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CALITATEA 
PRODUSULUI 

certifică 
eficiența producției

La consfătuirea de lucru a condu
cătorilor centralelor industriale și 
celorlalte unități cu statut de cen
trală s-a subliniat cu claritate că 
dacă vrem să pătrundem cu mărfu
rile noastre pe piața internațională, 
dacă dorim să dezvoltăm economia 
națională la nivelul tehnicii mondiale, 
trebuie să acordăm o atenție deose
bită problemei calității produselor fa
bricate. „Este necesar — a arătat to
varășul Nicolae Ceaușescu în cuvîn- 
tarea rostită cu acest prilej — să 
luăm asemenea măsuri incit să fa
cem ca din unitățile noastre să nu 
mai iasă nici un fel de produse ne
corespunzătoare. Numai cînd vom 
reuși ca aceasta să devină o cauză 
generală a întregului colectiv, atunci 
vom realiza in mod corespunzător 
problema calității".

Sigur, fiecare întreprindere trebuie 
să-și realizeze ritmic planul de pro
ducție, potrivit contractelor încheiate 
cu beneficiarii, necesităților econo
miei naționale. Dar aceasta nu poate 
avea loc în nici un caz în dauna ca
lității unui produs sau a altuia. Lu
crul acesta este valabil pentru fie
care fabrică, uzină, din orice ramură 
Industrială. Cu atît mal propriu este 
el întreprinderilor care fabrică ma
șini, utilaje, instalații. Este clar pen
tru oricine : nu se poate vorbi de va
goane de cale ferată de calitatea I 
și de calitatea a II-a, ori de motoare 
sau compresoare diferențiate calita
tiv. Pentru astfel de produse nu poa
te exista decit o singură calitate : 
cea mai bună.

Nimeni nu contestă că cei ce fabri
că asemenea produse nu sînt preocu
pați să le confere performanțe teh
nice și funcționale din ce în ce mai 
ridicate. Dar noțiunea de calitate nu 
se reduce numai la această latură, 
esențială de altfel. Contează mult și 
calitatea execuției și, tocmai în 
această privință eforturile îndreptate 
spre ridicarea nivelului calitativ al 
produselor nu se regăsesc, în toate 
cazurile, în rezultatele obținute. Anul 
trecut, Uzina de vagoane din Arad 
a primit de la unitățile Departamen
tului Căilor Ferate sute de recla
mați! privind calitatea necorespun
zătoare a execuției produselor. Tot 
aici, în primele două luni din acest 
an, organele de specialitate ale Ins
pectoratului general de stat pentru 
controlul calității produselor au res
pins pentru remedieri 29 vagoane. 
Cît privește uzina „Timpuri noi" din 
București — care fabrică motoare și 
compresoare — specialiștii inspecto
ratului au respins 3 motoare tip 2 S 9 
— din 48 fabricate ; ca să nu mai 
amintim de reclamațiile de calitate 
primite — 211 în anul trecut — de 
uzina bucuresteană de la unii din 
beneficiarii săi.

Referindu-se la produsele pentru 
care s-au primit reclamații, ing. Ma
rin Badea, de la uzina „Timpuri noi", 
a invocat ponderea lor redusă în to
talul producției. Chiar dacă așa stau 
realmente lucrurile, ce-1 interesează 
pe un beneficiar sau altul că numai 
0,26 la sută din motoarele fabricate 
la „Timpuri noi" au unele defecte de 
fabricație, atîta vreme cît unul din 
motoarele achiziționate de respecti

vul beneficiar nu funcționează 
normal ? Raționamentul este același 
și în cazul producției de vagoane, 
chiar dacă organele căilor ferate, de 
pildă, achiziționează garnituri întregi 
de la uzina din Arad. Indiferent dacă 
e vorba de vagoane, de motoare, ori 
de oricace alt produs, problema 
constă deci în a se fabrica numai

Ancheta economică

mărfuri corespunzătoare standarde
lor în vigoare, care să satisfacă pe 
deplin exigențele fiecărui beneficiar.

Dacă ar fi să ierarhizăm factorii 
care exercită o influență negativă 
asupra calității unor produse fabri
cate în anumite uzine constructoare 
de. mașini, pe un prim plan s-ar si
tua graba rău înțeleasă, de a începe 
fabricația fără întreaga pregătire ne
cesară. „Numai așa poate fi expli
cată (dacă poate fi explicată" ! —

n.n.) — ne spunea ing. Traian Moț, 
de la filiala din Arad a Inspectora
tului general de stat pentru controlul 
calității produselor — lansarea în 
producția de serie la uzina de va
goane a unor produse a căror omo
logare în faza de prototip a lăsat 
multe întrebări fără răspuns. în 
această situație s-a aflat, de exemplu, 
vagonul platformă container pe patru 
osii, la care de abia după ce s-au 
executat 96 bucăți — „sărindu-se“ 
peste seria „zero", etapă decisivă 
pentru asimilarea oricărui nou pro
dus — s-au constatat, la montaj, o se. 
rie de nepotriviri între diversele sub- 
ansamble. Urmarea : produsului a- 
proape gata de livrare i s-au făcut 
tot felul de retușuri.

Căutînd să justifice o atare situa
ție, unii dintre factorii de răspundere 
de la Grupul de uzine pentru con
strucții de vagoane din Arad, în dis
cuția pe care am avut-o, s-au refe-

Don MATEESCU

PE ȘANTIERUL 
TERMOCENTRALEI 
DE LA MINTIA
DEVA (Corespondentul „Scîn- 

teii", Sabin Ionescu).
Cu fiecare zi din acest an, 

Centrala termoelectrică de Ia 
Mintia se apropie tot mai mult 
de conturul final. Ea va avea o 
putere instalată de peste 800 
MW. în prezent, constructorii 
efectuează în ritm accelerat lu
crările de la ultimul grup ener
getic, numărul 4. Avansată este, 
de asemenea, execuția zidăriei 
la cazanul numărul 4. Ritmul 
intens de muncă de pe acest 
șantier este confirmat de faptul 
că în primul trimestru al anu
lui s-a înfăptuit circa 30 la 
sută din planul anual de inves
tiții, care echivalează cu o de
pășire de circa 10 milioane lei 
a sarcinilor planificate în 
această perioadă.

De la punerea în funcțiune a 
primului grup energetic (30 no
iembrie 1969) al centralei și 
pînă în prezent, energeticienii 
de la Mintia au furnizat eco
nomiei naționale peste două mi
liarde și jumătate kWh energie 
electrică.

(Continuare in pag. a III-a)

SEMICENTENAR

A FI ARTIST

AL POPORULUI TĂU
Din toate timpurile aspirația primor

dială a creatorului a iost să-și lege nu
mele de viafa și destinele poporului că
ruia îi aparține. Dintotdeauna creatorii 
au văzut în această comuniune organi
că condifia esențială a unor opere du
rabile, capabile să înfrunte timpul, să se 
înscrie în eternitate. Pentru scriitor, mu
zician, sculptor sau pictor, pentru orice 
artist, conștiința triumfului creator se 
leagă neabătut de capacitatea artei lor 
de a cuprinde și esenfializa gîndurile, 
simțămintele și maniiestările lumii în 
care trăiesc, de posibilitatea de a în
crusta în efigii artistice durabile sensu
rile umane ale realităților timpului isto
ric parcurs.

Nimic nu poate ii mai nobil, mai con
tingent cu durabilitatea în timp, decit 
efortul creator concentrat în opere de 
artă, care să exprime tot ce are mai bun

poporul. Opera Ivită din realități
le fării, care o exprimă și o re
prezintă în timp, îndrituiește a investi pe 
creator cu atributul de artist al poporu
lui. A fi artist al poporului, adică a-fi 
sluji prin creație poporul este aspirația 
supremă a oricărui om de artă. Spiritul 
acestei unanime profesiuni de credință — 
caracteristic obștei creatorilor noștri — se 
desprinde și din ancheta de iată, în care 
oamenii de artă își exprimă adeziunea 
la principiile unei arte izvorîte din reali
tățile poporului nostru, aducînd mărtu
ria atașamentului creatorilor la orizon
turile largi, deschise culturii românești 
de politica partidului.

Citiți în pag. a V-a gîndurile exprimate de 
Sică ALEXANDRESCU, Teodor BRATU, Ion 

D. CHIRESCU, Vida GEZA, Ion JALEA, KO
VACS Gyorgy, Zeno VANCEA

ÎNTOARCEREA DELEGAȚIEI

P. C. R. DE LA CONGRESUL 

AL XXIV-LEA AL P. C. U. S.

Delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
care a participat la lucrările celui 
de-al XXIV-lea Congres al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovieti
ce, s-a înapoiat, vineri seara, în 
Capitală.

Din delegație au făcut parte to
varășii : Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Janos Fazekas, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al’ P.C.R., Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., și Teodor Mari
nescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Moscova.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
secretarul general al partidului, 
ceilalți membri ai delegației au fost 
salutați de tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Gheorghe Pană, Gheor

ghe Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu, Petre 
Lupu, Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Stoica, Ștefan Voi- 
tec, Iosif Banc, Petre Blajovici, 
Miron Constantinescu, Mihai Dalea, 
Mihai Gere, Ion Ioniță, Vasile Pa- 
tilineț, Ion Stănescu, Mihai Mari
nescu, Ion Pățan, de membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
ai instituțiilor centrale și organiza
țiilor obștești.

Erau prezenți V. S. Tikunov, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

In întîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți con
ducători de partid, pe aeroportul 
Băneasa au venit un mare număr 
de oameni ai muncii din Capitală, 
care i-au salutat cu multă căldu
ră. Miile de bucureșteni scandau 
„P.C.R.-P.C.R.", „Ceaușescu-P.C.R.". 
Secretarul general al partidului a

răspuns prietenește manifestărilor 
entuziaste ale oamenilor muncii, a 
strîns mîna multor cetățeni. Un 
grup de pionieri a oferit tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și celorlalți 
membri ai delegației buchete de 
flori.

★

La plecarea din Moscova, pe ae
roportul Vnukovo, delegația a fost 
condusă de G. I. Voronov, membru 
al Biroului Politic al C. C. al 
P.C.U.S., K. F. Katușev, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., M. A. Leseciko, 
membru al C.C. al P.C.U.S., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., K. V. Rusakov, 
șef de secție la C.C. al P.C.U.S., 
V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice în România, de 
activiști de partid.

Erau de față Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., ambasa
dorul României în Uniunea Sovie
tică, și membri ai ambasadei.

(Agerprea)

IntTlniri ale tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

cu tovarășul Osvaldo Dorticos Torrado
Joi, 8 aprilie, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, s-a 
întîlnit cu tovarășul Osvaldo Dor
ticos Torrado, membru al Biroului 
Politic și al Secretariatului Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Cuba, președintele Re
publicii Cuba.

La întîlnire au participat, din 
partea română, tovarășii Paul Ni
culescu-Mizil, membru al Comite

tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Janos Fazekas, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, și Teodor Mari
nescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Moscova.

Din partea cubană, au participat 
tovarășii Ramiro Valdes Menen

dez, membru al Biroului Politie 
al C.C. al P.C. din Cuba, și Jesus 
Montane, membru al C.C. al P.C, 
din Cuba, ministrul comunicații
lor.

In cadrul întîlnirii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
relațiilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Cuba, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Cuba.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

cu tovarășul Mialko Todorovici

Femeia — o tînără zveltă, 
atrăgătoare — care se afla 
în fața noastră, aprinse li
niștită un Kent, trase cu 
sete primul fum și zise :

— Cum am făcut ? Sim
plu. M-am dus personal la 
tov. vicepreședinte Nichi- 
for. Dînsul e atit de ama
bil ! Mi-a dat imediat un 
bilețel „la mînă". Cu el 
m-am prezentat Ia spațiu. 
Uite așa am obținut aparta
mentul...

— Bun ?
își strecură privirea prin

tre genele lungi, bine rime- 
late, zîmbi :

— Bun. Două camere, de
pendințe... Ce, n-am voie să 
ocup singurică un aparta
ment ?

— Parcă spuneați că nu 
sînteți piteșteancă, aveți 
casă în alt oraș.

— N-are a face. Aparta
mentul din Trivale l-am 
primit pe numele „priete
nului" meu !

Abia acum începem să 
înțelegem de ce vorbele 
scrise pe bilețelul cu pri
cina sună atît de ciudat. 
Este un „bilețel-adresă". Un 
bilețel care ține loc de ce
rere, de dosar, de ordin de 
repartiție... Dar mai bine 
să-l reproducem în întregi
me : „Tovarășe Cioran (Cio- 
ran este șeful serviciului 
spațiu locativ n.n.). Aparta
mentul rezervat de mine 
pentru T.A.P.L. îl dai per
soanei care aduce acest bi
let. Se va da (apartamen
tul) persoanei respecti
ve. chiar dacă nu pre
zintă (nici măcar ! n.n.) 
buletinul de identitate". 
Semnat : T. Nichifor.

Ce reținem pînă aici ? Că 
un vicepreședinte al comite
tului executiv al consiliului 
popular municipal, la „in

sistențele" unei persoane (o 
tînără zveltă, atrăgătoare 
etc., care nu locuia în 
Pitești), încalcă grosolan 
legea în spiritul căreia se 
face repartizarea fondului 
locativ și acordă un apat- 
tament... concubinului „per-

ferat de constatare (din care 
să rezulte că cel în cauză 
are efectiv nevoie de o 
casă). Apartamentele nu se 
dau la intimplare, ci in 
funcție de urgențe, de nu
mărul membrilor familiei, 
se atribuie in primul rind 

1

CÎND BUNUL PLAC
ARE SPAȚIU

LA DISCREȚIE...
soanei care va aduce acest 
bilețel".

Sâ nu trecem mai de
parte, fără a preciza ce 
anume prevede legislația 
referitor la repartizarea 
fondului locativ. Ne re
ferim in primul rind 
la Legea nr. 10 și la in
strucțiuni care prevăd, 
fără echivoc, că spațiul lo
cativ se repartizează, indi
ferent de persoană, in urma 
unei cereri scrise, a unui re-

familiilor cu multi copii etc. 
Unei familii fără copii nu i 
se poate oferi, de pildă, o 
casă cu mai multe camere 
(cu atît mai puțin se poate 
închiria un apartament... 
concubinului unei persoane 
fără familie).

Legea e clară, concepută 
în spiritul echității sociale. 
Iată de ce l-am întrebat 
foarte direct pe vicepreșe
dintele T. Nichifor :

— De ce ați făcut abu

zuri în repartizarea fondu- 
lul locativ ? f

Răspunsul a fost de-a 
dreptul stupefiant :

— Am încălcat legea, dar 
n-am făcut abuzuri...

Noi nu vom comenta deo
camdată acest răspuns — 
demn de dialogurile teatru
lui absurd, ci ne vom limita 
să punem o altă întrebare : 
De cite ori a fost încălcată 
legea „fără a se face... a- 
buzuri" ? Deținem acte care 
ne îndreptățesc să afirmăm 
că faptul nu este singular. 
Vicepreședintele de re
sort al comitetului exe
cutiv al consiliului popu
lar, V. Drumea — șeful 
gospodăriei comunale, I. 
Cioran — șeful spațiului 
locativ, I. Busuioc — inspec
tor și alții au procedat 
uneori contrar tuturor 
normelor în vigoare, eu 
nedreptățit pe unii și 
au favorizat pe alții, 
înlocuind prevederile legi
lor cu aprecieri personale, 
bilețelele emise de ei deve
nind... literă de lege. Pen
tru întărirea acestor afir
mații vom mai reproduce 
cîteva bilețele, dovadă a 
bunului plac în plasarea lo
cuințelor proprietate de stat.

în dosarul blocului nr. 26 
din Trivale găsim, pe un 
petic de hîrtie, un nume și 
cîteva cuvinte misterioase: 
„Nițulescu Emilia, bloc 26, 
scara D apart. 14, et. 4“ (în 
baza acestor „indicative" 
date de șeful gospodăriei 
comunale. V. Drumea. spa
țiul locativ a eliberat, unei 
singure persoane, un apar
tament cu două camere).

Gh. GRAURE 
Gh. CÎRSTEA

(Continuare în pag.aii-a)
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Vineri, 9 aprilie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, s-a în
tîlnit cu tovarășul Mialko Todoro
vici, membru al Biroului Executiv 
al Prezidiului Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia.

La întîlnire au participat, din 
partea română, tovarășii Paul Ni
culescu-Mizil, Janos Fazekas, Leon
te Răutu și Teodor Marinescu.

Din partea iugoslavă, au luat 
parte tovarășii Hamdija Pozderaț, 
membru al Prezidiului Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, secretar 
al Secretariatului C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Bosnia și Herțe- 
govina, Sreciko Bijelici, membru 
al Prezidiului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, președintele Con
ferinței orășenești din Zagreb a 
Uniunii Comuniștilor din Croația, 
Dimce Belovski, membru al Pre

zidiului Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, președintele Comisiei 
de colaborare internațională și re
lații a Conferinței Uniunii.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la dez
voltarea în continuare a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
P.C.R și U.C.I., dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

cu Abdel Mohsen About Nour
Ieri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, s-a întîlnit cu Abdel 
Mohsen Abdul Nour, secretar ge
neral al Uniunii Socialiste Arabe.

La întrevedere au participat, din 
partea română, Paul Niculescu- 
Mizil, Janos Fazekas, Leonte Răutu

și Teodor Marinescu, iar din par
tea egipteană — Abdel Maguid 
Farid, secretar general al Uniunii 
Socialiste Arabe din Cairo, membru 
al C.C. al Uniunii Socialiste Arabe, 
Murad Haleb, membru al Congre
sului Uniunii Socialiste Arabe, 
ambasadorul R.A.U. în U.R.S.S.

în timpul convorbirii, desfășura
tă într-o atmosferă prietenească, 
au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Arabă Unită, dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Socia
listă Arabă.

Fabrica de osii și boghiuri din Balș
într-o nouă etapă de dezvoltare

î

î

î

SLATINA (Prin telefon, de la 
Victor Ursu)

înscrisă de puțin timp în pei
sajul economic al Balșului, noua 
fabrică de osii și boghiuri pro
duce pentru prima dată in țară 
osii montate cu roți monobloc, 
în vederea întregirii profilului 
ei. în imediata vecinătate a fa
bricii, constructorii desfășoară 
ample lucrări de extindere 
cadrul celei de-a doua etape 
dezvoltare a sa.

în noile capacități urmează 
fie produse, cu începere din a 
doua jumătate a anului viitor, 
5 000 boghiuri si 2 000 tone piese

în 
de

să

forjate, capacitate anuală care 
va crește în 1973 la 10 000 boghi
uri și. respectiv, 20 000 tone pie
se forjate.

în prezent, pe șantier s-a tre
cut la acoperirea halei princi
pale de fabricație, concomitent 
cu executarea lucrărilor de la 
depozitele de boghiuri, laminate 
și piese forjate, introducerea li
niei c.f., a alimentării cu apă. 
încadrați în graficele de execu
ție, constructorii sint pregătiți
— după cum ne-a spus șeful 
șantierului, ing. Gabriel Floroiu
— să îngeapă lucrările la oțelă- 
rie și turnătorie.

1
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FAPTUL
DIVERS
Flori pe
lacul Bicaz

lacului Bicaz, cuPe oglinda 
deosebire în zona centrală și în 
apropierea barajului, au apărut 
în ultima vreme primele flori 
acvatice. Cercetătorii din cadrul 
stației experimentale Pîngărați 
au stabilit că ele se datoresc dez
voltării masive a unor specii de 
alge (în special, oscilatoria ru- 
besceus), aduse probabil de pă
sări din Delta Dunării sau de 
aiurea. Aceasta înseamnă că, 
într-un viitor apropiat, lacul de 
la poalele Ceahlăului va dispune 
de mari cantități de hrană na
turală pentru diferite organisme 
și, în ultimă instanță, pentru 
pești. Speranțe mari, deci, pentru 
pescarii amatori.

Taximetrul
de ocazie

Proprietar al unui autoturism, 
Constantin Lepădatu din comu
na Lumina (Constanța) devenise 
in ultimul timp taximetrist pe 
cont propriu. într-una din zilele 
trecute a plecat din Constanța 
spre Tulcea cu 7 călători în ma
șină. în timpul acestei curse, la 
o depășire a unui alt autovehi
cul, din cauza vitezei excesive, 
a pierdut controlul volanului și 
mașina s-a oprit într-un șanț. 
Unul dintre cei 7 pasageri (Ion 
Hariton, muncitor la stațiunea 
agricolă experimentală Valul 
Traian) a decedat, iar alți 4 se 
află grav răniți in spital. Pentru 
,.eroul" nostru, intîmplarea va 
fi, sperăm, un leac bun !

Răzbunarea
Personalul 1647 plecase din 

stația Timișoara Nord spre Re
șița, avînd în componența sa cî- 
teva vagoane noi-nouțe, aflate la 
prima lor. cursă. La scurt timp 
după sosirea în Reșița, s-a con
statat însă că nu mai puțin de 19 
canapele erau sfîșiate pe de-a-n- 
tregul cu cuțitul. în urma inves
tigațiilor efectuate de către orga
nele miliției T.F., s-a stabilit că 
făptașul era Nicolae Călăteanu 
din Cluj, str. St. O. Iosif nr. 1. 
Surprins de 8 ori în ultimul timp 
în postura de călător clandestin, 
dumnealui era foarte supărat : 
avea de achitat tot atîtea pro
cese verbale de contravenție. Și, 
de la supărare, a ajuns la răz
bunare. Acum va constata 
răzbunarea se... plătește.

Lozurile
cu bucluc

că

Abia intrat într-un restaurant 
din Buzău, Voicu Toboș, vinză- 
tor la agenția specială Loto-Pro- 
nosport din localitate, s-a trezit 
față in față cu un consumator 
care i-a cerut să-i achite un a- 
devărat teanc de bilete ciștigă- 
toare ! De unde le avea și... de 
unde bani pentru a le onora 7 
Descumpănit de un astfel de no
roc cu carul, V. T. i-a solicitat 
un scurt răgaz pentru a se con
sulta cu șeful agenției in vede
rea găsirii unei modalități de a-i 
inmîna contravaloarea lozurilor 
respective. Odată ieșit afară, el 
a anunțat insă miliția. Așa s-a 
descoperit că posesorul lozurilor 
nu era altul decit Ion Rădulescu 
din Cogealac (Constanța), care, 
hotărit să-și facă norocul cu 
mina lui, spărsese bufetul din 
comună și, pe Ungă banii găsiți 
in tejghea, devenise stăpin pe 
88 de bilete ciștigătoare. Norocul 
a vrut insă să fie altfel decit 
prevedea el : in loc de bani, lo
zurile ii vor aduce... ani.

Mai bine

într-una din zilele trecute, cio
banul Petru Falcâu din satul 
Borlova (Caraș-Severin) — ne 
scrie maiorul Ioan Arhip din Re
șița — s-a dus să curețe izlazul 
comunal de uscături. Le-a dat 
foc și... a plecat ! Flăcările n-au 
curățat însă numai izlazul, ci și... 
20 000 de puieți dintr-o pădure a . 
ocolului silvic Caransebeș. Ca
zul nu este, din păcate, izolat, 
în primele cinci zile ale acestei 
luni au tost înregistrate nu mai 
puțin de 20 de incendii, izbucni
te în condiții mai mult sau mai 
puțin similare, unele dintre ele 
soldîndu-se cu mari pagube ma
teriale. Cele mai multe incendii 
de acest fel au avut loc în jude
țele Cluj, Maramureș. Sibiu, 
Hunedoara, Caraș-Severin. Timiș 
ș.a. Un prim și serios avertis
ment pentru cei ce umblă cu fo
cul in cîmp deschis : pădurile, 
pline acum de uscături, sint 
mai... incendiare ca oricind ! Cei 
care din cauza pădurii nu văd... 
uscăturile sint buni de...plată.

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

FERMENT RECLĂMĂȚII • SESIZĂRI • RĂSPUNSURI

că mi se defectase televi-
12 mai 1970 m-am dus cu

Semnează un grup de 25 
de salariați din Timișoara

Semnează 13 locuitori 
ai comunei Scorfeni, 
județul Prahova

de 
a 

la 
in

pentru anul 
' ' " de

soluții ar putea 
cit de cît lucrurile.

Geza TOMORIUnitatea de îmbuteliat ape minerale Bodoc

Mă întreb : cît trebuie să 
aștept ca să-mi recapăt un 
ce-mi aparține 7

AL DIALOGULUI
CU

Perfecționarea activității 
consiliilor populare, exerci
tarea efectivă a atribuțiilor 
și competențelor lărgite ce 
le-au fost acordate sînt ne
mijlocit legate de îmbună
tățirea muncii de partid în 
aceste instituții, de crește
rea spiritului de răspundere 
al fiecărui comunist, al tu
turor salariaților în îndepli
nirea riguroasă a sarcinilor, 
de rolul activ al organiza
țiilor de partid în întărirea 
și diversificarea legăturilor 
consiliilor populare cu cetă
țenii, în instaurarea unui 
stil de muncă dinamic, ope
rativ.

Care este aportul organi
zației de partid de la Con
siliul popular municipal 
Baia Mare în intensificarea 
„dialogului cu cetățenii" 7

— Am început prin a de
pista diferite practici de lu
cru birocratice, rutiniere, 
mai frecvente la serviciile 
de sistematizare și arhitec
tură, gospodărie comunală 
și locativă, biroul de scrisori 
și sesizări — ne spunea to
varășul Costică Racoviță, 
secretarul organizației de 
partid. Adunările generale 
ale comuniștilor au analizat 
competența, operativitatea 
și spiritul de răspundere cu 
care sînt soluționate scriso
rile, sesizările, cererile tri
mise consiliului popular ; 
diferite sondaje, cerce
tări făcute de membrii bi
roului organizației sau de 
alți comuniști, care au pri
mit sarcini în această di
recție, ne-au ajutat să dez
văluim efectele negative 
ale unor manifestări de bi
rocratism, să le combatem.

în scopul îmbunătățirii 
calitative a răspunsurilor a- 
dresate cetățenilor,, organi
zația de partid a inițiat ve
rificarea pe teren a unor ce
reri și sesizări, ceea ce a dat 
posibilitate comitetului exe
cutiv să cunoască proble
mele „pe viu", să adopte 
decizii cu mai mare opera
tivitate și discernămînt. 
Faptul că peste 90 la sută 
din scrisorile primite în 
cursul anului trecut și în 
primul trimestru din acest 
an au fost verificate la fața 
locului, de către membri ai 
comitetului executiv si alte 
cadre 'u funcții de răspun
dere, s-a răsfrînt pozitiv a- 
supra relațiilor consiliului 
popular cu cetățenii.

Merită relevat și faptul că 
biroul organizației de bază 
a căutat să fie în perma
nență temeinic informat a- 
supra întregii sfere de pro
bleme aflate pe agenda de 
lucru a consiliului popular, 
ca un mijloc de a orienta 
eforturile comuniștilor spre 
îmbunătățirea activității di
feritelor servicii și birouri. 
Astfel, la inițiativa organi
zației de partid, sprijinită de 
comitetul executiv al consi
liului popular, serviciile de 
specialitate au 
consfătuiri cu 
„mese rotunde" și 
cu constructori,
artiști plastici și alți specia
liști pe teme privitoare la 
sistematizarea, înfrumuse
țarea și gospodărirea orașu
lui, deservirea în unitățile 
comerciale, transportul în 
comun. Cu acest prilej, ca 
și în cadrul intîlnirilor de-

organizat 
cetățenii, 
dezbateri 
arhitecți.

(Urmare din pag. I)
Altă mostră : „Tov. Bu

suioc, tovarășul Briceag are 
două camere și bueătărie pe 
bd. Republicii nr. 120. Vrea 
(ca să vezi 1 n.n.) un apar
tament cu trei camere. Dă-i 
la parter, bloc 37, Trivale. 
Vedeți pe cine băgați în a- 
partamentul lăsat" (semnat 
T. Nichifor).

Merită să ne oprim pu
țin. T. Nichifor nu numai că 
nesocotea personal prevede
rile legii, dar — prin modul 
incalificabil de lucru pe 
care l-a adoptat — dădea 
și celor din jur cale liberă 
spre acte ilegale („Ve
deți pe cine băgați în 
apartamentul lăsat"). Par
că ar fi fost vorba de 
casele lui personale I Astfel, 
la un moment dat, pentru 
cei care răspund de desti
nele fondului locativ din Pi
tești, nu mai existau priori
tăți legale, nici criterii clare 
de repartizare a fondului 
locativ. De pildă, unei 
singure persoane, Elena P., 
i s-a repartizat un aparta
ment complet în blocul 
46 A — Trivale. La fel 
s-a procedat în cazurile : 
Mioara C., Constanța S., 
Niculina O., Angela P., 
Lucia G„ Uța N„ Con
stanța I., Mariana S., Lucia 
F ș.a.m.d.

Filip N., proprietar, pri
mește casă nouă de la stat 
pentru că... locuința perso
nală are nevoie de reparații, 
iar el nu vrea să le facă I 
La fel Nicolae B. In ultimul 
caz, datele problemei se 
schimbă, totuși, puțin: N.B. 
„insistă" să se facă... chi
riaș, deoarece in camerele 
proprietate personală nu 
sint introduse încă gaze I 
I. L, posesorul unui imobil 
în str. Negru Vodă nr. 11. 
alcătuit din 7 camere, 4 bu
cătării etc., a primit și el lo
cuință la bloc. Așișderea 
N. C., proprietar în str. Gri- 
viței nr. 6... Cazuri ac
cidentele 7 Nu. Cele patru 
„autorități" pomenite —

CETĂȚENII
putaților cu cetățenii, s-au 
făcut peste 600 de propu
neri și sugestii valoroase, 
mare parte din ele fiind 
aplicate.

în cursul investigațiilor, 
continuate în organizațiile 
de partid de la Consiliul 
popular județean Maramu
reș, tovarășul Gheorghe 
Tegzeș, secretarul organiza
ției de bază nr. 11, ne re
lata că, în cadrul dezba
terii într-o adunare de par
tid a receptivității față de 
exigențele cetățenilor mani
festate de comuniștii din ca
drul direcției comerciale a 
județului, au fost făcute 
propuneri valoroase care au

tragă la răspundere pe cei 
vinovați.

Ne-am fi așteptat ca, In 
urma ședinței comitetului 
de partid, pe ordinea de zi 
a adunărilor generale ale 
comuniștilor de la direcțiile 
de resort să fie înscrise 
probleme care vizează com
baterea birocrației, forma
lismului, comodității. Or, 
cercetînd tematica adunări
lor generale de la direcțiile 
sanitară, industrie locală, 
gospodărie comunală și lo- 
cativă, administrația finan
ciară și altele, se constată 
stereotipia aspectelor aflate 
pe ordinea de zi. Doar in 
organizația de partid de la

însemnări din activitatea
organizațiilor de partid 
din consiliile populare

dus, în urma unor studii 
efectuate pe teren, la în
ființarea unei organizații 
comerciale în orașul Borșa, 
ceea ce a contribuit la o 
mai bună deservire a mi
nerilor și forestierilor din 
această localitate îndepărta
tă a județului.

