentul forțelor 
patriotice a provocat importante pa
gube materiale acestei baze.

PLENARA C.C.
AL FRONTULUI 

PATRIEI 
DIN VIETNAM

HANOI 6 (Agerpres). — Agenția 
Vietnameză de Informații anunță că 
au luat sfîrșit lucrările celei de-a 
19-a plenare a C.C. al Frontului 
Patriei din Vietnam, care s-au des
fășurat la Hanoi, sub președinția lui 
Ton Duc Thang, președintele Prezi
diului C.C. al Frontului Patriei, pre
ședintele R.D. Vietnam. Plenara a 
adoptat o hotărîre în care, printre 
altele, se subliniază că sarcina prin
cipală a revoluției vietnameze in 
etapa actuală este aceea de a con
centra eforturile pentru obținerea 
victoriei depline asupra agresorilor 
americani și unificarea țării pe cale 
pașnică. Comitetul Central al Fron
tului Patriei din Vietnam își exprimă 
sprijinul față de lupta dreaptă a 
popoarelor cambodgian și laoțian 
Împotriva imperialismului S.U.A. și 
a acoliților acestora, se arată in con
tinuare în hotărîre.

In numele poporului vietnamez, 
plenara exprimă recunoștință popoa
relor țărilor socialiste, popoarelor 
Asiei, Africii și Americii Latine, tu
turor popoarelor care luptă pentru 
pace și dreptate în lume, pentru 
sprijinul și ajutorul acordat poporului 
vietnamez în lupta sa împotriva agre
siunii S.U.A. și pentru construirea 
socialismului, se arată in încheiere.

Agravarea situației 
în Republica Dominicană

• VII PROTESTE ALE OPOZIȚIEI DUPĂ REFUZUL LUI BA
LAGUER DE A DEMISIONA ÎNAINTEA ALEGERILOR PREZI
DENȚIALE • ÎNCHIDEREA ȘCOLILOR LA SANTO DOMINGO 

ÎN URMA INCIDENTELOR DIN ULTIMELE ZILE

SANTO DOMINGO 6 (Agerpres). 
— Situația din Republica Domini
cană s-a agravat și mai mult în ul
timele 48 de ore, în urma refuzului 
președintelui Joaquin Balaguer de a 
demisiona din actuala funcție, ca o 
ccndiție a asigurării unei depline 
egalități între candidații la alegerile 
prezidențiale ce urmează să aibă loc 
la 16 mai. După cum s-a mai anun
țat, Balaguer a hotărît să candideze 
la aceste alegeri, menținîndu-și in 
același timp funcția de președinte în 
exercițiu al țării. în cercurile obser
vatorilor din Santo Domingo se arată 
că, respingînd cererile partidelor de 
opoziție, președintele Balaguer a ră
mas, cel puțin deocamdată, singurul 
candidat In semn de protest, șapte 
partide politice de opoziție au hotă
rît să boicoteze alegerile.

Duminică, guvernul dominican a 
decretat suspendarea pînă la 1 iu
nie a cursurilor tuturor școlilor din 
Santo Domingo, unde s-au produs în 
ultimele zile o serie de incidente. 
Decretul prezidențial motivează că 
măsura este destinată „să asigure 
menținerea ordinii în cursul perioa
dei preelectorale" și autorizează for
țele armate șl ale poliției să ocupe 
instituțiile școlare „în caz de nece
sitate". La Santo Domingo s-a anun
țat, de asemenea, că două persoane, 
un băiat de 12 ani și un tînăr de 27 
de ani, au fost ucise în cursul unor 
ciocniri cu poliția. Pe de altă parte, 
din capitala dominicană se anunță că 
unități militare au ocupat spitalele 
publice, ca urmare a grevei prelun
gite a medicilor și personalului sa
nitar.

Fostul președinte dominican, Hec
tor Garcia Godoy, lider al partidului 
Mișcarea de conciliere națională, a 
declarat duminică, într-un interviu 
televizat, că situația este mai gravă 
decît aceea din 1965, care a atras in
tervenția militară a S.U.A. în această 
țară. El a subliniat că acest lucru se

datorește, în primul rînd, poziției 
actuale a președintelui Balaguer.

