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la Porțile 

de Fier

ECONOMICE?
Se discută mult, In ultima vreme, 

despre modul în care trebuie înțe
leasă gestiunea economică în con
dițiile existenței centralelor industria
le și a celorlalte unități cu statut de 
centrală, despre felul în care este 
mai bine să fie aplicate prin
cipiile ei. în practică au fost a- 
doptate soluții diverse, impuse în 
parte de specificul activității fiecărei 
centrale industriale. Totuși, sînt ca
zuri în care s-a recurs la rezolvări 
ce nu slujesc scopului esențial ur
mărit prin organizarea 
lor, acela de a se 
eficiență maximă în ________
economică, de a se gospodări cît mai 
rațional mijloacele materiale și bă
nești. Pe bună dreptate sublinia 
tovarășul 
tervenind 
rea de lucru a conducătorilor centra
lelor industriale și ai celorlalte uni
tăți cu statut de centrală, că în ca
drul centralelor trebuie să existe 
întreprinderi cu un singur tip de 
gestiune, în așa fel incit singura uni
tate care are relații cu bugetul să fie 
centrala. Esențialul constă în crearea 
condițiilor ca atît la nivelul centralei, 
cît și al întreprinderilor să se pună 
în aplicare pe scară largă principiile 
gestiunii eoonomice, în vederea obți
nerii unei eficiente cît mai ridicate 
în activitatea productivă.

Dintre principiile de bază ale ges
tiunii eoonomice, m-aș referi în mod 
deosebit la cel privind răspunderea 
ce revine fiecărei unități pentru ges
tionarea cu maximum de randament 
a mijloacelor materiale și bănești ce 
le sînt puse la dispoziție. Din rezul
tatele de pină acum, se poate aprecia 
că. In general, centralele, — cu toate 
că au adoptat forme organizatorice 
diferite — se preocupă de desfășura
rea în cit mai bune condiții a activi
tății economice și financiare. Consi
liile de administrație dintr-o serie de 
centrale au întreprins variate acțiuni 
care au vizat diminuarea imobilizări
lor, sporirea producției marfă vîn- 
dută și încasată, reducerea cheltuie
lilor de producție, folosirea mai in
tensă a avantajelor cooperării dintre 
unitățile centralei. Așa, de pildă, la

centrale- 
realiza o 
activitatea

Nicolae Ceaușescu, in
to discuțiile la constatul-

Centrala industrială de țevi și trefi
late din București, în mai multe rîn- 
duri s-au examinat problemele ridi
cate de îndeplinirea indicatorilor 
eoonomioo-financiari și, în mod deo
sebit, cele legate de existența imobi
lizărilor de fonduri. Măsurile stabi
lite au fost urmărite cu perseverență 
și — drept urmare — ele s-au ma
terializat anul trecut în creșterea 
rentabilității producției la 9,67 la 
sută, față de 8,97 la sută cît s-a pla
nificat, precum și în diminuarea cu 
peste 60 la sută a imobilizărilor în 
stocuri supranormative. Similar, con
siliul de administrație al Centralei 
industriale de producere a energiei 
electrice și termice din Capitală a 
intervenit cu insistență pentru elimi
narea cauzelor care generează pagube 
materiale. Așa se explică faptul că 
în a doua jumătate a anului trecut 
cheltuielile neeconomicoase 
cu 47 la sută mai mici 
mul semestru, acestea 
numai a mia parte din 
tuielilor de producție.

Desigur, în cazul celor două cen
trale, ca și al altora, măsurile iniția
te pentru mai buna gospodărire a 
resurselor materiale și bănești și-au 
dovedit eficiența, dar ele trebuie să 
fie continuate pentru că multe alte 
posibilități au rămas nefructificate. 
Ceea ce vreau să subliniez cu deo
sebire, însă, este că multe centrale 
nu-și exercită încă pe deplin atribu
țiile ce Ie revin în domeniul finan- 
ciar-contabil. Pe de o parte, unor 
centrale, ministerele nu le-au acordat 
toate competențele prevăzute în sta
tutul cadru, iar pe de alta, aceste 
competențe sînt ignorate în practică. 
Există încă paralelisme la unele cen
trale între activitatea aparatului 
propriu și a celui aparținînd unită
ților subordonate.

Esența gestiunii economice constă, 
cum bine se știe. In acoperirea chel
tuielilor din veniturile proprii și ob
ținerea de beneficii, ceea ce presu
pune că în ucma eforturilor umane, 
financiare și materiale să fie dobîn-

au fost 
decît în pri- 
reprezentînd 
totalul chel-
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Trăim în aceste zile 
premergătoare sărbă
toririi unei jumătăți de 
veac de la crearea 
partidului momente de 
intensă emulație crea
toare, de evaluare cu 
înalt discernămînt cri
tic a întregii noastre 
activități artistice. E- 
venimentul solemn din 
viața poporului nostru 
stimulează întrea
ga capacitate a 
oamenilor de artă, 
îl îndeamnă — 
printr-un 
permanent 
realitatea 
înconjurătoare — 
spre aprofundarea 
și îmbogățirea 
tezaurului spiri
tual al societății 
noastre socialiste. 
Acest colocviu 
perpetuu cu pro
pria noastră con- i 
știință, desfășu
rat, ca și poezia 
noastră, în fonii 
cetății, în fața 
acestei opinii pu
blice atît de ge
neroase, atît de nobil 
înțeleaptă, se impune 
ca o cerință definitorie 
a creației, a posibili
tății de autodepășire, 
conține, în ultimă ana
liză, plasma germina
tivă a oricărei litera
turi sensibilizate de 
ritmurile lumii con
temporane.

Ca scriitor al acestui 
moment, nu poți să 
nu manifești aderență 
pasionată la arta ce 
exprimă condiția omu
lui In contemporanei
tate. Substanța poeziei 
actuale, sensul ei ma
jor se cer înțelese în- 
tr-un asemenea con
text.

Materia și idealitatea 
poeziei sînt două mă
suri inseparabile ale 
aceluiași proces. Ma
teria poeziei noastre în 
tot ce are mai împli
nit, expresiv, iși află 
temelia în contempo-

dialog 
cu 

lumii

raneitatea noastră, în 
acea 
ta te,
dită șl visată de noi, 
in realitățile noastre 
concrete, în adîncul 
societății noastre dina
mice ce-și înalță pro
priul chip prin efor
tul tuturor oameni
lor. Cotemporaneitatea 
noastră reprezintă un

contemporanei- 
subliniez, zi-

PCR
O

te i

I rcam
JGLORIOSUL. 

SEMICENTENAR

ținut vast, animat ne
contenit de lupta pen
tru un viitor mai bun. 
„Dacă universul e un 
uriaș, atunci omul este 
piatra lui prețioasă*-, 
spunea un înțelept. 
Tocmai OMUL re
prezintă cel mai de 
preț giuvaer al poeziei 
din toate timpurile. Și 
dacă spun că poezia 
irumpe din contempo
raneitate, am în vede
re nu numai prezen
tul, imediatul, ci o în
treagă reprezentare a 
istoriei noastre, o ima
gine panoramică de 
dimensiuni uriașe a 
devenirii noastre în a- 
ceastă parte a lumii. 
Este clar că chiar dacă 
poezia își extrage sub
stanța din legendă și 
mit, din memoria tre
cutului eroic sau tul
bure, încrincer.at, din- 
tr-o temporalitate în-
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depărtată, ea se im
pregnează temeinic de 
contemporaneitate, își 
modelează sensurile 
dintr-o viziune actua- 

- lă. Contemporaneita
tea este un concept 
polivalent, în continuă 
mișcare, care nu se a- 
dresează numai artei. 
Dar există clemente a- 
nume care înscriu poe

zia în fluxul gîn- 
dirii și al expri
mării actuale. 
Poezia ține de 
om, mai precis 
imaginează un a- 
numit tip de om, 
în cazul nostru 
tipul omului co
munist. în acest 
sens poezia ulti
melor decenii a 
străbătut etape 
importante. Gîn- 
direa poetică, arta 
lirică s-au dife
rențiat și par
curg un proces, 
nu întotdeauna 
ușor de observat, i 
de subtilă cu- > 
noaștere, rafina- l 

ment aș spune, prin 
care încearcă să sesi
zeze. să-și apropie re
gistrul întins al muta
țiilor sociale 
conștiință ale 
contemporan, 
se află neîndoielnic în 
fața unei noi tipologii 
umane, cu idealuri, as
pirații, calități morale 
și de voință superioa
re ; surprinderea 
castor coordonate 
tine de regimul 
cărei poezii ce se a- 
dresează conștiinței 
maselor, care încearcă 
nu numai s-o recreeze 
artistic, dar s-o și în- 
rîurească. Bineînțeles, 
ne aflăm în situația 
de a constata o ipos
tază temporală a poe
ziei și una care, în

Grigore HAGIU

(Continuare 
în pag. a IV-a)

dite rezultate economice cit mal 
mari. în condițiile constituirii cen
tralelor, consider că nu poate fi 
vorba de slăbirea gestiunii eoo
nomice în întreprinderile compo
nente — așa cum încearcă unii 
specialiști să acrediteze ideea — ci, 
dimpotrivă, principiile acestei me
tode de conducere trebuie să se aplice 
la un nivel superior, cu o mai mare 
eficiență. Să argumentăm. întreprin
derile din cadrul centralei, prin faptul 
că sînt degrevate de anumite sarcini 
pe linie de aprovizionare și desfacere, 
cercetare, investiții, ca și din dome
niul financiar-contabil, preluate a- 
cum de centrală, au posibilitatea 
să-și concentreze atenția asupra pro
blemelor producției, perfecționării 
proceselor tehnologice, îmbunătățirii 
calității produselor, reducerii cheltu
ielilor materiale, creșterii producti
vității muncii ș. a.

Chiar în aceste condiții, unităților 
economice din cadrul centralelor și 
combinatelor le revin responsabili
tăți și atribuții . în fundamentarea 
planurilor econorhieo-financiare și. 
firește, in îndeplinirea sarcinilor de 
plan care mențin esența gestiunii 
economice. Acestor unități nu numai 
că li se asigură de către centrală 
mijloacele materiale și financiare, 
dar ele au obligația să urmărească 
îndeplinirea unor indicatori econo- 
mico-financiari care reflectă sintetic 
preocuparea ce trebuie manifestată 
la locul unde se realizează pro
ducția pentru reducerea consumu
rilor de materiale, 
țională a forței de 
rirea producției de calitate supe
rioară. Așa, de pildă, unităților din 
componența Grupului industrial de 
petrochimie din Borzești le sînt de
falcate. din planul economic și finan
ciar, sarcini de realizare a beneficii
lor și a producției marfă vîndută și 
încasată. Iar celor din subordinea 
Combinatului de exploatare si indus
trializare a lemnului din Pitești — 
producția globală, fondul de salarii, 
numărul mediu, scriptic, producția 
marfă vîndută și încasată, beneficii, 
cheltuieli la o mie de lei producție- 
marfă. 
lizează 
materii 
minate.

Colectivul Grupului de șan
tiere „Porțile de Fier" a lansat 
ultimul tronson, din partea din 
amonte, al căii de rulare a ma
caralelor ce vor deservi barajul 
deversor al hidrocentralei. în 
acest fel, cele două maluri ale 
Dunării, în sectorul Gura Văii și 
localitatea Sip, au fost unite pe 
această primă cale — calea ma
caralelor, pe care, 
circulă constructori 
Macaralele, de cîte 
forță, vor servi la 
batardourilor pentru
dirijate ale apei din lacul de a- 
cumulare și pentru reviziile teh
nologice ale utilajelor.

(Agerpres)

in prezent, 
și montori.

160 tone 
manevrarea 

deversări

SE DEZVOLTĂ

utilizarea ra- 
muncă, spo-

j lasuiui
IAȘI (Corespondentul „Scin

teii" M. Corcaci).
Constructorii I.C.M. 4 Iași au 

început lucrările de construcție 
a unui nou obiectiv industrial : 
întreprinderea de prefabricate. 
Noua întreprindere va pune la 
dispoziția șantierelor de con
strucții, incepind dir? anul 197.7, 
o cantitate de 70 000 mc prefa
bricate din beton, 21 500 mc 
corpuri ceramice și 14 500 mc 
tuburi de canalizare.

în cinstea semicentenarului 
partidului, constructorii ieșeni 
sint in avans cu lucrările la ex
tinderea fabricii de ceramică 
cu o secție de granudit. care a 
intrat zilele acestea în probe 
tehnologice și cu o secție de 
țiglă. De asemenea, ei lucrează 
la extinderea Fabricii de utilaje 
pentru industria materialelor de 
construcție și a Uzinei de fibre 
sintetice.

Concomitent lunar se ara
și evoluția stocurilor de 
prime, a producției neter- 

semifabricatelor. produc
ției finite. în aceste condiții este 
și firesc ca și pe ansamblul or
ganismelor respective să se rea
lizeze o utilizare mai rațională a 
mijloacelor circulante, să se obțină 
producții și acumulări bănești spo
rite, să se accelereze viteza de ro
tație a mijloacelor circulante. La 
Grupul industrial de petrochimie din 
Borzești, bunăoară, la sfîrșitul anu
lui trecut s-a obținut o producție 
maefă de 691 lei la 1 000 lei mijloace 
fixe, cu peste 18 Iei mai mult decît 
era planificat, iar față de sarcina de 
beneficii de 97 lei la 1 000 lei mijloa
ce fixe, s-au obținut efectiv aproape 
115 lei. Similar, la Combinatul pentru . 
exploatarea și industrializarea lem
nului Pitești, beneficiile au fost cu 
6 la sută mai mari decît prevederile 
planului și s-a realizat o accelerare 
a vitezei de rotație a mijloacelor cir
culante de 2 zile in raport cu anul 
precedent.

Cele de mai sus pledează pentru 
cunoașterea și aplicarea nu atît a

Dr. Decebal URDEA
director în Ministerul Finanțelor

Intensă campanie

ZALAU. — (Corespondentul 
„Scinteii", Vasile Rusu). De la 
Inspectoratul silvic al județului 
Sălaj, am aflat că ocolul silvic 
din orașul de reședință Zalău 
este unitatea care în această 
primăvară a dat tonul acțiuni
lor de împădurire, de completa
re a golurilor și plantării de 
puiețl pe marginea șoselelor. 
Planul propus pentru anul 1971 
a fost devansat, planificîndu-se 
o mare suprafață cu rășinoase, 
pin și molid, precum și foioase, 
gorun și stejar. Prin asistența 
tehnică acordată de către spe
cialiști s-au plantat puieți pen
tru înfrumusețarea și consolida
rea principalelor trasee din ju
deț : Șimleu — Jibou, Zalău — 
Jibou și altele.

(Continuare In pag. a III-aJ

Corespondentul Agerpres, Lau- 
rențiu Duță, transmite : In cursul 
dimineții de miercuri 7 aprilie, de
legația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R., care participă la lucrările 
Congresului al XXIV-lea al 
P.C.U.S., a vizitat orașul Baku, ca
pitala R.S.S. Azerbaidjană, puter
nic centru economic și cultural.

Ca și în ajun, mii de locuitori a! 
orașului salută cu căldură, cu ospi
talitate pe solii poporului român.

Delegația Partidului Comunist 
Român a depus o coroană de flori 
la Mausoleul memorial al celor 26 
de comisari revoluționari comuniști 
uciși la Baku în 1918 de interven- 
ționiștii străini și reacțiunea inter
nă. La solemnitate au fost de 
față G. Aliev, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Azerbaid
jan, M. A. Leseciko, membru 
al C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., V. M. Bușuiev, șef de sec
ție la C.C. al P.C.U.S., V. I. Droz
denko, ambasadorul U.R.S.S. în 
România, precum și secretari ai 
C.C. al P.C. din Azerbaidjan, mem
bri ai guvernului republicii.

în continuare, s-a vizitat Muzeul 
de istorie a Azerbaidjanului.

Delegația Partidului Comunist 
Român s-a îndreptat apoi spre o- 
rașul Sumgait, centru industrial 
construit în anul 1948, la circa 40 
kilometri de Baku, pe malul Cas- 
picii. La intrarea în oraș, grupuri 
de pionieri oferă buchete de flori 
oaspeților români. De-a lungul 
străzilor sînt arborate lozinci cu 
urări de bun-venit în limbile azer
baidjană, rusă și română, steaguri 
roșii și tricolore.

Se face un scurt popas în Piața 
Lenin. Aici, Veniamin Agamoglu- 
nov, secretar al Comitetului oră
șenesc Sumgait al P.C. din Azer
baidjan, îl informează pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu despre etapele 
construirii acestui tînăr oraș, care 
în prezent numără peste 100 000 
de locuitori și în care au fost în
scrise la 
rurgică. 
de țevi 
chimic.

Coloana mașinilor se îndreaptă 
apoi spre Combinatul chimic din 
oraș, a cărui construire a început 
în anul 1967. Un mare număr de 
muncitori, operatori chimiști, in
gineri. purtînd pancarte cu urări 
de bun venit, au primit cu vii și 
puternice aplauze sosirea delega
ției Partidului Comunist Român.

Directorul combinatului, Rafii 
Sverdlov, după ce a exprimat, în 
numele întregului colectiv, satis
facția de a-i primi în mijlocul lor 
ca oaspeți pe membrii delegației 
P.C.R., a arătat că, în prezent, aici 
lucrează 4 500 de oameni. Combi
natul produce etil fluorhidrină, eti
lena, izobutilen, rășini epoxidice. 
El a arătat că acum se lucrează la 
construirea marii instalații de frac
ționare a gazului, care va intra în 
funcțiune în anul 1972. Oaspeții 
sînt invitați să urmărească pro
cesul de producție, care se desfă
șoară cu ajutorul unor instalații 
moderne.

în piața din fața combinatului 
a avut loc apoi un miting consa
crat întîlnirii cu delegația Parti
dului Comunist Român.

Deschizînd mitingul, Veniamin 
Agamoglunov, secretar al Comite
tului orășenesc de partid, după ce 
a adresat delegației urări de bun 
venit, a spus : „Prin dumneavoas
tră, comuniștii din Sumgait, toți 
oamenii muncii salută poporul fra
te român, care, sub conducerea 
partidului său comunist, constru
iește cu succes societatea nouă, so
cialistă". Vorbitorul a arătat că, 
împreună cu întregul popor sovie
tic, oamenii muncii din Sumgait 
sînt hotărîți să îndeplinească pro
gramul ce va fi adoptat de Con
gresul al XXIV-lea al P.C.U.S.

Șefa de brigadă Zamina Gasa-

loc de cinste o uzină side- 
o uzină de aluminiu, una 

laminate, un combinat

In mijlocul muncitorilor Combinatului chimic din orașul Sumgait

nova, de la Uzina de țevi laminate 
din localitate, Erou al muncii so
cialiste, dînd glas sentimentelor de 
prietenie pe care poporul sovietic, 
oamenii muncii din Azerbaidjan le 
nutresc față de poporul român, a 
subliniat în cuvîntul său realizări
le oamenilor muncii din această 
uzină, care vor contribui la 
rea bazei tehnico-materiale 
munismului.

Directorul Școlii nr. 2 din 
gait, Mihail Aivazov, a 
oaspeților români despre dezvolta
rea învățămîntului din Azerbaid
jan, despre roadele legăturii din
tre învățămînt și producție. „Cu
noaștem din cuvîntările tovarășu
lui Ceaușescu, a spus vorbitorul, 
realizările în acest domeniu obți
nute de România, unde s-a gene
ralizat învățămîntul obligatoriu de 
zece ani și ne bucurăm din inimă 
de aceste realizări".

Comsomolista Șarzade Abdulae
va, operator la Combinatul chimic, 
a relatat despre munca și succese
le tineretului, despre hotărîrea lui 
de a-și ridica necontenit califi
carea, spre a-și spori contribuția 
la îndeplinirea sarcinilor impor
tante ale planului cincinal.

Primit cu vii și îndelungate 
aplauze, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care 
a transmis muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor de Ia Combi
natul chimic un salut frățesc din 
partea chimiștilor români. De ase
menea, a adresat un salut locuito
rilor orașelor Baku și Sumgait, 
din partea oamenilor muncii din 
România, Arătînd că vizita în 
orașele Baku și Sumgait a dat 
delegației noastre prilejul de a cu
noaște marile progrese obținute în 
dezvoltarea economică și socială a 
acestor localități, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat pe muncitorii, 
tehnicienii și inginerii combinatu
lui chimic și pe toți oamenii mun
cii din cele două orașe pentru 
succesele dobindite în activita
tea lor.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că între Româ
nia și Uniunea Sovietică există 
relații de colaborare în toate do
meniile de activitate. Aceste rela
ții — economice, tehnico-științifice, 
culturale — contribuie la întărirea 
prieteniei dintre popoarele român 
și sovietic, la dezvoltarea econo- 
mico-socială a fiecăreia dintre ță
rile noastre; totodată, ele con
tribuie la întărirea forței și in
fluenței socialismului in lume, 
„în cadrul relațiilor dintre Ro
mânia și Uniunea Sovietică, un 
loc important ii ocupă R.S.S. Azer
baidjană, a spus tovarășul Nicolae

făuri- 
a co-

Sum- 
relatat

Ceaușescu. Mulți petroliști din A» 
zerbaidjan au lucrat în România 
și, de asemenea, mulți petroliști ro
mâni au venit și au lucrat în Azer
baidjan. în general, în cadrul cola
borării largi și multilaterale dintre 
țara noastră șl Uniunea Sovietică 
se dezvoltă tot mai larg relații și 
schimburi economice și de cola
borare intre oameni ai muncii din 
Azerbaidjan și din România".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
referit apoi pe scurt la dezvoltarea 
industriei chimice din România, 
arătînd că producția în acest sector 
a cunoscut creșteri însemnate în 
cincinalul trecut și că se prevede 
menținerea unul ritm înalt și în 
actualul plan de cinci ani. Am dori 
— a spus tovarășul Ceaușescu — 
ca între chimiștii din Sumgait șl 
cei din România să se stabilească 
relații cît mai strînse de colabora
re, schimburi reciproce, spre a pu
tea să contribuim și pe această cale 
Ia dezvoltarea prieteniei și colabo
rării între popoarele noastre, între 
România și Uniunea Sovietică. To
varășul Nicolae Ceaușescu a invitat 
o delegație a chimiștilor din Sum
gait să viziteze unele centre chimi
ce din România.

în încheiere, secretarul general 
al Partidului Comunist Român a 
urat oamenilor muncii din Sumgait 
și Baku mari succese în realizarea 
sarcinilor ce le vor reveni din pro
gramul elaborat de Congresul al 
XXIV-lea al P.C.U.S.

Cuvîntarea tovarășului Nicolas 
Ceaușescu a fost subliniată în repe
tate rînduri cu vii șl puternic» 
aplauze.

După 
varășul 
punde 
mulțimii, strînge mîinile a 
meroși cetățeni.

★

Comitetul Central al P.C. din 
Azerbaidjan, Prezidiul Sovietului 
Suprem și Consiliul de Miniștri 
ale R.S.S. Azerbaidjană au oferit 
o masă în cinstea delegației Parti
dului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român.

La masă, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
tovarășul G. Aliev, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Azerbaidjan, șl 
tovarășul Nicolae Ceaușescu au 
toastat pentru dezvoltarea conti
nuă a prieteniei și colaborării din
tre P.C.U.S. și P.C.R., dintre cela 
două țări, pentru triumful ideilor 
socialismului și păcii în întreaga 
lume.

Miercuri seara, delegația Parti
dului Comunist Român s-a înapo
iat la Moscova.

încheierea mitingului, to- 
Nicolae Ceaușescu răs- 
prietenește aclamațiilor 

nu-.

I

și de 
omului 
Poetul
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DIALOG
harghita Noutăți turistice

CETĂȚENESC
Miercurea Ciuc (de 

ta Bartunek Istvan).
în trei stațiuni 

— Tușnad. Borsec și 
Lacul Roșu — vor fi 
primiți in acest an cir
ca 72 000 de turiști. în 
vederea îmbunătățirii 
în continuare a con
dițiilor de odihnă. 200 
locuri de cazare vor fi 
dotate cu mobilier nou. 
numărul camerelor de 
două locuri va crește. 
La Băile Tușnad 
s-au dat în folosință 
o spălătorie meca

nică, o termocen
trală nouă și sînt in 
curs de execuție lu
crările la instalațiile 
de încălzire centrală 
și aerisire la cantina 
nr. 4 ; la Borsec se lu
crează la amenajarea 
unei spălătorii ; ame
najări importante s-au 
făcut și Ia pavilioanele 
de balneofizioterapie 
din Borsec și Tuș
nad. Merită menționată 
și amenajarea la Tuș
nad a unei săli de 
gimnastică medicală.