Se acționează însă cu 
toată perseverența pentru 
imprimarea unui asemenea 
stil de muncă în toate orga
nizațiile de partid 7

Cu cîteva luni în urmă, 
comitetul de partid de la 
consiliul popular județean a 
analizat cum sînt rezolvate, 
în cadrul direcțiilor jude
țene, scrisorile și cererile 
oamenilor muncii, cum se 
ocupă organizațiile de par
tid de aceste chestiuni. Cum 
s-a desfășurat analiza 7 Co
mitetul de partid s-a limitat 
să solicite o informare de 
la biroul de scrisori și au
diențe al consiliului, fără o 
prealabilă investigare, la fa
ța locului, măcar în direcțiile 
care erau vizate direct cu 
aspecte negative. Urmarea : 
analiza nu s-a soldat cu re
virimentul scontat, nu a 
contribuit la găsirea celor 
măi 'eficiente modalități de' 
remediere a neajunsurilor. 
Așa se face că la unele di
recții persistă deficiențe pe 
linia soluționării scrisorilor, 
criticate de altfel și într-o 
altă ședință de comitet, care 
a avut loc în primul semes
tru al anului 1969. între al
tele, este și cazul Direcției 
sanitare a județului, unde 
scrisorile și sesizările au 
fost frecvent trimise spre 
rezolvare conducerilor uni
tăților din subordine, iar 
adesea răspunsul acestora a 
fost „însușit" automat, deși 
nu în toate cazurile concor
dă cu realitatea sau răs
punde chestiunilor ridicate 
de petiționari. Cu toate a- 
cestea, biroul organizației 
de bază nu a considerat ne
cesar să pună în dezbaterea 
adunării generale asemenea 
fațete ale formalismului în 
soluționarea scrisorilor, să

inspectoratul școlar jude
țean, unde s-au manifestat 
deficiențe în soluționarea 
sesizărilor unor cadre didac
tice, s-a hotărît să se dez
bată. într-o adunare gene
rală, spiritul de răspundere 
cu care se acționează pen
tru eliminarea practicilor 
birocratice. Evident, nu poa
te fi vorba de o creștere a 
rolului mobilizator al adu
nărilor generale atîta vre
me cit, așa cum se petrec 
lucrurile în multe din or
ganizațiile de partid de la 
consiliul popular județean, 
informările, referatele puse 
în dezbatere sînt constata- 
tive. nu exprimă o poziție 
combativă.

Conducerea partidului a 
subliniat de repetate ori 
obligația consiliilor populare 
de a elimina cu tenacitate 
orice reziduuri ale practi
cilor birocratice și forma-

lismului In relațiile cu ce
tățenii, practici care repre
zintă, în fapt, încălcări ale 
cerințelor democrației so
cialiste ; rolul organizațiilor 
de partid este de a acționa 
ca o forță dinamizatoare în 
această privință. Am căutat 
să aflu la Comitetul jude
țean de partid Maramureș 
ce se preconizează pentru 
remedierea neajunsurilor 
constatate.

— Sînt de părere că mo
dul de soluționare a scri
sorilor și sesizărilor oame
nilor muncii este susceptibil 
de îmbunătățiri sub diferi
te aspecte, ne-a spus tova
rășul Dumitru Ciuclea, șe
ful secției organizatorice a 
comitetului județean de 
partid. Deși s-au înregistrat 
evidente progrese — și o a- 
naliză efectuată de biroul 
comitetului județean de 
partid le-a relevat — mai 
ales în sensul creșterii com
petenței și operativității în 
rezolvarea scrisorilor și se
sizărilor, este nevoie ca a- 
ceste caracteristici să de
vină specifice tuturor sec
toarelor, care intră în con
tact cu cetățenii. Există ca
zuri cînd unele cadre de la 
direcțiile sanitară, agricolă, 
industrie locală, gospodărie 
comunală și locativă, admi
nistrația financiară, inspec
toratul școlar au dat răs
punsuri formale la scrisori, 
manifestă superficialitate 
în organizarea și desfășura
rea audiențelor. Tocmai de 
aceea, am cerut comitetului 
de partid de la consiliul 
popular, organizațiilor de 
bază să acționeze cu mai 
multă combativitate pentru 
cultivarea unui spirit de 
înaltă răspundere civică în 
rindurile tuturor salariați- 
lor, folosind în acest scop 
toate formele muncii politi
co-educative. Considerăm că 
aceasta reprezintă o premi
să esențială a perfecționării 
calitative a muncii de partid 
din consiliile populare, a 
activității acestor instituții.

Vasile GAFTONE 
corespondentul „Scînteii

Salariații fabricilor Victoria. Ba
natul, Tehnometal, Azur, ai Combi
natului de industrie locală etc, 
pe platforma industrială sud 
municipiului Timișoara merg 
serviciu cu tramvaiul 6. Mai 
fiecare dimineață, însă, ei se văd 
nevoiți să aștepte 15, 20 sau chiar 
30 de minute sosirea tramvaiului. 
Cine are „noroc" izbutește să a- 
jungă la timp Ia serviciu : dacă nu 
se întimplă să se defecteze pe tra
seu vreo garnitură și să se între
rupă total circulația. Atunci întîr- 
zierea e inevitabilă. Această stare 
de lucruri durează cam de multi
șor (circa 2 ani), fără însă ca I.T.T. 
să facă vreun efort pentru îmbu
nătățirea transportului în comun al 
salariaților. Ceva-ceva a făcut, to
tuși, I.T.T. : ne-a promis că situa
ția se va remedia în 1972, cînd va 
fi dată în exploatare noua fa
brică de tramvaie sau, mai si
gur, în 1973, cînd își vor face 
apariția noile vagoane I Bine, 
bine, dar pină atunci nu se poate 
face chiar nimic 7 Noi am propune, 
bunăoară, următoarele măsuri : 1)
între orele 5,30 și 7,00 pe traseul 
tramvaiului 6 să circule 8 garnituri 
(acesta fiind de fapt chiar numărul 
indicat în planul de circulație) ; 2) 
să se repună în circulație tramva
iele cu 8 vagoane ; 3) să se ve
gheze la calitatea reparațiilor și a 
reviziilor ce se fac vagoanelor pe 
timpul nopții. Considerăm că, luate 
în seamă, aceste 
schimba

Pentru 
zorul, la 
el la Turnu-Severin, ca să-l repar. 
A fost reparat, dar cînd l-am adus 
acasă, exact după 2 ore de funcțio
nare, s-a defectat din nou. A urmat 
un alt transport la Turnu-Severin, 
la unitatea depanatoare din str. 
Traian (aceeași care mi-1 „repara
se" și înainte). De data aceasta 
meșterii mi-au spus că n-au ce-i 
mai face, că îi lipsește o piesă 
recomandîndu-mi să o comand eu 
la magazinul „Dioda" București. 
Am scris la „Dioda" și mi s-a răs
puns să mai revin după 2 săptă- 
mîni. N-am mai revenit, deoarece 
la cooperativă am fost asigurată că 
va face comanda unitatea repara
toare. De atunci am mai făcut încă 
16 drumuri la Turnu-Severin, dar 
în zadar toată osteneala și cheltu
ielile ! De fiecare dată am fost a- 
mînată („mai încercați"). Și au tre
cut așa 10 luni ! Am vrut să-mi iau 
televizorul acasă, dar dumnealor, 
de la cooperativă, s-au opus, spu- 
nînd că nu mi-1 pot da nereparat, 

mai 
bun

Eugenia Meșter din Moldova 
Nouă ne-a scris acum cîtva timp că 
a lucrat ca ingrijitoare la grădinița 
de copii din localitate și. pentru că 
a semnalat abuzurile administra
toarei Ploștenaru. i s-a desfăcut ile
gal contractul de muncă. Văzind 
că forurile de care depinde grădi
nița n-au dat curs contestației fă
cute. s-a adresat judecătoriei Ora- 
vița. La 18 ianuarie a.c. judecătoria 
a dispus reintegrarea sa în muncă 
și plata unei despăgubiri de peste 
1 000 de lei. Cu toate acestea, di
rectoarea grădiniței nici n-a vrut șă 
audă de hotărîrea instanței.

Din răspunsul Direcției adminis
trației locale a Consiliului popular 
al județului Caraș Severin aflăm 
că sesizarea petiționarei este înte
meiată și, ca atare, s-au luat mă
suri ca ea să fie reîncadrată în 
funcție. Drept urmare, pe data de 
13 martie, Eugenia Meșter a fost 
reprimită în serviciu.

Este foarte bine că s-a intrat, în 
sfîrșit, în legalitate. întrebarea este 
ce măsuri s-au luat împotriva celor 
care aveau obligația să respecte și 
să aplice necondiționat o hotărîre 
judecătorească ? Credem că e nece
sar să fie clarificat și acest aspect, 
deloc de neglijat, al problemei.

★

Noi, cetățeni ai comunei Scorțeni, 
satul Bordeni, sîntem nemulțumiți 
de felul cum a fost rezolvată o 
cerere a noastră de către consiliile 
populare comunal și județean, și 
iată de ce : în august anul trecut 
am făcut memorii pentru a fi mu
tat dispensarul în centrul satului 
Sirca, unde a funcționat înainte. 
Am cerut aceasta, deoarece în pre
zent el este situat la marginea co
munei. Nu are nici telefon de unde 
să poată fi' chemată, atunci cînd 
este nevoie, salvarea. Ne este foar
te greu să străbatem 3—4 km, cu 
copiii în brațe, sau atunci cînd sîn
tem bolnavi. Precizăm că în clădi
rea unde a fost înainte dispensarul 
funcționează aciim C.E.C.-ul și un a- 
telier de croitorie. Este adevărat, 
sînt unități utile, dar la croitorie 
sau la C.E.C. mergem de regulă a- 
tunci cînd sîntem sănătoși și deci 
putem parcurge un drum mai 
lung.

Că- cererea noastră este înteme
iată o dovedește și răspunsul con
siliului popular județean, în care 
se precizează că în primul trimes
tru al anului curent dispensarul se 
va muta sigur. Am intrat însă 
în trimestrul II și nu s-a făcut 
nimic.

Silvia PIRVULESCU
comuna Gogoșu, satul Burila 
Mică, județul Mehedinți

*
Sînt învățător la școala gene

rală din satul Dacia, comuna Jibert, 
județul Brașov, din anul 1962. Nu sînt 
din această comună, nu sînt pro
prietar de clădiri, nu am animale 
și nici teren agricol. Cu toate a- 
cestea, consiliul popular al co-

munei mi-a cerut să plătesc suma 
de 100 lei drept contribuție volun
tară. în anul 1969 am făcut contes
tație la consiliul popular comunal 
dar nu mi s-a răspuns. în schimb 
mi s-a reținut din salariu suma. 
Anul acesta am contestat și la Con
siliul popular al județului Brașov 
și in răspunsul primit se arată că 
angajații permanenți sînt scutiți de 
plata contribuției voluntare, dar 
fiindcă sint trecut în registrul a- 
gricol, trebuie să plătesc. Am între
bat apoi pe tov. Gheorghe Drăghici, 
secretarul consiliului popular co
munal, de ce figurez în registrul 
agricol și mi-a răspuns că am fost 
trecut după recensămîntul animale
lor. Dar eu nu am avut nici atunci 
și nu am nici acum animale. De 
altfel, nici un alt cadru didactid 
din comună nu mai plătește contri
buție voluntară. De ce, în cazul 
meu, se încalcă legea 7

, Ion JINGA
învățător★

Un grup de locuitori ai localității 
Soveja solicită sprijin în vederea 

• înființării unor unități de servicii 
către populație. “ 
al județului Vrancea i 
noscut că „în urma 
direcția comercială, 
U.J.C.M. s-au stabilit 

în afara raioanelor
cărții existente se vor deschide o 
librărie și un atelier fotografic. De 
asemenea, se vor deschide o secție 
de tîmplărie și una de tinichigerie. 
S-au stabilit măsuri pentru îmbu
nătățirea activității de servire și a- 
provlzionare a restaurantului din 
comună, precum și a unităților de 
legume și dulciuri-răcoritoare.

în legătură cu construcția unei 
băi comunale, aceasta este înscrisă 
în planul consiliului popular comu
nal pentru a fi realizată în 1973.

★
Consiliul popular al municipiului 

Ploiești ne-a informat că strada 
Nufărului, în lungime de 200 m., 
care face legătura între două artere 
cu trafic de circulație, este, în a- 
devăr, neamenajată. Avînd în ve
dere starea degradată a acesteia, 
în planul de lucrări și acțiuni gos
podărești, întocmit 
1971, s-au prevăzut și lucrări 
modernizare pe sus-numita stradă.

★

Vă informăm că î s-a cerut con
ducerii cooperativei „1 Mai" din 
Gura Ocnițeî îndepărtarea din 
funcție a gestionarului Dumitrescu 
Pompiliu pentru motivele arătate 
în scrisoarea cetățenilor din Schela 
Mare — se precizează în răspunsul 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular al orașului Moreni. Men
ționăm că la controalele efectuate 
acest gestionar a fost găsit vinovat 
de încălcarea regulilor generale de 
comerț, fapt pentru care, în dese 
rînduri. a fost sancționat contra
vențional de către inspecția co
mercială de stat și organele de mi
liție".

Consiliul popular 
ne-a făcut cu- 
consultării cu 

U.J.C.C, și 
; următoarele : 
■ de vînzare a

i

*

*
***

*
A
**

*

vicepreședintele, șeful gos
podăriei comunale și cei doi 
inspectori ai spațiului loca
tiv — au parcă o pasiune 
pentru nesocotirea legii ! 
Și în alte cazuri s-au oferit 
case proprietate de stat 
proprietarilor de case par
ticulare ; unor persoane 
care au apartamente într-o 
localitate li s-au acordat și 
în Pitești altele.

Nu stă în intenția noas
tră de a ne ocupa de fiecare 
caz în parte. Analiza res
pectivă au obligația s-o facă 
organele locale. Ne-a inte
resat, în schimb, să deslu
șim climatul în care s-au 
petrecut faptele, cauzele 
care au determinat abaterile 
pomenite.

L-am întrebat din nou pe 
vicepreședinte :

— Cum explicați aseme
nea fapte 7

A urmat o clipă de a- 
devăr :

— în ce mă privește, pot 
spune că am comis unele 
greșeli. Poate că trebuia să 
controlez mai atent activi
tatea spațiului locativ.

— Firește, trebuia, dar 
dv. personal, de ce ați atri
buit și încă de urgență a- 
partamente pe bază de... bi
lețele unor persoane fără 
familie 7

— Nu sînt multe cazuri... 
Uneori am acționat conform 
indicațiilor vicepreședinte
lui de resort de la consiliul 
popular județean. S-au fă
cut unele erori...

Erori ? Nu e de cre
zut că oameni compe- 
tenți, autorizați să aplice le
gea. o încalcă în rinduri re
petate, pur și simplu din 
eroare I Totuși, pentru a o- 
vita orice dubiu, am pus sub 
„lupă", în fața vicepreșe
dintelui, cazul Elenei An
dreev, cu care am început 
anchete de față.

— Știați că E. A. locuiește 
cu un soț nelegitim, că nu e 
din Pitești, că nu are copii 
— și, prin urmare, nu în
trunește nici pe departe 
condițiile pentru a i se o-

feri, de urgență, uri apar
tament 7

— Da.
— Deci, nu e la mijloc o 

eroare ! Atunci 7
— Nu pot să precizez. 

Susțin, totuși, că la mii de 
repartiții se pot produce 
și cîteva greșeli.

Realitatea contrazice fla
grant teoria despre „citeva 
greșeli". In prezent, la indi
cația comitetului județean 
de partid, un colectiv spe-

voia emitenților de bilețele 
miraculoase.

Dar bilețelele nu s-au 
metamorfozat de Ia sine in 
spațiu locativ. Să-i ascul
tăm, de aceea, Și pe cei care 
au prelucrat" bilețelele vi
cepreședintelui și au sem
nat, efectiv, actele oficiale.

V Drumea, șeful gospo
dăriei comunale : „Nu au 
fost la mijloc nici un fel de 
interese persona?. . Dacă am 
greșit, am făcut-o pentru a

priorități locative pe... 
sprinceană !

Discuția, penibilă, pe care 
am avut-o în continuare cu 
șeful serviciului gospodărie 
comunală nu este atît de 
interesantă îneît să necesite 
reproducerea ei. In final, 
„am înțeles" doar atît : V. 
Drumea emitea și „prelu
cra" conștiincios bilețele de 
repartiție, acorda, „fără să 
știe", priorități, risipea — 
după toanele personale —

Cînd bunul plac are

cial alcătuit întreprinde o 
anchetă riguroasă, o verifi
care amănunțită a tuturor 
cazurilor. Este o garanție 
a faptului că se va restabili 
legalitatea și vor fi trași la 
răspundere cei vinovați.

Nu pot fi trecute cu ve
derea o serie de împreju
rări esențiale care au favo
rizat abuzurile de care ne 
ocupăm. Astfel, dacă litera 
legii a putut fi nesocotită 
mai bine de un an, acest 
lucru se datorește, în pri
mul rînd, toleranței mani
festate de primarul munici
piului, tov. Al. Popescu (cu 
care, din păcate, nu am 
reușit să avem o întrevede
re). în calitatea sa, în loc 
să sesizeze neregulile fla
grante în atribuirea spațiu
lui locativ și să ia măsurile 
ferme ce s-ar fi cuvenit, a 
lăsat lucrurile la voia întîm- 
plării — mai exact spus, la

respecta indicațiile tov. 
vicepreședinte".

— Bine, dar în mod firesc 
trebuie să respectați, înain
te de toate, legea, nu indi
cații transmise telefonic sau 
notate în fugă pe petice de 
hirtie. Pe urmă, după cite 
știm, și dv. ați emis către 
subordonați... bilețele.

— Repet : n-a fost la mij
loc nici un interes personal 
E drept, o dată, am găsit 
pe birou un plic plin cu 
bani...

— Mulți 7
— Nu i-am numărat. Să 

mi se întimple tocmai mie 
așa ceva I

-- Știți de ce vi s-a în- 
tîmplat dv. asemenea lucru 
și nu altcuiva 7

— Nu.
— Poate tocmai pentru că 

în oraș se știe, sau în orice 
caz se vorbește, că acordați

fondul locativ al statului, 
întreținea haos în actele 
publice (sute de chiriași nu 
au dosare locative), toate 
acestea... „fără nici un in
teres personal". De amorul 
artei !

O altă discuție am a- 
vut-o cu I. Cioran, șeful 
spațiului locativ. Nu am în
țeles de ce era atît de agi
tat. Ne spunea continuu 
că nu este normal să i se 
pună lui toate in spinare 
(care e mic și nu știe ni
mic I). La urma-urmei, n-a 
făcut altceva decit să res
pecte, ca ultim executant, 
dispozițiile superiorilor.

— Dar, ca ultim executant. 
aveți, ca oricare, obligația 
să vă orientați după regle
mentările în vigoare De ce 
n-ați făcut-o 7

— M-am orientat după 
indicațiile din bilețelele su
periorilor...

La marginea unei păduri de 
fagi, într-o poiană de o rară 
frumusețe, se află unitatea de 
îmbuteliat ape minerale Bodoc, 
cu clădiri și instalații moder
ne. Primele atestări despre; exis
tența izvorului Bodoc datează 
din anii 1711—1714 cînd, din 
cauza unei secete, toate fîntî- 
nile din jur au secat, iar locui
torii satelor învecinate au su
praviețuit cu apa izvorului Bo
doc.

Cu trecerea timpului, calită
țile excepționale ale apei de 
Bodoc, bogăția în săruri mine
rale și în bioxid de carbon au 
făcut ca izvorul să ajungă re
numit in toată țara.

' în ultimii ani, la Bodoc s-au 
executat noi forări, s-a con
struit o hală modernă de pro
ducție cu benzi transportoare, 
cu aparate moderne de îmbu
teliat și capsulat.

întreprinderea de industrie 
locală „Spicul" din Sfîntu

Gheorghe, de care aparțin toate 
unitățile de îmbuteliat apă mi
nerală din județul Covasna, se 
mîndrește cu unitatea Bodoc, 
propunîndu-și ca toate unitățile 
de îmbuteliat de la Biborțeni, 
Vâlcele, Malnaș, Covasna și 
Vîrghiș să devină unități tot 
atît de renumite ca Bodoc. Unele 
dintre ele (Biborțeni, Malnaș, 
Vilcele) au fost de mare folos 
anul trecut, în timpul inun
dațiilor, aprovizionînd populația 
sinistrată cu apa necesară. în 
1970. în unitățile județului Co
vasna s-au îmbuteliat peste 30 
milioane litri apă minerală. în 
acest an. vor intra în funcțiune 
modernele stații mecanizate de 
îmbuteliat de la unitatea Bibor
țeni și Vîrghiș, iar în anii vii
tori se va începe construcția 
unei noi stații de îmbuteliat, 
Biborțeni II, de mare capaci
tate.

Ce se poate spune 7 Men
talitate de funcționar slu
garnic 7 Abilitate 7 Rea 
credință ? L-am mai între
bat :

— Bine, dar dacă șefii ie
rarhici v-ar fi trimis un bi
lețel cu indicația de a acor
da tot spațiul locativ din 
Pitești unei singure persoa
ne... procedați imediat con
form indicației 7 Nu era da
toria dv. de a semnala e- 
ventualele erori 7

— Ba da, dar n-am sem
nalat...

Pur și simplu, n-a semna
lat I Zadarnic am încercat 
să aflăm motivele reale. Șe
ful spațiului ne-a dat să în
țelegem că asta ar fi tot: in
dolența, oricum, nu e soco
tită drept... infracțiune.

Abuzurile săvîrșite, ca și 
mentalitatea care ie-a gene
rat — apariții stranii în 
activitatea consiliului popu
lar — sînt. în primul rînd. 
repudiate de lucrătorii din 
organele locale de stat, a 
căror activitate corectă, con
știincioasă, desfășurată sub 
semnul respectării stricte a 
legalității, izolează cu atît 
mai mult faptele de care 
ne-am ocupat — fapte in
compatibile cu responsabi
litatea și ținuta morală a 
funcționarului public.

Acestea sînt faptele, iar 
rostul rînduri lor de față a 
fost acela de a le semnala, 
de a atrage atenția asupra 
lor, cu intenția ca forurile 
competente să ia măsuri 
pentru prevenirea repetării 
lor la Pitești și oriunde a- 
semenea abuzuri se mai 
produc. Cit privește gra
dul de vinovăție al fie
cărui împricinat în par
te. analizarea amănun
țită a tuturor abuzu
rilor, mobilul abaterilor de 
la lege — rămin probleme 
de rezolvarea cărora se ocu
pă și se vor ocupa în conti
nuare colectivul desemnat 
de Comitetul județean de 
partid Argeș, alte autorități 
locale.

Diversificarea producției 
in industria locală 
a județului Sălaj

Unitățile industriei locale din 
județul Sălaj realizează o gamă 
variată de bunuri de larg con
sum, mai ales mobilă. Numai in 
anul trecut, numărul sortimen
telor a sporit cu peste 80. Deo
sebit de solicitate de cumpără
tori sint garniturile de cameră 
combinată „Silvania", produse de 
întreprinderea „Silvania" din 
Cehul Silvaniei, executate din 
panouri duble placate și lustru
ite cu lac email în diverse cu
lori. Camera combinată L.M.S. 
„Șimleu-3", realizată de între
prinderea de industrie locală 
„Măgura" din Șimleu Silvaniei, 
este mult căutată, mai ales că 
se poate întreține ușor, prin 
simplă spălare ori de cîte ori 
este nevoie. La rindul lor, gar
niturile „Sălaj", fabricate de 
I.I.L. „Sălăjeana" și mobila 
pentru camere combinate „Me- 
teșul", executată la I.I.L. 
„Steaua Roșie" Zalău, se bucură 
de o bună apreciere din partea 
cumpărătorilor. Acestor tipuri 
de mobilă li se mai adaugă gar
niturile destinate camerelor pen
tru copii și tineret „Codruța" și 
„Anișoara", precum și diversele 
tipuri de canapele, scaune curba
te. fotolii, biblioteci.

Desigur, nu numai prelucra
rea lemnului face obiectul pro
ducției în industria locală a ju
dețului Sălaj. Astfel, secția de 
robineți a I.I.L. „Steaua Roșie" 
Zalău produce anual peste 1 000 
tone de robineți speciali și ar
mături, din care o bună parte 
se exportă în peste 10 țări. Se 
produc, de asemenea, barăci me
talice, dulapuri metalice de di
ferite tipuri pentru păstrarea 
hainelor etc.

V. RUSU
corespondentul „Scînteii"
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DECERNAREA STEAGULUI ROȘU 

SI A DIPLOMEI DE UNITATE FRUNTAȘA 
PE TARA IN ÎNTRECEREA SOCIALISTA 

ÎNTREPRINDERII DE CONSTRUCȚII 
HIDROENERGETICE BUCUREȘTI

întreprinderii de construcții hi
droenergetice București, care exe
cută obiectivele Sistemului hidro
energetic și de navigație „Porțile de 
Fier", i-au fost decernate vineri, 
intr-un cadru festiv, Steagul roșu 
și Diploma de unitate fruntașă pe 
țară în întrecerea socialistă pe anul 
1970. La festivitate, care a avut loc 
la Clubul constructorilor din Gura 
Văii, au participat reprezentanți ai 
Uniunii Generale a Sindicatelor și 
Ministerului Energiei Electrice, con
ducători ai oi ganelor locale de 
partid și de stat, precum și con
structori care durează noi obiective 
hidrotehnice pe Lotru, Argeș. Olt și 
Someș, la Poiana Uzului și Paltinu. /

Evidențiind succesele obținute, 
Dumitru Șchiopu, inginer-șef al în
treprinderii de construcții hidro
energetice București, a arătat că în 
anul trecut a fost executat un volum 
de lucrări cu 106 milioane lei mai 
mare decît realizările din anul pre
cedent, toate șantierele îndeplinin- 
du-și sarcinile de plan, precum și 
obligațiile contractuale față de be
neficiarii de lucrări. Au fost date în 
funcțiune, înainte de termen, acu
mularea Bascov, cu capacitatea to
tală, și, parțial, acumulările Poiana 
Uzului și Paltinu. Productivitatea 
muncii a sporit cu aproape șase 
procente, iar cheltuielile la mia de 
lei au scăzut sub plafonul stabilit. 
In cantități fizice, activitatea colec
tivelor din această întreprindere s-a 
concretizat. între altele, în 4 200 000 
mc excavați, 16 km tunele executate, 
în 2 100 000 mc terasamente și umplu
turi și aproape 1 milion mc betoane 
turnate. Succese deosebite au fost 
înregistrate și de această dată de 
colectivul Grupului de șantiere „Por
țile de Fier", care a pus în funcțiune 
cu 75 și respectiv cu 150 de zile 
înainte de termenul planificat, pri
mele două agregate, creind astfel 
condiții pentru a livra în plus eco
nomiei naționale 201 milioane kWh 
energie electrică.

Fellcitîndu-i, în numele Comitetu
lui Central al P.C.R., al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, personal, al Con
siliului Central al U.G.S.R., pe cel 
aproape 21 000 de constructori hidro- 
energeticieni ai țări!, "pentru succe
sele obținute, tovarășul Pavel Ște
fan, secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R.. a decernat Steagul roșu 
și Diploma de fruntaș pe țară între
prinderii de construcții hidroenerge
tice București. Distincțiile au fost 
date spre păstrare colectivului cu

cele mai bune rezultate In activita
te : Grupul de șantiere „Porțile de 
Fier".

Colectivele întreprinderii fruntașe 
au mai fost felicitate de tovarășii 
Traian Dudaș, prim-secretar al Co
mitetului județean Mehedinți al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean, și Cristinel Vîlciu, ad
junct al ministrului energiei elec
trice.

In cadrul festivității au luat apoi 
cuvîntul ing. Nicolae Mănescu, di
rectorul Grupului de șantiere „Por
țile de Fier", muncitorul artificier 
Dumitru Mateuță, comandant de de
tașament la șantierul național al ti
neretului, și Arcadie Vreme, director 
tehnic al Centralei hidroelectrice, 
care au mulțumit pentru distincțiile 
primite și au transmis angajamentul 
constructorilor, montorilor și benefi
ciarului de pe acest șantier, de a da 
în funcțiune, cu o lună în avans, 
toate obiectivele înscrise in planul de 
stat pe acest an.

De asemenea, au luat cuvîntul 
ing. Liviu Guțiu. șef de șantier la 
Valea Uzului, Ladlslau Rakosi, direc
tor tehnic al întreprinderii Argeș- 
Olt, și Ion Bota, președintele Comi
tetului sindicatului de la Hidrocen
trala Lotru.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, cei prezenți au adresat Co
mitetului Central al P.C.R., tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, o tele 
gramă în care se spune între altele : 
Izbînzile dobîndite de constructorii 
măreței cetăți a luminii de la „Por
țile de Fier" au semnificația unui 
dar neprețuit pe care îl dedicăm, cu 
nemărginita noastră bucurie, parti
dului, de ziua lui. Sprijinul nepre
țuit de care ne-am bucurat întot
deauna din partea conducerii parti
dului și statului, al dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe secretar 
general, convingerea că prin activi
tatea noastră vom contribui într-o 
măsură sporită la îndeplinirea mă
rețului program elaborat de Con
gresul al X-lea al Partidului Comu
nist Român, la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
România, ne determină ca, în clima
tul general de entuziasm construc
tiv de astăzi, să ne reînnoim anga
jamentul de a da in funcțiune, 
înainte de termen, toate hidroagre- 
gatele și de a crea condiții pentru 
funcționarea centralei electrice la 
capacitatea proiectată.

(Agerpres)

VENTILATOARELE CU MARCA I.C.M.A.
Diferitele tipuri de 

ventilatoare realizate 
de către Întreprinde
rea de construcții me
talice și aparate 
(I.C.M.A.) din Bucu
rești sînt tot mai mult 
solicitate de benefi
ciari. Pe bază de co
mandă, întreprinderea 
bucureșteană (cu se
diul în strada Indus
triilor 3—5, sectorul 3) 
livrează imediat, fără 
repartiție, în tot cursul 
anului 1971, o gamă 
largă de ventilatoare. 
Printre acestea se nu
mără ventilatoarele 
centrifugale de uz ge
neral seria VP cu pa
rametrii cuprinși în
tre 1 500 mc/h cu 22 
mm CA și 140 000

(Urmare din pag. I)

LUCRĂRILE AGRICOLE 
DE PRIMĂ VA RĂ

Ce poți semăna azi 
nu lăsa pe mîîne

Situate In lunca Dunării și cîmpia 
Bărăganului, cooperativele agricole din 
județul Ilfov, județ cu o mare pondere 
agricolă, au condiții prielnice pentru a 
obține recolte bogate. în această primă
vară au de însămînțat cu cereale, plante 
tehnice, legume și furaje o suprafață de 
290 511 ha. Pină la această dată au și 
fost însămînțate culturile din prima epocă.

Cooperatorii din comuna Ileana au 
semănat în condiții bune 475 ha cu ma
zăre, ovăz, borceag, sfeclă de zahăr, 
ceapă, floarea-soarelui etc. Totodată au 
grăpat cele 1 460 ha ce urmează a fi se
mănate cu porumb, fasole, soia și ricin. 
Concomitent cu arăturile și grăpatul 
ogoarelor au administrat însemnate can
tități de îngrășăminte. Asemenea exem
ple sînt numeroase în județul Ilfov.

Pentru grăbirea lucrărilor agricole din 
acest sezon trebuie să fie folosite toate 
forțele existente. Or, în această privință 
se constată unele neajunsuri. Pentru a 
putea să termine la timp semănatul 
celor 200 ha cu mazăre, 40 ha cu ovăz, 
40 ha cu borceag, al celor 50 ha cu sfe
clă de zahăr și 20 ha cu lucernă, coope
ratorii din Brănești au împrumutat 6 trac
toare cu discuri și o semănătoare de la 
vecinii din Belciugatele. Deși cooperatorii 
din Brănești dispun de aceste utilaje nu 
le-au putut folosi din lipsă de tractoriști. 
Din cele 30 de tractoare, 10 nu au trac
toriști, iar cinci tractoriști sînt în
cepători și nu pot fi folosiți decît la lu

crări ușoare. Sînt unii care uită că gre
șelile și întîrzierile în efectuarea lucră
rilor din agricultură sînt irecuperabile. 
Cooperatorii din Fierbinți au depășit cu 
mult epoca optimă la semănatul borcea- 
gului, lucernei și florii-soarelui. Lu
crările sînt întîrziate și la cooperativa 
agricolă Moara Vlăsiei. In unele locuri

ILFOV

nu se acordă atenția cuvenită calită
ții lucrărilor. Cooperatorii din comu
na Plopșoru au administrat Îngrășă
minte chimice fără a le sfărîma, la 
voia întîmplării. Este doar binecunoscut 
că administrarea îngrășămintelor chimice 
neuniform aduce pagube însemnate. Deci 
este necesar ca în toate cooperativele 
agricole să se acorde atenția cuvenită 
calității lucrărilor. In acest scop trebuie 
folosite toate forțele existente.

