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Realizările globale 
nu neutralizează

consecințele restanțelor 
la diferite sortimente
Statistica

zile, cîteva ______  r____
bilanțul primului trimestru din anul 
in curs în realizarea planului și a 
angajamentelor în Întreprinderi, la 
nivelul ramurilor Industriale și al 
economiei naționale. Sint cifre a că
ror lectură ne provoacă o reală sa
tisfacție, oglindind că în perioada 
care a trecut din acest an indica
torii de bază ai planului de stat din 
industrie au fost în ansamblu înde
pliniți și chiar depășiți. Sint noi date 
concludente ale dinamismului susți
nut al Întregii noastre dezvoltări 
economice — producția trimestrului 
I fiind cu aproape 12 la sută mai 
mare declt cea realizată în perioada 
similară a anului trecut. Ele semni
fică, totodată, progrese certe pe ca
lea accentuării laturilor calitative în 
creșterea economică — o dovadă in 
acest sens fiind faptul că cea mai 
mare parte din sporul producției s-a 
obținut pe seama ridicării produc
tivității muncii.

Dincolo de esența și valoarea strict 
economică a acestor elemente de 
bilanț, desprindem profundul rea
lism al sarcinilor de plan din acest 
an, entuziasmul și abnegația cu care 
oamenii muncii le îndeplinesc cu 
consecvență, pentru a întîmpina cu 
succese tot mai mari aniversarea 
semicentenarului partidului, hotărî- 
rea cu care fiecare colectiv de între
prindere a trecut încă din primul an 
la înfăptuirea sarcinilor mobiliza
toare ale actualului cincinal. Concen- 
trîndu-și toate eforturile spre mate
rializarea întocmai în practică a 
măsurilor elaborate de partid pentru 
perfecționarea vieții economice și 
sociale, oamenii muncii au dovedit 
prin fapte capacitatea lor de a ob
ține realizări economice cantitativ 
și calitativ superioare, potrivit ce
rințelor actualei etape de dezvoltare 
a economiei naționale.

Nu o dată, însă, conducerea de par
tid a arătat că din activitatea des
fășurată într-o anumită perioadă 
este necesar să se desprindă. în spi
ritul exigenței promovate de parti
dul nostru, nu numai ceea ce este 
pozitiv, nu numai succesele, dar și 
direcțiile în care trebuie acționat

ne-a adus, In aceste 
cifre sintetice privind

pentru înlăturarea unor neajunsuri 
care s-au manifestat într-un dome
niu sau altul de activitate, astfel 
îneît indicatorii de plan să fie rea
lizați cu rigurozitate, ritmic și la 
fiecare sortiment. Nu numai pe an
samblu, la nivelul economiei sau al 
ramurii industriale, ci și la cel 
întreprinderilor. Din această 
pectivă, deplasînd analiza în 
tele cifrelor medii, rezultă că 
mestrul trecut, în timp ce 
majoritate a unităților industriale au 
obținut rezultate remarcabile, există 
altele care, dintr-un motiv sau al
tul, au trecut anumite minusuri în 
rubricile realizărilor. Ne vom re
zuma, în rîndurile de față, la exa
minarea unui singur aspect : cum 
s-a realizat planul la anumite sorti
mente, de mare importantă pentru 
economie.

Fie și numai succint, redăm o pri
mă concluzie ce se desprinde din 
datele statistice : în cea mai mare 
parte, planul pe sortimente a fost 
îndeplinit și, nu în puține cazuri, 
depășit. Din zecile de exemple pe 
care le avem la îndemînă, ne oprim 
asupra cîtorva mai semnificative : 
s-au realizat peste plan, în trimes
trul I, aproape 200 milioane kWh 
energie electrică, 26 000 tone fontă 
și 20 000 tone oțel (semnificativ este 
faptul că producția suplimentară de 
oțeluri aliate s-a ridicat la aproape 
7 la sută), peste 110 000 tone căr
bune, 417 tone fire și fibre chimice, 
aproape 20 000 bucăți anvelope, 7 
milioane bucăți cărămizi. Consec
ventă succeselor de pînă acum, in
dustria construcțiilor de mașini — 
a cărei producție sporește în acest 
an cu peste 13 la sută față de 1970 — 
a depășit planul la echipamentul 
electrotehnic si electronic, la strun
guri. tractoare și rulmenți. De ase
menea. industria lemnului', industria 
ușoară și industria alimentară — 
sectoare de bază ale producției bu
nurilor de consum — au realizat 
peste prevederi cantități importante 
de mobilă, țesături, tricotaje, confec
ții. ulei ș. a. Evident, este vorba de 
rezultate ce se cuvin apreciate la 
adevărata lor valoare, de succese 
care obligă.

al 
pers- 
spa- 

In tri
marea

Esențial este ca, în acest efort ge
neral pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan, să fie antrenate, în egală 
măsură — în raport cu condițiile 
tehnice și organizatorice create — 
toate întreprinderile și centralele In
dustriale. indiferent de mărimea sau 
profilul fabricației, iar sarcinile de 
producție să fie îndeplinite așa cum 
s-au stabilit prin planul de stat, cum 
au fost precizate prin contractele 
economice — într-un cuvînt, în con
formitate cu cerințele concrete ale 
economiei. în condițiile economiei 
noastre, cînd se adincește specializa
rea și profilarea, cînd se extinde 
cooperarea interuzinală, iar fiecare 
produs, fiecare sortiment are o des
tinație precisă, riguros fundamentată 
prin oontractele 
abatere de 
ție al unui 
alta poate 
neajunsuri 
realizarea planului la o serie de be
neficiari. Este clar, deci, că realiza
rea cu strictețe a planului la toate 
sortimentele planificate, de către fie
care întreprindere în parte, consti-

economice, orice 
la programul de fabrica- 
produs într-o unitate sau 
să declanșeze o suită de 
care să culmineze cu ne-

Viorel SALAGEAN

(Continuare în pag. a IlI-a)
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STADIUL

DE PRIMĂVARĂ

cartofii

în toate județele țării conti
nuă intens însămînțările și ce
lelalte lucrări agricole de pri
măvară. Din ultimele date pri
mite 1a Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Apelor, rezultă că au 
fost însămînțate în total 
1 250 000 ha. Pînă în prezent 
sfecla de zahăr a fost semănată 
pe 78 Ia sută din suprafețele 
prevăzute, floarea-soarelui pe 
aproape 70 la sută,
timpurii și de vară pe 65 la 
sută, iar legumele din prima 
epocă pe aproape 90 la sută. In 
unele județe, îndeosebi în sudul 
țării. însămînțarea acestor cul
turi s-a încheiat.

In ultimele zile, în județele 
Dolj, Olt, Teleorman, Ilfov, Ar
geș, Vîlcea și Sibiu, unde con
dițiile au devenit favorabile, a 
început însămînțatul porumbu
lui. Cooperativele agricole de 
producție din județul Ialomița, 
de pildă, au efectuat această 
lucrare pe 13 000 hectare din 
cele 91 000 planificate. Cu fie
care zi se creează condiții ca 
și în celelalte județe să înceapă 
din plin această importantă lu
crare. O grijă deosebită, atit în 
pregătirea terenului, cit și la 
însămînțat. trebuie acordată, în 
condițiile specifice din această 
primăvară, păstrării umidității 
in sol, asigurării unei densități 
și adîncimi corespunzătoare 
condițiilor din fiecare zonă.

(Agerpres)
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fără deosebire
e

de naționalitate, are

o puternică temelie
In pragul semicentenarului Parti

dului Comunist Român, retrospectiva 
drumului străbătut sub conducerea 
partidului prilejuește poporului nos
tru adinca satisfacție și bucurie a 
împlinirii unor idealuri scumpe care 
au însuflețit nenumărate generații în 
lupta lor eroică și plină de grele 
jertfe pentru realizarea acestora.

In constelația cuceririlor obținut» 
sub steagul partidului comunist se 
înscrie, ca una din cele mai impor
tante, rezolvarea problemei na
ționale, făurirea pe această bază a u- 
nității și. prieteniei frățești, de ne
zdruncinat, dintre poporul român și 
naționalitățile conlocuitoare. în re
zolvarea acestei probleme și-a găsit 
o strălucită expresie înalta prin
cipialitate proprie partidului nostru. 
Situînd la baza politicii sale în pro
blema națională principiul funda
mental marxist-leninist, potrivit că
ruia de roadele libertății se poate 
bucura numai un popor care nu asu
prește alte popoare, partidul a avut 
în vedere relația strînsă, indisolu
bilă, dintre problema națională și 
dezvoltarea democrației socialiste ex
primată de V.I. Lenin prin cunoscuta 
sa apreciere : „Există numai un sin
gur mod de rezolvare a problemei 
naționale... și acesta este democratis
mul consecvent".

Economiștii, sociologii. filozofii, 
oamenii de cultură ilustrează în 
mod complex această realitate vie 
din România socialistă cu argumen
te^ proprii domeniilor pe care le cer
cetează — de la asigurarea dezvoltă
rii economice rapide a tuturor jude-

Mircea REBREANU 
secretar al Comisiei permanente 

juridice a Marii Adunări Naționale

țelor și regiunilor țării șl pfnă la În
florirea vieții cultural-artistice a na
ționalităților conlocuitoare, parte in
tegrantă a culturii socialiste din țara
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noastră, 
vrea să 
singure 
acestui 
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GLORI O SUL 
SEMICENTENAR

în calitatea mea de jurista? 
mă opresc doar asupra unei 
laturi — dar esențială — a 
tablou, respectiv principiile 
stabilite de Constituție și de

LA PIATRA NEAMȚ
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PIATRA NEAMȚ (Prin tele
fon, de la corespondentul „Scin- 
teii"). — In cadrul celei de-a 
doua etape de dezvoltare, la 
Combinatul de îngrășăminte a- 
zotoase din Piatra Neamț se 
află în plină construcție două 
mari fabrici de amoniac și 
uree. De la inginerul Dumitru 
Costin, directorul tehnic al com
binatului, am aflat că ambele 
unități vor intra în funcțiune la 
sfîrșitul anului viitor și fiecare 
dintre ele va avea o capacitate 
de 300 000 tone anual. O com
parație cu actualele capacități 
aflate în funcțiune relevă pro
porția noilor obiective : fabrica 
de amoniac va produce de 3,5 
ori mai mult, iar capacitatea 
fabricii de uree va fi de 10 ori 
mai mare decît a celei exis
tente.

Construcțiile noilor fabrici se 
află într-un stadiu avansat, iar 
zilele acestea au început și lu-

crările de montaj. Ele sînt în
zestrate cu utilaje și instalații 
moderne, de înaltă tehnicitate.

Pentru prima dată în țară, la 
producerea amoniacului în noua 
fabrică va fi folosit un com
presor centrifugal acționat de o 
turbină cu vapori. Aceasta va 
duce la reducerea consumului 
de energie electrică. Producția 
de amoniac realizată la Piatra 
Neamț va satisface în întregime 
necesarul fabricii de uree,, iar 
surplusul va fi livrat beneficia
rilor interni și externi. Cea de-a 
doua fabrică este destinată ob
ținerii ureii granulate, pentru 
fertilizarea solului. Noul în- 
grășămînt va avea un conținut 
ridicat de azot, ceea ce-i con
feră calități superioare. Cu 
producția de uree ce se va rea
liza într-un an la noua fabrică 
se vor putea fertiliza circa 3 
milioane hectare.
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Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de 
felicitări transmis cu prilejul Zilei naționale a Pakistanului. împărtășesc 
pe deplin amabilele sentimente ale Excelenței Voastre.

General AGHA MUHAMMAD YAHYA KHAN
Președintele Pakistanului

Președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a transmis 
primului ministru al Danemarcei, Hilmar Baunsgaard, felicitări cordiale 
și cele mai bune urări cu prilejul Zilei naționale a acestei țări.