La rîndul lor, partidele de stînga 
au chemat pe studenți și pe munci
tori să se mobilizeze împotriva gu
vernului.

Secretarul general 
al C. C. al P. C. din Chile 

condamnă uneltirile 
forțelor reacționare 

din țară
SANTIAGO DE CHILE 8 (Ager

pres). — Secretarul general al C.C. 
al Partidului Comunist din Chile, 
Luis Corvalan, a condamnat cu hotă
rîre forțele reacționare care încearcă 
să modifice ordinea constituțională 
existentă în țară și să pună la cale o 
lovitură de stat. Intr-un interviu a- 
cordat ziarului „El Siglo", Corvalan 
s-a referit la complotul antiguverna
mental recent descoperit, chemînd 
poporul chilian la vigilență. Adepții 
unei lovituri de stat, a spus el, con
tinuă să acționeze, lupta pentru pu
tere se ascute pe zi ce trece și duș
manii poporului chilian caută sprijin 
în armată pentru a bara calea po
porului spre putere.

In legătură cu pregătirile în vede
rea alegerilor prezidențiale, progra
mate pentru 4 septembrie, Luis Cor- 
vatan a declarat că Salvador Allende, 
candidatul la președinție din partea 
forțelor de stînga, „se bucură de un 
sprijin larg in rîndul maselor*.

în ajunul dezbaterilor din parlamentul italian

Acțiuni ale P.C.I. pentru întărirea 
unității în lupta revendicativă 

a oamenilor muncii

CONVORBIRI
KIM IR SEN

CIU EN-LAI
PHENIAN 8 (Agerpres). — La 

Phenian au avut loc convorbiri în
tre Kim Ir Sen, președintele Cabi
netului de Miniștri al R.P.D. Coreene, 
și Ciu En-lai. premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, care se află 
lntr-o vizită oficială în această țară, 
anunță Agenția Centrală Telegrafică 
Coreeană Agenția precizează că con
vorbirile s-au desfășurat intr-o at
mosferă de prietenie frățească.

ROMA 8 — Corespondentul Ager
pres, N Puicea, transmite : In aju
nul dezbaterilor din parlamentul ita
lian pe marginea declarației-program 
guvernamentale, duminică s-au des
fășurat, în aproape toate regiunile 
țării, adunări organizate de către 
partidul comunist și alte forțe de 
stingă, în scopul mobilizării maselor 
la lupta centru consolidarea demo
crației și dezvoltarea economico-so- 
cială.

Luind cuvîntul în cadrul adunării 
de la Ferrara, la care au participat 
mii de persoane, Enrico Berlinguer, 
vicesecretar general al P.C.I., a de
clarat că alegerile din iunie „ar pu
tea constitui o mare ocazie pentru 
a putea accelera, printr-un nou suc
ces al P.C I., afirmarea de echilibruri 
politice mai avansate și soluții de 
guvern noi. democratice și de stînga". 
Subliniind că regiunile pot să re
prezinte un centru ce va condiționa 
și stimula în mod pozitiv puterea 
centrală în determinarea principale
lor orientări naționale, Berlinguer a 
spus că „P.C.I. va continua politica 
sa de alianțe și de unitate cu toate 
forțele populare, democratice, de 
stînga -r atît laice cît și catolice*.

Referindu-se în continuare Ia u- 
nele probleme de politică internațio
nală, Berlinguer a declarat că Italia 
trebuie să se hotărască să întreprin
dă inițiative concrete in politica ex
ternă care să demonstreze angaja
mentul său de a acționa pentru de
pășirea politicii blocurilor opuse, 
pentru pacea și colaborarea între 
toate popoarele.

„Partidul nostru, a subliniat vor
bitorul, rămîne pe deplin credincios 
tuturor forțelor antiimperialiste". 
Această orientare, a continuat vice- 
secretarul general al P.C.I., nu este 
numai o alegere de idei și principii, 
ci un angajament concret de luptă și 
de solidaritate activă cu toate po
poarele care luptă pentru Indepen
dență proprie și suveranitate.