CĂDERE DE TENSIUNE

Înnoirilor
ELECTROCASNICE

Au trecut cîteva decenii de cînd 
volții și amperii au coborît de la 
Înălțimea firelor de înaltă tensiune 
pentru a da o mînă de ajutor gos
podinelor în treburi din cele mai 
felurite : bat creme și maioneze, 
rîșnesc cafea, fierb șl coc mîncă- 
ruri, răcesc și păstrează alimente, 
aspiră praful, spală rufele etc. Apa
ratele electrocasnice pătrund, în 
număr tot mai mare, in casele ce
tățenilor, folosind la efectuarea 
menajului. Am semnalat, în ultima 
vreme, cîteva noutăți care s-au 
bucurat de o bună primire în rîn- 
dul cumpărătorilor : „Frigero" — 
noul frigider românesc cu compre
sor, un robot de bucătărie care 
face 6 operații, diferite aparate de 
încălzit etc. Dar seria noutăților 
electrocasnice, destinate ușurării 
muncii în gospodărie, nu este prea 
mare. Date precise în legătură cu 
aceasta aflăm la Institutul de cer
cetări și proiectări electrotehnice, 
pe unde trec toate prototipurile, în 
mod obligatoriu, pentru atestare, 
înainte de a intra în fabricația de 
serie. în tot anul 1970, întreprin
derile de specialitate de sub tu
tela a două ministere cu vaste po
sibilități în această direcție — Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 
de Mașini și Ministerul Industriei 
Ușoare — au cerut atestarea a nu
mai 55 de prototipuri ; 32 
mit aviz favorabil. Dintre 
două treimi pot fi socotite 
noi — hota de absorbție 
bucătărie, uscătorul de rufe 
și altele — care îndeplinesc func
țiuni noi sau efectuează operații 
pentru care gospodina recurge. în 
prezent, la mijloacele cunoscute de 
pe vremea bunicii. Totuși, după 
opinia directorului acestui institut, 
tovarășul dr. docent ing. Florin 
Tănăsescu, efortul depus în între
prinderi pentru crearea aparatelor 
electrocasnice este minim. El se 
axează pe variante îmbunătățite 
ale aceluiași produs. Dintr-o gamă 
care ar putea să fie infinit mai 
bogată, cele cîteva tipuri de ven
tilatoare, fiare de călcat, cele două- 
trei modele de radiatoare repre
zintă prea puțin în raport cu obli
gațiile pe care întreprinderile cu 
acest profil le au față de publicul 
cumpărător.

într-un reportaj publicat în sep
tembrie anul trecut de ziarul nos
tru prezentam, printre altele, șl 
unele dintre aparatele electrocas
nice sus-amintite. Numeroși cititori 
ni s-au adresat, după aceea, cerîn- 
du-ne lămuriri în legătură cu 
aceste aparate și întrebîndu-ne 
cînd se vor găsi în magazine. Deci 
interesul publicului pentru astfel 
de produse este mare. Din păcate 
însă, după cum ne spuneau spe
cialiștii de la I.C.P.E., întreprinde
rile asimilează cu greu produsele 
noi care, firește, cer modificări în 
organizarea producției, în aprovi
zionarea cu materii prime etc 
Unele dintre prototipuri, deobicei 
cele mai interesante, sînt prezen
tate spre contractare, într-un sta
diu care nu permite introducerea 
lor rapidă în fabricație. De pildă. 
Întreprinderile „Metalica" din Ora
dea. „1 Septembrie" din Satu-Mare 
și altele au propus comerțului cî
teva aparate : o hotă absorbantă 
a aburilor și mirosurilor din bu
cătărie. o mașină de gătit electrică, 
un uscător de rufe și altele, fără ca 
ele să fi avut, Ia acea dată, 
avizul (care putea fi nefavorabil) 
I.C.P.E. Din această cauză, deși ele 
au fost solicitate de comerț, nu 
și-au făcut apariția în magazine și, 
din cite am înțeles din convorbi
rile cu directorii întreprinderilor 
respective, această dată este încă 
îndepărtată. De pildă, mașina de 
gătit electrică : se știe că, în ultima 
vreme, s-au construit o serie de 
locuințe cu confort diferențiat. . 
Printre diferitele tipuri de aparta
mente sînt unele în care, din mo
tive de securitate, folosirea mași
nilor de gătit cu flacără este inter
zisă. cele electrice fiind unicul tip 
admis. Numai că la ora actuală co
merțul nu poate oferi cetățenilor 
această mașină atît de necesară. 
De ce 7

— Pînă In prezent nu a fost 
asigurat în întregime echipamentul 
electric necesar. După nenumărate 
demersuri, ajungînd pînă la cen
tralele industriale de resort, nu 
s-a obținut mare lucru — ne infor
mează directorul întreprinderii 
„1 Septembrie" — Satu Mare.

într-adevăr, M.I.C.M. — care era 
obligat prin planul de stat să asi
mileze și să introducă în fabricație 
cele cîteva piese componente (co
mutator cu 5 poziții, întrerupător 
basculant, priză, cablu siliConic de 
racord, bec indicator etc.) — nu s-a 
achitat de această obligație. La 
unele poziții, asimilarea a fost 
amînată pînă în i972 Reprezen
tanții centralelor industriale anga
jate în producția acestor piese — 
C.I.M.E.E. și C.I.A. — ne-au dat 
asigurări că. totuși, ele se vor livra 
într-un viitor apropiat. Dar, din 
acest păienjeniș de trimiteri de 
colo-colo. n-am înțeles dacă ma
șina de gătit se va găsi sau nu. in 
acest an, în magazine.

Ce s-a întîmplat cu celelalte a-

au pri- 
acestea, 
produse 

pentru 
cu bare

parate de care se interesează cetă
țenii 7 „Hota de aspirație și uscă- 
torul de rufe se vor livra — ni se 
spune la C.I.A.C.U.P.S. — în tri
mestrele III și IV". „Aceste ter
mene sînt în concordanță cu cele 
stabilite prin contracte" — adaugă 
directorul întreprinderii „Metalica" 
din Oradea. „Care contracte 7 — 
se miră reprezentanții comerțului. 
Noi nu am semnat nici un contract, 
termenele de livrare fiind incerte. 
Partenerii noștri de la „Metalica"- 
Oradea au plecat, în septembrie, 
cu contractele în buzunare și duși 
au fost"... Cui folosește acest joc 
de-a promisiunile și de ce pînă 
acum nu s-a găsit un leac eficace 
împotriva lui 7

Șeful laboratorului specializat în 
bunuri 
I.C.P.E., 
latat, în cîteva cuvinte, care este 
opinia d-sale în legătură cu măsu
rile ce se cer întreprinse pentru ca 
această categorie de produse să 
cunoască o mai largă dezvoltare, 
să țină pasul cu cerințele.

— Cauza principală este, cred, 
lipsa de coordonare. în prezent, de 
realizarea unor astfel de produse se 
ocupă și industria republicană și 
cea locală și cooperația meșteșu
gărească. Faptul că sint mai mulți 
producători nu e rău. Nedorit este 
paralelismul care se naște datori
tă lipsei de coordonare. în timp ce 
sînt atîtea aparate sau unelte gos
podărești care lipsesc cu desăvîr- 
șire de pe piață, noi primim de la 
producători diferiți, spre avizare, 
produse similare. Nici cercetările 
în domeniul bunurilor de consum 
nu se bucură, practic, de impor
tanța cuvenită. Cercetătorii care-și 
bat capul cu crearea și experimen
tarea unor asemenea produse nu 
sînt stimulați la fel ca aceia care 
se ocupă de teme din cercetarea 
fundamentală. Coordonarea ar pre
supune, totodată, și obligația de a 
produce, ceea ce mi se pare esen
țial pentru viitorul acestei cate
gorii de mărfuri pentru populație.

Am adăuga că la diversificarea 
ofertei de bunuri electrocasnice, 
aportul industriei locale și al coo
perației meșteșugărești ar putea să 
fie ridicat la un nivel superior, din 
punct de vedere calitativ și al con
cepției, cu o condiție : întreprinde
rilor de industrie locală și coopera
tivelor meșteșugărești să le fie 
îngăduit să finanțeze cercetări. în 
felul acesta, ele nu se vor mai li
mita la copierea, adeseori rudimen
tară. a unor produse alese la în- 
tîmnlare, ci vor veni pe piață cu 
produ'e originale, la un nivel teh
nic corespunzător. Proiectanții și 
constructorii de locuințe ar trebui, 
de asemenea, să aibă în vedere re
glementarea problemei instalațiilor 
electrice, care se cer condepute 
astfel îneît să facă față consumu
lui mărit de energie electrică, în 
urma dotării gospodăriilor cu tot 
mai multe ustensile electrice.

de larg consum de la 
ing. Ion Barbu, ne-a re-

Rodica ȘERBAN

MI-A IEȘIT 0 
GROAPĂ-N CALE.

Ion Onlcel din 
ne-a trimis o 
care arată :

„Renumitul 
ral „Trivale" 
este pe cale

Pitești 
scrisoare în
parc natu- 
din Pitești 

să-și piardă

binemeritata faimă, 
cauza multiplelor negli
jențe de ordin gospodă
resc ce pot fi întîlnite la 
tot pasul. încă de la in
trare te întîmpină o su
medenie de gropi, băltoa
ce și șanțuri ; în parc, 
aleile și spatiile plantate 
sînt pline de moloz, 
crengi uscate și frunze ; 
majoritatea băncilor sînt 
deteriorate sau murdare, 
becurile electrice sparte, 
chioșcurile comerciale pă- 
răginite ș.a.m.d. Greu se 
lasă convins acum vreun 
cetățean să-și petreacă o 
parte din timpul său liber 
în acest colt de natură, 
așa cum obișnuia s-o facă

în domeniul panifica
ției, corelarea corespun
zătoare a fabricației cu 
cererile pieței și organi
zarea livrării ritmice a 
produselor de la unitățile 
industriale la cele de des
facere au nu numai un 
rol hotărîtor pentru buna 
deservire a consumatori
lor, dar contribuie, în ace
lași timp la 
condițiilor 
fabricație 
special în 
eșalonarea 
procesului

asigurarea 
tehnice 

necesare 
ce privește 
desfășurării 

,_______  de producție
și respectarea disciplinei 
tehnologice, de care dej 
pinde în bună măsură 
calitatea produselor, in
clusiv prospețimea aces
tora).

Realizarea în mod co
respunzător a acestor 
postulate de bază ale pro
ducției și consumului de 
piine depinde, după pă
rerea mea, de moaul cum 
este organizată și cum 
funcționează rețeaua uni
tăților specializate. în 
ultimii 20 de ani au fost 
utilizate mai multe for
me de organizare a a- 
cestor unități (in cadrul 
organizațiilor comerțului 
socialist, in cadrul între
prinderilor de panificație, 
in sistem mixt etc.).

Voi încerca să demon
strez că sistemul actual 
de comercializare a pîi
nii — prin organizații
le comerciale — nu mai 
corespunde. Voi începe 
prin a arăta că, în pe
rioada anilor 1961—1971,
industria de panificație a 
cunoscut o dezvoltare 
mai mult decit la dublu 
a capacităților de pro
ducție ! A crescut totoda
tă simțitor gradul de me
canizare a procesului de 
producție, au fost create 
condiții tehnice care asi
gură desfășurarea pro
cesului tehnologic de fa
bricație pe baze științifi
ce. a fost ridicată la un 
nivel corespunzător cali
ficarea muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor, 
producția a fost multila
teral diversificată, ceea 
ce a dus la sporirea nu
mărului de sortimente de 
panificație — de la cîteva 
zeci de produse, în 1961, 
la peste 200 produse. în 
1971 — și la îmbunătăți
rea structurii pe sorti
mente a producției. în- 
cepînd din anul 1967, s-au 
introdus în circuitul co
mercial un mare număr 
de sortimente de patise
rie fină și plăcinte, care 
impun alte sisteme de 
legătură între unitățile 
de producție si cele de 
desfacere decît cele pre
zente. în aceste condiții, 
cred eu, se impune — din 

acuitate — 
și găsirea 

forme de or- 
a rețelei uni-

de 
(in

în

nou, și eu 
reanalizarea 
unei noi 
ganizare 
tăților specializate oentru 
desfacerea pîinil si pro
duselor de panificație, 
mai rațională si cores
punzătoare stadiului ac
tual de dezvoltare a pro
ducției si consumului.

Pornesc de la ideea că 
produsele de panificație, 
articole de larg consum 
zilnic, trebuie să ajungă 
la consumatori nu numai 
cu caracteristicile calita
tive obținute in timnul 
fabricației și în condiții 
do livrare riguros igie
nice, ci și în cantitățile 
și structura de sorti
mente solicitate. în ac
tualele condiții de orga
nizare a rețelei de des-

facere cu amănuntul, se 
face însă față cu greu 
fluctuației zilnice a con
sumului de pîine (deter
minată in special de con
sumatorii flotanți). Sint 
cazuri (destul de dese) 
cind cererile de consum 
depășesc comenzile făcute 
de către organizația co
mercială, obligînd-o pe a- 
teasta să solicite între
prinderii de panificație 
furnizoare livrarea ur
gentă a unor cantități 
suplimentare de produse. 
Deseori, asemenea cereri 
nu pot fi satisfăcute. De 
ce 7 Comenzile sînt date 
fie cu întîrzieri și deci 
întreprinderea de panifi
cație nu mai are timpul 
necesar pentru livrare, 
fie că aceste comenzi 
reprezintă doar cîteva 
sute de kilograme de 
produse, ceea ce nu dă 
posibilitatea efectuării 
unui transport rentabil. 
Asemenea neconcordanțe 
între cantitatea de pro
duse comandată și cea 
solicitată efectiv pot deter-

cînd 
consumatorilor nu 
firmă prevederea orga
nizației comerciale, pli
nea rămîne nevîndută, 
se înregistrează pagube.

Gfeutățile și deficien
țele de desfacere men
ționate sînt datorate în 
special faptului că legă
tura directă și firească 
Intre unitatea de produc
ție și cea de desfacere a 
fost întreruptă, interca- 
lîndu-se o verigă inter
mediară — organizația 
comercială — inutilă, în- 
trucît funcțiile și atribu
țiile ei (privind centrali
zarea comenzilor, dota
rea. administrarea și con
trolarea modului de func
ționare a unităților de 
desfacere) pot fi îndepli
nite mai operativ și cu 
mai multă eficiență eco
nomică și financiară de 
către combinatele și În
treprinderile de panifica
ție. Relația producție- 
desfacere este în prezent 
greoaie și plină de for
malități.

cererile efective ale 
con-

Este nevoie de
un intermediar

pentru
comercializarea

••

pîinii r
mina nesatisfacerea unui 
anumit număr de consu
matori. Și într-un caz, și 
în celălalt, 
situații duc 
aglomerarea 
unităților de 
evident, la

Deficiențe 
zionarea cu pîine și pro
duse de panificație se 
ivesc sau se adîncesc 
uneori și din cauză că 
organizațiile comerciale, 
respectiv unitățile de 
desfacere, nu fac comenzi 
suplimentare de teamă 
să nu rămină în depozit 
cu cantități de pîine ne- 
vindute (ceea ce ar duce 
la învechirea produselor 
și refuzarea lor de către 
consumatori). Apar, ast
fel, situații paradoxale : 
goluri de pîine in rețeaua 
comercială, deși în depo
zitele întreprinderilor fur
nizoare există . cantități 
suficiente pentru a satis
face toate cererile de 
consum.

Există și situația In
versă — cind organiza
țiile comerciale, obser- 
vind o creștere sau ten
dința de creștere a ce
rințelor de consum, co
mandă cantități prea mari 
de produse. Ce se întîm- 
plă atunci 7 în cazul

respectivele 
în final la 
artificială a 
desfacere și, 
nemulțumiri, 

în aprovi-

Argumentul pentru or
ganizarea și funcționarea 
separată de industrie a 
unităților specializate 
pentru desfacerea pîinii 
și a produselor de fran- 
zelărie se bazează pe 
presupunerea că organi
zația comercială poate 
exercita un control mal 
eficace în ce privește ca
litatea produselor, prin 
recepționeri proprii dele
gați la întreprinderile de 
panificație șl prin res
ponsabilii unităților de 
desfacere — ca organe 
proprii reprezentînd in
teresele consumatorilor, 
în realitate, practica a 
demonstrat că aportul 
recepționerilor comerțu
lui în determinarea și 
îmbunătățirea calității 
produselor este_redus și 
neconcludent, 
nează de regulă 
daj. pe loturi 
discontinuu, iar 
sabilii unităților 
facere practic, la primi
rea produselor, nu au 
posibilitatea de a face 
nici o recepție calitativă. 
Ca urmare, cel mai efica
ce organ pentru 
minarea calității 
selor rămîne tot 
matorul !

Deci, problema

Ei acțio- 
prin son- 
mari și 

respon- 
de des-

deter- 
produ- 
consu-
stabili-

rii celei mai raționale for
me de organizare a unită
ților specializate pentru 
desfacerea pîinii și a pro
duselor de panificație nu 
este condiționată direct de 
modul de exercitare a 
controlului în ce privește 
calitatea produselor, ci de 
condițiile în care se poate 
realiza cea mai bună a- 
provizionare cu pîine 
pentru populație. Prima 
dintre aceste condiții este 
realizarea unei legături 
directe intre întreprinde
rea de panificație și uni
tățile de desfacere, iar 
pentru a exista între pro
ducție și desfacere o legă
tură strînsă, directă, cred 
că unitățile de desfacere 
ar trebui să aparțină pro
ducătorului, nu interme
diarului. în felul acesta se 
desființează — o dată cu 
veriga intermediară, or
ganizația comercială — 
multiplele formalități con
tractuale și cele privind 
lansarea comenzilor, livra
rea produselor, facturarea 
livrărilor pe beneficiari 
etc. în acest cadru orga
nizatoric și funcțional pe 
care îl propun, activitatea 
actuală a întreprinderilor 
de panificație se prelun
gește pînă la predarea di
rectă a produselor către 
consumatori prin salaria- 
ții proprii.

Avantaje : prin trecerea 
unităților specializate în 
desfacerea pîinii și pro
duselor de panificație 
la întreprinderile de pani
ficație, ele devin de fapt 
anexe ale depozitelor de 
produse finite, care apar
țin întreprinderilor și, ca 
atare, aprovizionarea se 
va face pe baza comenzi
lor lansate direct și opera
tiv la unitatea de produc
ție de către vînzător, care 
cunoaște cel mai bine evo
luția consumului, astfel 
incit cumpărătorii să gă
sească în permanență pro
dusele de care au nevoie, 
în stare proaspătă ; se 
simplifică aparatul admi
nistrativ și dispar forma
litățile complicate și inu
tile existente acum între 
producător și comerț; prin 
trecerea unităților de des
facere specializate la în
treprinderile de panifica
ție, activitatea de aprovi
zionare 
celelalte 
nificație 
cert mai 
elastică, 
îmbunătățirea 
consumatorilor ; prin sim
plificarea aparatului și a 
formalităților de desfacere 
se asigură și o rată mări
tă de rentabilitate ; tot
odată, se angajează în
treaga răspundere a în
treprinderii de panifica
ție pe toate comparti
mentele — de la produc
ție la transport și vînza- 
rea către consumatori — 
în ce privește buna apro
vizionare a populației, în 
cantitățile și sortimentele 
solicitate, în condiții de 
calitate corespunzătoare. 

Aceste cîteva conside
rații demonstrează ne
cesitatea și oportunitatea 
trecerii unităților specia
lizate de la organiza
țiile comerciale la între
prinderile de panifica
ție, realizîndu-se astfel 
un deziderat esențial în 
acest sector : legătura 
directă între consuma
tori și producători.

cu pline și cu 
produse de pa- 

devine în mod 
operativă și mai 

contribuind la 
deservirii

Dr. ing.
Zahcria TRAIAN

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
în anii trecuți. Nici măcar 
rezervația de zimbri sau 
restaurantul și campingul 
„Cornul vînătorului" nu-1 
mai atrag. De ce toate a- 
cestea 7 Pentru că. pur și 
simplu, de la un timp, 
între primăria municipiu
lui și ocolul silvic local se 
poartă discuții intermina
bile in jurul întrebării : 
cine trebuie să îngrijească 
acest parc 7 Unii spun că 
primăria, alții că ocolul 
silvic. Dacă n-au 
pînă acum la nici o înțe
legere, de ce nu s-o fi o- 
cupînd, oare, fiecare, de 
partea sa 7 Cite lucruri 
bune n-ar avea de făcut 
fiecare !

Pînă una-alta. nouă, pi- 
teștenilor, nu ne rămîne 
altceva de făcut decît să 
schimbăm puțin textul u- 
nei cunoscute melodii: 
„In parcul de la Triva- 
le“ mi-a ieșit o groapă-n 
cale...".

ajuns

BAIE FĂRĂ CADA !
„Ne-am mutat — e mal 

bine de un an de-atunci 
— intr-un bloc nou (blo
cul B. zona a II-a. din 
Reșița), ne scrie Ioan Po
pescu din această locali
tate. Și tot de-atunci îi 
așteptăm pe tovarășii de 
la I.G.O. să vină și să ne 
completeze apartamentele

cu obiectele care lipsesc, 
respectiv căzile pentru 
băi și soneriile de la in
trare. Nu de mult, după 
îndelungi discuții, au fost 
aduse căzile de baie și 
„instalate"... in fata blo
cului. Și cu asta — bas- 
ta ! Ce să facem cu ele 
aoolo, că noi nu ne pri
cepem să le montăm? Lu
crările au fost plătite, la 
timpul respectiv, din ba
nii statului și trebuie exe
cutate

Mai 
varăși 
șița 7

ca atare".
e ceva neclar, to- 
de la I.G.O.-Re-

0 TĂCERE 
COSTISITOARE

Prof. Ion Mustață din 
Brăila ne cere sprijin în 
rezolvarea următoarei 
probleme personale :

„Acum doi ani am lu
crat in orașul Focșani și 
am devenit membru al 
cooperativei de credit 
„Putna“, cu sediul in car
tierul Cîmpineanca. Tran- 
sferindu-mă la Brăila, am 
cerut — nu o dată, ci de 
mai multe ori — coopera
tivei cu pricina să-mi re
stituie banii depuși drept 
cotizații, dar mi s-a răs
puns că acest lucru nu e 
legal. N-am înțeles de ce

e nelegal să ml se dea 
înapoi banii oe-mi apar
țin. motiv pentru care am 
insistat. Răspunsul primit 
ulterior mă sfătuia să cer 
virarea sumei in contul 
altei unități sau al casei 
de ajutor reciproc la care 
sint înscris. Ceea ce am 
și făcut imediat : am so
licitat să mi se vireze su
ma de bani in contul 
C.A.R. — învățămînt (cont 
396102 CEC-Brăila), dar 
in zadar toată osteneala 
mea. Ce-mi mal rămîne 
de făcut oare 7“

azi. Interesant inven
tar !“.

După „săptămînă pre-

„TRIMESTRUL 
INVENTARULUI
„La 6 ianuarie a. c. — 

ne scrie Nicolae Lungu 
din satul Fumicoși-Argeș 
— magazinul nostru uni
versal a intrat tn inven
tar. Și de atunci nu și-a 
mai redeschis ușile, 
durează un 
săptămînă, 
Dat în nici 
luni I l-am
pe președintele 
contabilul 
ce au de gînd cu maga
zinul. Și ei ne-au răspuns 
de fiecare dată : N-aveți 
grijă 1 Mîine-poimîine-1 
deschidem. Aș ! închis a 
rămas pînă tn ziua de

paratelor culinare" 
„luna cadourilor", 
un nou rod al imagina
ției unor 
„trimestrul 
lui" 1

oomercianti : 
inventaru-

ș.a.m.d. Autobuzul era 
defect, astfel că am a- 
juns la Pitești după pa
tru ore și jumătate de 
drum. Acolo, în loc să 
fie schimbat autobuzul 
defect, a fost trimis, cu 
pasageri cu tot. la repa
rat, in atelier, unde a 
fost tinut o oră și ceva. 
Apoi am pornit. în sfîr- 
șit, la drum, dar in co
muna Albota s-a defectat 
din nou, lăsîndu-ne în 
șosea, în ploaie și vînt, 
pe timp de noapte. Cei 
tineri s-au descurcat cum 
au putut, dar noi. cîțiva 
oameni bătrîni și sufe
rinzi 7 „Au mai pățit-o și 
alții" — ne-a spus șofe
rul în semn de mîngîiere. 
Or fi pățit-o — nu zic 
ba. dar ce-am pătit noi e 
prea de tot, oameni buni 
de la I.T.A. !“.