în unele unități agricole din județul Ilfov 
a început semănatul porumbului. De 
curînd a avut loc o consfătuire cu ca
drele de bază din județul Ilfov, în care 
au fost analizate temeinic posibilitățile 
existente în vederea obținerii unor re
colte mari de la această cultură, care 
ocupă o suprafață de 160 000 ha teren. 
Atît din consfătuire, cit și cu prilejul 
altor analize s-a desprins pregnant că în 
1971 sînt condiții să se obțină recolte su

perioare față de anii trecuțl. Totul de
pinde însă de felul cum aceste condiții 
vor fi folosite. încă din toamna anului 
trecut au fost efectuate arături pe toate 
suprafețele ce urmează a fi semănate în 
această primăvară. S-a asigurat sămînța 
din hibrizi necesari pentru fiecare zonă 
in parte. In primăvara aceasta au mai 
fost administrate îngrășăminte pe o su
prafață de 138 000 ha, iar acțiunea de 
fertilizare continuă.

Cooperativele agricole dispun de forțe 
ca să lucreze concomitent la pregătirea 
terenului cu o viteză de 15 000 ha, iar la 
semănat cu o viteză de 14 000 ha pe zi, 
ceea ce asigură efectuarea acestor lu
crări in 13—14 zile, cu mult mai 
devreme față de anii anteriori. Specia
liști, șefi de ferme, brigadieri și mecani
zatori au făcut probe de funcționare la se- 
mănătorile S.P.C. 6, stabilind reglajele 
pentru fiecare hibrid în parte. Se urmăreș
te ca încă de la semănat să se asigure den
sitatea normală a plantelor. Sînt măsuri 
bune. Este necesar ca specialiștii să ia 
măsuri să nu se mai repete greșeli să- 
virșite la însămînțatul culturilor din 
prima epocă. Este binecunoscut că în 
agricultură unele neglijențe, greșeli sau 
întîrzieri în efectuarea lucrărilor duc la 
pagube nerecuperabile. Iată de ce se im
pune ca toate cooperativele agricole să 
aplice o agrotehnică avansată, condeie 
hotărîtoare pentru obținerea unor recolte 
bogate.

Florea CEAUȘESCU

Specialistul —pe cîmp,
acolo unde este necesar

mc/h cu 350 mm 
CA, cu randamente de 
peste 80—85 la sută, 
acoperire uniformă și 
continuă a domeniului 
de utilizare. Aceste 
ventilatoare sînt acțio
nate prin curele. Ven
tilatoarele centrifuga
le silențioase (seria 
VS-monoaspirante și 
seria VSDA-dubluaspi- 
rante) au parametrii 
cuprinși între 1800 
mc/h cu 20 mm CA și 
170 000 mc/h, cu 150 
mm CA și sint desti
nate instalațiilor de 
ventilație al căror ni
vel de zgomot este li
mitat în conformitate 
cu STAS 6156—60 și 
normele internaționale

I.S.O. de limitare a 
zgomotului.

Se pot livra, de ase
menea, imediat, ven
tilatoare axiale de uz 
general, tip I.C.M.A., 
cu parametrii cuprinși 
între 16 000 mc/h cu 35 
mm CA și 50 000 mc/h 
cu 70 mm CA ca și 
ventilatoarele axiale 
silențioase seria VAFT 
pentru montat în pe
rete, cu parametrii cu
prinși între 300 mc/h 
cu 2 mm CA și 15 000 
mc/h cu 40 mm CA.

Toate ventilatoarele 
fabricate de I.C.M.A. 
sînt proiectate prin si
militudine. ceea ce a- 
sigură acoperirea uni
formă a domeniului de 
utilizare.

In aceste zile, bune de lucru, în 
cooperativă agricolă trebuie să se 
însămînțarea tuturor culturilor în 
da optimă. Un rol hotăritor pentru orga
nizarea judicioasă a muncii, folosirea la 
întreaga capacitate a forței mecanice și 
efectuarea unor lucrări de calitate îl au 
specialiștii agricoli. Ei au datoria de a fi 
mereu preeenți la cîmp, unde să conducă 
desfășurarea lucrărilor. In rîndurile care 
urmează ne vom opri asupra cîtorva as
pecte legate de activitatea specialiștilor 
din unitățile agricole din județul Olt.

Majoritatea celor peste 300 de ingineri 
care lucrează în cele 159 de cooperative a- 
gricole de producție din județul Olt sint 
clipă de clipă acolo unde se hotărăște 
soarta producției, stabilind măsurile care 
se cer a fi luate. Pe ogoarele multor uni
tăți am întîlnit specialiști care, cu com
petență profesională, aplică tehnologiile 
moderne de producție ale diferitelor cul
turi.

Un prim popas îl facem la cooperativa 
agricolă Fărcașele. Ing. Nicolae Popescu, 
președintele cooperativei, era în cîmp, 
unde dirija cele 10 tractoare care pregă
teau terenul ce va fi semănat cu porumb. 
„In condițiile specifice acestei primăveri 
— ne spunea tov. Popescu — am avut în 
vedere, in primul rind, păstrarea umidi
tății solului. De aceea, am concentrat toate 
forțele pentru ca o anumită suprafață de 
teren să fie pregătită și însămînțată in a- 
ceeași zi“. Așa ș-a reușit ca aici cele 170 
de ha de floarea-soarelui să fie însămin- 
țate în trei zile, iar cele 115 ha de sfeclă 
de zahăr în 5 zile bune de lucru". După 
încheierea însămînțării culturilor din pri
ma epocă mecanizatorii au trecut la pre
gătirea terenului pentru porumb.

Lucrări de calitate superioară se exe
cută și pe tarlalele cooperativei agricole 
Dobrosloveni. La această unitate, de mai

fiecare 
asigure 
perioa-

mulți ani la rind, se realizează recolte 
bogate. Recordul il deține totuși produc
ția de sfeclă de zahăr, unde, în condiții 
de neirigare, se obțin 38 000—40 000 kg la 

i hectar. „Cheia" producțiilor mari este, pe 
i lingă aplicarea la timp a întregului com- 
i plex de măsuri agrotehnice, asigurarea 

unei densități optime de 100 000 de plante 
i la hectar. Inginerul-șef al cooperativei, 
! Ion mo-Uciu, supraveghează permanent

dul
S-a .
gătirea terenului pentru cultura porum
bului.

Deși puțini la număr, sînt și unii spe
cialiști care nu se preocupă suficient de 
organizarea campaniei în cooperativele 
lor, lăsînd lucrările la voia întîmplării. 
Intr-un exces de zel, ing.-șef al coopera
tivei Potcoava. Dumitru Dobrescu. a dis
pus începerea însămînțării porumbului 
înainte de a se termina de semănat inul 
pentru ulei și floarea-soarelui, din care au 
mai 'rămas suprafețe însemnate. La coo
perativa Valea Mare, sub privirile blajine 
ale inginerului-șef Ion Nicolae au fost 
însămînțate, mai exact împrăștiate la su
prafață, 15 ha de mazăre intr-un teren ne
pregătit.

în această primăvară, cu precipitații 
puține, grăpatul culturii griului trebuia 
făcut cu mult discernămînt, numai acolo 
unde solul era tasat, sau să se lucreze 
cu tăvălugul, unde griul era „descălțat". 
Dar, la cooperativele agricole Radomirești 
și Crăciunei, inginerii-șefi ai acestor uni
tăți — Gheorghe Beldiman și Virgil Bog
dan — au recomandat și aplicat în parte

de încorporare a seminței în 
trecut și aici cu toate forțele la

sol. 
pre-

lucrarea cu sapa rotativă a griului, chiar 
și pe unele tarlale „descălțate".

Un test făcut zilele trecute de specialiș
tii întreprinderii județene de întreținere 
și exploatare a sistemelor de Irigații pe 
terenurile cooperativelor agricole Scări
șoara, Bucinișu și „Calea belșugului" — 
Brastavăț din sistemul de irigații Stoe- 
nești-Vișina — arată că solul are un defi
cit de apă. Precipitațiile căzute în ultimul 
timp au refăcut în oarecare măsură re
zerva de apă din sol. Dar, în asemenea 
situații, inginerii din cooperative trebuiau 
să stabilească declanșarea udărilor, pe 
care tarlale și culturi anume. La coopera
tivele agricole de producție Slăveni și 
Gostavăț, inginerii-șefi Eugen Popescu și 
respectiv Cornel Cîrjoi. ca și specialiștii de 
la I.A.S. Corabia și Studina au indicat 
începerea irigării la lucernă, sfeclă de 
zahăr, legume, a udărilor de aprovizio
nare pe solele ce vor fi însămînțate cu 
porumb. Numai că, în alte unități... nici 
vorbă de irigat. La cooperativa Scărișoara, 
bunăoară, unitate care deține 2 392 ha în 
sistem irigat, nici nu s-au terminat lu
crările pregătitoare. Din cei 56 km canale 
abia s-au curățat și decolmatat 20 km. 
Nici la cooperativele agricole de produc
ție Băbiciu și Jieni, unităti cu mari posi
bilități de irigare, inginerii-șefi Georgeta 
Miu și Constantin Crăiniceanu nu au in
dicat declanșarea udărilor.

Aspectele semnalate trebuie să dea de 
gîndit organelor agricole județene, pentru 
a controla permanent activitatea specia
liștilor din unitățile agricole, care trebuie 
să-și aducă o contribuție de seamă la 
bunul mers al lucrărilor din campania a- 
gricolă de primăvară. De justețea și o- 
portunitatea deciziilor pe care aceștia le 
iau în teren depinde nivelul producției

Emilian ROUĂ

rit la necesitatea de a se cîștiga timp. 
Este absolut sigur că nu pe această 
cale poate fi scurtat timpul de in
troducere în fabricație a unor noi 
tipuri de produse, nu în acest mod 
poate spori eficiența fabricației de 
vagoane. A asimila cit mai rapid un 
nou produs nu înseamnă, în nici un 
caz, eliminarea arbitrară a unor eta
pe obligatorii, nu înseamnă „ajus
tări" din mers. Sînt adevăruri arhi
cunoscute, dar de care cei de la Uzi
na de vagoane din Arad se pare că 
au auzit prea puțin. Și nu numai cei 
de la această întreprindere construc
toare de mașini.

La aceeași uzină arădeană, graba 
greșit înțeleasă își pune amprenta și 
asupra execuției propriu-zise a unor 
produse. O atare modalitate de lu
cru nu poate fi motivată aici nici 
măcar de cerința majoră a îndepli
nirii riguroase, ritmice a planului de 
producție : de multă vreme, în aceas
tă uzină, sarcinile de plan nu se rea
lizează ritmic și integral. Și totuși, 
calitatea unor vagoane e departe de 
cea optimă : bunăoară, recent, la un 
număr de vagoane, pereții și stîlpii 
laterali au fost montați greșit — cre
ind pericolul torsionării șasiulul. La 
fel, la uzina „Timpuri noi" din Ca
pitală, supapele unor motoare s-au 
executat dintr-un material necores
punzător, deși era notoriu faptul că 
tocmai ruperea acestor repere consti
tuia cauza celor mai multe reclama- 
ții primite de la beneficiari. „Țimpu-l 
scurt, planul trebuie îndeplinit, nu e 
vreme pentru a se aduce un mate
rial corespunzător" — a fost rațiu
nea care a determinat o astfel de 
decizie contrară cerinței de a asigura 
nivelul calitativ cerut tuturor motoa
relor fabricate. Și s-a folosit materia
lul existent în uzină. Cu orice risc 1

Cum se vede, în unele uzine mai 
mult, în altele mai puțin, pregătirea 
laborioasă, detaliată și completă a 
fabricației, aprovizionarea judicioasă 
«înt înlocuite adeseori cu improviza

ții, fluxul firesc al producției este 
contorsionat, iar în final, calitatea 
este sacrificată, în parte, pentru can
titate. Cu alte cuvinte, există o păgu
bitoare tendință de a obține produc
ție cu orice preț, cu orice risc. Dar 
cei care promovează un aseme
nea sistem de lucru — ne referim 
în primul rind la conducătorii de 
întreprinderi, la organizatorii direcți 
ai producției care sînt maiștrii — 
au căutat vreodată să dea un

— Ar fi însemnat un consum su
plimentar de manoperă și, in plus, se 
întîrzia comanda.

Intr-adevăr, sîntem cu toții de 
acord că orice contract încheiat cu 
beneficiarii trebuie respectat întoc
mai. Dar atît sub aspectul termenului 
de livrare a produselor, cit și in ce 
privește clauzele de ordin calitativ. 
După cum demonstrează faptele, fac
torii de conducere de la uzina ară
deană au înțeles că totul este doar să

CALITATEA
PRODUSULUI

răspuns clar la întrebarea : ci
ne suportă pină la urmă riscul 7 
La uzina „Timpuri noi", maistrul 
Petcu Văleanu ne asigura : „Noi răs
pundem pentru calitatea produselor 
pe care le livrăm". La fel ni s-a vor
bit și Ia Uzina de vagoane din Arad 
— și toți interlocutorii noștri păreau 
convinși de ceea ce spuneau. Dar 
cum răspund ei 7 Cum se transpune 
în practică principiul responsabilității 
fiecăruia — fie că este muncitor, in
giner sau maistru — pentru calitatea 
muncii prestate, pentru calitatea fie
cărui produs gata să fie expediat din 
uzină 7 Este greu de precizat.

La Uzina de vagoane din Arad, 
avînd ca interlocutor pe maistrul 
Vasile Botiș, șef de produs, aducem 
în discuție problema vagoanelor mon
tate greșit de care aminteam mai 
înainte :

— De ce nu ați intervenit pentru 
a se remedia la timp defecțiunile de 
montaj 7

se respecte termenul de livrare a 
comenzii respective, chiar dacă cele 
cîteva zeci de vagoane au fost rea
lizate cu abateri de la documentația 
tehnică, de la prevederile standarde
lor. O asemenea concepție, de a ad
mite, cu bună știință, livrarea unor 
produse cu defecte de calitate 
este greșită din cel puțin două 
puncte de vedere și ea nu poa
te fi admisă sub nici un mo
tiv. Pe de o parte, orice produs 
neeorespunzător calitativ lovește în 
prestigiul uzinei, iar pe de altă parte, 
admițindu-se realizarea la timp a 
unei comenzi în dauna calității, se 
diluează serios răspunderile execu- 
tanților direcți ai produselor. Normal 
era ca vagoanele cu defecte de ca
litate să fi fost reținute în uzină pen- 
tcu a li se face remedierile necesare, 
stabilindu-se totodată răspunderile 
celor vinovați de execuția defectuoa
să a unor operațiuni.

Intervine însă și o altă chestiune în 
discuție. în fiecare uzină construc
toare de mașini există un comparti
ment de control tehnic de calitate, a 
cărui unică îndatorire constă în a 
bloca „în fașă" orice intenție de a se 
livra produse necorespunzătoare cali
tativ. De cele mai multe ori, această 
îndatorire este dusă cu bine la în
deplinire. Alteori, nu. De ce ? Expli
cațiile sînt mai multe. Mai întîi, 
pentru că asupra controlorilor se fac 
uneori presiuni. în sensul de a „în
chide ochii", de a accepta anumite 
produse — chiar dacă acestea nu sint 
realizate la nivelul normelor de ca
litate. Iar dacă controlorul rezistă pe 
poziție, nu vrea să „închidă ochii", 
se întîmplă să apară ordinele „de 
sus". La uzina din Arad, de pildă, 
în urmă cu cîtva timp. Alexandru 
Băneș. controlor de calitate, conside- 

(g.rat de vechea conducere a uzinei 
drept prea incomod (a se citi : exi
gent) a primit chiar decizia de re
ziliere a contractului de muncă. Asu
pra acestei hotărîri arbitrare s-a re
venit ulterior. Dar faptul că ea a fost 
emisă indică limpede că, uneori, se 
încearcă să fie înlăturați tocmai acei 
oameni exigenți care nu admit nici 
un compromis, nici o abatere de la 
normele de calitate, care se zbat ca 
fiecare produs care iese pe poarta 
întreprinderii unde lucrează să întru
nească toate condițiile de calitate.

Există însă și o altă explicație a 
ușurinței cu care unele produse ne
corespunzătoare calitativ trec de sita 
controlului de calitate. Iată bunăoară, 
ce ne scrie tov. Gheorghe Preda, 
controlor de calitate la uzina „23 
August" din București : „Dacă nu se 
realizează producția, salariatii servi
ciului C.T.C. sînt penalizați la sa
lariu. Sincer vorbind. în această si
tuație, corectitudinea unora dintre 
noi se clatină : sîntem tentați să rea
lizăm planul, deci și salariul, chiar 
cu riscul de a da „drum liber" unor 
produse de calitate scăzută". Despre 
o asemenea situație ni s-a vorbit și

în alte uzine de construcții de ma
șini. Pe bună dreptate, coresponden
tul nostru pune întrebarea : este oare 
corect și in lumina legilor in vigoare, 
a cerințelor de ridicare a eficienței 
economice, ca în unele uzine să se 
aplice asemenea măsuri ce se pot 
solda cu rezultate contrare celor 
scontate ? Răspunsul este catego
ric, nu !

Din cele arătate, o concluzie se 
desprinde cu claritate : nu poate fi 
admisă, sub nici un motiv, teza rea
lizării planului, a contractelor econo
mice, cu prețul rabatului la calitatea 
unor produse. Planul poate fi consi
derat îndeplinit întocmai numai 
atunci cînd toate produsele care ies 
pe poarta unei uzine sînt de cea 
mai bună calitate, corespund întru- 
totul exigențelor beneficiarilor. Ori
ce concesie în privința calității unui 
produs sau a altuia este generatoare 
de pagubă — atît pentru întreprin
derea în cauză, cit și pentru econo
mia națională. Refuzurile de calitate, 
remedierile ce sînt necesare încarcă 
în mod nejustificat prețul de cost, 
diminuînd astfel volumul beneficiilor. 
In ultimă instanță, aceasta influen
țează negativ mărimea fondurilor de 
stimulare a lucrătorilor, fonduri care 
au la bază tocmai beneficiile reali
zate.

Avem convingerea că în uzinele 
la care ne-am referit planul poate fi 
îndeplinit fără a fi știrbită cu nimic 
calitatea unor produse. Aceasta nu 
depinde de nimeni din afară, ci de 
colectivele celor două uzine, de sim
țul de răspundere cu care va lucra 
și își va îndeplini sarcinile fiecare 
muncitor, maistru, inginer, de mo
dul în care organizațiile de partid și 
sindicale vor reuși să cultive adine 
în rindurile întregului colectiv — de 
la director la muncitor — mîndria 
pentru prestigiul mărcii fabricii, am
biția ca tot ceea ce produc să fie fără 
nici un cusur, de cea mai bună ca
litate.

CONTRASTE
• Fabula cu vitriolul, 

vopsitorul 
și zugravul

Pretutindeni, acțiu
nea de perfecționare 
a organizării produc
ției s-a soldat și se 
soldează cu remarca
bile rezultate econo
mice. Dar — cine o 
mai fi introdus și a- 
cest cuvînt în vocabu
lar 7 — mai există 
și... excepții. Datorate, 
desigur, nu perfecțio
nării organizării în 
sine, ci unor idei năs
trușnice despre ce în
seamnă perfecționare. 

Să vedeți. Pină 
anul trecut — arăta 
șeful secției de acid 
sulfuric de la Combi
natul de îngrășăminte 
chimice din Tr. Măgu
rele corespondentului 
nostru Al. Brad — sa
lariile echipei de vop
sitori (7 oameni) plus 
materialele folosite în 
această secție, la lu
crările de vopsitorie 
anticorozivă 
protecție, 
anual 
300 000 lei. 
nîndu-se“ 
toți cei șapte vopsi
tori, buni meseriași, 
au fost mutați la..."

și de 
însumau 

aproximativ 
„Perfecțio- 

organizarea.

al
a-

serviciu! edilitar 
combinatului, în 
tribuțiile căruia intră 
și vopsitoriile de pro
tecție. Și cum perso
nalul din acest servi
ciu n-a putut face 
față volumului mate 
de lucrări, vopsitoriile 
necesare la fabrica de 
acid sulfuric au fost 
încredințate unei e- 
chipe de... zugravi (!) 
de la cooperația meș
teșugărească din Ale
xandria. Rezultatele : 
în loc de 300 000 lei. 
s-a ajuns la cheltu
ieli de... două milioa
ne 1 In plus, lucrările 
(sub aspect calitativ) 
au fost făcute, cum 
s-ar spune... zugră
vește. Morala 7 Se 
poate face o fabulă, 
cu vopsitorul și zu
gravul, ca variantă a 
celei despre cei 
scumpi la tărîțe și 
ieftini la făină. Deși 
diferența de aproape 
două milioane nu-i 
deloc... ieftină. Dar se 
vede că pe „organiza
tori" nu-i arde, nici 
cit acidul sulfuric.

• Postscriptum 
la un trimestru

în acest an, colec
tivul uzinei „Electro
magnetica" din Capi
tală a pornit „cu 
dreptul". O atestă ci
frele sintetice ale bi
lanțului pe 
trimestru : 
rile la 
globală au 
șite cu 5,3 
la 
s-au 
aproape 4 milioane lei, 
planul sortimental 
fiind, de asemenea, 
îndeplinit integral.

„Secretul" acestor 
rezultate economice 
favorabile nu e greu 
de aflat. In esență, 
este vorba de reorga
nizarea radicală a fa
bricației, de concepe - 
rea unui flux tehno
logic rațional în fie
care din sectoarele u-

primul 
prevede- 
producția 

fost depă- 
la sută, iar 

producția-marfă 
realizat în plus

zinei. de stabilirea 
unor răspunderi clare 
în aprovizionarea cu 
materiale și în pro
cesul de producție. A- 
ceste măsuri au creat 
posibilitatea pregătirii 
din timp a fabricației, 
eliminării „locurilor 
înguste", aprovizionă
rii ritmice a locurilor 
de muncă cu tot ceea 
ce le este necesar. 
Deci, nimic spectacu
los. deosebit, doar cî
teva măsuri bine 
gîndite, gospodărești. 
Cum se vede, trebuie 
să ai „magnet" în a- 
tragerea problemelor 
economice pe un fă
gaș bun. Nu se pot 
găsi asemenea „mag
neți" și la alte între
prinderi, indiferent de 
denumirea lor 7

• Trufandale
pe jaratic

s a

Un număr important 
de cooperative agricole 
din județul Prahova au 
încheiat contracte fer
me cu Complexul in- 
tercooperatist de sere 
de la Bărcănești pen
tru livrarea de răsa
duri de tomate. Au 
stabilit și termene cînd 
să fie ridicate : 25
martie — 1 aprilie, e- 
pocă propice pentru 
plantările în solarii. 
Colectivul serei
ținut de cuvînt și, 
la termenul fixat, 
era gata pentru li
vrare întreaga canti
tate de răsaduri — 
500 000 fire de cea mai 
bună calitate. Unitățile 
contractante, rămase în 
urmă cu construcția so- 
lariilor, nu se grăbeau 
însă să-și ridice marfa. 
Răsadul — era de 
așteptat — dădea 
semne de îmbătrî- 
nire. Apărînd bo
bocii florari se pierde 
sigur un etaj de rod. 
Nu mai vorbim de pro-

cesul de „alungire*  și 
de ofilire. Pină acum 
numai o singură coo
perativă — cea din Mi- 
zil — și-a ridicat în în
tregime firele de răsad. 
Restul de unități au 
restanțe foarte mari : 
Parepa, din 64 000 fire 
n-a ridicat nici unul ; 
cooperativele Sălciile, 
Buda-Palanca, Albești 
și altele, au de la 50 
pină la 80 000 de fire 
de ridicat. Și nu se gră
besc deloc. „Dacă pînă 
in cinci zile cel mai tîr- 
ziu nu-și ridică răsa
dul, mare lucru nu mai 
au ce să facă cu el — 
spunea șeful fermei de 
la serele Bărcănești. Și 
asta înseamnă sute de 
mii de lei pierdere, 
muncă
ceea ce este mai im
portant, lipsa trufan
dalelor pe piață".

îngrijorate, trufanda
lele așteaptă... pe jă
ratic. Pe ce stau 
comanditarii 7

zadarnică și,

• Invitație
la meditație

Care este prima 
condiție, cea mai ele
mentară, centru a a- 
olica experiența avan
sată 7 Simplu. „la 
mintea cocoșului" : în 
primul rind, să o cu
noști ! în județul Olt, 
există două unități a- 
gricole care s-au făcut 
cunoscute pentru re
zultatele lor remarca
bile : Stațiunea expe
rimentală agricolă 
racal s-a impus 
mod deosebit 
crearea soiurilor
grîu „Olt" și „Roșu ro
mânesc". a orzului 
„Caracal-6“ ; de ase
menea. cooperativa a- 
gricolă din Stoicănești 
a realizat în 1969 cite 
3 152 1 lapte de fiecare 
vacă, iar în 1970 cite 
3 033 1. La cele două 
unități au venit în 
schimb de experiență

Ca
in 

prin 
de

mulți președinți, 
gineri agronom i 
cooperativele agricole 
din județele Mehedinți 
și Teleorman. care 
s-au interesat îndea
proape de aceste rea
lizări.

Dar. dacă vecinii ma
nifestă interes, nu a- 
celași lucru se poate 
spune și despre cei 
„de-ai casei". Surprin
de astfel faptul că 
cele două unități nu 
au fost vizitate de ca
dre din 
județului 
este de
ce rezultatele cercetă
rilor științifice și ale 
experienței avansate 
nu se generalizează în 
toate unitățile agricole 
din județul Olt 7 In
vităm organele agri
cole județene la... me
ditație.

agricultura 
Olt.

mirare
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ZILELE DRAMATURGIEI ORIGINALE

LA IA$I: Demonstrație a diversității 
peisajului teatral i llî

„Zilele dramaturgiei originale1* * au 
oferit spectatorilor ieșeni o săptă- 
mînă bogată, iar specialiștilor un co
locviu substanțial. După cum se vede, 
sărbătoarea noastră artistică ține mai 
mult decît era obiceiul chiar și în 
vechea Eladă, unde o dată pe an ce
tățenii aveau parte de jocul histrio
nilor trei zile încheiate. Iar dacă 
facem o comparație în contempora
neitate se poate afirma că festivalul 
teatrului românesc e singular prin 
amplitudine ; în total el ocupă a- 
proape cincizeci de zile, angrenînd 
mai toate trupele dramatice într-o 
desfășurare pe patru centre, cu mo
mentul final în Capitală, însoțindu-se 
cu un simpozion care a reunit și va 
mai reuni sute de oameni de teatru. 
Dintr-un anume unghi, festivalul 
prilejuiește și luarea „foii de tempe
ratură" a dramaturgiei originale în 
etapa actuală.

17,00 Deschiderea emisiunii. E- 
mlsiune în limba germană. 18,00 
Bună seara, fete I Bună seara, 
băieți 1 Din cuprins ; • Lotrul la 
cota răspunderii ; « însemnele
unul sat contemporan : Rucăr ; 
• Piloțl pe supersonice ; • Avan
premieră la Festivalul clneamato- 
rllor. 19,15 Publicitate. 19,20 1 001 
de seri — emisiune pentru cei 
mici. 19,30 Telejurnalul de seară.

20,00 „50 de ani, în 50 de evo
cări". 20,10 Tele-enciclopedia : •
12 aprilie — lansarea primei nave 
cosmice avînd la bord pe cosmo
nautul nr. 1 : Iurl Gagarin ; • De
riva continentelor ; • Struț ;
• Clovn-torero. 21,00 „Luceafărul" 
— emisiune de versuri. Recită 
actorii • Nicolae Brancomir, Adela 
Mărculescu, Septlmiu Sever, Ana 
Barcan, Marcel Glngulescu, Tina 
Ionescu. 21,10 Film serial : „In
coruptibilii". Episodul „Primejdia 
are aripi". 22.00 Fantezie la un 
cîntec de petrecere. își dau con
cursul : Glcă Petrescu, Constanta 
Cîmpeanu, Petre Timaru. Ion Al- 
beșteanu. Mariana Bădoiu, Dan 
Molsescu, Constantin Mlrea, Fă- 
rimlță Lambru. Ansamblul de ba
let al Teatrului muzical din Bra
șov, orchestrele de muzică popu
lară ale Radlotelevlzlunil și Fi
larmonicii din Cluj. 22,30 Tele
jurnalul de noapte. 22.40 Săntă- 
mîna sportivă. 23,00 Ctntă șl 
sează Sacha Distel, surorile 
sler și baletul Lido-Paris.

20,00 Film artistic : „Jocul 
cuburi" — reluare la cererea 
lespectatorilor. 21.45 Buletin 
știri. Sport. 21,55 Selecțiuni 
concertul susținut de 
Backer la București, 
serial : „Aghiotantul 
sale" (ultimul episod).

Ce a arătat, din acest unghi pri
vită, faza zonală — cum i s-a spus — 
de la Iași, desfășurată timp de opt 
zile pe scena Teatrului Național ,V. 
Alecsandri" ? Că. deși literatura 
destinată scenei nu este deocamdată 
pe deplin revelatoare, afluxul de 
scriitori e prevestitor de înfăptuiri 
noi, masive. Un tînăr merituos, 
Radu Bădilă, debutează ; alt tînăr, 
Mircea Radu Iacoban, își certifică 
indiscutabil vocația, la a doua piesă 
a sa ; un al treilea tînăr, dispunînd 
de o anume experiență. Paul Cornel 
Chitic, exersează noi modalități poe
matice ; dramaturgi care au scris mai 
mult în alți ani revin, cu idei proas
pete, la uneltele lor (Andi Andrieș, 
cuplul Theodor Mănescu—Silvia An- 
dreescu). In sfîrșit, prezenta pe afișe 
a pieselor „Camera de alături" și 
„Să nu-ti faci prăvălie cu scară" a 
arătat, prin revers, că, deschizînd mai 
larg arcul de cuprindere repertoria
lă, înțelegînd că festivalul nu trebuie 
să-și restrîngă preocupările de ordin 
tematic doar la lucrări strict ocazio
nale s-ar fi putut înlesni o mai va
riată și mai reprezentativă antolo
gare a dramaturgiei actuale.

Desigur, dedicația expresă, rapor
tarea declarată la eveniment pot fi 
fertile dacă sînt , susținute și prin 
argumentul decisiv al imaginii, și din 
acest punct de vedere „Drumul în
crederii", poem dramatic înfățișat de 
Naționalul ieșean, a și fost ; colabo
rarea regizoarei Cătălina Buzoianu 
cu scriitorul Paul Cornel Chitic în 
crearea unei metafore concentrate 
despre istoria ultimului sfert de veac 
ni s-a părut a rodi într-un manifest 
scenic inedit, al adeziunii- tinerei ge
nerații la idealul comunist. E, deopo
trivă, și un manifest estetic, căci sti
lizările se fac cu mijloace elementa
re, împrumutate, uneori, din teatrul 
folcloric, într-o atmosferă de poezie 
agitatorică, cu o mișcare continuă de 
impetuozitate tinerească, condensînd 
rapid fapte, stări de spirit, idei în 
hiperbole moderne, sugestive. Sînt, 
firește, și destule naivități, precum și 
înclinații simplificatoare, dar specta

cinema
• Haiducii lui Șaptecal : PATRIA
— 9.30; 11,45; LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Zestrea domniței Ralu (specta
col de gală) : PATRIA - 19,30.
• Mihai Viteazul : 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.
• Secretul din Santa Vittoria : 
CAPITOL — 8; 10,45; 13,15; 16, FE
ROVIAR - 9,15; 12; 15; 18; 20,45.
• Trec zilele : CAPITOL — 19; 21. 

colul e făcut cu credință și fior, cu o 
opinie entuziastă despre aspecte ale 
istoriei contemporane.