La adunarea care a avut loc la 
Roma a luat cuvîntul Giancarlo 
Pajetta. membru al Direcțiunii P.C.I., 
iar la Milano, unde a avut loc o a- 
dunare a cadrelor comuniste, au par
ticipat Giorgio Amendola șl Aldo 
Tortorella, membri ai Direcțiunii 
P.C.I.

(Urmare din pag. I)

Demonsirajie la iokio împotriva prelungirii tratatului de securitate japono- 
american

ROMA 6 (Agerpres), — La 
„Accademig di Romania", din 
Roma, a avut loc duminică 
un simpozion consacrat celei 
de-a 150-a aniversări a naș
terii domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza. Intr-un amplu 
cuvint introductiv, pro). dr. 
docent Alexandru Bălăci, di
rectorul acestui for cultural 
din capitala Italiei, secretar ge
neral al Comisiei naționale ro
mâne pentru UNESCO, a 
vorbit despre „Procesul aproape 
simultan al unirii Principate
lor Române si al unificării Ita
liei",

Prof. dr. Angelo Tamborra, de 
la Universitatea din Perugia, a 
vorbit despre „Unirea Princi
patelor Române in timpul lui 
Cuza și Italia".

MOSCOVA

SESIUNEA JUBILIARĂ A PREZIDIULUI 
CONSILIULUI MONDIAL AL PĂCII
consacrată aniversării

MOSCOVA 6. — Corespqndentul 
Agerpres, Laurențiu Duță, transmite: 
Luni după-amiază și-a încheiat lu
crările la Moscova sesiunea jubiliară 
a Prezidiului Consiliului mondial al 
păcii, consacrată împlinirii â 100 de 
ani de la nașterea lui V. I. Lenin.

In ședințele plenare și pe secții ale 
sesiunii au luat cuvîntul numeroși 
reprezentanți de frunte ai opiniei pu
blice din diferite țări. In cadrul lu
crărilor, acad. Gheorghe Mihoc, vice
președinte al Comitetului național 
pentru apărarea păcii din Republica 
Socialistă România, conducătorul de-

Apel adresat de Norodom Sianuk 
poporului cambodgian

nașterii lui V. I. Lenin
legației din țara noastră care a par
ticipat la sesiune, a prezentat comu
nicări pe temele : .,Lenin și proble
mele coexistenței pașnice" și „In le
gătură cu securitatea europeană".

Au mai fost prezentate comunicări 
pe temele : „Lenin și problemele uni
tății în lupta pentru pace și indepen
dență națională" și „Unele probleme 
ale dezarmării", de Alexandru Cor- 
nescu, redactor-șef adjunct al zia
rului „România liberă", „Lenin și 
lupta pentru pace, împotriva impe
rialismului și pericolului de război 
mondial", de Liviu Riureanu, secre
tar al Comitetului județean Cluj pen
tru apărarea păcii.

In ședința de luni, Romesh Chan
dra, secretarul general al Consiliului 
mondial al păcii, a dat citire unui 
referat privind acțiunile preconizate 
de consiliu pe anul 1970.

Duminică, participanții la sesiu
nea Prezidiului Consiliului mondial 
al păcii au vizitat mausoleul „Lenin" 
din Piața Roșie și au depus o co
roană de flori.PEKIN 6 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă anunță că prințul Noro
dom Sianuk a adresat un apel po
porului cambodgian, prin care îl 
cheamă la rezistență armată împo
triva actualelor oficialități cambod
giene. El a menționat că în junglă 
acționează în momentul de față for
țe ale rezistenței populare, care con
trolează numeroase zone. Prințul No
rodom Sianuk și-a anunțat, totodată, 
intenția de a se reîntoarce în patrie, 
pentru a se alătura luptei de rezis
tență populară.

Intr-o altă declarație, transmisă de 
agenția citată, prințul Nbrodom Sia
nuk se pronunță in favoarea unei 
inițiative a Comisiei internaționale

de control, care ar avea ca scop 
„încheierea acestei sîngeroase dispu
te din Cambodgia, pentru garantarea, 
în conformitate cu acordurile de la 
Geneva din 1954, a restaurării păcii 
și pentru crearea unor condiții nor
male care să permită organizarea 
unor noi alegeri generale".