Așteptăm

Cît 
inventar 7 O 

maximum, 
un caz trei 
tot Întrebat 

Și pe 
cooperativei

„AU MAI PĂȚIT-O 
Șl ALȚII

„Subsemnatul Constan
tin Nica, din comuna 
Topana-Olt, în vîrstă de 
78 de ani, vă scriu despre 
următoarea pățanie : în 
ziua de 31 martie a. c„ 
împreună cu alți călători, 
am plecat din București 
cu autobuzul I.T.A. in 
direcția Pitești-Topana
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ECOUL ANCHETELOR 
„SClNTEI I

Sub semnătura directorului adjunct al Direcției co
merciale pentru mărfuri textile-încălțăminte a sosit 
pe adresa redacției următoarea scrisoare : „Vă pre
zentăm, în cele ce urmează, punctul nostru de vedere 
privind problemele ridicate in articolul intitulat „Cind 
eticheta mică răstoarnă sondajul mare", publicat in 
ziarul „Scînteia" nr. 8689 din 6.II. a.c. :

Ministerul Comerțului Interior, in colaborare cu Mi
nisterul Industriei Ușoare au înaintat Consiliului de 
Miniștri propuneri de îmbunătățire a sistemului de 
relații dintre industrie și comerț. In cuprinsul mate
rialului s-au prevăzut soluții și pentru realizarea eti
chetelor triple necesare organizării sistemului infor
mațional. Ministerul Industriei Ușoare ne-a făcut pro
puneri privind forma și cuprinsul etichetelor, urmînd 
ca acestea să fie analizate și avizate de către noi, 
după care se vor lua măsuri de tipărire și etichetare 
a produselor conform celor stabilite".

Referindu-se la articolul „în numele publicului dar 
pe gustul merceologului", publicat în ziarul „Scînteia" 
nr. 8 661, tovarășul A. Grossman, directorul aceleiași 
direcții din Ministerul Comerțului Interior, ne scrie : 
„Analizînd conținutul materialului 
evidențiază unele lipsuri în munca 
rerii de consum a populației, lipsuri 
în contractarea fondului de marfă 
comerțului de stat de la industrie.
dierii lor, încă din luna ianuarie 1971 în planul nostru 
de muncă s-au prevăzut o serie întreagă de acțiuni 
comune cu industria, care au menirea să rezolve în 
bune condiții această latură a activității noastre. De 
asemenea, tot pentru perfecționarea muncii de cerce
tare a cererii de consum a populației, sînt pe punctul 
de a se reglementa noile relații comerț-lndustrie, în
tr-un cadru nou, operațiune ce va aduce multe îmbu
nătățiri in acest domeniu".

am constatat că 
de cercetare a ce- 
ce au repercusiuni 
de către unitățile 
In vederea reme-

Un accident de circulație cu urmări grave — trei 
persoane și-au pierdut viața — a stat la baza anche
tei publicate în ziarul „Scînteia" nr. 8 716 din 5 martie 
a.c. și intitulate „în întreprinderile de transporturi auto 
disciplina are încă frîne slabe". în legătură cu mate
rialul apărut, conducerea Centralei de transporturi 
auto din Ministerul Transporturilor și Telecomunica
țiilor ne răspunde : „Accidentul la care se referă arti
colul a fost anchetat de organele noastre imediat după 
producerea lui. Concluziile anchetei sînt asemănătoare 
cu cele cuprinse în articolul publicat. Organele însăr
cinate cu paza autovehiculului nu și-au făcut datoria ; 
de asemenea, salariații autobazei Mediaș, prevalîn- 
du-se de angajamentul consiliului popular comunal și 
al C.A.P. Aței, care s-au obligat să asigure parcarea și 
paza autovehiculului în timpul nopții, nu au mai urmă
rit îndeaproape activitatea șoferului și modul in care 
acesta respectă dispozițiile legale in vigoare.

Avînd în vedere acest lucru, pe lingă unele măsuri 
organizatorice, au fost luate și măsuri disciplinare îm
potriva vinovaților, pentru ca astfel de accidente tra
gice să nu se mai repete.

Ținînd seama că în anii trecuti o mare parte a acci
dentelor de circulație au fost produse ca urmare a 
unei parcări nelegale, Centrala de transporturi auto, 
în colaborare cu organele de miliție, a inițiat o vastă 
acțiune de control menită să lichideze deficiențele pe 
această linie. Numărul de accidente produse din vina 
salariaților noștri a scăzut. Desigur, rezultatele nu ne 
pot satisface decit atunci cind nu se vor mai produce 
neajunsuri in circulația autovehiculelor, — la nivelul 
Centralei de transporturi auto, cit și al întreprinderi
lor, existind o permanentă preocupare pentru îmbună
tățirea metodelor de prevenire a accidentelor și pen
tru întărirea disciplinei".

vedem

ce-o să pățească cei vi
novat! pentru asemenea 
pățanie. I

i ziarul nostru din 16 martie a.c. a apărut un arti
col referitor la Închiderea logiilor de la noile blocuri de 
locuințe și modul în care este privită această faptă 
de către Serviciul de arhitectură și sistematizare din 
Capitală. Articolul a stîrnit ecou, redacția primind nu
meroase telefoane și scrisori. Redăm succint părerea 
ing. Petru C. Popescu, din str. Crinului 26—32, secto
rul 8, care se pronunța împotriva închiderii logiilor. 
„închiderea logiilor este o operațiune ilegală, deoarece 
se execută fără nici o aprobare sau autorizație și, pe 

_ i cuvînt, organele de specialitate ale consiliului 
popular iau măsuri de sancționare a celor vinovați,.. 
Fațada fiind un bun comun, nimeni nu are dreptul de 
a interveni unilateral in structura, funcționalitatea sau 
aspectul ei estetic... Nu există o motivare serioasă 
pentru asemenea operațiuni. Soluția unor necesități 
evidente trebuie căutată pe calea înlăturării definitive 
a unor deficiențe și nu pe calea unor improvizații in 
dauna bunului comun. Vrem să locuim in case fru
moase. Estetica orașului, a cartierelor noi nu trebuie 
lăsată la discreția unor locatari și nici in grija unor or
gane care nu manifestă simț de răspundere pentru 
buna gospodărire a bunurilor obștești..."

Dr. Corneliu Belcin, fost consilier juridic, domiciliat 
în str. Cireșului 2, sectorul 3, privind lucrurile din alt 
unghi, ane o părere cu totul opusă. Iată, printre altele, 
ce ne scrie : „r 
nistrative faptul 
mentar 1 Fie că 
fie că nu, logia 
atîția oameni le 
sînt amendați ? 
Bd. Magheru 7) 
în toate se pot 
un spectacol puțin estetic. Locatarii insă nu pot fi a- 
mendați, căci ei n-au inchis logiile. Dacă logiile și 
balcoanele au doar o funcție estetică și devin monu
mente de artă publică, să se interzică locatarilor folo
sirea lor și să nu se perceapă chirie pentru ele. Se 
afirmă că logia nu trebuie închisă fiindcă împiedică 
iluminarea și ventilarea directă a camerei. De ce nu 
sint amendați atunci cei ce pun draperii de pinză in 
loc de geam 7 Evident, amenzile nu sînt o soluție".

Două scrisori, două păreri. Mulți alți cetățeni ne su- 
I să înaintăm propunerile lor forurilor compe- 
Iată cîteva dintre aceste propuneri :

„Problema logiilor nu va putea fi soluționată fără 
"'■'irea proiectării și execuției locuințelor. Ar 

se renunțe la proiectarea apartamentelor de 
la parter sau mezanin cu balcoane și logii". (C. Vasi- 
liu, cartierul Titan).

„Socotesc că este necesar ca Închiderea logiilor să 
fie tratată cu înțelegere, și de la caz la caz, acolo unde 
timplăria (cuplată) nu asigură etanșeitatea necesară, 
sau în alte cazuri justificate, pentru ca oamenii să se 
simtă bine în casa lor ; să se autorizeze închiderea 
logiilor pe baza unor proiecte corespunzătoare". (C. 
Crăciun, Aleea Bujoreni nr. 9).

„Oamenii vor să locuiască cit mai confortabil tn a- 
partamentele de rare dispun și au nevoie de spații a- 
decvate pentru spălat și uscat rufe, pentru păstrarea 
unor provizii de alimente. Proiectarea nu ține seama 
de aceste cerințe și absența spațiilor adecvate se com
pensează parțial prin folosirea logiilor, fie că ele sînt 
sau nu închise. închiderea lor cu geamuri devine o 
necesitate ; să nu fie împiedicată", (ing. C. Crețulescu, 
str. Bistra 16).

Din aceste scrisori, și nu sînt singurele, se vede clar 
că problema logiilor interesează pe mulți locatari din 
blocuri — fie ale statului, fie proprietate personală. De 
aceea. închiderea sau neinchiderea lor, ca și proiecta
rea, pe viitor, a clădirilor cu asemenea soluții construc
tive trebuie să preocupe forurile de resort cu răspun
deri în domeniul construcției de locuințe.

,De ce trebuie să supere organele admi- 
că logia este folosită ca spațiu supli- 
este închisă cu un paravan de sticlă, 
este un spațiu suplimentar. Iar dacă 
închid, din necesitate, atunci de ce 
In plin centrul Capitalei (blocul din 
balcoanele nu sînt închise și aproape 
vedea borcane cu murături, dulapuri.
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pagina economică
Campania agricolă de primăvară în județul Vilcea

In valorificarea resurselor miniere sucevene

NU POA TE FI ADMISĂ NICI O 
DIMINUARE A PLANULUI

CRITERIUL EFICIENȚEI
SĂ FIE

LA PRODUCȚIA DE FURAJE!
Cooperativele agricole din 

Vilcea și-au 
7 600 ha cu 
din care, în prima epocă, 700 ha cu 
lucernă, 230 ha cu trifoi, 1 300 ha cu 
borceag, 40 ha cu sfeclă furajeră etc. 
Aceste culturi trebuie însămînțate cit 
mai devreme, deoarece numai așa se 
poate dezvolta o masă foliară cît mai 
bogată. La ora actuală, în foar
te multe cooperative agricole, prin- . 
tre care cele din Mitrofani, Ber- 
cioiu, Ștefănești, Lungești, Voicești și 
altele, semănatul culturilor furajere 
s-a terminat. Pe ansamblul județului, 
potrivit datelor centralizate la direcția 
generală agricolă, pînă la 1 aprilie s-au 
semănat 260 ha cu mazăre, 350 ha cu 
ovăz, 100 ha cu lucernă, 20 ha cu trifoi 
și 760 ha cu borceag.

Dacă la mazăre și ovăz s-a semănat 
Întreaga suprafață prevăzută, la lucer
nă, trifoi și borceag se constată se
rioase rămîneri în urmă. Situația este 
nesatisfăcătoare deoarece tocmai la 
lucerna și trifoi — culturile furajere 
cele mai valoroase din punct de vedere 
al conținutului în substanțe nutritive 
— semănatul a întîrziat. La direcția 
generală agricolă chiar se apreciază că, 
în acest an, în cooperativele agricole 
din județ nu se vor putea semăna mai 
mult de 300 ha cu lucernă și trifoi, 
deci o treime din suprafețele prevăzute. 
Motivul ? Lipsa de sămință. Este o 
situație care se perpetuează de foarte 
multă vreme și care, după cum se 
vede, va avea anul acesta consecințe 
dintre cele mai neplăcute pentru sec
torul creșterii animalelor.

în rîndul multor specialiști circulă 
părerea că, în județul Vilcea, nu se 
poate produce sămință de trifoi și lu
cernă. Se pierde însă din vedere că 
întreprinderea pentru îmbunătățirea și 
exploatarea pășunilor și fînețelor na
turale are peste 200 ha de lucerniere 
de pe care se obține sămință de lu
cernă. Principala deficiență constă în 
aceea că suprafețele pe care se produc 
semințe de lucernă sînt prea mici și 
nu pot acoperi necesarul pe întregul 
județ. Cooperativele agricole care cul
tivă plante furajere trebuie să se în
grijească și de producerea semințelor 
necesare. Pînă acum cîțiva ani. la co
operativa agricolă din Bercioiu se 
producea sămînță de lucernă foar
te bună. A fost suficient însă un 
singur an în care a căzut grindină și 
cînd s-a compromis cultura pentru a 
se renunța definitiv la idee. în felul 
acesta a început să circule, din ce în 
ce mai mult, părerea că nu sînt con
diții pentru a produce sămînță de lu
cernă, iar cooperativele agricole au

propus 
plante

să 
de

județul 
cultive 
nutreț,

început să o caute în altă parte. Cea 
din Vlădești și-a procurat sămînță de 
lucernă tocmai din județul Brăila, 
altele au trimis oameni în județul Ti
miș. Cooperatorii din Bercioiu au 
apelat la o unitate din județul Olt. 
Consecințele nu au întîrziat să vină, 
în prezent lucerna și trifoiul repre
zintă numai 40—45 la sută din supra
fața destinată culturilor furajere. La 
toate acestea se adaugă și faptul că, 
anul acesta, unele cooperative agricole 
cum sint cele din Bugiulești, Făurești, 
Drăgășani și altele nu au fertilizat încă 
suprafețele cu lucernă și trifoi vechi 
ceea ce, evident, va influența produc
ția de furaje.

Specialiștii direcției agricole preconi
zează ca pe suprafețele ce nu vor fi 
semănate cu lucernă și trifoi șă se cul
tive alte plante furajere. Dar, după 
cum am văzut nici la borceag nu s-a 
semănat decît 56 la sută din suprafața 
prevăzută. Rămîne, deci, ca în ultimă 
instanță, suprafețele respective să fie 
semănate cu porumb siloz. Este o so
luție care nu poate suplini totuși lipsa 
de lucernă sau trifoi. Se impune deci 
ca. încă de acum, cooperativele agri
cole să acorde prioritate efectuării lu
crărilor pe loturile semincere. Trebuie 
depuse eforturi în vederea însămîntă- 
rii unor suprafețe cît mai mari cu lu
cernă, ceea ce presupune procurarea 
de urgență a semințelor necesare. De 
asemenea, să se rezerve, din timp 
cele mai bune parcele cultivate cu lu
cernă în vederea obținerii de sămînță.

Este firesc ca în campania agricolă 
de primăvară toate forțele să fie con
centrate la pregătirea și efectuarea în- 
sămînțărilor. Un loc nu mai puțin im
portant trebuie însă să ocupe și între
ținerea pajiștilor. Cooperativele agri
cole din județul Vilcea dispun de pes
te 44 000 ha de pășuni și finețe natu
rale. ceea ce reprezintă aproximativ 36 
la sută din totalul suprafeței agricole. 
Pajiștile asigură aproape 80 la sută din 
furajele fibroase. în multe cooperative 
agricole se desfășoară lucrări pentru a 
spori producția de masă verde pe aces
te terenuri. Un bun exemplu în acest 
sens îl oferă cooperatorii din Mi- 
hăiesti. Olănești. Păusești. Dăesti- 
Popești etc. La Mihăiești, peste 
100 de cooperatori lucrau la îm- 
prăștierea mușuroaielor și administra
rea îngrășămintelor chimice. Pentru a 
se spori producția de masă verde, la 
cooperativa agricolă din Păușești s-au 
administrat 200 kg superfosfat la hec
tar pe întreaga suprafață de 420 ha de 
pășune și 120 kg de azotat de amoniu

pe 100 ha, acțiunea fiind în curs de 
desfășurare. întreprinderea pentru 
ameliorarea și exploatarea pajiștilor a 
asigurat ar.ul acesta peste 13 600 kg 
semințe de graminee pentru însămîn- 
țarea și supraînsămînțarea unor pa
jiști. La cooperativa agricolă din Olă
nești s-au alocat anul acesta peste 
60 000 lei pentru amenajarea unei pă
șuni model pe 60 ha, unde au și în
ceput primele lucrări. De asemenea, s-a 
hotărit ca pe pășunile model masa ver
de să se cosească. Aceasta deoarece s-a 
observat că pe pajiștile cosite se ob
ține o producție de masă verde mult 
mai mare decît în cazul în care ele 
sînt pășunate.

Există însă mii de hectare de pa
jiști pe care cooperativele agricole nu 
fac nici un fel de lucrări. Cea de la 
Berbești, de exemplu, are 1100 ha eu 
pășuni și 430 ha cu finețe naturale. Cu 
toate acestea sectorul zootehnic a ră
mas de o lună de zile fără fin. S-au 
luat măsuri pentru ca cel puțin anul 
acesta să se obțină o producție mai 
mare de masă verde ? Nicidecum. Pă
șunea. care însumează sute de hectare, 
este acoperită cu mușuroaie, arborete. 
pietre, iar procesul de degradare și 
eroziune se accentuează tot mai mult. 
Exemplul nu este singular. La Copă- 
ceni, Alunu, Lăpușata, Coltești și în 
multe alte unități, de ani de zile, nu 
s-a întreprins nimic pentru curățirea 
și fertilizarea pajiștilor.

De ce nu se întreprind măsuri în ve
derea întreținerii acestor pășuni ? Pen
tru că atît consiliile de conducere din 
cooperativele agricole, cît și consiliile 
populare neglijează această problemă. 
Cu ani în urmă,. cînd izlazurile erau 
obști, crescătorii de animale nu aveau 
voie să intre pe pășune pînă nu îm
prăștiau mușuroaiele și nu le curățau 
de mărăcini și pietre. Și acum fiecare 
crescător de animale are obligația să 
lucreze 3 zile pentru întreținerea pajiș
tilor. De ce nu se respectă această 
obligație ? Cîștigul ar fi însutit.

Mai sint multe zile bune de lucru. 
Rămînerile în urmă la însămînțarea 
culturilor furajere pot fi recuperate. 
Printr-c mobilizare susținută a coope
ratorilor. potențialul productiv a] paîis- 
t'loi poate fi pus mai bine în valoare. 
Este timpul cînd organele agricole, 
consiliile populare, consiliile de con
ducere din unități trebuie să ia toate 
măsurile necesare pentru a asigura o 
corelație corespunzătoare între efecti
vele de animale și baza furajeră.
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PRECUMPĂNITOR
Sectorul minier ocupă un loc da 

mare importanță în economia jude
țului Suceava. Perspectiva de dez
voltare a acestui sector este, de 
asemenea, deosebit de promițătoare, 
avînd in vedere indicațiile partidului 
privind folosirea mai intensivă și 
valorificarea superioară a resurselor 
naturale de care dispune țara noas
tră. Tocmai de aceea, în actualul 
cincinal, lucrărilor de cercetare și 
explorare geologică le sînt rezervate 
fonduri importante.

Este adevărat că și în cincinalul pe 
care l-am încheiat recent, sectorul 
minier al județului Suceava s-a bu
curat de importante fonduri de in
vestiții. Cu toate acestea, putem spu
ne că lucrările de prospecțiuni și 
explorare nu au luat amploarea cu
venită, deși unele dintre ele au fost 
atacate cu cite 5—10 ani in urmă. In 
multe cazuri, întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
din Suceava a desfășurat o cercetare 
timidă, cu lucrări de mică amploare, 
amplasate după criterii insuficient 
fundamentate științific și lipsite de o 
interpretare geologică minuțioasă. 
Așa a fost cazul perimetrelor de 
cercetare de la Mestecăniș, ' Broșteni, 
Pirîul Colbului ■ și altele, care pre
zintă un interes major pentru pro
movarea de noi rezerve de mine
reuri menite să asigure baza mate
rială a capacităților de prelucrare 
puse in funcțiune. Drept rezultat, 
vitezele de înaintare în unele galerii 
au ajuns abia la 30—35 metri liniari 
pe lună, față de 75—100 ml cît pre
vede planul și cît este posibil a se 
realiza la aceste lucrări. Dacă la 
această cercetare timidă mai adău
găm și insuficiența mijloacelor me
canice. atît la lucrările de explorare, 
cit și la cele din subteran, atunci 
înțelegem mai bine de ce la Exploa
tarea minieră de la Leșul Ursului, 
spre exemplu, cu toate rezultatele 
bune din ultimul an, productivitatea 
muncii in unele panouri nu s-a ri
dicat încă la nivelul cerut.

în acest cincinal, în industria mi
nieră va avea . loc o dublare a 
producției, iar contribuția sectoru
lui minier din județul Suceava 
la această creștere trebuie ăă se 
facă tot mai mult simțită. Evi
dent, una din căile principale pen
tru îmbunătățirea activității in acest 
sector trebuie să o constituie asigu
rarea unui avans corespunzător in 
promovarea și creșterea gradului de 
cunoaștere a zăcămintelor. Iată de 
ce este necesar ca incă de la înce
putul acestui cincinal să se acționeze 
cu fermitate pentru ca investițiile 
destinate lucrărilor de prospecțiuni și 
explorări geologice ce urmează a se 
efectua în județul Suceava să fie 
fructificate cu o eficiență sporită.

Acest deziderat nu se poate realiza 
fără o sistematizare a activității de 
cercetare geologică în toate perime
trele și fără o organizare superioară 
a ciclului de desfășurare a lucrărilor 
miniere. Or, tocmai lipsa acestei or
ganizări a determinat ca unele lu
crări de mare importanță să fie a- 
bandonate. La punctul de cercetare 
și explorare de la Pîrîul Cîinelui, 
spre exemplu, lucrările au fost în
trerupte pentru că în cadrul orga
nizării muncii s-a „omis" punerea in 
funcțiune a unui compresor. De ase
menea, unele cadre tehnice de la 
întreprinderea de prospecțiuni și ex
plorări geologice din Suceava se fac 
răspunzătoare și pentru faptul că, în 
unele cazuri, dovedesc lipsă de exi
gență față de asigurarea unei cali
tăți corespunzătoare a lucrărilor.

Nivelul scăzut al lucrărilor de cer
cetare și explorare geologică din ju
dețul Suceava este influențat și de 
faptul că actuala metodologie de pla
nificare și urmărire a eficienței lu
crărilor nu e suficient de stimula
tivă. în cadrul indicilor de plan pen
tru aceste lucrări, se dau în prezent 
numai volumele fizice, cum ar fi ga
lerii, suitoare, foraje, omițîndu-se ele
mentul esențial — și anume volu
mul de rezerve ce urmează a se pune 
în evidență. Din această cauză, nu 
se poate vorbi de existența unei 
prognoze geologice care să dea ga
ranția planificării ritmice a produc

ției în sectorul extracției miniere. In 
prezent, de pildă, în toate unitățile 
miniere din județul Suceava, plani
ficarea producției se face numai la 
nivelul rezervelor aflate în exploa
tare. Sînt excluse astfel din cadrul 
planificării două etape esențiale care 
trebuie să vizeze, pe de o parte, asi
gurarea producției în perspectiva 
imediată, iar pe de altă parte, să 
evidențieze rezervele de minereu ne
cesare pentru o perioadă mai înde
lungată.

Se știe că în mod constant con
ducerea partidului și statului a tra
sat colectivelor din unitățile miniere 
și geologice sarcina de a evidenția și 
de a pune în valoare cît mai repede 
rezervele de minereuri indigene, ac
țiune care să creeze posibilitatea de 
a apela din ce în ce mai puțin la 
importul din străinătate. în contex
tul acestei sarcini de mare impor
tanță, pare și mai de neînțeles rit
mul încetinitor cu care s-a lucrat 
pentru detalierea zăcămintului de la 
Delnița, precum și amînarea trecerii 
la exploatarea minereului de fier de 
aici pentru o perioadă mai îndepăr
tată, deși în prezent este evidențiată 
o rezervă importantă. După apre
cierile specialiștilor din județ, azi 
sint create condiții pentru ca mine
reul de la Delnița, care are un con
ținut de fier mulțumitor, să intre cît 
mai repede în circuitul economiei 
naționale.

Vorbind despre eficiența economică 
ca despre o latură esențială a 
activității din acest cincinal, trebuie 
amintit că și în ce privește valori
ficarea zăcămintului de sulf din 
munții Căliman sînt încă probleme 
de rezolvat. Se știe, de pildă, 
că pentru punerea în valoare a aces
tui zăcămînt statul a început să aloce 
în fiecare an investiții de multe 
milioane de lei. De altfel, lucrările 
de deschidere a zăcămintului au și 
început și se desfășoară in condiții 
optime. Dai dacă se știe că rațiunea 
oricărei investiții este să fie eficien
tă, nu înțelegem motivul pentru care 
Ministerul Industriei Chimice — în 
atribuțiile căruia cade sarcina de 
prelucrare a minereului de sulf de la 
Căliman — urmărește ca unitățile 
prelucrătoare să fie amplasate un
deva în sudul țării și nu lingă sursa 
de materii prime, așa cum o cer 
interesele economiei naționale.