Negreșit că și spectacolul Teatru
lui din Piatra Neamț, „Patru oameni 
fără nume", ar fi putut da o mai 
mare acuitate conflictului și deci un 
spor de interes acestei lucrări con
sacrate eroismului anonim al bărba
ților și femeilor care au format 
armata patriotică a insurecției, dacă 
regia și actorii ar fi pus mai multă 
artă în execuție. Este adevărat că 
intenția generoasă a autorului depă
șește realizarea și că scriitura nu-i 
prea aleasă, așteptării încordate din 
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piesă și peripețiilor din preajma în
cleștării adăugîndu-li-se dilatate pa
saje discursive. Dar trei din cei 
patru interpreți s-au mulțumit doar 
cu o rostire incertă a textului, iar 
compoziția regizorală ni s-a părut pri
mară: personajele se ridică și se așea
ză. se salută, se îmbrățișează fără nici 
un fel de convingere, urmărind parcă 
ispășirea unei corvezi. O dată ce și-a 
asumat îndatorirea de a ieși în lu
mina reflectoarelor, actorul e obligat, 
ca profesionist, să-și desfășoare mul
ticolor harurile și să-și întrebuințeze 
cu flacără știința de a făuri chipuri.

Un exemplu în această privință l-a 
dat colectivul brăilean : anunțînd o 
piesă cu personaje asemănătoare, an
grenate într-o dezbatere despre în
credere în condițiile aspre ale răz
boiului și în primele zile de după 
eliberare, („Epoleții invizibili"), ar
tiștii i-au văzut cu luciditate cusuru
rile, faptul că nu dezvoltă eroii și nu 
întemeiază suficient de dramatic 
ciocnirile ; dar atît regizorul Iannis 
Veakis, cit și scenograful Dan Jitia- 
nu, ca și actorii Petru Simionescu, 
Ion Roxin, Eugenia Eftimie. au întoc
mit o structură scenică originală, 
dînd reprezentației un aer de baladă, 
conferind mamei rolul corului din 
teatrul antic, construind tablouri de 
gen, viu colorate, și potențînd, pe cît 
a fost posibil, elementele tragice. 
Spectacolul nu a izbutit pe de-a-ntre- 
gul (n-avea cum să izbutească, lu
crarea. la origine un scenariu radio
fonic, n-a rezistat la întîlnirea cu 
spațiul scenic), dar efortul artistic, fi- 
nalizîndu-se în unele episoade, a

• 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, MODERN
- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Adio, Granada ! : 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.
• Anaconda : TIMPURI NOI — 
9—17 în continuare ; Program de 
filme documentare — 19; 21.
• Tom și Jery — 9; Scrisoare
neexpediată — 10,30; 12,30; 14,30; 
Taina ei — 16,30; 18,45; Testamen
tul dr. Mabuse - 21 : CINEMA
TECA (sala Union). #
• Prețul puterii : EXCELSIOR —
8,30, 11; 13,30; 16; 18,30; 21, MELO
DIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21, 

ocazionat aprecieri călduroase la a- 
dresa trupei și disponibilităților ei.

Doi dramaturgi ieșeni au propus 
piese inspirate de destinul genera
țiilor noi. Problematica tineretului, a 
integrării sale în viața socială, a sta
tutului său etic îl preocupă pe Mircea 
Radu Iacoban în comedia dramatică 
„Fără cascadori" (Teatrul „Bacovia" 
din Bacău). Eroul său e un actor 
tînăr, răsfățat de viață, cam țanțoș 
și cam farfara : la cea dinții probă 
de foc (un accident), sub privirea ne
cruțătoare a tatălui său, vechi ilega
list, și prin dezaprobarea altor oa
meni din jur. el își descoperă vidul 

interior, intuind, o dată cu amara 
revelație, și începutul ratării. Nu 
prea sigur in edificarea rechizito
riului moral, discontinuu în logica 
subiectului, inegal in conturarea per
sonajelor vîrstnice, tînărul scriitor 
vădește însă aici un plus de mește
șug față de lucrarea anterioară. 
Tango la Nisa, și priceperea de a se
siza fenomene actuale în forme 
atractive. Cu sprijinul regizorului 
Victor Tudor Popa și al unei formații 
de tineri talentați (Stelian Preda, 
Anca Alecsandra. Puiu Burnea, 
Gheorghe Serbina) piesa s-a simțit 
bine pe scenă — ca să zic așa — mai 
ales în compartimentul ei comic, 
drama fiind însă adesea înecată în 
melodramatism.

Că directorul de scenă clujean se 
află mai la largul său in comedie a 
dovedit-o și spectacolul semnat de el 
la Iași, „Duet", cu o comedie de Andi 
Andrieș, cercetînd fără originalitate 
existența unei perechi de tineri in
telectuali într-un sat de azi, dezvă
luind totuși marile resurse de umo
rist ale autorului și înzestrarea exce
lentă a trupei (Domnita Mărculescu, 
Liana Mărgineanu, Adrian Tuca, Va- 
leriu Babu, Gelu Zaharia și. mai ales, 
Constantin Popa).

Tn ambele înscenări amintite, sce
nograful clujean T. Th. Ciupe a chel
tuit citeva idei plastice nostime, dar 
a risipit și multe mofturi (un plafon 
de becuri pe o șosea, jaluzele enorme 
fără rost, semne mobile de circulație 
etc.) fără echivalente în text și fără 
suport în ideatica reprezentațiilor. 
Implicațiile de actualitate directă.

i

FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.

f» Omul din Sierra : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30; 17,45; 20.

> Pe luciul gheții : BUZEȘTI — 
15,30; 18.
• O duminică în familie : 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.
• Cinci pentru Infern : UNIREA
— 10.30; 15,30; 18; 20,15, FEREN
TARI — 15.30; 17,45; 20.
S Trandafiri roșii pentru Ange- 

ca : 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 : GIULEȘTI —
15,30. 18; 20,30, FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,30. 

rostite cu franchețe și invitînd la 
meditație, au fost prizate cu atenție 
de public.

Un bun spectacol, de distincție a 
expresiei și adevăr psihologic subtil, 
„Cine ești tu ?“, creat de Ion Maxi
milian (la Constanta) cu trei piese 
scurte de Paul Everac (două din ele, 
remarcabile schițe scenice), o repre
zentație seacă, neizbutită, cu Camera 
de alături, tot la Constanța (regizor 
Geo Berechet), alta, satisfăcătoare, 
cu aceeași piesă, la Galați (regizor, 
Traian Ghițescu-Ciurea). o montare 
interesantă a dramei Maria 1714 de 
Ilie Păunescu (la Bîrlad — regizor 
Cristian Nacu, scenograf Al. Olian) 
cu patru interpreti valoroși • Zaharia 
Volbea. Constantin Doljan, Virgil 
Leahu. Constantin Petrican și o eroa
re de distribuție în rolul feminin, un 
spectacol neutru cu comedia „Să 
nu-ți faci prăvălie cu scară" (Boto
șani — regizor Eugen Bordușanu), 
recomandînd creatoarea unui singur 
portret (Bătrîna — Silvia Brădescu) 
tocmai acolo unde era loc de mai 
multe, au sensibilizat tendințe, ma
niere și moduri de a aborda realități 
prezente și trecute în dramaturgia de 
azi, reliefînd, implicit, și diversita
tea peisajului.

Că această sensibilizare s-a efectuat 
chiar în sensurile evocate au dove
dit-o din plin fructuoasele dezbateri 
din diminețile „Zilelor" ieșene. Di
rectori de teatre, regizori, actori, sce
nografi, factori de autoritate cultu
rală si critici (cu o mențiune spe
cială pentru participarea lor activă 
și eficace) au examinat competent 
datele cele mai angajante ale repre
zentațiilor, precum și zone mai largi 
ale teritoriului tematic actual al tea
trului nostru. Lipsiți îndeobște (fără 
nici un motiv de fond) de posibilita
tea discuției, a controversei fecunde, 
dar foarte dornici să schimbe opinii, 
majoritatea celor prezenți au luat 
parte cu neascunsă satisfacție la dez
bateri, susținîndu-le într-un perfect 
spirit colegial, intrebîndu-se adeseori 
dacă atari reuniuni n-ar putea avea 
loc și în alte împrejurări din viața 
teatrelor. O cronică a ideilor acestui 
vast dialog (pe care însă nu l-a con
semnat nimeni) ar fi reținut, proba
bil, considerarea complexă și încer
carea de definire a peisajului actual, 
în care ideea socialistă a funcționali
tății culturale a artei, avantajele 
instituționalizării statale a teatrului, 
spiritul novator, însumarea publicu
lui printre factorii creatori au fost 
indicate ca nete linii de forță.

Apreciabilul si '’eficientul arr.fitrib'- 
nat al forurilor locale, inițiativa 
acestor foruri de a acorda diplome 
celor mai însemnate realizări — ofe
rind astfel un stimul în plus compe
tiției — excelenta organizare a în
tregii manifestări au contribuit la 
succesul ei, în spiritul omagiului 
adus azi semicentenarului partidului 
de către întreaga noastră mișcare 
teatrală.

Valentin SILVESTRU

l

• Băieți buni, băieți răi : PACEA
— 15,45; 18, 20.
• Cîntecele mării : CRÎNGAȘI — 
15,30- 18; 20,15, MUNCA — 16; 
18; 20.
• Vagabondul : 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 : FLACĂRA — 
15,30; 19.
• Romeo șl Julieta : ARTA — 
10,15; 13; 15,45; 19,15.
• Bănuit e mortul : PROGRESUL
— 15,30; 18; 20.
• Misteriosul X din Cosmos : 
VITAN — 15,30; 18.
• începutul : VITAN — 20,15.
• Degetul de fier : LAROMET — 
15,30; 17.30; 19.30.

• Filarmonica stat „George
Enescu“ la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Erich 
Bergel. Solist : Valentin Gheor
ghiu — 20.

: Travesti

Croitorii
20.

• Opera Română : Spărgătorul de 
nuci — 11; Răpirea din serai —
19,30.
• Teatrul de operetă : Lăsați-mă 
sa cînt — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Săptămlna 
patimilor — 15; Al patrulea ano
timp — 20; (sala Studio)
— 20.
• Teatrul de comedie : 
cei mari din Valahia —
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — i 
11; Luceafărul — 20; (sala din str. ) 
Alex. Sahia) : Transplantarea ini- • 
mii necunoscute — 20; (sala
Dalles) : Play Strindberg — 20.
• Teatrul Mic : Timp și adevăr 
— 20.
• Teatrul „C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) : Și au am fost în Ar
cadia — 19,30; (sala Studio) : Sus 
pe acoperiș... în sac — 20.
• Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30; (la Sala 
Palatului) : Freddy — 10.
• Teatrul „Ion Creangă" : Poveste 
neterminată — 16.
• Teatrul evreiesc de stat : 
Oameni care tac 19,30 — premieră.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana
— 10; Nocturn III — 21,30; (sala 
din str. Academiei) : De ce a furat 
zmeul mingea ? — 10.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Caragiale... dar nu teatru
— 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Dragoste — bu
ruiană rea — 19,30; (la Sala Pa
latului) : Minl-jazz cu maxi-haz 
— 19,30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala din Calea Victoriei nr. 
174): La grădina „Cărăbuș" —
19,30.
• Circul „Globus" : Spectacol sus
ținut de Circul Mare din Mosco
va — 19,30.

r
SÎMBĂTĂ, 10 APRILIE, LA CINEMATOGRAFUL „PATRIA" 

DIN CAPITALĂ, PREMIERA:

ZESTREA DOMNIȚEI RALU"
(Continuarea serialului început cu filmul „Haiducii lui Șaptecai")

Scenariul : EUGEN BARBU, MIHAI OPRIȘ. Imaginea : GEORGE VOICU. Re
gia : DINU COCEA. Muzica : MIRCEA ISTRATE. Cu : Florin Piersic, Marga 
Barbu, Constantin Codrescu, Toma Caragiu, Florin Scărlătescu, Colea Răutu, 
Aimee lacobescu, Jean Constantin, Nucu Păunescu,
Ciomîrtan, Carmen-Maria Struja, Constantin Guriță, Ștefan Tapalagă. Monta
jul : Adina Codrescu. Costume : Hortensia Georgescu. Decoruri : Liviu Popa, 

Șt. Marițan. Sunetul : ing. Silviu Camil

Nicolae Gărdescu, Ioana

UN MILITANT DE SEAMĂ AL

MIȘCĂRII NOASTRE COMUNISTE
J

în decursul existenței sale de o ju
mătate de secol. Partidul Comunist 
Român a educat numeroși militanți 
revoluționari, care, dînd dovadă de 
un înalt devotament și spirit de ab
negație față de cauza clasei munci
toare, au contribuit la transpunerea 
în viață a politicii partidului, pregă
tind triumful socialismului în Româ
nia. Printre cei care, înfruntînd 
fără șovăire condițiile teroarei crîn- 
cene din anii ilegalității, și-au dăruit 
întreaga energie și putere de muncă 
luptei pentru o lume nouă, neprecu
pețind nici un efort sau sacrificiu, se 
numără și mili
tantul comunist 
Gheorghe Cros- 
neff, de Ia a că
rui naștere se 
împlinesc la 10 a- 
prilie trei sferturi 
de veac.

S-a născut în 
DObrogea, într-o 
familie de mici 
meseriași. Încă 
din liceu, apoi ca student al Facultă
ții de litere și filozofie din Sofia, a 
venit în contact cu militanți revolu
ționari, cu ideile învățăturii marxiste, 
activind apoi in cadrul aripii de stin
gă a Partidului social-democrat din 
Bulgaria,

După primul război mondial s-a 
întors in ținutul său natal. Era pe
rioada în care lupta revoluționară a 
mișcării noastre muncitorești cunoș
tea un puternic avint, in care se ma
turizau rapid condițiile pentru trans
formarea partidului socialist într-un 
partid de tip nou, consecvent revo
luționar, partidul comunist. Gh. 
Crosneff s-a înrolat în mișcarea so
cialistă, luînd parte la toate acțiu
nile mai importante de luptă care au 
avut loc în Dobrogea, iar din 1921 a 
devenit membru al Partidului Co
munist Român. Alături de alți acti
viști de partid și ai sindicatelor, a 
participat la constituire și a fost 
ales in conducerea grupării din Con
stanta a organizației „Prietenii na
turii", care activa pentru antrenarea 
tineretului la practicarea sportului, a 
turismului, pentru atragerea lui în 
acțiunile de luptă ale muncitorimii.

75 de ani de la nașterea 
lui Gheorghe Crosneff

Identificată ca centru de propagandă 
comunistă printre tinerii muncitori, 
elevi, studenți și militari, organizația 
a fost desființată de autorități în vara 
anului 1924 iar activiștii săi — puși 
sub urmărire.

După ilegalizarea, în același an, a 
partidului, Crosneff activează în con
ducerea Organizației revoluționare 
dobrogene (D.R.O.), care sub îndru
marea partidului milita pentru întă
rirea unității de acțiune a tuturor oa
menilor muncii — români, bulgari și 
de alte naționalități, ce conviețuiau 
în Dobrogea. Arestat și expulzat în 
1925 in Bulgaria, Crosneff este califi

cat și aici ca un 
„element pericu
los" — pentru or
dinea de stat bur
gheză — și ex
pulzat în Austria. 

Departe de ho
tarele tării. Gh. 
Crosneff nu a în
trerupt nici o cli
pă legătura cu 
partidul comunist. 

S-a reîntors în 1935 în România, pri
mind sarcina de a organiza primele 
școli ilegale de partid. Ales în secre
tariatul Comitetului Central al parti
dului, s-a ocupat de resortul de agi
tație și propagandă și a condus re
dacția organului central de presă al 
P.C.R., „Scinteia" ilegală.

In octombrie 1936 a fost din nou 
arestat. Maltratat în mod bestial, 
Crosneff nu a divulgat locul unde 
se tipărea gazeta partidului. După 8 
zile de torturi, împreună cu alți mi
litanți comuniști, a fost dus la închi
soarea Jilava și supus „regimului de 
izolare la secret", care i-a agravat 
tuberculoza de care suferea. La pu
țina vreme după ce împlinise 40 de 
ani a încetat din viată, la 6 februa
rie 1937.

Evocind eroicul drum de luptă stră
bătut de partid de-a lungul existen
tei sale de cinci decenii, poporul ro
mân omagiază memoria acelor mili
tanți care, angajați cu fermitate nea
bătută în rîndurile partidului, au făcut 
suprema jertfă în lupta pentru o 
lume nouă, pentru socialism.

Silviu ACHIM
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Este de domeniul notorietății atitu
dinea condescendentă manifestată 
față de „scotocitorii de arhive", care 
pun o rîvnă nediferențiată și de-a 
dreptul mistică în descoperirea ori
cărei hirtii rămase de pe urma 
vreunui scriitor.

G. Călinescu era agasat în special 
de pretenția „documentologilor" că 
valoarea cărților scrise în perimetrul 
respectiv ar fi afectată de informa
țiile de ultimă oră, achiziționate de 
ei (reducindu-se totul la unghiul do
cumentarist).

în același timp, cine nu-și amin
tește sugestivele fraze prin care 
Perpessicius evocă poezia cercetări
lor de bibliotecă și de arhivă ? Ca
pătă, pentru noi, contururi legendare 
mica sală a manuscriselor de la Bi
blioteca Academiei unde se oficia 
deslușirea slovei eminesciene.

Nici vorbă, între cele două puncte 
de vedere nu există vreo contradic
ție. Perpessicius, la modul său ca
racteristic, amabil și protocolar, so
licita criterii solide în evaluarea ma
terialului documentar (aparatul critic 
al ediției Botez i se pare „tocat" sau, 
cu expresia lui Bianu, o aglomerare 
de „rumeguș*;  întreaga lucrare ofe
rind, prin lipsa ei de sistemă, „un 
exemplu dc l'elul cum nu trebuie în
tocmită o ediție critică Eminescu"), 
iar G. Călinescu nu se sfia să măr
turisească. referitor la aceleași ma
nuscrise eminesciene, chiar cu o a- 
nume superbie : „Noi am mers de-a 
dreptul Ia mss. și le-am răsfoit foaie 
cu foaie...", precizînd : „Folosul unei 
cercetări directe a materialului este 
mare și noi am putut aduce o canti
tate foarte însemnată de știri pină 
atunci nebănuite".

La acest mod genera! de abordare 
a problemei nu credem că pot exista 
dispute. Ceea ce nu înseamnă că. î'i 
practică, nu se mai intimplă ca un 
aspect să fie absolutizat in dauna 
altuia. Mai sînt astfel critici care 
mitizind exercițiul eseistic, ajung să 
adopte o atitudine de superioritate 
față de însuși actul investigațiilor 
documentare, a cercetării la sursă, a 
tuturor izvoarelor. Munca scrupu
loasă de „despuiere" a ziarelor și re
vistelor, cu ambiția de a nu scăpa 

nici cea mai neînsemnată referință 
din epocă, sau nesfîrșitele aduceri la 
lumină a materialelor din arhive de 
stat sau particulare, toate acestea 
apar unora ca fiind operațiuni în 
fond minore, apanajul unor cerce
tări fără har. Dar ar fi putut lua 
oare naștere „Viața lui Mihai Emi
nescu", dacă G. Călinescu n-ar fi 
fost — printre primii — care au des
cifrat, cu minuție și erudiție, tainele

Puncte de vedere DOCUWIENTUL
Șl ISTORIA LITERARĂ

manuscriselor eminesciene ? Și cite 
alte exemple se pot aduce încă 1

Nu vreau să spun că munca de in
vestigare a documentelor ar fi, in 
prezent, ireproșabilă. Lăsînd de-o 
parte unele probleme „tehnice" (de 
transcriere ș.a.) care ar cere o dis
cuție specială, mă voi referi la spe
cializarea ingustâ a ur.ora, devenind 
simpli „vinători" de documente (a- 
ceștia sînt „documentologii"). ca si 
tam-tam-ul cu care uneori sînt în
fățișate. în cite o revistă, hirtii lip
site de o prea mare importanță (și 
într-un caz și în altul vădindu-se 
lipsa unei apetențe față de idei, ca
rențele unui discernămint critic)

Dar actul în sine al investigației 
documentare pasionate (uneori cu r 
devoțiune de o viață întreaga față 
de un subiect) direct la sursă, nu 
poate fi cu nimic subapreciat cu 
atît mai mult cu cit este consfințit de 
o întreagă tradiție in istoria noastră 

literară. Nu cred că greșesc afirmînd 
că experiența ultimului deceniu în
scrie, pe această temă, un capitol a- 
parte, dovadă a orientărilor fertile 
date dezvoltării literaturii, artei în 
genere în ultima perioadă, unei po
litici culturale judicioase si respon
sabile. Impresionantul număr de mo
nografii care au fost realizate pină 
acum, chiar dacă ar avea numai ca
litatea investigației totale a subiec
tului abordat și tot și-ar dovedi pe 

deplin utilitatea. Să mai amintim că 
editarea de documente a început să 
intre în preocupările firești ale edi
turilor noastre, beneficiind de va
riate și speciale titluri de colecții. 
Din păcate, prea adesea se intimplă 
ca astfel de inițiative să intereseze 
publicul larg — dovadă epuizarea 
tirajelor — dar să treacă aproape 
neobservate de presa de specialitate. 
Nu vrem să scăpăm prilejul pentru 
a consemna intre astfel de inițiative 
și revista Muzeului literaturii româ
ne, Manuscriptum. special consacra
tă publicării de documente literare 
inedite.

In legătură cu acest aspect, al ine
ditelor. unii nu-și ascund uimirea : 
„Cum, sînt chiar atît de multe do
cumente rămase intr-o stare de ano
nimat ?“ Mă grăbesc să dau un răs
puns pozitiv. Da. sînt încă nebănuit 
de multe materiale inedite, care-și 
așteaptă publicarea (prin publicaro 

înțeleg nu numai depistarea - lor ci 
și prelucrarea respectivă, conform 
unei metodologii științifice moderne). 
Numai materialul achiziționat la Mu
zeul literaturii române are nevoie, 
pentru a putea fi publicat în între
gime, de o eșalonare pe un număr 
bun de ani. Dar arhivele altor insti
tuții cu un profil asemănător ? Dar 
arhivele particulare ?

Există încă însemnate fonduri dc 
documente care n-au trecut, pină in 

prezent, nici măcar de faza prima
ră a ordonării și catalogării. Fată de 
acest aspect se mai manifestă încă 
neînțelegere, uitîndu-se, bunăoară, 
cît timp i-a trebuit unui Perpessicius 
pentru a-și fixa puncte de reper si
gure tn labirintul caietelor emines
ciene !

Cit privește persoanele particular: 
care dețin documente, mă mulțumesc 
să citez cele scrise de G. Călinescu 
(articolul „Instructii pentru cercetă
tori", Jurnalul literar, 15 ianuarie 
1939), cu sentimentul că nu și-au 
pierdut cu nimic actualitatea • 
„Multe persoane particulare. în
deosebi rude de scriitori, au docu
mente interesante. Ele nu le dau pu
blicității din diferite motive : a) 
fiindcă nu-și dau seama de impor
tanta lor și nu știu cui să se adrese
ze : b) fiindcă nu voi» să divulge 
unele știri care Ie privesc ; c) fiindcă 
pretind un folos material".

Dacă se va ține seama și că, spre 
deosebire de materialul folosit de 
alte arte, hîrtia — obiectul de lucru 
al scriitorilor — are un caracter pe
risabil, este în permanență amenin
țată de deteriorare și distrugere, se 
va înțelege mai bine sensul pledoa
riei noastre de a exista o conlucrare 
activă și neîntîrziată intru scoaterea 
la lumină și valorificarea a tot ceea 
ce tine de patrimoniul literar na
țional.

Aria documentelor cată a fi foarte 
diversă : creații propriu-zise (mai 
puține, dar enorm de multe sub for
mă de variante său versiuni), cores
pondență (incomensurabilă sub ra
port cantitativ și valoric), acte du 
toate felurile (de la cele de familie 
la cele care au prezidat înființarea 
cîte unei publicații), carnete de în
semnări. cărți adnotate, fotografii 
etc.

Firește, scara valorică va fi, la rîn- 
dul ei, mult diferențiată Numai un 
neinitiat poate pune pe același plan 
un bruion, notarea nudă a unui 
gînd, cu varianta definitivă a 
creației. (Balzac numea ciornele 
drept „scutece" în care „gîndirea . 
abia își face toaleta"). Acest mate
rial (uneori de o factură caleidosco- 
pică) ne ajută însă să pătrundem 
mai direct în intimitatea cabinetelor 

de lucru ale creatorilor, să le înțe
legem veridic, mai pe „viu" perso
nalitatea. Din păcate, rudele unor 
scriitori sau persoane apropiate lor 
continuă să înțeleagă în mod greșit 
datoria lor de a „apăra" memoria 
celor dispăruți, tăinuind unele docu
mente, sca.’idalizîndu-se cînd se pu
blică vreo variantă sau o versiune, 
prin firea lucrului, imperfecte. Nu se 
înțelege că a-i arăta pe creatori și 
în ținuta lor de fiecare zi, nu numai 
in cea de sărbătoare, nu înseamnă 
deloc a-i micșora cu ceva ci, dim
potrivă, a-i omagia, dezvăluindu-se 
eforturile umane exemplare care 
stau la baza unor opere de o fru
musețe divină. (Per aspera ad astra).

Firește, un document în sine nu 
valorează mult, ci numai in corela
ție cu altoie și mai ales ridicat in 
planul semnificației generale. Dar 
și generalizările cele mai subtile și 
mai vaste devin superflue și caduce 
atunci cînd pierd contactul cu con
cretul, cînd nu valorifică plenar 
particularismul documentar (cu tot 
coloritul său viu). .

Nu putem încheia aceste însemnări 
fără a ne întoarce iarăși la frumoa
sele cuvinte prin care Perpessicius 
exaltă poezia manuscriselor. împin- 
gînd scrupulele de cercetător pină la 
a refuza fotocopia, cerînd „pipâirea" 
filei de manuscris, care „în chirilica 
cea mai geometrică sau in cea mai 
fantezistă grafie modernă, pulsează 
de viată, tot așa cum se face sim
țită peregrinarea singelui și în mina 
cea mai străvezie". Un cercetător 
adevărat „tînjește după inscripțiile de 
antraccn, ca după stropii de singe ai 
celui cc a purtat crucea pe calvarul 
creației artistice ; el tînjește după 
hieroglifele misterioase și dc tot atî- 
tea ori indescifrabile, in care auto
rul și-a încifrat secretele imaginației 
Iui..." Și, citindu-1 pe Perpessicius, 
sper că aceste puncte de vedere 
vor constitui nu numai o pledoa
rie, dar și un îndemn civic pen
tru depistarea documentelor inedite 
și punerea lor în valoare cu ajuto
rul unei instrumentații științifice de 
autentică autoritate.

Al. OPREA
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O conștiință 

puternic angajată 
în viața social- 

politică a țării

Sică ALEXANDRESCU

Trăim zile sărbătorești. Toate mințile și 
toate inimile poporului se-ndreaptă spre par
tid, al cărui semicentenar e aproape. Toți 
simt și măsoară drumul parcurs de patria 
noastră în cei cincizeci de ani de la înteme
ierea partidului, înflorirea de azi a tării, care 
lui i se datorează. înflorire în toate dome
niile, deci și în domeniul artei.

Partidul a favorizat o altă viziune asupra 
profesiunii și menirii artistului, i-a creat un 
nou loc în societate, i-a conferit o importan
tă funcție socială și educativă.

Partidul a favorizat, a educat la artist o 
nouă. superioară conștiință, o conștiință 
puternic implicată în viața social-politică a 
tării, o conștiință puternic angajată în cons
truirea și consolidarea unei societăți noi.

Muncesc în teatru de peste cincizeci de 
ani. în trecut am luptat din greu ca să mă 
mențin la suprafață Singurul titlu pe care 
l-am obținut, sub regimul burghez, a fost 
acela de falit, acordat de tribunalul Ilfov.

k_ _ _ _ _ ———

Astăzi sînt, de ani, artist al poporului, un 
titlu care simbolizează legătura strinsă cu 
poporul, cu arta lui. Dar a fi artist al po
porului nu poate fi echivalat cu un titlu 
onorific.

în aceste zile de bilanț, este logic și sem
nificativ să ne punem întrebarea : „ce în
seamnă a fi artist al poporului

Răspunsurile se află în inițiativa îndatori
rilor morale și sociale. Este vorba despre 
responsabilități pe care partidul le-a conferit 
artistului, educîndu-1 mereu, așa incit să fie 
cu forțe mereu proaspete, la înălțimea încre
derii acordate.

A fi artist al poporului înseamnă a te an
gaja să realizezi prin creația ta o permanen
tă comuniune sufletească și intelectuală cu 
marea masă a oamenilor muncii. înseamnă 
necesitatea de a înțelege care sînt idealurile 
sociale și politice ale poporului, ce așteaptă 
el de la artă, cum vrea 6ă-și vadă oglindite 
în ea, în mesajul ei, împlinirile pentru care 
a luptat cu atitea jertfe. A înțelege că 
manifestările artei tale au o valoare politică, 
sînt cărămizi la zidirea noii societăți. Șl, 
înțelegînd aceste lucruri, mai înseamnă a te 
ști dator să le transmiți mai departe. Să-i 
ajuți, deci, și pe alții să înțeleagă pentru 
cine facem arta — pentru cine vrem să co
municăm prin ea mesajul celei mai înalte 
etici, care este umanismul socialist. Fără un 
dialog deschis, clar, luminos, între artiști și 
popor arta rămîne fără de obiect și fără in
teres. Sint toate acestea înțelegeri pe care 
ni le-a facilitat partidul.

Pe soclul de granit al trecutului se naște azi 
noul, infuzat prin avîntul și entuziasmul ti
nerei generații în poezie, în muzică, în tea
tru, în toate artele. Noul acesta, care este un 
atribut principal al artei angajate, se înal
ță ca un zid de apărare : între tot ce s-a 
cîștigat în trecut și se cîștigă în prezent — și 
ultimele urme ale curentelor reacționare, care 
ar mai încerca să sape idealurile umanismu
lui socialist. Ei bine, a fi artist al poporului 

înseamnă și a sprijini tot ce se creează azi 
valoros și tot ce e mai bun din ce s-a creat 
odinioară, a sluji la consolidarea ideilor și 
sentimentelor sociale și patriotice ale tinerei 
generații.

Cîțiva dintre noi purtăm încă imaginea 
unor timpuri pe care le-am cunoscut personal 
— sau aceea a unor înaintași ai noștri din 
ale căror amintiri trăite și orale ne-am pu
tut împărtăși. Știm deci mai bine decît alții 
ce a însemnat o dată viața tuturor slujitorilor 
artei. Iar cei mai vîrstnici am cunoscut chiar 
și vremurile chid compozitorii alergau cu 
partiturile în mînă, fără să-și poată vedea 
executate lucrările, cînd pictorii expuneau 
prin ganguri, fiindcă n-aveau cu ce bani să-și 
închirieze o sală de expoziție, cînd actori 
fără angajament bateau tîrgurile și orășelele 
țării, ca pe timpul lui Millo și Pascaly, în 
turnee soldate cu amanete lăsate pentru mese 
neachitate. Sîntem cu atît mai datori să 
arătăm tineretului pornit pe drumul artei, 
în ce epocă generoasă trăiește, cum îi este 
viața asigurată, de ce considerație se bucură 
azi într-o profesie care, o dată, era privită 
cu dispreț. Dar trebuie să-i mai arătăm că 
dacă azi are altă situație socială, are și 
alte obligații profesionale și cetățenești. De
sigur, după cum spuneam, toate acestea sînt 
obligații pe care cel ce își înțelege misiunea 
ca pe una de artist al poporului și le impu
ne prin chemarea absolut liberă a conștiin
ței sale de cetățean al Republicii Socialiste 
educat și îndrumat de către partid. In această 
calitate, el trebuie să fie un adevărat exem
plu de „artist" militant, care să dinamizeze 
energiile creatoare și să le arate că, doar 
puse în slujba preocupărilor constructive ale 
poporului român, își vor da maximum de 
randament pentru realizarea măreței opere 
sociale pe care o întreprind oamenii muncii 
din patria noastră.