Declarația menționează că actualul 
regim de la Pnom Penh este ilegal, 
el menținîndu-se la putere cu spri
jinul Statelor Unite. „Pentru ca pa
cea și stabilitatea să fie .restaurate 
în această regiune, se subliniază in 
declarația prințului Sianuk. trupele 
americane trebuie retrase din Cam
bodgia, Laos și Vietnam, lăsind In
dochina indochinezilor".

agențiile de presă transmit:
Luni au început în Marea 

Britanie alegerile locale,care 
se vor prelungi pînă la sfirșitul aces
tei săptămîni. Sînt chemați în fața 
urnelor peste 24 milioane de ale
gători — aproximativ trei cincimi din 
întregul corp electoral britanic — 
pentru a desemna consiliile locale din 
58 de comitate și Consiliul municipal 
al Londrei. Rezultatele acestor ale
geri vor reprezenta, se crede, argu
mentul final pe care se va întemeia 
hotărîrea premierului Wilson privind 
stabilirea datei alegerilor parlamen
tare.

în urma aplicării refor
mei agrare,pînă Ia sfîr?itul lunii 
martie, în provincia irakiană Kirkuk 
au fost distribuiți 792 690 acri de pă- 
mînt. De această împroprietărire au 
beneficiat 24 800 de familii de țărani 
săraci.

Conferința sindicală mon
dială a corpului didac
tic sa deschis la 6 aprilie în 
Sala congreselor din Berlin. La con
ferință participă delegații a 80 orga
nizații și asociații sindicale, printre 
care și o delegație a Uniunii sindi
catelor din învățămînt și cultură din 
România, condusă de Constantin 
Drăgulescu, președintele uniunii.

Președintele Pakistanu
lui, Yahya Khan, a primit la Dacca 
delegația guvernamentală economică 
și de prietenie a R.P. Chineze, con

dusă de Fan I, președintele Comi
tetului pentru relațiile economice cu 
străinătatea, care se află tntr-0 vi
zită în această țară.

La Delhi a avut loc o de
monstrație orSanIzată de Partidul
Socialist Unit „Samyukta", la care au 
participat aproximativ 20 000 de per
soane. Manifestanții au cerut reîm
părțirea terenurilor agricole, o refor
mă a impozitelor, precum și crearea 
de locuri de muncă. Poliția a inter
venit pentru a-i împrăștia pe demon
stranți, folosind grenade cu gaze la
crimogene și bastoane de cauciuc.

0 delegație comercială
ungară,care urmează «s poarte
tratative cu reprezentanții organelor 
de resort din R. F. a Germaniei cu 
privire la încheierea unui acord co
mercial pe termen lung între cele 
două țări, a plecat luni spre Bonn — 
anunță agenția M.T.I.

Lucrările Comitetului con
sultativ anglo-sovietic pen- 
tru problemele dezvoltării relațiilor 
reciproce s-au încheiat la Londra — 
anunță agenția TASS. Comitetul a ho- 
tărit să informeze guvernele celor 
două țări despre recomandările adop
tate în problemele dezvoltării con
tactelor dintre Uniunea Sovietică și 
Anglia în domeniul științei, dezvol
tării industriale, ocrotirii sănătății, 
culturii, învățâmîntului, artei, sportu
lui și turismului.

„Săptămîna tehnicii ita
liene" organizată din inițiativa 
Asociației inginerilor șl tehnicienilor 
din industria chimică și a Institutului 
de comerț exterior din Italia, a început 
la Varșovia și Lodz — anunță agenția 
P.A.P. Cu acest prilej se vor orga
niza un simpozion tehnico-științific 
consacrat realizărilor petrochimiei 
italiene și un schimb de experiență 
între oamenii de știință din cele două 
țări.

Peste 3 000 de mineri și 
muncitori metalurgiști pe- 
ruvieni au declarat grevă 
la compania străină „Cerro de Pasco 
Cooper Corporation" cerînd îmbună
tățirea condițiilor de muncă. Această 
acțiune a fost inițiată de 14 organi
zații sindicale, care au dat publici
tății o declarație în care se pronunță 
pentru naționalizarea minelor apar- 
ținînd acestei companii și pentru a- 
părarea bogățiilor naționale.

