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promovării valorilor

Convorbire cu prof. univ. Al. DIMA
directorul Institutului de istorie și teorie literară „G. Călinescu'

chiar 
depășirea 

imediat 
prin a-

PRIMĂVARĂ
impune o mobilizare

și mai puternică a tuturor forțelor
In ultima decadă a plouat abundent îndeosebi 

in Banat, Oltenia și mare parte din Muntenia, 
unde precipitațiile au totalizat cite 10—40 litri 
de apă pe metrul pătrat. în podișul Transilvaniei 
a plouat mai puțin. Desfășurarea normală a se
mănatului a fost favorizată de faptul că, în ma
joritatea zonelor agricole ale țării, temperatura 
solului a ajuns, în ultimele zile, la 8—10 grade, 
fiind ifiai scăzută doar in Moldova și Dobrogea.

în ziua de 2 aprilie, la Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, au 
fost centralizate date noi privind mersul lucră
rilor agricole de primăvară. Fină la această dată 
au fost însămînțate cu culturi din prima epocă 
147 700 hectare in întreprinderile agricole de stat 
și 666 500 hectare in cooperativele agricole de 
producție. Semănatul mazării, de exemplu, se 
apropie de sfîrșit. De asemenea, au fost însă
mînțate aproape 100 000 hectare cu trifolienc, 
ceea ce va contribui la dezvoltarea bazei fura
jere.

Intrucît în ultima parte a lunii martie tempe
ratura solului a crescut simțitor, s-a trecut la 
semănatul sfeclei de zahăr, această lucrare exe- 
cutindu-se pe 58 la sută din suprafețele prevă
zute a se cultiva. în județele Dolj, Olt, Teleor
man. Ilfov, Brăila și Satu-Mare, insămințatul 
sfeclei de zahăr este pe terminate. In podișul 
Transilvaniei nu a plouat, iar pămintul este 
zviritat, ceea ce a creat posibilitatea ca in județele

mari cultivatoare de sfeclă de zahăr din această 
zonă să se poată insămința suprafețe mari. De e- 
xemplu, in județul Mureș, din cele 16 000 hectare 
prevăzute a se cultiva de către cooperativele 
agricole cu sfeclă de zahăr, au fost însămînțate 
14 200 hectare. Insămințatul acestei culturi este 
intirziat in unele județe din Moldova, cum sînt 
Bacău, Iași, Neamț, Botoșani, Suceava, unde 
temperatura solului a fost destul de scăzută. Se 
impune ca, pe măsură ce timpul se încălzește, 
și in aceste județe să se lucreze cu toate forțele, 
astfel ca semănatul sfeclei de zahăr să se ter
mine in timp scurt, condiție hotăritoare pentru 
obținerea unor recolte mari la hectar.

In ritm intens se lucrează și la semănatul flo- 
rii-soarelui. Cele mai bune rezultate au fost ob
ținute în județul Teleorman, unde această <u-« 
crare a fost executată pe 82 la sută din suprafe
țele planificate ; Argeș — 81 la sută, Tulcea — 
60. Floarea-soarelui a fost însamînțată in pro
porție de 50—55 la sută și in județele Olt, Ilfov, 
Ialomița, Bihor și Satu-Mare. Se remarcă, de 
exemplu, ritmul intens în care s-a lucrat în ju
dețul Ilfov, unde în numai cîteva zile au fost 
semănate 20 000 hectare. Pentru a nu se repeta 
greșelile din anul trecut și în vederea obținerii 
unor producții sporite, cooperativele agricole din 
județ au amplasat intreaga suprafață de peste 
40 000 ha, destinată acestei culturi, pe terenuri 
de pe care s-au recoltat anul trecut plante indi-

cate să fie urmate de floarea-soarelui. O dată cu 
pregătirea terenurilor s-au aplicat la fiecare ha 
cite 300 kg superfosfat. In timpul semănatului, 
specialiștii urmăresc executarea unor lucrări de 
bună calitate și asigurarea densității optime pe 
întreaga suprafață.

In această perioadă continuă lucrările specifice 
din legumicultură, pomicultură și viticultură, 
în vederea obținerii unor recolte timpurii s-au 
insămințat și plantat in cooperativele agricole 
1 750 hectare cu salată, spanac, ceapă verde, us
turoi verde. De asemenea, semănatul și planta
tul cepei s-a realizat pe aproape 17 000 hectare, 
reprezentind 82 la sută din plan in întreprinde
rile agricole de stat și 64 ia sută in cooperativele 
agricole. Pentru a se putea beneficia de ume
zeala din sol, se cere ca semănatul și plantatul 
cepei să se încheie in timpul cel mai scurt. Vin- 
turile din ultimele zile au provocat unele stri
căciuni la solariile care nu au fost bine conso
lidate. Se cere ca, in continuare, să fie grăbite 
lucrările de acoperire a solariilor cu polietilenă 
și plantarea lor cu răsaduri, astfel ca această 
lucrare să se încheie în timpul cel mai scurt.

Organele și organizațiile de partid, direcțiile 
generale agricole județene, uniunile cooperatiste 
și conducerile unităților agricole sînt chemate 
să impulsioneze ritmul lucrărilor agricole de se
zon, astfel ca acestea să se termine în limitele 
timpului qptim și la un nivel calitativ ridicat.

Craiova
CRAIOVA. — (Coresponden- 

_1 „Scîmteii", Nistor Țuicu) : 
Colectivul Fabricii de confecții 
Craiova a încheiat activitatea 
pe primul trimestru al anului 
cu planul îndeplinit și depășit 
la toți indicatorii. Au fost exe
cutate peste plan circa 6 000 de 
costume. Din totalul producției 
realizate peste plan pină în pre
zent. mai bine de 40 la sută 
a fost destinată exportului. 
Realizări deosebite au fost obți
nute în creșterea productivității 
muncii, unde sporul este cu 7 
la sută, mai mare, față de reali
zările din perioada corespunză
toare a anului trecut.

In vederea diversificării pro
ducției, atelierul de creație al 
fabricii a pregătit, încă de anul 
trecut, o colecție de peste 500 
de noi modele, care se bucură 
de o bună apreciere din partea 
cumpărătorilor. în primele luni 
ale acestui an au fost introduse 
în fabricație peste 70 de modele 
noi, printre care : rochii, par- 
desie, costume de primăvară 
pentru copii etc.

Răspunderea și satisfacția

Eveniment cu a- 
dînci semnificații în 
viața întregului popor 
— a ținut să precizeze 
interlocutorul nostru — 
apropiata aniversare a 
semicentenarului parti
dului prilejuiește și 
pentru intelectualitatea 
țării, pentru oamenii 

cultură 
de

COMPETITIVITATEA
factor motor al ideilor
teUco-științifice noi

î
î
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Creație a cincinalului de curînd încheiat, Uzina de prelucrare a alu
miniului din Slatina — o adevâratâ „bijuterie" industrială a județului 
Olt — se impune ca una dintre cele mai moderne și înzestrate ce

tăți ale aluminiului

î 
î 
î 
î
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în mod curent, prin competitivitate 
înțelegem calitatea produselor de a 
se vinde ușor și, evident, la un preț 
bun. In limbajul specialiștilor, aceas
tă denumire reflectă un atribut eco
nomic : amortizarea rapidă a investi
țiilor, corelată cu beneficii corespun
zătoare. Subliniez că, pe măsură ce 
producția de bunuri materiale are 
din ce în ce mai mult un caracter 
mondial, pe măsură ce se lărgesc și 
se dezvoltă schimburile internațio
nale, competitivitatea ii preocupă din 
ce în ce mai mult pe toți producă
torii, indiferent de țară, de sistem 
social, de ramură sau dimensiuni va
lorice ale producției.

în conformitate cu orientarea ge
nerală dată de partidul nostru între
gii activități economice și sociale, ți- 
nind seama îndeosebi de accentul pus 
pe eficienta comerțului exterior, se 
impune să generalizăm și să intensi
ficăm preocuparea pentru competi
tivitate. Noua lege cu privire la ac
tivitatea de comerț exterior, de coo
perare economică și tehnico-științi- 
fică — votată recent de Marea Adu
nare Națională — acordă centralelor 
industriale și întreprinderilor produ
cătoare sarcini și drepturi sporite, 
creindu-le posibilitatea de a se ocu-

Dr. ing. Dinu BUZNEA 
vicepreședinte al Consiliului Național 

pentru Știință și Tehnologie

COLOANA LUMINOASĂ
A UNEI VOCAȚII

Pictorul Marius Bunescu, 
mare 
după 
ruptă 
șapte 
viață ...
de aproape nouăzeci de ani. 
A făcut parte din grupul 
de artiști care au lucrat în 
vremea dintre cele două 
mari războaie mondiale ală
turi de N. Petrașcu, Theo
dor Pallady, Jean Steriadi, 
C. Ressu, N. Dărăscu. Iser. 
Șirato, Tonitza, Șt. Dumi
trescu și alții, care au dez
voltat atunci o însemnată 
mișcare de artă, cu toate 
greutățile și frămîntările 
vremei, bîntuită de mari 
contradicții politice și so
ciale.

Bunescu a fost unul din 
cei care cu o nouă tinerețe 
a trecut pragul transformă
rilor de viață din țara noas
tră și care s-a integrat in 
noua orînduire socială, luîn-

maestru al artei sale, 
o activitate neintre- 
de ceva mai mult de 
decenii, s-a stins din 
la vîrsta venerabilă

du-și un nou avînt în crea
ția artistică. El lasă astfel 
în urma sa o operă bogată 
și variată, de cea mai bună 
calitate, care intră în pa
trimoniul cultural al po
porului nostru.

de artă fără dificultăți, o- 
cupînd în același timp pos
tul de director al Muzeului 
Simu, atunci in formație. 
In locuința lui modestă de 
la Muzeul Simu il cunoș
teau artiștii care se adunau

mânești, Bunescu a avut și 
neprețuitul dar al simțului 
de colectivitate și de ‘ 
lă, din care tăcea 
Din această locuință 
nit atunci inițiativa 
țării sindicatului

însemnări de Ion JALEA

Dar ceea ce mă îndeamnă 
mai ales să scriu aceste 
rînduri este admirația mea 
pentru acest om minunat 
care a fost pictorul Bu
nescu. Și-a 
lui de artă la Miinchen și 
la Paris, remareîndu-se încă 
de pe atunci prin tehnica 
aspră și severă cu care avea 
să-și impună arta. Ajuns in 
țară el intra in mișcarea

făcut studiile

în jurul lui. De la acest 
om inteligent și perspicace 
aflau fiecare din ei sfa
turi utile în acele vremuri 
grele pentru artă și pentru 
artiști.

Pe lingă marele lui talent 
artistic, materializat în u- 
manismul artei sale, in te
nacitatea cu care descope
rea prin creație specificita
tea națională a picturii ro-

breas- 
parte. 

a por- 
infiin- 
artelor 

(care stă la baza înființării 
Uniunii Artiștilor Plastici 
din țara noastră), pe care 
apoi Bunescu l-a condus 
mai mulți ani ca președin
te. Tot Bunescu se va situa 
în fruntea artiștilor pentru 
a afirma adeziunea lor la 
noua orînduire, a socialis
mului, din tara noastră.

Omul modest, cu mari 
merite pentru dezvoltarea 
artei noastre, cu' o operă de 
pilduitoare consecvență ar
tistică a arătat prin viața 
și activitatea sa o tinerețe 
prelungită și rodnică pen
tru arta și breasla din care 
a făcut parte. Cu moartea 
lui dispare un. mare artist 
și un mare om de omenie.

pa în mod efectiv și direct de vin- 
zarea pe piața externă a produselor 
fabricate. Pornind de aici, aș vrea 
să subliniez un prim aspect. După 
cum se știe, competitivitatea unui 
produs depinde de o sumă de fac
tori, dintre care cei mai importanți 
sînt : caracteristicile generale teh
nice ce stabilesc valoarea de între
buințare a produsului — estetica, fia
bilitatea (funcționarea fără deranja
mente un anumit timp), prețul de 
cost, în comparație cu al produselor 
similare. Obținerea unor indici inalți 
la toți acești factori este rezultatul 
unei preocupări susținute în toate eta
pele: concepție, proiectare, fabricație, 
desfacere. Rolul hotăritor însă re
vine etapei de concepție, în care se 
stabilesc și se realizează caracteris
ticile tehnice și economice principale 
ale produsului. Iată de ce, pentru a 
realiza produse competitive, în ve
derea practicării unui comerț exte
rior eficient din punct de vedere eco
nomic. ministerele, centralele indus
triale și celelalte unități producă
toare trebuie să-și dezvolte compar
timentele de concepție — institute, 
centre, laboratoare uzinale, stații-pilot 
ș.a. — să le orienteze și în același 
timp să le solicite Ia întreaga lor ca
pacitate aportul pentru ridicarea con
tinuă a nivelului competitiv al pro
duselor. Este de la sine înțeles că, 
din acest punct de vedere, competiti
vitatea se manifestă ca un puternic 
factor motor al promovării ideilor 
științifice și tehnice noi, jucînd. în 
mod obiectiv, un important rol de 
progres, acționînd în sens opus inhi
bării pe care o creează situația de 
monopol pe unele piețe și pentru 
unele produse.

Se spune, pe drept cuvînt, că știin
ța contemporană se manifestă ca o 
forță nemijlocită de producție. Ințe- 
legîndu-se prin aceasta capacitatea 
ei de a crea nu numai valori teo
retice, ci mai ales valori concrete de 
întrebuințare și de schimb. Acest a- 
tribut al cercetării științifice si a)

dezvoltării tehnice, ca activități în
trepătrunse în procesul de concep
ție al produselor, se manifestă cît se 
poate de evident în realizarea com
petitivității acestora. In adevăr, în- 
tilnim astăzi pretutindeni o preocu
pare asiduă de a se asigura „nivelul 
competitiv", „nivelul mondial" al 
produselor. Experiența generală ara
tă însă că acest „nivel" nu se poate 
importa, nu se poate implanta pe un 
loc gol, ci constituie rezultatul unui 
efort științific și tehnic propriu. 
Este adevărat că pe plan mondial se 
practică, uneori cu destul succes, așa 
cum a făcut-o într-o anumită etapă 
și țara noastră, cumpărarea de li
cențe, pentru a atinge în domeniul 
tehnic, într-un timp relativ scurt, o 
anumită treaptă de dezvoltare. Cel 
care cumpără licența dorește să se 
situeze la nivel mondial, la nivel 
competitiv, dar practica și experiența 
infirmă acest lucru. Așa cum de
monstrează experiența practică, așa 
cum a relevat nu o dată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, marii producă
tori, întreprinderile deținătoare ale 
unui anumit avans al unor produse 
sau familii de produse, nu vînd nici
odată cea mai recentă realizare în 
domeniul respectiv. ci, în cel mai 
bun caz, o realizare meritorie, dar 
care își trăiește ultimele zile și ur
mează să fie înlocuită.

Făcînd această precizare, n-aș vrea 
să fiu calificat drept un adversar al 
cumpărării licențelor, modalitate care 
a avut și va mai avea 
rol pozitiv, fiind o cale 
dire mai rapidă pe plan 
tehnicilor și tehnologiilor 
Subliniez însă necesitatea 
efortul economic făcut 
achiziționarea unei 
chiar inainte de
prin dezvoltarea unei activități de 
concepție proprii. Existența unui nu
cleu care cercetează un anumit pro
dus sau o familie de produse elimină 
greșeala de a căuta să implantăm li
cența pe loc gol. In același timp, 
se creează posibilitatea dezvoltării și 
modernizării licenței, împingerea a- 
cesteia către nivelul mondial, compe
titiv, mereu în creștere. Existența 
unui colectiv specializat în domeniul

un anumit 
de răspîn- 
mondial a 

moderne, 
de a dubla 
o dată cu

licențe, poate 
achiziționarea ei,

(Continuare in pag. a III-a)

de artă și 
un moment 
lucidă și rodnică 
evocare a realiză
rilor inregistrate 
în afirmarea spi
ritualității noas
tre socialiste. In 
fața realizărilor 
obținute sub în
drumarea de zi 
cu zi a partidu
lui, gîndindu-ne 
la trecutul glo
rios de luptă al 
comuniștilor, la 
curajul și abne
gația cu care 
militat pentru 
tingerea 
luminos, 
energia 
muncesc.
pa cînd acest țel s-a 
întrupat în realitate, 
la edificarea impre
sionantelor construc
ții ale socialismu
lui, se cuvine 
exprim — cu deplină 
convingere și 
tate — pe de o parte 
sentimentul de admi
rație, pe de alta hot.ă- 
rîrea de a contribui, cu 
puterile ce-mi stau la 
îndemînă, la 
rea lumii 
cialiste. 
făurim 
aceasta 
mult cu cît, 
politicii Partidului Co
munist Român de pro
movare a tuturor va
lorilor spirituale ale 
poporului, au fost 
create, în ultimul sfert 
de veac, condiții deo
sebit de favorabile 
pentru dezvoltarea ști
inței și culturii, a cer
cetărilor cu caracter 
umanist. Asigurarea u- 
nor forme multiple de 
pregătire a tinerei ge
nerații de specialiști, 
organizarea unor in
stitute de cercetări. în 
Capitală, cît și în cen
trele cu vechi tradiții 
culturale din țară, ti
părirea a numeroase 
publicații urmărind să 
pună la îndemina pu-

blicului larg rezulta
tele studiilor între
prinse reprezintă doar 
cîteva dintre acele 
premise care, potența
te de concepția ma- 
terialist-dialectică, cu 
adevărat științifică, 
despre lume și viață, 
pot duce la elabo
rarea unor exegeze

au 
a- 
țel 
la

care
unui 
cit și 
cu
din cli-

pe 
cu 
cu
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GLO Rl O S U L 
SEMICENTENAR

să-mi
sinceri-

construi
nd, 

care 
toții.
atit mai 
datorită

so- 
o

Și

de valoare asupra 
istoriei culturii noas
tre, asupra evoluției 
sale contemporane, re- 
levîndu-i 
originale,

— Privind dintr-o a- 
semenea perspectivi 
sectorul în care vă 
desfășurați activitatea, 
ce aspecte socotiți ca 
merită să fie relevate 
în mod deosebit ?

— Sigur că și în do
meniul cercetărilor de 
istorie a literaturii na
ționale, de estetică și 
teorie literară, ca și in 
cel al literaturii uni
versale și comparate 
constatăm — în mo
dul cel mai obiectiv — 
că bilanțul este întrn- 
totul pozitiv. Să ne 
gindim, bunăoară, la 
volumele apărute in 
anii din urmă, volume 
care ilustrează conclu
dent faptul că editu
rile noastre, de la cele 
care se adresează co
piilor și tineretului 
pină la cele a căror 
producție se îndreaptă 
spre specialiștii din 
cîmpul istoriei litera
re, au pus în circula
ție contribuții, de sea
mă — ce pot fi releva
te nu numai statistic, 
ci și calitativ — la cer
cetarea și mai buna

trăsăturile 
distinctive.

cunoaștere a literaturii 
noastre din diferite 
epoci. De altfel, reor
ganizarea sistemului 
editorial, ramificarea 
și diversificarea editu
rilor permit și 
stimulează 
realizărilor 
anterioare 
coperirea zonelor ră

mase încă albe, 
prin perfecționa
rea metodelor de 
lucru, prin în
curajarea inter
pretărilor Inedite, 
menite a situa 
într-o nouă lumi
nă operele funda
mentale ale scri
itorilor noștri. 
S-au deschis, prin 
urmare, cu ade
vărat, perspecti • 
ve îmbucurătoa
re activității noas
tre atît în ceea ce 
privește preluarea 
critică a tezauru
lui literar al tre
cutului, cît și în 
interpretarea rea

lizărilor literaturii con
temporane.

Spiritul nou, crea
tor, promovat cu con
secvență de partid în 
toate sectoarele vieții 
sociale și spirituale 
s-a manifestat, desi
gur, în acest răstimp 
și în lucrările de isto
rie și critică literară. 
Astfel, tabloul gene
ral al literaturii româ
ne s-a limpezit și mai 
mult, s-a» îmbogățit 
continuu, portretele 
scriitorilor s-au înche
gat cu mai multă vi
goare și relief, curen
tele și mișcările lite
rare au apărut în ca
drul dinamicii sociale 
generale pe o scară de 
valori mai dreaptă, în 
așa fel îneît s-au de
monstrat încă o dată 
marile posibilități de 
creație ale geniului 
artistic național. în a- 
celași timp au fost 
subliniate în adevăra
ta lor semnificație pa
triotică toate acele 
manifestări literare

Convorbire realizata 
de Sorin MOVILEANU
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Tovarășului KĂDÂR JĂNOS
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului LOSONCZI PAL
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

Tovarășului FOCK JENO
Președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țirănesc Ungar

Dragi tovarăși.
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 

Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Ro
mânia, al poporului român și al nostru personal, vă transmitem dumnea
voastră și poporului ungar un salut cordial și cele mai bune urări cu 
prilejul celei de-a XXVI-a aniversări a eliberării Ungariei de sub jugul 
fascist.

Poporul român se bucură din inimă de succesele dobîndite de oa
menii muncii din R. P. Ungară, sub conducerea Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, în edificarea societății socialiste.

Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că relațiile de prietenie 
și colaborare multilaterală statornicite între țările și partidele noastre 
vor continua să se dezvolte și în viitor în Interesul poporului român și 
poporului ungar, al unității țărilor socialiste, cauzei socialismului si 
păcii.

De ziua sărbătorii naționale, vă adresăm dumneavoastră și poporului 
ungar urări de noi succese în dezvoltarea multilaterală a Republicii 
Populare Ungare.

NICOLAE CEAUȘESCU ION GHEORGHE MAURER
Secretar general

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Președintele Consiliului 
de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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Proiectul legii privind
activitatea cantinelor

în economia județului 
Bistrița-Năsăud, sectorul 
forestier ocupă o pondere 
importantă. Combinatul 
pentru exploatarea și in
dustrializarea lemnului din 
Bistrița cuprinde circa 5 000 
de salariați, răspîndiți de
parte, în văi și piscuri de 
munte, oameni care-și dă
ruiesc priceperea și ener
gia pentru a valorifica o 
uriașă bogăție a județului 
— masa lemnoasă. An de 
an, în cele mai îndepărtate 
parchete de exploatare fo
restieră, au fost construite 
cabane noi, luminoase, mul
te dintre ele înzestrate cu 
lumină electrică, aparate de 
radio, beneficiind de dotare 
cu cazarmament din ce in 
ce mai bună. Paralel cu a- 
ceasta, s-au luat măsuri 
pentru prevenirea acciden
telor, pentru dotarea fiecă
rei cabane cu anumite me
dicamente, necesare acordă
rii primului ajutor. Dar, cu 
toate eforturile întreprinse 
în direcția asigurării asis
tenței medicale curente și 
de urgență, mai sînt încă 
situații dificile, a căror re
zolvare impune un plus de 
inițiativă.