Potrivit variantei de amplasare a 
unităților prelucrătoare, propuse de 
Ministerul Industriei Chimice, ar 
urma ca anual să se transporte la 
sute de kilometri un munte de un 
milion tone de minereu. Această 
operațiune ar ridica prețul de cost 
al sulfului cu circa 32 milioane lei 
anual, iar dacă ținem seama că din 
această cantitate de un milion tone 
de minereu numai o parte va 
fi materie utilă și că pentru halda 
de steril din cîmpie vor trebui scoase 
din circuitul agricol însemnate supra
fețe de teren, atunci vom vedea cît 
de rațional și economic este ca uni
tățile prelucrătoare să fie amplasate 
în imediata apropiere a bazei de ma
terii prime. Această amplasare pre
zintă, potrivit studiilor efectuate de 
organele locale de partid și de stat, 
numeroase avantaje economice. în 
primul rînd, este vorba de faptul că 
produsele finite vor avea asigurată 
desfacerea în județul Suceava și în 
cele limitrofe. De asemenea, ampla
sarea în zona de materii prime a uzi
nei de prelucrare va permite o va
lorificare superioară a resurselor mi
nerale prin producerea pe cale chi
mică a pirolizitei artificiale, a carbo- 
natului de mangan, va asigura folo
sirea calcarelor din regiune în pro
ducția de îngrășăminte chimice, 
valorificarea andezitului ca material 
de construcție și folosirea exceden
tului de căldură de la prăjirea rocii 
de sulf pentru îmbunătățirea calită
ții turbelor. Sînt argumente care se 
cuvin examinate cu grijă atunci cînd 
se va decide modul de valorificare 
a zăcămintului de sulf din Munții 
Căliman.

Deși dată recent în 
exploatare, întreprin
derea de produse ce
ramice pentru con
strucții Berea, din ju
dețul 
pînă 
Ceva 
bine 
fabricii. Cel puțin 
pentru asta pledează 
numărul mare de re
buturi înregistrate in 
mod constant.

Dacă ar pune con
structorul mîna să re
facă o serie de lu
crări executate de 
mintuială, socotește 
beneficiarul, cu sigu
ranță că lucrurile s-ar 
îndrepta. Constructo
rul are și el socoteli-

Buzău, întîm- 
mari greutăți, 

nu merge prea 
în mecanismul 

Cel

le lui: „Ce se tot fră- 
mîntă beneficiarul ? 
Orice început de drum 
e greu“.
această 
devenit 
dilemă,

Pusă astfel, 
problemă a 
o veritabilă 
cu rezolvare 

îndepărtată.
Cum. însă, 

de producție 
îndeplinit, s-a 
la bunăvoința 
deiului salvator, 
el s-au ajustat într-o 
clipită sarcinile tri
mestrului I cu 800 000 
de cărămizi. Simplu 
ca bună ziua !

Numai că, atenție! 
condeiul are două tăi
șuri. Se pot înscrie 
cu el și imputațiile de 
rigoare.

planul 
trebuie 
recurs 

con- 
Cu

• „Chemați vaporul 
la scară!"

Sîntem în posesia 
unei scrisori colective 
semnată de un grup 
de marinari de cursă 
lungă de pe nava ro
mânească „Cugir". în 
scrisoare se arată — 
și sîntem invitați să 
verificăm autenticita
tea celor semnalate — 
că pentru a încărca 
în luna ianuarie din 
portul Galați 6 500 
tone de laminate, 
treabă de cel 
șase zile, nava 
ționat peste 
normat, în 
portului amintit, 
zile. Reîntoarsă 
Galați după o 
pentru o încărcătură 
similară, a staționat în 
plus alte 8 zile. Co
respondentul nostru 
de la Constanta, Radu 
Apostol, s-a interesat 
la conducerea Direc
ției navale maritime 
„Navrom" din 
stanța. „Nu este 
gura anomalie 
precizat ing. D. 
nov. directorul 
ral al „Navrom“-ului 
O altă navă româneas
că. „Anina", a stațio
nat la Galați în luna 
martie, peste timpul

mult 
a sta- 
timpul 
danele 

17 
la 

lună

Con- 
sin- 

— a 
Tva- 

gene-

• Dilema

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii*

normat, 20 de zile. 
Cauza '! întreprinde
rea de comerț exterior 
„Metalimport" a co
mandat la Constanța 
navele respective. Cînd 
acestea au ajuns în 
portul de expediție, 
s-a constatat că măr
furile ce urmează a fi 
încărcata ori nu erau 
sosite, ori erau rătă
cite prin cine știe c« 
magazii".

Nu intrăm în amă
nunte. Cert este că 
obișnuința unor între
prinderi de comerț ex
terior de a chema va
porul „la scară", cum 
se spune, fără să-l fo
losească. costă mult 
mai mult. Un calcul 
sumar în situația a- 
mintită arată că sta
tionarea celor două 
nave românești. „Cu
gir" și „Anina", 
nici o îustificare 
Galati 45 de zile 
duce economiei națio
nale o pagubă de pes
te I milion lei valută. 
Cît ar trebui să su
porte cei ce nu reu
șesc să deosebească un 
vapor da un taxime
tru 7

intre
griu și sirma

Cînd s-a recoltat 
griul în 1970 ? în lu
nile iulie-august. Dar 
în județul Teleorman, 
socotelile privind cam
pania de recoltare nu 
s-au încheiat nici a- 
cum. Ba mai mult. Me
canizatorii care au lu
crat la cooperativele 
agricole din zonele Ro
șiorii de Vede, Odo
beasca și Videle, la 
balotarea paielor sînt 
penalizați cu circa 
100 000 lei. După cum 
ne spune ing. Puiu A- 
lexandrescu, directorul 
întreprinderii județene 
de mecanizare a agri
culturii, în vara tre
cută, la recoltarea 
griului s-au întîmpinat 
multe greutăți din cau
za lanurilor îmburuie- 
nice : combine înfun
date, curele rupte și 
alte
zuri. La balotat, paiele 
aveau multe. buruieni 
verzi. Din această cau
ză, baloții cîntăreau 
atunci 25—27 kg fie
care, iar mai tîrziu, 
cînd a început livrarea 
paielor către fabricile 
de celuloză și hîrtie, 
greutatea lor a scăzut 
în medie cu 5—7 kg. 
Și ce-i cu asta ? N-ar 
fi nimic dacă nu s-ar 
fi depășit, independent 
de voința mecanizato
rilor, cantitatea de sir- 
mă pe tona de paie

asemenea neca-

fără 
la 
a-

părții formale, cît a aspectelor de 
fond ale gestiunii economice, căci 
fondul gestiunii economice este le
gat de oeea ce în final hotărăște efi
ciența, de îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor și atribuțiilor ce revin atît 
întreprinderii, cît și centralei. Pen
tru întreprinderi, măsura rezultatelor 
activității economice este dată de în
deplinirea planului de producție, de 
parametrii tehnico-economici ai pro
duselor, de folosirea optimă a capa
cităților de producție, de reducerea 
cheltuielilor și sporirea rentabilității 
atît pe total, cît și pe fiecare produs. 
Chiar în întreprinderi trebuie inten
sificată preocuparea pentru adîncirea 
aplicării diferențiate a gestiunii eco
nomice ia nivelul secțiilor, ateliere
lor, la fiecare loc de muncă, la di
mensiunile atribuțiilor acestora, toc
mai în vederea punerii perseverente 
în valoare a tuturor rezervelor exis
tente.

In ce privește centralele, conținutul 
gestiunii economice se identifică cu 
răspunderea ce revine acestora pen
tru ansamblul activității, pentru or
ganizarea efectivă, pe baze raționale, 
a procesului de aprovizionare și des
facere, realizarea sarcinilor de co
merț exterior, de investiții, cercetare 
și celelalte atribuții stabilite prin 
statutele de organizare. în momentul 
în care centralele devin titulare de 
plan, cînd au legături directe cu 
bugetul statului, se realizează și în
tărirea gestiunii economice, tocmai 
ca urmare a creșterii răspunderii atît

a unităților productive, cît și a cen
tralei, dar implicit și a ministerelor 
și a organelor centrale de sinteză, 
care trebuie să cunoască mai bine 
realitățile din fiecare centrală și grup 
de întreprinderi în parte, să le spri
jine mai eficient, mai operativ în în
deplinirea atribuțiilor ce le revin.

cere și planificare, au fost stabilite 
noi modalități privind planificarea, 
repartizarea și vărsarea beneficiilor, 
finanțarea mijloacelor circulante, fi
nanțarea și creditarea investițiilor. 
Or, unul din elementele noi ale le
gislației in vigoare — și anume, con
stituirea din beneficii a unor fonduri

Avantajele gestiunii 
economice

Așadar, asemenea trăsături ale ges
tiunii economice cum sint personali
tatea juridică, existenta contului de 
decontare la bancă ș.a. — care fără 
îndoială iși au importanța lor — nu 
sînt de natură să afecteze fondul 
gestiunii economice.

Ar trebui amintit aici și de legă
tura directă care există între pîr- 
ghiile financiare și principiile gestiu
nii economice Se cunoaște că în ulti
mul timp, în contextul general al 
perfecționării metodelor de condu-

pentru autofinanțarea unor nevoi ale 
activității productive și pentru sti
mularea salariaților — vizează toc
mai întărirea gestiunii economice. în 
felul acesta, principiul autonomiei în 
administrarea fondurilor se lărgește, 
in sensul că, pe lingă fondurile fixe 
și circulante, centralele dispun asu
pra utilizării și a altor fonduri for
mate in activitatea economică. Acest 
fapt are menirea de a contribui la 
sporirea gradului de efort nu numai 
al centralei, dar și al fiecărei între

prinderi de a realiza beneficiile pla
nificate. Intr-adevăr, întrucît benefi
ciile reflectă rezultatele obținute de 
unitățile economice din activitatea 
de producție, de executare de lucrări, 
prestări de servicii, de comerț exte
rior sau din alte activități economice, 
orice nerealizare a acumulărilor bă
nești va pune in evidență deficien
tele din activitatea unității respecti
ve și. in același timp, va avea reper
cusiuni nedorite nu numai asupra 
intereselor generale ale economiei și 
ale centralei, dar și ale întreprinderii 
și ale salariaților. în condițiile des
centralizării atribuțiilor în utilizarea 
unor fonduri, sporește deci răspunde
rea centralelor, care au obligația să 
asigure realizarea conform prevede
rilor planului și bugetului de stat a 
acumulărilor bănești, repartizarea pe 
destinațiile legale a beneficiilor, uti
lizarea fondurilor, ceea ce in ultimă 
instanță se răsfrînge pozitiv asupra 
creșterii eficienței economice.

în concluzie, Ideea pe care trebuie 
— după părerea mea — axat pro
cesul de perfecționare a activității 
centralelor industriale este aceea că, 
înainte de toate, trebuie analizat 
dacă în sistemul de organizare adop
tat de o centrală sau alta. In modul 
în care s-au stabilit atribuțiile, com
petențele, răspunderile, se respectă 
conținutul gestiunii economice 
Aceasta înseamnă că principiile ges
tiunii economice nu trebuie aplicate 
mecanic, ct avîndu-se permanent în 
față obiectivul major urmărit : ridi
carea necontenită a eficienței activi
tății economice.

Sesiune științifică 
la I.C.V.V.

Valea Călugărească
La Valea Călugărească, județul 

Prahova, s-a desfășurat, timp de 
două zile, sesiunea de referate științi
fice a Institutului de cercetări pentru 
viticultură și viniticație. Referatele 
prezentate, rezultat al cercetărilor 
efectuate în ultimii 20 de ani de că
tre stațiunile experimentale, au fost 
axate pe două probleme de maximă 
importanță privind sporirea produc
ției de struguri și creșterea produc
tivității muncii în viticultură : ferti
lizarea viilor și aplicarea erbicidelor. 
S-a evidențiat faptul că îmbunătățirea 
agrofondului prin fertilizare asigură, 
in final, sporuri susținute de recoltă. 
De asemenea, aplicarea erbicidelor 
contribuie la combaterea buruienilor, 
ceea ce se soldează cu reducerea 
prețului de cost al strugurilor. Re
zultatele experiențelor întreprinse și 
discutarea lor în cadrul acestei se
siuni la care au participat atît cer
cetători, cadre didactice, cît și spe
cialiști din producție vor contribui 
la generalizarea rezultatelor rodnice 
obținute în activitatea de cercetare, 
la creșterea eficienței economice în 
viticultură.

balotate. Organele fi
nanciare ale consiliului 
popular județean, cu 
toate discuțiile purtate 
de atunci, au imputat 
mecanizatorilor respec
tivi contravaloarea sîr- 
mei consumate peste 
norma prevăzută într-o 
veche decizie a fostei 
regiuni București. Li
tigiul e, desigur, des
tul de complex. Să zi
cem, deși poate că ar fi 
nedrept, că la urma 
urmei mecanizatorii de 
la Roșiori, Odobeasca 
și Videle vor plăti la 
un loc cei aproximativ 
100 000 lei cît reprezin
tă contravaloarea sîr- 
mei. Nu sîntem siguri 
însă că îndemnîndu-i 
din 
vară : 
ți-i bătaie, balotați re
pede, să eliberăm tere
nul și să-l pregătim 
pentru griul de toam
nă", tovarășii de la di
recția generală și de 
la consiliul popular 
vor mai găsi înțelegere. 
Dacă li se va răs
punde : „lăsați, nu vă 
grăbiți, întîi să se usu
ce paiele, că altfel iar 
plătim sîrma" ? Ar fi 
împotriva intereselor 
producției, a cerinței 
de a se executa lucră
rile la timpul optim. 
Și mult mai păgubos 
decît sîrma...

nou. în această 
„hai, băieți, da

• De la ingrășare
la obezitate

Conducerea întreprin
derii de aprovizionare 
tehnico-materială a a- 
griculturii din Drăgă
șani, județul Vîlcea, are 
un procedeu specific 
de a furniza materia
lele solicitate. Vine 
cooperativa agricolă 
din Amărăști, de e- 
xemplu, cu o notă 
de comandă prin care 
cere 13 tone de îngră
șăminte complexe și 
110 tone azotat de a- 
moniu. Se primește co
manda și începe... „al
chimia". Fără știrea 
celor care au semnat 
nota de comandă se 
retușează cantitățile : 
13 tone se transformă 
în 23 tone, iar celelalte 
110 tone — în 160 tone. 
Decît să lipsească, 
mai bine să priso
sească. Astfel s-au mo-

dificat și comenzile 
cooperativelor agricole 
din Fumureni, Glăvlle, 
Lungești, Ghioroiu și 
altele. Evident, unită
țile nu sînt de acord 
cu acest procedeu. Vor 
să primească atît cît 
au comandat. Și pen
tru pămînt — una e 
îngrășarea, și alta obe
zitatea 1

Am relatat acestea 
deoarece întreprinde
rea de aprovizionare 
din Drăgășani impune 
de fapt altora propria 
optică de „supra-ago- 
niseală". Consecințe
le ? La începutul lu
nii aprilie a.c. în 
magaziile întreprinde
rii existau mărfuri fără 
desfacere asigurată și 
fără mișcare în valoare 
de peste 3 milioane 
lei.
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ZILELE DRAMATURGIEI ORIGINALE cinema
încheierea sesiunii științifice
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Așa cum am mai arătat ta ziarul nostru, ta patru orașe ale țării — 
la Cluj, Iași, Timișoara și Craiova — s-au desfășurat, la sfirșitui lunii 
martie, etapele zonale ale „Zilelor dramaturgiei originale". Faza bucureș- 
teană a aceleiași manifestări se află, ta aceste zile, în plină desfășurare.

„Zilele dramaturgiei originale" au prilejuit șl prilejuiesc în continuare 
un revelator contact al publicului cu cele mai valoroase și semnificative 
creații ale literaturii noastre dramatice. Ele au permis o pregnantă eviden
țiere a felului in care scriitori bine cunoscuți precum : Horia Lovinescu, 
Paul Everac, Aurei Baranga, Eugen Barbu, Mihnea Gheorghiu, T. Mazilu, 
Nagy Istvăn. Mihail Davidoglu, sau dramaturgi mai tineri ca Dumitru 
Radu Popescu, Paul Anghcl sau Mircea Radu Iacoban, Andi Andries. 
Kănyădi Sândor și mulți alții au ințeles să contribuie și să marcheze 
prin opera lor de creație marele eveniment pentru care se pregătește 
întregul nostru popor.

Spectacolele prezentate ta acest cadru au fost revelatoare pentru 
deosebitul Interes pe care ii trezesc In rinduriie oamenilor de teatru, ca 
șl al milioanelor de spectatori lucrările dramatice noi, oglindind tradițiile 
revoluționare ale poporului nostru, lupta clasei muncitoare, a Întregului

popor, sub conducerea partidului, pentru transformarea revoluționară a 
societății, pentru înfăptuirea operei de construcție socialistă.

De-a lungul „Zilelor dramaturgiei originale" au putut fi urmărite 50 de 
spectacole închinate semicentenarului P.C.R. Au fost prezente în compe
tiție aproape toate instituțiile teatrale ale țării — incepind cu teatrele na
ționale din centrele gazdă, teatre cu puternice colective artistice și cu vechi 
tradiții in direcția unei arte adine angajate în viața și realitățile spiri
tuale ale poporului nostru și sfirșind cu teatrele cele mai tinere.

începem seria de articole consacrate „Zilelor dramaturgiei originale" 
cu însemnările de mai jos, privind confruntarea de la Cluj, la care au 
participat : Teatrul Național din Cluj (cu „Pisica în noaptea Anului Nou" 
de D. R. Popescu și „Avram Iancu" de Al. Voitin), Teatrul maghiar de 
stat din Cluj (cu spectacolul „Camera de alături" de Paul Everac), Tea
trul de stat din Tg. Mureș — ambele secții (cu „Pisica în noaptea Anului 
Nou" de D. R. Popescu, „Doja" de Szekely Jănos și „înainte de potop" de 
Nagy Istvăn), Teatrul dramatic din Baia Mare („Lovitura" de Sergiu Făr- 
cășan), Teatrul maghiar de stat din Sf. Gheorghe (care a prezentat „Pa
tru oameni fără nume" de Radu Badilă) șl Teatrul de stat din Turda 
(„Asta-i ciudat" de M. R. Paraschivescu).

a Academiei Republicii
* Socialiste România

la cluj : Confruntare de o remarcabilă
ținută artistică

Faza zonală de la Cluj a „Zilelor 
dramaturgiei originale" a prilejuit 
întîlnirea spectatorilor clujeni cu rea
lizările artistice închinate partidului 
de către șase teatre ale țării. Să 
remarcăm de la început faptul 
că zilele de teatru de la Cluj 
au avut darul de a recomanda 
un număr destul de divers de texte 
— unele inedite — și de a impune 
citeva dintre acestea.

Evident, cel mai mare interes — 
spre meritul deosebit al teatrelor 
respective — a fost stlrnit de lucră
rile dramatice mai noi. Am urmărit 
la Cluj două variante ale piesei 
„Pisica ta noaptea Anului Nou" de 
D. R. Popescu, creație dramatică ce 
»-a impus cu deosebire.

Foarte bogată în detalii revelatoa
re „Pisica în noaptea Anului Nou" (o 
„dramă" cu semnificații de etică ac
tuală despre reîntoarcerea tatălui în 
sinul familiei și procesele de conști
ință pe care le declanșează) conține 
totodată și elemente de plan simbolic 
cu o deschidere mai largă: de la celu
la familială către organismul social. Ea 
ridică probleme legate de raporturile 
individului, de confruntarea lui sin
ceră și profundă cu istoria, probleme 
legate de căile afirmării sale în co
lectivitatea în care trăiește. Ea 
sondează sursele principale ale alie
nării în egoism, In individualism în
gust și pe cele ale recuperării sociale. 
Noaptea simbolică a Anului Nou, pe 
care o imaginează D. R. Popescu, este 
un timp cu virtualități înnoitoare. 
Eroii piesei trec printr-un necruțător 
examen al conștiințelor — un exa
men de natură să așeze aspirația că
tre ideal pe calea cea mai autentică 
și eficace. Dezbaterea dramatică fa
vorizează semnalul de alarmă cu pri
vire la non-sensul idealurilor clădi
te pe minciună.

Cele mai multe dintre personajele 
acestei piese, oricît de culpabile, știu, 
ajung să deosebească perfect, clar, 
binele de rău. Piesa exprimă în 
principal tensiunea recunoașterii, a 
asumării, a autoexaminării cinstite 
și curajoase a faptelor individului 
în raport cu un cod etic pe care nu 
îl poate perverti nimic ; tensiunea 
eliminării oricărei justificări posibile 
a faptelor aflate în contradicție cu 
esența umană și cea socială.

Piesa lui D. R. Popescu, a acestui 
talentat autor, pasionat de realitățile 
și de problematica majoră a timpului 
său, a beneficiat în faza de la Cluj 
a „Zilelor dramaturgiei originale" de 
două spectacole : unul în interpreta
rea secției române a Teatrului de stat 
din Tg. Mureș (în regia lui Gheor
ghe Harag) și celălalt în interpreta
rea Teatrului Național din Cluj (re
gia — Vlad Mugur).

încă de la prima ridicare de cortină 
am avut șocul unor surprinzătoare și 
diferite valorificări prin spectacol. 
Succesiunea la un interval de o zi a 
două variante scenice ale aceluiași 
text s-a dovedit de-a dreptul pasio
nantă.

în mod cert varianta clujeană (re
zultat al unor intervenții în text și 
al unei restructurări a specificului 
modalității artistice proprii autorului, 
este un spectacol mai unitar, mai egal, 
mai limpede, cu o mai bună acoperire 
actoricească, ce comunică mai di
rect șl mai uniform cu spectatorul 
la un înalt nivel intelectual. (Inter-

preții acestui spectacol : George Mo- 
toi, Valentino Dain, Gh. Ionescu Gion, 
Anca Neculce Maximilian, Li viu Ro- 
zorea, Melania Ursu, Viorel Comă- 
nici și alții).

Spectacolul tîrgumureșean, mai fi
del textului (dimensiunii, specificului 
artistic, inegalităților și dificultăților 
lui), mai fidel complexității și par
ticularității gîndirii lui D. R. Popescu, 
conține numeroase elemente de gîndi- 
re regizorală și scenografică intere
sante. Gheorghe Harag rămîne fidel 
mediului social sugerat de scriitor. 
Vlad Mugur îl elevează. Condiționarea 
socială, detaliul aproape naturalist, at
mosfera de amestec grotesc și pito
resc se conservă mai bine în specta-

actoricească de zile mari (dintre care 
trebuie să amintim pe : Lohinszky 
Lorănd, Illyăș Kinga, Tanai Bella, 
Băcs Ferenc, Victor Strengaru) și în 
decorurile cu excepțională forță de 
sugestie, ale Floricăi Mălureanu, re
gizorul creează un spectacol de atmo
sferă neliniștitoare. Oamenii 
„înainte de potop“ sînt singuri, 
lalt e infernul — un infern al 
cității, parazitismului, cruzimii, 
promisului, concupiscenței, un 
fern al dorințelor tulburi, vecine cu 
nebunia. Cu o mare forță de expresi
vitate, Lohinszky încarnează un per
sonaj demn de un roman dostoiev- 
skian.

Interesul fazei zonale de la Cluj

din 
Celă- 
rapa- 
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colul tîrgumureșean. Aspectul de dez
batere violentă, de apărare a unor 
poziții și de recunoaștere a adevă
rurilor e mai pregnant aici, în timp 
ce în .spectacolul clujean, aspect la 
fel de interesant, se insistă pe șocul 
revelațiilor.

Alături de spectacolele realizate cu 
piesa lui D. R. Popescu, celălalt cen
tru de mare interes al serilor teatrale 
de ia Cluj l-a constituit excelentul 
spectacol al Teatrului de stat din Tg. 
Mureș — secția maghiară — cu o pie
să a lui Nagy Istvân, „înainte «le 
potop".