Un protocol privind 
schimburile de mărfuri 
dintre Cuba și Mongolia 
pe anul în curs a fost semnat la 
Havana.

Peste 100 de persoane 
au fost arestate dL,minică 
noaptea ca urmare a unei explozii 
produse într-o clădire din Buenos 
Aires. Poliția a efectuat o descindere 
în această clădire, unde a descoperit 
un atelier de fabricat bombe.

AMBASADORUL 
VEST-GERMAN 
ÎN GUATEMALA 

A FOST ASASINAT
Aici; la Bonn, a fost primită 

cu consternare știrea că amba
sadorul R. F. a Germaniei în 
Guatemala, contele Kar) von 
Spreti, răpit marțea trecută de 
un grup de persoane înarmate, 
a fost ucis. Corpul ambasado
rului a fost găsit în cursul nop
ții de duminică spre luni intr-o 
cabană părăsită din împrejuri
mile capitalei guatemaleze și a 
fost identificat de membrii am
basadei.

în toate aceste zile, știrile din 
Ciudad de Guatemala privind 
acest caz au fost relatate pe 
larg de presa vest-germană. 
Reamintim pe scurt cum s-au 
petrecut lucrurile. A doua zi 
după dispariția ambasadorului 
vest-german, răpitorii au fă
cut cunoscut, într-un mesaj a- 
dresat ziarului „El Grafico“, că 
aparțin Forțelor Armate Rebele

CORESPONDENȚA DIN 
BONN DE EA M, MO ARC AȘ

ceptului de suveranitate peruvfană, 
reafirmarea principiilor sistemului 
Pacificului de Sud și sprijinul acor
dat de celelalte țări din America La
tină tezei ektinderii apelor terito
riale pină la 200 mile marine, diver
sificarea piețelor noastre tradițio
nale, acestea fiind doar cîteva 
exemple.

ÎNTREBARE : Ce perspective 
de soluționare au problemele 
privind relațiile cu S.U.A., în 
mod special litigiul cu IPC și 
problema suveranității ma
ritime 1

RĂSPUNS : De fapt, între S.U.A. 
și statul Peruvian nu există proble
me conflictuale. Afacerea I.P.C. era 
o problemă de ordin Intern care a 
fost definitiv și irevocabil rezolvată 
potrivit prevederilor legislației noas
tre.

In ce privește suveranitatea rha- 
ritimă, țările semnatare ale acordu
rilor sistemului Pacificului de Sud 
sint neclintite în apărarea a ceea ce 
ele consideră ca fiind un drept al lor 
și acționează de comun acord în a- 
cest sens în relațiile cu S.U.A. șl cu 
alte puteri străine.

Cele spuse mai sus nu vin deloc 
în contradicție cu cele afirmate de 
Peru, Ecuador și Chile în cadrul dis
cuțiilor purtate cu reprezentanții 
S.U.A. — în sensul adoptării unor a- 
cordurl privind pescuitul, comercia
lizarea, activitățile de cercetare, a- 
sistența tehnică etc. ; aceste acorduri 
nu pun deloc în discuție vreun as
pect al suveranității țărilor amintite 
asupra celor 200 mile marine.

ÎNTREBARE : în cadrul Or
ganizației Statelor Americane 
(O.S.A .). Peru susține necesitatea 
schimbării politicii nord-ameri- 
cane țață de America Latină. Ce 
determină această cerință și 
care sint aspectele ce interesea
ză cel mai mult guvernul Peru
vian ?

RĂSPUNS : Peste puțin timp va 
Intra în vigoare Carta revizuită a 
O S.A. care își propune ca această 
organizație să devină mai operativă. 
Peru a insistat asupra necesității u- 
nora din modificările Introduse. În 
ce privește politica S.U A. față de 
America Latină, trebuie să mențio-

năm ultimele reuniuni ale Consiliu
lui Interamerican Economic și Social 
(C.I E.S.), în cadrul cărora s-a dis
cutat despre punerea unor noi baze 
pentru cooperarea regională. Sinteti- 
zînd, putem spune că este vorba de 
promovarea unui comerț exterior mai 
echitabil, a unei mai adecvate asis
tențe tehnice și financiare, de natură 
să evite dependența politică.