în prezent, circumscrip
țiile sanitare din comunele 
apropiate de exploatările 
forestiere sînt cele care asi
gură asistența medicală de 
orice natură pentru munci
torii aflați în parchete. Cum 
se realizează acest lucru ? 
într-o zi a săptămînii, me
dicul circumscripției tre
buie să se deplaseze în te
ren, pentru a observa sta
rea sănătății oamenilor și 
a acorda consultațiile care 
se cuvin. Acest sistem im
plică însă o seamă de ne
ajunsuri, și iată de ce : me
dicul are îndeobște cîteva 
sate arondate, pentru care 
trebuie să asigure asistența 
medicală ; nu de puține ori, 
chiar în ziua planificată 
pentru a se deplasa pe te
ren, apar urgențe. După 
trec cîteva ore, dacă nu 
găsește un alt mijloc 
transport decît trăsura 
cai, pentru distanțe între 
15—20 km, timpul rămas nu 
mai poate servi scopului 
propus.

Consultațiile — efectuate 
tntr-o cabăfîa,1 uri „B
tocmai corespunzător — pot 
scoate la iveală afecțiuni 
care, deși necesită un tra
tament fără scoatere din 
producție, îl obligă pe cel 
în cauză să se deplaseze la 
circumscripție, cîțiva kilo
metri, zile la rînd. Acest 
fapt nu convine forestieri
lor, pentru că le răpește din 
timpul de lucru și, bineîn
țeles, se răsfrînge asupra

ce 
se 
de 
cu

cîștigurilor realizate. Ce se 
întîmplă atunci ? Nimic 
mai simplu : oamenii se 
lipsesc de tratament și, 
după cum afirmă și medi
cul L. Gîrbovan, afecțiunile 
netratate ajung, după cîțiva 
ani, să dea naștere la com
plicații, se agravează, scad 
potențialul de muncă al oa
menilor.

La prima vedere, s-ar 
crede că asemenea agravări 
ale stării de sănătate în

gestionarilor de parchete — 
care, în momentul de față, 
sînt însărcinați cu acorda
rea primului ajutor (in 
treacăt fie spus, ei nu au 
mai fost instruiți de ani de 
zile) — se pune în mișcare 
un mecanism extrem de 
greoi. Circumscripția — 
spre pildă, cea de la Petriș, 
care deservește forestierii 
din zona Budacu — se gă
sește la circa 25 km de ca
bana cea mai de jos a ex-

puncte sanitare dotate cu 
un sortiment de medica
mente adecvat, încadrate cu 
personal medical capabil să 
asigure asistența 

permanentă și calificată 
sensul unor 
pentru afecțiuni minore 
aplicării tratamentelor

medica-
lă 
în 
ții
Și
curente prescrise de medic. 
De asemenea, ele ar putea 
acorda primul ajutor com
petent în caz de urgențe. 
Personalul acestor puncte

consulta-

ASISTENȚA MEDICALĂ IN EXPLOATĂRILE

FORESTIERE BISTRIȚENE

UN MECANISM GREOI,
PUS ÎN FATA UNOR
PROBLEME DELICATE

exploatările forestiere, acu
mulate de-a lungul anilor, 
ar trebui să determine în
registrarea unor pensionări, 
pentru pierderea capacității 
de muncă. Aceasta nu se 
întîmplă din pricină că cei 
care nu mai pot lucra în 
pădure se îndreaptă sin
guri spre alte ocupații ; da
torită caracterului fluctuant 
al forței de muncă și în 
parte sezonier al exploată
rii masei lemnoase, fenome
nul rămine nesesizat. In 
bazinș destul de îndepăr
tate — spre pildă, cele dinefectuate tate — spre pilda,

Cadru mi ’ Bistrîța-Bîrgăillui, Rebrn,
Anieș. Rodna etc. lucrează
oameni din Maramureș, care 
vin aici doar pentru 6—7 
luni sau un an.

Asistența medicală în ca
zuri de urgențe este și mai 
puțin de natură să satis
facă cerințele. Dacă într-o 
gură de exploatare, un fo
restier a fost accidentat 
grav și necesită o interven
ție mai presus de „știința"

ploatării și nu poate fi a- 
nunțată decît printr-un șo
fer, în timp ce coboară cu 
buștenii spre Bistrița. A- 
nunțat despre accident, me
dicul trebuie să înștiințeze 
stația de salvare Bistrița În
fiată la alți 12 km) și, după 
venirea autosanitarei, să 
pornească spre cel în pe
ricol. Se întîmplă uneori ca 
primul ajutor ce-i e dat ac
cidentatului să însemne ur
carea lui în cabina unei re
morci cu bușteni ce coboa
ră în vale și transportarea 
lui. la circumscripții sau 
spitale. Dfesigurj accidente
le sint în număr redus, ele 
scad în fiecare an și e de 
dorit să dispară cuxJesăvîr- 
șire ; a-1 transporta, pe cel 
accidentat. însă, intr-un ca
mion, pină la un punct cu 
asistență medicală califica
tă, implică riscuri grave.

După opinia multor fo
restieri din exploatările 
C.E.I.L. Bistrița, ar trebui 
înființate, în anumite locuri,

măr de zile în punctele fo
restiere. Ca să fim mai bine 
înțeleși, să luăm ca exem
plu comuna Tîrlișua, com
pusă din 10 sate, care to
talizează peste 5 000 de lo
cuitori. Conform normativu
lui în vigoare al Ministeru
lui Sănătății, un cadru sa
nitar are în îngrijire 900 de 
locuitori. Deci, iată că nu
mai pentru comuna aminti
tă abia ajung cele șase ca
dre medicale existente, ne
cum să fie folosit persona
lul existent și la fores
tieri.

Totuși problema. dată 
fiind importanța ei, tre
buie să fie soluționată po
zitiv de către forurile sani- 

. tare. în ce privește crearea 
condițiilor materiale nece
sare funcționării acestor 
puncte sanitare, după cum 
afirma directorul general al 
C.E.I.L. Bistrița, ing. V. 
Trifănescu, nu vor fi difi
cultăți. întreprinderea fo
restieră ar mai trebui doar 
să asigure o legătură tele
fonică de la cabana cu punct 
sanitar pînă la rețeaua co
munală, lucrări care, deși 
costisitoare, au și început 
în cîteva exploatări.

Despre asistența stomato
logică ar fi multe de vor
bit : ne oprim doar la pro
punerea muncitorilor din 
exploatările forestiere, ca 
să se găsească mijloace de 
a se înființa autocaravane 
în județele cu pondere mare 
forestieră, și care să fie di
rijate sistematic spre zone 
cît mai înaintate în parche
te, unde drumul o permite.

Am constatat că deplasa
rea medicilor in bazinele 
de exploatare fo-estieră 
este anevoioasă, fapt ce nu 
de puține ori duce la ne
glijarea de către cadrul 
medical a acestei obligații. 
Ar fi timpul ca organele 
Direcției sanitare județene, 
împreună cu conducerea 
C.E.I.L. Bistrița, să studie
ze și să aplice un sistem 
cit mai operativ pentru 
transportul personalului me
dical în parchete. S-ar pu
tea avea în vedere că fie
care sector are în dotare 
cite un autoturism de te-

sanitare ar trebui să asi
gure un control sisiematic 
al dotării cu medicamente 
din barem, la toate caba
nele din parchetele apro
piate, al existenței mijloa
celor de ajutor în acciden
te : tărgi, feșe, pansamen
te etc. El ar urma să se o- 
cupe și cu efectuarea pe
riodică, sistematică a dezin- 
fecțiilor, deoarece o parte a 
posturilor de agenți dezin- 
fectori, pendinte de unele 
circumscripții, au fost des
ființate, această treabă ră- . ren! Totodată, comitetul 
minind -a fi -făcută de în-Wrtdlc41<>hl C.E.I.L. Bistrița, 
șiși forestierii.

Directorul Direcției sani
tare județene, dr. Silviii 
Bărbosu, este de acord că 
aceste puncte sanitare ar fi 
deosebit de utile, dar ne 
demonstrează că înființarea 
lor este realizabilă numai 
in parte, adică numai acolo 
unde personalul actual 
al circumscripțiilor comu
nale poate fi dirijat să e- 
fectueze prin rotație un nu-

in colaborare cu organele 
sanitare județene, trebuie 
să instituie un control efi
cient asupra 
programelor de 
circumscripțiilor 
modului cum __ __
medical își desfășoară acti
vitatea de asistență sanitară 
în zonele forestiere.

respectării 
lucru ale 

și asupra 
personalul

Mihai BÎZU
corespondentul „Scînteii

iN SĂLAJ

INDUSTRIA LOCALĂ
Șl COMERȚUL

CAUTA UN ARBITRU

restaurant pentru salariațir

Proiectul de lege privind activitatea cantinelor-res- 
taurant, recent publicat și supus dezbaterii publice, sus
cită un larg interes. Publicăm în continuare din scriso
rile sosite la redacție.

• Referitor la proiectul de lege 
privind activitatea cantinelor-res- 
taurant pentru salariați. facem ur
mătoarele propuneri :

La art. 5 (rîndul 18-19-20) se spu
ne : „Cantinele-restaurant vor pu
tea desface și hrana antidot pentru 
muncitori". Propun o nouă formu
lare și anume :

• „Cantinele-restaurant vor 
putea aproviziona eu hrana anti
dot întreprinderile pe care le 
deservesc, la cererea acestora. 
Hrana va fi distribuită de către 
organele administrative ale fie
cărei întreprinderi. Prețul de 
desfacere al hranei antidot va 
fi cel cu amănuntul la care se 
adaugă numai cheltuieli de tran
sport și aprovizionare".

Am făcut această propunere 
pentru că din proiectul de lege 
ar reieși că sarcina de aprovi
zionare și distribuire revine 
cantinelor-restaurant. Consider 
că nu este bine ca salariații 
cantinei-restaurant să deser
vească direct muncitorii cu hra
na antidot ce se acordă gratv.it. 
Se pot produce tot felul de ne
reguli. în ceea ce privește pre
țul, am ținut să se specifice a- 
cest lucru, pentru a nu se ope
ra și adausul comercial, care ar 
încărca prețul de cost al între
prinderilor.

Consider că noua lege de 
funcționare a cantinelor-restau
rant pentru salariați va aduce 
îmbunătățiri substanțiale în ac
tivitatea lor și va fi un pas îna
inte pentru asigurarea hranei , la 
locul de muncă al muncitorilor.

Bernescu ARMAND
responsabil cantina C.P.C.S.

proiectul de lege a fost primit cu 
profundă satisfacție și de către an- 
gajații salariați de pe teritoriul co
munei Tudor Vladimirescu, județul 
Brăila. Aș vrea totuși să fac pro
punerea ca în lege să se prevadă 
și obligația cooperativelor de con
sum din mediul rural — care au 
un număr mai mare de salariați — 
ea. în actualele bufete, să pregă
tească și hrană caldă, pe bază de 
abonament, pentru salariații din 
comună, la preturile de cantină- 
restaurant.

Avînd în vedere și faptul că ma
joritatea bufetelor au spațiu sufi
cient, dispun de veselă și mobilier 
și deci nu se pune problema unor 
investiții, ne gîndim, de asemenea, 
că. în timpul zilei, unitatea poate 
funcționa ca bufet pentru deservi
rea consumatorilor. Fac această ! 
propunere deoarece în comuna 
noastră lucrează un număr de 30 de 
salariați (cadre didactice, cadre sa
nitare și inginerești, alți salariați) 
și aproape 25 mecanizatori la secția 
de mecanizare a agriculturii, nelo
calnici.

La salariații existenți pe raza co
munei se mai adaugă și alti anga
jați de la diferite întreprinderi și 
instituții județene, care se depla
sează în interes de serviciu în reșe
dința de comună și care 
dițiî pentru asigurarea 
timpul deplasării.

Prin organizarea unei
cantine-restaurant se vor asigura și 
salariaților din mediul rural condi
ții mai bune de muncă și de viată, 
ceea ce va duce la creșterea efi
cienței activității lor la locul de 
producție.

Apostolescu IORGU 
secretarul comitetului sindical 
din comuna Tudor Vladimi
rescu, județul Brăila

sa-

cărurl pentru toate buzunare
le și toate regimurile medi
cale. Omul să ia tava cu el 
și să-și aleagă telurile calde de 
mincăruri de pe moderne tej
ghele incălzite, după care să 
treacă la mese (cu scaune și 
chiar fără scaune), folosindu-se 
toate spatiile posibile din sala 
de mese, in așa fel ca să se 
poată servi cît mai multi 
lariați.

• dimineața la orele 9, o par
te din personalul acestor canti
ne să se deplaseze la locurile 
de muncă cu mici gustări com
puse din sendviciuri diferite.

• să existe posibilitatea și de 
hrană rece, pentru un număr 
restrîns de salariați, care au car
tele de masă și sînt nevoițî să 
Plece în delegație, deci pentru 
cei care, forțați de împrejurări, 
nu pot servi masa caldă în anu
mite zile la cantină.

Gh. STOICESCU
din Ploiești, ștr. Lupeni 44

Promisiunile
nu au con- 
hranei pe

asemenea

• Din studiul proiectului de lege 
privind activitatea cantinelor-res- 
taurant pentru salariați se desprin
de. încă o dată, grija deosebită ce 
o are conducerea partidului și sta
tului nostru pentru asigurarea ,ae- de adăugat cîteva propuneri : 
lor mai bune condiții de muncă și 
de trai pentru salariați și membrii 
familiilor lor. Din aceste motive.

• Consider că măsura luată este 
de foarte mare importantă. Aș avea

• cred că este necesar ca în 
noul sistem cantinele-restaurant 
să asigure pregătirea unor min-

Imagine din Tulcea de azi

Foto : 8. Cristian

nu intra
la... apă

în vara anului trecut, cu ocazia 
primei expoziții organizate în Să
laj de întreprinderile ( de industrie 
locală, cumpărătorii au avut prile
jul să se convingă de saltul călită- , 
tiv înregistrat de producția celor 
patru unități existente în județ. 
Mai mult, după angajamentele 
luate se crease impresia că, din 
acea clipă, conlucrarea dintre in
dustrie și comerț va merge ca pe 
roate, că dorința unanimă exprima
tă de vizitatori, aceea de a găsi în 
magazine toate produsele 
va fi satisfăcută. " 
tuația „la zi" ?

Contrar tuturor 
că din producția 
dustriei locale, în____
12 la sută, iar din cele 10 tipuri de 
produse de uz casnic, comerțul a 
contractat doar 4. Restul produselor 
solicitate de populație se .,impor
tă" din alte județe, deși sînt con
diții ca ele să se realizeze pe plan 
local Pentru elucidarea faptelor, 
am solicitat opiniile comerțului și 
ale producătorului. Iată-le, așa cum 
ne-au fost redate :

— Cum se explică prezența 
nesemnificativă a industriei locale 
în magazinele din Sălaj ? Simplu 
— este de părere Aurel Pop, direc
torul Direcției comerciale județene. 
Gama produselor oferite de indus
tria locală nu este deloc corelată 
cu cererea de consum în specific 
local. Nici diversificarea produse
lor nu satisface cererea cumpără
torilor.

— Am cerut întreprinderilor de in
dustrie locală, ne spunea Zoltan Kiss, 
director comercial la IJECOOP, 
asimilarea mobilei tip „Studio", pro
dusă la Tg. Mureș, a camerei com
binate „Bistrița", a unor tipuri de 
sufragerii, de garnituri-hol. a bu
cătăriilor „Rodica" mult solicitate 
la noi. dar am fost refuzați. De 
asemenea am solicitat producerea 
unui tip de mobilă pentru garso
niere. avînd în vedere că numai in 
orașul Zalău s-au dat în folosință 
peste 160 de garsoniere, iar alte 210 
vor fi gata anul acesta. Degeaba 
Insă. Ni s-a spus că produsele nu-i

> expuse. 
Care este însă si-

așteptărilor aflăm 
de mobilă a in- 

județ rămîne doar

interesează pe cei de la industria 
locală. Sint nerentabile.

— Produsele oferite de industria 
locală sînt mai scumpe decit cele 
pe care le procurăm din altă par
te, ne-a declarat Alexandru Opriș, 
director la O.C.L. Zalău. Un dulap 
cu 2 uși. produs' de Satu-Mare, 
costă 1 125 de lei, pe cînd același tip 
executat de „Sâlăjeana" Jibou costă 
1 675 lei. Mobila de bucătărie „Arta 
lemnului" și „Liana" adusă de la 
Ulmeni costă cu 300 de lei mai pu
țin decît cea produsă din același 
material în Sălaj. întreprinderea 
„Măgura" din Șimleul Silvaniei a 
schimbat doar denumirea canapelei 
„1 Mai" si a scumpit-o cu 300 lei. 
Opțiunea cumpărătorilor în aseme
nea situație e lesne de prevăzut.

— Sincer să fiu, afirma Ing. Da
niel Gorun, șeful serviciului pro
ducție de la Direcția județeană de 
industrie locală, tovarășii de la co
merț nu conlucrează cu noi îndea
juns. înainte de contractările pe 
care le-am făcut la Brașov și Cons
tanța. le-am oferit toate sortimen
tele de mobilă. Foarte multe din 
ele însă au fost refuzate. De ce 
nu știm. în schimb, cu prilejul unei 
întîlniri la Brașov cu reprezentan
ții comerțului sălăjean (!) aceleași 
produse au fost acceptate. Nu se 
putea oare face acest lucru acasă ? 
Evident, după ce ne-am acoperit 
producția cu alte cereri, solicitările 
locale nu mai pot fi în totalitate 
satisfăcute.

Asupra opiniilor de mai sus ne 
abținem să facem orice comentariu, 
îi lăsăm pe cei in drept să decidă 
de partea cui este vina. Sau dacă 
nu cumva ea aparține deopotrivă 
și producătorilor și comercianților. 
Dorim totuși să menționăm că din 
cele declarate reiese cu claritate 
că. în afara unor aspecte economi
ce, ce-și așteaptă rezolvarea, este 
necesară și revizuirea totală a -sti
lului de muncă al celor ce coordo
nează industria și comerțul pe plan 
local. Este punctul de la care con
siderăm că trebuie pornit.

Vasile RUSU
corespondentul „Scînteii

In pofida dezvoltării pe care 
orașul Bacău a cunoscut-o în 
ultimii ani, deservirea popu
lației in anumite domenii a 
rămas incă mult în urmă. în
deosebi la serviciile ce presu
pun o intervenție operativă, la 
orice oră din zi și noapte. 
Dacă intr-un apartament se 
sparge intr-o seară conducta de 
apă sau se defectează instalația 
electrică, remedierea acestora 
constituie o adevărată proble
mă. Iată doar unul dintre cele 
mai recente cazuri. La blocul 
de locuințe de pe str. Mără- 
șești 10, s-a înfundat, într-una 
din serile trecute, conducta de 
canalizare. Cei care au avut 
mai mult de suferit au fost, 
firește, locatarii de la parter. 
Apa, încărcată cu reziduuri 
menajere, le-a invadat pur și 
simplu apartamentele. Cum in 
oraș nu există un ghid al uni
tăților prestatoare de servicii, 
cetățenii s-au adresat la infor
mații P.T.T. Telefonista de la 
03 nu le-a putut fi insă de nici 
un folos. Un alt apel la 
cooperativa meșteșugărească 
„Muncă și artă". Aici au pri
mit indicația să se adreseze la 
întreprinderea de locuințe și 
localuri. Dar la l.L.L. n-a răs
puns nimeni. Cu lucrurile plu
tind în apă prin casă, oamenii 
au fost nevoiți si aștepte zorii 
zilei pentru a găsi, in sfirșit, 
un meseriaș care să remedieze 
defecțiunea. Și trebuie spus că 
la Bacău asemenea lucruri se 
petrec destul de des. Ori de 
cite ori cetățenii s-au adresat 
gospodarilor orașului, conduce
rilor cooperativelor meșteșugă
rești au primit aceleași răs
punsuri. „Nu e nevoie să mai 
insistați, s-au luat măsuri, veți 
fi serviți prompt. Numai că 
toate acestea s-au dovedit 
vorbe în vint. Poate că măcar 
de astă dată solicitările cetățe
nilor vor ajunge 
celor care poartă 
pentru activitatea 
tor gospodăresc.

la urechile 
răspunderea 
acestui sec-

AM PRIMIT SCRISOAREA DV!
Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii"

0 PLIMBARE 
CU ROABA

Vă rog eu din su
flet să-l ascultați pe 
tovarășul Nelu Ni- 
țescu, din București, 
bd. Leontin Sălăjan, 
Bl. B 3 bis, ap. 416.

— Aveți cuvintul, 
tovarășe Nițescu.

— Acum cîteva zile 
am primit înștiința
rea nr. 90/514. Eram 
invitat să plătesc 100

Mulțumesc pentru 
atenfie și mai că as 
face o plimbare cu 
roaba in jurul spita
lului nr. 9. Dar nu cu 
roaba goală l

SECHESTRU 
PE 0 MAȘINĂ 

FANTOMĂ

de Nicuță TĂNASE

de lei amendă, pen
tru că am refuzat să 
mă urc pe acoperiș.

— Să vă urcați pe 
acoperiș ?! Apropo de 
ce să vă urcați ? Să 
dați zăpada ? A nins 
in sectorul dv ?

— Să-mi demontez 
antena de televizor 
care, cică, ar produce 
stricăciuni copertinei 
de tablă.

— Aflați de la mine 
că ați fost amendat 
pe merit.

— Nici un merit. 
N-am televizor și im
plicit nici antenă in
dividuală pe acoperiș.

Din același suflet 
șî ceva vă rog să-l 
ascultați și pe tova
rășul Mihai Popescu, 
care e tot din Bucur 
rești, dar In schimb 
de pe strada Gării de 
Nord nr. 6—8, ap. 65.