Tema piesei lui Nagy Istvân, 
simplificată si adaptată viziunii 
regizorale a lui Gh. Harag, care 
o reia după mai bine de trei 
decenii — este cea a destrămării 
burgheziei, a dezastrului ei moral 
generat de cel social și material. 
Construită dintr-o succesiune de i>e- 
ripeții, bogată în detalii de viață — 
nu puține autobiografice — piesa lui 
Nagy Istvăn are remarcabila calitate 
de a sugera — dincolo de oameni și 
stări, și mai ales dincolo de întîm- 
plări melodramatice — imaginea ge
neralizatoare a condiției unei lumi 
care se prăbușește prin însăși dialec
tica istoriei. Prăbușirea se produce 
nu înainte ca reprezentanții sistemu
lui burghez să-și anuleze, să-și pă
teze prin compromisuri, delațiuni, 
crime, înseși conștiințele individuale. 
Așa sfîrșește familia burghezului Ha- 
vadi Lajos. O profundă alienare face 
ca oamenii să nu se poată întîlni 
nici în suferință, să trăiască în cita
dele perfect închise ale mizeriei mo
rale. Personajele lui Nagy Istvân os
cilează intre un dramatism puternic 
reținut — împietrite aproape în niște 
statui ale suferinței — și un altul ce 
răbufnește sustras oricărui control. 
Dialogul este alb. dezarticulat.'Lungi 
tăceri și pauze alternează cu țipete 
isterice — convulsii neputincioase 
dar de extremă violență. Cu o echipă

nu s-a redus doar la a impune un 
text remarcabil 
spectacol. Ea 
semenea, 
resante 
climatul artistic, la gradul de pro- 
fesionalitate existent în teatrele par
ticipante.

S-a remarcat, astfel, încă o dată, re
virimentul teatrului turdean, despre 
care am mai scris în ziarul nostru, sau 
faptul că teatrul băimărean reușește 
să-și mențină spectacolele la remar
cabilul nivel artistic și forță de emo
ționară a spectatorului pe care l-a 
adus în stagiunea trecută.

Printre lucrările dramatice prezen
tate au existat două („ASTA-I CIU
DAT" de Mlron Radu Paraschivescu 
și „ÎNAINTE DE POTOP" de Nagy 
Istvân) scrise in urmă cu citeva de
cenii, care au probat că sînt apte să 
treacă — fie în forma lor inițială, 
fie mai direct adaptate unei noi in
terpretări — examenul scenei și al 
spectatorului contemporan. Au e- 
xistat, de asemenea, în această 
etapă lucrări de dată mai re
centă, care au fost prezentate 
în timpul care a trecut de la 
apariția lor in numeroase versiuni 
scenice („Lovitura" de Sergiu Fărcă- 
șan și, mai ales, piesa lui Paul Eve
rac „Camera de alături", aceasta din 
urmă in spectacolul Teatrului ma
ghiar din Cluj), care au constituit 
mai demult obiectul atenției noastre.

Acestea fiind textele abordate — 
opțiuni repertoriale mai originale.

și un emoționant 
a permis, de a- 

cristalizarea unor inte- 
observații cu privire la

mal inedite sau anterior verificate, 
opțiuni certe sau mai discutabile va
loric — calitatea spectacolelor reali
zate pe baza lor a depins substanțial 
de eforturile de valorificare înves
tite — eforturi care, oricît de mari, 
n-au putut face abstracție de resur
sele artistice reale ale teatrelor.

Astfel, gravitatea și noblețea unor 
opțiuni nu au fost întotdeauna cons
fințite de valoarea spectacolului.

S-a putut constata că insuficienta 
pregătire a echipei poate anula pre
misa regizorală interesantă (specta
colul secției române a teatrului din 
Tg. Mureș). S-a putut constata că 
dacă pui în scenă „Patru oameni fără 
nume" trebuie să ai nu numai, în ge
neral, o trupă bună cum este cea a 
Teatrului maghiar de stat de la Sf. 
Gheorghe, sau un regizor care să în
țeleagă exact, în mare, piesa, ci pe 
acel regizor capabil să accentueze 
centrele de interes specifice ale a- 
cestei piese și mai ales să ai pe 
acei „patru interpreți" anume — 
— ceea ce ar fi putut argumenta 
eventual opțiunea. (Am reținut totuși 
din spectacol interpretarea sobră și 
plină de concentrare a tinerei actrițe 
Borbâth Ottilia)

Alegerea repertorială judicioasă, 
dublată de pasiunea și virtuozitatea 
profesională a colectivelor Teatrului 
Național din Cluj și Teatrului din Tg. 
Mureș — secția maghiară, au condus 
către realizarea unor spectacole in
teresante ca problematică și de înaltă 
ținută artistică. Ele au impus un text 
remarcabil al literaturii noastre dra
matice semnat de D. R. Popescu și au 
marcat revirimentul unui teatru — 
Teatrul din Tg. Mureș — unul dintre 
cele mai bune teatre ale țării, ale 
cărui manifestări >se complăceau de 
cîțiva ani pe o linie de mijloc. (O 
foarte bună impresie a făcut și pre
zentarea de către tînărul și dotatul 
actor — al aceluiași colectiv — Ne
meș Levente, in colaborare cu sce
nograful Zsolt Kolonte, a poemului 
„Doja", de Szekely Janos, emoționant 
monolog dramatic).

In primul rind prin virfurile, dar șl 
prin aproape toate aceste specta
cole prezentate. „Zilele dramaturgiei 
originale" de la Cluj au certificat re
zistența în timp a unora din operele 
scrise în ultimele decenii și mai ales 
vitalitatea și forța de înnoire a dra
maturgiei noastre, legătura ei din ce 
în ce mai adincă și mai autentică cu 
dezvoltarea noastră socială și crește
rea conștiinței celor angajați să 
ridice un nou edificiu. Ele au certifi
cat că 
ginale, 
lor de 
poran, 
și-o asumă din ce in ce mai mult, 
cu o participare din ce în ce mai au
tentică și fertilă sub raportul misiu
nii artistice, sociale și educative pe 
care o au de indeplinit.

Natalia

• Haiducii Iul Șaptecai : PATRIA
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30, 20,30, 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,45.
• Mihal Viteazul i CENTRAL - 
8; 12; 16; 20, GRIVIȚA — 10; 15,30; 
19,30, AURORA — 9,30; 15; 19, TO
MIS — 10,30; 15; 19, GLORIA — 
8,15; 12; 16; 20.
• Columna : FEROVIAR — 9.

? Secretul din Santa Vittoria :
APITOL — 8; 10,45; 13,15; 16, FE

ROVIAR — 12 ; 15 ; 18 ; 20,45.
• Trec zilele : CAPITOL — 19; 21.
• Căpitanul Korda : LUMINA — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Cei trei care au speriat Vestul: 
BUCUREȘTI — 8,45; 11; 13,15;
16,15; 18,45; 21, FAVORIT — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Adio, Granada ! : SALA PALA
TULUI — 20,15 (seria de bilete — 
3636). FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
• Clanul sicilienilor : VICTORIA 
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, LIRA 
— 15,30; 18; 20,15.
• Prețul puterii : EXCELSIOR — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. MELO
DIA — 8,30; 11; 13,30: 16; 18,30; 21, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Omul din Sierra : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.
• Pe luciul ghețli I BUZEȘTI — 
15,30; 18.
• O duminică ta familie t BU
ZEȘTI — 20,30.
• Renegata : BUCEGI — 15,30; 18; 
20,30, MIORIȚA — 10; 12,30; 15: 
17,30; 20.
* Ultima relicvă : DACIA — 8,30— 
20,30 în continuare.
• Anaconda : TIMPURI NOI 
9—17 tn continuare; Program 
filme documentare — 19; 21.
• Minunata călătorie a lui Nils : 
9, Aventura — 10,30; 12,30; 14,30 :
CINEMATECA (sala Union).
• Cinci pentru Infern : UNIREA 
— 10,30; 15,30; 18; 20,15, FEREN
TARI — J5.30; 17,45; 20.
• Trandafiri roșii pentru Ange
lica : DRUMUL SĂRII — 15,30;
17,45; 20, VOLGA — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, RAHOVA — 
15,30; 18; 20,15.
• Los Tarantos s CIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, FLOREASCA —
15,30; 18; 20,30.
• Băieți buni, băieți răi : PACEA 
— 15,45; 18; 20.
• Cintecele mării : CRÎNGAȘI — 
15,30; 18; 20,15, MUNCA — 16;
18; 20.
• Vagabondul i VIITORUL — 9:
16; 19,30.
• Genoveva de Brabant: MOȘI
LOR — 15; 16,45; 18,45; 20,45.
• Circ fără frontiere : COSMOS 
— 15,30.
• Tripla verificare : COSMOS — 
18; 20,15.
• Eliberarea t FLACĂRA — 
15,30; 19.

de
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valorificarea dramaturgiei ori- 
apte să răspundă frămintări- 
conștiință ale omului contem- 
este o sarcină pe care teatrele

STANCU

„Cintece de stemă"
marii sărbători

(Urmare din pag. I)
datele ei esențiale, se 
reclamă de la capaci
tatea de anticipație, de 
la forța vizionară a ori- 
oricărui lirism izvorît 
din frămîntările eter
ne ale omului. Poezia 
trăiește într-o latură a 
sa în imperiul etern al 
sensibilității umane și 
nu-i poate scăpa a- 
cest tărîm, numit con
vențional al „motive
lor eterne". Dar poe
zia posedă și cultivă 
un înalt grad de I- 
DEALITATE, încearcă 
să prefigureze ima
ginea omului viitoru
lui, să discearnă lucid 
d intr-o multitudine de 
date, impresii, suges
tii, chipul uman re
prezentativ pentru 
mersul înainte al so
cietății. Numai prin- 
tr-o excepțională a- 
protundare a istoriei 
se putea naște acel vi- 
zionarism care a făcut 
din Eminescu, din 
poezia sa de esență 
socială, cea mai fidelă 
și măreață expresie a 
sufletului românesc. 
Contopirea cu istoria 
acordă poeziei audien
tă largă, face din poet 
un om al cetății, preo
cupat să elaboreze o- 
pere care să prezinte 
In întreaga măreție, la 
adevăratele dimensiuni

morale, omul societății 
noastre, să facă din el 
ființa superioară gata 
să-și apere țara, să-și 
dăruiască munca. în
tregul potențial crea
tor în slujba propășirii 
patriei. Un asemenea 
proces de configurare 
lirică a unui nou tip 
uman presupune o 
nouă sinteză artistică, 
o gindire înalt filozo
fică în stare să cu
prindă imaginea omu
lui comunist al epocii 
noastre. De altfel, a- 
ceasta reprezintă ex
presia ultimă a 
ror căutărilor 
poetice.

Alăturindu-mi 
durile sărbătorești 
sentimentelor unani
me ale compatrioților 
mei. voi dedica mo
mentului aniversar un 
volum de versuri ine
dite. „CINTECE DE 
STEMA", ce va apărea 
în curînd la Editura 
militară. Am încercat 
să dezvolt o latură 
nouă a tradiționalelor 
noastre cintece de dor, 
de lume sau de jale, 
prefigurînd. sper, un 
gen nou, cuprinzător 
al gîndurilor mele cu 
orivire la Doezia so
cială. cetățenească și 
patriotică. In prima 
parte a volumului ur
măresc creionarea o- 
mului comunist, vi-

tutu- 
mele
gîn-

guros, stăpîn pe desti
nul său care conține 
în germene imaginea 
viitorului. E o poezie 
ce țintește să se ridi
ce deasupra obișnui
tului. să intuiască în 
esențe noile forme u- 
mane, idealitatea so
cialistă în continuă 
devenire. Tot aici, un 
ciclu de sonete este 
închinat eroicelor lup
te ale proletariatului 
din 1933.

Fără îndoială, poe
zia de esență socială 
și patriotică, reclamă 
un loc de frunte in 
perimetrul marii poe
zii, așa cum au dove
dit marii noștri îna
intași. Aspirația de 
continuitate nu este 
străină zilelor noastre 
Numeroși poeți i-au 
adăugat pagini antolo
gice și momentul se
micentenarului parti
dului ne cheamă fi
resc. calm să ne a- 
propiem tot mai mult 
de autentica poezie, să 
subliniem poetic idei
le epocii noastre, ima
ginea idealului socia
list. Doresc ca acest 
volum să aducă oma
giul poeziei celor ce 
au luptat pentru acest 
pămînt, partidului co
munist, care a 
destinul tării 
să-și găsească 
Împlinire.

făcut ca 
noastre 

o înaltă

Televiziunea noastră emite, 
după cum se știe, de la 
sfirșitui anului 1969, de 
două ori pe săptămînă, 
joia și duminica, emisiuni 
în limba maghiară. Existen
ța acestui program, ca și a 
celui similar în limba ger
mană, este una din cele 
mai concludente expresii 
ale politicii naționale juste, 
marxist-leniniste a parti
dului nostru, reflectă grija 
sa de atitea ori demonstra
tă fată de dezvoltarea mul
tilaterală a vieții spirituale 
a naționalităților conlocui
toare.

Desigur, alături de mili
oanele de telespectatori ai 
țării, telespectatorii pro
gramului în limba maghia
ră au urmărit întotdeauna 
și urmăresc și în continua
re, cu interes și atenție, cu 
preferințe care variază de 
la om la om, toate emisiu
nile televiziunii. Pornind 
de la această realitate, sar
cina colectivului redactio
nal care realizează emisiu
nile la care mă refer a fost 
și rămîne tocmai înscrie
rea programelor alcătuite 
intr-un context TV gene
ral, îmbogățirea și lărgirea 
lui prin prezentarea reali
tăților din întreaga tară și, 
bineînțeles, :u -ispecte eco
nomice. social-culturale 
specifice populației căreia 
îi sînt destinate.

Cred că trebuie spus de 
la început că. în general, 
colectivul redacțional al e- 
misiunilor maghiare se pre
ocupă constant de sarcinile 
de informare politico-so- 
cială și culturală, de edu
cație în spiritul patriotis
mului socialist care i-au 
revenit și îi revin, cîștigînd 
atenția și simpatia unui 
public din. ce în ce mai 
numeros. Această aderentă 
se reflectă si tn cronicile 
de televiziune, publicate eu 
mai multă sau mal nutină 
regularitate de ziarele și 
revistele centrale sau din 
diferite orașe. As remarca, 
pentru succesul său una
nim. dezbaterea organizată 
de trei oublicisti cunoscuți 
— Barabâș rstvăn. Beke 
Gvorgv si Dânos Mikbîs — 
despre eroii preferați ai 
reportajelor lor (emisiune 
realizată de Labancz Fri-

da), sau unele reportaje 
filmate in secuime, pre
zentarea — in cadrul unui 
simpozion televizat — a co
laboratorilor almanahului 
revistei clujene „Utunk", 
cu trecerea în revistă a u- 
nei întregi galerii de scrii
tori transilvăneni (realiza
tă de Balogh Jozsef), re- 
portajul-anchetâ al lui Ko
vacs Istvân etc. Au con
stituit contribuții prețioase 
la prezentarea marilor 
transformări economice și 
sociale petrecute în întrea-

teatre
• Opera Română : Motanul Încăl
țat — 11; Traviata — 19,30.
• Teatrul de operetă : 
Londrei — 19,30.
• Teatrul Național ,,I. 
giale" (sala Comedia) ;
Otlliel — i:, 7_____
— 20; (sala Studio) : O femeie cu 
bani — 20.
• Teatrul de comedie: Alcor șl 
Mona — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 11; 
Play Strindberg — 20; (sala din 
str. Alex. Sahla) : Gluga pe ochi
— 20; (sala Dalles) : Acești nebuni 
fățarnici — 20.
• Teatrul Mic : Iertarea — 20.
• Teatrul ,,C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) ; Și eu am fost în Ar
cadia — 19,30; (sala Studio) : Năz
drăvanul Occidentului — 20.
• Teatrul Giulești : Freddy 
Tango la Nisa — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" ; 
nescu și Veronica — 9,30.
• Teatrul evreiesc de stat i 
placul tuturor — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) ; Peter Pan — 10; 
Nocturn IV — 21,30; (sala din str. 
Academiei) : De ce a furat zmeul 
mlneea 7 — 10.
« Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" ; Comodllle vremii — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Fetele Didlnei
— 19,30.
• Teatrul satlrlc-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică — 
19.30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : La grădina „Cărăbuș" — 19,30.

înlătura și 
neajunsuri.

Soarele

L. Cara-
_______ , . Enigma 

15; Camera de alături

de a se 
mă de 
cum lesne se poate 
ca și din reușitele pe care 
le-am enumerat, ponderea 
principală o dețin emisiu
nile avînd ca temă activi
tăți culturale, — reportajul 
și ancheta economică vizînd 
preocupările majore ale 
partidului și statului pen
tru dezvoltarea armonioa
să a bazei economice a 
societății noastre socialiste 
pe întreg teritoriul țării 
fiind oaspeți destul de

o sea-
După 

remar-

— io:
Emi-

Pe
din

*

*

*
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î
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consacrată semicentenarului
Partidului Comunist Român

Miercuri s-au Încheiat, la Bucu
rești, lucrările sesiunii științifice a 
Adunării generale a Academiei Re
publicii Socialiste România, consa
crată semicentenarului Partidului 
Comunist Român. Sesiunea a avut 
ca temă „Cercetările multidisciplina- 
re și interdisciplinare. Originea, dez
voltarea și perspectivele lor“.

La ședința de închidere au luat 
parte tovarășii Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Miron Conșțantinescu, 
membru supleant 
Executiv al C.C. al 
tele Academiei de 
politice, Gheorghe 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, acad. Aurel Moga, pre
ședintele Academiei de științe medi
cale, prof. Nicolae Giosan, membru 
al C.C. al P.C.R., președintele Aca
demiei de științe agricole și silvice.

La sesiune au participat numeroși 
academicieni, cadre didactice din în- 
vățămîntul superior, cercetători.

In ședința plenară a sesiunii, din 
ultima zi, au fost prezentate comu
nicările : „Știința prognozării econo
mice in contextul cercetărilor multi- 
disciplinare și interdisciplinare" de 
prof. Manea Mănescu, „Cînd se poa
te face și cind nu se poate face o 
colaborare" de acad. Grigore C. 
Moisil, „Metoda țintelor în evalua
rea unor arii" de Ștefan Berți, Ma
ria Mihoc și Lucia Sacelean, „Foto- 
grametria, fotointerpretarea și re- 
motesensing-ul, rezultate ale cerce
tărilor pluridisciplinare și interdisci
plinare" de acad. Eugen Bădărău, 
prof. Nicolae Oprescu și ing. Traian

al Comitetului 
P.C.R., președin- 
științe sociale și 
Cioară, membru

Teodora, „Geografia și cercetării* 
multidlsclpllnare" de prof. Vintilă 
Mihăilescu, „Blometria" da conf. Ti- 
beriu Postelnicii, „Cercetarea științi
fică modernă ta domeniul medicinii 
interne" de prof. Ion Bruckner și 
Marcela Zamfirescu-Gheorghiu, „Im
perativul lnterdiscipllnar in cerceta
rea și practica medicală modernă" 
de prof. Emil C. Crăciun, „Intre 
lingvistică șl filologie", de acad. 
Iorgu Iordan.

Timp de trei zile, Înaltul for știin
țific al țării a dezbătut in actuala 
sesiune o sferă largă de probleme 
de o deosebită importanță și actua
litate. In cadrul ședințelor plenare 
și ale celor trei secții : Științele na
turii, Științele biologice și medicale 
și Științele sociale — au fost prezen
tate 72 de comunicări, care au sinte
tizat preocupările savanților și spe
cialiștilor pe linia cercetărilor multi- 
disciplinare și interdisciplinare, în 
vederea rezolvării unor cerințe ma
jore ale dezvoltării sociale și econo
mice a patriei noastre. A fost, d« 
asemenea, subliniată necesitatea co
relării tot mai strînse dintre divers* 
discipline și metode de cercetare, a 
desfășurării unei munci colective, ce
rințe impuse de progresul științei șl 
tehnicii contemporane.

Cuvîntul de închidere a lucrărilor 
a fost rostit de acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România.

într-o atmosferă entuziastă, parti- 
cipanțli la sesiune au adresat urmă
toarea telegramă COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU S

Socialiste România, cercetătorii dinMembrii Academiei Republicii 
unitățile științifice, participant la sesiunea consacrată gloriosului se
micentenar al Partidului Comunist Român, cu tema „Cercetările multi- 
disciplinare și interdisciplinare", își exprimă șl cu acest prilej sărbă
toresc profundul lor devotament și dragostea fierbinte față de Partidul 
Comunist Român, față de dumneavoastră stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul înțelept și iubit al partidului, statului și po
porului nostru.

Ne indreptăm sentimentele noastre de gratitudine către dumnea
voastră, tovarășe secretar general, pentru Înaltul sprijin pe care-1 
acordați permanent dezvoltării științei românești, pentru prețuirea șl 
încrederea arătate oamenilor de știință, pentru orientările și indicațiile 
valoroase pe care ni le dați și care călăuzesc Întreaga noastră activitate.

Abordind o problematică deosebit de actuală legată de progresul di
namic, economic și social al României, de dezvoltarea științei și teh
nologici contemporane, sesiunea a dezbătut o serie de probleme com
plexe referitoare la interferențele, tot mai frecvente și accentuate, 
dintre diferite discipline și metode de cercetare. Dezbaterile care au 
avut loc, soluțiile preconizate și perspectivele aplicării lor în practică, 
se înscriu in ansamblul preocupărilor noastre de a mobiliza toate resur
sele muncii de cercetare științifică în direcția progresului economiei 
și culturii României socialiste.

Pentru noi toți este un exemplu Insuttețitor stilul In care conducerea 
Partidului Comunist Român, în frunte cu dumneavoastră, abordează și 
rezolvă cu profundă clarviziune marile și complexele probleme pe care 
le ridică procesul făuririi noii orinduirl sociale, spiritul novator pe 
care-1 promovează cu consecvență în viața economică, politică, știin
țifică și culturală a țării.

Pornind de Ia înalta responsabilitate a omului de știință de a parti
cipa direct, cu întreaga sa capacitate creatoare, la înfăptuirea pro
gramului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, sintem 
hotăriți să ne concentrăm toate eforturile in vederea rezolvării proble
melor actuale ale construcției socialiste din țara noastră și să milităm 
neabătut pentru îmbogățirea patrimoniului științific național, pentru 
afirmarea largă a cercetării românești contemporane.

Animați de un cald patriotism, asigurăm Comitetul Central, pe dum
neavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu — acum, la implinirea unei 
jumătăți de veac de luptă a gloriosului nostru partid comunist — de 
adeziunea noastră deplină la înaltele idealuri comuniste, la întreaga 
politică internă și internațională a țării noastre și ne angajăm solemn 
ca. alături de întregul popor, să contribuim cu toate forțele noastre la 
înfăptuirea amplului program de dezvoltare economică și socială în 
cincinalul 1971—1975, să muncim neobosit pentru edificarea viitorului 
luminos al patriei noastre socialiste.

muncii din patria noastră, 
fără deosebire de naționa
litate, în jurul partidului și 
guvernului, 
înfăptuirea 
dezvoltare 
României, 
spunem că 
cestei emisiuni își tac 
titlu de onoare din asigu
rarea acestei contribuții. 
Citeva inițiative din ulti
mul timp, menite să des
chidă aria de preocupări, 
accesul cît mai larg la 
programul emisiunii s-au

în lupta pentru 
programului 

socialistă
Și trebuie 

realizatorii

de
a 

să 
a- 
un

ADNOTĂRI LA EMISIUNEA
LIMBA MAGHIARA

A TELEVIZIUNII ROMANE
a poli- 
dezvol- 
torțelor 
Întregul 
noastre, 
al lui

ga țară ca urmare 
ticii partidului de 
tare armonioasă a 
de producție pe 
teritoriu al patriei 
reportajul filmat 
Fischer Istvân despre uzi
na „Tehnofrig" din Cluj, 
filmele documentare ale lui 
Earta Găhor despre viața 
minerilor din Valea Jiului 
ș.a„ transmiterea „pe viu" 
a Festivalului de muzică 
ușoară de la Odorheiul Se
cuiesc, reportajul lui Barta 
Găbor despre satul natal al 
scriitorului Siito Andrăs.

Evident, cele peste o 
sută de emisiuni pe care 
televiziunea noastră le-a 
realizat in limba maghiară 
pinâ acum oferă — prin di
versitatea și bogăția con
ținutului lor — un vast 
material de analizat și de 
comentat. O asemenea a- 
naliză relevă, după părerea 
mea, între altele, necesitatea

rari. Sporadic apar pe mi
cul ecran, in orele rezer
vate acestei emisiuni, dez
baterile ce-și propun să 
contribuie la formarea unei 
Înalte conștiințe, a unor 
concepții cu adevărat so
cialiste despre relațiile 
noastre sociale șl naționale 
precum și dezbaterile pe
teme ideologice actuale. Or, 
asemenea preocupări ar
putea constitui contribuții 
meritorii la realizarea sar
cinii indicate de tovarășul 
Nicolae C 
folosi mai 
coordonat, 
cațiile. i 
pentru realizarea 
mului partidului, 
educația comunistă 
lor.