Este ceea ce facem cu toată dragostea și 
priceperea noastră. Este ceea ce ne vom stră
dui să facem și de aici înainte.

Artă dăruită 

revoluției, cauzei 

socialismului
i

Vida GEZA

Treceam, o dată, peste un deal ; era lamă; 
era spre asfințit. Deodată, în depărtare, pe 
culmea unui deal a apărut un grup de țărani 
cu desagii pe umeri. In lumina asfințitului, 
siluetele lor monumentale păreau desprinse 
din stîncile Gutinului. Mi s-au părut uriași 
care purtau parcă pe umeri destinele oame
nilor. Asemeni imaginii care m-a impresio
nat, atunci, atît de puternic, cu toții purtăm 
pe umeri angajamentul de a construi socia
lismul in țara noastră.

Acum, cind aniversarea semicentenarului 
Partidului Comunist Român se apropie, pri
lejuind multiple manifestări omagiale în toate 
domeniile de activitate ; acum, cînd artiștii 
plastici se pregătesc pentru organizarea unor 
mari expoziții închinate acestui eveniment, 
parcă putem răspunde mai limpede între
bării : „Ce înseamnă să fii artist al poporu
lui Trăim o epocă frămintată ; o epocă 
care a înregistrat mari transformări tehnice, 
imense salturi calitative ; o epocă care a ri
dicat substanțial nivelul cultural al oameni- 

k_ _ _ _ _ _ —- - - - - - - - - - - -  

lor. Toate aceste schimbări au impus creato
rilor noi probleme, au determinat o mal pro
fundă integrare a lor în social. Iată de ce 
cred că a fi artist al poporului înseamnă a-ți 
afla alături de ceilalți creatori împlinirea în 
realitățile acestei țări, a-ți mărturisi poziția 
de artist angajat, a cunoaște viața poporului 
și a crea pentru el.

M-am născut, am crescut și trăiesc în- 
tr-un oraș muncitoresc, într-un oraș așezat 
în cea mai bogată zonă folclorică a țării, mai 
concret în cartierul de mineri și topitori de 
plumb. Acest mediu a avut o puternică in
fluență asupra mea, m-a determinat să devin 
un artist angajat. Nu întîmplător am intrat 
din tinerețe in mișcarea muncitorească, iar 
mai tîrziu am plecat ca voluntar să lupt in 
brigăzile internaționale din Spania. Viața oa
menilor simpli în mijlocul cărora trăiesc a 
avut o importantă decisivă asupra activității 
mele. Lucrările mele de pînă acum au fost, 
toate, inspirate de figurile minerilor și ale 
țăranilor maramureșeni. Am încercat să ma
terializez basmele și legendele acestor me
leaguri. Lucrez în continuare la un ciclu de 
sculpturi legate de viața spirituală a Moro- 
șenilor. De aceste preocupări se leagă și mo
numentul închinat țăranilor eroi de la Moi
sei, monument pe care îl voi transpune anul 
acesta în piatră. Aniversarea semicentenaru
lui Partidului Comunist Român are însă pen
tru mine o semnificație deosebită. Ii voi de
dica o lucrare de mari dimensiuni, care se 
va intitula „Sfatul bătrinilor". Este o temă 
legată de meleagurile mele natale. Păstrat 
pînă în zilele noastre acest obicei al sfatului 
care mi-a inspirat lucrarea va simboliza în
țelepciunea și maturitatea cu care partidul a 
condus și conduce destinul poporului nostru, 

' permanenta lui confruntare cu poporul, știin
ța de a ști să se sfătuiască rodnic cu po
porul.

A FI ARTIST
AL POPORULUI TAU

--------------------- 1
Crez artistic

in perspectiva 
răspunderii 

istorice

Ion D. CHIRESCU

/-------------------------------------\
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Să exprimi 
vibrant

sentimentul 
dragostei 
de patrie

Acad. Ion JALEA

Să fii artist al poporului înseamnă, în pri
mul rînd, să îmbrățișezi deopotrivă trecutul, 
prezentul și viitorul poporului tău, să faci 
dovada unui suflet angajat in marile prefa
ceri sociale, în istoria țării tale. Este un titlu 
care reflectă în cel mai inalt grad nu numai 
apartenența artistului la tradițiile și aspira
țiile poporului din rîndurile căruia face parte, 
dar și posibilitatea de a-i reflecta gîndurile, 
sentimentele. Numai in măsura în care artis
tul devine exponentul năzuințelor obștești, 
numai în măsura în care reușește să dinami
zeze masele în lupta lor pentru un ideal so
cial sau național, să le reflecte viața in lu
crări de autentică valoare, el se poate numi 
cu adevărat artist al poporului.

Reflectare înseamnă în ’ aceste condiții cu
noaștere ; cunoaștere profundă, complexă a 
vieții și a producțiilor spirituale ale poporu- . 
lui, descifrare a semnificațiilor majore, une
ori ascunse, a evenimentelor care îi animă 
existența. Cunoașterea folclorului, a artei pe 
care poporul nostru a creat-o de-a lungul 
timpurilor înlesnește, desigur, o mai bună 
înțelegere a sufletului românesc, își are rolul 
ei, foarte important, in formarea și apoi 
dezvoltarea artiștilor plastici.

Cel care prin puterea lui de gîndire a ri
dicat arta populară la valorile monumenta
lului a fost, desigur, Brâncuși. „Pasărea 
măiastră" — in variantele în care se află 
azi la Muzeul din Philadelphia, cit și ansam
blul de la Tîrgu-Jiu o dovedesc pe deplin.

Nu mă voi opri aici la nenumăratele lucrări 
din istoria picturii românești care și-au în
dreptat atenția asupra unei tematici patrio
tice, dar nu pot să nu amintesc faptul că arta 
populară e reluată acum cu multă strălucire, 
cu multă pasiune de tinerii npștri artiști 
plastici. îmi amintesc că la începuturile ac
tivității mele am studiat cu atenție nu nu
mai acele domenii ale artei populare care 
aveau o legătură mai directă cu plastica ci 
și dansurile, obiceiurile și poezia populară. 
Apelam la legende și balade populare, pe 
care le consider și acum foarte importante 
in educația patriotică a tineretului.

Atît în trecut cît și în prezent numeroase 
au fost lucrările care au mărturisit adevărate 
crezuri patriotice, atitudini hotărite față de 
evenimente contemporane artiștilor. Mulți 
dintre pictorii și sculptorii generației mai 
vîrstnice pot fi astăzi numiți pe drept cuvint 
artiști ai poporului. Și aș afirma că 
o bună parte a lucrărilor lor reflec
tă o adincă cunoaștere a sufletului 
poporului. Mă bucur că mă aflu și eu printre 
cei care-și mărturisesc adeziunea, care-și 
manifestă admirația față de emoționantul 
progres al țării, dobîndit sub înțeleaptă con
ducere a partidului. Iată de ce cred că 
una din componentele definitorii în acorda
rea acestui inalt calificativ de artist al po
porului trebuie să fie sentimentul patriotic, 
vibrația afectivă, sensibilă la tot ceea ce în
seamnă istorie a acestui pămînt, viață a oa
menilor lui. Este un sentiment menit să trans
figureze gindul in culoare sau formă, să tre
zească în conștiința privitorului un complex 
emoțional specific.

Plăzmuirea artistică a acestui sentiment 
poate asigura persistența lucrărilor în sfera 
valorilor artistice. Ie poate feri de eroziunea 
timpului.

____________J

Cu deosebită grijă partidul i-a înconjurat 
pe creatorii de valori spirituale și i-a îndru
mat către izvoarele dătătoare de energie ale 
vieții poporului. Slujirea poporului și a pa
triei este pentru orice creator o necesitate 
imperioasă, izvorită din însăși conștiința lui 
de artist cetățean, de participant activ ia 
viata.și pragreșpl țării sale..,Numai in. acest 
fel pot fi, createi opere de valoare, capabile 
Să miște inima ascultătorului.

Revoluția culturală, care a scos la lumină 
un public nou, de ordinul milioanelor, setos 
de cultură și artă, dar mereu exigent, a dat 
imbold creatorilor noștri să-și valorifice pe 
deplin talentul, să-și perfecționeze măiestria, 
să realizeze opere demne de vremurile pe 
care le trăim. Puternicele tradiții realist-pa- 
triotice ale școlii noastre muzicale constituie 
temelia solidă pe care s-a înălțat edificiul 
culturii muzicale naționale în vremea noas
tră. cultură aflată în condițiile orînduirii so
cialiste in plin proces de înflorire. Creația 
muzicală din România de azi cunoaște, in
tr-adevăr, cel mai impetuos avint din istoria 
artei naționale. Lupta forțelor progresiste. în- 
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Țara se pregătește pentru sărbătorirea se
micentenarului partidului. O dată cu ea se 
va sărbători și lumea făuritorilor artei. Sar
cina fiecărui artist, deci și a actorului, este 
să influențeze prezentul, pe cei care trăiesc 
azi, să lumineze drumul spre viitor.

Și mulțumim din toată inima pentru fap
tul că odinioară ar fi părut îndrăzneț pînă 
și in vis. că astăzi, în patria noastră, în tea
trele noastre, alături de graiul lui Eminescu. 
putem vesti adevărul și frumosul și în limba 
lui Petbfi, Schiller, Goldfaden ; mulțumiri 
pentru faptul că pentru prima dată în istoria 
teatrului nostru avem cu toții acoperiș .dea
supra capului, ne bucurăm de aprecieri pen
tru munca noastră de bună credință.

Teatrul este un factor important în viața 
popoarelor. E un factor important dacă știe 
să influențeze prezentul, pe cei ce trăiesc 
astăzi, și dacă știe să lumineze calea spre 
viitor, dacă știe să înfățișeze’ oamenilor O- 
mul. Pentru că menirea principală a teatru
lui este tocmai aceasta.

Tineri și mai puțin tineri știm din ce in 
ce mai bine unde stăm, unde trăim, dar mai 
trebuie să știm că nu sîntem singuri. Nu 
noi am descoperit lumea, lumea ne-a creat 
pe noi, vrind să spună și prin noi ceva im
portant. Să ne cunoaștem deci rosturile, să 
fim conștienți de locul nostru in societate 
să 'învățăm să primim și să îndeplinim sar
cinile care ne revin. Dacă sîntem artiști, tre
buie să știm că niciodată nu vorbim numai 
„în numele nostru" și că’ exprimăm prin 
jocul de scenă adevăruri profunde ale vieții. 
Numai pătrunși de conștiința acestui adevăr 
vom putea să ne îndeplinim misiunea cu
noașterii — adică să cercetăm și să cunoaș
tem pînă la cele mai adinei ascunzișuri gîn
durile noastre, ale semenilor, care îl definesc 
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Din piscul înmuiat în azur, pe care ne 
aflăm azi după grele urcușuri și prometeice 
eforturi, putem admira laolaltă cu țara, în 
ceasul marii sărbători a partidului, minuna
ta ctitorie zidită după chipul și vrerea noas
tră și al cărei nume rostindu-1, sună peste 
Carpați ca un majestuos imn de slavă : „Re
publica Socialistă România".

Ca muzician, format în climatul eferves
cent al acestui ..ev aprins", m-am atașat din 
prima clipă, definitiv și cu toată ființa, ta
lentul și puterea mea de muncă, înaltelor 
idealuri promovate de Partidul Comunist Ro
mân. Patosul anilor de reconstrucție, frea
mătul miiior de șantiere, redeșteptarea și 
emanciparea satelor, deschiderea largă a fe
restrelor tuturor inimilor spre soare, liber
tate și visare creatoare și, mai presus de 
toate, chemările entuziaste ale partidului în- 
demnindu-ne la înfăptuiri și mai cutezătoare 
au germinat an de an atitea și-atîtea cîntece 
pe care le-am scris, pătruns și profund im
presionat fiind de măreția acestor vremuri 
ce vor deveni cindva ..legendare".

Nici n-ar putea fi altfel : ne stau pildă

___________________________________________

Militant 

pentru progres

Zeno VANCEA

ființarea în mai 1921 a Partidului Comunist 
Român creează cadrul ideal pentru afirmarea 
convingerilor asupra rolului activ al artei, a- 
supra finalității moral-estetice a muzicii. De 
la concepția deplinei continuități, cu tradiția, 
pină la aceea a participării active la marile 
deschideri de drumuri în artele de după mij-

Participant 

la luminarea 

drumului

spre viitor

KOVÂCS Gyorgy

pe on, care determină poporul, pentru că 
în definitiv, ce altceva este individul decît 
modul personal și original de a vedea uni
versul. Nici arta în general, nici arta teatrală, 
în special, nu este altceva decît manifestarea 
directă și vie a geniului unui popor. Dacă 
cunoști cultura artistică a unui popor, atunci 
cunoști implicit însăși ființa, idealurile ace
lui popor. Și nu există nici un alt mijloc de 
a le cunoaște.

Mesager al culturii poporului tău ești me
sager al idealurilor sale, după cum abordînd

Atașat înaltelor 
idealuri

ale partidului

Teodor BRATU

din trecut, toți marii fondatori și păstrători 
ai culturii și artei românești — de la Ciprian 
Porumbescu la George Enescu. de la pictorii 

locul veacului, orizontul muzicii românești se 
afirmă bogat în talente și cuprinzător în sti
luri și tehnici de creație. Confirmind printre 
direcțiile sale de fond răspunderea social- 
patriotică și umanistă a actului de creație, 
densitatea expresiei și claritatea ideilor, mu
zica românească se vădește originală și va
loroasă in măsura în care, dincolo de nou
tatea soluțiilor, face să străbată ecoul sensi
bilității artistice proprii națiunii române.

Epoca modernă a creat mari aglomerări de 
oameni în orașe, cu o viață trepidantă ; ea 
solicită prin excelență valorificarea resurse
lor de elevație spirituală de care dispune 
arta. Mai mult ca oricînd, arta generată de 
înaltele aspirații capătă rolul însemnat de a 
oferi publicului posibilitatea unor puternice 
trăiri sufletești, tălmăcite cu autenticitate și 
sinceritate. Acesta este drumul muzicii 
cu adevărat avansate, legată profund și orga
nic de viata spirituală a omului, de idealu
rile și izbînzile societății noastre. Acesta este 
drumul muzicii care, realizată, poate conferi 
autorilor săi dreptul de a fi considerați artiști 
ai poporului.

valorile certe ale repertoriului universal con
tribui la îndeplinirea funcției de cunoaștere 
reciprocă — prin intermediul artei — a cul
turii popoarelor lumii, a idealurilor uma
niste, a năzuințelor de fericire, de prietenie, 
de pace ale întregii omeniri. A cunoaște în
seamnă, aici, a afirma — a afirma, în lim
bajul universal al artei. înaltele comanda
mente ale epocii noastre. Fără această cu
noaștere temeinică omenirea ar trăi în hă
țișul patimilor sufocante. Cunoașterea pro
fundă a culturii, răspîndirea ei largă, aceasta 
este misiunea artiștilor care exprimă cultura 
popoarelor lor.

Șantierele ce împînzesc țara vestesc munca 
febrilă a vieții. Pe oamenii de teatru îi, inte
resează in mod evident mai cu seamă trei 
clădiri in construcție : Teatrul Național din 
București, Teatrul Național din Craiova și 
Teatrul de stat din Tg.-Mureș. Doresc ca a- 
ceste edificii, deocamdată în roșu, atunci cînd 
vor îmbrăca haina de sărbătoare a zilelor de 
muncă, să poată fi identificate nu numai 
prin denumirea lor de teatru, ci mai ales 
prin Spiritul care stăpînește în ele. Slujitorii 
scenei să știe să păstreze totdeauna și în 
toate Împrejurările curată și nealterată dem
nitatea de om și de artist, să umple teatrul 
cu sinceritate, cu adevăr și dreptate, cu în
credere în eficacitatea cuvîntului. Să nu ră
sune in aceste edificii decît glasul umanită
ții și al încrederii în om, al încrederii în 
forța idealurilor noastre socialiste, al încre
derii în viitorul omenirii : să devină aceste 
teatre adevărate „cetăți ale Thaliei".

Este ceea ce ne cere partidul nouă, oame
nilor de teatru români, maghiari, germani 
și de alte naționalități. Este ceea ce înseam
nă a fi artiști ai poporului.

anonimi ai Voronețului la Luchian, de la 
Mihail Eminescu la Tudor Arghezi, de la 
Dimitrie Cantemir la Nicolae Bălcescu și 
Nicolae lorga etc., care, peste vitregiile tim
purilor, s-au constituit neclintit parte inte
grantă cu poporul ce i-a zămislit. Cu atît 
mai mult, astăzi, în condițiile celei mai de
pline libertăți și celei mai fertile ambianțe 
de creație, artiștii români pot și sînt datori 
să dea patriei socialiste tot ce au mai de 
preț in inimile lor. oglindind, in creații vi
brante, eroismul in muncă al poporului, 
viața, dragostea de frumos și năzuințele de 
pace și fericire ale acestuia, mesajul înalt de 
libertate, demnitate umană, echitate socială și 
progres, de prietenie și stimă reciprocă 
intre popoare. înscris cu litere de foc în car
tea de aur a Partidului Comunist Român. A 
răspunde prin opera ta unui asemenea ideal 
de creație înseamnă a fi artist al poporului 
tău, titlu suprem la care aspiră oricare crea
tor animat de sentimentul nobil al iubirii de 
patrie și popor.

Marile opere muzicale din totdeauna și-au 
dobîndit viabilitatea numai prin sondarea 
adincă a sufletului omenesc, prin descoperirea 
miezului esențial al condiției umane. Numai 
atunci au izbutit să dezvăluie dramaticele 
frămîntări și probleme ale existenței, ale 
luptei omului pentru cunoașterea și transfor
marea lumii și a lui însuși, pentru progres 
material și spiritual, pentru ' autoperfecțio- 
nare morală și demnitate, pentru libertate 
și dreptate socială.

In cadrul culturii muzicale din România 
socialistă, dezvoltată în condițiile create de 
puterea populară, creația și interpretarea 
muzicală s-au ridicat pe o treaptă înaltă, iar 
prestigiul muzicii românești a crescut consi
derabil. atît în fața oamenilor din tara noas
tră. cît și peste hotare. Muzicienii noștri din 
trecut au avut de luptat din greu împotriva 
nepăsării oficialității. împotriva celor ne
orientați față de ideea dezvoltării unei arte 
naționale. Prin eforturi încordate și cu se
rioase sacrificii au reușit să pună baza cul
turii și vieții muzicale autohtone.

Dezvoltînd tradiția cintecului patriotic din 
trecut, a cintecului folcloric cu conținut so
cial. a cîntecelor muncitorești revoluționare, 
compozitorii noștri au creat un număr mare 
de coruri și cîntece de masă cu o tematică 
cuprinzătoare, care reflectă optimismul crea
tor al oamenilor muncii, forța lor construc
tivă. Partidului, conducătorul victoriilor ob
ținute de poporul nostru în ultima jumătate 
de veac. îi sînt închinate un număr impu
nător de lucrări, compuse cu însuflețire și 
preluate de formațiile corale profesioniste și 
de amatori. Creșterea armonioasă a tuturor 
genurilor muzicale de la cele mai simple 
pînă la cele mai complexe, afirmarea cît 
mai multor individualități creatoare, reali
zarea măiestriei artistice, oglindirea cit mai 
profundă și multilaterală a realității con
temporane. o strinsă legătură între compo
zitori și mase, lărgirea cercurilor de iubitori 
ai muzicii, iată doar cîteva din imperativele 
ce au stat la baza dezvoltării domeniului mu
zical, ținînd pasul cu toate celelalte domenii 
destinate a ridica bunăstarea spirituală a ce
lor multi. în anii puterii populare.

Ceea ce trebuie să caracterizeze arta mu
zicală românească de azi este preocuparea 
de a reliefa conținutul expresiv al muzicii, 
de a evita efectele virtuozității goale, de a 
elimina convenționalismul. Pătrunși de 
sentimentul înaltei răspunderi față de patria 
noastră nouă socialistă, muzicienii își sporesc 
eforturile pentru ridicarea muzicii românești 
în cadrul culturii noi la nivelul tuturor rea
lizărilor obținute de poporul nostru. Și prin 
slujirea acestui nobil țel creatorii se ilus
trează ca artiști ai poporului.

întotdeauna, am recomandat numeroaselor 
generații de creatori tineri să fie pasionați 
de artă și destoinici, să învețe cu temeinicie 
din arta progresistă a înaintașilor, pentru că 
numai astfel arta lor de mai tîrziu va fi .du
rabilă. va putea cuceri pe deplin inimile as
cultătorilor. va deveni artă a poporului.

Mi-am desfășurat întreaga mea viață și 
activitate creatoare sub imboldul îndemnului 
lăuntric care constituie, totodată, crezul meu 
artistic : „a cînta mereu cu poporul". De a- 
ceea, socotesc că „artist al poporului" este 
acela care cintă laolaltă cu poporul său, care 
în tot ceea ce întreprinde nu scapă din ve
dere să . se adreseze acestuia, contribuind cu 
modestie și abnegație, cu pricepere și dărui
re. prin lucrări vibrante, la îmbogățirea zes
trei naționale moștenită de la înaintași, prin 
lucrări care să ridice pe noi trepte viața spi
rituală a semenilor săi.
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U 650 ÎNFRUNTĂ 
JUNGLA

La ora 8 se luminează, la ora 18 
se întunecă. Un program căruia 
lunile anului îi aduc minime modi
ficări. A trecut perioada ploilor și 
gradele se adună pînă spre 35, 37... 
Am plecat de dimineață spre Galle, 
spre sudul insulei. Șoseaua șerpu
iește pe marginea oceanului. Avem 
în stingă imensitatea de apă care 
duce spre Antarctica. Cîteva sute de 
mile ne despart de Ecuator. Rar a- 
flăm două-trei sute de metri fără 
așezare omenească. Toate casele sînt 
strînse de-a lungul șoselei, fiecare 
gospodar așează la vedere banane, 
ananas, cocos... O interminabilă 
piață cu tejghele improvizate, desti
nată stingerii setei călătorilor. Pal
mierii, toți înclinați — nu semeți, 
nu mîndri și drepți ca brazii — im- 
punînd însă prin înălțimea și curio
zitatea coroanei care se resfiră doar 
în înaltul lor, sînt nedespărțiți de 
ocean și șosea, de om și casă. Intrăm 
în Kalutara și recunoaștem prin 
coșurile expuse dibăcia localnicilor 
de a împleti paie de orez. Și casele 
au uneori acoperișuri din împleti
turi de coajă de nucă de cocos. Două
sprezece mile și sîntem în Bentota 
unde oceanul e bogat în bancuri de 
stridii care ademenesc și pe cei mai 
placizi pescari. Ambalangoda îți ex
pune, după mai puțin de o oră de 
mers, măiestria celor care meșteresc 
măștile, celebrele măști cu care se 
desfășoară dansurile rituale. „Rak- 
sha", „Sanni“, „Kolam“ — cele trei 
tipuri, diferite prin expresie și cu
lori, schițînd trecerea de la tragedie 
la glumă, se pot întîlni laolaltă, se 
pot compara. Lemnul „Kaduru“ pe 
care il folosesc este simplu, străluci
tor, culoarea se așează bine pe el, 
prinde nuanțele cele mai vii.

Se spune că Ceylonul este insula 
„mirodeniilor11 sau insula „de sma
rald", sau insula „paradisului"... O 
vedem, mai mult ca orice, insula 
„culorilor". Cele mai simple straie, 
cele mai simple case sau măști im
pun culorile vii, îndrăznețe : roșu 
aprins, verdele de iarbă, verdele 
plantațiilor de orez și al ceaiului... 
albul florilor de ofrandă, portoca
liul, violetul... Întîlnim lingă Hik- 
kaduwa un alai de nuntă și ochii 
sorb in primul rînd culorile. 30 de 
fete, in 30 de sariuri, fiecare altă 
culoare, alte combinații îndrăznețe, 
acompaniate de sarong-urile alb- 
imaculate ale bărbaților. Aici e 
foarte mult soare, vegetația este lu
xuriantă. Oamenii refuză culorile 
mohorîte, înțhise și răspund soare
lui și plantelor, în primul rînd, prin 
strălucirea straielor lor. Urmărim 
alaiul de nuntă. Se opresc la o casă 
în care pomii au sute de becuri co
lorate, aprinse, vesele, ca Ia o mare 
sărbătoare. Nu părăsim Hikkaduwa 
Înainte de a ne fi arătate grădinile 
de corali, una din marile priveliști 
ale mării in care pești de inimagi
nabile culori joacă una din cele mai 
vechi piese scrise de natură.

Urmează Galle — orașul sudic al 
insulei, străjuit de un vechi fort, 
ca o poartă imensă, largă, spre o- 
cean.

S-a terminat prima parte a dru
mului.

Lăsăm oceanul și, cotind spre 
stingă, intrăm în inima insulei. A- 
cum încep plantațiile de orez migă
los îngrijite, fabricile de ceai presă
rate la aproape fiecare zece milo, 
arborii de cauciuc pe care cupe de 
cocos îi îmbrățișează pentru a le 
extrage sucul. Urcăm, urcăm, timp

de jumătate de oră pînă Ia Wewe- 
goda, unde pe un vîrf de deal se 
află bungalow-ul românilor. Aici nu 
este nimeni dintre „ai noștri". Jei- 
sen, bucătarul care culege „iuțeli" 
pentru „carrî“-uri ne spune că „pă
durarii" vin cel mai devreme pe la 
ora 5—6 după-amiază... De la Cou 
lombo la Galle — 72 mile. De la
Galle la Wewegoda — 8 mile. De 
abia acum începe drumul greu — 
30 de mile pînă în inima junglei.

O mare fabrică de placaj de la 
Gintota și în curînd combinatul de 
la Avissavella pentru plăci aglome
rate. fibrolemnoase (pe care îl con
struiesc tot românii) cer materia 
primă — lemnul. Lemnul, masa 
lemnoasă din junglă, trebuie extrase. 
Sînt peste 150 de specii lemnoase, 
doar 20 prezintă însă interes eco
nomic. Cum să descoperi arida, hora, 
chirihambilia, malaboda — cei mai 
buni copaci ? Cum pătrunzi în de
sișul junglei pentru a aplica trata
mentul de „grădinărit", de selectare, 
nu de „ras", deoarece jungla nu se 
regenerează ? Jungla este închisă.

NOTE
DE CĂLĂTORIE

Este un amestec de diametre și 
înălțimi de arbori de la 1 cm la
3 m, într-o răspîndire haotică.

Numai cu 10 luni în urmă, îna
inte de a începe să fie puse in lu
cru proiectele românilor, țăranul 
ceylonez venea și tăia cu toporul 
copacul care îi trebuia. Apoi ele
fanții tîrau buștenii, elefanții ii 
transportau uneori pe distanțe de 
cîteva mile, drumurile nefiind des
fundate... Inginerul român Dimitrie 
Dabija îmi spunea că primul pas 
făcut a fost amenajarea dru
murilor, 38 de mile de drumuri 
„proiectate", dintre care 18 mile 
drumuri noi, în rest recondiționate. 
Jungla, cu forma ei elipsoidală tre
buia tăiată în două, prin locuri um
blate doar de sălbăticiuni. Apoi se 
cer întinse rețele de drumuri secun
dare pentru a duce la sursa lemnoa
să atit de căutată. Proiectele nu s-au 
făcut doar la masa de lucru. De multe 
ori s-a străbătut cu piciorul cale 
lungă, pentru a se descoperi terenuri 
bune, posibilități de scurtare a dru
murilor...

De la proiectare, la construcție...
4 mile de terasamente noi pe care 
am urcat și noi cu mașina, drumuri 
pietruite, gata pentru asfaltare. Teh
nicianul Radu Trufin ne arată 
podul de 15 m, de tip inundabil, pe 
care l-au terminat, pod care tra
versează un rîu la prima vedere 
neînsemnat, un rîu care în perioada 
inundațiilor însă se umflă pînă la 
3 m în 24 de ore. Drumuri vechi 
s-au modernizat prin penetrare cu 
bitum...

Jungla nu mai are liniștea ei a- 
parentă. La ora „prînzului", doar, o 
mai poți asculta așa cum este : a- 
păsătoare. Un țipăt de maimuță, 
zumzetul cikade-lor dinaintea ploii, 
mișcările încete ale arborilor, un 
fel de perdea obositoare între aer 
și uscat, pasul greoi al elefantului...

Mișcări bruște, chemări disperate 
de ajutor ale unei neînsemnate 
vietăți în fața puterii. Apoi iar li
niște...

Ora „prînzului" a trecut și din 
nou jungla nu mai este apăsătoare. 
P.K. 113 (autocamioane mari, de 5 
tone, eu dispozitiv de autoîncărcare) 
au trecut la lucru. Tractoarele ro
mânești U 650 cu remorci bascu
lante încarcă și descarcă piatră, ba
last, nisip. U 651 cu troliu, cu ope
rații de scos-apropiat, trag bușteni. 
Cele 2 concasoare mobile macină 
piatră. Cele 2 motocompresoare per
forează stincă, pun la dispoziție pia
tra cu material de lucru. Cele 5 
grupuri electrogene cu motoare de 
60 de cai putere luminează, dau 
forță.

Cel mai greu examen pe care l-au 
trecut utilajele și mașinile româ
nești — ni se spune — a fost „tro- 
picalizarea". I.M.S.-urile s-au aco
modat cel mai repede. Le privim 
cum escaladează drumurile desfun
date de ploi, fără greutate, zvelte, 
ușoare. L-am întîlnit pe Ionel Vasile 
punînd în funcțiune un aparat nou 
sosit, explicînd personalului ceylo
nez modul de folosire. Stan Gheor- 
ghe instruia cu răbdare o echipă de 
localnici, demonstrind utilitatea fe- 
răstraielor mecanice. Ing. Stegarii 
minuia abil tractorul forestier, ară- 
tind ușurința manipulării. 160 de 
muncitori ceylonezi urmăresc ex
plicațiile unor specialiști români. 
Fiecare român are o dublură, un cey
lonez care caută să-și însușească teh
nica mașinilor noastre, pentru a fi 
la rîndul său profesor.

Nu este timp de pierdut : fabricile 
cer lemn, iar lemnul este jungla, 
arabescuri de drumuri care trebuie 
dezlegate. După 10 luni de lucru, 
s-au expediat primele mii de metri 
cubi de material lemnos, tăiate de 
ferăstraie mecanice, trase de tractoa
re, transportate de autocamioane. Ne 
gindim la ploile dese — doar sub 
100 de zile pe an se poate lucra vîr- 
tos.

Pentru prima oară jungla ceylo- 
neză a simțit puterea omului. Pentru 
prima oară, aici, elefantul a fost înlo
cuit de un P.K. 113, de un U 650™ 
de un timberjack cu sașiu articulat... 
Doar acolo unde condițiile de teren 
exclud cu desăvîrșire utilajul meca
nic, își face drum elefantul. în rest... 
omul și mașina, puterea și îndrăz
neala. Ing. Ion Cotar, coordonatorul 
lucrărilor, ne precizează că obiectivul 
întregului proiect, punerea în va
loare a bogăției lemnoase a junglei, 
este atins ; el subliniază rodul 
unei aprige munci, al unei bune co
laborări. Mai este mult de lucru în 
Dediagala. De pe acum însă Ceylon 
Plywoods Corporation se gîndește 
la noi proiecte, la noi colaborări cu 
inginerii și tehnicienii români ; se 
gîndește să folosească mașinile ro
mânești pentru a pătrunde în inima 
junglei și la Ghilimale, Bambara- 
potowa, Pick Wilderness...