— Eu, in octombrie 
1970, am primit un 
proces-verbal de con
statare a contraven
ției. Procesul-verbal 
are nr. 162 și e în
tocmit de Grigore 
Postelnicu de la în
treprinderea de pres
tări servicii a sec
torului 7.

— Ce contravenție 
ați făcut ?

— Am refuzat să 
plătesc taxa de par
care a automobilului 
4-B-1967...

— De ce ați refu
zat să plătiți tara de 
parcare ?

— Pentru că nu am 
și în viața mea nu am 
avut un automobil.

— 4—B—1967 ?
— O fi a altcuiva... 

M-am dus și le-am 
spus că nu am ma
șină, că e o eroare, 
ori o confuzie dacă 
vreți.

— Și?
— Mi-au trasat sar

cină să aflu al cui 
este automobilul cu 
pricina. M-am dus și 
la serviciul de circu
lație. Am fost refu
zat. Pe bună drepta
te, întreprinderea tre
buie să...

— Și ?
— Ieri am primit 

un ultimatum. Dacă 
în termen de 3 zile 
nu plătesc suma de 
224 de lei o să fie 
vai și amar

Tovarășe 
am o idee ; 
propunerea 
ultimatumul 
pună 
automobil.

reanu — Brăila 
zice :

— PECO Făurei 
ne-a planificat ziua 
de miercuri a fiecă
rei săptămâni pentru 
schimbul buteliilor 
de aragaz.

— Felicitări !
— N-avem 

de felicitări, 
aragaz.

— Păi dacă 
planificați...

— Miercurea vine 
intr-adevăr mașina 
cu butelii, se uită la 
noi din mers și-și 
continuă drumul. Se

îmi

nevoie 
ci de

sintefi

de mine. 
Popescu, 
făceți-le 
celor 

să 
sechestru

PLANIFICAȚI 
PENTRU 

MIERCURI
Un grup de locui

tori ai satului Jugu-

tntoarce cu buteliile 
goale, le mai încarcă 
o dată, iar trece pe 
lingă noi, ne zîmbește 
tot din mers, le vinde 
in alte sate „neplam- 
ficate miercurea"... La

a doua întoarcere, șo
ferul oprește mașina, 
ne întreabă cum o să 
fie recolta la vară, 
noi întrebăm cînd o 
să ne schimbe bute
liile. Ne asigură că 
numai conform plani
ficării, adică miercu
rea, și miercurea ur
mătoare, conform pla
nificării, iar trece de 
două ori în sus...

— Ați reclamat, la 
Făurei ?

— Desigur.
— Și?
— Sîntern 

câți pentru

la birouri, ii întreb 
pentru ce mi se 
fac aceste imputații. 
Dumnealor cercetea
ză dosarele și-mi zic 
c-au greșit. După incă 
cinci luni primesc iar

Vrei nu vrei,

O

rea...

planifi- 
miercu-

ciocolată!

— Cereți 
schimbe ziua, 
altceva nu se poate 
schimba.

să vă 
, dacă

NU DUCEȚI 
FLORI 

BIROCRAȚILOR
Nicolae Man este 

artificier la 
prinderea
Moldova Nouă, secția 
1, sectorul UI. Are 
nr. de marcă 5385 și 
din cinci in cinci luni 
se trezește cu cite o 
imputație de 298 lei.

— Pentru ce ?
— Nu știu. Mă duc

Intre- 
minieri

imputația de 298 de 
lei. Iar bat drumurile 
pînă la birouri, care 
sînt la circa 4 km 
depărtare, iar se uită 
birocrații în dosare, 
iar mi se spune că-i 
greșeală, iar trec 
cinci luni. De vreo 
cinci ani, tot așa o 
duc.

— Nene Man, o în
trebare : cînd te duci 
să-ți dea înapoi re
ținerea pe care 
face aiurea, le 
funcționarilor 
flori ?
- Nu.
— Foarte bine. Și 

si nu cumva să-ți 
vină ideea să le duci, 
că se învață ăia cu 
flori șt o să te po
menești cu imputații 
la fiecare chenzină...

Un ordin emis de T.A.P.L.- 
Constanța, cu nr. 3787, preci
zează textual : „Pentru îmbu
nătățirea deservirii consumato
rilor cu băuturi calde (sublinie
rea ns.) vă facem cunoscut că 
începind cu data de 20 martie 
1971, aveți obligația să adău
gați batoane de ciocolată in 
valoare de un leu. Nu este per
misă vinzarea cafelei altfel de
cit în modul indicat". Semnea
ză : directorul comercial al 
T.A.P.L. — I. lonescu și șeful 
serviciului producție al acele
iași organizații — D. Ungu- 
reanu.

Care este originea acestei, 
cel puțin bizare, hotăriri ? 
T.A.P.L. a produs sau a con
tractat o cantitate de ciocolată 
de calitate dubioasă. Și, cum 
vinzarea mergea prost, ce și-au 
spus inventivii comercianțl din 
Constanța : „Nu vrea cetățea
nul s-o cumpere ? Ia să-l obli
găm..." Și au scris in grabă 
circulara către toate unitățile 
din oraș în virtutea nobilei 
cauze a îmbunătățirii deservi
rii consumatorilor...

ii

gratv.it
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pagina economică_____
Ar putea să pară paradoxal ca în 

secolul 20, al miraculoaselor sinteze 
oferite de chimie, să ne ocupăm 
de plante medicinale, de așa-zisele 
leacuri băbești. Totuși, aceste plan
te au fost și rămîn, în conti
nuare, antidotul multor boli. Un sin
gur exemplu : pînă în anul 2000, me
dicina și-a propus, între altele, să re
zolve Droblema prevenirii maladiilor 
cardiace. Unul dintre medicamentele 
mult căutate se extrage dintr-o buru
iană comună: degețelul linos. Exem
plele ar putea continua cu zecile 
și sutele. Din frunzele de anghinare 
se prepară anghirolul, folosit în bo
lile de ficat, din mătrăgună se ex
trage atropină, substanță folosită la 
prepararea a nu
meroase medica
mente.

Țara noastră 
este foarte boga
tă în plante me
dicinale : numărul 
lor se ridică la 
peste 300. Din a- 
cestea se folosesc 
circa 150, dar nu
mai 15 
obiectul 
ploatări 
tens'». Dezvolta
rea^-industriei de 
medicamente re
clamă cantități tot 
mai mari de plan- 

~fie
ma- 

De 
pentru 

de

constituie 
unei ex- 
mai in-

fiecare an, realizind venituri mari. 
Asemenea exemple sânt foarte nu
meroase.

Faptul că nu s-au contractat supra
fețele prevăzute se datorește, așa cum 
s-a mai arătat, unor organe agricole 
care, conform unei practici învechite, 
continuă să planifice fiecărei coope
rative, pînă la cele mai mici amă
nunte lăsind in multe cazuri în afa
ra planurilor plantele medicinale. A- 
semenea cazuri s-au petrecut și în a- 
cest an în unele județe, unde după 
întocmirea planurilor de producție 
ale cooperativelor agricole s-a con
statat că pentru plantele medicina
le nu a mai rămas teren. Fiind se

in
a

te să urmărească îndeaproape însă- 
mințarea și plantarea tuturor supra
fețelor destinate a se cultiva cu plan
te medicinale.

Pentru viitor trebuie avută 
vedere cultivarea pe baze noi
plantelor medicinale. Față de soli
citările crescînde atît pentru consu
mul intern, cit-și la 
să se facă o zonare, 
culturilor de plante 
cooperative agricole, 
asigure eficiența lor 
buie create ferme 
conducerea cărora să fie numiți in
gineri și tehnicieni agricoli specia
lizați în cultura plantelor medicinale. 
Numai că unele eforturi întreprinse

export, se cere 
o concentrare a 
medicinale pe 

astfel incit să se 
economică. Tre- 
speciaîizate, la

SUPRAFEȚE MAI MARI
Ite care să 

utilizate ca 
terie primă, 
exemplu, 
capacitățile 
producție ce ur
mează să intre în 
funcțiune în 1973 
trebuie să se cul- 
tive circa 2 500 ha 
de degețel, datu- 
fra și alte specii 
și să se îmbunătățească totodată teh
nologiile de cultură in vederea obține
rii unor producții mari. Dar nu e vor
ba numai de medicamentele propriu- 
zise. Industria de produse cosmetice, 
săpunuri, parfumuri și detergent: re
clamă cantități tot mai mari de esen
țe care se obțin din unele specii de 
plante, cum sint lavanda, menta, sal
via etc. De asemenea, băuturile ape
ritive — vermutul, diferitele tipuri 
de „bitter", atit de la modă astăzi, 
— nu se pot concepe fără adaus' de 
țintaură planta care dă amăreală și 
mărește apetitul. La toate acestea 
trebuie adăugat faptul că plantelș 
medicinale sint foarte -căutate la ex
port, încasîndu-se din valorificarea 
lor sume importante în valută la un 
Curs de revenire avantajos.

Am prezentat toate acestea pentru 
a sublinia necesitatea extinderii cul
turilor de plante medicinale pentru 
recoltarea unor cantități cît mai mari 
din flora spontană, incit să se asigure 
nevoile economiei tării. Or, în aceas
tă privință se constată multe nea
junsuri -care trebuie înlăturate încă 
din această primăvară, cind se în- 
sămînțează și plantele medicinale. 
Numai; că unele direcții jțshtjrâle '.ji- 
gricple județene și chiar organisme 
din 'Ministerul As rieulturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și A- 
pelor au privit problema cu dez
interes, neasigurînd suprafețele ne
cesare acestor culturi. Dintr-o a- 
naliză efectuată recent a rezultat că 
sarcinile la contractare la plantele 
medicinale aromatice nu s-au reali
zat, cele mai mari rămîneri in urmă 
constatîndu-se' în județele Arad. Bi
hor, Bacău, Brașov, Brăila, Buzău, 
Constanța, Covasna, Galați, Harghita. 
Mureș, Prahova, Satu-Mare, Teleor
man și Vaslui. De exemplu, in județul 
Constanța nu s-au contractat 316 
tone coriandru. Prahova — 172 tone 
mentă etc. Această situație nu se da
torește în exclusivitate cooperative
lor agricole, care n-ar vrea să con
tracteze. Din contră, aceste culturi 
sint. in general, foarte rentabile. De 
exemplu, cooperativa agricolă din 
Diosig, județul Bihor, cultivă 40 ha 
eu degețel linos și realizează un ve
nit de cite 33 000 de lei la un hectar.

ntre care 13 000—15 000 de _lei il
istituie venitul curat. Și cooperato

rii din Diosig cultivă pe loturile in 
folosință personală cite 10—15 ari, în

PENTRU CULTIVAREA
PLANTELOR MEDICINALE!

sizat, ministerul a luat măsuri incit 
problema a putut fi, în parte, re
zolvată.

Să luăm, de exemplu, menta, 
una dintre cele mai valoroase plante 
aromatice. Deși ea poate crește si 
pe terenuri de lăcoviște, nu se cul
tivă decit pe suprafețe restrinse. Ca 
urmare, nu se asigură uleiul de men
tă necesar producerii pastei de dinți 
și altor preparate, recurgindu-se la 
import, ceea ce înseamnă cheltuială 
de valută. Nu se poate produce men
tă în țară ? Avem posibilități să asi
gurăm cantități mari, cultivarea ei 
fiind ușoară. întrunit. se recoltează cu 
coasa și se încarcă cu furca. De ase
menea, CENTROCOOP a instalat ca
zane pentru distilarea mentei la Ote- 
lec,i județul Timiș, la Timișoara, O- 
răștie — Hunedoara și Ciorani, jude
țul Prahova. Numai că lipsește men
ta. Așa cum s-a arătat, în unele ju
dețe nu s-au contractat nici acum 
suprafețele prevăzute a . se cultiva.

Organele centrale, analizînd pro
blema plantelor medicinale și aroma
tice. au ajuns la concluzia că supra
fețele cultivate pot ti extin.se muk : 

in ' 
fov. Prahova. Bliz^u 1 chimionul
men ța — in ;
fov. ' Prahova. Btjz|uH .chimionul;'-r ~ n 
în județele Brașov. Covasna, Neamț, 
Bacău, cimbrul — in Dolj. Teleor
man. Ilfov, coriandrul — în Con
stanța, Ilfov. Galati, Ialomița. Brăila. 
Important este ca. în timpul ce! 
mai scurt, in unitățile agricole 
din județele 
te medicinale 
sibilitâțile de 
culturi. Este o 
cea mai mare importanță economică, 
căreia organdie de partid și de stat, 
conducerile unităților agricole trebuie 
să-i acorde cea mai mare atenție.

Acum, în campania agricolă de pri
măvară, întocmai ca la celelalte cul
turi agricole, și în cazul plantelor me
dicinale trebuie luate măsuri in ve
derea însămințării și plantării lor 
astfel ca să se realizeze și chiar să 
se depășească .suprafețele prevăzute 
a se cultiva. în județele Teleorman 
și Buzău, de exemplu, s-a asigu
rat material săditor de tnentă în can
tități mari, dar unitățile agricole din 
alte județe, cărora le-a fost reparti
zat, întârzie preluarea lui. De aci.ne- 
cesitatea că direcțiile generale agri
cole județene și unitățile contractan-

ca. în 
unitățile 

cultivatoare de plan
șă se analizeze po- 
extindere a acestor 
problemă actuală, de

în această privință au întimpinat re
zistenta direcțiilor generale agricole, 
așa oum. s-a în tîmplat in județul 
Brașov. La CENTROCOOP se consi
deră că pentru cultura plantelor me
dicinale ar putea fi folosite de către 
cooperativele agricole de producție 
terenurile^care nu sint apte pentru 
alte culturi: Spre exemplu, pe tere
nurile degradate s-ar, putea > cultiva 
măceș, levânțică. salvie etc., pe tere
nurile nisipoase — lemnul, dulce.' nal
ba. iar pe terenurile mlăștinoase ' — 
obligeana. bună pentru bolile de sto
mac. sau alte plante. La rindul lor. 
silvicultorii ar putea introduce in 
perdelele de protecție crușinul. plan
tă solicitată și la export, care in flora 
spontană esțe pe cale de epuizare.

în ce privește olantele medicinale 
din flora spontană, ar fi foarte multe 
de spus. Dar ne vom referi la un sin
gur caz : mușețelul. O dată cu dispa
riția haturilor, a terenurilor virane 
s-au restrins și posibilitățile de a cu
lege această valoroasă plantă. Ea 
trebuie cultivată în mod organizat 
Bineînțeles, in ce privește recoltarea 
șt ’ colectarea plantelor medicinale

din flora spontană trebuie întreprinse 
acțiuni largi, de masă la care să par
ticipe îndeosebi tineretul.

Paralel cu extinderea culturii plan
telor medicinale și organizarea mai 
temeinică a colectării celor din flora 
spontană este necesar să se organi
zeze mai temeinic activitatea știin
țifică in acest domeniu. în această 
direcție sîrit multe de făcut : îmbu
nătățirea tehnologiilor de cultură, a- 
meliorarea și producerea de sămință 
și de material săditor, avind ca scop, 
în -ultimă instanță, îmbunătățirea 
principiilor active conținute de plan
tele medicinale. De curind, la Aca
demia de Științe Agricole și Silvice 
a avut loc o ședință în care au fost 

analizate, împreu
nă cu Ministerul 

R Agriculturii, In
dustriei Alimen
tare, Silviculturii 
și Apelor, Minis
terul Sănătății. 
Ministerul In
dustriei Chimice. 

CENTROCOOP;
problemele legate 
de coordonarea 

■acestei activități. 
S-a criticat fap
tul că nu există 
o stațiune experi
mentală. care să 
studieze proble
mele cultivării 
plantelor medici
nale, care să asi
gure sămînță și 
material săditor. 
Cu acest prilej, 
s-a arătat că, de 
curînd. Consiliul 
Național pentru 
Știință și Tehno- 

■ logie a dezbătut 
și aprobat progra
mul prioritar al 

de uz uman și 
cuprinde și sarci- 

sectorulul agricol în

medicamentelor 
veterinar, care

. nile ce. revin
ce privește îmbunătățirea cercetării 
și valorificării plantelor medicinale și 
aromatice. S-a subliniat, totodată, 
necesitatea înființării unei unități 
centrale specializate de cercetare în 
domeniul plantelor medicinale și aro
matice. Dar la amintita ședință, por- 
nindu-se de la faptul că referatul 
prezentat. de Academia de Științe A- 
gricole și Silvice a fost sumar, s-a 
hotărit întocmirea unui material) mai 
amplu care să cuprindă toate proble
mele de rezolvat in acest sector 
Urmează să se facă propuneri 
in vederea îmbunătățirii relațiilor 
cercetării agricole cu sectorul de con
tractare a plantelor medicinale 
aromatice, cu unitățile similare

și 
din

cadrul Ministerului Sănătății și Mi
nisterului Industriei Chimice.

Dezvoltarea culturii plantelor 
dicinale, acțiune de mare importan
ță pentru economia țării, impune e- 
torturi unite din partea organismelor 
centrale și județene care au respon
sabilități pe această linie.

me

Vom spori
producția
de porumb
LUCRĂTORII DIN AGRICULTURA 

JUDEȚULUI ILFOV RĂSPUND 
CHEMĂRII CELOR DIN JUDEȚUL 

CONSTANTA
Specialiștii din unitățile agricole de stat și 

cooperatiste din județul Ilfov. întruniți intr-o 
consfătuire de lucru in care au analizat rezul
tatele obținute în anul trecut în cultura porum
bului și au stabilit măsurile in vederea depășirii 
producțiilor planificate in acest an, au adresat 
o telegramă Comitetului Central al 
Comunist Român, tovarășului Nicolae 
in care se arată. între altele :

Analizînd posibilitățile existente 
consfătuirea a apreciat că în acest an 
toate condițiile pentru realizarea unor recolte 
care să reflecte potențialul productiv al solului. 
Răspunzând cu însuflețire chemării la întrece
re lansată de județul Constanta, ne angajăm ca 
in acest an să obținem în medie pe județ o pro
ducție de 4 000 kg în condiții neirigate Și de 
10 000 kg boabe pe terenurile irigate. Sub con
ducerea organizațiilor de partid cooperatorii, lu
crătorii din I.A.S., mecanizatorii și specialiștii 
sint hotărîți să nu precupețească nici un efort 
oentru îndeplinirea acestui angajament.

Asigurăm Comitetul Central al partidului, pe 
dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom munci cu toată dăruirea pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce stau îrf fața agri
culturii, aducindu-ne contribuția la transpune
rea în viată a mărețului program de dezvoltare 
a economiei naționale.

Partidului
Ceaușescu.

in județ 
sint create

Simpozion la I.S.C.I.F.
Participanții la simpozionul „Cauzele și efec

tele apelor mari din mai-iunie 1970“, organizat 
de Institutul de, studii și cercetări pentru îm
bunătățiri funciare, au adresat o telegramă Co
mitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care se 
spune : Dind expresie sentimentelor de profund 
atașament la politica Partidului Comunist Ro
mân, vâ asigurăm. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de hotărirea nestrămutată a 
cercetătorilor științifici și a cadrelor de specia
litate de a da viață indicațiilor și sarcinilor tra
sate de conducerea partidului in domeniul gos
podăririi apelor țării și îmbunătățirilor funciare. 
Vă asigurăm că vom depune toate eforturile 
pentru înfăptuirea importantelor obiective pre
văzut^ a se realiza in perioada următoare. în 
acest domeniu.

(Agcrpres)

(>

CONTRASTE
• înghețată 

de promisiuni
Contractul economic 

este un act investit cu 
putere de lege. Res
pectarea contractelor 
este obligatorie. Din 
păcate, cu contractul 
nr. 26 din anul trecut, 
încheiat între între
prinderea de industrie 
locală din Alba Iulia 
și întreprinderea „Fri
gotehnica" din Bucu
rești, str. Ion Maiores- 
cu nr, 43, s-a întâmplat 
altfel' — ne-a scris co
respondentul 
Ștefan Dinică. 
acest contract,
prinderea bucureștea- 
nă și-a asumat obli
gația de a livra și 
monta la Alba Iulia 
utilajele pentru o fa
brică de gheață. Sca
dența contractului : 30 
decembrie 1970. în pre
zent, fabrica — o in- 
vestiție de cîteva mi
lioane de lei — pro
duce gheață ca... frigi-

nostru
Prin 

între-

derul dumneavoastră 
cînd e scos din priză. 
„Am făcut numeroase 
intervenții. Prin adre
sa nr. 1511 din 3 mar
tie a.c., întreprinderea 
„Frigotehnica" a pro
mis că în luna martie 
va termina lucrarea și 
fabrica de gheață va 
intra în funcțiune. Nu 
s-au ținut de cuvînt. 
Au sosit doar cîteva 
utilaje, dintre care u- 
nele defecte. Cu ase
menea promisiuni nu 
realizăm nimic" — a- 
firmă indignat bene
ficiarul.

Se poate, tovarăși ? 
Noi credem că, dim
potrivă, asemenea pro
misiuni înlocuiesc per
fect fabrica : cu ele 
îngheață și apele ! Iar 
la vară veți putea o- 
feri înghețată de pro
misiuni. Mai originală 
decît cea de vanilie 
sau fistic.

• Miini aurite
. Dacă aveți . vreodată 

ocazia să treceți prin 
Făget, întrebați de A- 
dalbert Papay și veți 
vedea că nu există om 
care să nu-1 cunoască. 
Cum, prin ce anume 
s-a impus nu este greu 
de aflat. Electrician de 
întreținere la Autobaza 
le transporturi auto 
din localitate, comu
nistul Adalbert Papay 
s-a dovedit a fi un 
neobosit căutător de 
noi soluții originale și 
interesante, care per
mit realizarea unor 
insemnate economii, 
precum și ușurarea e- 
fortului fizic al mun
citorilor. A început 
mai întîi cu o întreagă 
serie de raționalizări 
ale procesului de mun- 

Acum la acti- 
său figurează nu 
puțin de șase

de 
sa 

instalația 
mecanizarea

lon HERȚEG

(Urmare din pag. I)
produselor care urmează a se fabrica 
in\viitor constituie, de asemenea, un 
important suport tehnic de funda
mentale a deciziilor privind alegerea 
licenței, un sprijin în activitatea de 
prospectare, în procesul de asimilare 
a licenței și, mai ales, o garanție a 
dezvoltării licenței potrivit condiții
lor noastre.