Fără îndoială că 
misiunile definitorii ale e- 
misiunii este contribuția la 
întărirea prieteniei. cola
borării $i unității oamenilor

Ceaușescu. de a 
i bine, în mod 

presa și publi- 
radioteleviziunea, 

progra- 
pentru 

a mase-
una din

dovedit un aport prețios la 
cunoașterea valorilor cul
turii maghiare din România, 
a tradițiilor 
gresiste ale 
maghiare de 
lespectatorii 
vorba, in primul rind, de 
emisiunea literară trilingvă 
— română, maghiară și 
germană — „Aurora" care, 
după exemplul revistei 
orădene cu același titlu din 
anii imediat următori pri
mului război mondial, își 
propune să fie un organ 
literar viu — în texte și în 
imagini — al unității de as
pirații culturale ale poporu
lui român și ale națioir'li- 
tăților conlocuitoare. De
sigur, această revistă își 
trăiește deocamdată nu
mai începutul, dar a și 
stîrnit un interes bine
meritat. Tot în această 
ordine de idei s-a remar
cat inițiativa redacției de a

culturale pro- 
naționalității 

către toți te- 
țării. Este

titra în limba română spec
tacolul „Sweik" al Teatru- 
trului maghiar de stat din 
Timișoara. Relev, de ase
menea. convorbirea foarte 
interesantă a scriitorului 
Bodor Păi cu acad. C. Dai- 
coviciu. Dar, după cite se 
pare asemenea preocupări 
ar trebui amplificate. Fără 
a repeta desigur programul 
general, poate că ar fi ne
cesar să ne gindim la pre
zentarea mai amplă a fe
nomenelor economice, so
ciale și culturale din în
treaga țară. Desigur că ar 
fi de dorit să existe și o 
preocupare mai eficientă 
pentru sprijinirea celor 
care doresc să aprofundeze 
deopotrivă limba maternă 
și cea română pentru a~și 
lărgi accesul la Întreaga 
activitate a societății, la 
cuceririle științei și cultu
rii din patria noastră și 
pentru prezentarea valori
lor certe ale culturii și ar
tei noastre contemporane.

După părerea mea, emi
siunea în limba maghiară 
suferă de o oarecare — 
prea accentuată — diver
sificare. Acest lucru se re
liefează mai ales în pro
gramele de duminică, cind 
după o tabletă introducti
vă ce se referă la un mo
ment important politico
social (tabletă realizată 
întotdeauna la un nivel co
respunzător, de către frun
tași ai vieții obștești, pu
bliciști și scriitori ca Bă- 
nyai Lăszlo, Balogh Edgâr, 
Domokos Gâza, Gălfalvi 
Zsolt, Huszăr Sândor, Ko
vacs Andrăs. Lătay Lajos, 
Nagy Miklos, Simonka Lasz- 
16, Takăts Lajos, Vincze 
Jănos și alții), emisiunea 
cuprinde un telejurnal, re
portaje industriale și a- 
grare (de multe ori în pa
ralelism cu materialele 
programului general al te
leviziunii). momente lite
rare și muzicale, secvențe 
din spectacolele de teatru 
— și încă foarte multe as
pecte din cele mai varia
te domenii. Poate că ar fi 
bine dacă în cadrul emi
siunilor s-ar fixa citeva 
capitole mai importante pe 
o anumită perioadă, legate 
de o oră stabilă. Mi se

pare că fn acest cadru 
foarte variat, teatrul își 
găsește locul anevoie. Dar 
dacă mă gîndesc la cele 
citeva montaje teatrale 
pe care le-am văzut 
cred că numai spectacolul 
oferit de actorul tîrgumu
reșean Nemes Levente — 
care a recitat mai multe 
fragmente din poemul 
„Doja" de Szăkely Jănos 
— precum și acela realizat 
de Teatrul maghiar 
din Cluj din piesa 
mincinosule" de J. 
merită o apreciere 
mai ales pentru 
manta excepțională a ac
triței Bisztrai Măria, in 
compania lui Horvăth Băla. 
De asemenea, s-a bucurat 
de succes recitalul umoris
tic al actorului Varga Vil- 
mos din Oradea. Socotesc 
însă că scriitorii noștri ar 
putea să creeze piese 
scurte — destinate anume 
televiziunii, lucrări care să 
poarte pecetea realităților 
de azi din

Revenind 
teatrale de 
în vedere 
care se bucură 
tara emisiunile 
experiența dobîndită în t.i- 
trarea spectacolelor în di
ferite limbi, cred că pro
ducțiile de succes ale tea
trelor maghiare și ger
mane din țară ar putea fi 
incluse în programele tea
trale curente ale televizi
unii.

Oricine a urmărit cu a- 
tenție emisiunea în limba 
maghiară a Televiziunii 
Române și-a putut da sea
ma că la realizarea ei lu
crează un colectiv harnic 
și însuflețit, care însă poa
te că va trebui întregit și 
cu alți realizatori bine pre
gătiți. Acest colectiv se 
poate mîndri. fără îndoia
lă, cu un bilanț pozitiv, re
flectat și de acel interes 
general care îi înconjoară 
munca. Succesele sale vii
toare rezidă in realizarea 
unor emisiuni cu un con
ținut mai profund, puternic 
ancorate în preocupările 
fundamentale ale întregu
lui popor, ale tării noastre.

de stat 
„Dragă 

Kilty, 
caldă, 

perfor-

patria noastră, 
la spectacolele 

amploare, avînd 
și succesul de 

în toată 
teatrale.

LORINCZI Lâszld
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EXPOZIȚIA „MOMENTE DIN LUPTA
MUNCITORIMII BUCUREȘTENE PENTRU 

CREAREA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Printre manifestările inițiate de 

Comitetul municipal București al 
P.C.R, consacrate împlinirii a 50 de 
ani de la înființarea Partidului Co
munist Român, se înscrie și expo
ziția „Momente din lupta muncitori
mii bucureștene pentru crearea Par
tidului Comunist Român", deschisă 
miercuri la amiază la Cabinetul mu
nicipal — București al P.C.R.

Prin numeroase documente și fo
tografii, aiticole din presa vremii, 
expoziția relevă tradițiile bogate ale 
luptelor revoluționare purtate de cla
sa muncitoare și celelalte forțe pro
gresiste din Capitală pentru drep
turi și libertăți democratice, pentru 
eliberarea socială și națională, as
pecte ale luptei muncitorimii bucu
reștene de acum o jumătate de se
col pentru crearea Partidului Comu
nist Român.

Mărturiile documentare prezentate 
în expoziție — a subliniat în cuvîntul 
de deschidere tovarășul Dumitru 
Popa, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului municipal București 
al P.C.R. — oglindesc contribuția 
muncitorimii bucureștene la luptele 
sociale și politice din această perioa
dă/ Ele demonstrează în mod convin
gi or că Partidul Comunist Român 
este rezultatul firesc al dezvoltării 
societății românești, al unei mișcări 
revoluționare cu vechi și bogate tra

PLENARA CONSILIULUI OAMENILOR 
MUNCII DE NAȚIONALITATE MAGHIARĂ 

DIN JUDEJUL TIMIȘ
Miercuri- s-au desfășurat la Ti

mișoara lucrările plenarei Consi
liului oamenilor muncii de naționa
litate maghiară din județul Timiș.

Președintele consiliului, dr. ing. Er
nest Sișak, a prezentat cu acest pri
lej o informare în care a relevat 
contribuția populației maghiare la 
dezvoltarea economică și social-cul- 
turală a județului. Așa cum în eco
nomie toți oamenii muncii, indife
rent de naționalitate, îndeplinesc îm
preună planurile de înflorire a pa
triei comune — a arătat vorbitorul 
— numeroși cercetători, artiști și 
scriitori de naționalitate maghiară 
din județul nostru adaugă, prin acti
vitatea lor, noi valori de prestigiu la 
patrimoniul științific, cultural și ar
tistic al României socialiste. Pentru 
copiii de naționalitate maghiară s-au 
creat In ultimii ani noi secții și clase 
cu limba de predare maternă în șco
lile de cultură generală și liceale. 
Teatrul de stat maghiar din Timi
șoara, secția maghiară a Teatrului 
popular din Lugoj, Expoziția per
manentă memorială „Bela Bartok" 
de la Sinnicolaul Mare, serbările fol
clorice tradiționale .da la Jimbolia, 
Recaș, Tormac și din alte localități, 
întîlnirile cu scriitorii de limbă ma
ghiară din București. Cluj, Tg. Mu
reș și Timișoara, emisiunile de ra
dio și televiziune, ziarele și revis
tele literare maghiare oferă și ele 
exemple grăitoare ale posibilităților 
nelimitate de manifestare a vieții 
spirituale a populației maghiare din 
această parte a țării.

Pe marginea informării prezentate, 
au luat cuvîntul scriitorul octogenar 
Zoltan Franyo, lectorul universitar 
Ervin Sallo, conf. dr. Francisc Al
bert, prof. Laszlo Tacsi, inspector șco
lar, actorul Karoly Sinka, directorul 
Teatrului de limbă maghiară din Ti
mișoara, publicista Maria P. Pongcacz, 
conf. dr. Traian Bunescu, președin
tele comitetului județean de cultură 
și artă, și alții. In cuvîntul lor, parti- 
cipanții la dezbateri au exprimat sa
tisfacția și recunoștința tuturor cetă
țenilor de naționalitate maghiară din 
județ față de ideile cuprinse în cu- 
vîntarea secretarului general al par
tidului, rostită la plenara Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară din Republica Socialistă 
România. în acest context, ei au re
levat posibilitățile largi de afirmare 
a aptitudinilor și aspirațiilor fiecărui 
om al muncii, fără deosebire de na
ționalitate, deplina lor egalitate în 

diții, generată de realitatea social- 
economică din România.

Prin întreaga sa activitate, partidul 
nostru s-a ai'irmat ca forța cea mai 
înaintată a societății, ca promotor 
consecvent al noului, al intereselor 
vitale ale oamenilor muncii, deve
nind conducătorul politic recunoscut 
al întregii națiuni. Cei 50 de ani care 
au trecut de la crearea P.C.R. pun 
cu pregnanță în evidență patriotis
mul. înaltul spirit de responsabili
tate istorică, abnegația, puterea de 
jertfă și dăruire a comuniștilor. 
România «e prezintă astăzi ca o țară 
socialistă înfloritoare, cu o economie 
în plin proces de dezvoltare și mo
dernizare, în care știința, arta, cul
tura și învățămîntul cunosc progrese 
fără precedent.

. ★In aceeași zi, la cabinetul munici
pal de partid a avut loc vernisajul 
expoziției ..Munca politică educativă, 
desfășurată în sprijinul realizării 
sarcinilor economice". Exponatele în
fățișează sugestiv aspecte din expe
riența organizațiilor de partid, de 
sindicat și U.T.C. din Capitală, în 
domeniul muncii politice, pentru mo
bilizarea oamenilor muncii în vede
rea îndeplinirii cu succes a impor
tantelor sarcini încredințate de par
tid în domeniile economic, științific 
și social-cultural.

(Agerpres)

drepturi, în condițiile lărgirii conti
nue a democrației noastre socialiste 
— realități care își găsesc expresie 
și în faptul că, alături de români, 
germani, sîrbi, cetățenii de naționa
litate maghiară îndeplinesc cu cinste 
și devotament funcții de răspundere 
în organele de partid și de stat, în 
întreprinderi industriale și unități 
agricole, in școli, institute de învățâ- 
mînt superior și de cercetare știin
țifică. Totodată, vorbitorii au evi
dențiat noi posibilități de intensifi
care a muncii instructiv-educative în 
rindurile tineretului, de îmbogățirea 
vieții cultural-artistice, prin acțiuni 
comune organizate împreună cu oa
menii muncii români, germani, sîrbi 
și de alte naționalități.

Tovarășul Mihai Telescu, prim-se
cretar al Comitetului județean Timiș 
al P.C.R., președintele consiliului 
popular județean, a apreciat munca 
desfășurată de reprezentanții popu
lației maghiare, îndreptată în direc
ția înfăptuirii sarcinilor economice, 
culturale și obștești, și a făcut o se
rie de recomandări privind îmbună
tățirea activității consiliului.

Plenara a cooptat în consiliu noi 
membri din rindurile muncitorilor, 
țăranilor și intelectualilor maghiari 
din județ și a aprobat noul plan de 
activitate al consiliului.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire, participanții la plenară au 
adresat Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o telegramă ,în 
care se spune printre aitele : Anga- 
jindu-ne cu toată energia în activi
tatea pentru înfăptuirea mărețului 
program de dezvoltare multilaterală 
a patriei, elaborat de Congresul al 
X-lea al P.C.R., oamenii muncii ma
ghiari, în strînsă unitate frățească cu 
oamenii muncii români, germani, 
sîrbi și de alte naționalități, muncesc 
cu elan sporit pentru îndeplinirea 
prevederilor actualului cincinal. Sub 
semnul unității, prieteniei și frăției, 
plămădite din munca și lupta îna
intașilor noștri și consolidate pe te
meliile de granit ale politicii mar
xist leniniste a Partidului Comunist 
Român, ne angajăm cu toată capaci
tatea și energia creatoare ca. împre
ună cu toți oamenii muncii din ju
deț. să contribuim din plin, alături 
de întregul nostru popor, la înălțarea 
patriei noastre comune pe noi culmi 
ale progresului și civilizației.

(Agerpres)

DINEU OFERIT DE AMBASADORUL
REPUBLICII POPULARE CHINEZE LA BUCUREȘTI1

Ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Populare Chi
neze la București, Cian Hai-fun, a 
oferit miercuri, in saloanele ambasa
dei, un dineu in onoarea delegației 
guvernamentale a Republicii Socia
liste România, condusă de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu. membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R . vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
care, la invitația guvernului Repu
blicii Populare Chineze, a făcut o vi

Sosirea în Capitală a ministrului 
de interne al R. F. a Germaniei
în Capitală a sosit miercuri după- 

amiază H. D. Genscher, ministrul de 
interne al Republicii Federale a Ger
maniei, care, la invitația ministrului 
afacerilor interne, Cornel Onescu, va 
tace o vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost întîmpinat de Cornel Onescu,

Vizitele ministrului lucrărilor publice 
din Nigeria

Delegația nigeriană condusă de F. 
Okunno, ministrul lucrărilor publice 
și locuințelor, a vizitat în cursul zi
lei de miercuri mai multe obiective 
economice și social-culturale din ju
dețul Argeș. La Fabrica de ciment 
din Cîmpulung Muscef și la Com
plexul petrochimic din Pitești, oas
peții au luat cunoștință de unele as

SEMNAREA UNUI PROTOCOL ROMÂNO-MAROCAN 
DE COOPERARE ECONOMICĂ Șl TEHNICO-ȘIIINȚIEICĂ

Miercuri a fost semnat la Bucu
rești protocolul de cooperare econo
mică și tehnico-științifică între Mi
nisterul Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor din 
țara noastră și Ministerul Agricul
turii și Reformei Agrare al Maro
cului.

Documentul prevede asigurarea a- 
sistenței tehnice din partea română 
pentru extinderea în Maroc a cul
turilor de floarea-soarelui și porumb 
și pentru organizarea unor ferme de 
creștere și îngrășare intensivă a ani
malelor Protocolul prevede, de ase
menea, intensificarea schimburilor 
reciproce de cercetători și specialiști 
în agricultură, de semințe și mate-

*
Miercuri seara a părăsit Capitala 

Ahmed Lasky, ministful agriculturii 
și reformei agrare al Marocului, 
care, la invitația Ministerului Agri
culturii, Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Apelor, a făcut o vizită 
in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
ministrul marocan a fost salutat de

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ
Miercuri dimineața s-a deschis la 

București sesiunea științifică cu tema 
„Contribuția cercetărilor de psiholo
gie și pedagogie ia dezvoltarea învă- 
țămintului și la perfecționarea ac
tivității industriale", organizată de 
Institutul de psihologie al Acade
miei de Științe Sociale și Politice și 
Institutul de cercetări pedagogice al 
Ministerului învățămîntului, în cin
stea semicentenarului Partidului Co
munist Român.

La lucrări participă academicieni, 
profesori universitari, cercetători, 
cadre didactice.

Comunicările prezentate au relevat 
importanța muncii productive în 

zită de prietenie în această țara, intre 
16 și 29 martie 1971.

La dineu au participat tovarăși) 
Corneliu Mănescu. ministrul afaceri
lor externe. Vasile Vlad. șeful sec
ției relații externe a C.C. al P.C.R.. 
Nicolae Nicolae. prim adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, precum 
și membri ai ambasadei Republicii 
Populare Chineze la București.

Dineul s-a desfășurat intr-o atmos
feră caldă, tovărășească

(Agerpres)

adjuncți ai ministrului și funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Interne,

Au fost prezenți Erich Strătling, 
ambasadorul R. F. a Germaniei Ia 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

pecte ale proceselor de producție, 
iar la Uzina de automobile s-au in
teresat de principalele caracteristici 
ale autoturismelor Dacia.

Delegația nigeriană a fost însoțită 
de Matei Ghigiu, ministrul construc
țiilor industriale.

(Agerpres)

rial săditor, documentații și infor
mații tehnico-științifice care intere
sează cele două țări.

Din partea Ministerului Agricultu
rii, Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Apelor protocolul a fost sem
nat de Angelo Miculescu, ministru 
secretar de stat, iar din partea Mi
nisterului Agriculturii și Reformei 
Agrare de Ahmed Lasky, ministru.

La semnare au asistat Iosif Banc, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul agriculturii, indus
triei alimentare, silviculturii și ape
lor, Ion Teșu, șeful Departamentului 
agriculturii de stat, funcționari su
periori din minister.

*- ‘ O.,- 14» •!<«.
Iosif Banc, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul agricul
turii, industriei alimentare, silvicul
turii și apelor, Angelo Miculescu. 
ministru secretar de stat. Nicolae 
Giosan, președintele Academiei de 
științe agricole și silvice, și de alte 
persoane oficiale.

(Agerpres)

procesul instruirii teoretice și prac
tice a elevilor, contribuția cercetă
rilor din domeniul psihologiei și pe
dagogiei la perfecționarea activității 
de educare și de integrare profesio
nală a tineretului. Ele au abordat, de 
asemenea, probleme privind contri
buția pedagogiei, sociologiei și psi
hologiei la dezvoltarea gîndirii știin
țifice a tineretului, la orientarea 
școlară și profesională a acestuia, 
pentru legarea tot mai strînsă a șco
lii de practică, de cerințele economiei 
naționale.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

Cronica zilei
Directorul Institutului internațio

nal de planificare a educației de pe 
lingă UNESCO, Raymond Poignant 
care intreprinde o vizită in țara 
noastră la invitația Ministerului în- 
vățămintului, a conferențiat, miercuri, 
despre „Probleme ale invățămîntului 
in țările industrializate".

Conferința, care a avut loc la A- 
cademia de Studii Economice, a fost 
urmărită de o numeroasă asistență 
— profesori universitari, cercetători, 
specialiști in producție, studenți.

★
Miercuri seara, la Casa prieteniei 

romăno-sovietice din București a 
avut loc un simpozion cu tema „Cin
cinalul 1971—1975 in dinamica dezvol
tării economiei .sovietice".

Au luat cuvintul conf. univ. dr. 
Constantin Moisuc și conf. univ. dr. 
Ion Velcea, vicepreședinte al Socie
tății de științe geografice.

Au participat un numeros public 
precum și reprezentanți ai ambasa
dei U.R.S.S. la București.

în încheiere, a fost prezentat un 
film artistic, producție a studiourilor 
sovietice.

★
După apariția în .,Giselle", balerina 

finlandeză Doris Laine și-a dat din 
nou concursul pe scena Operei Ro
mâne din București, interpretînd, 
miercuri seara, rolul Odette-Odile din 
„Lacul lebedelor" de Ceaikovski. La 
spectacol, și-au mai dat concursul Dan 
Moise, Petre Ciortea. Ion Tugearu, 
Gabriela Danovski, Mihail Soroțchi. 
Orchestra Operei a fost dirijată de 
Cornel Trăilescu.

(Agerpres)

AZI, ULTIMA ZI
LA TRAGEREA SPECIALĂ 

LOTO A PRIMĂVERII
La tragerea specială Loto a pri

măverii, care va avea loc vineri 9 a- 
prilie 1971 la București, se atribuie : 
autoturisme „DACIA-1 300", „MOSK- 
VICI 408/412", „DACIA 1 100“ plus 
2 700 lei, „SKODA S 100“ plus 4 610 
lei, „FIAT 850". De asemenea, se a- 
tribuie excursii pe Coasta Dalmației 
și croazieră pe Dunăre, premii în nu
merar de valoare fixă și variabilă. 
Toate aceste cîștiguri se atribuie în 
număr nelimitat.

Se vor efectua 5 extrageri. în 3 
faze. In total vor fi extrase 36 de 
numere. Participarea se face pe va
riante de 2 lei, 5 lei și 15 lei. Va
riantele de 15 lei dau drept de joc 
la toate extragerile.

In ziua de 6 aprilie 1971 a încetat 
din viață tovarășul ANDREI DAN. 
membru al Partidului Comunist Ro
mân din anul 1933.

Născut la 26 octombrie 1904, in co
muna Cergăul Mic, județul Alba, 
Andrei Dan s-a apropiat incă din 
tinerețe de mișcarea revoluționară, 
desfășurînd p.vie activitate în ca
drul sindicatelor. Dovedind un pu
ternic atașament față de cauza clasei 
muncitoare, a- contribuit la organiza
rea unor greve, a luat parte activă 
la acțiunile de solidaritate cu deți- 
nuții politici antifasciști, la lupta 
pentru răsturnarea dictaturii anto- 
nesciene, pentru eliberarea patriei 
de sub jugul fascist.

După 23 August 1944 a îndeplinit 
diferite sarcini pe linie de partid si 
a făcut parte din rîndul cadrelor ac
tive ale Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România, avînd 
gradul de colonel.

Pentru meritele sale, a fost distins 
cu ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România.

Amintirea sa va rămîne neștearsă 
în memoria tovarășilor săi de muncă 
și de luptă.

COMITETUL FOȘTILOR LUPTĂTORI 
ANTIFASCIȘTI DIN REPUBLICA 

SOCIALISTA ROMANIA
COMITETUL ORGANIZATORIC 

AL VETERANILOR DIN RĂZBOIUL 
ANTIFASCIST

Sicriul cu corpul neînsuflețit al 
defunctului va fi depus joi 8 aprilie 
a.c„ orele 14,00, lâ crematoriul „Ce
nușa". Incinerarea va avea loc în a- 
ceeași zi la orele 16,00.

viața internațională
DUPĂ ACORDUL PRIVIND STABILIREA RELAȚIILOR

DIPLOMATICE INTRE R. D. GERMANĂ Șl CHILE

ECOURI LA BERLIN SI SANTIAGO DE CHILE1

BERLIN 7 (Agerpres). — Intr-un 
comentariu pe marginea stabilirii re
lațiilor diplomatice dintre R.D. Ger
mană și Republica Chile, agenția 
A.D.N. subliniază faptul că acest pas 
prezintă importanță nu numai pen
tru cele două state, ci constituie, 
totodată, o contribuție însemnată la 
întărirea păcii și destinderii. Am
bele guverne au pornit de la con
vingerea că relațiile normale intre 
state sînt condiții favorabile păcii

★

SANTIAGO DE CHILE 7 (Ager
pres). — Ministrul de externe chi
lian, Clodomiro Almeyda-Medina, a 
declarat într-o conferință de presă 
că acordul semnat de curînd la 
Berlin, prin care guvernele Repu
blicii Chile și R.D. Germane au ho- 
tărît să stabilească relații diploma
tice, se bazează pe recunoașterea 
principiilor și țelurilor Cartei O.N.U. 
cu privire la suveranitatea și egali
tatea în drepturi ale statelor și la 
neamestecul în treburile lor interne. 
Totodată, a precizat ministrul chi
lian, ambele guverne și-au exprimat 
dorința de a colabora cu eficiență în 
domeniile economiei, științei și cul
turii și de a-și întări relațiile co
merciale.

Vorbitorul a relevat că, prin exer
citarea dreptului său la suveranita-,

Japonia interesată in dezvoltarea relațiilor 
economice cu tarile socialiste europene

TOKIO 7. — Corespondentul Agerpres, FI. Țuiu, transmite : Ziarul 
„YOMIURI" a publicat recent un articol in care se relevă interesul Japoniei 
de a dezvolta relațiile economice cu țările socialiste europene.