„Bucegiul forestier" contra ele
fantului ; este o luptă în defavoa
rea împăratului junglei.

Și în această luptă destinată o- 
mului, îmbunătățirii vieții sale, ne 
place să știm că sînt conaționalii 
noștri cei care, dînd viață unui plan 
de colaborare economică, aduc re- 
numele și prestigiul tării și în aceste 
locuri depărtate.

Simone Eickmeier are opt ani. De 
cîteva luni merge la școală. A fost 
înscrisă cu întîrziere și doar în mod 
experimental. După o jumătate de 
an, în urma unui test oficial, s-a 
ajuns la următoarea concluzie : fe
tița, deși are opt ani, nu este aptă 
pentru învățătură. Conducerea școlii 
respective — „Heinrich von Stephan" 
— n-a fost uimită de rezultatul tes
tului. Aceasta pentru că Simone este 
un copil crescut intr-un lagăr. Ea pro
vine din lagărul Kiel-Friedriehsort, 
aflat în administrația serviciului de 
asistență socială, amenajat în caze
matele construite încă înaintea pri
mului război mondial în scopul de
pozitării de muniții și care servesc 
astăzi drept adăpost pentru cei lip
siți de locuințe. Fiecare din cele 110 
persoane ce trăiesc aci dispune de 
mai puțini metri pătrațî decît se con
sideră în landul Hessen necesari unui 
cline.

Cei 47 de adulți și 63 de copii — 
compunînd 19 familii — fac parte 
dintr-o armată de săraci care nu
mără 500 000 de persoane : a celor 
ce nu au locuințe. Eickmeierii, cu 
cei zece copii ai lor, alcătuiesc doar 
una din aceste familii. Ei dorm cu 
toții într-o singură cameră și nu 
dispun de bucătărie, baie sau toaletă. 
Focul se face într-o sobă veche, con
fecționată dintr-o țeavă de tun. O 
ușă de fier, folosită cîndva într-un 
adăpost de apărare împotriva atacu
rilor aeriene, duce pe un culoar în
tunecat, cu aer stătut.

Tatăl Simonei, Uwe Eickmeier, este 
funcționar lâ Biroul brațelor de mun
că din Kiel. Pînă în 1960 el a lucrat , 
la Direcția financiară din oraș și a’ 
primit, din partea autorităților, o lo
cuință de două camere, plus depen

dințe. Cînd după nașterea celui de-al 
treilea copil, și-a schimbat serviciul 
pentru a cîștiga în altă parte ceva 
mai mult, el a trebuit să părăsească 
locuința și să se mute în lagăr.

„Cazematele" nu constituie singu
rul lagăr din Kiel întreținut de ser
viciul social. La o distanță de numai 
jumătate de kilometru se află lagă
rul Gruffkamp. Acesta se compune 
din patru barăci de lemn care da
tează, de asemenea, din perioada di
naintea primului război mondial. In 
barăci locuiesc 33 de familii, însu- 
mînd 133 de copii. Dușumelele au 
crăpături de lățimea unei palme. 
Multe ferestre sînt bătute în cuie, iar 
în unele locuri ploaia trece prin aco
periș. Toaletele, lipsite de apă, sînt 
instalate într-o baracă separată, aflată 
în mijlocul lagărului. La capătul ba
răcilor se află un singur robinet. Mij

loacele de dezinfectare sînt insufi
ciente. La intervale regulate își fac 
apariția păduchii.

Educatoarea, d-na Theimer, care, în 
grădinița „Casa ușilor deschise", con
struită nu de mult, se îngrijește di
mineața și după masă de copiii din 
lagăr, afirmă : „Oamenii nu trebuie 
să locuiască aici ca în locuințe nor-

— proprietate publică — propuse pen
tru demolare au trebuit să se mute în 
lagăr. Acest lucru este valabil și pen
tru locatarii lagărelor din Kiel care, 
în marea lor majoritate, au nimerit 
aid numai pentru că nu sînt în stare 
să facă față cerințelor materiale ale 
„societății de consum". Ei nu au ne
voie de nid un imbold pentru a pă-

Copilul 
din cazemate
nu va merge 
la școală...

Peter
publicist

GRUBBE
vest-german

male, mai ales pentru că sînt singurii 
vinovați de situația în care se află". 
Doamna Theimer greșește. După cum 
a reieșit dintr-o anchetă efectuată în
tr-un alt oraș vest-german, fiecare 
al doilea locatar al lagărelor a nime
rit acolo nu din vina sa. Printre cauze 
se numără : urmări ale războiului, 
boală, rezilierea contractului de în
chiriere de către proprietar sau eva
cuarea din motive de planificare ur
bană. Nu puțini locatari ai unor case

răsi din nou lagărul. Fără Îndoială 
că ei ar vrea să plece, dar nu au 
posibilitatea. Ernst Schulze, de 48 de 
ani, muncitor, căsătorit, locuiește în 
lagăr de 16 ani. „M-aș muta imediat 
— spune el — dacă aș găsi o locu
ință". Dar nu o găsește (la posibili
tățile sale financiare).

Referentul pentru problemele so
ciale din orașul Kiel, consilierul mu
nicipal Kurt Engert, afirmă : „Am 
putea muta imediat o treime din a-

cești oameni". Primarul Barow ră- 
mîne însă realist : „Nu avem sufi
ciente locuințe pentru nevoile so
ciale. Ne lipsesc fonduri pentru a 
construi asemenea locuințe".

In bugetul pe anul 1970, consiliul 
municipal a alocat suma de 300 000 
mărci pentru construcția de locuințe 
în scopuri sociale. Banii n-au fost to
tuși folosiți. „Au uitat de noi" — spun 
oamenii din lagărul Gruffkamp. Pri
marul Barow ripostează : „Nu este 
adevărat. Am renunțat la această su
mă pentru că am ajuns la concluzia 
că nu vom putea efectua construcții 
la valoarea amintită". Au avut loc 
proteste publice, a fost formulată o 
interpelare în consiliul municipal. Ca 
urmare, suma a fost din nou inclusă 
în bugetul local. Timpul era însă prea 
înaintat ca aceste construcții să fie 
efectuate în 1970. Acum se prevede 
ca ele să fie ridicate în anul curent. 
Locatarii lagărelor n-au decît să aș
tepte.

Timp de 12 ani — între 1958—1970 
— pentru nevoile celor lipsiți de lo
cuințe au fost cheltuiți, potrivit celor 
afirmate de primar, 3,8 milioane de 
mărci. La cinci kilometri nord de cele 
două lagăre se află centrul olimpic 
Schilksee. După ultimele date, con
strucția acestuia a costat 72 milioane 
de mărci, din care orașul Kiel a su
portat 7 milioane — adică dublul su
mei cheltuite în ultimii 12 ani pen
tru nevoile celor care nu au locu
ințe.

Circa 60 la sută din locatarii lagă
relor sînt copii. Horst Leckner, di
rectorul școlii „Heinrich von Ste
phan", declară : „Copiii din lagăr își 
dau seama că nu au șanse egale cu 
cei din afara lagărelor". Intr-adevăr, 
cel crescuți în aceste condiții a 14 
șanse mizerabile. Deoarece copiii 
din lagăr nu se bucură de îngrijirea 
și sprijinul necesare pentru a putea 
reuși în viață. Prea de mici ei tre
buie să îndeplinească anumite munci ; 
ei nu învață niciodată să înțeleagă 
lumea înconjurătoare, nimeni nu are 
timpul și nici cunoștințele necesare 
pentru a da răspuns la întrebările 
lor. Fiind prost hrăniți din cea mai 
fragedă copilărie, cînd devin mai mari 
ei prezintă anumite deficiențe, care 
îi fac să dea un randament mal scă
zut în muncă decît semenii lor. în 
rîndurile lor, cazurile de boală sînt 
de două ori mai frecvente decît prin
tre ceilalți copii, iar cazurile de in
capacitate la învățătură — și mai 
multe. Toate acestea sînt cauzate de 
lipsă de îngrijire și nu datorită unui 
grad mai scăzut de inteligență.

Inginerul
aerospațial 

repară televizoare
Încă acum patru ani, in

ginerul Phil Blum era unul 
din cei mai apreciați spe
cialiști ai cunoscutei firme 
americane „Norton Re
search of Cambridge" care 
activează in domeniul cer
cetărilor spațiale. El a pus 
la punct o metodă de fa
bricare a „pulberei lunare", 
folosită de astronauții ame
ricani în scop de antrena
ment. Astăzi, este reparator 
de televizoare.

Inginerul Clare A. Al
drich a lucrat ani de zile în 
cadrul firmei „North Ame
rican Rockwell Corpora
tion" la perfecționarea dife
ritelor sisteme de comandă 
pentru navele spațiale „A- 
pollo". In prezent, își cîș- 
tigă existența ca șofer de 
taxi.

Blum și Aldrich sînt doar 
doi din zecile de mii de 
ingineri și tehnicieni cu 
înaltă calificare care și-au 
pierdut, în ultimul timp,

slujbele și sînt nevoiți acum 
să lucreze ca vopsitori, spă
lători de veselă la restau
rante, vînzători ambulanți, 
fochiști de calorifer etc.

Ca urmare a recesiunii și 
reducerii activității în di
verse domenii, firmele con
structoare de mașini, în spe
cial cele aeronautice, insti
tutele de cercetări, precum 
și alte întreprinderi au pro
cedat la concedieri masive. 
Astfel, unele societăți con
structoare de avioane și e- 
chipament spațial, concen
trate mai ales în California, 
au închis uzine întregi con- 
cediind tot personalul. Al
tele, ca marele concern 
„Boeing Company" din 
Seattle, și-au redus efectivul 
de salariați de la 102 000 în 
1968 la mai puțin de jumă
tate astăzi. Ca urmare, nu
mai în industria astronauti- 
că au fost concediați peste 
16 000 de ingineri.

Deși nu există cifre ofi
ciale, totuși, potrivit celor 
mai precaute aprecieri — 
reproduse de presa america
nă — astăzi în S. U. A. 
45 000—50 000 de ingineri și 
circa 150 000 de tehnicieni 
sînt în căutarea unui post. 
Încă în 1969, din 1,1 mili
oane de ingineri americani, 
n-au avut de lucru 4 000 de 
persoane.

Au scăzut, în mod firesc 
și ofertele de posturi pentru 
tinerii absolvenți. Pentru se
ria care a absolvit în ianu
arie a.c. City College din 
New York, au existat doar 5 
oferte. In ianuarie 1970 — 
erau 170 de oferte, față de 
404 — în 1969.

La aceasta se mai adaugă 
faptul că inginerii care n-au 
lucrat 2 ani în producție cu 
greu mai sînt angajați, chiar 
dacă găsesc un post liber, 
pentru că au rămas în urmă 
cu tehnologia, fiind puși în 
situația să-și schimbe mese
ria.

Caracterizînd situația, Ben
jamin Lax, directorul lui Na
tional Magnet Laboratory de 
pe lingă renumitul Massa
chusetts Institute of Tech
nology, a spus: „Ieri, noi, 
specialiștii, mai eram con
siderați eroi, astăzi — sîn
tem paria".

„Piața brațelor 
fragede"

Antonio (10 ani) și Nicola 
(12 ani) dorm într-un grajd, 
la periferia orășelului Al
tamura, regiunea Apulia. De 
luni de zile n-au mai făcut 
o baie. De luni de zile n-au 
mai fost la școală, pentru că 
trebuie să pască vitele stă- 
pînului în schimbul unei re
tribuții mizere. Cazul, rela
tat nu de mult, cu lux de 
amănunte, de presa italiană, 
a șocat întreaga țară. Și to
tuși...

Folosirea copiilor ca for
ță de muncă ieftină nu este 
în Italia — mai ales în su
dul țării — un fenomen neo
bișnuit. „Adevărata cauză 
a muncii minorilor, a decla
rat Maria Colamonico, depu
tată din partea Partidului 
Comunist Italian în Consiliul 
regional Apulia, rezidă în 
marea sărăcie, în șomajul 
permanent, în subdezvolta
rea cronică a Sudului".

Potrivit unei statistici, a- 
proximativ 600 000 de copii, 
între 6 și 15 ani, nu frecven
tează școala, majoritatea 
fiind nevoiți să mun
cească, deși legea inter

zice munca salariată a a- 
dolescenților sub 15 ani. Fe
tițe de 10—11 ani lucrează 
ca servitoare doar pentru 
hrană și adăpost. Băieți de 
8—10 ani execută diferite 
munci în magazine și depo
zite, cafenele și hoteluri, în 
ateliere. Zeci de mii de co
pii muncesc în agricultură.

După cum relatează zia
rul „Corriere della Sera", la 
Altamura există o adevărată 
piață — „Piața brațelor fra
gede" — care se ține, de 
obicei, în luna august. Aici 
vin părinții cu copiii lor care 
urmează să se angajeze la 
muncă, precum și viitorii 
patroni. Tot aici se stabileș
te și retribuția. Așa, de pildă, 
un morar din Spinazzola își 
plătește ajutorul său în 
vîrstă de 11 ani cu un kilo
gram de făină pentru o zi 
muncă. In schimbul unei re
tribuții la fel de mizere, cei 
ce se angajează ca păstori 
trebuie să lucreze de la 3 di
mineața pînă la 8 seara și 
numai o dată la două săptă- 
mîni pot pleca acasă pentru 
24 de ore.

Smaranda OȚEANU

La început era numai verdele. Și 
liniștea plutea deasupra apelor. In
tr-o zi, tăcerea a fost ruptă de cin- 
tecul primei păsări. Iar în alta, pier
dută în timp, a apărut întîiul om și 
cu el întiiul buștean scobit (canoa), 
ambii integrați in peisajul verde- 
lichid al unei lumi neterminate... 
Cam așa ar putea să sune primul 
verset din geneza Amazoniei.

Cum obsesia necunoscutului are 
darul de a fi și trainică, iată-mă din 
nou în împărăția amazonică, unde, 
într-o îngemănare fantastică, două 
elemente definesc totul cu prezența 
lor copleșitoare : apa și jungla. în 
toate râanitestările ei, viața e con
diționată aici de prodigiosul scenariu 
verde și lichid. De la Santarem urc 
pe Amazon într-o ambarcațiune cu 
nume pretențios (se cheamă ,almi- 
rante tamandare") dar care e o obiș
nuita „gaiola" (colivie), unde pasa
gerii pot alege totuși două clase de 
confort : jos — bănci de lemn, sus — 
hamacuri ce îți asigură somn legă
nat.

O „gaiola" e interesantă și prin 
aceea că nu știi exact nici cînd plea
că, nici cînd ajunge undeva. Ea cir
culă insensibilă la scurgerea timpu
lui, sau mai bine-zis timpul ei e 
amazonic, prin excelență refractar 
măsurării cu ceasornicul. în plus, nu 
se cunosc nici opririle. E destul să 
se audă un foc de armă și mașinis
tul, care do regulă înseamnă întregul 
echipaj, îi*ctinește  dintr-odată mer
sul și acostează, căci împușcătura e 
semnalul unui nou pasager. Acesta 
străbate în „canoa" distanța de la 
locuința sa situată undeva in labi
rintul de meandre și cînd ajunge la 
artera principală practică auto
stopul fluvial, pentru a sosi mai 
ușor și mai repede la destinație. De 
obicei, își duce la tirg produsele 
muncii (fructe, pici, păsări), dar tir- 
gul poate fi la distanțe temerare 
nu numai pentru vîslași, ci chiar 
pentru motorul matusalemic al unei 
„gaiola".

înainte de toate, o călătorie in 
Amazonia înseamnă o reîntoar
cere în spațiu și timp. E pămin- 
tul cel mai nou — asigură specialiștii 
— născut din ultima convulsie geoge- 
nică ce a înălțat Anzii, determinînd 
un proces de modificare radicală a 
fiziografiei pe locurile actualului 
bazin amazonic. Se desfășoară încă 
din plin lupta pentru supremație 
dintre uscat și apă — cu urmări ce-i

duc la disperare pe cartografi. 
Fauna singulară, mai ales prin 
corpolența amfibiilor, ne trimite im
presiile spre paleozoic. întîlnești for
me animale imperfecte, ca un fel de 
tipuri abstracte, ori simple legături 
pe scara evqluției, cum este , jacu", 
pasăre a cărei aripă, de zbor scurt, 
ascunde ghearele piciorului de repti
lă. Se adaugă, în fine, forme de viața 
umană încremenite în preistorie.

Sub aspect fizic, cu Amazonia s-a 
făcut cunoștință pe fragmente, fiind 
încă departe epuizarea întregului.

Desigur, tratatele de botanică, 
zoologie, .microbiologie, ihtiologie vor 
primi încă multă vreme contribuția 
descoperirilor din spațiul amazonic. 
Atenția reporterului, predestinată 
cum este, se îndreaptă însă cu deo
sebire spre „marele absent" al Ama
zoniei : omul. Pe un teritoriu cît ju
mătate din Europa — socotind nu
mai partea braziliană a Amazoniei — 
revine mai puțin de un locuitor pe 
kilometru pătrat și cifra încă nu 
spune totul, fiindcă peste jumătate 
din populație se concentrează în 
trei-patru centre urbane (Belem, 
Manaus. Santarem). Iar dacă adău
găm și o duzină de centre mai mici, 
râmîne un număr cu totul infim pen
tru o arie unde avionul cheltuie ore 
întregi ca să o străbată. Statisticile 
asigura că densitatea demografică 
maximă se înregistrează de-a lungul 
fluviului Amazon — coloana verte
brală a acestui univers verde — 
dar, ureînd pe apele lui, sînt din ce 
în ce mai înclinat să cred că ter
menul „densitate" e mai curind o sim
plă pedanterie lingvistică. Mașinistul 
fumează cite două-trei pipe pină ce 
trecem din nou prin dreptul vreunei 
prezențe umane, materializată într-o 
căsuță suspendată pe piloni sau 
montată pe o plută de bușteni legată 
de țărm pentru a înfrunta sezonul 
creșterii apelor. Brazilianul din 
Amazonia e cunoscut sub numele
generic de „caboclo" și poartă în
semnele metisajului între albi și in
dieni, cu variații ce 
pînă la identificare 
băștinașilor : pielea

merg uneori 
cu înfățișarea 
de culoarea

scorțișoarei, barba rară, linia oblică 
a ochilor, mai ușoară sau mai pro
nunțată, și mai întotdeauna sobrie
tate în gesturi. Culegător de fructe 
sau de „latex" (lichidul arborelui de 
cauciuc), pescar sau vînător, căută
tor de aur, sau, mai rar, agricultor,

REÎNTÎLNIRE
CU „ELDORADO"
un „caboclo" e înainte de toate un 
solitar, pentru care „vecin" poate 
însemna — și de regulă înseamnă — 
o persoană aflată la mulți kilometri. 
De fapt lipsește pe aici noțiunea de 
kilometru : distanța se măsoară in 
zile de călătorie pe șoseaua lichidă, 
lipsită de borne. Amazonul impre
sionează nu numai prin lărgimea sa 
— la confluența cu Xingu, de exem
plu, măsoară 13 kilometri — ci și 
prin instabilitatea comportării. Pe 
unele porțiuni curge cu uimitoare 
viteză, mușcînd malurile, apoi din
tr-o dată se îmblinzește, infiltrîn- 
du-se în intimitatea junglei pe mari 
distanțe, divizîndu-și apele în mai 
multe cursuri, pentru ca din nou să 
și le adune intr-o singură matcă, 
neverosimil de largă.

Vertiginos e saltul de la paradi
siac la infernal în priveliștea ama
zonică. Cînd te aștepți mai puțin, 
culoarea gălbuie a fluviului și albas
trul cerului se topesc brusc într-un 
cenușiu închis, amenințător, iar de 
deasupra, din capacul de nori groși 
și învălmășiți, pornește un tir asur
zitor. în cîteva minute presiunea 
atmosferică și căldura devin insupor
tabile. în plină zi se instalează în
tunericul, sfirtecat de fulgere ca de 
niște gigantice grenade ce împrăștie 
schije de lumină peste jungla cufun
dată în tăcere. S-a isprăvit bonomia, 
fluviul e furios acum ca un bivol 
rănit. Rafalele de vînt înalță valuri 
asemenea mării și „gaiola" se balan
sează periculos. Pasagerii de la „în- 
tîia" au abandonat jocul de cărți cu 
care iși omoară timpul și se aciuiesc 
sub partea acoperită de la mijloc, 
unde o rogojină străveche atenuează 
cum poate impactul ploii, sau mai 
bine-zis a căderii unei maso compac
te de apă. Peste jumătate de oră. ba
teriile cerești amuțesc, vintul devine 
o briză suavă, fluviul se odihnește

și totul reintră în „normal". Iarăși 
apare, la intervale cosmice, cite o 
căsuță urcată pe piloni, de-abia 
perceptibilă cind ruta noastră se 
îndepărtează de țărm ceva mai mult, 
înaintea plecării din Santarem am 
făcut cunoștință cu o modalitate de 
comunicare specific amazonică. La 
„radio rural" din această locali
tate, crainicul Edinaldo Moța, un 
tinăr de 30 de ani. îmbrăcat doar 
în pantaloni scurți și sandale (ter
mometrul arăta vreo 38 grade) se 
așezase în fața microfonului și, cu

• Geneza Amazoniei exas
perează cartografii • Că
lătorie cu „gaiola" • 

„Marele absent" — omul
• „Vînătorii de... arbori"

voce apăsată, dădea citire progra
mului nocturn de anunțuri : „Aten
ție, Nascimento Pinto, de la bordul 
vasului „Eom Guia". Te rog să vii 
urgent căci sîntem în situație groaz
nică. Familia lui Mucuim ne ame
nință. Semnat : Ines Pinto. Implorăm 
pe cei ce ascultă acest aviz să-l 
transmită destinatarului". în acest 
fel, posturile de radio din Amazonia 
substituie poșta și telegraful. Și oa
menii rup izolarea cu aceste mesaje, 
care se aud slab, căci slabe sînt 
toate posturile de emisie. Ziua, Edi
naldo lucrează la o firmă comercială

din localitate, iar seara e crainic, cu 
un rol greu de supraapreciat și ief
tin plătit.

De la Itacotiara abandonez „coli
via". ivindu-se unica posibilitate de 
opțiune pentru o călătorie pe uscat : 
șoseaua Itacotiara-Manaus, singura 
din Amazonia occidentală, cu cei vreo 
două sute de kilometri aproape as
faltați, după două decenii de muncă 
depusă la construirea ei. în prima 
oră de mers cu „jeep-ul“ reușesc să 
număr aproximativ 30 de locuințe de 
o parte și de alta a șoselei, înălțate 
în același stil lacustru, pe piloni, căci 
toată zona e brăzdată de „igarapes", 
un fel de meandre ale afluenților 
Amazonului — care, umflate de ploi, 
pun in primejdie viața oamenilor. In 
jurul locuințelor, cîte un petec de 
pămînt smuls junglei prin ardere și 
întreținut apoi cu sudoare în fața 
ofensivei vegetale.

Șoseaua a fost croită printr-o zonă 
cu mulți castani și arbori de Cauciuc. 
In timpul unui popas fac cunoștință 
cu „vînătorii de arbori" sau „serin- 
gueiros", cum li se spune in portu
gheză celor ce extrag lichidul albi- 
cios din „hevea", din „seringueira", 
sau „hevea brasiliensis", pe numele 
ei științific. Sînt trei bărbați in pu
terea vîrstei. veniți din nord-est, tus
trei snalfabeți și, juridicește, inexis
tenți : nici unul nu are certificat de 
naștere și nu e înregistrat in scrip
tele publice. Evident, nu sînt singu
rii. Unul din ei, Raimundo da Silva, 
de 37 de ani, tocmai se pregătește să 
facă încă un tur prin pădure, echipat 
cu căldarea într-o mină, cu cuțitoiul 
la cingătoare și cu o carabină din 
vremuri de demult prinsă de umăr 
cu o frînghie de iută. înainte de a 
ieși din colibă, Raimundo bea o cană 
de cafea combinată cu puțin „latex" 
Observindu-mi mirarea, ține să mă 
asigure : „E dulce că nici laptele de

vacă nu-1 întrece. Da-i drept că dacă 
bei mult, te încuie". împreună cu 
fratele său mai mare, Luis, și cu 
vărul Edvaldo, el „mulge" 270 de 
arbori, din care se scot cam 120 de 
kilograme de cauciuc pe lună. Stă- 
pînul le plătește un cruzeiro și ju
mătate pe kilogram (cam trei kilo
grame și ceva ar fi un dolar), însă 
scăzind avansurile pentru alimente 
nu le rămîne aproape nimic. Și e 
dură munca unui „seringueiro", una 
din cele mai necompensatoare înde
letniciri. Se apelează la ea cînd nu e 
de ales.

Iată-1 pe Raimundo întoreîndu-se 
din a doua cursă, pe o ploaie toren
țială. Face echilibristică, trecînd cu 
căldarea plină peste un trunchi că
zut de-a curmezișul unui „igarape". 
își înfundă picioarele în nămol cu 
două palme peste ghetele de „latex" 
(fabricație proprie), luptă apoi cu lia
nele, iar cînd ajunge aproape de co
libă se împiedică de-a binelea șl 
varsă jumătate de căldare. Și se ri
dică fără să injure. Comentează doar 
cu un surîs cam forțat :

— Viață amară — nu-i așa ? Și to
tuși, pe asemenea 'vieți s-a clădit 
cîndva faima Amazoniei. E o istorie 
începută de navigatorul spaniol Fran
cisco Orellana, care. în 1540, plecînd 
din Peru, a străbătut pentru prima 
oară cursul Amazonului de la izvoare 
și pînă la Atlantic. Orellana și oa
menii săi au răspîndit în lume ves
tea că ar fi descoperit aici rîvnitul 
„Eldorado" : aur și pietre prețioase 
cu tonele, plus femei de o frumu
sețe răpitoare, vestitele amazoane, 
războinice temute ce le-ar fi dat de 
furcă spaniolilor. Zadarnic însă aș
teaptă cineva să vadă ce a văzut 
Orellana.

în timp ce spaniolii erau ocupați 
cu supunerea incașilor, a maiașilor 
si aztecilor, portughezii au avansat 
lesne în spațiul Amazoanelor. Teore
tic. portughezii începuseră să stăpî- 
nească Amazonia. Insă practic ocu
pau doar cîteva fortărețe. în rest, 
indienii băștinași își duceau viața ca 
întotdeauna și, pe lingă altele, se 
jucau cu niște mingi elastice, iar unii 
își confecționau încălțăminte „pe 
măsură", prin turnarea direct pe pi
cior a unui lichid miraculos. Min
gile acelea inofensive și avansul ciz

măriei locale au constituit prologul 
unei aventuri începute și încheiate de 
doi supuși englezi. în 1762, Fuset Au- 
bley descoperă mingile, analizează 
planta din care Indienii le confecțio
nau și cu asta urcă nemăsurat presti
giul plantei „cauchu", cîștigînd nu
mele respectabil de „hevea brasilien
sis". Maj tîrziu, vulcanizarea a lărgit 
mult sfera de aplicație a cauciucului, 
căutat tot mai intens, mai ales de că
tre industria automobilistică în deve
nire. avidă de pneuri. Cum Amazonia 
era singurul loc din lume unde se 
putea procura cauciuc, ea a fost inva
dată de cohortele vînătorilor de ar
bori. ocupație ce pe atunci se asocia 
strîns cu vînătoarea de oameni, 
fiindcă indienii se opuneau pă
trunderii străinilor și cu deose
bire încercării acestora de a-i 
face sclavi, producători de cauciuc. 
Amazonia devenise un imens „Far- 
West" ecuatorial, în timp ce la 
bursă prețul cauciucului creștea ver
tiginos. Dintr-o simplă așezare india
nă. Manaus a devenit un port al 
cauciucului, cunoscut în toată lumea, 
în 1843, producția de cauciuc nu depă
șea 300 de tone, pentru ca în 1911 să 
treacă de 45 000 tone. Legi draconice 
protejau monopolul brazilian. Și to
tuși, înfruntînd riscul spînzurătorii, 
englezul H.A. Wickmann a furat 70 000 
de butași ai plantei, mituindu-i pe 
membrii echipajului navei „Amazo
nas". Din grădinile botanice ale An
gliei, învățații majestății sale au 
transferat apoi achiziția în coloniile 
britanice din Asia și în scurt timp 
supremația Amazoniei s-a prăbușit. 
De la condiția de furnizor unic, Bra
zilia a ajuns în 1930 să dea numai 
unu' la sută din producția mondială 
de cauciuc. Cînd se producea dezas
trul cauciucului, Kyota Oyama, un 
japonez ce trăiește și azi în Santa
rem, a adus din Asia, tot prin con
trabandă, cîteva semințe de iută și. 
după ani de eforturi solitare, a reu
șit să o adapteze. Astăzi, iuta e una 
din principalele bogății ale Amazo
niei.

Vasile OROS

(A doua parte a reportajului 
din Amazonia va fi - publicată 
intr-un viitor număr al ziarului).



SCÎNTEIA — simbătă 10 aprilie 1971 PAGINA 7
■MMM»

Primiri 
de

la Consiliul 
Miniștri

Cronica zilei

Ministrul construcțiilor de locuințe 

din Danemarca

Vfheri Ia amiază, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România Emil Drăgănes- 
cu a primit pe ministrul construc
țiilor de locuințe din Danemarca, 
Aage Hastrup, care ne vizitează tura 
la invitația Comitetului, de Stat pen
tru Economia și Administrația Lo
cală.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au luat 
parte Petre Blajovici, președintele 
C.S.E.A.L., Ion Găvozdea, vicepre
ședinte al C.S.E.A.L., precum și Tor- 
ben Busck-Nielsen, ambasadorul Da
nemarcei la București.

★
Vineri s-au încheiat convorbirile 

dintre ministrul construcțiilor de lo
cuințe din Danemarca, Aage Has
trup, și președintele Comitetului de 
Stat pentru Economia și Administra
ția Locală. Petre Blajovici.

In cadrul acestora au fost abordate 
probleme de interes reciproc privind 
construcția de locuințe, sistematiza

rea urbană și rurală, posibilitățile de 
dezvoltare a colaborării româno-da- 
neze în acest domeniu.

In aceeași zi, ministrul danez a fă
cut o vizită la Consiliul popular al 
municipiului București, unde a avut 
o întrevedere cu Dumitru Popa, pri
marul general al Capitalei. Au parti
cipat, Dumitru Joița, prim-vicepre- 
ședintele Comitetului Executiv al 
Consiliului popular municipal, alți 
membri ai Comitetului Executiv, 
precum și Torben Btisck-Nielsen, 
ambasadorul Danemarcei la Bucu
rești. Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de vederi privind aspectele 
pe care le ridică construcțiile de lo
cuințe în marile orașe, creșterea 
continuă a gradului lor de funcțio
nalitate și confort.

în cinstea oaspetelui, primarul ge
neral al Capitalei a oferit un dejun, 
iar președintele Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administrația 
Locală un dineu.

(Agerpres)

Ministrul lucrărilor

din
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia Ion Pățan a primit, vineri la 
amiază, pe ministrul lucrărilor pu
blice și locuințelor din Nigeria, F. 
Okunno, care face o vizită în țara 
noastră.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind lărgirea colaborării 
în domeniul construcțiilor între 
România și Nigeria.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a partici
pat ministrul construcțiilor indus
triale, Matei Ghigiu.★

F. Okunno, ministrul lucrărilor 
publice și locuințelor din Nigeria, a

publice și locuințelor

Nigeria
avut vineri întrevederi cu Traian 
Ispas, ministrul industriei materiale
lor de construcții, și cu alți membri 
ai conducerii ministerului. Cu acest 
prilej, au fost discutate probleme 
referitoare la posibilitățile de dez
voltare a relațiilor de colaborare și 
cooperare între organismele de re
sort din România și Nigeria.