Teza eronată, potrivit căreia, în 
anumite situații, „renunțăm complet 
la cercetare și cumpărăm licența" tre
buie total abandonată. Chiar dacă, in
tr-un anumit, caz concret, nu putem 
elabora soluțiile necesare prin efortul 
cercetării proprii, fiind legați adesea 
de tehnologia de fabricație, va trebui 
să nu renunțăm la cercetare, ci să 
amplificăm cercetarea și dezvoltarea 
tehnică în diferite compartimente de 
concepție. Pe baza acestor conside
rente, în planurile de cercetare pe 
anul 1971 și în următorii s-au intro
dus teme care vizează sporirea con
tribuției cercetării științifice și dez
voltării tehnice la pregătirea asimi
lării și îmbunătățirea licențelor asi
milate, în curs de asimilare, sau care 
urmează a se cumpăra. Nu ar fi, cred, 
neindicat ca, in anumite cazuri, să 
dăm posibilitatea unei competiții în
tre firmele de la care intenționăm să 
achiziționăm licențe și unitățile de 
concepție proprie, aplicînd bineînțe
les elemente de stimulare corespun
zătoare, în cazul unei reușite a ce
lor din urmă.

Competitivitatea caracterizează în 
special produsele care aduc un anu
mit element de noutate. în plină 
desfășurare a revoluției tehnico-știin
țifice contemporane, omenirea este 
cît se poate de receptivă la nou. 
Acest adevăr de necontestat are pro
funde implicații economice, căci pers
pectiva de a cuceri și menține o 
piață este cu atît mai mare, cu cit 
vom prezenta produse care, cel puțin 
sub un anume aspect, să depășească 
produsele existente. Cumpărătorul 
preferă adesea să plătească un preț

mai mare pentru un produs nou. eu 
calități superioare.

Realizarea produselor noi consti
tuie de asemenea rezultatul unei ac
tivități de cercetare aplicativă sau 
de dezvoltare tehnică, desfășurată 
adesea în comun cu beneficiarul; care 
poate contribui concret și favorabil 
la stabilirea caracteristicilor ce ur
mează a fi îmbunătățite. O problemă

electronicii in medicină, extinderea 
aplicațiilor calculatoarelor și electro
nicii in industrie, in agricultură și 
gospodăriile individuale, industria 
medicamentelor etc. Admițînd coeii- 
cienți corespunzători de risc, avem 
perspectiva de a pregăti produse eu 
astfel de calități noi Pentru a realiza 
operativitatea și testul necesar s-ar 
putea realiza inițial serii mibi, sub

COMPETITIVITATEA- 
factor motor al ideilor 

tehnico-științifice noi
esențială, în acest stadiu, este deci 
alegerea corectă a direcțiilor și te
melor de cercetare care să se soldeze 
cu astfel de realizări. Cum trebuie 
făcută alegerea ? Nimeni nu posedă 
formule infailibile, dar mi se pare 
că pot fi reținute cîteva idei. Cred 
că trebuie să ne concentrăm atenția 
în primul rind spre domeniile „ex
plozive" ale tehnicii, cum sint teh
nica de calcul, electronica, tehnica 
nucleară, chimia organică de mic to
naj și altele, iar în cadrul acestora 
să se exploreze acele regiuni in 
care, în mod evident, există foarte 
mult teren nedesțelenit : aplicațiile

formă de microproducție, chiar in a- 
telierele de prototipuri sau stațiile- 
pilot ale institutelor. Această preocu
pare, care ,adesea nu intră în atenția 
unităților producătoare, va trebui 
sporită mult în viitor, în special în 
legătură cu domeniile care prevăd un 
export valoric ridicat, sau în care do
rim să ridicăm nivelul exporturilor, 

în sfîrșit, mă voi referi la o cale 
nouă de a ridica gradul de competi
tivitate al produselor. Poate mai co
rect ar fi s-o denumim. în acest caz, 
întâietate. Este vorba de o „sparge
re" intr-un anumit domeniu al teh
nicii, cu scopul de a crea produse pe

principii și cu funcțiuni complet noi, 
care, în momentul apariției, nu intră 
in competiție — din lipsă de compe
titori. ci dețin o supremație evidentă 
și totală, cu consecințe economice 
corespunzătoare. Pentru a avea ast
fel de realizări, va trebui să acor
dăm o mai mare atenție invențiilor 
și totodată să includem, cu mai mult 
curaj, in planurile noastre teme de 
cercetare fundamentală orientată sau 
aplicativă. Deși coeficienții de risc 
se măresc, este fapt dovedit că suc
cesele obținute compensează chel
tuielile efectuate și aduc beneficii 
importante. Cred, de asemenea, că 
perspectiva de a iniția și organiza 
cooperări și colaborări reciproc a- 
vantajoase, în concordanță cu con
stantele politicii noastre internațio
nale, crește considerabil, dacă vom 
reuși să fim inițiatorii și realizato
rii unor astfel de „spargeri" de teh
nică. Am putea realiza in anumite 
cazuri un schimb util oferind idei și 
primind instalații, utilaje, materiale 
cu caracteristici deosebite, tehnologii 
și altele cu avantaje eoonomice co
respunzătoare.

Competitivitatea, această nouă ca
litate a produselor, are un dușman 
— automulțumirea. Trebuie să spun 
că in discuțiile purtate la unități 
productive am întâlnit adesea arun
cată sămînța automulțumirii. Or, 
chiar dacă astăzi putem să afirmăm 
că unele dintre produsele noastre au 
un nivel competitiv, trebuie să ne 
întrebăm mereu ce va fi în anii ur
mători.

Datorită politicii partidului nostru, 
. în România s-a creat un potențial 
însemnat de concepție, care va cu
noaște o dezvoltare importantă în 

^cincinalul pe care l-am început. La 
solicitarea unităților producătoare, la 
inițiativa acestora sau a unităților de 
cercetare, va trebui amplificată pu
ternic preocuparea pentru competi
tivitate și întâietate, condiții absolut 
'necesare unui comerț exterior efi
cient.

LA FABRICA DE TRICOTAJE 

„MOLDOVA"-IAȘI 

0 GAMĂ LARGĂ
DE ARTICOLE DE CALITATE

Fabrica de tricotaje „Moldova" din cadrul 
Combinatului textil Iași și-a căpătat în ultimii 
ani un meritat prestigiu atît pe piața internă, 
cît și externă. De la această fabrică se livrează 
în prezent către consumatori peste 120 de mo
dele și articole de lenjerie și trenin
guri tricotate pentru copii, femei și băr
bați. Fabrica exportă în prezent trico
taje în Austria, Franța, R.F.G., Chile, Anglia, 
Libia, Olanda, Suedia, U.R.S.S., Israel, Cana
da, S.U.A. și în alte țări. De curind produ
sele fabricii din Iași au fost solicitate de noi 
beneficiari externi, expediindu-se diverse arti
cole de tricotaje la târgurile internaționale din 
Franța, Spania, Congo, China, Tanzania.

La fabrica ieșeană se va realiza în cincina- 
tul actual cu 180 milioane bucăți tricotaje mai 
mult decît rn ultimii cinci ani, sporul fiind 
obținut îndeosebi pe seama creșterii produc
tivității muncii.

Au început să se producă aici și tricotaje 
eu garnituri aplicate tot din tricot, în locul 
celor confecționate din alte materiale. Este 
vorba de bentițe, dantelărie, ajururi și diferite 
alte podoabe care dau confecțiilor tricotate 
mai multă trăinicie și un aspect atrăgător. Co
lectivul de muncă este preocupat, totodată, și 
de problema reducerii importului de materii 
prime și al altor materiale necesare fabricării 
tricotajelor în acest scop, în fabrică se expe
rimentează o tehnologie de prelucrare a trico
turilor din alte materiale. Este vorba de trico
taje din fire poliesteriee în amestec cu bum
bac, precum și din fire poliesterbe texturate,

Creatorii fabricii „Moldova“-Iași vor trimite 
anul acesta în magazine noi modele de trico
taje care îmbină utilul cu frumosul, linia mo
dei cu cerințele cumpărătorilor.

Monole CORCACI
corespondentul „Scînfeii"

că. 
vul 
mai 
inovații, ale căror e- 
conomii posțcaleulate 
ating cifre de bhdinul 
zecilor de mii,. în, mod 
deosebit a reținut a- 
tenția specialiștilor din 
unitate, prin valoarea

practică deosebit 
însemnată, ultima 
Inovație : 
pentru 
procesului de evacuare
și valorificare a lubri- 
fianților proveniți din 
spălarea autovehicu
lelor, a pieselor și a- 
gregatelor din hală și 
atelier 
rației, 
leiului 
taje și

Prin 
tei măsuri a 
posibilă

. unor însemnate canti
tăți de produse petro
liere. care sint utiliza
te drept combustibil la 
centralele termice ale 
autobazei. „Colectivul 
autobazei noastre — 
ne scrie Procopie Be- 
nescu, președintele co
mitetului sindical — 
se mîndrește cu un a- 
semenea om ce are 
miini de aur". Ne ală
turăm pe deplin aces
tei' Justificate caracte-, 
rizări: și îi dorim în 
continuare la... cît mal 
multe inovații I

• Ărgeșana
cu fuiorul.

Tînărul colectiv 
fabricii 
geșana" 
pornit 
stângul.

al
„Ar- 

Pitești a 
drum cu 
dovadă : 

refuzurile 
din cauza

de stofe 
din 
la 
O 

anul trecut 
de mărfuri 
defecțiunilor de cali
tate s-au ridicat la 
nu mai puțin de... 29 
milioane lei. Cores
pondentul nostru ju
dețean. Gheorghe Cîrs- 
tea, spune că cine vizi
tează unitatea nu poa
te să nu observe că 
numărul țesătoarelor 
este întrecut de cel al 
repansatoarelor ce re
mediază defectele din 
țesături. în acest an, 
în pofida asigurărilor 
date cu diferite ocazii

în timpul repa- 
precum și a u- 
ars, de la uti- 
autovehicule.
aplicarea aces- 

deven.it 
recuperarea

de directorul fabricii 
că lucrurile se vor în
drepta, refuzurile de 
calitate continuă. Nu
mai în primele două 
luni ele au ajuns la a- 
proape 16 milioane lei. 

Beneficiarii recla
mă cam aceleași de
fecțiuni la stofe : fria- 
țiuni, diferențieri de 
nuanțe, scămoșeli etc. 
Boala este bine cunos
cută, dar, din .păcate, 
se agravează. Este aș
teptat urgent un „me
dic" de la Ministerul ’ 
Industriei Ușoare. Tra
tamentul de rigoare 
nu mai poate întârzia. 
Sau să renunțăm la 
războaiele de țesut și 
să trecem iar la fuior ?

• Hîrtie minus apă
irigații ?

u-

Hîrtia, cît este de 
răbdătoare, suportă 
cerneala — dar nu și 
apa, fie ea pentru iri
gații. Conducerile
nor cooperative agri
cole din județul Ar
geș au vrut să încerce 
însă o inovație : iri
gații pe hîrtie. S-au 
făcut planuri, schițe, 
proiecte, calcule, so
coteli, bineînțeles pe 
hîrtie — ce mai vor
bă, un adevărat sistem 
de irigații construit 
numai din file de do
sar. Cu 
ducerea 
agricole 
geni se 
țumită

aceasta, con- 
cooperativei 

din Ciofrîn- 
declară mul
și amină de

trei ani amenajarea 
irigațiilor de pe VaA 
lea Topol ogului. Se 
motivează că exact 
pe unde ar trebui să
pat canalul colector 
au fost însămînțate 
culturi. Nu au depă
șit stadiul hîrtiilor 
nici sistemele de iri
gații prevăzute a se 
face in acest, an la 
Dărmănești, Mozăceni- 
Deal. Suseni etc. Și 
deși nu curge apa, 
pică și se adună res
tanțele. Din totalul de 
aproape 6 000 ha cît 
este prevăzut a se iri
ga în județul Argeș, în 
1971, la amenajările lo
cale, realizările sînt 
minime.

• S-a făcut lumină, 
mai urmează plata!

Se critica într-o no
tă publicată tot la a- 
ceastă rubrică faptul 
că stolonii de căpșuni 
expediați de către A- 
grosem cu un vagon 
C.F.R. de la Halmeu 
la Roman au ajuns la 
destinație opăriți. în 
urma cercetărilor în
treprinse de Ministe
rul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor s-a 
ajuns la concluzia 
vina o poartă 
C.F.R.-ul cît și 
întreprindere 
sem".
ce a 
în loc 
a fost 
roar© 
A trebuit 
stația de 
pierzîndu-se două zile. 
Pentru această eroare.

că 
atît 

fosta 
„Agro- 

Vagonul, după 
sosit la Roman, 
să fie descărcat, 
trimis dintr-o e- 
la stația Bacău, 

readus la 
destinație.

13 salariat! din stația 
Roman au fost sanc
ționați. $i acum, vina 
celor care au expediat 
stolonii : in scrisoarea 
de trăsură nu s-a preci
zat că marfa respectivă 
este perisabilă și nu 
s-au aplicat pe vagon 
etichete „mărfuri supu
se stricăciunii". La des
chiderea vagonului în 
stația Roman, o comi
sie a constatat că va
gonul nu a avut ghea
ță și a fost supraîncăr
cat cu lădițele cu sto- 
loni de căpșuni, rămî- 
nînd pentru aerisire i'n 
spațiu foarte mic. Ca 
urmare, plantele s-au 
încins și depreciat. Se 
poate spune că s-a fă
cut lumină. Mai ur
mează plata. Cine su
portă despăgubirile ?

extin.se
deven.it
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DOUĂ PREMIERE PE SCENELE LIRICE încheierea lucrărilor sesiunii

LA BUCUREȘTI
9 LA IAȘI

9
științifice consacrate aniversării

„T U R A N D 0 T“
de PUCCINI

n ROMEO Șl JULIETA*'
Comunei

de PROKOFIEV
Prima scenă lirică a 

țării are în reperto
riul său „Aida", „Ma
dame Butterfly". „Ri- 
goletto", „Trubadurul", 
„Boema", „Tosca", 
„Traviata"... Cu „Tu- 
randot", se adaugă 
încă un spectacol de 
prestigiu menit să îm
bogățească cunoștințe
le melomanilor despre 
muzica italiană, despre 
belcanto șl cantabili
tate, despre inspirația 
melodică, despre cura
jul abordării, fie și în 
planuri secundare, a 
unor tematici sociale, 
atît de spinoase la 
vremea elaborării a- 
cestor lucrați.

„Turandot" este un 
„cîntec de lebădă". 
Compozitorul a des
coperit povestea fru
moasei Turandot în- 
tr-o culegere de bas
me persane t a văzut 
dramatizarea făcută 
de Schiller, după a- 
ceastă poveste j a sim
țit că un personaj ca 
Liu. simbolul devota
mentului pînă la sacri
ficiu, poate da vibra
ție, poate aduce acele 
culori senine, încărca
te de lumină, care să 
contrasteze cu portre
tul lui Turandot. Au
torul face din trlo-ul 
Ping-Pang-Pong, mi
niștri de la curtea 
prințesei, un cuplu 
care inoculează desfă
șurării spirit, care 
comentează cu ageri
me, tăios, tot ce se 
întîmplă în jurul lor s 
ei conchid, rostesc 
vorbe cu tîlc, îți 
destăinuie cele mai 
neștiute secrete.

„Turandot" este cîn- 
tecul ultim al lui 
Puccini Ultima arie, 
scrisă de el, este cea 
a lui Liu | (a terminat 
lucrarea elevul său 
Franco Alfani) | s-a 
marcat și în timpul 
spectacolului. acest 
moment printr-o clipă 
de tăcere, de liniște.

„Turandot" este in
discutabil o operă 
complexă, în care e- 
fectul melodramatic, 
ușor inconsistent, pe 
care se miza îndeosebi 
în creația italiană de 
operă, — chiar și în 
„Boema" sau în „Ma
dame Butterfly" — se 
ocolește vizibil. Pen
tru cîntâreți (pentru 
tenori, soprane), este 
o partitură dificilă, 
care nu se poate ex
pedia cu cîteva me
morări lejere. în ge
neral. se abordează 
atunci cînd interpre- 
ții posedă o experiență 
scenică, cînd vocea 
este perfect șlefuită, 
cînd suflul, capacita
tea cuprinderii întregii

desfășurări nu rezervă 
surprize. Pentru toate 
acestea, pentru calita
tea realizării. „Turan
dot" se impune în re
pertoriul Operei Ro
mâne ca un spectacol 
deosebit.

Regizorul Jean Rîn- 
zescu deapănă po
vestea lui Turan
dot văzută prin ochii 
curtenilor, ai oame
nilor simpli, ai mi
niștrilor. Calaf-Turan- 
dot în cîntul cuplhlui 
Ludovic Spiess-Ma- 
riana Stoica, atestă o 
evoluție cu o matură 
înțelegere, dozîndu-se 
intensitățile, valoarea 
notelor de culminație, 
vocile, de o remarca
bilă calitate, punînd 
accentul pe muzică.

Mandarinul (Mihal 
Panghe), împăratul Al- 
toum (Cristian Mihăi- 
lescu) sînt personaje 
(de data aceasta și 
prin întinderea roluri
lor) prin care regizo
rul enunță de aseme
nea concis, fără a co
menta.

Prin cel tre! miniș
tri (Dionisie Konya, 
Vasile Moldoveanu, 
Ion Stoian) în schimb, 
se arată cum talentul 
actoricesc știe să um
ple scena, regizorul 
conturînd cu inteligen
ță figuri pitorești, dînd 
viață jocului scenic. 
Tot astfel se relevă 
Liu, gîndită profund de 
Teodora Lucaciu, cu 
sensibilitatea cîntăre- 
ței care abordează 
liedul, Timur (accen
tele pline de căldură 
ale lui loan Hvorov) 
sau oamenii simpli 
care intervin, forfo
tesc, acuză, aprobă. A- 
șadar, am urmărit 
personaje statice, dar 
care trăiesc prin dina
mismul poveștii lor 
(Calaf, Turandot) și, 
lingă.eț, clocotul mul- 
ținui,^^^ pes- 
trjțe .care, vibrează .ac
țiunea.

Formula regizorului 
Jean Rînzescu permite 
audierea muzicii, sub
liniază importanța dra
maturgiei muzicale în 
această operă pucci- 
niană, și în același 
timp creează un „spec
tacol" la care ansam
blul nu mai este an
chilozat, ci dimpotrivă 
prompt în replici, pre
zent Am remarcat, la 
premieră, orchestra o- 
perei într-o formă de
osebit de bună, baghe
ta lui Anatol Chisadji 
impunînd exigență și 
corul (dirijor Stelian 
Olaru) cu o rezonanță 
claiă, sincronizat cu 
soliștii, eu ansamblul.

Ascultat în „operă- 
concert", fără fastul

de epocă, fără su
portul decorurilor, con
deiul inspirat al Iul 
Puccini convinge. Ad
miri netulburat dez
voltarea țesăturilor 
vocale, cîștigarea ten
siunii dramatice fără 
risipă de culminație. 
Realizate în spectacol, 
costumele și decoruri
le devin personaje, 
trebuie să-ți comple
teze imaginea despre 
oamenii și vremurile 
povestirii lui Turandot, 
să umple spațiile pe 
care nu le acoperă 
sărăcia mișcării sce
nice, a acțiunii pro
priu-zise, cea pe care 
o vezi (nu cea pe care 
o auzi depănată prin 
cînt). Decorurile Paulei 
Brîncoveanu sînt exce
lente. Mulțimii de 
personaje și cadre li 
s-a găsit un nucleu 
motivic vestimentar, 
decorativ i simbolul 
pagodei. Avînd în ve
dere locul unde se pe
trece acțiunea piesei 
lui Schiller, elementul 
este autentic, Cande
labre, coroana, detalii 
de decor amplifică sau 
reduc la scara lor a- 
cest simbol, dînd sen
zația de unitate. Se 
compune armonia cu
lorilor fără stridențe. 
Pentru primul mo
ment, pare un limbaj 
convențional, cu sta
tuete de cult, cu scări 
ce urcă spre un tron 
impozant... ca în cele 
din urmă să evade
ze în vîrtejuri de 
culoare pe mari pa
nouri care alcătu
iesc fundalul, să ne 
ducă într-o atmosferă 
de basm plină de fan
tezie. Decorurile și 
costumele, în concep
ția Paulei Brînco
veanu, propunînd li
bertăți organizat dis
puse, rafinate sugerări, 
demonstrează o inspi
rată și documentată 
viziune scenografică.

„Turandot", culme a 
genului liric, lucrare 
dificilă, lucrare de re
zistență pentru un re
pertoriu permanent, 
completează pe scena 
Operei Române imagi
nea despre eferves
cența inspirației com
pozitorilor italieni, din 
preajma debutului a- 
cestui secol. După „Tu
randot", sperăm și în 
abordarea mai insis
tentă a unor lucrări 
apropiate vremii noas
tre, a acelor lucrări 
prin care colectivul o- 
perei să demonstreze 
— cum a mal demon
strat — viabilitatea, 
sursele noi și sigure 
de împrospătare a ge
nului.

Povestea lui Romeo 
și a Julietei sale își ' 
află fn spectacolul ie
șean o remarcabilă in
terpretare. Muzica lui 
Prokofiev, caracteriza
tă prin organizarea so
lidă a momentelor, 
îmbinarea și reluarea 
lor pe alte planuri, 
lasă arabescul inspira
ției coregrafice, fante
zia să se desfășoare, 
să comenteze, să lumi
neze faptele. S-a ales, 
drept cadru, culoarea 
albă, imaculată : zece 
panouri verticale, albe, 
alcătuiesc fundalul, ca 
niște largi ferestre, in- 
dicindu-ne înălțimea, 
profunzimea, determi- 
nîndu-ne să ne imagi
năm, la o deschidere 
totală, imensitatea să
lii de la palatul Capu- 
leților, sau la deschi
derea unui singur pa
nou — taina chiliei pă
rintelui Lorenzo... Re
gizoarea și coregrafa 
spectacolului, Mihaela 
Atanasiu, și scenogra
ful George Doroșenco, 
au făcut din „alb" ex
presia liniștei și a ne- 
liniștei, a dragostei și 
a prevestirilor tragice. 
Impresionează simpli
tatea cu care începe 
povestirea „marii iu
biri", direct, fără bro
derii, ocolind dramati
zarea, elementul tea
tral.