In telegrama de răspuns, primul ministru Hilmar Baunsgaard a ex
primat președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, mulțumirile sale sincere pentru ama
bilele felicitări și bunele urări care i-au fost adresate cu prilejul Zilei 
naționale a Danemarcei.

Concentrare și atenție maximâ in fața aparaturii tehnice moderne. In fotografie : o secvență cotidiană la întreprinderea de centrale hidroelectrice Bistrița 
Foto : Gh. Vințilă
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Cu aproape un an în 
urmă, pe una din străzile 
principale ale comunei 
Berceni a avut loc un con
flict oarecare, banal, 
primarul comunei,
Florea, și cetățeanul Ște
fan Ghețu. O neînțelegere, 
o înfruntare însoțită de un 
schimb mai înfierbîntat de 
cuvinte. Motivul inițial ? 
O pretenție nșîndreptățită 
a primarului față de cetă- 
'țean — dar nu ne propu
nem să redăm toată scena, 
întrucit faptul a făcut, zi
lele trecute, obiectul unei 
relatări în presă.

Pe cit de banal e faptul, 
pe atît de surprinzător și 
reprobabil este 
lui. Avem în față 
nr. 1 937/70 de la 
toria Giurgiu. Din 
civilă nr. 1 218 pronunțată 
la 2 iunie 1970 rezultă că 
Ghețu Ștefan a fost sanc
ționat, conform Decretului 
153/1970, cu 3 luni închi
soare contravențională, in
stanța apreciind că acesta 
se face vinovat de „com
portare jignitoare față de 
președintele comitetului e- 
xecutiv".

Altfel spus. în urma unor 
cuvinte „tari" schimbate 
intre cei doi. unul din ei 
— cetățeanul — se alege 
cu o condamnare. Potrivit 
relatărilor martorilor și a- 
nalizei atente a faptului, 
in nici un caz vina cetă
țeanului nu a fost mai 
mare (chiar dimpotrivă) 
decît a primarului care a 
declanșat conflictul. Și a- 
tunci, pe ce temei a ajuns 
omul la închisoare. ? în ce

circumstanțe 1 
ne-am propus să 
găm. De la bun 
trebuie spus că, 
oricăror alte aspecte
cazului reține atenția gravi
tatea faptului: condamnarea 
pe nedrept a unui om, in 
flagrantă contradicție cu 
spiritul legalității. Din acest

la dosar suficient de con
cludente ? Categoric. 
Și iată de ce :

1) Procesul-verbal 
constatare a contravenției
este întocmit de însuși 
Petre Florea. primarul, la 
data de 31 mai 1970, care 
s-a învestit astfel agent 
constatator In propria-l

luate abia a doua zi („Dat 
în fața noastră — n.n. : a- 
dică a primarului — 1 iu
nie 1970“).

4) Două 
martorilor 
lucru deloc 
portantă —
fost acela care l-a provo
cat pe „contravenient".

din declarațiile 
arată clar — 
lipsit de im- 
că primarul a

epilogul 
dosarul 
Judecâ- 
sentința

p
SE POATE JUCA CU LEGEA?

punct de vedere, avem 
de-a face cu un caz 
ieșit din comun. Tocmai 
ele aceea se cer atent a- 
nalizate condițiile și pro
cedeele. întregul ..meca
nism" care a dus (a să- 
vîrșirea unui abuz cras, de 
netolerat în climatul de 
dreptate și echitate pro
movat și consolidat de le
gile statului socialist.

Să pornim. în primul 
rind. de la fapte. Ce anume 
a determinat instanța să 
rețină numai vinovăția u- 
nuia ? Au fost probele de

cauză. (Nu aduce asta a 
..„judecata leului" ?).

2) Procesul-verbal au 
aste semnat nici de con
travenient (se menționează 
.că „refuză"), nici de mar
tori; Acest din urmă fapt 
trebuia să ducă la anularea 
actului de către 
La rubrica 
scrie : „vedeți 
anexate".

3) „Declarațiile anexate'1 
nu puteau fi nicidecum 
anexate -la data încheierii 
procesului-verbal (31 mai), 
din moment ce ele au fost

instanță, 
respectivă K 

declarațiile

„Jignindu-l" mai Intîi el 
pe acesta. Faptul că 
„jignirile" au fost reci
proce este confirmat chiar 
și de primar, chre le re
produce și el tntr-o notă 
din dosar.

5) Doar intr-o singură 
declarație — cea de-a 
tpeia — se relatează că 
vina ar aparține în exclu
sivitate lui Ghețu, omițîn- 
du-se invectivele primarului 
la adresa acestuia. Declara
ție care bate la ochi și din 
alt motiv : cel care o dă 
este un „subsemnatul Pîrvu"

— și atît — fără prenume, 
fără menționarea seriei și 
numărului buletinului de 
identitate. în comună sînt 
mulți locuitori cu acest 
nume. De unde o fi știut 
instanța că enigmaticul 
Pîrvu ar fi Ion — așa cum 
precizează în sentință, cînd 
îi ia de bună declarația ? 
(Chiar în dosarul cu prici
na era pomenit și un alt 
Pîrvu — Dumitru).

Iată, așadar, suficiente 
probe care ar fi trebuit 
luate în considerație de 
către instanță. Sînt dovezi, 
fapte, mărturii care, cer
cetate cu atenția și obiecti
vitatea proprii instanțelor 
noastre de judecată și puse 
în balanța dreptății, ar fi 
condus la o cu totul altă 
concluzie, ar fi împiedicat 
din capul locului comite
rea unei ilegalități. Mai 
mult, implicit, ar fi vește
jit abuzul pus la cale de 
primarul dispus să-și folo- 
sească autoritatea pentru 
încălcarea brutală a spiri
tului și literei legii. Dar în 
ce a constat. în cazul de 
fată, rolul activ al instan
ței ?

Astăzi, judecătorul Nico- 
tae Simion aflat în fața do
sarului se ' 
cații și în 
firmă :

— Am

legile țării în această materie, sub
liniind coerența și consecvența sis
temului juridic elaborat în acest 
scop.

Importanța majoră atribuită în a- 
cest context principiului egalității în 
drepturi a tuturor cetățenilor patriei 
se desprinde cu vigoare din însăși 
așezarea în chiar frontispiciul Con
stituției a prevederii de căpetenie 
potrivit căreia : „în strînsă unire, 
clasa muncitoare — clasa conducătoa
re în societate —, țărănimea, intelec
tualitatea și celelalte categorii de oa
meni ai muncii, fără deosebire de 
naționalitate, construiesc orînduirea 
socialistă, creînd condițiile trecerii la 
comunism". Marea cartă a drepturi
lor și libertăților oamenilor muncii 
din patria noastră este fără echivoc. 
Ea precizează că cetățenii patriei 
noastre, fără deosebire de naționali
tate, rasă, sex sau religie, sint egali 
în drepturi în toate domeniile vieții 
economice, politice, juridice, sociale 
și culturale. Nici o îngrădire a aces
tor drepturi și nici o deosebire In 
exercitarea lor nu sînt îngăduite. 
Orice manifestare avînd ca scqp sta
bilirea unor asemenea îngrădiri, 
propaganda naționalist șovină, ațîța- 
rea urii de rasă sau naționaliste, sînt 
pedepsite de lege. Concretizînd acest 
principiu constituțional, prevederile 
noului Cod penal înțeleg să sancțio
neze pe toți aceia care l-ar nesocoti, 
pedepsesc propaganda naționalist- 
șovină, ațîțarea urii de rasă sau na
țională.

în cadrul aceluiași titlu privind 
drepturile și îndatoririle fundamen
tale ale cetățenilor. Constituția preve
de că naționalităților conlocuitoare li 
se asigură folosința limbii materne, 
precum și cărți, ziare, reviste, teatre, 
învățămînt de toate gradele în limba 
proprie. Ea indică expres că în uni
tățile administrativ-teritoriale locuite 
și de populație de altă naționalitate 
decît cea română, toate organele și 
instituțiile sint datoare să folosească 
oral și scris și limba naționalității 
respective, să facă numiri de func
ționari din rîndul acesteia sau a al
tor cetățeni care cunosc limba și 
felul de trai al populației locale.

Constituția extinde aplicațiunea a- 
eestor principii și în domeniul de ac
tivitate al organelor judecătorești. Se 
prevede, între altele, că procedura ju
diciară se face în limba română, a- 
sigurîndu-se in unitățile administra
tiv-teritoriale locuite și de populație 
de altă naționalitate decît cea ro
mână folosirea limbii materne a a- 
celei populații. Părților care nu vor
besc limba în care se face procedura 
judiciară, li se asigură posibilitatea 
de a lua cunoștință, prin traducător, 
de piesele dosarului, precum și drep
tul de a vorbi în instanță și a pune 
concluzii în limba maternă.

Cunosc în amănunt ampla și la
borioasa activitate care s-a desfășu
rat și se desfășoară în spiritul hotă- 
rîrilor Congreselor al IX-lea și al 
X-lea ale Partidului Comunist Ro
mân pentru perfecționarea legisla
ției noastre, pentru reglementarea 
strictă a activității în toate compar
timentele vieții sociale pe temelia 
legilor, ca fiecare cetățean să se 
bucure nestingherit de drepturile si 
libertățile garantate de Constituție. 
Toate aceste reglementări au urmărit 
ridicarea la rang de lege a politicii 
partidului de asigurare a egalității 
în drepturi a tuturor celor ce 
muncesc. Astfel, în Legea pri
vind organizarea și funcționarea con
siliilor populare se prevede de la 
început că aceste consilii asigură 
„dezvoltarea și întărirea unității cla
sei muncitoare, a țărănimii și inte
lectualității, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționa
litate". Ideea egalității naționale 
e subliniată de lege și în legătură 
cu componenta și constituirea consi-

(Continuare în pag. a IV-a)

1

încurcă în expli- 
cele din urmă a-

luat drept bun 
procesul-verbal întocmit de 
primar. Abia acum îmi

Alexandru STROE 
Dinu POPESCU

(Continuare în pag. a V-a)

TR. SEVEKIN (prin telefon, 
de la Ion Anghel). — Din dana 
de armare a Șantierului na
val Tr. Severin a pornit spre 
portul Constanța prima navă 
din producția anului 1971. un 

‘ cargou frigorific de 2 000 tdw, 
care urmează să fie livrat in 
cadrul planului de export pen
tru Polonia.

Noul cargou frigorific are un 
înalt grad de automatizare, care 
facilitează comanda de la dis
tanță a mecanismelor și a a- 
gregatelor, fiind dotat cu insta
lații electronice pentru controlul 
navigației și cu sonde ultrasu
net pentru măsurarea adincimii 
apelor. Cargoul dezvoltă o vi
teză de 14,3 .noduri pe oră, avînd 
zonă de navigație nelimitată, pe 
mări si oceane.

f
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DIALOG
prestărilor

al

dînsul ca-

•otejeze in timpu. 
transportului^ și-

urma sesizărilor pri- 
din partea unor cetă- 
din Satu-Mare am

discuției, 
s-a con- 

multe ori,

CETĂȚENESC
să
de 

un 
nume
ne-a 

că fusese pus in 
împotriva

Zilele trecute, ziarul nostru a 
publicat o știre care anunța lansa
rea. de către Ministerul Industriei 
Ușoare, Comisia de estetică indus
trială a municipiului Bucu
rești, a unui concurs dotat cu 
premii și mențiuni, pentru elabo
rarea de ambalaje de încălțăminte. 
Este un fapt pozitiv pe care-1 con
semnăm ca atare, adăugind că era 
și timpul să se întreprindă ceva, 
in acest sens. Multe din produsele 
industriei ușoare ajung în mîna 
cumpărătorului, din lipsa unui am
balaj care să Ie protejeze in timpul 

'manipulării și al 
fonate, prăfuite, 
iar uneori dete
riorate. Confec
țiile, de pildă, 
trebuie să facă 
mai întîi un po
pas în încăperile 
speciale ale ma
gazinelor de spe
cialitate, 
a fi călcate, 
riate. în i 
magazine 
supuse 
„toalete" 
bile, 
arată ca 
din... sac.