„In ultimul timp — se 
menționează în articol — 
au crescut exporturile de 
iței în România, Unga
ria și R. D. Germană". 
Compania „Toyo Rayon 
Co", arată în continuare 
ziarul, a obținut o co
mandă privind livrarea 
în Polonia a unei mari 
fabrici de nylon cu o 
capacitate zilnică de 150 
de tone, urmînd să fie 
plătită în opt ani. Com
paniile „Mitsui Bussan" 
și „Nichimen Jitsugyo" 
duc în prezent tratative 
cu întreprinderea polo
neză de comerț exte
rior „Tehnoexport" pen

tru a exporta o uzină 
de caprolactama, care 
să producă materia pri
mă pentru fabricarea de 
nylon. „Wirerope In
dustry Association" îm
preună cu „Itoh Chu" au 
exportat o uzină de sîr- 
mă în Ungaria, în valoa
re de jumătate de mi
lion de dolari, și alta în 
Bulgaria, în valoare de 
un milion de dolari.

In discuțiile avute la 
Leipzig, la sesiunea Co
mitetului economic mixt 
iapono—est-german, fir
mele japoneze au fost 
de acord să încheie con
tracte de export în R.D.

Atac terorist impotriva ambasadei 
iugoslave din Stockholm

STOCKHOLM 7 (Agerpres). — A- 
genția Taniug anunță că ambasada 
iugoslavă din Stockholm a fost ata
cată de două persoane înarmate, de
spre care se crede că sînt teroriști 
ustași. Teroriștii au pătruns în clă
direa ambasadei și au tras 30 de 
focuri de armă asupra ambasadorului 
și a personalului ambasadei. Amba
sadorul a fost transportat în stare gra
vă la spital, unde a fost supus unei 
intervenții chirurgicale. Poliția sue
deză a intervenit, reușind să aresteze 
oe teroriști.

BELGRAD. — Vecea Executivă Fe
derală, anunță agenția Taniug, a pu
blicat o declarație în legătură cu 
atacul din 7 aprilie, comis impotriva 
ambasadei Iugoslaviei din Stockholm. 
In declarație se subliniază că activi
tatea teroristă a organizațiilor și 
grupurilor de emigrant! împotriva 
reprezentanțelor diplomatice și con
sulare iugoslave din Suedia a deve
nit extrem de primejdioasă. Vecea 

și corespund Cartei Națiunilor Unite, 
care prevede egalitatea în drepturi 
și respectul reciproc între state.

In capitala R.D.G., relevă agenția, 
stabilirea de relații diplomatice cu 
Chile este apreciată ca o nouă etapă 
în cooperarea multilaterală a celor 
două țâri. Fără îndoială, colaborarea 
în domeniile economic, științific, teh
nic și cultural se va putea dezvolta 
în mod mai eficient, iar legăturile 
comerciale se vor putea extinde.

A
te, guvernul chilian îndeplinește • 
prevedere fundamentală de politică 
externă din programul „Frontului 
Unității Populare", care preconizează 
întreținerea de relații cu toate țările 
lumii, indiferent de poziția lor ideo
logică și politică, pe baza respec
tării dreptului la autodeterminare al 
popoarelor, precum și a intereselor 
chiliene.

★
Intr-o convorbire cu coresponden

tul agenției D.P.A., ministrul de ex
terne chilian a subliniat că țara sa 
„dorește să întrețină aceleași relații 
bune ca și pînă acum cu Republica 
Federală a Germaniei". El a adăugat 
că „R.F. a Germaniei este unul din
tre cei mai buni parteneri pentru 
Chile".

Germană în valoare de 
27 milioane dolari, în 
timp ce comerțul în am
bele sensuri va ajunge 
anul acesta la aproape 
100 milioane dolari.

„Kawasaki Heavy In
dustries Co" și „Itoh 
Co" urmează să exporte 
în Iugoslavia material 
tehnic pentru construi
rea unui doc cu o capa
citate inițială de pînă la 
300 000 de tone și ulte
rior pînă la un milion 
de tone. Docul din Iugo
slavia va fi folosit pen
tru construirea de nave 
maritime, arată în în
cheiere ziarul japonez.

Executivă Federală a însărcinat pe 
secretarul de stat pentru afacerile 
externe să protesteze pe lingă guver
nul suedez împotriva celor mai re
cente atacuri teroriste îndreptate îm
potriva reprezentanților oficiali iugo
slavi. Guvernul iugoslav, relevă de
clarația. avertizează guvernul suedez 
că neluarea de măsuri energice pen
tru preîntâmpinarea unor asemenea 
atacuri ar putea avea consecințe gra
ve pentru relațiile de prietenie din
tre cele două țări.

STOCKHOLM. — Ministrul aface
rilor externe al Suediei. Torsten 
Nilsson, a adresat o telegramă secre
tarului de stat pentru afacerile ex
terne al Iugoslaviei, Mirko Tepavaț, 
în care își exprimă regretul pentru 
actul comis împotriva ambasadei iu
goslave. Guvernul suedez, a spus el, 
nu va tolera asemenea acte îndrepta
te împotriva reprezentanților oficiali 
ai altor țări.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •

BOX

întrecerile pe zone 
ale campionatelor individuale

O dată cu începerea întrecerilor pe 
zone ale campionatelor naționale in
dividuale de box au apărut și pri
mele surprize. Un rezultat neaștep
tat a fost remarcat la Tg. Mureș, 
unde boxerul A. Rusneac de la 
CS.O. Baia Mare l-a eliminat din 
cursa pentru titlu pe cunoscutul pu
gilist Constantin Stanef. unul din 
membrii lotului reprezentativ la ca
tegoria semiușoară. Din Sibiu, co
respondentul „Scinteii" Nicolae Eru- 
jan ne informează că favoriții și-au 
întrecut relativ ușor adversarii Au
rel Mihai, Molnar Francisc. Ion Co
vaci și Ion Monea s-au calificat pen
tru turul următor. Corespondentul 
nostru crede că era bine ca fede
rația să fi extins tragerea la sorți 
dirijată de la compor.enții lotului. 
Ia alți sportivi talentați și de per
spectivă. Drept pildă, se dă cazul 
tînărului semigreu I. Chifu (Dinamo- 
Brașov) — prezent în finale la tre
cuta ediție a campionatelor și re
marcat ca element de viitor — eli
minat la Sibiu, după cum era și 
normal, de către Ion Monea.

In aceeași idee, a tragerilor Ia 
sorți dirijate, dar sub alt unghi de 
vedere, ne scrie și corespondentul 
„Scinteii" din Timisoara. Cezar Ioa
na. Acesta aprecia că, pe îîngă cam

tenis: Turneul de la Monte Carlo
In optimile de finală ale turneului 

Internațional „open" de tenis de la 
Monte Carlo, Iile Năstase (România) 
l-a eliminat cu 6—3. 6—1. 6—4 pe 
polonezul Gasiorek. Alte rezultate: 

pionii județelor Arad. Bihor, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Timiș și cei 12 
pugiliști de categoria I, era bine, 
pentru a spori interesul publicului, 
să fie repartizat! și la Timișoara 
cîțiva dintre boxerii noștri fruntași 
care să constituie „capete de afiș" 
Dintre meciuri, corespondentul sub
liniază interesanta luptă dintre Nico
lae Enciu (Metalul București) — Ni
colae Mot (Arad) in cadrul categoriei 
mijlocie mică. Enciu și-a tăcut K.D. 
adversarul în primul rund, dar apoi 
Moț și-a revenit, a lovit năpraznic. 
iar în ultimul rund l-a adus pe bu- 
cureștean, de două ori, în situația de 
K.D ! învingător. Nicolae Moț.

De la Ploiești Constantin Căpraru 
ne face cunoscut că galele, organi
zate în sala Rafinăriei Ploiești, se 
bucură de un mare interes din par
tea publicului. Au plăcut meciurile 
Pavel Nedelcea — Ilie Gheorghe și 
Ion Gyorffi — Viorel Giurgiucă. 
primii boxeri fiind învingători. Me
ciul dintre Calistrat Cuțov și Gh. 
Bălan n-a fost atractiv din cauza 
diferenței prea mari de valoare. O 
observație critică : cite cinci boxeri 
din județul Dîmbovița și Teleorman 
au absentat de la întreceri, fără mo
tivări.

Crealy (Australia) — Orantes (Spa
nia) 4—6. 6—4, 6—3. 6—4 ; Okker 
(Olanda) — Stone (Australia) 6—2, 
6—2, 6—3 ; Proisy (Franța) — Moore 
(Australia) 6-2, 6—2, 6—2. .

FOTBAL
EȘEC AL SELECȚIONATEI DIVIZIONARE

Pe stadionul olimpic din Berlinul 
occidental, aseară, la lumina reflec
toarelor, s-a disputat întîlnirea in
ternațională de fotbal dintre echipa

ECHIPA OLIMPICĂ
Ieri, pe stadionul Republicii din 

Capitală, selecționata noastră olimpi
că a primit replica formației vest- 
fermane Eintracht Braunschweig, 
ntilnirea, care în ansamblu a plăcut 

spectatorilor, s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 2—2 (1—1). Sco
rul a fost deschis de oaspeți în mi
nutul 9 prin aripa Erler. în minutul

A. S. Armata Brașov - campioană 
de alpinism pe anul 1971

Alpiniștii din prima categorie a 
țării și-au disputat întîietatea de-a 
lungul unui traseu de o duritate ne
obișnuită, situat in masivul Retezat. 
Cele opt echipe participante s-au 
prezentat bine pregătite, majoritatea 
avînd la activ, in iarna aceasta. în
tre altele și parcurgerea Carpaților 
Meridionali.

In cele trei zile de concurs, re
prezentanții .sportului fără specta
tori" s-au întrecut in acte de în
drăzneală. voință și perseverență. 
Astfel, echipa ceferiștilor din Pe
troșani, clasată pe locul al treilea, 
bivuachează in perete, dormind in
tr-un adăpost săpat in zăpadă pe 
Muchia Mare a Pelegii, a cărei creas
tă îngustă si întreruptă de numeroși 
„jandarmi" sfîrșește la vîrful Pe- 
îeaga, 2509 m altitudine. Dinamoviștii 
din Brașov, clasați pe locul al 

Hertha BSC și selecționata divizio
nară a României. Gazdele au obți
nut victoria cu scorul de 4—2 (3—1).

(Agerpres)

- EINTRACHT 2-2
21, la capătul unei acțiuni personale, 
Tătaru a egalat. La reluare, fotbaliș
tii români au majorat scorul prin 
Năstase care a primit o pasă de la 
Tătaru Formația vest-germană a e- 
galat cu 7 minute înaintea fluierului 
final prin fundașul dreapta Grzyb. 
Oaspeții au ratat in minutul 38 
transformarea unui penalty.

doilea, s-au remarcat prin excelen
te capacități tehnice și morale, ei 
remontind terenul pierdut cu ocazia 
schimbării unui coechipier, tn sfirșit. 
echipa campioană, A.S. Armata Bra
șov. compusă din Chivu Dumitru. 
Schen Matei, Enachc Gheorghe, ma
eștri ai sportului, și Naghi Nicolae, 
sosec primii, in ciuda faptului că 
ultimul suferise cu patru zile înainte 
de concurs, în cadrul unei coborîri pe 
schi, o entorsă la genunchi si glez
nă.

Etapa finală din acest an a scos 
In evidență buna pregătire a echipe
lor. precum si unele acte de în
drăzneală care ne îndreptățesc să 
credem că dezvoltarea alpinismului 
din tara noastră se găsește pe drumul 
cel bun

Emilian CRISTEA,
maestru emerit al sportului

Campionatele mondiale 
de tenis de masă

Miercuri în orașul japonez Nagoya 
au luat sfirșit campionatele mon
diale de tenis de masă. Protagoniștii 
acestei ediții au fost reprezentanții 
echipei R.P. Chineze care au cucerit 
4 medalii de aur : echipa masculină, 
dublu mixt, dublu femei și simplu 
temei.

în ultima zi a campionatelor, fi
nala probei de simplu feminin s-a 
disputat între două jucătoare din 
R.P. Chineză : Lin Hui-cin și Cen 
Min-ci. Victoria a revenit cu scorul 
de 3—1 lui Lin Hui-cin, care a in
trat in posesia cupei „G. Geist".

în finala probei masculine, oficialii 
au consemnat o mare surpriză. Jucă
torul suedez Stellan Bengtsson l-a 
intîlnit in finală pe japonezul Shigeo 
Ito, fostul campion al lumii. Jucîncl 
remarcabil, Bengtsson a repurtat un 
neașteptat succes cu 3—1. Noul cam
pion mondial este în virstă de 13 
ani și locuiește in orașul Falken- 
berg.

La această ediție, reprezentanta 
României, Maria Alexandru, jucind 
alături de iugoslavul Anton Stipan- 
cici, s-a calificat în finala probei de 
dublu mixt, cucerind medalia de ar
gint.

PRONOEXPRES
Numerele extrase la concursul Nr. 14 

din 7 aprilie 1971
FOND GENERAL DE PREMII :
2 900 719 lei din care 1 745 587 lei 

report
EXTRAGEREA I : 45 17 26 10

2 8
FOND DE PREMII : 1 843 680 lei 

din care 1 244 275 lei report categ I
EXTRAGEREA a Il-a : 11 40 39 

41 19
FOND DE PREMII : 1 057 039 lei din 

care 501312 lei report categ. A

CONFLICTUL APELOR TERITORIALE
Revista franceză „L’EXPRESS" comentează Intr-un număr recent sub

stratul și efectele conflictului dintre S.U.A., pe de o parte, și o serie do 
țări latino-americane, pe de alta, in ce privește limitele apelor teritoriale. Re
dăm mai jos extrase din articol.

Pentru prima dată țările Americii 
Latine au făcut front comun împo
triva Statelor Unite în cadrul Orga
nizației Statelor Americane (O.S.A.). 
Cel care a realizat această unanimi
tate a fost peștele tuna.

Scenariul, devenit astăzi clasic, al 
„războiului tunei" din apele Pacificu
lui, este următorul : după somarea 
obișnuită — salve de tun sau rafale 
de mitralieră trase în aer, ca a- 
vertisment — un distrugător sud- 
american se apropie și forțează vasul 
de pescuit nord-american să îl ur
meze pînă intr-un port un<e coman
dantul yankeu este obligat să plă
tească o amendă. Din 1966 cînd a 
început acest război. Ecuadorul, care 
în actualul sezon s-a aflat în prima 
linie, a capturat astfel vreo 40 de 
traulere americane. La 17 ianuarie, 
cel mai mare vas de pescuit tuna din 
lume, „Apollo", de 1 800 de tone, a fost 
condus la chei la Salinas, unde a fost 
obligat să plătească echivalentul a 
550 000 de franci.

Sima era mare. Pentru a încerca 
să pună capăt la ceea ce el a nu
mit „provocări", guvernul Statelor 
Unite a suspendat în ziua următoare 
ajutorul militar Ecuadorului, ame- 
nințînd că va reduce și ajutorul eco
nomic, care se ridică la echivalentul 
a 160 milioane de franci pe an. „Mă
sura este caracteristică practicilor 
imperialiste ale Statelor Unite", a 
protestat într-o notă oficială adre
sată Departamentului de Stat minis
trul ecuadorian al afacerilor externe 
Josâ Maria Ponce Yepez. La sediul 
O.S A. miniștrii afacerilor externe ai 
țărilor Americii Latine, convocați în 
ședință extraordinară, s-au pronunțat 
în unanimitate în favoarea Ecuadoru
lui. Severă infrîngere morală pentru 
Statele Unite.

După cum se știe, nouă țări latino- 
americane. inclusiv Ecuadorul, și-au 
extins limitele apelor lor teritoriale 
la 200 mile marine pentru a proteja 

bancurile lor de pești sau crustacee 
de cupiditatea marilor firme străine. 
Ca urmare, în cîțiva ani Peru a de
venit, cu 10 milioane de tone pe an, 
primul producător de pește al lumii, 
iar Ecuadorul a devenit al doilea din 
America Latină, în ciuda activității 
extrem de intense a vaselor ameri
cane.

Flotila de pescuit americană estt» 
staționată in California și se compun# 
din 150 de traulere echipate cu cea 
mai modernă aparatură electronică. 
Ea patrulează în mod regulat in apele 
Pacificului de sud, în largul coastelor 
ecuaderiene și peruviene. Numai în 
1970 aceste vase au reușit să prindă 
în plasele lor o cantitate de 250 000 
de tone de pește tuna, a căror va
loare se ridică la un miliard și ju
mătate de franci. Peste 100 din a- 
ceste vase au fost interceptate de 
flota peruviană, ceea ce a provocat cu 
doi ani în urmă o gravă criză între 
Peru și Statele Unite.

De data aceasta, incidentele s-au 
produs între S.U.A. și Ecuador. Sta
tele Unite nu recunosc ca limită a 
apelor teritoriale decît 12 mile mari
ne, iar armatorii consideră inițiativa 
Ecuadorului și Perului drept o „sfi
dare". Incăpățînarea lor i-a costat 
însă scump. In total, contravenienții 
au fost obligați să verse în ultimul 
timp sub formă de amenzi autorită
ților ecuadoriene echivalentul a pesta 
5 milioane de franci. A fost nevoia 
de întreaga abilitate a secretarului 
general al O.S.A., Galo Plaza Lass#, 
pentru a se evita o ruptură diploma
tică intre Washington și Quito.

Cu toate acestea, conflictul est# 
departe de a se rezolva. El se agra
vează. Nu demult, Ecuadorul a cerut 
retragerea a 20 de membri ai misiu
nii militare nord-americane. Criza 
contribuie la întărirea solidarității ță
rilor Americii Latine față de impe
rialismul Statelor Unite.

J



viața internaționala
Lucrările Congresului 
al XXIV-lea al P.C.U.S.

L-A PRIMIT
Ieri, grevă generală în Italia

PESTE 15 MILIOANE DE OAMENI Al MUNCII
HOTĂRÎTI SĂ LUPTE PENTRU REFORME

f

Incidente
în nordul
Iordaniei

MOSCOVA 7 (Agerpres). — Cores
pondență de la S. Podlnă î Miercuri 
au continuat, în sala Congreselor din 

lucrările Congresului al 
al P.C.U.S., sub președin- 
M. Mașerov, membru su- 
Biroului Politic al C.C. al 
prim-secretar al C.C. al 
Bielorusia.

Kremlin, 
XXIV-lea 
ția lui P. 
pleant al 
P.C.U.S., 
P.C. din

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor pe marginea raportului „Directi
vele Congresului al XXIV-lea al 
P.C.U.S. cu privire la planul cincinal 
de dezvoltare a economiei naționale 
a U.R.S.S. pe anii 1971—1975", P. S. 
Neporojnii, ministrul energeticii și 
electrificării al U.R.S.S., a creionat 
tabloul dezvoltării energeticii țării in 
ultimul cincinal. în prezent, centra
lele electrice ale U.R.S.S. au o putere 
instalată de 166 milioane kw. In anul 
trecut, ele au produs 740 miliarde 
kwh de energie electrică. Se află în 
plină construcție hidrocentralele Saia- 
no—Șușenskaia, Usti—Ilimskaia, Nu- 
rekskaia, Toktogulskaia și altele, pre
cum și o serie de termocentrale și 
centrale atomoelectrice de mare ca
pacitate. în continuare, vorbitorul s-a 
referit la lucrările de realizare a sis
temului energetic a părții europene 
a U.R.S.S., cu o putere de peste 100 
milioane kW. la extinderea electrifi
cării satelor. El a anunțat că, în ur
mătorii 10—12 ani se vor construi noi 
capacități energetice cu o putere to
tală de 200 milioane kW, din care 67 
milioane în actualul cincinal. Vor fi 
instalate, de asemenea, noi linii de 
înaltă tensiune, se va trece la inter
conectarea sistemelor energetice ale 
părții europene a U.R.S.S., Siberiei, 
Asiei centrale și Transcaucaziei, rea- 
lizîndu-se, astfel, sistemul energetic 
unic al U.R.S.S.

Din partea Consiliului Central al 
sindicatelor sovietice a luat cuvîntul 
V, I. Prohorov, secretar al C.C.S. El 
a evocat dezbaterea largă de către 
oamenii muncii a proiectului de di
rective, numeroasele propuneri pre
țioase făcute cu acest prilej, a vor
bit apoi despre activitatea sindicate
lor, îmbunătățirea organizării între
cerii socialiste, contribuția adusă de 
inovatori la economisirea unor im
portante mijloace materiale, despre 
activitatea sindicatelor pentru îmbu
nătățirea condițiilor de muncă și tn 
domeniul asigurărilor sociale.

K. M. Gherasimov, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
R.S.F.S.R., președintele Comitetului 
de Stat al Planificării al Federației 
Ruse, a exemplificat cu cifre eloc
vente prefacerile intervenite în fede
rație în cel de-al optulea cincinal. 
Astfel, valoarea producției Industria
le a crescut de 1,5 ori, iar venitul 
național a crescut cu 45 la sută. Au 
intrat în funcțiune 950 de întreprin
deri noi. Datorită creșterii producti
vității muncii s-a asigurat 80 la sută 
din sporul de producție. Vorbitorul a 
menționat apoi realizările din agri
cultura federației. Aruncînd o privire 
în viitor, el a spus că în actualul 
cincinal producția industrială a 
R.S.F.S.R. va crește cu 44—47 la sută. 
O dezvoltare rapidă vor cunoaște re
giunile răsăritene și Extremul Orient 
sovietic.

Realizările și problemele actuale 
ale industriei ușoare au fost înfățișa
te congresului de N. N. Tarasov, mi
nistrul industriei ușoare a U.R.S.S. 
El a menționat creșterile substanția
le de producție în sectoarele confec
țiilor, tricotajelor, articolelor de ga
lanterie, subliniind, totodată, că în 
prezent nu se acoperă în întregime 
cerințele de mărfuri de acest gen, că 
nu întotdeauna calitatea producției 
industriei ușoare corespunde exigen
țelor cumpărătorilor. Vorbitorul a 
prezentat apoi perspectiva dezvoltă
rii rapide a acestei ramuri în ac
tualul cincinal.

După ce a făcut o caracterizare a 
proiectului de directive, G. I. Ciriaev, 
prim-secretar al Comitetului regional 
din Iakuția al P.C.U.S., a înfățișat 
bogatele resurse miniere ale acestei 
republici siberiene, a cărei producție 
industrială a crescut în cincinalul tre
cut de 1,8 ori. Vorbitorul a susținut 
apoi necesitatea mecanizării maxime 
și automatizării întreprinderilor din 
regiunile nordice, dotării lor cu uti
laje speciale care să reziste la con
dițiile climaterice aspre.

Ministrul învățămîntului al U.R.S.S., 
M. A. Prokofiev, a arătat, între alte
le, că în actualul cincinal se va ge
neraliza învățămîntul mediu. De pe 
acum, 92 la sută din absolvenții cla
sei a 8-a continuă școala.

Munca vastă de pregătire a noului 
cincinal pe baze științifice, în mai 
multe variante, a fost schițată de

N. K. Baibakov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării al U.R.S.S. El a relevat 
schimbările din structura _____
plan, subliniind dezvoltarea accele
rată a ramurilor producătoare de 
bunuri de larg consum și procesul de 
modernizare tehnică a întregii eco
nomii, ca fiind cele mai importante 
prevederi. Vorbitorul a stăruit asu
pra căilor de creștere a productivi
tății muncii și ridicării eficienței 
producției.

Oamenii muncii din R.S.S. Kazahă 
au îndeplinit al optulea 
sporind producția de peste 
a spus în cuvîntul său B. 
președintele Consiliului de _ . __
al acestei republici. El a amintit ma
rile combinate și complexe indus
triale construite sau în curs de con
strucție pe vastele întinderi de ste
pă ale Kazahstanului, a arătat că re
publica a devenit una din principa
lele baze cerealiere și zootehnice în 
U.R.S.S.

Au mai luat cuvîntul P. Borodin, 
directorul Uzinei de autocamioane 
„Lihaciov" din Moscova, și V. Mo
nahova, directoare de sovhoz din 
regiunea Moscova.

Congresul a fost salutat miercuri 
de H. del Canto, membru al Comi
siei politice a C.C. al Partidului So
cialist din Chile, Tomio Nishizawa, 
membru al Biroului permanent al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Japonia, 
Amilcar Cabrai, secretar general al 
Partidului african al independenței 
din Guineea și insulele Capului Ver
de, Marc Drumaux, președintele P.C. 
din Belgia, N. Saui, secretar general 
al C.C. al P.C. din Liban, Franz 
Muhri, președintele P.C. din Austria, 
Aziz Mohammed, prim-secretar ai 
C.C. al P.C. din Irak, J. Colle, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Bolivia, 
M. Vilner, secretar general al C.C. 
al P.C. din Israel, E. Papaioannou, 
secretar general al Partidului progre
sist al oamenilor muncii din Cipru 
(A.K.E.L.), și Kostas Koliannis, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Grecia.