în cursul aceleiași zile, delegația 
nigeriană a luat cunoștință de pro
cesul tehnologic de fabricație și a 
apreciat caracteristicile produselor 
întreprinderii de plăci ceramice 
„CESAROM" din Capitală.

(Agerpres)

Vizitele delegației Frontului Național 
de Eliberare din Algeria

în cursul vizitei pe care o între
prinde în tara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R.. delegația F.L.N. — 
condusă de Mansouri Abdelhafid, 
membru al Direcției Centrale, co
misar național al F.L.N. pentru ca
pitală — a avut întîlniri și convor
biri la Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R., Consiliul Central al 
U.G.S.R., C.C. al U.T.C. și Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție.

Oaspeții au vizitat, de asemenea, 
Muzeul de istorie a partidului co

munist, a mișcării revoluționare șl 
democratice din România, noile car
tiere ale orașului București, Fabrica 
de mașini-unelte și agregate, C.A.P.- 
Otopeni. în județele Prahova și Ar
geș, delegația F.L.N. a fost oaspe
tele colectivelor de muncă ale Rafi
năriei Brazi și Combinatului petro
chimic Ploiești, uzinei de utilaj pe
trolier „1 Mai", Institutului de cer
cetări pentru viticultură și vinificație 
de Ia Valea Călugărească. Combina
tului de industrializare a" lettlHfflui* 1 II. III. IV. 
Pitești, Hidrocentralei de pe Argeș.

Vineri dimineață, la Monte Carlo 
au continuat partidele întrerupte din 
cauza ploii din cadrul sferturilor de 
finală ale turneului internațional „o- 
pen" de tenis. Ilie Năstase (România) 
a cîștigat cu 6—3, 6—4, 7—9, 6—2 în 
fața lui Crealy (Australia). Olandezul

Informăm pe amatorii de pronos
ticuri sportive cu ultimele date pri
vind meciurile din programul con
cursului Pronosport nr. 15. Aceste 
informații despre echipele divizio
nare românești și italiene ne-au fost 
transmise prin intermediul A.S. 
Lofeo-Pronosport.

I. U.T.A.—Rapid. La arădeni, a- 
ceeași formație, fără Domide, dar cu 
Fl. Dumitrescu pe aripa stingă. Ra
pid va alinia echipa cu care a început 
meciul contra Stelei, adică cu Năs- 
turescu și Angelescu în atac. In meci 
tur, 0—1. Pronostic : 1, X.

II. S.C. Bacău—Steaua. La gazde, 
indisponibil Băluță. Atacul proba
bil : Ene (Pană), Dembrowski, Ru- 
giubei, Mioc. De la Steaua, n-au 
plecat cu echipa la Bacău nici Ște- 
fănescu. nici Hălmăgeanu, iar Iordă- 
nescu, deși se află în lot, cu mare 
probabilitate, nu va juca. In meci- 
tur, 2—4. Pronostic : 1.

III. Steagul roșu — „U" Cluj. Nu 
sînt anunțate modificări în formația 
brașoveană. La clujeni, va juca Mi- 
hăilă fiindaș central în locul lui So
lomon, iar fundaș stingă va fi Po- 
raschi. In meci-tur, 0—0. Pronostic : 1.

IV. C.F.R. Cluj—Jiul. Linia de

Sesiuni științifice consacrate 
semicentenarului partidului

Vineri dimineața, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, a primit 
în audiență pe Julio Homero Luci
ano Ruiz de Loizaga, în legătură cu 
apropiata prezentare de scrisori de 
acreditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Chile.

★
Vineri, savantul român de renume 

mondial academicianul Henri Coan- 
dă s-a întîlnit cu tineri piloți mili
tari. Eminentul savant a împărtășit 
așpecte inedite din propria-i activi
tate desfășurată în domeniul aero
nauticii, relevînd înalta datorie a ti
nerei generații de a prelua și ridica 
pe noi culmi tradiția valoroasă în 
acest domeniu, in care țara noastră 
s-a afirmat puternic încă de la în
ceputurile lui.

în încheierea întîlnirii, general lo
cotenent Vasiie Alexe, comandantul 
apărării antiaeriene a teritoriului, 
președintele Federației aeronautice 
române, a înminat academicianului 
Henri Coandă Brevetul nr. 1 de per
sonal navigant în aviație, insigna de 
pilot clasa I a aviației militare a 
Republicii Socialiste România, un 
album cu imagini din activitatea mi
litarilor comandamentului apărării 
antiaeriene a teritoriului, precum și 
macheta primului avion cu reacție 
din lume, realizat de savant în 1910, 
pe care este gravată inscripția : „Cu 
mult respect și considerație pentru 
realizările și îndelungata dumnea
voastră activitate în domeniul avia
tic și pe tărîm științific. Din partea 
piloților aviației militare a Republicii 
Socialiste România".

★
Vineri s-au desfășurat la București 

lucrările celui de-al doilea simpozion 
național cu tema „Combaterea po
luării mediului". La lucrări au parti
cipat Miron Nicolescu, președintele 
Academiei, prof. Radu Voinea, mem
bru corespondent, secretar general al 
Academiei, prof. dr. docent George 
Bărănescu, membru corespondent al 
Academiei, rectorul Institutului po
litehnic din București, numeroase ca
dre didactice din învățămintul supe
rior, cercetători, specialiști din in
dustrie și din domeniul sănătății.

★
Vineri ’ seara a părăsit Capitala 

Raymond Poignant, directorul Insti
tutului internațional de planificarea 
educației, de pe lîngă U.N.E.S.C.O., 
care, la invitația Ministerului învă- 
țămîntului. a făcut o vizită In țara 
noastră.

în timpul șederii sale în țara noas
tră. oaspetele a vizitat instituții cen
trale. așezăminte . de învățămînt și 
cultură, interesîndu-se îndeaproape 
de organizarea învățămîntului de 
toate gradele din România, precum 
și mari întreprinderi industriale, 
complexe sociale studențești.

★
Vineri după-amiază, în sala de 

festivități a Casei armatei din Iași 
a avut loc un simpozion cu tema 
„Glorioasa decadă cosmică", organi
zat de Comitetul județean pentru 
cultură și artă. în colaborare cu Casa 
prieteniei româno-sovietice. Despre 
importanta zborurilor cosmice, reali
zate pentru prima oară de cosmo- 
nauții sovietici, despre valoarea ști
ințifică și tehnică epocală a primelor 
zboruri ale omului în spațiu au vor
bit prof. univ. dr. docent Dumitru 
Mangeron, membru al Federației 
internaționale de zboruri interplane
tare. prof. univ. dr. docent Nicolae 

.„CajipiCenxsK de la Institutul politeh
nic, conf. dr. Traian Baran, prorec
torul Institutului de medicină din 
Iași.

La concertul simfonic de vineri 
seara, al orchestrei filarmonicii 
„Moldova", din Iași, și-a dat con
cursul dirijorul Olaf Koch, din 
R.D.G. Programul a cuprins Con
certo grosso opus nr. 6, de Haendel, 
Simfonia nr. 36, de Mozart și Simfo
nia a cineea „Din lumea nouă", de 
Dvorak.

PLENARA CONSILIULUI OAMENILOR I 
MUNCII DE NAȚIONALITATE MAGHIARĂ 

DIN JUDEJUL BIHOR
în cursul zilei de vineri, la Oradea 

s-au desfășurat lucrările plenarei 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară din județul Bi
hor. Pe lîngă membrii consiliului, la 
plenară au participat, ca invitați, con
ducători ai organizațiilor economice 
și obștești, reprezentanți ai vieții cul
turale și științifice, activiști ai orga
nelor locale de partid și de stat.

Informarea prezentată de prof. La- 
dislau Horvăth, președintele consi
liului, a zugrăvit tabloul amplelor rea
lizări înfăptuite în această parte a 
țării în cincinalul recent încheiat, 
contribuția cetățenilor maghiari, ală
turi de oamenii muncii români și de 
alte naționalități la înflorirea și pros
peritatea județului Bihor. Pe iîngă 
realizările economice, în raport s-a 
arătat că pentru copiii oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară, in 
județ funcționează 50 de școli și a- 
proape 100 de secții, cu limba de pre
dare maternă. De asemenea, au fost 
organizate cursuri cu limba de pre
dare maghiară pe lîngă universitatea 
populară din Oradea.

Prin grija consiliului s-au organi
zat ample manifestări in cadrul că
rora au fost evocate o serie de per
sonalități de naționalitate maghiară, 
ca Ady Endre și Bela Bartok.

Pe marginea informării prezentate 
au luat cuvîntul Alexandru Nagy, 
președintele cooperativei agricole de 
producție din Vaida, scriitoarea Bon- 
țos-Nagy Ilona, prof. Szikszai Tibe- 
riu, inspector școlar, și alții. Expri- 
mind satisfacția și adeziunea deplină 
a tuturor cetățenilor de naționalitate 
maghiară din Bihor, față de cuvîn- 
tarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate ma
ghiară din Republica Socialistă Ro
mânia, vorbitorii au subliniat că a- 
plicarea bogatului conținut de idei 
al expunerii va contribui la cimen

tarea frăției și prieteniei dintre po
porul român și naționalitățile conlo
cuitoare. Ei au. făcut, totodată, o sea
mă de propuneri menite să contri
buie la intensificarea și îmbunătăți
rea muncii consiliului județean în 
diferite domenii.

A luat apoi cuvîntul Victor Bolo- 
jan, prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid Bihor, președintele 
consiliului popular județean, care a 
făcut recomandări privind activita
tea de viitor a reprezentanților oa
menilor muncii de naționalitate ma
ghiară, pentru înfăptuirea sarcinilor 
economice și social-culturale ce revin 
județului.

Plenara a cooptat noi membri în 
consiliu.

într-o însuflețire deosebită, part.i- 
cipanții la plenară au adresat o te
legramă Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin care exprimă 
gîndurile și sentimentele de recunoș
tință și de înaltă prețuire ale tutu
ror oamenilor muncii de naționalita
te maghiară de pe meleagurile biho- 
rene, față de politica națională con
secventă, marxist-leninistă, a Parti
dului Comunist Român.

Lucrările plenarei noastre au evi
dențiat condițiile optime de care dis
punem pentru participarea la întreaga 
viață social-politică a țării, la funda
mentarea hotărîrilor care vizează 
toate domeniile de activitate. Călău
ziți de partidul nostru drag, uniți în 
marea familie a României socialiste, 
ne angajăm în fața conducerii supe
rioare de partid, în fața dumneavoas
tră, iubite tovarășe Ceaușescu. să ne 
conjugăm eforturile cu ale tuturor 
oamenilor muncii de pe meleagurile 
bihorene, cu ale întregului popor, 
pentru asigurarea prosperității nați
unii noastre socialiste — se arată în 
telegramă.

(Agerpres)

PLENARA CONSILIULUI OAMENILOR 
MUNCII DE NAȚIONALITATE MAGHIARĂ 

DIN JUDEȚUL SĂLAJ

viața internațională

Reuniunea guvernului R.P. Ungare
INFORMARE ASUPRA SESIUNII COMISIEI MIXTE GUVER

NAMENTALE UNGAR0-R0MANE
BUDAPESTA 9 (Agerpres). — La 

Budapesta a avut loc o ședință a gu
vernului R. P. Ungare. Cu acest pri
lej, relatează agenția M.T.I., Antal 
Apro, vicepreședinte al guvernului, a 
prezentat o dare de seamă asupra ce
lei de-a IX-a sesiuni a Comisiei mix
te guvernamentale ungaro-române 
de colaborare economică, ce a avut 
loc, între 29 și 31 martie, la Bucu
rești. La sesiunea comisiei, a arătat el, 
s-a căzut de acord ca, pe baza priete
niei și intereselor reciproce dintre cele 
două țări, să se lărgească în continua
re colaborarea în domeniul construc

ției de mașini, industriilor chimică, 
petrolieră, energetică, construcțiilor și 
materialelor de construcții, precum și 
în alte domenii. S-a căzut, de ase
menea, de acord asupra dezvoltării 
relațiilor în domeniul cooperării și 
specializării producției. Guvernul 
R. P. Ungare a luat notă și a apro
bat darea de seamă și protocolul pri
vind convorbirile, dind. totodată, dis
poziții miniștrilor de resort să se 
îngrijească de înfăptuirea și folosi
rea deplină a posibilităților în dome
niul cooperării și livrărilor, infor
mează agenția M.T.I.

0 CUVÎNTARE A PREȘEDINTELUI I. B. TITO
BELGRAD 9 (Agerpres). — Pre

ședintele R. S. F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, care se află intr-o vizită 
în Bosnia și Herțegovina, a avut o 
intîlnire cu reprezentanți ai vieții 
publice din localitatea Bugoino.

Noi, a arătat președintele Tito în
tr-o cuvîntare rostită cu acest prilej, 
am trecut la perfecționarea sistemu
lui și la adoptarea amendamentelor 
la Constituție în perioada în care am 
adoptat și programul de stabilizare 
a economiei noastre. Acestea sînt 
două probleme importante, două ac
țiuni importante. Stabilizarea, Insă, 
merge mult mai greu și mai lent de- 
cît ne-am imaginat la început. în 
cadrul programului de stabilizare am

fost nevoiți să procedăm la devalo
rizarea dinarului.

în momentul în care vor fi adop
tate amendamentele — operațiune 
care, după părerea mea, trebuie să 
se încheie încă în vara aceasta — va 
fi constituită noua conducere fede
rală, Prezidiul R. S. F. Iugoslavia, a 
spus președintele Tito. Vă este cu
noscut faptul că am propus să se 
constituie acest organism ca o con
ducere colectivă alcătuită din 22 de 
membri, adică din cîte trei repre
zentanți ai fiecărei republici și cîte 
doi reprezentanți ai regiunilor auto
nome. în această direcție s-a reali
zat un acord.

Conferință de presă la Secretariatul 
de stat pentru afacerile externe al R.S.F.I.

în cadrul manifestărilor consacra
te semicentenarului partidului, la 
Facultatea de filozofie-istorie de la 
Academia de învățămînt social-po
litic „Ștefan Gheorghiu", de pe lîngă 
C.C. al P.C.R., a avut loc o sesiune 
științifică a cadrelor didactice. După 
cuvîntul de deschidere rostit de prof, 
univ. dr. Aron Petric, au fost pre
zentate comunicări privind condițiile 
istorice în care a fost făurit Partidul 
Comunist Român, drumul său glorios 
de luptă în cei 50 de ani de existen
ță, tradițiile■ sale internaționaliste.

La Universitatea din Timișoara 
au început vineri lucrările sesiunii 
de comunicări organizate de sectorul 
de cercetări lingvistice din cadrul 
bazei din Timișoara a Academiei în 
cinstea aniversării semicentenarului 
Partidului Comunist Român. La lu
crări participă acad. Coriolan Dră- 
gulescu, directorul bazei, prof. dr.

doc. I. Coteanu, membru corespon
dent al Academiei, directorul Insti
tutului de lingvistică din Bucu
rești, cadre didactice de la Universi
tatea din Timișoara. Sesiunea a pro
gramat în prima zi comunicări știin
țifice de stilistică literară în unele 
creații poetice argheziene și ale lui 
Al. Philippide și în „Istoria ierogli- 
fieă", a lui D. Cantemir.

în Sala de festivități a Muzeului 
de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democra
tice din România a avut loc în zilele 
de 8 și 9 aprilie sesiunea de comu
nicări tehnico-științifice a Institutu
lui de proiectări pentru construcții, 
cu tema „Tipizarea construcțiilor in
dustriale, metodă eficientă de creș
tere a gradului de industrializare", 
manifestare consacrată semicentena
rului Partidului Comunist Român.

(Agerpres)

(Agerpres)

LOTO
Numerele extrase la tragerea specială 

a primăverii din 9 aprilie 1971 :
Extragerea I : 38 2 6 61 37 13 85 14 35
Extragerea II : 67 24 88 71 17 60 34
Extragerea III : 39 55 19 52 69 85
Extragerea a IV-a : 12 39 66 2 84 41
Extragerea a V-a : 6 73 26 31 23 52 

66 29.

La Zalău a avut loc vineri ple
nara Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară din jude
țul Sălaj. Trăind și muncind în ar
monie deplină cu oamenii muncii 
români, populația maghiară din acest 
județ este angajată plenar în efor
tul general de dezvoltare multilate
rală a patriei — a arătat Fai An
ton, președintele consiliului. în in
formarea prezentată cu acest prilej. 
Politica de zi cu zi a partidului, pre
cum și condițiile de care se bucură 
populația de naționalitate maghiară 
pentru păstrarea și cultivarea tradi
țiilor culturale, pentru dezvoltarea 
pe baze noi a artei, literaturii și 
învățămîntului constituie o reflec
tare a caracterului concret și pro
fund al democrației noastre socia
liste. în județ au fost create noi uni
tăți școlare și o secție cu limba de 
predare maghiară la Universitatea 
populară din comuna Nușfalău, au 
fost inițiate cursuri de studiere a 
limbii materne literare, s-au organi
zat numeroase simpozioane, expuneri. 
Peste 100 de formații artistice de a- 
matori și-au înscris, în repertoriul 
lor, programe în limbile română și 
maghiară, valorificînd bogatul tezaur 
folcloric local.

Participanții la discuții, între care 
Czele Miclos, președintele uniunii 
județene a cooperativelor meșteșu
gărești, Kerekes Tibor, activist de 
partid, Incze Dezideriu, președintele 
Consiliului popular comunal Sam- 
șud. Kadar Eugen, director coordo
nator al școlii din Almaș, Hajos 
Imre, președintele cooperativei agri
cole de • producție din comuna Cras- 
na, Balint Irina, membră a coope
rativei agricole de producție din co
muna Crișeni, și alții, au dat glas 
sentimentelor da, satisfacție, de re
cunoștință profundă, ale întregii popu
lații maghiare din județ față de 
politica promovată de Partidul Co
munist Român, de asigurare a egali
tății depline în drepturi a tuturor 
oamenilor muncii, indiferent de na
ționalitate. Ei au subliniat că atît 
cuvîntarea rostită la plenara Consi

liului oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară din Republica 
Socialistă România, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cît și celelalte 
cuvîntări ale secretarului general al 
partidului, în care sînt evidențiate 
frăția și unitatea trainică dintre po
porul român și naționalitățile conlo
cuitoare, constituie pentru oamenii 
muncii de naționalitate maghiară din 
județul Sălaj imbolduri vii, puter
nice, de a-și înzeci eforturile pen
tru ridicarea producției industriale 
și agricole, pentru obținerea de noi 
succese pe drumul înfloririi continue 
a patriei comune, România socia
listă.

Luînd cuvîntul, Vasiie Cornea, se
cretar al comitetului județean de 
partid, a apreciat activitatea desfă
șurată de consiliu în scopul studie
rii unor aspecte și preocupări ale 
oamenilor muncii maghiari din ju
deț, și a făcut, recomandări privind 
intensificarea colaborării cu diferite 
organizații de masă.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la plenară au 
adoptat textul unei telegrame adre
sate Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spu
ne, printre altele : „Făcindu-ne pur
tătorii gîndurilor și sentimentelor ce-i 
animă pe toți oamenii muncii de 
naționalitate maghiară, din județul 
Sălaj, participanții la plenară își 
exprimă profunda lor recunoștință 
față de modul creator în care parti
dul nostru a rezolvat problema na
țională, asigurînd o deplină egali
tate în drepturi tuturor fiilor patriei, 
indiferent de naționalitate". Toți oa
menii muncii de naționalitate maghia
ră din județul Sălaj, în deplină uni
tate și frăție cu oamenii muncii ro
mâni, și din rîndul celorlalte națio
nalități, se arată în continuare în te
legramă, nu vor precupeți nici un 
efort, că vor munci cu devotament și 
abnegație pentru înfăptuirea neabă
tută a politicii partidului.

(Agerpres)

BELGRAD 9 (Agerpres). — Rețe- 
rindu-se, in cadrul unei conferințe 
de presă, la recentul atentat asupra 
ambasadorului și personalului Amba
sadei iugoslave de la Stockholm, 
purtătorul de cuvînt al Secretariatu
lui de stat pentru afacerile externe 
al Iugoslaviei, Dragoliub Vuița, a 
declarat că se așteaptă ca guvernul 
suedez să întreprindă toate măsurile 
pentru pedepsirea criminalilor și îm
piedicarea unor asemenea activități 
teroriste.

Vorbind despre vizita ministrului 
de externe finlandez Ia Belgrad, 
purtătorul de cuvînt a subliniat că 
aceasta a fost foarte rodnică, con
vorbirile purtate dovedindu-se utile 
pentru ambele părți. A fost exami
nată în mod deosebit, a declarat el, 
situația din Europa și activitatea 
desfășurată in vederea pregătirii 
Conferinței pentru securitatea euro
peană — problemă în care s-a ma

nifestat o apropiere a punctelor de 
vedere ale celor două țări.

Rugat să-și expună părerea în le
gătură cu știrile de presă privind o 
posibilă vizită a secretarului de stat 
Mirko Tepavaț în R.P. Chineză, pur
tătorul de cuvînt a răspuns : „Schim
bul de delegații Ia nivel înalt ar fi 
în concordantă cu stadiul actual al 
relațiilor dintre Iugoslavia și R.P. 
Chineză. Prin urmare, în principiu 
nu ar putea fi exclusă nici posibili
tatea vizitei in R.P. Chineză".

★
ROMA. — Agenția Taniug Infor

mează că Regele Gustav VI Adolf 
al Suediei, care se află în Italia, a 
adresat președintelui R.S.F. Iugosla
via, Iosip Broz Tito, o telegramă în 
care își exprimă regretul în legătură 
cu atentatul comis miercuri împo
triva ambasadorului Iugoslaviei in 
Suedia.

Ședința Prezidiului 
guvernului R. S. Cehoslovace

PRAGA 9 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția C.T.K., la Praga 
a avut loc o ședință a Prezidiului 
guvernului R. S. Cehoslovace, pre
zidată de Lubomir Stvougal, pre
ședintele guvernului. Cu această o- 
cazie, a fost examinat proiectul de 
directive al celui de-al XIV-lea 
Congres al P.C. din Cehoslovacia

privind planul de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anii 1971—1975.

Prezidiul a examinat, de aseme
nea. raportul preliminar privind 
construcția conductei pentru trans
portul gazelor din Uniunea Sovietică 
spre R. F. a Germaniei, Austria ți 
R. D. Germană; via Cehoslovacia, și 
a aprobat o serie de măsuri vizînd 
realizarea acestui proiect.

vremea
Ieri în țară : vremea a fost frumoasă 

în toate regiunile. Cerul a fost variabil 
mai mult senin, exceptînd Oltenia, unde 
înnorările au fost mai accentuate în 
cursul dimineții. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit, temperatura aerului 
la ora 14 oscila între 6 grade la Sulina 
și 20 de grade la Gurahonț, Chișinău 
Criș și Vărădia. In București : vre

mea a fost frumoasă, cerul senin. Tem
peratura maximă a fost de 16 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 11, 
12 și 13 aprilie. în țară : vreme căl
duroasă în prima parte și în răcire 
ușoară spre sfîrșitul intervalului. Cerul 
va prezenta înnorări mai accentuate 
în jumătatea de sud-vest a țării, unde 
ploile vor fi mai frecvente. Vînt potri
vit cu intensificări de scurtă durată. 
Temperatura minimă va fi cuprinsă 
între 4 și 14 grade, iar maximele între 
12 și 22 de grade, izolat mai ridicate 
la început. La București : vreme căl
duroasă la începutul intervalului, apoi 
în răcire ușoară. Cerul va fi variabil, 
ploi de scurtă durată în prima parte 
a intervalului. Vînt potrivit cu inten
sificări trecătoare.
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Plenara
Consiliului national

9

pentru știință 
și tehnologie

th zilele de 8 și 9 aprilie a avut loc 
Plenara Consiliului național pentru 
știință și tehnologie. Plenara a dez
bătut și aprobat proiectul Progra
mului cercetării științifice pe pe
rioada 1971—1980 și proiectele pro
gramelor prioritare de cercetare 
științifică.

în expunerea făcută la plenară, 
ing. Gheorghe Cioară, președintele 
C.N.S.T., a relevat contribuția cer
cetării științifice la rezolvarea unor 
probleme importante ale construc
ției socialiste, perspectivele și sar
cinile ce revin activității de cerce
tare în următorii ani. Vorbitorul a 
expus pe larg principalele elemente 
constitutive ale proiectelor Progra
mului cercetării științifice pe’ pe
rioada 1971—1980 și ale programelor 
prioritare care definesc obiectivele, 
direcțiile și tematica activității știin
țifice și stabilesc efortul financiar, 
material și uman, precum și efectele 
estimate a fi obținute în economia 
națională pe calea promovării știin
ței și tennologiei. Orientarea gene
rală a acestor programe — a subli
niat vorbitorul — izvorăște din Ho- 
tărîrile Congresului al X-lea al Par
tidului Comunist Român, din sarci
nile rezultate în ședința Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. și a gu
vernului din 25 noiembrie 1970.

In cadrul dezbaterilor s-a subli
niat necesitatea adaptării continue 
a programelor la noile cerințe ale 
dezvoltării economice și sociale, pre
cum și a elaborării de noi programe 
prioritare axate pe obiective com
plexe de importantă deosebită. Tot

odată, s-a subliniat rolul prog
nozelor în știință și tehnologie 
și s-a hotărît intensificarea acestei 
activități. S-a evidențiat, în același 
timp, necesitatea îmbunătățirii acti
vității de planificare a cercetării 
științifice în vederea unei mai judi
cioase repartizări pe ramuri și do
menii a mijloacelor financiare aloca
te de stat. S-a reliefat, totodată, ne
cesitatea extinderii legăturilor con
tractuale între catedre, unități de 
cercetare și întreprinderi economice.

Plenara a reliefat, de asemenea, 
sarcinile importante ce-i revin Con
siliului național in domeniul tehno
logiei, stabilind măsuri concrete în 
acest sens.

într-o atmosferă entuziastă cei 
prezenți au adresat o telegramă Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune, printre 
altele : Membrii Consiliului național 
pentru știință și tehnologie întru
niți în ședință plenară de lucru își 
exprimă și cu acest prilej atașamen
tul deplin față de politica înțeleaptă, 
clarvăzătoare, internă și externă a 
partidului, călăuză sigură a poporu
lui nostru în făurirea României so
cialiste. Ei au subliniat profunda lor 
recunoștință l'ață de tovarășul Nico
lae Ceaușescu pentru indicațiile pre
țioase și sprijinul permanent acordat 
dezvoltării științei și tehnicii, crește
rii contribuției cercetării științifice 
proprii la dezvoltarea pe o treaptă 
superioară a economiei și culturii.

(Agerpres)

BOX :

întrecerile pe zone 

ale campionatelor individuale

TENIS:

Turneul de la Monte Carlo
• Năstase și Țiriac în semifinale

De la Galați, corespondentul 
„Scînteii" Stelian Savin ne comu
nică : „Programată să se desfășoare 
in trei gale preliminare, plus reu
niunea finală, etapa de zonă de la 
Galați s-a consumat doar pe par
cursul a două gale (!), încheindu-se 
cu două zile mai devreme decît pre- 
văzuseră organizatorii locali. Cauza ? 
Pur și simplu, lipsa de... competi
tori ! O bună parte dintre boxerii 
care trebuiau să-și dispute șansele 
la întrecerile zonei de la Galați nu 
s-au prezentat, acest fapt punind 
sub semnul întrebării modalitatea în 
care a fost concepută de către fede
rație etapa zonaiă a campionatului 
național.

Dintre deciziile pronunțate în re
uniunea finală, corespondentul nos
tru semnalează că publicul a deza
probat decizia din meciul D. Mihal- 
cea (Dinamo) b.p. V. Bute (Oțelul 
Galați) și în special pe aceea din 
partida V. Deșliu (Buzău) b.p. V. Te- 
cuceanu (Rapid București), în care 
bucureșteanul acumulase un avantaj 
net în ultimul rund.

Situația sesizată de coresponden
tul nostru din Galați nu reprezintă, 
nici pe departe, o excepție. De pildă, 
Radu Apostol, corespondentul „Scîn
teii" de la Constanța, își intitulează 
nota trimisă redacției „Fiasco pugi
listic !“, semnalînd : „Faza de zonă 
a campionatului individual de box 
s-a epuizat cu două zile mai devre
me. Cele patru gale programate 
inițial (estimîndu-se 55 de întilniri) 
au stîrnit un larg interes la Con
stanța. Dar, la pomul lăudat... slabă 
participare ! Numai 30 de boxeri. în 
loc de peste 60 cît fuseseră prevâ- 
zuți, absența totală a luptătorilor 
din unele județe (ca Ilfov, de exem
plu) — au făcut ca cele patru gale să 

se comprime în două. In această 
situație, boxerii fruntași au făcut un 
fel de scurt concediu la mare, îna
intea sezonului propriu-zis. Meciurile 
au arătat mari diferențe de valoare 
intre combatanți. Dovadă : din cele 
10 partide disputate joi în gala fi
nală, nu mai puțin de șase s-au 
terminat înainte de scurgerea timpu
lui regulamentar, prin decizii de 
abandon și K.O.

Din Turnu Severin, coresponden
tul „Scînteii" Anghel Ion ne comu
nică printre altele că semigreul 
M. Constantinescu și-a făcut K.O. 
adversarul, pe Gh. Ciovică (T. Se
verin), chiar la începutul primului 
rund, iar N. Gîju (Steaua) a ciștigat 
la puncte, cu greutate, în fața foarte 
tinărului Ion Mariș (Cîmpulung 
Muscel), considerat revelația galei. 
Decizia juriului a fost însă vehe
ment contestată de public. De la Tg. 
Mureș, unde au participat boxerii 
din județele Satu-Mare, Maramureș. 
Harghita și Mureș, corespondentul 
„Scînteii" Deaki Lorand ne trans
mite opinia delegatului federal 
(I. Niculescu) care apreciază pozitiv 
efortul organizatorilor locali și com
petența arbitrajelor. In schimb, me
ciurile nu s-au ridicat peste nivelul 
mediu, în special din cauza lipsei 
de pregătire fizică a unor tineri pu- 
giliști. Despre întilniri inegale, din 
cauza diferențelor de pregătire și 
posibilități, cu urmările firești — 
abandonuri și K.O. — ne relatează 
din Ploiești corespondentul „Scîn
teii", Constantin Căpraru. De astă 
dată, despre Calistrat Cuțov sîntem 
informați că a făcut o veritabilă de
monstrație în partida cu V. Pîndaru 
(Plopeni), partidă ce a plăcut mult 
publicului.

Pentru amatorii de pronosticuri sportive

Okker l-a învins cu 7—5, 6—2, 1—6, 
6—4 pe iugoslavul Jovanovici.

în semifinalele competiției, Ilie 
Năstase va juca contra englezului 
Taylor, iar Ion Țiriac se va întîlni 
cu Okker.

fundași a gazdelor : Burtacu, Lupu, 
Fanea, Roman. în poartă, Nagel. în 
atac va reintra Soo, alături de 
S. Bretan, Tegean și Petrescu. La 
Jiul, apărarea va fi următoarea : 
Stan-Popescu, Georgescu, Stoker, 
Tonca. In meci tur, 0—2. Pronostic: 1.

V. Universitatea Craiova—Petrolul.
Meciul se va disputa în orașul Sla
tina. Echipa craioveană va fi însoțită 
de 4 000 de suporteri. In centrul li
niei de fundași vor juca Deselnicu 
și Bitlan, iar atacul va fi alcătuit 
din Martinovici, Oblemenco, Neagu, 
Bălan. Petroliștii vor avea halfia 
Crîngașu-Moraru (Iuhasz) iar în atac 
pe Ciucu, Dincuță, Ciupitu. Grozea.

' în meci-tur, 1—3. Ponostic : 1.
VI. Politehnica—F.C. Argeș. Am

bele echipe nu anunță modificări de 
formații. In meci-tur, 2—2, Pronos
tic : 1. X.