ÎNTREBARE : In legătură cu 
dezvoltarea colaborării economi
ce, este folosit frecvent terme
nul de „integrare". Cum înțele
ge guvernul peruvian această 
problemă, in legătură și cu po
ziția afirmată de el față de pre
rogativele dezvoltării naționale ?

nici termenul de Integrare nu poate 
fi aplicat în ambele cazuri.

Singura analogie care, după pă
rerea mea, poate să existe între cele 
două noțiuni este aceea că ambele 
corespund unor forme de relații pri
vind statele situate pe același conti
nent și care ar trebui să se bazeze 
pe conceptul egalității și cooperării, 
al dorinței ca toate popoarele con
tinentului să se bucure de avantajul 
reciproc. Dar a vorbi de integrare 
interamericană înseamnă a ignora 
rădăcinile istorice și culturale care 
deosebesc o țară a emisferei de cea
laltă ; înseamnă a nu cunoaște ma
rile diferențe economice care există 
intre ele. și care încă mai favorizea-

Asigurarea suveranității 
naționale

RĂSPUNS : Dezvoltarea naționa
lă fiind obiectivul nostru primordial, 
realizarea ei reală și efectivă nu s-ar 
putea obține dacă am proiecta-o ți- 
nînd cont, ca unică referință, de 
limitele pe care geografia le impune 
țării în prezent nici o țară nu este 
absolut autarhică, nici chiar marile 
puteri, căci toate au nevoie într-o 
anumită măsură de concursul celor
lalte țări, factor cu atît mai accen
tuat în sectorul economic.

De aceea, in cazul specific țării 
noastre, care nu și-a atins plenitu
dinea dezvoltării sale și care are o 
vocație clară a unității continentale, 
considerăm ca o necesitate de a 
profita, in condiții'de echitabilitate 
și avantaj reciproc, de noile posibi
lități pe care le oferă acest gen al 
cooperării economice.

In ceea ce privește esența celor 
două noțiuni, interamerican și latino- 
american — a arătat mai departe 
ministrul relațiilor externe al Repu
blicii Peru — trebuie să confirm că 
există o diferență intre ele. De fapt,

ză in mod exclusiv o singură națiu
ne, in timp ce celelalte nu reușesc 
nici măcar să se oprească asupra 
unui termen specific continentului, 
nu numai în ceeâ ce privește realită
țile, ci, de asemenea, și in privința 
denumirii folosite în fiecare epocă. 
De la „americanism" s-a trecut mai 
tîrziu la „panamericanism" pentru a 
ajunge in sfîrșit la „interamerica- 
nism".

In concluzie nu există șl nici nu 
cred că poate exista o integrare in
teramericană, dat fiind că inter
american se referă la relațiile dintre 
S.U.A., pe de o parte, și țările Ame
ricii Latine, pe de altă parte.

ÎNTREBARE; Ce inițiative 
externe intenționează să lan
seze guvernul Republicii Peru 
intr-un viitor apropiat, in scopul 
întăririi independentei si su
veranității țării ?

RĂSPUNS : Peru promovează o 
politică clară de independență, în vir
tutea căreia noi menținem relații 
cordiale cu multe țări, fără deosebire

de sistemele lor politice sau eco
nomice. Această politică va fi 
menținută și de asemenea, vom 
continua să apărăm cu hotărîre 
suveranitatea peruviană în fața 
oricărei amenințări sau încercări 
de imixtiune, in fața oricărei încer
cări de a nesocoti drepturile noastre.

ÎNTREBARE: Vă solicităm, în 
încheiere, părerea in legătură 
cu principiile care trebuie să 
stea la baza relațiilor interna
ționale în lumea de azi și cu 
măsurile care sint necesare pen
tru a asigura pacea și securita
tea în lume.