„Romeo și Julieta" 
nu a fost gîndit ca un 
balet clasic, cu formu
le cunoscute, deși re
gizoarea nu le evită 
ostentativ, propunînd 
doar „noul". Pasul 
modern — în „dansut 
Tisului molipsitor" al 
lui Mercuțio,de exem
plu, vine de la sine. 
Povestea lui Romeo și 
a Julietei a fost urmă
rită ca o poveste a iu
birii și a jertfei. Au 
fost eliminate scenele 
mai puțin semnificati
ve și s-au înfățișat în
tâmplările eroilor ca o 
istorie care nu începe 
și nu se sfirșește cu ei.

Deși în spectacol se 
păstrează prospețimea 
pe tot timpul desfășu
rării, ne-au reținut a- 
tenlia in special citeva 
momente de o 
brantă inspirație 
întâi scena „i 
bal", în care cei 
tineri 
pentru 
După 
Mercuțio, 
clocotul . ,
spiritului, începe „dan
sul măștilor", ca un 
rit care se face cu res
pect, fără zîmbetul de
gajării, al relaxării. 
Romeo și Julieta ră- 
min nemișcați. Dansul 
își urmează cursul, 
măștile ii despart ; 
măștile trec pe lingă 
ei, ei se privesc ne
mișcați. Tensiunea mo
mentului se creează 
din nemișcarea, din 
suprapunerea dansului 
de curte, nepăsător, 
rece, peste incandes
cența privirilor... Ră- 

scenă Ty-
_ , Clocotind de

ură, și Julieta, care-l 
depășește fără a-i a- 
runca vreo privire, 
înaintează spre mijlo
cul scenei, făcind ca 
dorința de răzbunare 
a lui Tybaldt să se to
pească mocnit. De ase
menea, am reținut ta
bloul din chilia părin
telui Lorenzo, m care 
Romeo și Juliita ofi
ciază dansul celor pa
tru lumini, in care lu
minile, unindu-se două 
cite două, cîștigă in 
intensitate, in sfîrsit, 
memorabilă ni s-a pă
rut scena „Moarte și 
ură", in care, la dimen
siunile ansamblului, se 
reiau ecourile Tisului 
molipsitor al lui Mer
cuțio. Miinile dansato
rilor se rotesc haluci
nant pentru a rămine 
împietrite cînd Ty
baldt îl ucide pe Mer
cuțio, cînd moartea a- 
cestuia, ruptă din zim-

Atanasiu 
cu ace ut 
remarcabi-

Sîmbătă s-au încheiat la București 
lucrările Sesiunii științifice consa
crate universării a 100 de ani de la 
proclamarea Comunei din Paris

în ultima zi a lucrărilor, au fost 
prezentate comunicările : „Aniver
sarea Comunei în anii ilegalității 
P.C.R.", de dr. Olimpiu Matichescu, 
„Tradițiile Comunei în literatura ro
mână", de Ion Felea, „Comuna din 
Paris în conștiința și creația literară 
românească", de dr. Nicolae Liu,

„Comuna și unele aspecte ale condu
cerii luptei revoluționare a clasei 
muncitoare", de conf univ. Traian 
Caraciuc, „Probleme ale conducerii 
vieții social-politice în lumina ex
perienței Comunei din Paris", de 
cont univ Manea Băbuț.

Cuvintul de închidere a lucrărilor 
a fost rostit de Ion Popescu-Puturi, 
directorul Institutului de studii isto
rice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

vi- 
Mai 

.marelui 
doi 

întilnesc 
oară, 

lui 
este

se
prima 
dansul

care 
rîsului și al

min în t: ~ 
baldt, înveșmântat 
negru.

bet și speranță, devine 
certitudine.

Mihaela 
izbutește 
spectacol o
lă simfonie coregrafi
că, in care decorul, 
sugerarea costumelor, 
sensibilizarea luminii 
se completează armo
nios. Această realizare 
coregrafică are puterea 
inspirației, a talentu
lui, a unei inteligente 
și curajoase tălmăciri. 
Exceptând personajul 
Tybaldt (în rol 
Robert), î 
convulsionat 
și concepția 
lui, care ar 
propune, in ____
mișcare, imagini mai 
apropiate suflului în
tregii desfășurări — 
montarea tinerei regi
zoare poate fi punct 
de referință pentru 
spectacolele oricăreia 
dintre scenele noastre 
lirice. Ion Rusu (Ro
meo), Natalia Vron- 
schi-Gașler (Julieta), 
Gh. Stanciu (Mercu- 
țio), Dimitrie Dum
bravă (Benvolio), de 
fapt întreg ansam
blul au relevat rodul 
unei munci tenace, en
tuziaste. Din păcate, 
orchestra, prin lipsa 
de studiu, de instru
mentiști, nu s-a ridi
cat la înălțimea muzi
cii lui Prokofiev și 
nici a viziunii regizo
rale, lăsind, prin inter
pretarea dată, senti
mentul că s-a aflat în 
fața unei poveri pe 
care a dus-o cu mul
tă trudă pînă la capăt.

Originala montare a 
celei mai zguduitoare 
povești de dragoste a 
tuturor timpurilor a- 
duce in atenția publi
cului și a specialiștilor 
o instituție de cultura 
cu 
tăți, 
știe 
tru 
lului modern.

Paul 
întunecat, 

excesiv, 
finalu- 

putea 
aceeași
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teatre

t Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert pentru elevi dat de Corul 
liceului ,,Mihai Viteazul” — 11.
• Opera Română : Giselle — 11; 
Bărbierul din Sevilla — 19,30.
• Teatrul de operetă ; My fair 
lady — 10,30; Contesa Maritza — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L, Cara- 
giale” (sala Comedia) : Săptămîna 
patimilor — 10; Heidelbergul de 
altădată — 15,30; Camera de ală
turi — 20; (sala Studio) : Să nu-ți 
faci prăvălie cu scară — 10; Cui 
i-e frică de Virginia Woolf ? — 
15,30; Moartea ultimului golan — 
20.
• Teatrul de comedie : Cher An
toine — 10,30; Dispariția iul Galy 
Gay — 15,30 ; Nicnic — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Leonce și Lena — 10; Play 
Strindberg — 15; 20; (sala din str. 
Alex. Sahia) : Acești nebuni fă
țarnici — 10; Puricele în ureche 
— 15; Gluga pe ochi — 20.
• Teatrul Mic : Cum se jefuiește

o bancă — 16; Zadarnice jocuri de 
iubire — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) ; Adio Charlie — 10; 
Bărbați fără neveste — 15,30; Cînd 
luna e albastră — 19,30; (sala Stu
dio) : Cercul morții — 10,30; O 
lună Ia țară — 16; Schimbul — 20.
• Teatrul Giulești : Freddy — 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 10; Prestigioasa Loredana 
— 16.
« Teatrul evreiesc de stat: Pe 
placul tuturor — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile lui 
Pluni-Plum — 11; Nocturn IV — 
21.30; (sala din str. Academiei) : 
Punguța cu doi bani — 11.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale” : Caragiale... dar nu teatru
— 10 30; 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu” : Siciliana — 16; 
19,30.
e Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ■ Micul infern
— 15,30; Bimbirică — 19,30, (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : La 
grădina „Cărăbuș" — 19,30.
• Teatrul muzical din Galați (la 
Sala Palatului) : Floare din Hawal
— 11.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Concert de muzică 
populară românească — 19,30.
• Circul „Globus" : Circus expres 
— 16; 19,30.

Aniversarea liceului

multiple posibili- 
un colectiv care 
să pledeze pen- 
vibrația spectaco-

Smaranda OȚEANU
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„Vasile Roaită" din Rm. Vilcea
RM. VÎLCEA (corespondentul 

„Scînteii", P. Dobrescu). Liceul „Va
sile Roaită" din municipiul Rm. Vîl- 
cea și-a sărbătorit semicentenarul, 
în cei 50 de ani de activitate, școala 
a adus o reală contribuție la forma
rea și educarea tinerei generații. în- 
cepîndu-și activitatea cu 4 clase de 
fete, însumînd 160 eleve, liceul vîl- 
cean a ajuns astăzi la peste 1 500 da

. .

elevi. Procesul de învățămînt dis
pune de o puternică bază tehnico- 
materială ; patru laboratoare de fi
zică, chimie, un laborator fonic, ca
binet de matematică, sală de desen 
decorativ, o bibliotecă însumînd pes
te 20 000 volume, două săli de sport, 
un complex sportiv în aer liber etc.

Cu prilejul sărbătoririi semicente
narului. in prezenta tov Petre Dă- 
nică, prim-secretar al Comitetului 
județean Vîlcea al P.C.R., a fost dez
velită o placă comemorativă. Pentru 
rezultatele obținute, organizației de 
tineret a liceului i s-a decernat Di- 

; ploma de onoare a Comitetului Cen
tral al U.Ț C. și drapelul propriu, iar 
organizației de pionieri — diploma 
de unitate fruntașă.

Participanții la adunarea festivă au 
adresat C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, o tele
gramă în care își exprimă sentimen
tul de adîncă mulțumire pentru mi
nunatele condiții de învățămînt crea
te în anii construcției socialiste, ade
ziunea deplină față de politica înțe
leaptă a partidului, angajîndu-se să 
contribuie cu toate forțele la forma
rea, educarea și definirea personali
tății constructorilor de mîine ai so
cialismului.
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• Haiducii lui Șaptecai : PATRIA
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,30.
• Mihal Viteazul î LUCEAFĂRUL
— 8; 12; 16; 20, FEROVIAR — 10,30; 
15; 19, MELODIA — 8,15; 12; 16;
19.45, GLORIA — 8,15; 12; 16; 20, 
FLAMURA — 8,15; 12; 16; 20, CEN
TRAL — 10; 14,30; 18,45.
• Renegata : VICTORIA
11.45: 14,30: 17,15; 20,30.
• Prețui puterii ; GRIVIȚA — 9; 
11,15- 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, MO
DERN — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
20.45.
• Adio, Granada ! s FESTIVAL — 
8,30; 11: 13,30; 16: 18,30; 20,45.
• Cei trei care au speriat Vestul ; 
BUCUREȘTI — 8; 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21.
• Ultima relicvă : LUMINA — 
9,15: 11,30; 13,45: 16: 18,15: 20,30.
• Secretul din Santa Vittoria : 
FAVORIT —' 9,30; 12,15; 15; 17,45;
20.30, CAPITOL 8; 10,45; 13,15; 
16; 18.45: 21,30.
;• O poveste veche, vdche : TIM
PURI NOI — 9,30—17 în conti
nuare.
• Program de filme documenta
re î TIMPURI NOI — 18,30; 20,30.
• Romeo și Julieta : VOLGA r- 
9,45; 12,45; 16; 19,30, MIORIȚA — 
10; 13,30; 16,30; 19,30.
• întoarcerea doctorului Mabuse : 
LIRA — 15,30; 18.
• începutul : LIRA — 20,15.
e Ultimul samurai : VIITORUL — 
15,45; 18,15; 20,15.
• Eliberarea : MUNCA — 16; 19,15.
• Cîntecele mării : PACEA — 16; 
18; 20, COSMOS — 15,30; 18;
• Manhatan — 14,15; 16,30;
Spionii — 21 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Los Tarantos : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30,
• Ș. D. Intră în acțiune : RAHO
VA — 15,30; 18; 20,15.
• Băieți buni, băieți răi : PRO
GRESUL — 15,30; 18, LAROMET — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Lokis : PROGRESUL — 20.
• Bănuit e mortul : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 15,30; 17,45; 
20.
• Un italian în America: BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
• Clanul sicilienilor : DACIA — 
8,30—20,30 în continuare, FLO
RE ASC A — 15,30; 18; 20,30, FLA
CĂRA — 15,30; 18; 20,30.
• Trandafiri roșii pentru Angeli
ca : BUCEGI — 10; 16; 18,15; 2 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 1!
18; 20,15, ARTA — 9,30; 11,30; i: 
15,45; 18; 20,15, GIULEȘTI — II 
18; 20,15.
• Șarada i UNIREA — 15,30;
20,15;. -.hr.? ■
• Cinci pentru infern : DRUMUL 
SĂRII — 14,45; 16,30; 18,30; 20,30.
• Tripla verificare : FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20.
• Genoveva de Brabant: CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• Vagabondul : MOȘILOR — 9;
12.30, 16; 19,30.
• Omul din Sierra : VITAN — 
15.30; 18; 20,15.

20,15.
18,45,

18;
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Dialoguri cu debutanții
„A descoperi într-un tî- 

năr personalitatea incipientă 
e fapta critică cea mai po
zitivă". în ambianța r oas- 
tră spirituală atît de gene
ros propice afirmării tine
relor condeie scriitoricești - 
această afirmație — cu va
loare aforistică — a lui G 
Călinescu se dovedește cu 
atît mai mult pilduitoare. 
O serie de aspecte pri
vind debutul editorial 
și. în genere, modul 
trebuie înțeleasă 
debutului au suscitat dese
ori interesul criticilor și al 
creatorilor care, atît în pre
sa literară cît și în cea co
tidiană — amintim în acest 
sens unele articole apărute 
și în ziarul nostru în ulti
ma vreme — și-âu spus pă
rerea asupra acestor aspec
te. în afara unor asemenea 
opinii sînt demne de re
marcat și o serie de moda
lități practice de stimulare 
a dialogului cu debutanții, 
vizibile în numeroase re
viste literare și de cultură. 
Un exemplu recent ni-1 o- 
feră, de pildă, numărul 12 
al revistei „Tribuna" în 
care este publicat un am
plu florilegiu liric, 
nind cîtorva dintre 
anunță — așa cum 
niază Victor Felea 
ambulul său critic — „ge
nerațiile de mîine ale poe
ziei noastre, cele care vor 
continua în sens major bo
gata ei tradiție". For
ma, e drept prelimina
ră a dialogului cu debutan
ții, dar cea mai vie și efi
cientă, aceea care solici
tă multă responsabilitate, 
tact, intuiție și competență, 
o constituie rubrica „Poșta

ca 
cum 

condiția

aparți- 
cei ce 

subli- 
în pre-

redacției". Pentru a impul
siona acest dialog, a-1 face 
cit mai fecund, unele re
viste literare sau de cultu
ră au încredințat această 
rubrică unor experimentate 
condeie scriitoricești. Fap
tul este cu atît mai vrednic 
de consemnat atunci cînd 
sub semnătura unui critic 
reputat, o asemenea rubri
că capătă o pondere deose- 
,bită în spațiul unei reviste. 
E cazul revistei 
unde, în cadrul 
„A.B.C.", Matei 
cu analizează și îhdrumă 
cu receptivitate și discer- 
nămînt producția începăto
rilor Rubrica este variat 
con-epută, depășindu-se sta
diul strictului răspuns la

„Argeș" 
rubricii 

Călines-

0 mare

corespondență șl a inserării 
și comentării citatelor edifi
catoare. în afara corespon
denței. selectării și publică
rii celor mai promițătoare 
debuturi, cu vădită inten
ție de a le îndruma pe căi 
fertile pașii, Matei Călines- 
cu semnează tot în cadrul 
rubiicii articole ce tratează 
despre funcția literaturii și 
unele probleme esențiale 
ale poeziei și prozei mo
derne, despre însăși semni
ficația 
considerat ca un 
esențial" 
sumarea 
grave, 
destin*, 
debut"), 
gerță și 
artistic cu o temeinică ex
periență de cultură.

Concomitent cu 
tarea unui amplu 
opere reprezentative 
dramaturgiei 
clasice și contemporane 
— în care se materiali
zează, de altminteri, mi
siunea sa primordială pe 
tărimul teatrului — tele
viziunea continuă cu per
severență traducerea în 
fapt artistic a unei iniția
tive ce a mai suscitat în 
presă comentarii favora
bile : aducerea pe micul 
ecran a unor lucrări dra
matice mai puțin cunos
cute din literatura uni
versală. Din această serie 
face parte și ultima sea-

prezen- 
ciclu de 

ale 
românești

debutului literar 
„moment 

ce presupune „a- 
unei răspunderi 

provocarea 
(„Gînduri 

indemnînd 
la însoțirea

ur.ui 
despre 

la exi- 
nctulul

A. ANGHELESCU

actrița
ecran
ră de teatru a televiziunii 
consacrată piesei lui 
Luigi Pirandello, „Viața 
ce ți-am dat".

Meritul spectacolului de 
televiziune realizat de 
Sorana Coroamă este de 
a fi găsit echivalența spe
cifică, perfect adecvată 
exigențelor și servitutilor 
micului ecran, a unei lu
crări dramatice cu o bo
gată încărcătură metafo
rică.

Dar, mai 
ce, seara 
randelliană 
s-a impus 
rea In atenția publicului 
a unei actrițe de mari re-

presus de ori- 
de teatru pl- 
a televiziunii 
prin readuce-

surse Interpretative pe 
care am văzut-o prea rar 
în ultimele stagiuni pe 
scenele teatrelor (de alt
fel, despre folosirea insu
ficientă a uno.- forțe ar
tistice valoroase s-a mai 
scris și se vede că e ne
cesar să se 
Ceea ce 
Cocea în 
ține de 
rilor 
ireaga 
ceașcă este reliefată vir
tuos cu o autentică no
blețe a simplității și sim
plitate a nobleței.

mai scrie), 
realizează Dina 

rolul mamei 
categoria piscu- 

interpretative : în- 
partitură actori-

X

Se cuvin amintite și ce
lelalte contribuții actori
cești la reușită acestui 
spectacol — Olga Tudo- 
rache. Doina Tuțescu, E- 
lena Amaria, Ica Mata- 
che, Violeta Andrei, Dan 
Nuțu, Constantin Dinescu, 
Costel Constantin (mai 
puțin, poate. Andrei Co- 
darcea în roiul pastoru
lui, oarecum distonant in 
contextul atmosferei pi- 
randelliene) — precum și 
aportul montajului Mar- 
găi Niță și al scenogra
fiei lui Vasile Rotaru.

Victor BÎRLĂDEANU

Versuri... triste
Primim din partea 

profesorului l. SANDU- 
LESCU următorul text 
pe care — pentru atitu
dinea ce se degajă și 
pentru detectarea în u- 
nele volume de versuri 
a unei posibile mode — 
îl publicăm :

Se pare, că In ordinea 
intimă a fiecărei creații 
există o tărîmă de ne
prevăzut, sortită să rătă
cească oașii neinițiaților. 
Parcurgînd. de pildă, mul
te pagini din volumul 
.Ceară" al Basarabei Ma
tei, se naște senzația că 
versurile in care-și măr
turisește vocația optimistă 
țin de libertățile farsei. 
Asaltată de metamorfoze 
imprevizibile, poeta ne o- 
feră fețe întunecate, cu
prinse de convulsii Tine
rețea. ..tînâră ca o floare" 
din Imn, dobindește ne
așteptat de repede ..chi
pul însîngerat", „ca un 
animal căruia 1 s-a tăiat

capul" ; in spațiul um
flat, „îngeri rup crengi", 
universul devine o „pră
pastie" Un adevărat des- 
friu tanatologic abundă in 
versurile poetel : 
lide seri / Vor 
Șirate / Pe mese 
cranii, / Printre 
meu va trona, / 
rat și exanguu".
macabre, amintind de u- 
morul de spânzurătoare 
villcnesc, încearcă să în- 
stăpinească atmosfera 
marilor acte tragice. Ima
ginile catastrofice, de 
sfirșit le lume abundă. 
Cu toate acestea, rezul
tatul este de un violent 
naturism: „Gura ta roșie/ 
Cîntă / Și naște făpturi 
monstruoase l Zădărnicind 
Sucuria mea ireală", ori 
.pietre Imense se lăsau 
roase de viermi întune
cați", sau un moment 
somnambulic în care „gî- 
tul se Înclină / însînge- 
rind locui pustiu cu un 
urlet". Stîngăciile hrănite 
:u vorbe mari dizolvă a-

„în pa
sta în- 

metalice 
care al 
Insingu- 

Viziuni

deseori versurile meritu
oase : „Ochii mei să nu 
mai simtă / Decit prunci 
albi alunecind în infern/ 
Urechea să se umfle de 
spațiu / Ca un înger care 
coboară (!) / Și, moartă,/ 
Să îmi sărut eu țeasta 
goală / Cum, vie, / Săru
tam tot ceea ce era plin 
(!!)“. Să recunoaștem că 
poate fi considerată doar 
o licență poetică intenția 
sărutării țestei goale, du
pă moarte ! Și duce la si
tuații de un macabru 
fără nici o contingență cu 
definirea pe care și-o fă
cea în „Imn", poezie ce o 
propunea pe autoare în
tr-o ipostază mai fireas
că. Tînără ca 0

. sînt / vlăstar 
Visător".

Mi se pare 
automistifică. 
dată, sonurile 
înveștmintate în prea mul
te stridențe pentru, a 
nu ne face circumspecți. 
Poeta cultivă iluzia du
pă care în preajma vo
cilor grave se află marea 
poezie. Se află, desigur, 
iar cu condiția ca vocile 
grave să nu fie false, cum 
se întîmplă in versurile 
citate. Delirul, teribilismul 
superficial și țipetele de 
prefăcută disperare nu au 
născut niciodată tensiu
nea poetică. Și-i păcat vă 
intenția poetei (care dove
dește in multe din poeziile 
ei talent și sensibilitate, o 
viziune gravă asupra e- 
xistenței) de a-și pro
pune un excurs liric în 
vecinătatea marilor idei 
poetice — antinomiile fun
damentale trup-suflet, 
materie — spirit — se îm
potmolește în imagini 
contorsionate, vizînd mai 
de grabă grotescul decit 
solemnitatea năzuită

floare
viu venind /

că poeta se 
Deocam- 

grave sînt

I
\
\

\
\
\
\
\
\
i

J

I

I

I

I

I

J

(Urmare din pag. I)

care, de-a lungul 
veacurilor, s-au soli
darizat cu soarta po
porului nostru și i-au 
sprijinit, cu arma cu- 
vintului, lupta spre e- 
liberarea socială. Nu 
a fost ignorată, de 
bună seamă, nici îm
plinirea în plan artis
tic a scrierilor studia
te, pornindu-se de la 
specificitatea fenome
nului estetic, de la ne
cesitatea utilizării lui 
eficiente, in funcție de 
propriile lui valori. 
Sub îndrumarea parti
dului au fost depășite 
erorile dintr-o andmi- 
tă perioadă, artei lite
rare fiindu-i recunos
cute trăsăturile sale 
caracteristice, datorită 
cărora se impune ca 
un factor important de 
înrîurire a conștiințe
lor, de formare a per
sonalității umane.