Din ce pricină 
ajung confecțiile 
în magazine în această stare 7 
După ce trec de „viza" controlului 
de calitate ele arată, în cele mai 
multe cazuri, impecabil. Dar, abia 
călcate, sînt așezate în cutii de 
carton, unele peste altele, 
cutiile, la jindul lor, sint

pentru 
, pe- 
unele 

nefiind 
acestei 
preala- 

confecțiile 
scoase

iar
_ _._ ,_____  __  ___ în

ghesuite în lăzi. Pe drum cutiile 
» se turtesc și nu e greu de închi

puit ce se întîmplă cu „forma" 
confecțiilor aflate în interior. Ar 
trebui precizat că aceste pățanii 
sint hărăzite mărfurilor expediate 
în condițiile prevăzute în contrac
tele dintre industrie și comerț. 
Sint însă numeroase cazurile cînd 
nici măcar aceste măsuri minime 
de protecție nu sînt luate. în depo
zitele ICRTI-București au sosit, 
In vrac, rochițe de Ia fabrica din 
Călărași, uniforme școlare de la 
Bîrlad, costume din stofe fine de 
la Sibiu, aruncate laolaltă, în cutii 
colective, fără a fi puse în pungi 
din material plastic ; alteori, • din 
cauza dimensiunilor nepotrivite ale 
cutiei — prea mari sau prea mici 
în raport cu produsele — confec
țiile ajung la destinație... degra
date. Pe bună dreptate, aceste lo
turi au fost trimise înapoi între
prinderilor amintite, pentru a da 
conducătorilor acestor unități pri
lejul să reflecteze mai mult la 
modul în care sînt onorate clau
zele contractuale, la respectul da
torat cumpărătorului.

Lipsa unui ambalaj corespun- 
zător se face simțită la multe alte

produse ale industriei ușoare. La 
încălțăminte, de pildă, conform 
unei înțelegeri intervenite între 
Ministerul Industriei Ușoare și Mi
nisterul Comerțului Interior, toate 
sortimentele a căror valoare trece 
de o sută de lei trebuie să fie în- 
minate clientului în cutie. Dar și 
acum cetățeanul pleacă de la ma
gazin cu pantofii înfășurați în hîr- 
tie, pentru că fabricile nu-și res
pectă obligația asumată ; cu excep
ția „Romartei", ele expediază în-, 
eălțămintea in cutii de mucava de 
foarte proastă calitate, care nu re
zistă nici măcar la un singur trans-

mărfuri îmbătrânite înainte de a fi 
fost puse în vînzare 7

— Pentru aceasta — ne-a răs
puns interlocutorul — trebuie să 
recunoaștem, noi, producătorii sîn- 
tem de vină : am subestimat im
portanța acestei ultime operații a 
procesului de producție — ambala
rea mărfii. Ne tot plîngem că nu 
avem de-ajuns carton. Uităm însă 
că industria chimică dispune de un 
puternic sector care produce amba
laje, că în industria ușoară sînt 
fabrici de mase plastice care au 
secții de fabricație cu acest profil. 
De ce să nu le determinăm să ne

port. Am văzut în depozite stive 
întregi de cutii abia sosite, dar dez
membrate intr-un asemenea hal, 
incit e de mirare că nu se pierd 
pantofii pe drum. De ce nu se res
pectă înțelegerea ? Primul argu
ment folosit ca scuză este lipsa 
cartonului pentru cutii. Dacă este 
așa, cum se explică atunci risipa 7 
Fabrica „Străduința" din Suceava 
livrează ghetuțe tricotate pentru 
cei mai mici copii în cutii... de 
bocanci bărbătești. Recepționerii 
au crezut, mai întîi, că e o păcă
leală. Abia cind au ridicat capacul 
au descoperit, într-un colț, ghetuțele 
cît un pumn, restul spațiului fiind 
umplut cu... aer de Suceava. Tot 
din cauza ambalajelor improprii, 
pălăriile vin de la Timișoara tur
tite ; întreprinderea „Someșul" din 
Cluj, care produce piese de len
jerie supraelastice, a găsit o altă 
metodă de expediere : legate fede
leș, cîte zece ; basmalele de la 
„Nufărul", batistele sînt și ele bine 
strinse cu sfoară.

— Faima îmei întreprinderi se 
creează nu numai prin calitatea 
produselor propriu-zise, ci și 
prin modul de prezentare, care tre
buie să fie cel mai adecvat, cit mai 
atrăgător, apreciază tovarășul Iosif 
Steinbach, directorul general al 
Combinatului de confecții și trico
taje București.

— Dacă așa stau lucrurile, de • 
ce ajung în mîna cetățeanului

livreze ambalajele de care avem 
nevoie 7 în ce ne privește, am 
ajuns la concluzia că nu putem 
neglija, în continuare, această pro
blemă. Am și luat unele măsuri 
concrete : am înființat o secție de 
cartonaje, ne preocupă elaborarea 
unor etichete mai frumoase, pe 
care să ne înscriem emblema. Sint 
de părere însă că eforturile noas
tre, ale combinatelor, vor da mai 
multe roade dacă creația și pro
ducția ambalajelor ar fi încredin
țate unui for coordonator din mi
nister.

în august anul trecut, ziarul 
nostru a publicat un reportaj care 
anunța intențiile creării unui ast
fel de for, precum și o serie în
treagă de măsuri stabilite în urma 
unei consfătuiri cu factorii respon
sabili. Ne-am interesat de soarta 
acestor hotăriri. Iată un scurt bi
lanț. întocmit în urma unei dis
cuții cu tovarășul Toma Fîuscă, 
director general al Direcției gene
rale de desfacere din M.I.U. Se 
stabilise, atunci. înființarea unei 
comisii centrale pentru elaborarea 
studiului privind ambalarea pro
duselor industriei ușoare. Comisja 
a luat ființă, iar studiul a fost în
tocmit ; el a fost avizat favorabil 
de forurile superioare ț în momen
tul de față se caută mijloacele fi
nanciare necesare construcțiilor și 
utilajelor destinate producției de 

■ ambalaje. Acestea sînt însă soluții 
de durată. Iată de ce ne-am inte

resat, îndeosebi, de măsurile cu 
scadență mai apropiată. Am con
statat insă că despre ele continuă 
să se discute tot la... viitor.

Pînă la materializarea măsurilor 
radicale, preconizate in studiul a- 
mintit, s-ar putea face mai mult, 
de pildă. în domeniul esteticii am
balajului. întreprinderea de pre
zentare șl ambalaje, pendinte de 
M.I.U., are, ce-i drept, un colectiv 
de creație format din 12 oameni, 
care este însă copleșit de o sume
denie de sarcini: să elaboreze eti
chete, pungi și cutii pentru pre- 
ambalarea tuturor produselor in

dustriei ușoare ; 
—- afișe de reclamă,

banderole, pungi 
u și alte accesorii

a ■ necesare organiză-g U rii expozițiilor
F II peste hotare etc.
■ Sj Pentru cîte cereriJF1_ există din partea

“ combinatelor ca-
, pacitatea de crea

ție și producție a 
| întreprinderii este
| mult prea mică.
■ Deși principalul
1 obiect al activită

ții ei îl constituie 
imbalajele, ele re- 
prezintă numai 
2—3 la sută din
și doar o mică 

din personalul întreprin
se ocupă cu creația și

planul economic 
parte 
derii . .
producția de ambalaje. Iată de ce 
socotim că ar fi necesar ca inițiati
va lăudabilă a înființării unei în
treprinderi cu un asemenea profil 
să fie cu mai multă consecvență fi
nalizată, în sensul centrării mai ho- 
tărîte a preocupărilor respectivei u- 
nități în direcția conceperii și pro
iectării ambalajelor.

Este evident că, în ultima vreme, 
ideea funcționalității complexe a 
ambalajului se afirmă și la noi cu 
toată tăria, intrînd în rîndul tezelor 
unanim admise. Alături de valen
țele sale utilitare — în păstrarea, 
conservarea, transportul și depozi
tarea produselor — ambalajului i se 
recunosc meritele în domeniul pre
zentării, informării și ai reclamei, 
valoarea expresivă. Dar de la ad
miterea unei teze și pînă la pune
rea ei în practică e un anume drum, 
pentru a cărui parcurgere cît mai 
rapidă ar trebui ca reprezentanții 
combinatelor și întreprinderilor pro
ducătoare să-și unească eforturile cu 
cele ale ministerului, trecindu-se 
neîntîrziât Ia acțiunile concrete pe 
care marele beneficiar — publicul 
— le așteaptă.

ECOUL ANCHETELOR
„SCÎNTEII

În folosul egal 
al cetățeanului

9

si al meseriașului »
Răspunzînd la articolul „în folosul egal al cetă

țeanului și al meseriașului", in care erau analizate 
• unele aspecte practice privind aplicarea experimen

tală a noului sistem de plată a serviciilor către 
populație — pe bază de tarif orar — UCECOM, 
sub semnătura vicepreședintelui D. Nagy, ne co
munică : „Uniunea Centrală a Cooperativelor Meș
teșugărești apreciază pozitiv faptul că articolul 
menționat relevă cu pregnanță utilitatea noii forme 
de deservire. Pentru înlăturarea deficiențelor evi
dențiate în articol, cît și în materialele de control 
întocmite de organele UCECOM, cu prilejul- verifi
cărilor efectuate, vă informăm că s-au dat dispo
ziții și indicații tuturor uniunilor județene care 
aplică tariful orar — indiferent dacă au fost verifi
cate sau urmează să fie verificate — pentru luarea 
de îndată a măsurilor corespunzătoare...". în conti
nuarea răspunsului, după ce sînt nominalizate mă
surile cu caracter general, ca și cele exprese, ce 
vizează anumite uniuni județene, se arată : 
„UCECOM a solicitat Comitetului de Stat pentru 
Prețuri avizarea unor limite valorice pe obiect-co- 
mandă, în măsură să faciliteze accesul mai larg al 
populației la avantajele noului regim de tarifare. 
Totodată, vă aducem la cunoștință că, în același 
scop, al lărgirii ariei de aplicare a noii metodologii, 
UCECOM a propus anterior Comitetului de Stat 
pentru Prețuri avizarea acesteia în toate ramurile 
de activitate și în întregul sistem al cooperației 
meșteșugărești. Propunerea noastră n-a fost accep
tată deocamdată, organul de avizare considerînd că 
o soluție definitivă poate fi adoptată numai in 
funcție de datele finale ale experimentării noului 
regim".

reparațiile „mici" 
în profilul atelie-

Octov GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii

limpede, din cele 
că nu „nerentabi-

Cînd rentabilitatea este tratată
„meșteșugărește”, cooperația

în desființarea...
9

In 
mite 
țeni 
inițiat o anchetă privind 
cauzele desființării anumi
tor prestări de servicii 
pentru populație, ale preo
cupării reduse pentru lăr
girea și diversificarea aces
tor activități în cadrul 
cooperației meșteșugărești, 
înainte de a expune con
statările noastre am soli
citat opinia tovarășului 
Gheorghe Miculaș, vicepre
ședintele 
U.J.C.M.

— Nu
de resort 

Satu-Mare.
există activitate 

solicitată de populație pe 
care să nu o realizăm in 
cadrul cooperativelor noas
tre — ne-a spus 
tegoric.

Pe parcursul 
însă, domnia-sa 
trazis de mai 
recunoscînd că, .ce-i drept, 
unele prestări s-au desfiin
țat, nefiind rentabile, ne- 
existînd oameni de mese
rie, localuri pentru ateliere 
ș.a.m.d.