RĂSPUNS : Datorită aspectului pe 
care îl iau în prezent relațiile inter
statale. consider ca o necesitate — și 
în relațiile noastre internaționale a- 
ceasta este o normă — observarea 
atentă a principiului Independenței 
în toate sensurile, a principiilor au
todeterminării, neintervenției, trata
mentului egal și respectului reciproc 
în scopul evitării unor fricțiuni ne
dorite, precum și neafectarea norme
lor care stabilesc bunele relații inter
naționale și crearea unei egalități în 
ce privește asigurarea condițiilor 
pentru ca popoarele să se realizeze 
din plin.

Stabilirea de relații diplomatice și 
comerciale cu România este mar
cată de principiile și normele enu
merate mai sus și tocmai de aceea 
trebuie să ne așteptăm ca aceasta să 
ducă Ia apreciabile beneficii in fo
losul ambelor țări. Beneficii care 
trebuie să răspundă, in ce privește 
Peru, obiectivelor pe care și le-a tra
sat guvernul și anume de a-și lărgi 
piețele pentru produsele sale ne
tradiționale, de a găsi noi izvoare 
pentru finanțarea proiectelor sale de 
dezvoltare, ca și o mai mare extin
dere a cooperării tehnologice ; toate 
acestea au ca scop obținerea unei mai 
mari independențe economice — cu 
consecințele ei firești asupra inde
pendenței politice. In scurt timp va 
sosi la București primul ambasador 
peruvian ; el va fi interpretul senti
mentelor prietenești pe care le nu
trește poporul peruvian față de po
porul român, interpretul intențiilor 
guvernului său de a dezvolta schim
burile comerciale și cooperarea între 
cele două țări.

Deținuții politici 
din Barcelona 

protestează împotriva 
condițiilor din închisori

Cincisprezece deținuți politici 
— militanți in comisiile munci
torești și membri ai unor gru
pări politice — din închisoarea 
din Barcelona au fost condam
nați la două săptămîni de carceră 
pentru că au declarat la 17 mar
tie a c greva foamei. Ei au vrut 
să protesteze în felul acesta îm
potriva unor măsuri arbitrare 
care s-au luat de conducerea în
chisorii împotriva lor și să 
atragă atenția asupra condițiilor 
inumane în care sînt ținuți. 
După cum arată corespondentul 
ziarului „LE MONDE", care re
latează știrea, în închisoarea din 
Barcelona deținuții politici sini 
ținuți împreună cu delicventa de 
drept comun, în condiții de 
igienă extrem de proaste.

Președintele Makarios 
despre evoluția 

evenimentelor din Cipru
NICOSIA 6 (Agerpres). — „Situa

ția din Cipru nu este mai încordată 
decît în trecut", a declarat președin
tele Ciprului, arhiepiscopul Makarios, 
într-un interviu acordat săptămîna- 
lului vest-german „Der Spiegel". 
Răspunzînd unei întrebări privind 
responsabilii atentatului la viața sa, 
șeful statului cipriot a menționat că 
ștje cu certitudine că „aceștia sînt 
ciprioți greci", dar că nu cunoaște 
motivele care i-au determinat să în
treprindă acest act.

Președintele Makarios a relevat în 
continuare că atit timp cît va trăi, 
în Cipru nu va fi „impusă o solu
ție" nici de către comunitatea ciprio- 
ților turci, nici de un alt guvern 
străin. El a menționat că problema 
cipriotă trebuie să fie reglementată 
în conformitate cu principiile drep
tului internațional. Președintele Ma
karios a dat noi asigurări ciprioților 
turci în ce privește reprezentarea a- 
cestora în parlament după alegerile 
din luna iunie.
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„APOLLO-Î3" LA START

© Ieri a început numărătoarea inversă
CAPE KENNEDY 6 

(Agerpres). — Dumi
nică la ora 22 (ora lo
cală — luni ora 5, ora 
Bucur eștiului) 
Kennedy a 
numărătoarea 
in vederea 
la 11 aprilie, 
cosmice