Un alt aspect care 
merită să fie relevat 
se referă la afirmarea, 
în diverse modalități, 
a culturii române, a 
capacităților noastre 
creatoare și peste ho
tare. Așa cum spunea 
de curînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în 
cuvîntarea rostită la 
întîlnirea cu oamenii 
de artă și cultură, 
„nici o națiune .nu se 
poate dezvolta, nu-și 
poate înscrie cultura 
in sfera civilizației 
mondiale, dacă se izo
lează, dacă nu parti
cipă la circuitul de 
valori spirituale. Da
toria noastră este să 
facem cunoscute peste 
hotare marile reali
zări ale culturii pa
triei noastre, să ne a- 
firmăra cu contribu
ția noastră originală 
Ia patrimoniul civili
zației internaționale". 
Tocmai în acest sens, 
ca p ilustrare concretă 
a modului în care se 
împlinește acest dezi
derat, am putea cita o

lungă listă bibliogra
fică, cuprinzînd nume
roase transpuneri ale 
unor opere literare ro
mânești, clasice și con
temporane. în multe 
alte limbi de pe tot 
globul.

Este interesant de ob
servat că și cercetările 
științifice din domeniul 
literar au început să 
fie cunoscute în stră
inătate. Referindu-mă 
la domeniul preocupă
rilor mele, mi-aș în
gădui să amintesc că 
— în urma dezvoltării 
moderne a discipline
lor literare de la noi, 
în speță a literaturii 
comparate — s-a creat, 
tot din îndemnul con
ducerii de partid și de 
stat, un Comitet națio
nal de literatură com
parată, afiliat de cu
rînd la Asociația inter
națională de literatură 
comparată, for cu o re
putație mondială. De 
asemenea, intervențiile 
reprezentanților noștri 
în diversele reuniuni 
științifice de peste ho
tare, în Comitetul in
ternațional de coordo
nare a istoriei literatu
rilor de limbi europe
ne, cit și colaborările 
internaționale în dife
ritele ramuri ale isto
riei literare dovedesc 
existența în această di
recție a unor mari re
surse, ce se cer și mai 
bine valorificate.

— V-am ruga să vă 
referiți acum la citeva 
dintre acțiunile iniția
te in cinstea aniversă
rii semicentenarului 
înființării partidului de 
Institutul de istorie și 
teorie literară „G, Că- 
linescu" al Academiei 
de științe sociale și po
litice, institut pe care 
îl conduceți.

— în ansamblul ma
nifestărilor consacrate 
sărbătoririi celor cinci 
decenii ce se împlinesc 
de la înființarea parti
dului, ne-am propus să 
aducem o contribuție

specifică, de înaltă ți
nută. Bunăoară, în 
cursul lunii aprilie, 
împreună cu Institutul 
de teorie și istorie a 
artei, vom organiza o 
sesiune de comunicări 
științifice cu tema 
„Aspecte actuale ale 
artei și literaturii ro
mâne". Două volume 
colective, la realizarea 
cărora colaborează ma
joritatea cercetăto
rilor din cadrul insti
tutului nostru, vor 
fi consacrate revis
telor literare iniția
te sau îndrumate 
de Partidul Comunist 
Român în perioada 
dintre cele două răz
boaie mondiale (volu
mul, prezentînd mono
grafic peste 25 de pu
blicații, este coordonat 
de Marin Bucur) pre
cum și succeselor sem
nificative ale literatu
rii române actuale (Mi
hai Novicov și George 
Muntean sînt coordo
natorii acestui volum, 
care va cuprinde studii 
monografice dedicate 
unui număr de peste 30 
de j scriitori). în fine, 
acestui important eve
niment îi este dedicat 
în întregime și cel 
de-al doilea volum pe 
anul în curs al „Revis
tei de istorie și teorie 
literară". înțelegem ca 
în concretizarea oma
giului pe care îl adu
cem partidului la glo
riosul său jubileu să 
punem un accent deo
sebit pe nivelul ideo
logic și științific al co
municărilor, al studii
lor și articolelor în
credințate tiparului, 
astfel incit să subli
niem cit mai pregnant 
rolul deosebit de im
portant ce-i revine 
partidului în dezvolta
rea noii noastre cul
turi socialiste, juste
țea principiilor funda
mentale ale politicii 
sale in domeniul crea
ției literare și artis
tice.
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FAPTUL
DIVERS
Muzeul 
pădurii

De cîtva timp, elevii școlilor 
din Vorona (Botoșani), îndru
mați de cadrele didactice, și-au 
propus să alcătuiască un muzeu 
al pădurii în comuna lor. Pie
sele viitorului muzeu trebuie, 
firește, să le procure singuri. 
De aceea, ei caută ca, din fie
care drumeție, să se întoarcă 
acasă cu exponate care să re
prezinte cit mai fidel flora și 
fauna locurilor din jurul comu
nei — frunze presate, mușchi, 
rădăcini, fructe sălbatice, cuiburi 
de păsărele, insecte, diverse a- 
nimale care vor fi împăiate etc. 
Pentru școlarii care iau parte 
la alcătuirea lui, muzeul pădu
rii constituie încă de pe acum 
un mijloc de dezvoltare a dra
gostei pentru ținutul natal, pen- 
ț u ocrotirea frumuseților na
turii.

Doi 
iresponsabili 
și...
un tractor

Viorel Pop, salariat la uzina 
„Triumf" din Cluj, mergea in
tr-urla din zilele trecute spre co
muna Chinteni. Deodată, i-a a- 
părut in cale un tractor, care, 
deși stătea pe loc, duduia de se 
cutremura pământul sub el : du
pă ce trăsese citeva brazde bune 
pe unul din ogoarele cooperati
vei agricole din localitate, trac
toristul loan Domșa îl lăsase cu 
motorul în funcțiune și plecase 
in sat pentru diverse cumpără
turi. „Profitînd" de o asemenea 
împrejurare, Viorel Pop — cu 
toate că nu avea nici carnet și 
nu știa nici să conducă — s-a 
urcat in șa și a dat frîu liber 
zecilor de cai putere ! Tractorul 
a început să-l poarte in voia lui, 
descriind diverse ocoluri pe 
cimp. tn acest vîrtej total ne
controlat, a dat peste doi copii 
care se jucau pe o pășune și i-a 
accidentat foarte grav.

În ofsaid
Sîntem in posesia rezultatelor 

definitive ale meciului de cupă, 
disputat nu de mult la Tîrgo- 
viște, între echipele de fotbal 
Steaua și F. C. Argeș. La termi
narea lui, după cum se știe, ta
bela de marcaj consemna doar 
două goluri. Calculele ulterioare 
arată însă că, în ziua respectivă; 
104 autovehicule (autocamioane, 
tractoare cu remorci, autobascu
lante, salvări ș.a.) care înconju
rau stadionul „au marcat" toi 
atitea goluri în diferite între
prinderi și instituții situate la 
distanțe de zeci și sute de kilo
metri ! In fruntea clasamentului 
se situează, detașat, județul 
Dîmbovița cu 65 de autovehicu
le. Urmează apoi în ordine : Ca
pitala — 18, Argeșul — 12, Pra
hova — 7, Covasna — 2. Printre 
cei ce au încasat cele mai multe 
și cele mai deosebite goluri de 
acest gen, în plină campanie a- 
gricolă, se numără stațiunile de 
mașini agricole Comișani. Nucet 
și Greci, ai căror suporteri au 
venit la meci cu cite 3 autoca
mioane și 3 autocisterne (! ?). 
cooperativele agricole din Bolo
vani, Comișani, Băleni și Uliești. 
S-au aplicat penalizări ustură
toare și, sperăm, eficiente, ast
fel incit, la viitoarele meciuri, 
jocul în... ofsaid să nu mai fie 
preferat !

Pompieri 
la datorie
Ieri noapte, acoperișul magaziei 

de produse agricole de la I.A.S. 
Pecica se afla în flăcări. Erau în 
pericol valori de aproape două 
milioane de lei. Paznicul Ștefan 
Laxan a dat alarma. A sosit la 
fața locului formația de pompieri 
voluntari din comună, condusă de 
Cornel Frățilă. Intr-un timp re
cord, ei au localizat și lichidat 
incendiul, reușind totodată să 
evacueze întreaga cantitate de ar
pagic șl floarea-soarelui din ma
gazie. Intre timp, au ajuns aici 
și pompierii militari din Arad. 
Lor nu le mat rămăsese însă decît 
să-1 felicite pentru intervenție pe 
pompierii din Pecica și, firește, să 
întreprindă cercetările necesare 
pentru a stabili cauza incendiului.

Dacă nu 
mai venea 
revizia...

Acum cîteva zile, conducerea 
T.A.P.L. Suceava a intrat în pa
nică : casiera colectoare Victoria 
Ursan (șatenă, în vîrstă de 32 de 
ani, născută în comuna Pătrăuți- 
Suceava) nu mai venea să des
chidă casa. A fost căutată la do
miciliu, dar aici n-a fost găsit 
dccît... un bilețel laconic prin 
care anunța familia că „a ple
cat". Unde — nu s-a putut afla. 
In această situație, s-a procedat 
la spargerea casei de bani, 
înăuntru — nici un leu ! V U. 
dispăruse cu tot ceea ce încasa
se în ziua respectivă de la toate 
unitățile de alimentație publică 
din oraș. O 'sumă care ajunge, 
se pare, la citeva sute de mii 
de lei ! De menționat că, doar 
cu cîteva zile înainte de aceas
tă dispariție, cu prilejul unui 
sondaj contabil, se semnalase că 
are lipsuri în casă. După cum 
se vede însă, pînă la revizia de 
fond, care urma să i se_ facă 
peste cîteva zile, ea și-a făcut. .. 
suma. Acum este căutată de zor. 
Dacă o întîlniți, ajutați-o să dea 
totuși casa în primire. Cu tot 
ceremonialul de rigoare.

Rubrică redactata de : 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

SESIUNI ȘTIINȚIFICE 
CONSACRATE ANIVERSĂRII 

SEMICENTENARULUI PARTIDULUI
între 2 și 3 aprilie s-au desfășurat 

la București lucrările sesiunii știin
țifice cu tema : „Contribuția cerce
tărilor sociologice românești la cu
noașterea transformărilor sociale din 
țara noastră realizate sub conduce
rea Partidului Comunist Român", or
ganizată, în cinstea semicentenarului 
Partidului Comunist Român, de Cen
trul de cercetări sociologice al Aca
demiei de științe sociale și politice 
împreună cu Catedra de sociologie a 
Universității din București, labora
toarele de sociologie ale Universități
lor din București, Cluj, Timișoara și 
Centrul de cercetări pentru proble
mele tineretului.

Au participat cadre didactice din 
învăță nîntul superior, conducători de 
institute și unități de cercetare ale 
Academiei de științe sociale și poli
tice, cercetători, reprezentanți ai 
unor instituții și organizații centrale, 
specialiști din producție.

în cadrul lucrărilor au fost dezbă
tute probleme privind politica parti
dului de industrializare socialistă a 
țării, modificările intervenite în struc
tura socială a României, mobilitatea 
socială și profesională, sistematizarea 
și dezvoltarea rurală și urbană, aspec
te ale creșterii nivelului de trai al 
populației, precum 'și transformările 
care au survenit în profilul spiritual 
și în comportamentul tineretului din 
țara noastră.

în încheiere, prof. univ. Miron Con- 
stantinescu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice, a relevat 
contribuția cercetării sociologice la 
rezolvarea unor probleme actuale ale 
dezvoltării sociale și economice din 
țara noastră, subliniind, totodată, în
semnătatea sarcinilor complexe ce 
revin cercetării sociologice în lumi
na hotărîrilor celui de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist Român.

Partieipanții la sesiune au adoptat 
apoi o telegramă adresată Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușcscu, 
în care se spune, printre altele : Ne 
exprimăm și cu acest prilej recunoș
tința pentru condițiile create cerce
tării științifice din țara noastră, pen
tru încrederea ce ni se acordă și vă 
asigurăm, stimate tovarășe secretar 
general, că vom depune toată capa
citatea și talentul nostru creator pen
tru traducerea în fapt a sarcinilor 
trasate de cel de-al X-lea Congres 
al partidului, pentru dezvoltarea 
multilaterală a societății noastre so
cialiste.

★
în Capitală au luat sfirșit sîmbătă 

lucrările sesiunii științifice, organi
zată în cadrul manifestărilor con
sacrate semicentenarului partidului 
de Asociația juriștilor. Institutul de 
cercetări juridice și facultățile de 
drept din București, Cluj și Iași. 
Timp de două zile, cadre didactice u- 
niversitare, cercetători științifici, ju
riști au prezentat un mare număr 
de referate șj coreferate privind ro
lul Partidului Comunist Român, forța 
politică conducătoare a societății 
noastre în dezvoltarea statului și 
dreptului socialists; concepția P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea detnocra- 
■ției' socialiste jn țâra hoăstvă in e- 
tapa actuală ; dezvoltarea multilate
rală a națiunii și a statului socialist 
român în procesul edificării noii 
orinduiri sociale ; perfecționarea ac
tivității organelor puterii de stat în 
lumina Directivelor Congresului al 
X-lea al P.C.R. ; perfecționarea for
melor și metodelor de asigurare a le
galității în administrația de stat; 
rolul politicii externe a României în 
dezvoltarea legalității și promovarea 
securității internaționale ; perfecțio-

LA BRASOV
3

Pregătiri turistice 
pentru 

sezonul estival
în fiecare duminică dimi

neața, numeroși oameni ai mun
cii, elevi și studenți din Brașov, 
pleacă cu autocarele sau trenu
rile în excursii prin țară. Nu
mai în ultimele două luni, cir
ca 10 000 de brașoveni au vizi
tat. prin agenția de turism Bra
șov, orașul București și alte 
localități din țară.

în prezent, agenția de turism 
Brașov este preocupată de pre
gătirea sezonului estival, care, 
pentru brașoveni, se anunță mai 
bogat decît în anii trecuți. S-au 
încheiat contracte pentru petre- 
cerea vacanței pe litoral, la E- 
forie Nord, Eforie Sud și Te- 
chirghiol in vile, hoteluri și case 
particulare. Se preconizează, de 
asemenea, perfectarea unor con
tracte similare cu noua stațiune 
„Saturn". în general, numărul 
locurilor pe care agenția il o- 
feră brașovenilor pe litoral va fi 
în acest an mult mai mare decît 
anul trecut. Aceeași agenție are 
în- plan organizarea unor ex
cursii cu o durată de 5 zile în 
Delta Dunării.

Bogat se anunță și programul 
excursiilor în străinătate. Un 
loc important îl vor ocupa ex
cursiile organizate pe trasee spe
ciale, cum ar fi „Turul capita
lelor", excursie care își propu
ne vizitarea capitalelor unor 
țări socialiste sau excursiile or
ganizate la Leningrad în perioa
da nopților albe. De asemenea, 
se vor organiza excursii cu ca
racter de documentare (Tîrgul 
internațional de la Leipzig), 
excursii prilejuite de întreceri 
sportive, cum ar fi meciul de 
fotbal România — Cehoslovacia. 
O noutate pentru turiștii ama
tori să viziteze diferite țâri in
dividual, cu mijloace proprii 
sau cu trenul : agenția brașo- 
veană le asigură condiții de 
dormit și masă în localitățile 
prin care trec. Prin aceeași a- 
genție se pot solicita locuri pen
tru petrecerea concediului de o- 
dihnâ în stațiunile maritime din 
Bulgaria și Uniunea Sovietică.

N. MOCANU
corespondentul „Scînteii'

aparatului central al adminis- 
de stat în lumina documente-

narea 
trației .... _
lor Congresului al X-lea al P.C.R. ; 
importanța noilor reglementări pen
tru dezvoltarea și perfecționarea re
lațiilor socialiste în agricultura coo
peratistă etc.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, cei prezenți au adresat o 
telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, in care se 
arată, printre altele: Juriștii din țara 
noastră își exprimă totala lor ade
ziune la politica marxist-leninistă a 
partidului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, de 
perfecționare a conducerii vieții so
ciale, de dezvoltare continuă a de
mocrației socialiste. Manifestîndu-și 
gindurile și sentimentele de profun
dă recunoștință față de partid, ju
riștii din țara noastră asigură Comi
tetul Central, pe dumneavoastră, 
iubițe și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că își vor consacra toată 
capacitatea, energia și tot devota
mentul pentru slujirea măreței cauze 
a victoriei socialismului și comu
nismului în patria noastră.

★
Sîmbătă au luat sfirșit lucrările 

simpozionului intitulat „Psihologia 
literară și a educației" organizat de 

, Institutul pedagogic din București, în 
cinstea semicentenarului Partidului 
Comunist Român. Cu acest prilej, 
studenții din anul I și membri ai 
cornului profesoral de la Facultatea 
de filologie a institutului au susținut 
numeroase comunicări pe probleme 
actuale de specialitate.

în încheiere, partieipanții la sesi
une au adoptat, într-o atmosferă de 
puternic entuziasm, o telegramă a- 
dresată Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune : 
„Alături de profesorii noștri, de toți 
partieipanții la lucrările simpozionu
lui, noi, cea mai tînără generație de 
studenți, care am pășit pragul fa
cultății sub semnul glorioasei aniver
sări a partidului, sîntem hotărîți să 
închinăm întreaga energie, entuzias
mul tineresc formării noastre ca vii
toare cadre de nădejde. Oriunde ne 
vom duce, nu vom uita că avem de 
îndeplinit o nobilă misiune, că avem 
de transmis tinerelor vlăstare făclia 
cunoașterii".

(Agerpres)

Primul colocviu al scenografilor
și tehnicienilor de teatru din țară■ l

în sala Dalles, în ambianța Expo
ziției trienale de scenografie, a în
ceput, sîmbătă dimineața, primiți co
locviu al scenografilor jd tehnicieni
lor de teatru din țara noastră.'Coloc
viul. care se desfășoară sub egida 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă și Centrului național al Or
ganizației internaționale a scenogra
filor și tehnicienilor de teatru, oferă, 
celor peste 100 de parti cipanți din 
întreaga țară, prilejul de a face un 
util schimb de păreri în problemele 
de specialitate.

După cum a arătat prof. arh. Tra
ian Nițescu, secretarul genera] al
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Ministrul lucrărilor 
cuințelor din Nigeria, 
avut sîmbătă dimineața o întrevedere 
cu Matei Ghigiu, ministrul construc
țiilor industriale. Cu acest prilej, au 
fost discutate probleme referitoare 
la posibilitățile de dezvoltare a coo
perării și colaborării dintre cele două 
state, în domeniul lucrărilor de con
strucții și montaj.

în cursul aceleiași zile, împreună 
cu experții care il însoțesc, ministrul 
nigerian a vizitat Institutul de cer
cetări pentru construcții (ÎNCERC). 
Uzina de prefabricate „Progresul", 
construcții social-culturale și noi car
tiere de locuințe. Oaspetele s-a in
teresat de modul de organizare a 
cercetării în domeniul construcțiiloi, 
de procesele tehnologice utilizate în 
unitățile vizitate și a exprimat apre
cieri pozitive la adresa noilor edificii, 
a execuției și arhitecturii lor.

Cu prilejul prezenței in țara noas
tră a delegației nigeriene, ministrul 
construcțiilor industriale a oferit un 
dejun.

Centrului național al O.I.S.T.T., în 
programul acestei manifestări sînt 
înscrise o serie de referate- tratîhd' 
diverse aspecte ale creației și pro
ducției din domeniul artei spectaco
lului. Cu același prilej, vor fi vizi
tate instituții bucureștene care pre
zintă interes din punct de vedere al 
utilării scenice și al dotării tehnice, 
cum sînt Studioul de televiziune, 
Studioul cinematografic „Buftea", 
șantierul Teatrului Național, teatrele 
„Lucia Sturdza Bulandra" și Ciu
lești. Colocviul ia sfirșit in ziua de 9 
aprilie.

riei vor juca meciul-retur din 
cadrul preliminariilor U.E.F.A.

în țară se vor disputa urmă
toarele jocuri : Universitatea 
Cluj — Politehnica Iași ; C.F.R. 
Timișoara — Steagul roșu 
Brașov ; Farul Constanța — 
C.F.R. Cluj ; F. C. Argeș — 
Sport Club Bacău ; Petrolul 
Ploiești — U.T. Arad ; Jiul 
Petroșani — Universitatea Cra
iova.

Toate meciurile din țară 
încep la ora 16,30.

șutul său a nimerit bara porții apă
rate de Kater". Comentatorul arată
în continuare că înfringerea echipei 
române se datorește și greșelilor co
mise de portarii Dincă și Munteanu.

După meci căpitanul echipei V.F.L. 
Gummersbach, Klaus Brand, a de
clarat : „A fost cel mal greu meci al 
nostru susținut în finalele „Cupei 
campionilor europeni". în momen
tele cheie. jucătorii noștri s-au 
descurcat bine, dovedind că alcătu
iesc o echipă închegată".

Unul dintre antrenorii echipei Stea
ua București. Otto Thelman, recu
noaște valoarea formației vest-ger
mane dar, declară el, „tot atît do 
bine am fi putut cîștiga și noi. 
Șansa nu a fost însă de partea noas
tră. S-a ratat foarte mult".

ceasta partidă, dar nu au reușit a- 
cest lucru. La egalitate de puncte, 
regulamentul campionatului prevede 
ca departajarea să se facă pe baza 
rezultatelor înregistrate în meciurile 
directe dintre echipele respective. 
Cum echipa R F. a Germaniei cîști- 
gase primul joc la o diferență de 5 
puncte, iar S.U.A. pe cel de-al doi
lea la numai patru, prima formație 
își păstrează locui in prima grupă a 
campionatelor.