Am încercat să admitem 
ca îndreptățite justificările 
invocate, dar faptele s-au 
încăpățînat să infirme mul
te dintre argumentele sus
ținute la forul județean al 
cooperației meșteșugărești. 
Să dăm deci cuvîntul fap
telor. Ne aflăm la atelierul 
de reparat biciclete de pe 
Calea Traian din Satu- 
Mare, aparținător coopera
tivei „Metalolemn". Abia 
avînd loc să se miște prin
tre bicicletele care aglome
rează mica încăpere, Antal 
Iosif, responsabilul unității, 
ne întîmpină cu amără
ciune :

— Cu greu reușim să fa
cem față solicitărilor, fiind 
nevoiți să lucrăm cîte 12 
ore pe zi. Deși, cu cîțiva 
ani în urmă, existau în oraș 
18 ateliere, în prezent au 
rămas doar 4, în vreme ce 
numărul bicicletelor date la 
reparat s-a dublat ! Multe 
femei sînt nevoite să vină 
pe jos, cărînd o bicicletă 
defectă cale de 4—5 km, 
din alte cartiere, unde nu 
există un atelier 
Cetățenii din 
tate aflată la 
din alte sate, 
la noi.

/

similar. 
Dara, locali - 
12 km, ca și 
apelează tot

Acesta este un fapt real. 
La U.J.C.M. însă, tov. vice
președinte Miculaș caută să 
ne convingă de „judiciozi
tatea" măsurii de desfiin
țare a unor astfel de ate
liere cu argumentul că a- 
cum „pină și copiii se pri
cep să repare o bicicletă" (!)

Socotite ,/nerentabile", din 
cauza unei pretinse lipse 
de comenzi, in ultima vre
me au fost desființate uni
cele ateliere de remaiat 
ciorapi și de reparat um
brele. Părerea cetățenilor 
este însă cu totul alta : 
bunăoară, prof. Silvia Timiș 
ne spune : „Atelierele de 
remaiat ale cooperației au 
fost desființate pe motiv 
că, ciorapii fiind ieftini, 
nouă ne convine să ne cum
părăm alții, noi. Dar este 
limpede pentru oricine că 
e preferabil să dai un leu 
sau doi pentru remaiatul 
cîtorva fire fugite, decit să 
cumperi o pereche nouă, 
chiar dacă costă numai 15 
lei. Cred că nu sînt singura 
care am adunat un adevă
rat «depozit» de ciorapi în 
așteptarea 
atelier de 
rina Olar, 
atelier de 
operativei 
clară : „I„___ ___
aici și ne întreabă unde se 
poate găsi un atelier de re
parat umbrele. în loc de 
răspuns eu îi rog pe cetă
țeni ca, de vor afla cumva 
despre existența unui ase
menea atelier, să mă anun
țe și pe mine, întrucît am 
de reparat două umbrele. 
Există, ce-l drept, un «par
ticular», însă nu prea se 
pricepe și cere prețuri pi
perate". Pe parcursul inves
tigațiilor noastre am întîl- 
nit și alte cazuri cînd ser
vicii ale cooperației meș
teșugărești desființate, sau 
pe cale de a fi desființate, 
sînt preluate de particulari 
mai mult sau mai puțin 
pricepuți tn meserie. Și — 
lucru de-a dreptul incredi
bil — conducerile unor co
operative cochetează sau 
își ;dau chiar concursul Ia 
menținerea unor asemenea 
situații.

Alteori, cooperația meș
teșugărească oferă popu-

reînființării unui 
remaiat". Ecate- 
lucrătoare la un 

boiangerie al co- 
. „Igiena"!, ne de- 
,Multă lume intră

lațlei servicii concepute 
după zicala cu „aruncatul 
prafului în ochi" ; în 1968, 
la cooperativa „Metalo
lemn", în cadrul unui ate
lier de ceasornicărie, unul 
dintre ceasornicari 
desemnat 
paratele 
Acesta, 
pic, pe 
Szendrel, 
sit însă 
această muncă 
voinței sale, după ce ur
mase un „minicurs de spe
cializare" la București :

— Conducerea de atunci 
a cooperativei o fi crezut, 
probabil, că în 20 de zile 
se poate învăța o aseme
nea meserie de mare fi
nețe ; eu sint de cu totul 
altă părere, anume că nu 
pot efectua reparații mai 
dificile și — chiar dacă 
m-aș pricepe — nu dispun 
de aparatura necesară.

Pentru înțelegerea și mai 
exactă a mentalității care 
frânează dezvoltarea servi
ciilor este interesantă și ur
mătoarea opinie :

— Știm că se simte ne
voia acută a unui atelier 
de croitorie pentru copii și 
a unui atelier de reparat 
îmbrăcăminte — ne spune 
Paul Pristogan, președin
tele cooperativei „Munca". 
Dar croitorilor noștri nu le 
convine să renunțe la co
menzile rentabile de con
fecții pentru adulți tn fa
voarea unor lucrări mai 
puțin bănoase. De ce nu se 
ocupă însă pensionarii 
(sic !) cu înființarea unui 
atelier de reparat îmbră
căminte ?

Iată, așadar, „disculpată" 
și scoasă din cauză coope
rația meșteșugărească, de 
data aceasta pe seama... 
pensionarilor, ca și cum — 
chiar și în ipoteza unei a- 
semenea soluții — nu tot 
sub egida unei cooperative 
meșteșugărești ar trebui 
organizate prestările res
pective !

Lista, serviciilor neefec
tuate de cooperație — sau 
cu o existență anemică, 
datorată exclusiv bună
voinței unor lucrători din 
cooperative față de anu- 
miți clienți — ar putea fi 
mult lungită. Se simte lip-

a fost 
repare a- 
fotografiat. 

om vîrst- 
Zoltan 

mărturi-

sa unui atelier de confec
ționat la comandă mănuși 
de diferite modele și cu
lori. (El a existat, cîndva, 
dar a fost desființat, deoa
rece mănușarii nu aveau 
domiciliu pe teritoriul ju
dețului, iar la calificarea 
de cadre tinere încă nu s-a 
gîndit nimeni) ; a unor 
unități de reparat echipa
ment sportiv, de efectuat 
reparații curente la domi
ciliu (instalații electrice, 
lăcătușerie etc.). în treacăt 
fie spus, astfel de servicii 
la domiciliu, pentru care 
cetățenii apelează la coo
perativele meșteșugărești, 
se prestează după înde
lungi tratative cu secțiile 
solicitate. Dacă te adresezi, 
spre exemplu, secției de 
reparații electrice a coope
rativei „Metalolemn" — 
multe cazuri s-au petrecut 
în acest fel — ți se spune 
mai întîi că secția se ocupă 
numai de construcții-mon- 
taje în stil... industrial, iar 
apoi — dacă, pînă la urmă, 
electricianul vine — aces
ta încasează banii în con
tul său personal, sub pre
textul că 
nu intră 
rului !

Reiese 
relatate, 
litatea" unor prestări a de
terminat desființarea sau 
întîrzie înființarea unor 
servicii. Adevărata expli
cație trebuie pusă în le
gătură cu optica deforma
tă, cu atitudinea pasivă și 
cu lipsa de receptivitate a 
cooperației meșteșugărești 
față de cerințele — tot 
mai numeroase, complexe 
și diverse — ale popu
lației municipiului Satu- 
Mare. Se impune ca, pe 
baza unei analize judicioa
se, forurile județene să 
mobilizeze răspunderea și 
receptivitatea cooperației 
meșteșugărești pentru ser
virea ponulației, pentru a- 
sigurarea rațională, pe tot 
cuprinsul orașului, a acelor 
prestări a căror lipsă se, 
resimte acut sau care re
zolvă doar în mică măsură 
cerințele actuale.

Rodica SERBAN
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.Comedie cu olteni" 
— Păi vezi ?!

Tn peisajul orașului, noi ver- 
ticale de beton și sticlâ : 

Medgidia
Foto : Gh. Vințiiă

UN PRINCIPIU NEPOTRIVIT
In domeniul protecției muncii
Dacă ne-am orienta după cele 

peste 8 milioane lei cheltuiți in 
1970 pentru protecția muncii, după 
măsurile înscrise in planurile în
tocmite la Combinatul chimic din 
Tirnăveni pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă am putea 
spune că, în linii mari, aceste pro
bleme sînt bine rezolvate aici.

Am spus in linii mari, fiindcă 
determinările de microclimat între
prinse la diferite locuri de muncă 
semnalează existența, in continua
re, a unor factori nocivi (noxe) în 
secțiile faianță, gresie, carbid, bi- 
cromat de sodiu etc. în alte secții, 
din cauza neetanșârii corespunză
toare a unor agregate și utilaje, 
Se produc pierderi de gaze și de 
vapori toxici. Aceste deficiențe — 
după cum ne-au sesizat mai mulți 
salariați — se perpetuează de mai 
mulți ani. De ce 7

— Unele dintre obiectivele nece
sare perfecționării tehnologiei — 
ne spune tovarășul Maftei Huru-

Pentru întregirea
jumătății

In nota intitulată „O 
treabă făcută pe jumă
tate", ziarul nostru sem
nala faptul că din maga
zine lipsesc accesoriile so
belor de încălzit cu com
bustibil lichid, mult soli
citate de populație. După 
publicarea notei, la re
dacție a sosit un răspuns 
din partea direcției de re
sort a M.C.I. in care, 
semnătura dir. adj. 
Tacorian, respectivul for 
ne comunică faptul că 
problema e încă incom
plet soluționată. „Astfel, 
dacă pentru recipienții de 
mai mică capacitate — se 
spune in răspuns — s-au 
găsit furnizori care să-i 
execute, pentru cei de 
capacități mai mari, res
pectiv butoaie de 50, 100, 
200 1, deși s-au făcut co
menzi — conform indica-

sub 
A.

țiilor M.I.C.M. — Uzina 
de utilaj chimic Ploiești 
n-a contractat pînă in 
prezent nici o Cantitate. 
Totodată — se spune in 
continuarea răspunsului — 
M.C.I., luind legătură cu 
I.C.V.A. București, a sta
bilit ca recipienții de pe
trol achiziționați să fie 
valorificați, alături de alte 
produse, prin magazinul 
de specialitate deschis de 
curând în șos. M. Bravu 
55". Ce ar mai fi de adău
gat ? E de necrezut fap
tul că întreprinderile con
structoare de mașini, ca
pabile să execute produse 
atit de complexe, se „po
ticnesc" în fața unor sim
ple butoaie. Iată de ce, 
dacă la nivelul întreprin
derii problema nu a fost 
soluționată, solicităm in
tervenția M.I.C.M.

RATE PENTRU 
MOBILA

Șl VÎNÂTOARE 
DE MISTREȚI

Ștefan Cimpoiașu zice 
că și-a cumpărat niște 
mobilă de la O.C.L. Bra
șov. Mai zice că, in ia
nuarie 1971, a plătit ul
tima rată.

— Și? Ultima rată n-ați 
plătit-o bine 7 V-a mai 
pus s-o plătiți o dată ?

— Din contră. După

AMPRIMIT SCRISOAREA DV!

clteva zile a sosit la 
tatea mea dispoziția 
plată nr. 61/27.01.71, 
care sint „forțat" să 
mese 500 de lei.

— Să primiți ?!
— Pretindeau că, 

greșeală, mi-au reținut a- 
ceastă sumă în plus. Eu, 
care am ținut o evidență 
clară a sumelor achitate, 
am refuzat să primesc

NUMAI ATÎT?
cele 500. Suma s-a întors 
de la unitatea mea la u- 
nitatea lor, apoi iar a fă
cut drumul de la unitatea 
lor la unitatea mea șt ca
sierul mi-a spus să ridic 
suma, că altfel nu pot 
scăpa, l-am ridicat și 
după o bucată de vreme...

— Alți 500 ? Sînteți no
rocos. Eu, in locul dum
neavoastră, m-aș apuca 
de vînătoare de mistreți.