Misiunea 
13“ își propune obiec
tive mai ambițioase. 
Se relevă, printre al-

la Cape 
început 
inversă 

lansării, 
a navei 

„Apollo-13". 
„Apollo-

tele, că : zona de ase
lenizare — cea a cra
terului Fra Mauro — 
este foarte accidenta
tă ; vechimea rocilor 
lunare din această zo
nă este evaluată la 
cinci mițioane de ani, 
adincimea de la care 
vor fi colectate mos
trele lunare va fi de 
3 metri, tar greuta
tea totală a acestora 
de 43 kg. Spre deo

sebire de astronauții 
Charles Conrad și Al
lan Bean, 
îndepărtat 
misiunii 
la 428 m 
Iul lunar, 
veil jr. și
vor putea mări 
tă
m, 
nă
27

care s-au 
in cursul 
„Apollo-12“ 
de
James
Fred

distanță la 
urmind să 
pe Lună 33 
minute.
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și au dat un ultimatum de 72 de 
ore, oferind predarea ambasado
rului în schimbul eliberării mai 
multor deținuți politici. Guver
nul guatemalez a respins insă 
această cerere. Apoi a fost in
stituită starea de urgență pe în
treg teritoriul țării.

Răpitorii au adresat un nou 
mesaj in care au cerut, de data 
aceasta, eliberarea a 22 de de
ținuți politici și plata unei des
păgubiri de 700 000 dolari. Gu
vernul vest-german a trimis in 
aoest timp un emisar special la 
Ciudad de Guatemala pentru a 
examirta situația împreună cu 
autoritățile guatemaleze. Conco
mitent, la Bonn s-a anunțat că 
R.F.G. este dispusă să plă
tească suma cerută. Președin
tele guatemalez s-a arătat 
însă neclintit în hotărîrea sa de 
a refuza eliberarea deținuților 
politici, în ciuda numeroaselor 
intervenții ale membrilor corpu
lui diplomatic, care au subliniat 
că guvernul guatemalez are da
toria să asigure imunitatea și 
securitatea diplomaților străini 
prezenți în această țară.

Duminică seara, nunțiul apos
tolic din Ciudad de Guatemala 
— care a mediat în această 
chestiune — a primit un nou 
mesaj prin care era informat 
de către Forțele Armate Rebele 
că se acordă un termen de 15 
minute pentru soluționarea ce
rerii, în caz contrar ambasado- 

' rul urmînd să fie ucis. Dar gu
vernul guatemalez a respins 
din nou această cerere.

într-o declarație oficială dată 
publicității, cancelarul Willy 
Brandt, care se află într-o vizită 
în S.U.A., a condamnat „asasi
narea neomenoasă" a ambasa
dorului vest-german.

Pe de altă parte, ministrul de 
externe al R.F.G., Walter Scheel, 
a anunțat că guvernul de la 
Bonn își retrage personalul di
plomatic din capitala Guatema- 
lei, urmînd ca, imediat după pri
mirea raportului amănunțit a- 
supra situației, cabinetul federal 
să adopte o poziție in legătură 
cu relațiile dintre cele două sta
te. Totodată, ambasadorului Gua- 
temalei la Bonn i s-a dat de în
țeles că prezența sa în capitala 
vest-germană nu va mai fi ne
cesară după cele ce s-au în- 
tîmplat. Walter Scheel,xi subli
niat că nu este exclusă ruperea 
definitivă a relațiilor diplomati
ce dintre R. F. a Germaniei și 
Guatemala. Pentru preîntîmpi- 
narea unor eventuale represalii, 
poliția federală vest-germană a 
sporit măsurile de securitate în 
jurul Ambasadei Guatemalei de 
la Bonn și al reședinței amba
sadorului guatemalez.

Walter Scheel a anunțat, de 
asemenea, că guvernul vest-ger
man a hotărît să lanseze un apel 
tuturor țărilor lumii în vederea 
unor acțiuni comune menite să 
împiedice reînnoirea practicilor 
teroriste și barbare care pun în 
pericol relațiile internaționale, 
în cercurile oficiale de la Bonn 
se scoate în evidență că aseme
nea acțiuni sînt incriminate nu 
numai de dreptul internațional, 
de dreptul comun, de normele 
unei etici universal valabile, ei 
și de rațiune.

REDACT1A ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Sclntell". Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele «e fac ta otlctlla poștale șl dlfuzorU din Întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sclntell