VII. Dinamo—C.F.R. Timișoara. Se 
pare că la bucureșteni de astădată 
va reintra Cheran. La oaspeți, halfia 
și atacul se vor prezenta astfel : 
Chimiuc. Seceleanu-Floareș, Bojin, 
Regep, Panici. In meci-tur, 2—1. 
Pronostic : 1.

VIII. Bologna—Cagliari. Gazdele

HANDBAL:
„CUPA LATINO- 
MAGHREBIANA”

In cea de-a treia zi a competiției 
internaționale masculine de handbal 
„Cupa latino-maghrebiană" (rezer
vată ecnipelor de tineret), selecțio
nata României a învins cu scorul de 
10—2 . (4—1) reprezentativa Marocu
lui. Intr-un alt joc. formația Por
tugaliei a întrecut cu 7—5 (3—3) e- 
chipa Spaniei.

In clasament conduce echipa Româ
niei cu 4 puncte (din două jocuri), 
urmată de Portugalia, Franța — 3 
puncte (2 jocuri), Spania — 2 puncte 
(3 jocuri) și Maroc — 0 puncte (3 
jocuri).

vor alinia cea mai bună formulă de 
atac : Perani, Rizzo, Savoldi, Bul- 
garelli, Pace. Oaspeții își vor întări 
apărarea prin reintrarea lui Cera, 
insă Riva va lipsi in continuare. în 
meci-tur, 1—2. Pronostic : X, 1.

IX. Foggia—Fiorentina. Formațiile 
probabile, aceleași din etapa trecută, 
în meci-tur. 0—3. Pronostic : X, 1.

X. Lanerossi—Juventus. La gazde, 
fundașul Santin este înlocuit cu Fa- 
loppa. Juventus va avea în poartă 
pe Tancredi. în meci-tur, 1—2. Pro
nostic : X.

XI. Milan—Napoli. în această par
tidă, derbiul etapei, ambele echipe 
vor avea în formații toate vedetele, 
în meci-tur. 2—0. Pronostic : 1.

XII. Torino—Verona. Meciul se 
joacă într-un oraș „neutru", terenul 
din Torino fiind suspendat. La Ve
rona, va juca în poartă Pizzabala, în 
locul lui Colombo, iar D’Amato, în 
atac. în locul lui Bergamaschi. în 
meci-tur, 0—1. Pronostic : X. 2, 1.

XIII. Varese—Inter. La gazde, re
intră Morini, iar la oaspeți, nu v« 
juca mijlocașul Bertini. în meci-tur 
2—3. Pronostic : X.



viața internațională
încheierea lucrărilor Congresului

MOSCOVA 9 (Agerpres).— Cores
pondență de la L. Duță și S. Podină : 
Vineri dimineața, delegații la cel 
de-al XXIV-lea Congres al P.C.U.S. 
au adoptat în unanimitate rezoluția 
congresului cu privire la raportul de 
activitate al Comitetului Central, ho- 
tărîrea privind schimbările parțiale 
în statutul P.C.U.S., hotărîrea cu pri
vire la aprobarea directivelor Con
gresului al XXIV-lea al P.C.U.S. pri
vind planul cincinal de dezvoltare a 
economiei naționale a U.R.S.S. pe anii 
1971—1975.

A avut loc apoi ședința finală a 
Congresului al XXIV-lea al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice. în 
marea sală a Palatului Congreselor 
se aflau aproape 5 000 de delegați — 
reprezentând partidele comuniste din 
republicile unionale, organizațiile de 
partid de ținut, regionale, raionale și 
orășenești din U.R.S.S. — precum și 
delegațiile din partea partidelor co
muniste și muncitorești, democratice 
șl de stînga din străinătate. Era pre
zentă delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, delegație din 
care fac parte tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Janos Fa- 
zekas, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., și Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., ambasado
rul Republicii Socialiste România la 
Moscova.

Luînd cuvîntul, Leonid Brejnev a 
anunțat că congresul a ales noile or
gane conducătoare ale partidului : 
Comitetul Central, Comisia Centrală 
de Revizie și Comitetul controlului de 
partid. El a mulțumit, în numele Co
mitetului Central, pentru încrede
rea acordată de către delegații 
la congres. în prima sa ședin
ță plenară, a spus vorbitorul, Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice a ales ca 
membri în Biroul Politic pe urmă
torii tovarăși : L. I. Brejnev, N. V. 
Podgornii, A. N. Kosighin, M. A. 
Suslov, A. P. Kirilenko, A. I. Pelșe, 
K. P. Mazurov, D. S. Poleanski, P. E. 
Șelest, G. I. Voronov, A. N. Șelepin, 
V. V. Grișin, D. A. Kunaev, V. V. 
Scerbițki, F. D. Kulakov. Au fost 
aleși, totodată, șase membri supleanți 
ai Biroului Politic. Din secretariatul 
C.C. al P.C.U.S. fac parte : L. I. Brej
nev, secretar general, M. A. Suslov, 
A. P. Kirilenko, F. D. Kulakov, D. F. 
Ustinov, P. N. Demicev, I. V. Kapi
tonov, B. N. Ponomariov, K. F. Ka- 
tușev, M. S. Solomențev.

Președinte al Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.U.S. a fost ales G. F. 
Sizov, iar președinte al Comitetului 
controlului de partid — A. I. Pelșe.

După ce a mulțumit delegaților 
pentru contribuția adusă la buna des
fășurare a lucrărilor, vorbitorul a a- 
rătat că, în domeniul politicii eco
nomice a U.R.S.S., linia trasată 
congres urmărește dezvoltarea în 
continuare a economiei, științei și 
culturii, ridicarea nivelului de trai al 
poporului sovietic. în domeniul poli
ticii externe, linia elaborată de con
gres este cea a păcii și securității in
ternaționale, a întăririi frăției cu ță
rile socialiste și alianței cu forțele 
de eliberare și antiimperialiste din 
întreaga lume.

L. I. Brejnev a urat delegaților la 
congres, tuturor comuniștilor, între
gului popor sovietic succese în înfăp
tuirea programului adoptat de con
gres. Răsună apoi acordurile „In
ternaționalei".

Lucrările
•1 P.C.U.S.

C.U.S

de Demonstrație la Co
ventry (Anglia) împo
triva măsurilor antisin- 

dicale

R. P. CHINEZĂ

Congresele de partid din 
provinciile Fukien și Shandun

PEKIN 9 — Corespondentul Ager
pres, I. Gălățeanu, transmite : La 
Fuciou, capitala provinciei Fukien, 
și la Tzinan, capitala provinciei 
Shandun, din R. P. Chineză au avut 
loc congresele de partid provinciale.

în rapoartele prezentate și în ca
drul dezbaterilor au fost relevate rea
lizările deosebite din ultimii ani in 
diferite domenii de activitate, ară- 
tîndu-se că, în 1970, în agricultura 
celor două provincii a fost realizată 
cea mai ridicată producție de pînă a- 
cum. Rapoartele au subliniat că în 
construcția economică trebuie să se 
acorde prioritate agriculturii pentru

ca într-o perioadă scurtă să poată fi 
înfăptuite prevederile din programul 
național de dezvoltare a agriculturii, 
iar în industrie să se pună accent pe 
ramurile metalurgică și siderurgică, 
să se extindă baza de materii prime. 
Totodată, este necesar să se accele
reze dezvoltarea industriei locale.

Congresele au chemat pe comuniștii 
și locuitorii celor două provincii să 
depună eforturi sporite pentru înfăp
tuirea sarcinilor trasate de cel de-al 
IX-lea congres al P. C. Chinez și de 
plenara a doua a Comitetului Central.

Apoi, delegații au ales organele de 
partid provinciale.

T

Congresului al XXIV-lea 
s-au încheiat.

Complot
dejucat în Mali

BAMAKO 9 (Agerpres). — 
Autoritățile militare din Mali 
au dejucat un complot care viza 
răsturnarea actualului regim de 
Ia Bamako.

într-un mesaj radiodifuzat, loco
tenentul Moussa Traore, președintele 
Consiliului militar al eliberării na
ționale, a anunțat că acțiunea îm
potriva regimului a fost condusă de 
căpitanul Yoro Diakite, vicepreșe
dinte al Consiliului militar al e- 
liberării naționale, șl 
pentru problemele informațiilor 
aceluiași organism, Malik 
Moussa Traore a declarat că 
tele care au participat la 
acțiune au complotat de pe . 
„antinaționale, antiafricane și retro
grade", urmărind să abată țara de 
pe calea dezvoltării economice și po
litice independente.

Joi seara, postul de radio Bamako 
a comunicat că, în urma unei reu
niuni extraordinare a guvernului. 
Yoro Diakite și Malik Diallo au fost 
excluși din Consiliul militar al eli
berării naționale.

militar 
de comisarul 

al 
Diallo, 

elemen- 
această 
poziții

RECEPȚIE OFERITĂ DE C.C. AL P.C.U.S

LUPTE VIOLENTE ÎN CAMBODGIA
PNOM PENH 9 (Agerpres). — 

Lupte deosebit de violente se desfă
șoară de-a lungul șoselei nr. 4 din 
Cambodgia între forțele populare de 
rezistență și trupele administrației 
Lon Noi — Sirik Matak, care în
cearcă să ocupe mai multe tronsoane 
ale acestei căi de comunicație con
trolate de forțele patriotice. Mai 
multe atacuri lansate de trupele re
gimului de la Pnom Penh au fost 
respinse de forțele patriotice. în 
cursul luptelor desfășurate corp la

corp, patrioții au scos din luptă 100 
soldați inamici. Comandamentul mi
litar al generalului Lon Noi a recu
noscut — transmite agenția France 
Presse — că forțele populare de re
zistență au 
asupra pozițiilor din jurul 
lității "■ ’ ”
sate ale administrației de la Pnom 
Penh s-au repliat sub presiunea 
exercitată de forțele patriotice, care 
și-au continuat atacurile în 
cursul zilei de joi.

lansat atacuri violente 
loca- 

Kirirom. Unitățile avan-
Sl-A PREZENTAT

tot

chile Un nou pas

MOSCOVA 9 
tetul Central al 
neri, la Palatul Congreselor 
Kremlin, o recepție în cinstea dele
gațiilor partidelor comuniste, munci
torești, democratice și de stînga de

(Agerpres). — Comi- 
P.C.U.S. a oferit vi- 

din

peste hotare, participante la Con
gresul al XXIV-lea al P.C.U.S.

La recepție a luat parte și delega
ția Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a participat la lucrările Con
gresului al XXIV-lea al P.C.U.S.

Saigonezii au
Ham

evacuat

1N SPRIJINUL CONVOCĂRII UNEI
CONFERINȚE A SECURITĂȚII EUROPENE

• Luări de poziție în Austria și R. F. a Germaniei

VIENA 9 — Corespondentul Ager
pres, P. Stăncescu, transmite : Un 
grup de personalități austriece, prin
tre care profesorii Fabigan, Fellner, 
Schedling, Schmetterer, Schoenfeld 
și Schwab, au dat publicității o de
clarație în care sprijină convocarea 
unei Conferințe a securității euro
pene. Autorii menționează că efortu
rile pentru crearea unei baze sigure 
păcii in Europa pot fi încununate de 
succes prin contribuția fiecărei țări 
în parte, prin luările de poziție și 
inițiativele guvernelor, prin angaja
rea opiniei publice.

Țările neutre europene pot și tre
buie să contribuie la acest proces — 
arată semnatarii declarației. Ei sa
lută faptul că guvernul austriac s-a 
pronunțat pentru o conferință ge- 
neral-europeană pentru securitate și 
cooperare și îi adresează apelul de 
a acționa prin inițiative proprii pen
tru depășirea obstacolelor care mai

stînjenesc r.ealizarea unei astfel 
reuniuni.

Autorii declarației își 
sprijine toate acțiunile 
drept scop intensificarea 
jnțre statele europene.

de
să 
au

propun 
care 

colaborării

dinBONN. — în diferite orașe __
R. F. a Germaniei au avut loc mani
festații organizate cu prilejul Săp- 
tămînii de luptă pentru convocarea 
Conferinței general-europene asupra 
securității, pentru ratificarea tratate
lor încheiata de R. F. a Germaniei 
cu Uniunea Sovietică și 
și pentru încetarea ;
S. U.A. în Indochina.
de persoane au participat la un 
miting organizat în orașul Stutt
gart, demonstrații și mitinguri de 
masă desfășurîndu-se, de asemenea, 
la Dusseldorf, Frankfurt 
Kiîln, Kassel, Karlsruhe 
orașe.

Polonia 
agresiunii 

Pește 3 000

pe Main, 
și în alte

SAIGON. — Trupele regimului 
Thieu-Ky au evacuat joi baza Ham 
Nghi, situată între complexul militar 
de la Khe Sanh și frontiera laoțiană. 
Baza a servit ca punct de sprijin al 
trupelor regimului de la Saigon, 
angajate in intervenția din Laos.

WASHINGTON. — Intr-un discurs 
pronunțat joi, senatorul Edmund 
Muskie, unul din candidații poten
țiali ai Partidului democrat la func
ția de președinte, a declarat că spri
jină pe deplin demonstrațiile și cele
lalte manifestări antirăzboinice orga
nizate in S.U.A. în cadrul „ofensivei 
de primăvară". Muskie a arătat că 
există aspecte numeroase ale politi
cii Administrației in Asia de sud-est 
care generează proteste legitime din 
partea opiniei publice. El a enume
rat „invadarea Laosului, intensifica
rea bombardamentelor, neglijarea 
convorbirilor de pace de la Paris și 
prezentarea confuză șl incoerentă a 
evoluției situației din Indochina". 
Toate acestea, a relevat senatorul 
democrat, „generează un evident 
sentiment de frustrare, care cuprinde 
tot mai mulți oameni, indiferent de 
virstă, ocupație, credințe religioase 
sau politice".

agențiile de presă transmit
Ministrul român al co

merțului exterior, Bur- 
tică, care, la invitația ministrului 
iranian al economiei, Houshang An
sari. a efectuat, timp de cinci zile, 
o vizită oficială în Iran, a părăsit 
vineri dimineață Teheranul.

Convorbiri preliminare 
între reprezentanții Bulga
riei, Greciei și Turcieiin prt>- 
blema posibilităților de colaborare 
dintre cele trei țări în domeniul fo
losirii apeloc cursului inferior al rîu- 
lui Marița au avut loc între 29—31 
martie la Sofia, informează agenția 
B.T.A. La convorbiri au participat, 
de asemenea, reprezentanți ai pro
gramului O.N.U. pentru dezvoltare. 
Convorbirile s-au desfășurat intr-un 
spirit de prietenie și bună vecină
tate, fiecare parte exprimîndu-și 
sincer părerile în problema respec
tivă.

maior Han Yong Ok. a trimis Co
misiei țărilor neutre de supraveghere 
a armistițiului din Coreea o scrisoare 
în care se arată că. în ultima vreme, 
S.U.A. au introdus noi cantități de 
armament în Coreea de sud, violînd 
astfel acordul de armistițiu și spo
rind încordarea în această parte a 
lumii. Scrisoarea subliniază necesi
tatea încetării unor astfel de acțiuni 
și a retragerii armamentului și tru
pelor americane din Coreea de sud, 
informează agenția A.C.T.C.

în fața deputaților poziția cabinetu
lui său față de problema în discuție, 
relevînd dorința guvernului de a 
căuta ca revizuirea concordatului să 
aibă loc pe calea unui acord bilate
ral pentru a se ajunge la rezolvarea 
problemelor care se pun între Va
tican și statul italian.

trupelor america- 
de sud a anunțat 
care s-a Încheiat

Comandamentul 
ne din Vietnamul 
că, în săptămîna 
la 3 aprilie, un total de 88 militari 
americani au fost uciși și alțl 347 ră
niți în cursul luptelor desfășurate în 
Vietnamul de sud.

SOFIA 9 (Agerpres). — în cuvîn- 
tările rostite cu prilejul prezentării 
scrisorilor de acreditare ale noului 
ambasador al R. P. Chineze în R. P. 
Bulgaria, Cijao Tzin, lui Gheorghi 
Traikov, președintele Prezidiului 
Adunării Populare, a fost subliniată 
necesitatea normalizării relațiilor 
interstatale dintre R. P. Bulgaria și 
R. P. Chineză și a dezvoltării unor 
relații de prietenie între popoarele 
bulgar și chinez, relatează agenția 
B.T.A. Cu aceeași ocazie, s-a relevat 
că deosebirile ideologice existente 
nu trebuie să constituie o piedică 
pentru evoluția favorabilă a acestor 
relații, menționează agenția bulgară.

SANTIAGO DE CHILE 9 (Ager
pres). — Camera deputaților din 
Chile a aprobat joi proiectul de re
formă constituțională, prezentat de 
președintele Salvador Allende, care 
va permite naționalizarea industriei 
cuprului. Proiectul de lege urmează să 
fie prezentat acum spre aprobare Se
natului. El acordă președintelui țării 
drepturi largi de a stabili compensa
țiile ce vor fi plătite actualilor pro
prietari ai minelor de cupru.

ORIENTUL APROPIAT

Convorbirile ministrului de externe al

in timpul vizitei la Teheran

R. A. U.

Cu prilejul aniversării a 30 de 
ani de la moartea lui Nicolae 
Titulcscu, prof. I. M. Oprea a 
vorbit la Institutul polonez pen
tru relații internaționale din 
Varșovia despre activitatea di
plomatului român. Expunerea a 
fost primită cu un viu interes, 
relatează corespondentul nostru, 
I. Dumitrașcu.

La mina Hrastnik,din aPr°- 
pierea localității Trbovlje din R. S. F. 
Iugoslavia, mai mulți mineri au fost 
îngropați în urma unei surpări. Echi
pele de salvare au adus 14 dintre 
aceștia la suprafață, unde li s-a acoc- 
dat asistența medicală de urgență. 
Potrivit primelor rapoarte, patru mi
neri au murit în subteran. Echipele 
de salvare, relatează agenția Taniug, 
își continuă activitatea în condiții 
deosebit de grele pentru a ajunge la 
alți patru mineri, care continuă să 
se afle blocați in mină.

Puternica erupție a vulcanu
lui Etna din Sicilia, declanșată 
in urmă cu trei zile, a sporit 
joi in intensitate. Pietre incan
descente sint aruncate la o înăl
țime de peste 200 de metri, în 
timp ce riuri de lavă se revarsă 
pe versanții muntelui. Fumul 
dens care se ridică din cratere 
poate fi văzut de la o distanță 
de 30 kilometri. La fața locului 
au sosit unii dintre cei mai re- 
putați vulcanologi din lume, 
care au precizat că 20 de noi 
guri de scurgere a lavei s-au 
deschis in ultimele trei zile, lava 
părăsind craterele la o tempe
ratură de 1100 grade C.

TEHERAN 9 (Agerpres). — Mah
mud Riad, ministrul de externe al 
R.A.U. și-a încheiat vizita oficială 
in Iran. El a avut convorbiri cu ofi
cialități iraniene în cursul cărora au 
fost abordate o serie de probleme 
internaționale, in special cele pri
vind situația din Orientul Apropiat. 
Totodată, Mahmud Riad a procedat 
la schimbul instrumentelor de ratifi
care a unei convenții culturale sem
nate intre R.A.U. și Iran.

într-un interviu acordat ziarului 
„Kayhan International" și postului 
de radio Teheran, șeful diplomației 
egiptene a subliniat că vizita sa în 
capitala Iranului a permis să se re- 
instaureze, în întregime, vechile re
lații de prietenie între cele două 
țări.

Referindu-se în continuare la po
ziția guvernului egiptean față de si
tuația din Orientul Apropiat, Mah
mud Riad a reafirmat că „R.A.U. nu 
va accepta niciodată să abandoneze 
Israelului o palmă din teritoriul său. 
Dacă Israelul păstrează teritoriile 
care ne aparțin sau pe cele ale al
tor state arabe, nu va fi pace", a 
spus ministrul egiptean.

Reafirmînd poziția guvernului său, 
care nu acceptă tratativele directe, 
Riad a adăugat, totuși, că „dacă par
tea israeliană va evacua Sinaiul șl 
R.A.U. va reintra in posesia terito-

riilor sale, Egiptul va 
xistența Israelului in 
nilor Unite".

recunoaște e- 
cadrul Națiu-

Ministrul de externe al Iranului, 
Ardeshir Zahedi, a declarat că în
trevederile pe care le-a avut cu co
legul său egiptean, Mahmud Riad, 
in cursul vizitei întreprinse de aces
ta la Teheran, s-au desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de cordială.

Șeful diplomației iraniene a rea
firmat sprijinul țării sale pentru po
ziția adoptată de R.A.U. în ceea ce 
privește criza din Orientul Apro
piat.

BERLIN 9 (Agerpres). — Dupi 
cum anunță agenția A.D.N., secreta
rul de stat, Giinther Kohrt, a comuni
cat șefului delegației senatului Berli
nului occidental, Ulrich Miiller, că 
este gata ca, în spiritul scrisorii pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., Willi Stoph, adresată la 24 
februarie 1971 primarului Berlinului 
occidental, Klaus Schiitz, să conti
nue tratativele simbătă, 17 aprilie, în 
Berlinul occidental.

BERLINUL OCCIDENTAL 9 (A- 
gerpres). — Șeful Cancelariei Sena
tului vest-berlinez, Ulrich Muller, a 
comunicat secretarului de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe al R. D. 
Germane, Giinther Kohrt, că „Sena
tul Berlinului occidental ar fi gata 
să reia tratativele cu guvernul R.D.G. 
pentru normalizarea relațiilor reci
proce, cu condiția ca acestea să se 
refere numai la unele probleme spe
ciale, cum ar fi, spre exemplu, vizi
tele locuitorilor vest-berlinezi în ca
pitala R.D. Germane". El a propus 
ca negocierile să fie reluate la 17 
aprilie, în Berlinul occidental.

Comisie mixtă siriano

iordaniano-palestineană

Un număr de 21 organi
zații sindicale din Portu
galia au adresat primului ministeu, 
Marcelo Caetano, un memoriu in 
care își expun revendicările lor. 
Sindicatele respective cer, printre 
altele, acordarea dreptului la grevă, 
a dreptului de afiliere liberă a oa
menilor muncii la organizațiile sin
dicale naționale și internaționale, li
bera alegere a reprezentanților sin
dicali și împiedicarea dizolvării sau 
interzicerii pe cale administrativă a 
sindicatelor.

La Bagdad a foet semnat un 
acord privind dezvoltarea colaborării 
în domeniile economiei și 
dintre Uniunea Sovietică și 
latează agenția T.A.S.S.

tehnicii
Irak, re-

în cursul an- 
avut loc în 

țării, 469 de 
arată într-un

Sierra
de apă-

con-

Forțele patriotice din An- 
gola au scos din luptă, in perioada 
ianuarie—martie a.c., 
gajamentelor care au 
diferitele regiuni ale 
soldați portughezi, se
comunicat militar difuzat de repre
zentanța din Brazzaville a Mișcării 
Populare pentru Eliberarea Angolei. 
De asemenea, patrioții mozambicani 
care acționează în regiunea Titany 
au scos din luptă în ultimul timp 
43 de soldați portughezi și au dis
trus șase vehicule militare — sa 
arată într-un comunicat al Frontu— 
lui de Eliberare din Mozambic, dat 
publicității la Dar es Salaam.

Porlamentul din
LaOnO a acordul
rare încheiat la 26 martie a.c. cu Re
publica Guineea. Potrivit acordului, 
cele două țări semnatare, dezvoltîn- 
du-și fiecare capacitatea de apărare, 
cooperează atît în lupta împotriva 
subversiunii interne, cît și împotriva 
unei agresiuni externe.

0 lege care prevede pe
depse exîrem de severe, 
inclusiv pedeapsa capitală, împotriva 
persoanelor care ar sprijini acțiunile 
declanșate de elemente insurgente în 
diferite zone ale țării, a fost promul
gată de guvernul ceylonez. De ase
menea, a fost prelungită cu încă 24 
de ore starea de urgență instituită la 
Colombo și au fost intărite forțele de 
ordine atît în capitală, cit și in pro
vincie.

Un amendament la legea 
navigației petrolierelor care 
permite autorităților britanice să dis
trugă sau să scufunde navele de orice 
naționalitate aflate în apele terito
riale ale Marii Britanii sau în afara 
lor, dacă acestea amenință să polueze 
coastele țării, a fost aprobat, fără 
dezbateri, de Camera Comunelor.

DAMASC. — Delegația militară si
riană și-a încheiat vizita în Iorda
nia, revenind la Damasc. Generalul 
Tlass a declarat Agenției naționale de 
informații, citată de postul de radio 
din capitala siriană, că în timpul vizi
tei sale a fost realizat un acord pen
tru constituirea unei comisii mixte si- 
riano-iordaniano-palestinene, din șase 
membri, care va avea sarcina să re
glementeze diferendele ce pot inter
veni intre autoritățile lordaniene și 
rezistența palestineană in 
cu aplicarea acordurilor de 
și Aman. Părțile vor avea 
sie cîte doi reprezentanți.

legătură 
la Cairo 
în comi-

Ședința Comisiei 
pentru afaceri externe 

a parlamentului israelian

„LUNOHOD-1" A șasea zi selenară0 reuniune a experților 
sovietici și americani din 
domeniul telecomunicațiilor, 
sacrată problemei perfecționării li
niei directe de comunicații Moscova— 
Washington, instalată în anul 1963, 
a avut loc la Viena, anunță agenția 
T.A.S.S.

Conducătorul părții R.P.D.
CorOCnO în <-om's’a Militară de 
armistițiu din Coreea, generalul-

Concordatul dintre Italia 
ȘÎ Vatican*  Camera deputaților a 
Parlamentului italian a aprobat un 
document asupra revizuirii concor
datului din anul 1929 între Italia și 
Vatican. înainte de a se trece la vot, 
premierul Emilio Colombo a expus

MOSCOVA 9 (Ager
pres). — In cursul ex
periențelor pe care le 
realizează „Lunoiiod-l" 
cu prilejul celei de-a 
șasea zile selenare, de 
cind se află pe sateli
tul natural al Pămin- 
tului, laboratorul auto
propulsat automat a 
încheiat explorarea unui

sistem format dtn două 
mari cratere. In acest 
timp, el a întretăiat una 
din vechile sale urme 
lăsate in „ziua" 
nară precedentă, per- 
mițind să fie apreciată, 
astfel, funcționarea sis
temului de navigație al 
lunamobilului.

Aparatele de la bor-

selp-

dul lunohodului au în
registrat in cursul noii 
zile selenare o creștere 
a intensității fluxului 
corpuscular al radiației 
cosmice solare.

Lungimea totală 
drumului parcurs 
Lună pină in prezent 
de „Lunohod-1" este de 
7 770 metri.

TEL AVIV. — Comisia pentru a- 
faceri externe a parlamentului is- 
raelian a examinat propunerile pen
tru o reglementare interimară care 
ar permite redeschiderea Canalului 
de Suez, anunță un comunicat ofi
cial dat publicității la Tel 
menționează că dezbaterile 
tă problemă vor continua 
mătoarele zile.

Comunicatul relevă că
comisiei au audiat, totodată, rapor
tul ministrului de externe, Abba 
Eban, în legătură cu convorbirile 
avute la Washington cu reprezen
tanți ai Administrației S.U.A., pre
cum și cu evoluția relațiilor ameri
cano-israeliene.
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1222 ÎNFRUNTARE

De citeva săptămâni 
Japonia cunoaște din 
nou febra confruntări
lor electorale. In cursul 
acestei luni, la 11 și 
respectiv 25 apri lie, ur
mează să fie desemnați 
in cadrul unor alegeri 
locale guvernatorii a 
18 prefecturi (printre 
care Tokio și Osaka), 
primarii orașelor Osaka 
și Yokohama, membrii 
adunărilor 
din 44 de 
membrii 
municipale 
importante 
Yokohama, 
Kyoto, Kobe, 1040 de 
primari 
sate și 
bri ai 
tești.

Fără îndoială, atenția 
principală in aceste a- 
legeri este concentrată 
asupra campaniei din 
Tokio pentru desemna
rea noului guvernator. 
După cum este știut, 
lupta se 
Partidul 
mocrat, 
mint, pe 
coaliția dintre 
Comunist din 
și Partidul 
Japonez, pe 
parte. Socialiștii și co
muniștii sprijină pen
tru a doua oară candi
datura lui Ryokichi Mi
nobe, cunoscutul gu
vernator progresist al 
capitalei japoneze, ales 
în acest post în aprilie 
1957. In decursul man
datului său, 
și-a creat, după 
se știe, o 
popularitate in 
dul alegătorilor,

legislative 
prefecturi, 
consiliilor 
ale unor 
orașe ca 

Nagoya,

guvernă- 
parte, și 

’ Partidul 
Japonia 
Socialist 
de altă

Minobe 
cum 

largă 
rin- 

. fapt 
ce a îngreunat destul 
de mult sarcina parti
dului de guvernămint 
in privința desemnă
rii candidatului care 
să-l poată înfrunta. 
După refuzul mai mul-

tor personalități mar
cante ale partidului, li- 
beral-democrații s-au 
oprit asupra lui Akira 
Hatano, 
tendent 
ționale 
cordată 
Tokio i 
celor trei partide este 
ilustrată și de faptul că 
la mitingurile elec
torale de deschidere a 
campaniei, Minobe a 
fast prezentat alegăto
rilor de Sanzo NOsaka, 
președinte al C.C. al 
P.C.J., și de Tomomi 
Narita, președinte al 
P.S.J., iar Hatano de 
Eisaku Sato, președinte 
al P.L.D.

Cu toate că pe lis
tele electorale din To
kio și-au mai de
pus candidatura pen
tru postul de guverna
tor încă nouă persoane, 
nimeni nu se îndoiește 
de faptul că noul con
ducător al prefecturii 
va fi desemnat din due
lul Minobe-Hatano. 
Actualul guvernator 
și-a axat campania e- 
lectorală pe susținerea 
unor programe admi
nistrative vizind îm
bunătățirea structurii 
funcționale a acestui 
oraș, in care trăiesc și 
își desfășoară activita
tea deosebit de comple
xă și intensă peste 11 
milioane de locuitori. 
Minobe solicită reale
gerea in primul rind 
pentru că „dorește în
tărirea administrației 
progresiste din Tokio" 
pentru a continua pro
iectele de dezvoltare 
urbană, lupta împotri
va poluării și îmbună
tățirea condițiilor de 
viață ale cetățenilor o- 
rașului. La rindul său, 
Hatano scontează pe 
banii promiși de guver-

nul central cu care să 
finanțeze reconstrucția 
orașului.

Pină in prezent, dife
ritele sondaje preelec
torale il indică drept 
ciștigător pe Minobe. 
Intrucit partidul Ko- 
mei-To și Partidul So
cialist Democratic s-au 
declarat neutre și ele 
controlează aproxima
tiv 1,3 din cele 8,1 mi
lioane de voturi, lupta 
se dă pentru ciștigarea 
acestor voturi. Partidul 
Liberal-Democratic u 
mobilizat „resurse ma
teriale de o amploare 
fără precedent" („Ja
pan Times"), în încer
carea de a zdruncina 
popularitatea lui Mino- 
be. De aceea, unii ob
servatori locali consi
deră că lupta va fi 
foarte strinsă.

Cit privește alegerile 
din restul țării, trebuie 
arătat că P.L.D. are 
candidați proprii sau 
sprijină diverși inde
pendenți conservatori 
în toate cele 18 prefec
turi. In același timp, 
P.C.J. are candidați 
proprii in toate prefec
turile, cu excepția celor 
trei — Tokio, Osaka și 
Fukuoka — unde spri
jină, împreună cu 
P.S.J., un candidat 
comun.

La Tokio, centrele de 
votare au inceput să 
devină puncte de a- 
tracție, pe străzi și-au 
făcut apariția autove
hicule electorale ale 
candidaților. Orașul 
este impinzit de afișele 
electorale cu chipurile 
celor doi candidați 
principali — dintre 
care, la 11 aprilie, va fi 
desemnat noul guver
nator al orașului.
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