— Lăsați, vă rog, mistre
ții In „colții" lor. Mă tre
zesc cu somația de plată 
20783/24.03.71. (semnată de 
aceiași care... semnaseră 
și dispoziția de plată de 
mai sus). Dacă In 48 de 
ore, suna somația, nu a- 
chit suma care le sint da
tor (500 lei) mi se va tăia 
capul mai crunt decit i-a 
fost tăiat Sfintului Ion 
Botezătorul.

Si cînd vă spuneam eu 
dv. ci birocrații ăștia sint 
in stare de orice ziceați 
că exagerez. Poftim! Pof
tim mostră.

LUMINA" DE 
NU SE VEDE CAPRA 

CU CAPRA

C.A.P. Nucet a vrut 
să-și extindă rețeaua elec
trică in sectorul zootehnic.

de Nicuți TANASE

S-o tocmit și s-o învoit 
cu „Constructorul" din 
Tirgoviște. La începutul 
lunii octombrie 1970 a și 
sosit o echipă de specia
liști care au decretat :

— In 15 noiembrie ne 
luăm rămas bun de la dv.

A trecut termenul sta
bilit, a venit și sfirșitul 
anului 1970 și la extinde-

rea rețelei electrice parcă 
. lucraseră niște

cieni electrocutați
Era mai întuneric 
înainte de a veni 
tricienii. Șeful „lucrării'

electri- 
gata. 
decit 
elec-

s-a dus la președintele 
C.A.P.-ului:

— Dacă ne semnezi a- 
ici că am terminat lucra
rea o să fiți cei mai fe
riciți ceapiști. Vă facem 
în plus și un curcubeu, 
care să lumineze după fie
care pltfaie.

— Să semnez că e gata! 
Cum să semnez ?

— Cu dreapta !... Eu 
trebuie si plătesc oame
nii și dacă nu semnați că 
e gata, nu pot să scot ba
nii de la...

Luat repede, a semnat. 
Și acum e o lumină tn 
sectorul zootehnic al 
C.A.P.-ului de nu se vede 
capră cu capră...

se iau 12 lei de persoană, 
la alta 6, dar ceea 
neliniștește mai 
tovarășul Zamfir 
că salariaților 
C.E.I.L.-Tg. Jiu 
vindut bilete pentru un 
viitor spectacol, care va

ce-l 
mult pe 
e faptul 
de la 

li s-au

dat de brigada grtis-

COMEDIE 
CU OLTENI

Mai mulți cititori 
sesizează că în județul 
dumnealor se cam exage
rează cu reținerile cultu
ral-sportive. La o fabrică

ne

de bilete și sala în 
se va da spectacolul 
are 400 de locuri, 
pot încăpea 3 000 de 

de

fi 
tică.

— Ce anume vi neli
niștește ?

— Pentru acest specta
col s-au vindut aproape 
3 000 
care 
daci 
Cum
persoane intr-o sală 
400 ? Dumneavoastră cam 
cum ziceți ?

— Depinde de piesa ce 
o va juca echipa artis
tică.

Acum cîtva timp am 
primit o scrisoare foarte 
tristă. Vochița lordache, 
împreună cu soțul ei, e- 
rau în vizită la părinți, 
în satul Jirov, Mehedinți. 
Spre seară, Vochița a fost 
cuprinsă de durerile fa
cerii. A fost chemată ur
gent Salvarea, pentru a o 
transporta la 
Strehaia. Și 
venit foarte 
urcat-o pe

din 
a 

prompt. Au 
___  . ... Vochița in 
mașină, (pe soț au refuzat 
să-l ia) și-au pornit. Șo
ferul, aflind că la cămi
nul cultural e bal, a oprit 
mașina și împreună cu 
sora s-au dus să danseze. 
Bolnava a rugat niște ce
tățeni să-i cheme din bal. 
Nici gind să vină. S-a fi
rii ea...

Scrisoarea am trimis-o 
Direcției sanitare a jude
țului și-n aceste zile am 
primit și răspuns, 
se comunică doar că 
procedat la desfacerea 
contractului de muncă al 
sorei medicale. Nimic în 
legătură cu pierderea co
pilului, cu atitudinea șo
ferului. Nimic in legătură 
cu dezbaterea cazului, atit 
de grav, de către lucră
torii sanitari. Trist, foarte 
trist...

Spitalul 
Salvarea

Ni
s-a

bean, inginerul șef care răspunde 
de problemele protecției muncii — 

■ cer o perioadă mai lungă pentru 
realizare. Astfel, la secția carbid, 
îmbunătățirile la instalația de ven
tilație sint prevăzute a se realiza 
spre finele acestui an. Pentru in
stalațiile de condiționare, unde sint 
cele mai mari degajări de pulberi, 
am cerut Institutului de proiectări 
pentru chimia anorganică să ne 
execute proiectul pentru un nou 
sistem de ventilație cu capacitate 
mărită față de cel actual. Lucra
rea urmează să fie executată pină 
în trimestrul IV. Pînă la realiza
rea proiectului vom încerca să 
ameliorăm, cu posibilități proprii, 
condițiile de muncă la această in
stalație.

Dacă anumite probleme nu pot 
fi soluționate decit pe baza unor 
proiecte întocmite de institutul de 
specialitate, stă in putința condu
cerii combinatului, a cadrelor teh
nice de aici, să rezolve unele pro
bleme prin efort propriu. Dar, în 
mod paradoxal, și soluțiile ofe
rite de personalul tehnic al în
treprinderii prind greu viață. De 
aproape un an de zile se dis
cută procedeul de atomizare a sul
fatului de aluminiu, de pildă, fără 
să se treacă la măsuri practice de 
aplicare. Amenajarea unei aseme
nea instalații, pe lingă îmbunătă
țirea condițiilor de muncă, ar per
mite și o ambalare mai bună a 
produsului. O bună parte din insta
lațiile de ventilație nu au func
ționare continuă și datorită faptu
lui că nu sînt bine intreținute și 
reparate la timp — arăta ing. Lau- 
reuțlu i’âcuraru de la Inspecția 
județeană de stat pentru protecția 
muncii. Nu de mult acest organ 
de specialitate a întreprins aici o 
analiză privind cauzele existenței 
unor condiții nesatisfăcătoare pen
tru asigurarea protecției muncii. 
Ce s-a constatat ? Multe din pro
blemele ce-și așteaptă rezolvarea 
au fost încredințate unor colective 
de specialiști, care răspund — in 
cadrul sarcinilor de serviciu — de 
ventilație, de zgomot și vibrații, de 
imbunătățiri tehnologice etc. Dar 
aceștia, in loc să treacă deîndată 
la studierea temelor respective și, 
deci, la găsirea soluțiilor, au lăsat 
totul baltă chiar de-a doua zi, 
după ce s-au constituit colectivele 
respective. Destul de ineficientă 
este și munca laboratorului uzinal 
de toxicologie, care, deși a sesizat 
evoluția noxelor, nu a propus solu
ții pentru eliminarea lor.

In Încheiere, un fapt care întă
rește aprecierea că problemele pro
tecției muncii nu sint privite cu 
răspunderea cuvenită. Intr-o uni
tate cu un pronunțat mediu toxic 
s-a desființat cabinetul de medicina 
muncii și astăzi numeroase apara- 
taje pentru determinarea mediului 
toxic, în cea mai mare parte cum
părate din import, zac nefolosite 
prin magazii.

Lorand DEAKY 
corespondentul „Scînteii
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Decernarea Steagului roșu 
și a Diplomei de unitate

7

A

fruntașă pe tară 
întrecerea- socialistă

întreprinderii agricole de stat

Insula Mare a Brăilei
Sîmbătă a 

trului de Stat _____ _____
Brăila festivitatea decernării___
gului roșu și a Diplomei de unitate 
fruntașă pe țară în întrecerea socia
listă pe anul 1970, întreprinderii 
agricole de stat „Insula Mare a Brăi
lei". Colectivul acestei unități obține 
înalta distincție pentru a doua oară 
consecutiv.

La adunare au participat tovarășii 
Nicolae Mihai, prim-secretar al Co
mitetului județean de partid Brăila, 
Paul Nagy, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., Ion Teșu, șeful 
Departamentului agriculturii de stat, 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, numeroși invitați.

în inforfnarea prezentată cu acest 
prilej, directorul general al între
prinderii, ing. Vlad Ion. a înfățișat 
importantele realizări obținute în 
anul 1970 de colectivul acestei uni
tăți, care și-a legat puternic destinele 
de pămîntul scos de sub apă la în
demnul și cu ajutorul partidului și 
al statului. în anul care a trecut, a 
menționat vorbitorul, cei 2 000 de 
muncitori care lucrează în cuprinsul 
insulei au realizat de pe suprafața 
cultivată — 50 000 ha. peste 244 000 tone 
cereale. Planul producției globale și 
marfă a fost îndeplinit in proporție 
de 117 la sută, iar cel de venituri a 
fost depășit cu 15 la sută. Ca atare, 
beneficiile au fost cu 73 la sută mai 
mari fată de prevederile olanului. 
Producții apreciabile s-au obținut la 
cultura porumbului. Astfel, de pe 
35 541 ha cultivate s-au recoltat 
192 741 tone de porumb boabe, repre
zentând 5 422 kg la ha. Realizarea 
unei asemenea producții a făcut po
sibilă livrarea peste plan a circa 
32 000 tone de porumb boabe. Vorbi
torul a relevat, de asemenea, faptul 
că, anul trecut, pe lîngă munca con
știincioasă desfășurată pe ogoare, 
pentru îndeplinirea prevederilor de 
plan și pentru depășirea producțiilor 
cerealiere, muncitorii întreprinderii 
au luptat eroic cu furia dezlănțuită a 
apelor, apărînd cu succes pămîntul 
fertil al insulei. Și astăzi oamenii îsi 
reamintesc chemările adresate de 
partid în ceasuri de vitregie : „Să 
apărăm neclintit Bărăganul dintre 
ape".... „să facem scut viu în calea 
Dunării...".

A luat apoi cuvîntul tovarășul Paul 
Nagy, care a transmis tuturor sala- 
rlaților Insulei Mari a Brăilei un căl-

avut loc, în sala Tea- 
„Maria Fflotti" din 

Stea-
duros salut din partea C.C. al P.C.R., 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidului. In nu
mele Consiliului Central al U.G.S.R., 
el a înmînat reprezentanților Comi
tetului de direcție și Comitetului sin
dicatului Steagul roșu și Diploma de 
întreprindere fruntașă pe țară, feli
citând pe cei 200 de muncitori, ingi
neri și tehnicieni distinși cu titlul 
și insigna 
socialistă, 
realizările 
depășirea 
anul 1970.

Au luat 
stantin Săpunărescu, șeful fermei 
Tăcău, mecanicul Ion Tănăsilă, eco
nomistul Mihai Levițchi și mecani
cul Costică Neacșu. în numele colec
tivelor celor 41 de ferme din cadrul 
întreprinderii, ei și-au exprimat sa
tisfacția pentru distincțiile primite și 
s-au angajat să depună în continuare 
eforturi susținute pentru a îndeplini 
exemplar sarcinile ce le revin în a- 
cest an, ca și angajamentele asumate 
în cinstea sengi centenarului glorio
sului nostru partid.