Congresul a aprobat componența 
comisiei pentru examinarea corectu
rilor și completărilor la proiectul de 
Directive.

Cel de-al XXIV-lea Congres al 
P.C.U.S. își continuă lucrările.

acestui

cincinal,
1,5 ori, 

Asimov, 
Miniștri

Puternice atacuri ale
patrioților sud-vietnamezi
SAIGON 7 (Agerpres). — Artileria Frontului Național de Eliberare a su

pus in ultimele 12 ore unor puternice atacuri cu rachete și mortiere mai 
multe dispozitive militare americane din Vietnamul de sud, a anunțat 
miercuri la Saigon un purtător de cuvînt al Comandamentului trupelor 
S.U.A.

Potrivit agenției France Presse, 
trei puternice bombardamente cu ra
chete au fost înregistrate în apropie
rea orașului Hue și a localității Bong- 
Song. In regiunea Platourilor înal
te, ofensiva forțelor patriotice a in
trat în cea de-a noua zi. Lupte deo-

sebit de violente au fost semnalate 
între detașamentele F.N.E. și uni
tăți militare ale regimului de la Sai
gon în apropierea orașului Pleiku, 
precum și în împrejurimile bazei 
americane „Lonely".

PARIS

Convorbirea dintre Nguyen Thi Binh 
și senatorul american K. Hartke
PARIS 7 (Agerpres). — Conducă

torul delegației Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, la conferința de la 
Paris In problema vietnameză, 
Nguyen Thl Binh, a avut o convor
bire cu senatorul democrat ameri
can, Vance Hartke, aflat într-o vizită 
în capitala Franței. După cum a a- 
nunțat un reprezentant al delegației 
Guvernului Revoluționar Provizoriu

al Republicii Vietnamului de Sud, 
în timpul convorbirii au fost exami
nate probleme legate de războiul din 
Vietnam. Nguyen Thi Binh a subli
niat dorința guvernului său de a se 
ajunge la o reglementare* pașnică a 
problemei vietnameze și a arătat că 
poziția guvernului S.U.A. constituie 
cauza impasului conferinței cvadri- 
partite de la Paris.

0 declarație a M.A.E.
al R. I). Vietnam

HANOI 7 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R.D. Vietnam a 
dat publicității o declarație în care 
condamnă atacurile întreprinse de a- 
viația americană asupra regiunii Vinh 
Linh. De la 31 martie și pînă la 4 
aprilie, se arată în declarație, avioa
ne americane. Inclusiv aparate de 
tipul „B-52", au bombardat în nu
meroase rînduri localitatea Huong 
Lap. în același timp, baterii de ar
tilerie americane amplasate la sud 
de zona demilitarizată, au bom
bardat o aerie de localități aflate pe 
teritoriul R.D. Vietnam.

Ministerul Afacerilor Externe, se 
•ubliniază în declarație, condamnă 
sever aceste acte de război și cere 
să se pună capăt tuturor acțiunilor 
care Încalcă suveranitatea și securi
tatea R.D. Vietnam.

Minereu de fier 
algerian 

pentru România
In capitala Algeriei a fost 

semnat un contract intre Între
prinderea română de comerț 
exterior „Mineral Import-Ex
port" și „Societatea națională 
algeriană de exploatări și pros
pecțiuni miniere" (Sonarem). 
In baza contractului, Algeria va 
livra țării noastre importante 
cantități de minereu de fier, 
transmite corespondentul nostru 
la Alger, C. Benga.

După un Interregnum de cinci ani 
și jumătate, timp în care s-a aflat 
la putere coaliția cvadripartită re
cent destrămată, Partidul muncitoresc 
norvegian (social-democrat) a reve
nit la conducerea țării. Demisia ca
binetului Borten, ca și imposibilitatea 
refacerii coaliției, au permis condu
cătorului social-democraților, Trygve 
Bratteli, 
nocolor, 
aflat în 
bine de 
partidul 
74 de locuri dintre cele 150 ale Stor- 
tingului, șansele menținerii cabinetu
lui social-democrat silit, după păre
rea observatorilor, destul de bune, 
mai ales dacă se are in vedere fap
tul că în unele probleme aceștia vor 
putea primi sprijinul unora dintre 
formațiile din opoziție.

Fiind cunoscute neînțelegerile șl 
contradicțiile care au frămintat fosta 
coaliție guvernamentală — formulă 
eterogenă și din multe puncte de ve
dere inadaptabilă peisajului politic 
norvegian — reapariția pe scena țării 
a cabinetului social-democrat a fost 
întrucîtva așteptată. în acest context, 
observatorii din Oslo acordă o aten
ție deosebită primelor luări de po
ziție ale noului guvern, cu atît mai 
mult cu cît, la ultimul congres al 
partidului, ca și cu diferite alte 
ocazii, liderii social-democrați au fă
cut cunoscute puncte de vedere inspi
rate din realități.

Declarația-program Înfățișată zi
lele trecute în Storting de premierul 
Bratteli, prezintă un șir de aspecte 
pozitive, care o îndepărtează tn unele 
privințe, după cum se exprima „IN
TERNATIONAL HERALD TRIBU
NE", de cursul urmat pînă acum de 
coaliția celor patru partide nesocla- 
liste. Elementul cel mai important al 
acestei declarații II constituie, desi
gur, hotărirea prin care guvernul so
cial-democrat a anunțat că intențio
nează să propună parlamentului re
cunoașterea Republicii Democrate 
Vietnam. Alăturîndu-se criticilor con
stante manifestate In decursul ulti

să formeze un guvern mo
de genul celor care s-au 
fruntea țării timp de mai 
trei decenii. Și cu toate că 
muncitoresc nu deține decît

TEHERAN 7. — Corespondentul
Agerpres. N. Popovici, transmite : 
Ministrul român al comerțului exte
rior, Cornel Burtică, a fost primit 
miercuri de majesțatea sa imperială, 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
șahinșahul Iranului. Audiența a avut 
loc la palatul Niavaran, în prezența 
ambasadorului României la Teheran, 
Pavel Silard.

Cu acest prilej, ministrul român a 
transmis șahinșâhului un mesaj de 
salut din partea președintelui Consi
liului de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu. Mulțumind, șahinșahul 
Iranului a adresat, la rîndui său, un 
mesaj de prietenie președintelui 
Consiliului de Stat al României, pre
cum și urări de progres și prosperi
tate poporului român. în cursul în
trevederii, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, au fost evocate 
probleme privind cooperarea econo
mică româno-iraniană.

în aceeași zi, ministrul român al 
comerțului exterior a fost primit de 
primul ministru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveida, iar ulterior, a făcut 
o vizită ministrului Iranian al finan
țelor. Dhamshid Amouzegar.

După-amiază. la sediul ministeru
lui economiei au continuat convorbi
rile dintre delegațiile celor două țări.

ECONOMICE SI SOCIALE
ROMA 7 — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite : In în

treaga Italie s-a desfășurat miercuri greva generală a oamenilor mun
cii, declarată la inițiativa celor trei mari centrale sindicale — Confede
rația Generală a Muncii (C.G.l.L.) ; Confederația Sindicatelor Muncito
rilor (C.I.S.L.), Uniunea Muncii (U.l.L.) — in semn de protest față de 
politica guvernamentală de tergiversare a înfăptuirii reformelor de or
din social și economic revendicate de masele muncitoare.

Peste 13 
muncii din 
merț, transporturi, presă și radiotele- 
viziune, din serviciile publice și-au 
reafirmat astfel hotărirea de a con
tinua ferm lupta pentru reforme de 
structură economice și sociale, pen
tru dezvoltarea sudului țării, redu
cerea șomajului, sporirea participă
rii și a rolului clasei muncitoare la 
reglementarea problemelor generale 
ce o afectează nemijlocit.

în legătură cu greva din 7 aprilie, 
unele cercuri economice și politice 
conservatoare au dezlănțuit o amplă 
campanie căutind să creeze dezorien
tare și disensiuni în rîndui unor ca
tegorii de Oameni ai muncii. Aceste 
cercuri afirmă că, dată fiind situația 
precară a economiei naționale și a 
echilibrului politic „fragil", efectele 
grevei ar putea duce la evoluții „ne
prevăzute". Totodată, unele cercuri

milioane de oameni ai 
industrie, agricultură, co-

politice au căutat să prezinte greva 
ca un pericol, nu numai pentru eco
nomia țării și a politicii de reforme, 
ci și pentru stabilitatea guvernului. 
Reprezentanții partidelor de stingă 
— P.C.I., P.S.I., P.S.I.U.P. — au de
clarat, însă, că respingerea politicii 
de reforme nu poate însemna, în nici 
un caz, stabilitate și nici progres so
cial.

La 
s-au 
piața
purtînd drapele și pancarte, s-au în
dreptat spre sala „Brancaccio". Aici 
a avut loc un miting la care a vor
bit, despre semnificația și importanța 
grevei, Ruggero Ravenna, secretar 
general al U.l.L. în numeroase alte 
localități din Italia și în centrele 
muncitorești au avut loc manifestări 
similare.

AMMAN 7 (Agerpres). — Deși 
la Amman, în ultimele 24 de ore 
n-au mai avut loc ciocniri între for
țele guvernamentale și elemente ale 
mișcării de rezistență palestinene, 
în alte regiuni ale Iordaniei au fost 
semnalate noi incidente. Potrivit 
unui purtător de cuvînt al autorită
ților de la Amman, in nordul țării 
grupuri de guerilă palestinene au 
deschis focul, incercind, totodată, 
acte de sabotaj.

Iordania nu va participa la reu
niunea reprezentanților șefilor da 
stat arabi, propusă de R.A.U., a anun
țat miercuri postul de radio Am
man. într-o notă remisă ambasado
rului R.A.U. la Amman de către 
Abdallah Salah, ministrul afacerilor 
externe iordanian, se arată că gu
vernul său nu poate lua partaja 
reuniunea consacrată examinării i- 
tuației din Iordania, întrucît „invm- 
ția de participare i-a parvenit prea 
tîrziu", transmite agenția France 
Presse.

Roma, mii de oameni ai muncii 
întrunit miercuri dimineața în 
de lîngă Colosseum, de unde, ocupate

singura reglementare
acceptabilă"

Colaborarea și securitatea europeană

BELGRAD 7 (Agerpres). — în 
cursul convorbirilor purtate de mi
nistrul de externe al Finlandei, Vaino 
Leskinen, și secretarul de stat pen
tru afacerile externe al Iugoslaviei, 
Mirko Tepavaț, a fost efectuat un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme internaționale actuale și

legătură cu relațiile bilaterale, se 
arata în comunicatul cu privire la 
vizita oficială a ministrului finlan
dez la Belgrad.

O atenție deosebită, se arată în 
comunicat, a fost acordată cola
borării și securității în Europa, si
tuației din Orientul Apropiat, rolu
lui Organizației Națiunilor Unite și 
politicii dc neangajare.

Ministrul de externe finlandez a 
expus, in cadrul unei conferințe de 
presă, punctul de vedere al țării sale 
în ceea ce privește pregătirea con
ferinței general-europene în proble
ma securității, precum și în legătură 
cu viitoarele acțiuni ale Finlandei 
in, această direcție. Trebuie, să se 
dea dovada de răbdare și să se con
tinue contactele, a arătat Vaino 
Leskinen. Cînd toate statele euro
pene se vor găsi la masa tratative
lor, nu va fi greu să se ajungă la 
rezultate pozitive, a declarat mi
nistrul de externe finlandez. El a 
afirmat că țările interesate sînt, în 
general, dc acord cu propunerea 
privind organizarea unor întilniri 
multilaterale.

ECUADOR

CONCESII FĂCUTE
OFIȚERILOR REBELI
DEMITEREA MINISTRULUI 

APĂRĂRII

• 0 declarație a regelui 
Hussein

AMMAN 7 (Agerpres). — în ca
drul unei reuniuni desfășurate la 
Amman, regele Hussein a declarat : 
„Singura reglementare pe care o pu
tem accepta este aceea care ne va 
restitui teritoriile ocupate". Reafir- 
mind dorința sa de a stabili o co
laborare politică și militară cu toate 
statele arabe, Hussein a subliniat că, 
în acest scop, și-a reînnoit, în ulti
mele zile, apelul în vederea organi
zării unei conferințe arabe la nivel 
înalt, a cărei întrunire a cerut-o cu 
trei luni în urmă.

Arătînd că guvernul său se consi
deră în continuare legat de acordu
rile de la Cairo și Amman privind 
reglementarea conflictului cu pales- 
tinenii, el a adăugat : „Aceste acor
duri nu au fost aplicate, nefiind eva
cuat armamentul din orașe și sate. 
Este imposibil să ne tîrguim în pro
blema stabilității și securității noas
tre".

Pe de altă parte, se anunță că re
gele Hussein a adresat mesaje 
Papei Paul al VI-lea, patriarhului 
Antiohiei și al întregului Orient și 
arhiepiscopului de Canterburry, în 
care protestează împotriva rechizițio
nării unor terenuri de către autori
tățile israeliene în partea arabă a 
Ierusalimului și a presiunilor exer
citate de acestea asupra cetățenilor 
creștini și musulmani pentru a-1 de
termina să emigreze.

ciuda acestor concesii, 
continuă.

agențiile de presă transmit
■

QUITO 7 (Agerpres). — Cedînd ce
rerilor ofițerilor rebeli, președintele 
Ecuadorului. Jose Maria Velasco Ibar
ra, l-a demis pe Jorge Acosta Velasco 
din postul de ministru al apărării.

Jorge Acosta Velasco a fost arestat 
și, potrivit surselor militare, va fi 
judecat sub acuzația de „instigare la 
dezbinarea armatei". Totodată, din 
închisoarea Garcia Moreno au fost 
eliberați șapte dintre ofițerii arestați 
in cursul ultimei săptămîni, inclusiv 
fostul rector al Academiei, Luis Ja- 
come Chavez, a cărui demitere a pro
vocat criza. Președintele Velasco 
Ibarra l-a numit ca ministru al apă
rării pe Luis Robles Piaza. Se rela
tează că. în 
disensiunile

Intre 30 Ianuarie și 31 martie 
a.c„ patrioții sud-vietnamezl 
care au acționat in zona bazei 
americane de la Khe Sanh au 
scos din luptă aproape 7 000 sol
dați inamici, dintre care 4 054 
militari americani — anunță un 
comunicat ai Forțelor Armate 
Populare de Eliberare de pe

frontul de la Khe Sanh, dat pu
blicității de agenția Eliberarea.

In aceeași perioadă, au fost 
distruse 863 vehicule militare și 
doborite 234 avioane, iar 41 de 
mari depozite militare au fost 
distruse : în fotografie : Militari 
saigonezi făcuți prizonieri de 
unități ale forțelor patriotice de 
eliberare.

Prim-adjunctul ministru
lui turismului al României, 
Ilie Voicu, a avut, marți, la Paris, 
întrevederi cu Marcel Anthonioz, se
cretar de stat cu problemele turis
mului din Franța. în timpul convor
birilor, au fost discutate probleme 
privind colaborarea turistică dintre 
cele două țări. în aceeași zi, Ilie 
Voicu a avut o întilnire cu ziariști 
ai marilor cotidiene și periodice 
franceze, cu conducători ai principa
lelor centrale de turism și agenții de

voiaj, cu reprezentanți al Comisaria
tului general al turismului din Fran
ța și ai companiei Air France. A fost 
prezent Constantin Flitan, ambasa
dorul României la Paris. Conferința 
de presă a fost urmată de o gală de 
filme turistice.

La Atena *fost publicității 
miercuri un comunicat oficial în care 
se arată că au fost eliberați 234 da 
deținuți politici aflați în lagărul din 
insula Leros, anunță A.F.P. v*

Concert al ansamblului românesc 
Musica Nova“ la sediul O. N. U.

milor ani, In sinul partidului, In le
gătură cu politica dusă de Statele 
Unite în Indochina, numeroaselor ce
reri de rezolvare a situației din Viet
nam pe cale politică și nu militară, 
această hotărîre nu poate fi calificată 
decît ca „un important gest de inde
pendență" (GUARDIAN), o recunoaș
tere a unor realități politice de care 
nu se poate să nu se țină seama.

Norvegia, se știe, nu este prima

manifestate de partidul guvernamen
tal în legătură cu necesitatea dezvol
tării unor relații multilaterale între 
toate statele de pe continent, indife
rent de orînduirea lor socială, cu 
rolul tot mai important care revine 
în prezent statelor mici și mijlocii 
în rezolvarea problemelor con
temporaneității, cu importanța pe 
care ar avea-o organizarea unei 
conferințe general-europene pen-

NORVEGIA

ORIENTĂRI PROGRAMATICE
INSPIRATE DE REALITĂȚI

de 
în 

ini- 
câtre

țară nordică ce adoptă o astfel 
atitudine față de R.D. Vietnam, 
urmă cu doi ani o asemenea 
țiativă a fost luată de 
partidul de guvernămînt din Sue
dia. Dar, spre deosebire de Suedia, 
țară neutră. Norvegia este membră 
a N.A.T.O., fiind primul membru al 
acestei organizații care își manifestă 
dorința de a stabili relații cu R. D. 
Vietnam. Așa se explică de ce De
partamentul de Stat a și ținut să-și 
expună nemulțumirea în legătură cu 
o asemenea posibilitate. Comentind 
„regretele exprese", care s-au făcut 
auzite Ia Washington, agenția U.P.I. 
nu a putut să nu sublinieze, totuși, 
faptul că propunerea premierului 
Bratteli are mari șanse să fie apro
bată.

Cu același prilej, s-au evidențiat 
anumite poziții raționale, constructive

colaborare. în 
privință, există

tru securitate șt 
această din urmă . . .
chiar un consens Intre toate par
tidele din țară, deosebirile refe- 
rindu-se mai cu seamă la amănunte. 
Inițiativa pozitivă luată de Finlanda, 
de a organiza la Helsinki convorbiri 
pregătitoare multilaterale tși găsește 
o largă apreciere în Norvegia.

Re finind luările de poziție realiste 
ale noului cabinet de la Oslo, unii 
comentatori reliefează însă faptul că 
in programul acestuia este reafirmată 
fidelitatea față de N.A.T.O. O atare 
atitudine vine, firește, in contradic
ție atît cu atitudinea critică manifes
tată In diferite pături ale opiniei pu
blice față de apartenența țării la 
N.A.T.O., cit și cu cererile tot mai 
puternice de ieșire din pact care 
•-au făcut simțite în organizația de

tineret din propriul partid. Este ade
vărat că guvernele norvegiene au re
fuzat sistematic să accepte arme nu
cleare pe teritoriul țării în timp de 
pace și că pe solul norvegian nu sînt 
autorizate baze militare străine. A- 
partenența la N.A.T.O. a determinat 
însă creșterea continuă a cheltuieli
lor militare, impietind asupra dez
voltării economice. De aceea, curen
tul anti-N.A.T.O. a crescut în perma
nență în Norvegia, în prezent fiind 
mai puternic ca orieînd.

în ceea ce privește mult discutata 
problemă a aderării țării la Piața 
comună — care a constituit, după 
cum este știut, și punctul de plecare 
al recentei crize politice — noul gu
vern și-a anunțat intenția de a con
tinua negocierile cu C.E.E. în recen
tele sale declarații, premierul Brat
teli a insistat asupra faptului că po
litica guvernului va fi fundamentată 
pe poziția adoptată anul trecut în 
Parlament. El a precizat că în cazul 
încheierii negocierilor prealabile și 
după ce vor fi examinate situația can
didaturii Marii Britanii și poziția ță
rilor nordice, poporul norvegian își 
va exprima voința printr-un referen
dum, ultimul cuvînt urmînd să-1 aibă 
în această privință parlamentul. Brat
teli a dat, totodată, asigurări agricul
torilor și pescarilor, îngrijorați de 
consecințele unei eventuale aderări a 
țârii la C.E.E. în ciuda acestor asigu
rări, in rîndui unor partide politice, 
ca și în general al opiniei publice, se 
manifestă serioase rezerve în legătură 
cu aderarea. Potrivit unui recent son
daj, doar 18 la sută dintre cei ches
tionați s-au pronunțat în favoarea u- 
nei aderări depline.

Desigur, a face pronosticuri asupra 
modului în care va evolua politica 
externă a noului cabinet de la Oslo 
este prematur. în orice caz, așa cum 
s-a văzut, multe dintre punctele pro
gramului guvernamental anunță încă 
de pe acum pași realiști, de natură 
să contribuie la dezvoltarea curen 
tului de destindere în Europa, la co
laborarea între popoare.

Radu BOGDAN
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NEW YORK 7 (A-

gerpres). — Reprezen
tantul permanent al 
României la Națiunile 
Unite, ambasadorul 
Gheorghe Diaconescu, 
a organizat la 6 apri
lie, cu concursul an
samblului românesc 
„Musica Nova" condus 
de Hilda Jerea, un 
concert de muzică dc 
cameră in onoarea per
sonalităților diplomati-

ce și a funcționarilor 
internaționali din Se
cretariatul O.N.U. Con
certul s-a desfășurat 
in auditoriumul „Dag 
Hammarskjoeld" de la 
Palatul Organizației. 
In program au fost 
incluse lucrări ale 
compozitorilor Olivier 
Messiaen, Charles Ives 
și Anatol Vieru.

La concert au parti
cipat secretarul gene-

ral al O.N.U., U Thant, 
ambasadorii a nume
roase țări acreditați la 
O.N.U., funcționari su
periori din Secretaria
tul O.N.U., diplomați.

Spectacolul, care a 
marcat etapa finală a 
unui lung turneu efec
tuat de ansamblul ro
mânesc in Statele Uni
te și Canada, s-a bucu
rat de un deosebit 
succes.

Societatea petroliera al
geriană „Sonatrach" a po
luat miercuri controlul asupra Com
paniei de cercetări și exploatare a 
petrolului din Sahara, anunță agen
ția de presă algeriană. In cursul pri
mei ședințe a noului consiliu de ad
ministrație, condus de Abdelmajid 
Benalicherfi, directorul societății 
„Sonatrach", a fost examinată pro
blema valorificării unor zăcăminte 
„a căror exploatare nu a fost făcută 
în conformitate cu interesele națio
nale ale Algeriei", menționează agen
ția citată.

Potrivit înțelegerii dintre 
guvernele Uniunii Sovietice 
ȘÎ Canadei, anuntă agenția 
T.A.S.S., vizita oficială în U.R.S.S. 
a premierului canadian Pierre Eliott 
Trudeau, care trebuia să aibă loc în 
octombrie 1970, urmează să fie efec
tuată în cea de-a doua jumătate a 
lunii mai 1971.

„Cosmos-405". In Uniunea 
Sovietică, a fost lansat satelitul ar
tificial al Pămîntului „Cosmos-405".

Un protocol privind 
schimburile de mărfuri din
tre R. P. Polonă și R. F. a 
Germaniei pe anul 1971- a fost 
semnat la Varșovia. Protocolul, se în
scrie în cadrul acordului comercial pe 
perioada 1971—1974, semnat de repre
zentanții celor două țări la 15 oc
tombrie 1970.

0 reuniune a reprezen
tanților unor 
vest-germane, 111 
au fost examinate o
bleme de politică internă și externă, 
a avut loc în orașul Kassel. Partici- 
panții la reuniune au cerut guver
nului vest-german să depună efor
turi în direcția asigurării securității 
și extinderii colaborării în Europa. 
Ei s-au pronunțat, de asemenea, pen
tru ratificarea tratatelor încheiate da 
R.F.G. cu U.R.S.S. șl Polonia, recu
noașterea R.D. Germane 
rea cheltuielilor militare.

sindicate
cadrul căreia
serie de pro-

și reduce-

Un cuplu de cercetă
tori americani, doctorii 
Karl și Ingregerd Hel- 
Istrom de la Universi
tatea Seattle din Wa
shington, au descoperit 
la șoarecii vindecați de 
cancer existența anti-

corpilor denumiți „de- 
blocanți", care permit 
limfocitelor să neutra
lizeze celulele cance
roase. Această nouă 
descoperire pare să 
aibă o mare importan
ță in dezvoltarea imu-

noterapiei. 
obținute au . 
de încurajatoare pen
tru ca cei doi cercetă
tori să „fabrice" ase
menea anticorpi prin 
intermediul coloniilor 
de șoareci.

Rezultatele 
fost destul
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