FOTBAL

Programul meciurilor de astăzi
în cadrul etapei a XlX-a a 

campionatului diviziei A la 
fotbal se vor desfășura astăzi 
șapte meciuri Pe stadionul Di
namo din Capitală, cu înce
pere de la ora 14,30, este pro
gramată partida dintre forma
țiile bucureștene Dinamo și 
Progresul. Amintim că îrt con
tinuarea acestei partide, de ia 
ora 16,15, reprezentativele de 
juniori ale României și Bulga-

DUPĂ FINALA C.C.E. LA HANDBAL MASCULIN
Comentînd finala „Cupei campio

nilor europeni" la handbal masculin, 
disputată la Dortmund între echi
pele V.F.L. Gummersbach și Steaua 
București, corespondentul agenției 
vest-germane ,,D.P.A.“ notează în
tre altele : „Cîștigînd cu 17—16 jo
cul împotriva puternicei formații 
Steaua București, echipa V.F.L. 
Gummersbach cucerește pentru a 
treia oară trofeul. Finala a oferit un 
joc bun, o luptă dusă in mare ten
siune, alimentata și de o galerie 
extrem de zgomotoasă. Handballștii 
vest-germani au avut ceva mai mul
tă șansă, intr-un final deschis ori
cărui rezultat. Asul echipei române 
a fost din nou Gheorghe Gruia, care 
a înscris șase goluri, dar de patru ori

Campionatul mondial de hochei
® ECHIPA S.U.A. N-A PUTUT EVITA RETROGRADAREA

Lupta pentru evitarea retrogradă
rii din prima grupă a campionatului 
mondial de hochei pe gheață a avut 
un final mai puțin obișnuit. Deși a 
cîștigat ultimul său joc (5—1 cu echi
pa R. F. a Germaniei), selecționata 
S. U. A. va participa anul viitor in 
grupa B a competiției. Hocheistii 
americani, care pierduseră in tur cu 
7—2. trebuiau să cîștige cu o dife
rență de minimum cinci goluri a-

Semnarea protocolului 
comercial 

pe termen lung
intre România si Sudan

9

La 1 aprilie a.c. a fost semnat la 
Khartum protocolul comercial pe 
termen lung între guvernul Repu
blicii Socialiste România șî guvernul 
Republicii Democratice Sudan. Pro
tocolul reglementează schimburile de 
mărfuri pe perioada 1971—1973.

(Agerpres)

Cronica zilei
publice și lo- 
F. Okunno, a

(Agerpres)

(Agerpres)

)

A 26-A ANIVERSARE
A ELIBERĂRII UNGARIEI

Se împlinesc astăzi 26 de ani de la un eveniment de 
mare însemnătate în istoria poporului ungar — elibe
rarea patriei sale de sub jugul fascist și nașterea Un
gariei noi, populare.

La 4 aprilie 1945, ca urmare a eroicelor bătălii pur
tate împotriva fascismului, a victoriilor strălucite cu
cerite de forțele armate ale Uniunii Sovietice, care a 
dus pe umerii ei greul războiului antihitlerist, între
gul teritoriu ai Ungariei a fost eliberat. Cot la cot cu 
oștile sovietice au luptat cu vitejie ostașii și ofițerii ar
matei române, aducind contribuția poporului nostru la 
eliberarea poporului ungar, la înfringerea definitivă a 
fascismului.

îr, perioada care a trecut de atunci, oamenii muncii 
din Ungaria, deveniți stăpîni pe propriile destine, au 
reușit în scurtă vreme să vindece rănile pricinuite de 
război, au înfăptuit profunde transformări înnoitoare 
in viața social-politică a țării. Ca rezultat al activității 
desfășurate de-a lungul anilor sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, ei au repurtat suc
cese remarcabile in creșterea continuă a forțelor de 
producție, in dezvoltarea economiei, științei și culturii, 
in toate domeniile operei de construcție socialistă. Ma
rile obiective industriale — fabrici și uzine, termo
centrale și șantiere — ridicate în anii puterii populare, 
noile ramuri industriale create, realizările dobindite în 
creșterea continuă a producției industriale și agricole, sti- 
mulînd pulsul întregii vieți economice, generează pro-

TELEGRAME

Cu ocazia celei de-a 26-a aniversări 
a eliberării Ungariei, președintele 
Marii Adunări Naționale, Ștefan 
Voitec, a trimis o telegramă de felici
tare președintelui Adunării de Stat a 
R. P. Ungare, Kallai Gyula, iar mi
nistru! afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu. a trimis o telegramă mi
nistrului 
Ungare, 
felicitări 
similare 
Național 
liste. Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
Comitetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist. Consiliul Național al 
Femeilor, Comitetul Național pentrh 
apărarea păcii și Comitetul foștilor 
luptători antifasciști.

afacerilor externe al R. P. 
Peter Janos. Telegrame de 
au mai trimis organizațiilor 
din R. P. Ungară Consiliul 
al Frontului Unității Socia-

(Agerpres)

Plecarea
in R. P. Ungară
a unor delegații
județene de partid

La invitația ..comitetelor județeni! 
Bekes, Hajdu*— Bihar și Szabolcs — 
Szatmâr, ale Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, delegații ale comi
tetelor județene Timiș, Arad, Bihor 
și Satu-Mare, ale Partidului Comu
nist Român, au plecat în țara vecină, 
pentru a participa la festivitățile pri
lejuite de cea de-a XXVI-a aniver
sare a eliberării Ungariei de sub 
jugul fascist.

(Agerpres)

LUPTE: Concursul 

* de la Budapesta
BUDAPESTA 3 (Agerpres). — în 

turneul internațional de lupte greco- 
romane de la Budapesta sportivul ro
mân Gheorghe Berceanu (cat. 48 kg) 
l-a învins prin tuș pe Demianin 
(U.R.S.S.). în limitele categoriei 
kg. bulgarul Kirov l-a întrecut 
puncte pe Doncek (Ungaria). La 
tegoria 57 kg., Szony (Ungaria)

52 
la 

ca- 
a 

ciștigat la puncte în fața polonezului 
Marczyniak.

BOX: Olivares
sia
3

recîștigat
titlul mondial

la 
titlul

17 000 de spectatori au urmărit 
Los Angeles meciul pentru 
mondial de box la categoria cocoș 
între mexicanii Cucho Castillo (deți
nătorul centurii) și Ruben Olivares. 
A învins la puncte Ruben Olivares, 
care recucerește astfel titlul mondial 
pierdut în luna octombrie a anului 
trecut.

în palmaresul lui Olivares sînt în
scrise 57 de victorii din 62 de intîl- 
niri susținute pînă în prezent.

În cîteva rînduri
ECHIPA OLIMPICA DE FOTBAL

A IUGOSLAVIEI a cîștigat primul 
său meci din preliminariile turneului 
J.O.. de la Miinchen. în partida dis
putată la Dublin, fotbaliștii iugoslavi 
au terminat învingători cu scorul de 
1—0 (l—0). în fata echipei Irlandei. 
Golul 
nutul

victoriei a fost marcat în mi-
34 de Hammarsmit.

LA FALKIRK, in cadrul campio
natului britanic de fotbal rezervat 
echipelor de amatori, reprezentativa 
Angliei a întrecut cu scorul de 2—0 
(2—0) selecționata Scoției.

LA TURNEUL DE VOLEI DE LA 
BRATISLAVA, reprezentativa Ceho
slovaciei a întrecut cu scorul de 3—1 
(15—11, 15—8. 9—15, 15-13) formația 
Ungariei. în alte două partide dis
putate s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Selecționata orașului Bra- 
tislava-R.D. Germană 3—1 (5—15, 
15—6. 15—8, 15—5) ; Cehoslovacia B- 
Bulgaria 3—1 (6—15. 16—14, 15-47,
15—2).

în clasament conduce Cehoslovacia 
A cu 6 puncte, urmată de Ceho
slovacia B — 5 puncte. Bratislava — 
5 puncte. Ungaria — 4 puncte. Bul
garia — 4 puncte și R.D. Germană — 
3 puncte.

funde procese înnoitoare, duc Ia schimbarea continuă 
a înfățișării orașelor și satelor țării, la îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale celor ce muncesc. Poporul ro
mân urmărește cu caldă simpatie activitatea construc
tivă a oamenilor muncii din Ungaria și sc bucură 
sincer de toate înfăptuirile lor în edificarea vieții noi. 

între România și Ungaria, intre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, intre 
popoarele noastre s-au statornicit trainice relații de 
prietenie și colaborare, bazate pe principiile marxism- 
leninismului și internaționalismului proletar. Avind 
puternice tradiții în lupta comună pentru eliberarea 
națională și socială dusă de-a lungul vremurilor de 
forțele înaintate din cele două țări, relațiile româno- 
ungare s-au ridicat pe noi trepte în anii socialismului. 
O dezvoltare continuă a cunoscut colaborarea reciprocă 
pe tărim politic, economic, tehnico-științific, cultural ; 
s-au lărgit contactele pe linie de partid și de stat, 
schimburile de vizite și de experiență în diferite do
menii ale construcției socialiste. Evoluția mereu ascen
dentă a prieteniei și colaborării româno-ungare cores
punde intereselor ambelor popoare, cauzei generale a 
socialismului și păcii.

Cu prilejul sărbătorii naționale a R. P. Ungare, po
porul român transmite 
frățesc și urarea de a 
înflorirea patriei sale

O bogată hartă

economico-sociale

A
I

Ungaria în care

Ungaria circula o 
se mișcă, se în- 

țara stă pe loc", 
încetat

în ziarele ungare, noutățile privind 
cele mai recente înfăptuiri sint per
manent prezente. Iată cîteva, spicuite 
la întîmplare din numerosul buchet 
de realizări din ultima perioadă : la 
Ajka a intrat în funcțiune un nou 
furnal de topit aluminiu ; recent 
construita fabrică de polietilenă de 
la Combinatul chimic din Leninvaros 
a produs primele tone pentru ex
port ; la Szeged a fost dat în folo
sință un centru de. cercetări biolo
gice al Academiei de Științe ; în 
cartierul Obuda din Budapesta a 
fost predat la cheie cel de-al 
1 000-lea apartament ; la Gyor se 
înaltă clădirile viitorului Institut su
perior de transporturi și telecomu
nicații ; la Szekesfehervar a început 
să producă cu întreaga capacitate 
uriașul laminor de aluminiu etc., etc. 
Nu există județ în '* 
să nu se constru
iască anual dife
rite întreprinderi 
Industriale, uni- 
tăți economice.. și 
«Șociai-eulturale — 
obiective ce de
termină schim
bări continue în 
peisajul economic 
și social.

în trecut, în 
vorbă : „pămîntul 
vîrtește, dar țara stă pe 
Acest proverb a încetat de mult 
să mai fie valabil. în anii construc
ției socialiste, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, 
procesele dezvoltării economice și 
sociale se desfășoară neîntrerupt, 
dînd naștere unor înnoiri esențiale 
pe harta țării. în acești ani au fost 
construite aproximativ 1 100 noi în
treprinderi industriale, peste 8 600 
de obiective social-culturale și mai 
bine de. 1 000 000 de locuințe. Pe în
tinderi unde odinioară creșteau doar 
bălării sau plugurile trăgeau brazde, 
se ridică astăzi importante uzine, 
fabrici, șantiere în jurul cărora au 
luat naștere și se dezvoltă orașe noi 
cu multe mii de locuitori. Dunauj- 
varos, Leninvaros, Kazincbarcika 
sînt centre industriale bine cunoscu
te astăzi în Ungaria, ca și peste ho
tare. Simultan eu apariția noilor 
așezări, multe alte localități vechi 
au început să trăiască o nouă tine
rețe. Așezări rurale pină nu de mult 
adîncite în anonimat au devenit 
adevărate orașe — cum sînt Ajka, 
Komlo, Varpalota, Szaszhalombata 
sau înota.

Zilele trecute, Oficiul central de 
statistică din Ungaria a dat publi
cității datele privind realizarea celui 
de-al 3-lea olan cincinal de dezvol
tare a economiei naționale pe anii 
1966—1970. Această perioadă a mar
cat o etapă însemnată în dezvolta
rea economiei ungare. A fost aplicat 
un nou sistem de conducere și pla
nificare a economiei naționale, co
respunzător cerințelor și sarcinilor 
dezvoltării în continuare a econo
miei ungare. Pornind de la aceste

CORESPONDENTA 
DIN BUDAPESTA 

DE LA AL. PINTEA
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PROGRAMUL I
Deschiderea emisiunii. Gim
nastica de dimineață.
Matineu duminical pentru 
copii. Spectacol prezentat de 
formațiile artistice ale pio
nierilor și școlarilor din sec
torul 2 al Capitalei, în 
cinstea aniversării semicen
tenarului P.C.R.
Viața satului.
Albumul compozitorilor ro
mâni : Sigismund Toduță. 
Prezintă compozitorul Cornel 
Țăranu. își dau concursul : 
Ion Budoiu, Andrei Agoston, 
Ferdinand Weiss, corul și 
orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii — dirijor Iosif 
Conta, orchestra Filarmoni
cii „George Enescu” — 
jată de Kurt Mazur.
De strajă patriei.
In reluare, la cererea 
spectatorilor. Interpret!
drăgițl de muzică populară. 
Emisiune în limba maghiară. 
Fotbal : Dinamo—Progresul
și Austria—Ungaria. Trans- 

diri-

tele- 
în-

poporului ungar un cald salut 
obține noi și mari succese în 
socialiste.

r

cerințe, s-au stabilit ca obiective de 
prim ordin creșterea rentabilității si 
a productivității muncii, reducerea 
prețului de cost, îmbunătățirea cali
tății produselor. în acest sens, un 
rol primordial il au introducerea 
tehnicii noi, dezvoltarea continuă a 
activității științifice și legarea ei 
strînsă de producția materială. Po
trivit datelor statistice,' în ultimii 
cinci ani producția industrială a spo
rit cu 35 la sută, actualul ei volum 
global fiind de 8 ori mai mare decît 
în anul 1938.

între 1966 și 1970 au fost date în 
folosință aproape o sută de noi 
obiective Industriale mari — uzine 
chimice și rafinării, furnale și oțelă- 
rii. întreprinderi metalurgice și de 
construcții de mașini, laminoare, 
termocentrale. întreprinderi ale in

dustriei ușoare și 
_. alimentare. Ca

urmare a politicii 
partidului și sta- 

1 3,Ktului ungar--'71 de 
stabilire a unui 
just echilibru e- 

— conomic intre di
feritele regiuni 
ale țării, au luat 

naștere numeroase unități industria
le, cu precădere în județele și orașele 
rămase în urmă din acest punct de 
vedere.

Deosebit de semnificative sint ți 
succesele obținute în agricultura so
cialistă a Ungariei. Măsurile adoptate 
pentru extinderea continuă a proce
sului de mecanizare a lucrărilor agri
cole, de folosire pe scară largă a în
grășămintelor chimice, de sporire a su
prafețelor irigate, la care se adaugă 
— ca element esențial — hărnicia și 
priceperea țăranului ungur, au asi
gurat sporirea recoltelor la hectar și 
dezvoltarea largă a creșterii anima
lelor. în ultimii cinci ani producția 
agricolă globală a crescut cu 16 la 
sută față 
obținîndu-se 
realizări în 
satelor țării, 
cestora.

Eforturile
rea economică a Ungariei, realizările 
dobindite pe acest plan au drept 
corolar firesc măsurile luate pe linia 
ridicării nivelului de trai al mase
lor ponulare. Paralel cu realizările 
în construcția de locuințe — despre 
care am amintit — s-a dezvoltat 
continuu rețeaua sanitară, (există 
astăzi 23 500 medici și 84 500 paturi 
de spital), a crescut numărul case
lor de cultură și bibliotecilor, iar 
școlile și institutele de învățămînt 
superior sînt frecventate de pesle 
340 000 elevi și 81 500 studenți.

Întîmpinînd aniversarea marii lor 
sărbători naționale cu multă însu
flețire, cu înfăptuiri de seamă, oa
menii muncii din R. P. Ungară își 
manifestă hotărirea de a obține noi 
și mari succese în toate domeniile 
operei de construcție socialistă, în 
înflorirea continuă a patriei lor.

de cincinalul 
totodată 

schimbarea 
în viața locuitorilor a-

precedent, 
importante 

înfățișării

făcute pentru dezvolta-

I
misiuni directe de la Bucu
rești și Viena.

18,00 Cîntare patriei — Concurs 
coral interj udețean. Participă 
corurile reprezentative din 
județele: Galati, Dolj, Arad. 
■Prezintă Mihai Florea.

19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.-
20,00 50 de ani în 50 de evocări. 

Anul 1941.
20.10 Film artistic : „Inamicul pu

blic nr. 1“. Acest film este 
programat ca un omagiu a- 
dus lui Fernandel, unul din 
marii actori contemporani.

21,55 26 de ani de la eliberarea 
Ungariei — film documentar.

22.10 Telejurnalul de noapte.
22.20 Selecțiuni din concursul 

„Premiul Euroviziunii" — 
1971.

PROGRAMUL II

20,10

22,05
22,10

23,00

Reîntîlnire cu personaje în
drăgite de copii. Baronul 
Milnchausen.
Seară de teatru : „Doi pe un 
balansoar" de W. Gibson. In
terpretează Leopoldina Bălă
nuță și Victor Rebengluc. 
Regia : Radu Penciulescu.
Buletin de știri.
Reluarea serialului de sîmbă
tă seara — „Incoruptibilii".
închiderea emisiunii progra
mului II.
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Lucrările Congresului ACORDUL PETROLIER
DE LA TRIPOLI

al XXIV-lea al P.C.U.S
o Majorarea prețului 

petrolului libian

ȘEDINȚA DE SÎMBĂTĂ
9 9

MOSCOVA 3 (Agerpres). — în ca
drul lucrărilor Congresului al XXIV- 
lea al P.C.U.S., au continuat dezba
terile pe marginea rapoartelor de ac
tivitate al C.C. al P.C.U.S. și al Co
misiei Centrale de Revizie. Au luat 
cuvintul A. V. Kovalenko, prim-se
cretar al Comitetului regional Oren
burg al P.C.U.S., scriitorul M. A. 
Șolohov, V. I. Konotop, prim-secre
tar al Comitetului regional Moscova 
al P.C.U.S., D. Rasulov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din R.S.S. Tadjikă, 
T. Usubaliev, prim-secretar al C.C.

al P.C. din R.S.S. Kirghiză, A. V. 
Viktorov, brigadier la Uzina de rul
menți nr 1 din Moscova, M. Gapu- 
rov, prim-secretar al C.C. al P.C. din 
R.S.S. Turkmenă, A. A Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
A. V. Gorskaia, profesoară la o școa
lă din Vorkuta.

Vorbitorii s-au referit la rezulta
tele obținute de poporul sovietic în 
realizarea planului cincinal, Ia acti
vitatea organelor și organizațiilor de 
partid între cele două congrese, pre
cum și la sarcinile de viitor pentru

Uniunii
Rodnei 

C C al

dezvoltarea multilaterală a 
Sovietice.

Congresul a fost salutat de 
Arismendi, prim-secretar al 
P.C. din Uruguay, Keison Fomwihan,
vicepreședinte al C.C al Frontului 
patriotic laoțian, Aarne Saarinen 
președintele P.C. din Finlanda, Abdcl 
Mohsen Abu Nour, membru al Co
mitetului Executiv Suprem al Uniu
nii Socialiste Arabe din R.A.U., Ro
dolfo Ghioldi, membru 
lui Executiv al C.C. al 
gentina.

Lucrările congresului 
la 5 aprilie.

al Ccmitetu- 
P C. din Ar-
vor continua

După ' 
vineri 
un a- 
petro-

TRIPOLI 3 (Agerpres). — 
îndelungi și dificile tratative, 
seara a fost semnat la Tripoli 
cord între Libia și companiile 
liere occidentale care operează pe te
ritoriul libian, a anunțat Abdeslam 
Jallud, vice-prim-ministru al Libiei. 
Acordul a fost încheiat pe o perioadă 
de 5 ani și prevede majorarea „pre
țului afișat" al petrolului libian de 
la 2,55 dolari per baril la 3,45 dolari.

Companiile petroliere au acceptat, 
de asemenea, ca impozitul asupra 
beneficiilor realizate să fie mărit de 
la 50 la sută la 55 la sută. Pe de altă 
parte, potrivit comunicatului, admi
nistrația companiilor s-a angajat că 
va continua cercetarea și lucrările 
de prospectări petroliere și va efec
tua investiții în Libia din beneficiile 
realizate prin exploatarea țițeiului.

Prevederile acordului intră în vi
goare începînd de la 20 martie 1971.

Roma. Mii de oameni în timpul unei recente manifestații de protest împotriva provocărilor elementelor neofas
ciste italiene Telefoto : A.P.-Agerpres

ATACURI ALE FORJELOR PATRIOTICE 
SUD VIETNAMEZE

SAIGON 3 (Agerpres). — Unitățile 
Frontului național de Eliberare din 
Vietnamul de sud au lansat, in ulti
mele 24 de ore. mai multe atacuri 
împotriva pozițiilor americano-saigo- 
neze, informează Agenția France

Presse, citind surse militare din ca
pitala Vietnamului de sud.

Obiectivele atacate de patrioți sînt 
situate în zonele de nord și centrală 
ale Vietnamului de sud.

S. U. A

O rezoluție împotriva continuării
războiului din Indochina

WASHINGTON 3 — Coresponden
tul Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Pentru prima dată de la dez
lănțuirea războiului din Vietnam, 
congresmenii democrați din Camera 
reprezentanților s-au pronunțat eu o 
mare majoritate împotriva continuă
rii războiului în Asia de sud-est, vo- 
tînd cu 138 pentru, și 62 contra o re
zoluție prin care cer retragerea tutu
ror trupelor americane din Indochina 
pînă la sfîrșitul anului 1972.

O rezoluție aproape similară, însă 
cu un termen de execuție pînă la 
sfîrșitul anului curent, a fost adoptată 
luna . trecută cu o mare majoritate 
de voturi de către senatorii , demo
crați din Camera superioară a Con
gresului.

Actuala concertare a eforturilor 
majorității democrate din Senat și 
Camera reprezentanților este, după 
părerea presei americane, de rău au
gur pentru încercările Administrației 
de a menține 
prezentanților 
litici duse de 
china.

Observatorii 
zoluțiile antirăzboinice ale majorității 
democrate din Senat și Camera re
prezentanților drept o reflectare a 
nemulțumirii opiniei publice față de 
intervenția in Indochina.

Mai mulți membri republicani ai 
Camerei reprezentanților au adresat

colegilor lor din Congres o scrisoare 
în care îi invită să depună eforturi 
sporite în vederea retragerii trupelor 
S.U.A. din Indochina pînă la sfîrși- 
tul acestui an. în document, care, 
potrivit agenției Associated Press, 
constituie un indiciu privind „o se
rie de schimbări ce au loc in pre
zent in atitudinea membrilor Con
gresului in ceea ce privește războiul 
din Indochina", se arată : „îngrijo
rarea crescindă a poporului ameri
can față de rolul S.U.A. în tragicul 
război din Asia de sud-est a înmul
țit considerabil, în ultima vreme, 
rîndurile americanilor care oer re
tragerea la o dată apropiată a tru
pelor noastre din această zonă".