A luat, de asemenea, cuvîntul to
varășul Ion Teșu. care, evidențiind 
aportul deosebit al muncitorilor de 
pe Insula Mare a Brăilei, la sporirea 
fondului de 
gul colectiv 
Ministerului 
Alimentare,

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la festivitate au 
adresat o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care 
se spune, printre : altele :

Socotind realizările din anul trecut 
ca punct de plecare în noul cincinal, 
dezvoltînd experiența acumulată în 
valorificarea pămînturilor recent 
cîștigate pentru agricultură, folosind 
mai rațional mijloacele tehnice de 
care dispunem și luînd în continuare 
măsuri corespunzătoare pentru înde
plinirea sarcinilor celui de-al X-lea 
Congres, colectivul întreprinderii 
noastre se angajează să obțină peste 
plan 10 000 tone cereale, din care 8 000 
tone porumb. Pe baza creșterii pro
ductivității muncii și a reducerii 
cheltuielilor de producție, vom de
păși veniturile planificate cu 7.5 mi
lioane lei, realizînd totodată un be
neficiu suplimentar de 4 milioane 
lei.

de fruntaș în întrecerea 
întregul colectiv pentru 
obținute în îndeplinirea și 
planului de producție pe

apoi cuvîntul ing. Con-

cereale a felicitat între- 
în numele conducerii 
Agriculturii, Industriei 

Silviculturii și Apelor.

LUCRĂRILE AGRICOLE DE PRIMĂVARĂ

SUCEA VA PROMITE
O PRODUCȚIE BUNA

DE CARTOFI!
ORGANIZAREA EXEMPLARĂ A CAMPANIEI ESTE O PRI
MĂ GARANȚIE CĂ PROMISIUNEA VA FI ÎNDEPLINITĂ

în aceste zile, pe cîmpiile județu
lui Suceava se lucrează intens la 
plantarea cartofilor. Se remarcă par
ticiparea masivă a cooperatorilor la 
muncă și în mod deosebit calitatea 
superioară a lucrărilor executate. Co
operatorii obțin din cultura cartofu
lui circa 40 la sută din venituri. Iată 
unul din motivele pentru care și în 
acest an și-au planificat să cultive 
cartofi pe o suprafață de 20 500 hec
tare, cu o producție totală de peste 
342 000 tone, ceea ce va reprezenta 
circa 37 la sută din producția globa
lă agricolă a județului. Rezultatele 
bune de pînă acum — 5 000 hectare 
plantate — au fost determinate, în 
principal, 
măsurilor 
partidului 
ganizării 
baza acordului global ca 
plată care stimulează puternic hăr
nicia și priceperea lucrătorilor de pe 
ogoare. Astfel, adunările generale ale 
cooperatorilor au hotărit ca retri
buirea muncii la cultura cartofului 
să se facă „la tona de produs" și „la 
1 000 lei producție realizată". Toto
dată, adunările generale au stabilit 
că pentru aplicarea corectă a noii 
forme de retribuire a muncii este 
absolut necesar să se repartizeze sar
cini de plan cît mai echitabile, în 
funcție de fertilitatea naturală a so
lului. de soiul și calitatea tuberculi
lor etc., pe fiecare formație de lu
cru : fermă, brigadă, echipă și chiar 
familie. La aceasta se adaugă pre
gătirile temeinice care au fost făcute 
in fiecare cooperativă agricolă. După 
constituirea formațiilor de lucru, sta- fimcțte de calitatea producției. Cele 

4 /categorii' de calitate au fost fixate 
.în funcție de prețurile oficiale stabi
lite pentru producția de cartofi In 
momentul livrării. Astfel, în timp ce 
pentru o tonă de cartofi care se în
cadrează la calitatea I, de pildă, 
se va aplica o retribuție totală în va
loare de 188 lei, din care 50 la sută 
bani și restul în natură, la o tonă de 
cartofi de calitatea a IV-a retribuția

de aplicarea în practică a 
stabilite de conducerea 
privind îmbunătățirea or- 
și retribuirii muncii pe 

formă de

bilirea suprafețelor, repartizarea 
mijloacelor tehnice și de producție — 
tractoare, utilaje, îngrășăminte; să- 
mință etc. — s-a trecut la pregăti
rea noii campanii de plantare a car
tofilor. La cîmp. spre deosebire de 
alți ani, s-au transportat cantități 
mari de îngrășăminte naturale. S-a 
terminat din vreme revizia mașinilor 
de plantat și s-a pus la dispoziția

DE CE STAU
TRACTOARELE
în cooperative din județele

unităților întreaga cantitate de să- 
mință din soiuri valoroase, care în 
condițiile de climă și sol ale jude
țului Suceava dau rezultate foarte 
bune.

Acum, cînd lucrările se desfășoară 
intens, sînt puse în evidență, în mod 
convingător, avantajele aplicării a- 
cordului global. Anul trecut, la co
operativa agricolă din Dumbrăveni, 
folosindu-se un sistem de retribuire 
asemănător, producția a crescut foar
te mult. îneît cooperativa a 
livra statului, pe bază de 
1 700 tone cartofi, față de 
cît contractase inițial. Ca 
veniturile cooperatorilor au 
mult peste nivelul anilor 
Așa se face că acum cooperatorii sînt 
cei’care solicită cu insistență consi
liului de conducere și cadrelor teh
nice să le asigure condițiile necesare 
realizării producțiilor planificate. In 
acest an, cooperatorii din Dumbră
veni și-au propus ca de pe fiecare 
hectar cultivat cu cartofi să obțină o 
producție în valoare de 14 744 lei. Pe 
baza calculelor de plan dezbătute și 
aprobate de adunarea generală s-a 
stabilit ca la o producție în valoare 
de 1 000 lei cooperatorii să primeas
că o retribuție în valoare de 336 lei, 
fapt care le sporește interesul pen
tru creșterea cantitativă și calitativă 
a recoltei de cartofi.

Calcule asemănătoare au fost fă
cute și la cooperativa agricolă din 
Calafindești. „La noi, subliniază tova
rășul Constantin Alexei, președintele 
cooperativei agricole, plata se face 
„la tona de produs" diferențiată în

putut 
contract, 

770 tone, 
urmare, 

fost cu 
anteriori.

totală va fi de 71 lei. Aceste criterii 
precise și echitabile de retribuție în
deamnă cooperatorii să facă lucrări 
de calitate și la timp.

Exceptînd terenurile mai joase, un
de gradul de umiditate este încă ri
dicat. pe restul suprafețelor din jude
țul Suceava se plantează cu toate 
forțele. La cooperativa agricolă din 
Dumbrăveni, spre exemplu, s-a plan
tat cu cartofi o suprafață de peste 80 
hectare. Munca este bine organizată, 
în flux continuu. Cu ajutorul a 10 
discuri se pregătește terenul, asigu*  
rîndu-se un avans de 105 hectare, iar 
la plantat se lucrează cu 5 mașini. 
O dată cu plantatul se încorporează 
în sol și.cite 300 kg azotat. După cum 
ne informează tovarășul Sandu Con
stantin, secretarul comitetului co
munal de partid, lucrîndu-se în rit
mul în care s-a început, cooperatorii 
din Dumbrăveni pot încheia acțiunea 
de plantare ă cartofilor în 10—12 zile 
lucrătoare, încadrîndu-se astfel în e- 
poca optimă stabilită pentru această 
cultură.

în multe alte cooperative, cum sînt 
cele din Calafindești, Reuseni, Bo- 
sanci, Ciumulești, Drăgușeni, Forăști 
și altele, pe lîngă grăbirea plantatu
lui se acordă o atenție deosebită ca
lității lucrărilor. De această dată, 
în județ se dă o atenție deose
bită producerii cartofului de sămînță. 
Au fost create ferme specializate cu 
o suprafață de 2 600 hectare, care vor 
asigura materialul de înmulțire 
plantare nu numai pentru 
cale, dar și 
țară.

Felul cum 
dă garanția
județul Suceava vor asigura în acest 
an mari 
calitate, 
latiei.

pent.ru alte

și 
nevoile lo- 
iudete din

în prezent.s? muncește
că unitățile agricole din

cantități de cartofi, de. bună 
pentru aprovizionarea popu-

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii

Oltdin

circulație cu 1,50 lei pe 
produs. Colectivul nos- 

muncă, conștient de răs- 
ve-i revine, se anga-

Întreprinderii de valorificare a cerealelor

Secția de extrudate trase de la Uzina de prelucrare a aluminiului din Slatina
Foto : S. Cristian

SLATINA (prin telefon de la 
Emilian Rouă). — Ieri după-amiază, 
la Casa agronomului din Grădinari 
a avut loc adunarea festivă prile
juită de decernarea Steagului roșu 
și a Diplomei de unitate fruntașă pe 
țară în întrecerea socialistă pe anul 
1970 întreprinderii de valorificare a 
cerealelor din județul Olt. La adu
nare au participat tovarășii Constan
tin Gheorghe, secretar al Comitetu
lui județean al P.C.R., și Constantin 
Mocanu, secretar al Comitetului U- 
niunii sindicatelor din agricultură, 
industria alimentară, silvicultură și 
apelor. Directorul întreprinderii, ing. 
Ion Bădescu, a vorbit despre succesele 
repurtate în 1970 de întreprinderea 
de valorificare a cerealelor, amintind 
că in această^ perioadă colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni a 
recepționat peste sarcinile prevăzute 
16 800 tone produse și a realizat un 
beneficiu peste plan de 3 920 000 lei. 
Tov. Constantin Mocanu a înmînat 
Steagul și Diploma de unitate frunta
șă. A luat apoi cuvîntul tovarășul Con
stantin Gheorghe, care a transmis tu
turor lucrătorilor întreprinderii un sa
lut călduros din partea comitetului 
județean de partid. In încheiere, 
intr-o atmosferă de puternică însu-

flețire. participanții la adunarea fes
tivă au adresat o telegramă Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune : „Cu 
prilejul decernării Steagului roșu 
și a Diplomei de întreprindere frun
tașă pe ramură, colectivul nostru își 
exprimă profunda recunoștință față 
de Comitetul Central al P.C.R., față 
de dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija 
deosebită ce o manifestați față de 
sectorul nostru de activitate. Stimu
lați de înalta prețuire acordată, în
cadrați în efortul general pentru 
întâmpinarea semicentenarului parti
dului, ne angajăm să suplftnentăm 
planul de beneficii pe acest an cu 
500 000 lei, reducind totodată cheltu
ielile de 
tonă de 
tru de 
punderea 
jează față de partid, față de dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de a nu precupeți nici un 
efort pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan în acest prim an 
al cincinalului".

(Urmare din pag. I)

tuie un deziderat de prim ordin în 
asigurarea unei funcționări normale 
a angrenajului complex al colaboră
rii și cooperării dintre unitățile pro
ducătoare.

In ansamblu, așa cum s-a văzut, 
rezultatele sînt satisfăcătoare. O 
analiză mai adincă in structura pla
nului pe sortimente ne dezvăluie 
însă un tablou statistic inegal : ală
turi de depășirile înregistrate la a- 
numite produse au apărut și se men
țin nerealizări la altele. Este vorba, 
in principal, de tablă și bandă de 
oțel laminată la rece, de îngrășămin
te cu azot si fosfor, de mașini-unelte 
pentru așcheierea metalelor, locomo
tive Diesel, vagoane de marfă și 
plăci fibrolemnoase.

Cum se vede, toate sînt produse de 
primă importanță pentru economie. 
Constatăm, de fapt, că pe lista sor
timentelor nerealizate conform pla
nului persistă produse a căror rea
lizare a constituit o ..problemă" și 
în anul trecut. Cu alte cuvinte, in 
ciuda promisiunilor făcute la sfîrși- 
tul anului trecut de către conducă
torii unor întreprinderi și centrale 
industriale care fabrică aceste sorti
mente și a garanțiilor oferite de ca
dre de conducere din ministere in 
legătură cu lichidarea deficientelor 
din producție — utilizarea incomple
tă a mașinilor și utilajelor, organi
zarea defectuoasă a producției și a 
muncii, aprovizionarea necorespun
zătoare cu materii prime și mate
riale, calificarea scăzută a unor ca
dre ș. a. — acestea s-au menținut în 

• continuare. în unele unități marcind 
chiar o tendință de accentuare. Iar

luarea unor măsuri energice/și efica
ce pentru redresarea activității pro
ductive se tărăgănează, cu toate că 
se cunosc implicațiile evidente ale 
nerealizării la timp a planului la 
toate sortimentele. Spre exemplu, 
planul la autoturisme de teren a fost 
realizat de către Uzina mecanică 
Muscel numai în proporție de 95,6 la 
sută din cauza lipsei unor repere și 
subansamble nelivrate de uzinele .

instalația de la Rm. Vîlcea a func
ționat sub capacitate, neexistind 
cantități suficiente de clorurâ de 
vinii din producție proprie. La a- 
ceste nerealizări ale industriei chi
mice, adăugăm și minusurile înre
gistrate la ingrășămintele cu azot 
și cu fosfor din cauza defecțiunilor 
apărute la Combinatul de îngrășă
minte chimice din Tr. Măgurele. Cit 
privește planul de vagoane, acesta

pentru realizarea planului, cum sînt 
întărirea disciplinei. îmbunătățirea 
organizării producției și a munci;, ri
dicarea calificării muncitorilor.