FRANȚA Șl N.A.T.0

universalizării

M. DEBRE : Sistemul inte 
grării nu corespunde inte 

reselor franceze

BONN

cel puțin Camera re
de partea actualei po
statele Unite în Indo-
politici apreciază re-

PARIS 3 — Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite : 
Aproximativ 40 de organizații — 
printre care P.C.F., Convenții insti
tuțiilor republicane, Mișcarea pentru 
pace, C.G.T., C.F.D.T. — au lansat 
un apel pentru organizarea in comun, 
între 21 aprilie și 9 mai, a unor ma
nifestații și adunări regionale in în
treaga Franță, pentru a cere retra
gerea totală din Indochina a tuturor 
forțelor americane, pentru ca po
poarele laoțian, vietnamez și khmer 
să poată exercita în mod liber drep
tul lor de a-și alege propria lor 
soartă.

Sub titlul „Europa — acțiuni 
și nu vorbe", cunoscutul săptămâ
nal englez „TRIBUNE" a publicat 
un articol redacțional în care 
pledează pentru convocarea u- 
nei conferințe general-europene 
în problema securității și cola
borării. Ideea convocării unei 
conferințe privind securitatea 
europeană este la ordinea zilei 
de aproape doi ani, scrie săptă
minalul. De atunci, de cind ță
rile socialiste au sugerat că este 
timpul să se treacă la negocieri 
serioase pentru a se ajunge la 
un acord, s-au făcut multe pro
puneri și contra propuneri. In 
context, săptăminalul englez re
levă semnificația pozitivă a în
cheierii tratatelor polono—vest- 
german și sovieto—vest-ger- 
man, precum și a convorbirilor 
dintre R.D.G. și R.F.G. „Tri
bune" critică poziția acelora care 
Condiționează convocarea confe- 
rinț^T'de o reglementare a pro
blemelor Berlinului occidental, 
afirmând că „o asemenea pozi
ție amintește de cei care pun 
căruța înaintea cailor". „Proble
ma Berlinului occidental — opi
nează săptăminalul englez — 
poate fi mult mai ușor rezolvată 
în cadrul unei înțelegeri euro
pene".

Convorbiri italo-vest germane
BONN 3 (Agerpres). — La Bonn au 

avut loc, vineri, primele convorbiri 
ale cancelarului federal, Willy Brandt, 
cu primul ministru italian, Emilio 
Colombo, aflat într-o vizită oficială 
în R.F.G. După o întrevedere cu 
ușile închise, între cei doi șefi de 
guverne au urmat discuții la care 
au participat și miniștrii de externe, 
Walter Scheel și Aldo Moro. Prima 
zi a convorbirilor a fost consacrată, 
îndeosebi, problemelor europene, 
fiind discutate relațiile Est-Vest, po
litica R.F.G. de normalizare a rela
țiilor cu țările socialiste europene,

precum și alte chestiuni, între care 
cele referitoare la Piața comună.

Intr-o declarație făcută presei, 
după prima rundă a convorbirilor, 
premierul italian a subliniat că a- 
cestea se înscriu în cadrjjl acțiuni
lor întreprinse în vederea consoli
dării păcii și securității în Europa, 
pentru deschiderea de noi căi în fa
voarea destinderii și pentru coope
rarea între Est și Vest. El s-a pro
nunțat, totodată, pentru menținerea 
și dezvoltarea relațiilor cu Statele 
Unite și a participării la Alianța 
Atlantică.

ORIENTUL APROPIAT
o CALM LA AMMAN

ARGENTINA

PARIS 3 (Agerpres). — „In rela
țiile Franței cu N.A.T.O. nu se 
poate vorbi despre integrare", a de
clarat ziariștilor ministrul francez al 
apărării, Michel Debre, cu prilejul 
unei inspecții făcute la o bază mili
tară aeriană. Ministrul a precizat că 
„sistemul integrării na este aplica
bil, interesele Franței și sensul exis
tenței ei impunînd ca apărarea na
țională să fie de concepție franceză".

. AMMAN 3 (Agerpres).— Situația a 
redevenit calmă în capitala Iordaniei, 
după incidentele care au avut loc în 
noaptea de joi spre vineri. După cum 
menționează agenția France Presse, 
numai citeva patrule ale poliției și 
armatei iordaniene puteau fi văzute 
vineri seara in centrul și periferiile 
Ammanului.

Pe de altă parte, agenția M.E.N. 
anunță că Sudanul și-a rechemat mi
siunea sa militară de pe lingă Co
mitetul superior arab din Iordania. 
Citind surse oficiale sudaneze, agen
ția citată adaugă că această hotărîre 
a fost luată ca urmare a continuării 
incidentelor iordaniano-palestinene. 
Comitetul superior arab a fost creat 
in octombrie anul trecut, avind mi
siunea de a supraveghea aplicarea 
acordurilor încheiate 
Amman intre guvernul 
forțele palestinene.

exprimată-hotărîrea guvernului ame
rican „de ă continua să depună efor
turi pentru scoaterea tratativelor din 
actualul impas". McCloskey a preci
zat că este vorba de un răspuns la 
mesajul adresat, luna trecută, pre
ședintelui S.U.A. de către Anwar 
Sadat. Referindu-se la propunerea 
președintelui egiptean privirid redes
chiderea Canalului de Suez, purtăto
rul de cuvînt a declarat că „orice 
propunere menită să apropie cele 
două părți, și să reducă tensiunea din 
zonă trebui" luată în considerare cu 
cea mai mare atenție".

Pregătiri pentru revenirea
la sistemul parlamentar

la Cairo și 
iordanian și

® M. RIAD VA FACE 0 VI 
ZiTĂ LA MOSCOVA

O. M. S.
GENEVA 3 (Agerpres). — Delega

ția guvernamentală a R. D. Germane, 
care se află in prezent la Geneva, 
a fost primită de dr. M. G. Candau, 
directorul general al Organizației 
Mondiale a Sănătății. Cu acest pri
lej, menționează agenția A.D.N.. con
ducătorul delegației, Ewald Moldt, 
adjunct al ministrului de externe, a 
subliniat necesitatea primirii R.D.G. 
în rindul membrilor O.M.S. El a evi
dențiat faptul că un număr crescind 
de state sprijină această cerere a 
R.D.G., în interesul sporirii autori
tății și eficacității organizației. 
Dr. Qandau s-a pronunțat, Ia rîndul 
său, în 
O.M.S.

favoarea universalizării

care asigură 
de la Zarka

Conducta petrolieră 
alimentarea rafinăriei 
(situată la 35 km nord-est de . Am
man), aruncată în aer joi noaptea de 
grupuri de comando palestinene, a 
fost repusă în funcțiune — a anun
țat un purtător de cuvînt al Minis
terului de Interne Iordanian.

• MESAJUL PREȘEDINTE
LUI NIX0N ADRESAT 
PREȘEDINTELUI SADAT

. WASHINGTON.- Purtătorul 
cuvînt al Departamentului de 
S.U.A., Robert McCloskey, a 
mat că președintele Statelor 
Richard Nixon, a adresat un 
președintelui R.A.U., Anwar 
Potrivit agenției U.P.I., în mesaj este

□ □ □ 00

de 
Stat al 
confir- 
Unite, 
mesaj 
Sadat.

Mahmud Riad, vicepremier și mi
nistru de externe al Republicii Arabe 
Unite, va face săptămina viitoare o 
vizită la Moscova, anunță ziarul „Al 
Gumhuria", citat de agenția M.E.N. 
El va avea convorbiri cu ministrul 
afacerilor externe al Uniunii Sovie
tice, Andrei Gromîko, și cu alte ofi
cialități sovietice asupra evoluției 
situației din Orientul Apropiat, în 
lumina ultimelor sale contacte cu 
Gunnar Jarring, a convorbirilor avute 
într-o serie de capitale occidentale 
și în Iran, ca și a schimbului de 
mesaje între Cairo și Washington, 
menționează agenția egipteană.ic

★
Cu prilejul unei lntîlniri cu zia

riștii greci și corespondenții străini 
acreditați la Atena, ministrul aface
rilor externe al R.A.U., Mahmud 
Riad, a afirmat că Grecia, ca țară 
mediteraneană, „poate contribui în
tr-o măsură considerabilă Ia regle
mentarea 
Apropiat, 
Israelului 
pate".

BUENOS AIRES 3 (Agerpres). — 
Ministrul argentinean al afacerilor 
interne, Arturo Mor Roig, va avea în 
cursul săptămînii viitoare întrevederi 
separate cu liderii principalelor zece 
partide politice din tară, pentru a 
dezbate un program de revenire a 
Argentinei la sistemul parlamentar. 
O primă măsură în cadrul acestui 
program o constituie ridicarea inter
dicției asupra activității partidelor 
politice, impusă în urmă cu aproapa • 
cinci ani. Hotărîrea a fost anunțată 
de șeful statului, generalul Alejandro 
Lanusse, la scurt timp după demite
rea fostului președinte. Roberto 
Levingston.

problemelor Orientulu 
insistînd asupra retragerii 
din teritoriile arabe ocu-

In continuarea manifestărilor 
consacrate celei de-a 20-a ani
versări a Asociației de prietenie 
Finlanda-România, vineri a avut 
loc adunarea festivă a filialei 
asociației din orașul Turku. Cu 
acest prilej, au rostit cuvîntări 
Vaino Leino, primarul orașului 
Turku, și Octav Livezeanu, vice
președintă dl I.R.R.C.S. Mirced 
Bălănescu, ambasadorul Româ
niei în Finlanda, a înmînat rec
torului Universității din Turku, 
profesorul Nils-Erik Enkvist, 
vechi instrumente muzicale ro
mânești și unele lucrări in lim
ba română dedicate marelui 
compozitor finlandez Ian Sibe
lius. ' (Agerpres)

agențiile de presă transmit:
Partidul Comunist Italian 

și Partidul Socialist Italian 
al Unității Proletare se vor 
prezenta într-un front comun la ale
gerile din iunie a,c. pentru Consiliul 
regional (Parlamentul) din Sicilia. O 
declarație comună relevă că cele 
două partide au hotărît să prezinte o 
listă unică de candidați pentru a ob
ține votul unui număr cit mai mare 
de alegători și a asigura forțelor de 
stînga o largă reprezentare în Parla
mentul Siciliei.

Stalul peruvian a preluat 
firmei 

i.", 
mare parte

controlul asupra 
„British peruvian corp 
care administra cea mai
a rețelei feroviare a țării. într-un 
comunicat dat publicității de Minis
terul Muncii se precizează că mă
sura are scopul „de a apăra intere
sele muncitorilor în condițiile gravei 
crize financiare prin, care trece în 
prezent corporația".

merei populare a Parlamentului că 
guvernul său este ferm decis să pună 
capăt privilegiilor financiare și celor
lalte „vestigii ale feudalismului*1 de 
care beneficiază foștii maharadjahi. 
Indira Gandhi a afirmat, de aseme
nea, că guvernul pe care il prezidează 
va adopta de urgență măsuri in ve
derea dezvoltării economice și sociale 
a țării. Ea a subliniat, în acest sens, 
necesitatea extinderii sectorului de 
stat și importanța contribuției aces
tuia la realizarea obiectivelor sociale.

Nori deasupra economiei britanice

Un avion al companiei ae
riene vest-germane „Luft
hansa", inaugurînd comunicațiile 
aeriene regulate dintre capitala polo- . 
neză și Frankfurt pe Main, a aterizat 
vineri la Varșovia. La bordul avio
nului, relatează agenția P.A.P., a so
sit un grup de oaspeți din R. F. a 
Germaniei, condus de Georg Leber, 
ministrul transporturilor și poștelor.

Ministrul comerțului al 
R. P. Albania, Kict> NgJi'la' [-a 
primit pe Sverre Sohlman și Ake 
Myrlov, reprezentanți ai Societății 
generale de export a Suediei, infor
mează agenția A.T.A. La convorbirea 
ce a avut loc cu acest prilej a partici
pat Sheri Baboci, președintele Came
rei albaneze de comerț.

numit în funcțiile de ministru al 
afacerilor externe, de ministru al 
apărării naționale și de secretar al 
comerțului și industriei, devenite 
vacante joi prin demisiile, nemoti
vate public, ale titularilor lor, pe 
Jose Antonio Moca Oterro, Federico 
Garcia Capurro și, respectiv, Juan 
Pedro Amestoz. Demisiile și rema
nierea au intervenit în contextul in
tensificării activității organizației 
ilegale „Tupamaros" și frămîntărilor 
sociale.

Krste Țrvenkovski, merti- 
bru al Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I., membru al 
Consiliului Federației al Iugoslaviei, 
aflat Ia Lusaka în calitate de trimis 
special al președintelui Iosip Broz 
Tito, a avut convorbiri cu ministrul 
zambian al afacerilor externe, Elijah 
Mudenda. Cu acest prilej, s-a făcut 
un schimb de păreri asupra situației 
internaționale actuale și a relații] 
bilaterale.

Scoaterea în alara legii 
a organizației separatiste „Frontul 
pentru eliberarea Quebecului", a fost 
cerută oficial de șeful guvernului 
provinciei canadiene Quebec, Robert 
Bourassa, care s-a adresat în acest 
sens primului ministru al guvernului 
federal, Pierre Elliott Trudeau.

De la falimentul răsunător al Iui 
„Rolls-Royce", orașul Derby, a cărui 
viață este legată de mai multe de
cenii prin atîtea fire de activitatea 
acestei firme, trăiește sub spectrul, 
crizei. „Orașul care moare" — îl ca
racterizează săptăminalul „TRI
BUNE", descriind atmosfera depri
mantă instaurată de citeva săptămîni 
in acest oraș, altădată prosper, din 
Midlands.

Pentru locuitorii orașului viitorul 
se prezintă în culori deloc trandafirii.* 
Există puține motive să se creadă că 
Derby va reuși să mai atragă în vii
torul apropiat vreo altă ramură a in
dustriei. Falimentul a venit ca un trăz- 
net pentru zecile de mii de salariați 
ai întreprinderilor „Rolls-Royce". 
Muncitori cu înaltă calificare, crea
tori ai mașinilor și motoarelor de a- 
vioane care le-a dus faima departe 
de hotarele țării, sînt amenințați cu 
șomajul. „20 000 de oameni din Derby 
care lucrează pentru Rolls-Royce — 
scrie „Tribune" — așteaptă cu neîn
credere jocul de pocker dintre Lon
dra și Washington privind soarta mo
torului de avion RB-211". Pînă acum 
au și fost concediați aproape două 
mii. Dacă RB-211 este abandonat, 
concedierile vor lua proporții catas
trofale. în oraș magazinele și-au re
dus drastic desfacerile, nu se mai 
vinde pe credit. Pe multe clădiri au 
apărut anunțuri „de închiriat" sau 
„de Vînzare". Oamenii pleacă să-și 
încerce norocul pe alte meleaguri. 
Dar unde ?

Socul provocat de prăbușirea fir
mei „Rolls-Royce" — „o calamitate 
națională", cum o numea ziarul 
„SCOTSTMAN" — a fost deosebit de 
puternic, antrenînd declinul a nume
roase alte companii (circa o sută) cu

care coopera. Multe au fost nevoite 
să-și lichideze activitatea, fie lăsînd 
pe drumuri pe muncitorii considerați 
a fi un ..surplus", fie reducîndu-le 
timpul de lucru și, concomitent, sa
lariile.

Falimentul lui „Rolls-Royce" nu 
este singurul, ci doar unul — din cele 
mai spectaculoase, evident — consi
derat de experți un simptom alar
mant pentru evoluția economiei bri
tanice. Aproape că nu există sector 
economic care să nu treacă prin mari 
dificultăți. Industria siderurgică a 
anunțat in urmă cu două săptămîni 
un „surplus" de peste 7 000 de mun
citori. Fabricile de hîrtie din Scoția 
au „simplificat" producția și cu 
ceasta 1 800 de salariați au rămas 
drumuri.

în prezent. în Anglia (inclusiv 
Irlanda de Nord) cifra șomajului 
atins aproape 800 000. fiind cea 
ridicată din ultimele patru decenii.

La Dundee. în Scoția, la o agenție 
de angajare a brațelor de muncă, s-a 
publicat un anunț lapidar : „Se caută 
un șofer" : a doua zi la locul res
pectiv s-au prezentat nu mai puțin 
de 600 de persoane 1 Acest fact, rela
tat de numeroase ziare, a stîrnit o 
profundă- emoție. Iar întîmnlarea de 
la Dundee nu este deloc izolată. Du
pă aprecierea ziarului „SUNDAY 
TIMES", se așteaptă ca „iarna vii
toare în Anglia să tie un milion de 
șomeri".

Ziarul „DAILY MAIL" se referă oe 
de altă parte la creșterea tot mai 
pronunțată a șomajului în rîndul in
telectualității. citind din interven
ția deputatului Mark Hushes, ros- 
t'ță în Camera comunelor, ziarul ara
tă că „anroape 10 000 de absolvenți ai 
facultăților nu vor putea găsi de lucru

a- 
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în 
a 
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la sfîrșitul anului universitar, deoa
rece patronii nu mai fac angajări". 
Se semnalează, de asemenea, accen
tuarea șomajului în rîndurile oame
nilor de știință, al inginerilor și teh
nicienilor.

Nimic nu 
seninare a 
ciale. Noul 
finanțelor l-a prezentat la 30 martie 
în fața Camerei comunelor, nu face 
altceva decit să reafirme actualul curs 
al politicii economice guvernamenta
le, ceea ce se interpretează aci, de că
tre un șir de publicații și cercuri po
litice britanice, în sensul că greutățile 
prin care trece Anglia vor fi aruncate 
pe spinarea celor ce muncesc. Bugetul 
va consfinți „reducerea cheltuielilor 
publice" anunțată in octombrie anul 
trecut, fapt care va urca cheltuielile 
fiecărei familii cu cite 2—3 lire ster
line pe săptămină. Desigur, pentru 
cei cu venituri mari aceasta nu în
seamnă nimic, dar sînt sute de mii 
de oameni ai muncii care au un venit 
sub 25 lire pe săptămină (mulți pri
mesc 15—20 lire) pentru care aceste 
cheltuieli suplimentare, pe lingă a- 
celea determinate de creșterea pre
surilor și a chiriilor, înseamnă o re
ducere sensibilă a nivelului de trai.

Iată de ce falimentul de la „Rolls- 
Royce" depășește prin implicațiile și 
semnificația lui sfera unui eveniment 
local, fiind un veritabil semnal de 
alarmă nu numai pentru miile de 
mupcițori concediați din Derby, ci și 
pentru zecile de mii din întreaga 
Anglie, care Jrăiesc acum sub spec
trul șomajului.

Primul ministru al Indiei,
Indira Gandhi, a declarat în fața Ca-

Președintele Uruguayului,
Jorge Pacheco Areco, a procedat la 
o remaniere a guvernului său. ~El a

lasă să se întrevadă o în- 
atmosferei economico-so- 
buget, pe care ministrul

Londra, 3.
N. PLOPEANU

Astăzi, se împlinesc 10 ani de la proclamarea independentei Senegalului. In 
această perioadă poporul senegalez a depus eforturi însemnate pentru li
chidarea grelei moșteniri coloniale, pentru dezvoltarea țării. In fotografie : 

aspect din capitala tării — Dakar

La Ambasada României din 
Varșovia a fost organizată o con
ferință de presă pentru publi
cațiile, instituțiile și oficiile spe
cializate pe probleme de turism 
din Polonia. Cu acest prilej, cei 
prezenți au fost informați des
pre dezvoltarea turismului de 
toate gradele in România și 
creșterea capacității de găzdui
re a unui număr sporit de tu
riști străini in acest an. Totoda
tă, au fost înfățișate condițiile 
pe care le oferă România turiști
lor de toate categoriile pe lito
ralul Mării Negre și în alte re
giuni, precum și măsurile care 
au fost luate în vederea promo
vării schimburilor turistice.

„Cosmos-403" - un 0011 
satelit al Pămîntului — a fost lansat 
în Uniunea Sovietică, anunță agen
ția T.A.S.S. La bordul lui se află 
aparatură științifică destinată cerce
tării spațiului cosmic.

Numărul șomerilor din 
Statele Unite a atins in luna 
martie 5 200 000, reprezentînd 6 la 
sută din totalul populației active, a 
anunțat Ministerul Muncii al S.U.A.

Primul zbor pe noua linie 
internațională aeriană Bu
dapesta - Madrid 3 fost efec- 
tuat Ia 2 aprilie de un avion al com
paniei ungare „Malev“.

Descoperiri spațiale in

evoluției sistemului

WASHINGTON 3 (A- 
gerpres). — Doi sa- 
vanți americani și unul 
francez au anunțat 
descoperiri spațiale a- 
preciate a avea o mare 
importanță in studiul 
evoluției sistemului so
lar. Vorbind la o con
ferință de presă ținută 
la sediul N.A.S.A. din 
Washington, savanții 
Garry Thomas și Char
les Lillie, de la Uni
versitatea din Colo
rado, și profesorul Jac
ques Blamont, de 
Universitatea din 
ris, au relevat că 
ceste descoperiri 
vesc un „vint

la 
Pa- 

a- 
pri- 

inter-

stelar" de hidrogen cu 
o temperatură foarte 
înaltă și o „anvelopă" 
compusă, de asemenea, 
din hidrogen care în
conjoară cometele pe 
distanțe de milioane de 
kilometri. Descoperiri
le au fost făcute prin 
intermediul sateliților 
americani „Ogo-5" și 
„Oao-2".

tn ce privește „via
tul interstelar", savanții 
au afirmat că el s-ar 
deplasa cu o viteză de 
16 000 km pe oră și ar 
veni din constelațiile 
Scorpionului și Săgetă
torului, deplasindu-se 
pe o traiectorie eliptică
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problema

solar

spre constelația Tauru
lui. Temperatura sa a 
fost estimată de sa- 
vanți la aproximativ 
5000 de grade C.

Referitor la „anvelo
pa" de hidrogen care 
înconjoară cometele, 
ea se întinde, potrivit 
afirmațiilor profesoru
lui Blamont, pe aproxi
mativ 15 milioane de 
kilometri. Acest hidro
gen s-ar fi degajat prin 
disocierea vaporilor de 
apă proveniți din cris
talele de gheață 
care ar fi formate 
cleele cometelor, __
influența unor tempe
raturi înalte.
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