Firește, nu punem la îndoială exis
tența unor motive majore care pot 
determina o abatere temporară de la 
programul de fabricație dintr-o în- 
treprindere sau alta. Dar a genera
liza o asemenea situație cu totul ex
cepțională și a o transforma într-un

..Tractorul" (blocul motor) și „Stea
gul roșu" din Brașov (chiulase, biele 
și arbori cotiți), de Fabrica de piese 
auto din Sibiu (amortizoare) și 
Uzina de autoturisme din Pitești 
(cutii de viteză).

Căutind, in mod firesc, să aflăm 
originea unor neajunsuri care au ge
nerat nerealizarea planului la anu
mite sortimente, au rezultat o serie 
de cauze atit de ordin obiectiv, dar 
mai ales subiectiv. Așa, ‘ 
Combinatul petrochimic din Pitești 
producția prevăzută de antidăună- 
tori nu a fost realizată 
torită funcționării cu întreruperi a 
instalației de ierbicide din lipsă de 
clorură de cianurii din producție 
proprie. Producția de policlorură 
de v>nil a fost realizată numai în 
proporție de 96,3 la sută, deoarece

de pildă, la

integral da-

nu a fost îndeplinit integral nici în 
primul trimestru din acest an — ea 
și anul trecut — ca urmare a men
ținerii unor neajunsuri de ordin 
tehnic și organizatoric atit la Uzina 
de vagoane din Arad, cit și la cea 
din. Tr. Severin. In cele două mari 
uzine, deși planul pe luna martie a 
fost depășit, totuși plusurile înregis
trate nu au acoperit restantele die 
lunile ianuarie Și februarie, cînd s-a 
intirziat punerea în fabricație a va 
goanelor gondolă și buncăr.'Iar da'- 
acum, aceste unități au de recupc 
rat o importantă producție marfă 
aceasta se datorește, în exclusivi
tate, comitetelor de direcție, consiliu 
lui de administrație al Grupului d 
uzine pentru fabricația de vagoan 
din Arad. care. în bună măsură, au 
scăpat din mină pîrghiile decisive

mod curent de justificare, sub for
mula „nu-mi iese un sortiment, fac 
altul, ca să-mi realizez indicatorii 
globali" este total păgubitoare pen
tru economia națională, care cere 
ca toate produsele să fie realizate la 
nivelul planului, pentru că la acest 
nivel s-au 
nomice cu 
terni.

Așadar, 
sarcinilor 
nent nu este o sarcină 
ci o obligație riguros stabilită. Desi
gur. încă nu este tirziu ca să se re
cupereze rămînerile în urmă înregis
trate în primul trimestru Pentru a- 
ceasta este necesar însă, ca centrul 
de greutate în lupta de lichidare ne
întârziată a tuturor restanțelor la sor
timentele amintite să fie situat în

eco-
interni și ex-

încheiat contractele 
beneficiarii

realizarea 
de plan la

exemplară a 
fiecare sorti- 

facultativă.

întreprinderi și centrale Industriale. 
Spunem acest lucru avînd în vedere 
natura cauzelor care au provocat defi
ciențele, cauze care țin în principal 
de latura organizării și gospodăririi 
întreprinderilor. Trebuie să se înțe
leagă clar de către consiliile de ad
ministrație ale centralelor industriale, 
de către comitetele de direcție din 
fabrici și uzine că ele sînt direct răs
punzătoare de realizarea planului și 
că în acest sens este necesar să-și 
exercite, cu autoritate, toate prero
gativele cu care au fost investite. A- 
ceasta nu înseamnă insă, nicidecum, 
că poziția ministerelor trebuie să fie 
cea de expectativă. Dimpotrivă, spe
cialiștii din ministere — și ne refe
rim in primul rind la cei din Minis
terul Industriei Chimice și din Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini — trebuie să-și concentreze 
mai mult timp eforturile asupra a- 
celor 
unde 
grai 
pînă 
părute și redresarea definitivă 
producției. Nu ar fi lipsită de impor
tanță și fixarea unor responsabilități 
și termene precise pe fiecare obiec
tiv. Cu alte cuvinte, sprijinul minis
terului trebuie să fie concret, la fața 
locului, iar măsura eficientei lui să 
fie dată numai de depășirea grab
nică a situației actuale și realizarea 
exemplară, decadă cu decadă, lună 
de lună, a planului, pentru a se evita 
de pe acum virfurîle de producție 
din ultima parte a anului, cînd recu
perarea restantelor cere, după cum 
știm, mari eforturi.

unități, acelor grupuri de uzine 
planul nu s-a îndeplinit inte- 
la un sortiment sau altul, 
ta lichidarea defecțiunilor a- 

a

Bacâu si Vaslui
Ținînd seama de mijloacele de care 

dispune întreprinderea de mecanizare 
a agriculturii, de forțele existente în 
cooperativele agricole de producție 
din județul Bacău, rezultatele obținute 
pînă acum în campania de în- 
sămînțări nu pot fi considerate sa
tisfăcătoare. Rămînerea în urmă se 
datorește în bună măsură fap
tului că un mare număr de trac
toare și mașini agricole stau ne
folosite. La sediul secției de meca
nizare de la C.Â.P. Izvorul Berhe- 
ciului staționau 6 tractoare : 3 defecte, 
iar 3 fără tractoriști. La C.A.P. din 
comuna Nicolae Bălcescu, în plină zi, 
erau aliniate mai mult de jumătate 
din numărul tractoarelor. De ce ? Toți 
cooperatoni, inclusiv șeful secției de 
mecanizare, se aflau la adunarea ge
nerală. Și aceasta în cea mai bună 
zi de lucru 1 Tractoare staționînd 
am găsit și la cooperativele agricole 
Dealul Morii, Obîrșia, Huruești, Cor- 
basca, Dealul Perjului. în legătură 
cu această situație, inginerul Stan 
Mereuță, directorul întreprinderii ju
dețene de mecanizare, ne spune : 
„Pentru 135 de tractoare nu avem me
canizatori. în ultimele zile au fost 
trimiși să lucreze și elevi din ulti
mul an de școală, dar aceștia nu pot 
executa lucrări pretențioase. Pentru 
aproape 30 de tractoare nu există 
piese de schimb. Acestora li se a- 
daugă o seamă de tractoare „S.M.- 
445“ sosite cu defecțiuni din fabrică".

Deși unitățile din zona Berheciului 
dispun de mari suprafețe de teren 
în pantă, cea mai mare parte din cele 
160 de tractoare, destinate lucrări
lor pe aceste terenuri, stau nefolo
site. Și aceasta, în primul rînd, pen
tru că nu au fost pregătiți mecaniza
torii. Cauzelor amintite li se adaugă 
și o seamă de defecțiuni de natură 
organizatorică. Multe tractoare umblă 
în gol din cauza neajunsurilor în a- 
provizionarea cu carburanți, neasigu- 
rării semințelor etc. Cele mai multe 
din defecțiunile semnalate — care pu
teau fi evitate — mai pot fi înlătu
rate în timp util printr-o intervenție 
mai energică din partea organelor 
agricole în fiecare caz în parte.

în majoritatea cooperativelor agri
cole din județul Vaslui se folosește 
din plin fiecare oră bună de lucru. 
Din situația de acum cîteva zile, de 
la Direcția generală a agriculturii 
rezultă că s-au însămînțat : bor- 
ceag — 66 la sută, mazăre — 68,3 
la sută, ovăz — 77 la sută, sparcetă 
— 69 la sută, sfeclă de zahăr — 25,7 
la sută, floarea-soarelui — 12,5 la 
sută, cartofi timpurii și de vară — 
58,8 la sută.

Dacă în multe unități lucrările din 
actuala campanie sînt executate pe 
măsura condițiilor existente, în alte 
cooperative tot așteptîndu-se „timpul 
ideal", însămînțările sînt mult întâr
ziate.
nea 
tele 
zoaia. _
moment ce pînă în ziua de 3 aprilie, 
din planul de 185 hectare destinate a 
se cultiva cu floarea-soarelui, nu se 
însămînțase nici un hectar. Tova
rășul Petru Popa, președintele coo
perativei agricole Văleni, spune că 
restantele înregistrate la lucrările 
agricole sînt urmarea lipsei, timp de 
5 zile, a motorinei și uleiului pentru 
tractoare de la S.M.A. Grumezoaia. 
De altfel. în secțiile de tractoare din 
acest S.M.A. sînt și alte anomalii. De 
pildă, la secția Hoceni. din 14 trac
toare, 5 stau nefolosite din cauză că 
nu li s-a stabilit programul de lucru; 
la secția Văleni, alte 4 tractoare nu 
lucrează din lipsă de... mecanizatori. 
Situația se cunoștea. La o ședință a 
consiliului lntercooperatist Grume
zoaia s-a hotărit ca tractoarele din 
secțiile care nu au de lucru să fie 
transferate în unitățile care aveau 
absolută nevoie de ele. Dar hotărîrea 
nu s-a îndeplinit. Se așteaptă, cică, 
o altă hotărîre a întreprinderii de 
mecanizare a agriculturii Vaslui. De 
ce este nevoie de atîtea hotăriri — 
care se iau și cu întîrziere — într-o 
chestiune care se poate rezolva 
simplu, operativ și cu folos pentru 
toți ?

„Nu-i nici o grabă" — spu- 
Constantin Palade, președin- 
cooperativei agricole Grume- 
Cum să nu fie grabă din

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii

Vasile IANCU
corespondentul „Scînteii'

O ÎNTREPRINDERE

CU
DE

PESTE' 1 000
PRODUSE

de 
„Me- 

este 
fără

întreprinderea 
industrie locală 
talochim“-Brașov 
considerată, nu 
temei, întreprinderea
cu cea mai largă și 
variată gamă de pro
duse din județ. In
tr-adevăr, nomencla
torul acestei unități 
cuprinde peste 1000 
produse de bază des
tinate atit consumului 
larg al populației, cît 
și necesităților indus- 

, triei. Așa după cum 
se poate deduce din 
însăși denumirea în
treprinderii, ponderea 
o dețin produsele din 
metal. Gama acestor 
produse este foarte 
largă, atît sub aspectul 
sortimental, dar și ca 
domenii de utilizare. 
O primă grupă o 
mează bunurile 
larg consum din 
mă cositorită și 
vanizată : strecurători 
din plasă de sîrmă 
coșuri de uz casnic, 
grătare, suporți, vese
lă, colivii pentru pă
sări, acvarii etc. De 
subliniat că în cazul 
strecurătorilor, a coșu
rilor de uz casnic și al 
altor cîtorva articole 
din sîrmă. I.I.L. „Me- 
talochim" este unicul 
producător în țara 
noastră. Nu există 
gospodărie în care să 
nu se găsească măcar 
2—3 produse ale aces
tei întreprinderi. Ce
rințele mereu sporite 
ale cumpărătorilor au 
determinat întreprin
derea brașoveană să 
sporească de la an la 
an producția lor. Dacă 
In 1965 se produceau 
300 000 strecurători, in 
> sortimente, acum se 
ealizează 3 milioane 

in 18 sortimente. Ni
velul calitativ ridicat 
și varietatea sortimen
tală a acestora au fă
cut să fie solicitate 
din ce în ce mai mult 
și la export.

O altă grupă de 
produse pe bază de 
metal care a ridicat 
prestigiul întreprinde-

for- 
de 

sîr- 
gal-

rii este cea de meca
nică fină. I.I.L. „Me- 
talochim" din Brașov 
asigură pentru indus
tria republicană, in
dustria locală și coope
rația meșteșugărească 
o largă varietate de 
piese de schimb pentru 
pompele de injecții 
de la motoarele Die
sel provenite din im
port, căpăcele de ven
tile pentru pneurile 
autovehiculelor, pen
tru mașini agricole 
etc. Demn de remar
cat este faptul că a- 
semenea piese cer un 
înalt grad de precizie, 
de ordinul micronilor.

Tot la I.I.L. 
talochim" se 
duc scaunele 
tractoare și 
autocamioane, 
sele pentru 
flantele 
uzina 
ca" și piesele din 
bronz pentru radia
toarele fabricate de o 
altă întreprindere bra
șoveană.

Una din preocupări
le constante ale colec
tivului de aici este 
aceea a gospodăririi 
iudicioa.se a metalului. 
Calea utilizată 
cest scop este 
înlocuirii unor 
din metal cu 
plastice. Numai 
înlocuirea inelelor de 
rulmenți, a unor că
păcele auto cu mase 
plastice se realizează 
anual o economiei de 
peste 40 tone 
special.

Construcțiile 
lice sînt un alt 
de activitate al 
prinderii. El cuprinde 
o largă gamă de bi
nale metalice pentru 
construcții din tablă 
ambutisată și profile 
laminate, mobilier me
talic și un larg sorti
ment de instalații și 
utilaje, cum ar fi pre
se pentru articolele 
tehnice de cauciuc, 
instalații tunel pentru 
spălarea autobuzelor 
etc. Acestora li se va

„Me- 
pro- 

pentru 
pentru 
carca- 

turbosu- 
produse de 

„Hidromecani- 
piesele 

pentru i

în a- 
cea a 
repere 

mase 
prin

oțel

meta- 
sector 
între-

a-alătura în viitorul 
propiat un nou pro
dus de largă utilitate 
și anume un moto- 
transportor pe trei 
roți. Nu lipsesc din 
fabricația întreprinde
rii nici articolele cu 
caracter ornamental, 
cum sînt corpurile de 
iluminat din fier for
jat sau din tablă, a- 
ramă, alamă. Cu ase
menea articole au fost 
ornamentate hotelu
rile „Teleferic" și 
„Bradul" din Poiana 
Brașov, hotelul de pe 
Clăbueet și altele. în 
acest sens. întreprin
derea continuă una 
din vechile îndeletni
ciri ale meșteșugarilor 
brașoveni.

Ramurile alimentară 
și chimică sînt larg 
reprezentate în profi
lul întreprinderii. Ca
litatea ' unor 
teare ca
„Frucade".
sortimente pe bază de 
citrice, petale de tran
dafiri sau cireșe a- 
mare se bucură de o 
largă apreciere. Două 
noi sortimente sînt în 
baza de omologare : 
„Vitcola". o răcori
toare reconfortantă, și 
o apă tonică utilizată 
ca adaos la băuturile 
tari.

Prestările de servi
cii constituie o altă 
latură a activității 
I.I.L. ..Metalochim", 
prin cele trei stații de 
reparații și întreținere 
auto. Printre clienții 
statornici se numără 
multi oosesori de au
toturisme din alte ju
dețe. în prezent, con
ducerea întreprinde
rii este preocupată de 
diversificarea 
activități. Se 
zează ca. pe 
erorile de 
revizii și întreținere, 
să se execute și lu
crări de tinichigerie 
și vopsitorie auto.

Nicolae MOCANU 
corespondentul • 
„Scînteii"

răcori- 
.,Fructe", 

diverse

acestei 
preconi- 

lîngă lu- 
reparatii.

pent.ru
iudicioa.se
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Pregătirea j 
unui eveniment j 
de importanța | 
majora pentru | 

educafia copiilor !
Convorbire cu conf. univ. Virgiliu RADULIAN 

președintele Consiliului National al Organizației Pionierilor, 
adjunct al ministrului învâtâmîntului

14

J
)

In mișcarea pionierească din 
țara noastră va avea loc, in 
toamna acestui an, un eveni
ment deosebit de important 
pentru îmbogățirea In perspec
tivă a activității educative în 
rindul purtătorilor cravatelor 
roșii; cea de-a doua Conferință 
națională a Organizației Pionie
rilor. Pentru a defini cadrul și 
coordonatele de desfășurare ale 
acestui amplu colocviu al re
prezentanților celor peste 90 000 
de cadre — comandanți de pio
nieri, directori de școli, specia*  
liști din diverse domenii de ac
tivitate, activiști ai organizației
— ți ai celor 1600 000 de pio
nieri, am solicitat acest inter
viu.

— De le prima conferință na
țională a organizației noastre au 
trecut aproape cinci ani. între 
timp, datorită măsurilor adop
tate de conducerea partidului 
pentru perfecționarea pregătirii 
și educării tineretului, s-au acu
mulat extrem de multe elemen
te noi privind conținutul și for
mele de lucru ale activității 
educative în rindul celei mai 
tinere generații a țării, conco
mitent cu transformări impor
tante în organizarea șl în struc
tura procesului instructiv, în 
viața școlii — între care școlari
zarea de Ia vîrsta de 6 ani și 
generalizarea lnvățămîntului o- 
bllgatoriu de 10 ani sînt jaloa
ne dintre cele mai marcante. A 
devenit deci absolut necesară, 
pentru perfecționarea în conti
nuare a activității pionierești, o 
privire atentă asupra tuturor 
acestor factori, cristalizarea ex
perienței pozitive acumulate, 
formularea unor coordonate 
pentru munca de perspectivă a 
organizației noastre, fn acest 
scop, va fi convocată Conferința 
națională a Organizației Plo- 
«lerilor pentru data de 23—24 
octombrie 1971.

Analizînd activitatea organi
zației de la precedenta confe
rință pînă în prezent, la cea 
de-a doua conferință națională 
ne propunem să dezbatem o 
seamă de probleme fundamen
tale ale mișcării pionierești, să 
jalonăm direcțiile viitoare ale 
pionieriei, să analizăm și să de
terminăm o îmbunătățire a ac
tivității educative în rindurile 
copiilor. Toate aceste probleme 
iși vor găsi o reflectare în pro
iectele statutului unităților și 
detașamentelor de pionieri din 
Republica Socialistă România 
și regulamentului consiliilor 
Organizației Pionierilor ce vor 
fi dezbătute cu acel prilej.

— Ce schimbări mai impor
tante se propun a fi incluse in 
proiectele noului statut și re
gulament ce vor fi puse in dis
cuție ?

— Se propune — între altele
— coborîrea viratei de primire 
in organizația pionierilor de la

9 ani, cît este în prezent, la 
7 ani, schimbare determinată de 
școlarizarea copiilor de la 6 ani; 
diferențierea mai clară a cate
goriilor de pionieri — în două 
trepte: clasele II—IV și V—VIII
— și, în funcție de această o- 
rientare, mai adecvată particu
larităților acestor vîrste, diversi
ficarea activităților pionierești ; 
reliefarea mai precisă în sta
tut a rolului activului pionie
resc. lărgind responsabilitățile 
civice pe care copiii le exersea
ză în viața de organizație, în 
alegerea reprezentanților lor în 
conducerea detașamentelor. în 
proiectul de regulament se are 
In vedere statuarea sistemului 
de perfecționare a cadrelor care 
lucrează cu pionierii — dome
niu în care Consiliul National 
al Organizației Pionierilor a 
acumulat o experiență pozitivă; 
optimizarea sistemului de rela
ții cu toate instituțiile care sînt 
chemate să contribuie la opera 
de educare a tinerei generații
— în mod deosebit cu școala, 
precum și cu familia. U.T.C., 
instituțiile de cultură și artă, 
sport, sindicatele etc. ; preciza
rea locului și rolului caselor 
pionierilor (129 la număr) etc. 
Aceste documente vor fi supu
se în prealabil unei discuții pu
blice. ce se include, de altfel. 
Intr-un program larg de ac
țiuni ce vor preceda conferința.

— Vă rugăm să amintiți cîte- 
va dintre aceste acțiuni, cit și 
unele dintre preocupările ca
drelor care lucrează in Organi
zația Pionierilor, în intimpina- 
rea conferinței naționale.

— Este vorba de conferințele 
orășenești și municipale — în
tre 1—30 iunie a. c. — și con
ferințele județene ale Organiza
ției Pionierilor — între 1—30 
septembrie a. c. La nivelul ora
șelor, municipiilor, județelor, 
cît și pe plan național, para
lel cu desfășurarea conferințe
lor respective se vor constitui 
și secțiuni ale copiilor, în care 
participant! din rindul activului 
pionieresc vor dezbate proiec
tul statutului, vor iniția vizite 
în instituții și întreprinderi. în- 
tilniri cu reprezentanți de sea
mă ai vieții politice, economice 
și culturale locale, vor organiza 
expoziții cu creații ale pionie
rilor etc.

Desfășurarea tuturor acestor 
activități premergătoare Confe
rinței naționale a Organizației 
Pionierilor, ca și buna pregătire 
a oonferinței însăși presupun, 
evident, din partea tuturor ac
tiviștilor noștri, a cadrelor care 
lucrează în rindul purtătorilor 
cravatelor roșii, o activitate 
susținută.

Convorbire consemnata de 
Florica DINULESCU

***

*

*
**
****

*
***

în ultima vreme au fost pronun
țate numeroase critici — unele com
petente, altele mai puțin — la a- 
dresa operei, ca gen artistic, ca fe
nomen spectacologic, ca stil de inter
pretare etc.

Lucrez în acest domeniu de 17 ani. 
Am avut succese și insuccese, firesc 
este ca în acest răstimp să fi cunos
cut și nemijlocit gustul publicului, 
înclinarea sa către un anumit gen de 
spectacole. în același timp nu am 
fost scutit nici de contactul cîteodată 
dur cu critica muzicală. Recunosc că 
nu întotdeauna mi-au făcut plăcere 
unele aprecieri la adresa spectacole
lor realizate de mine, dar atunci cînd 
profesionalismul caracteriza respec
tiva cronică, ea avea asupra mea o 
influență hotărî- 
toare. Din păcate, 
adesea în critica 
noastră de spe
cialitate se simte 
lipsa de cunoaș
tere în profun
zime a meseriei, 
într-un fel poți 
să gindești și să 
judeci un con
cert simfonic sau 
un recital de lie
duri și cu totul 
în alt context tre
buie înregistrat, 
comentat și ana
lizat un specta
col de operă, 
fiindcă alte legi, 
intervin, alte 
preocupări și cu
noștințe se im
pun celui ce scrie 
despre acest gen 
artistic. Dar nu 
aceasta mă pre
ocupă în rindurile 
de față și nu cri
tica muzicală este 
în primul rînd 
responsabilă de 
ezitările, dificul
tățile înnoirilor 
în teatrul liric. 
Cred că orice dis
cuție despre ope
ră, despre desti
nul ei trebuie să 
pornească de la 
recunoașterea u- 
nor realizări in
contestabile dobîndite de-a lungul 
timpului, de Ia prezența unor inter
pret! de prestigiu, de la recunoaște
rea preocupării pentru a duce reali
zările din acest sector mai departe. 
Poate că nu întotdeauna bunele in
tenții sînt slujite și de o imagine 
clară asupra modalităților în care ele 
pot fi împlinite.

Fără îndoială că se înregistrează 
o criză de încredere, să-i spunem 
așa, în ceea ce privește actualitatea 
operei ca gen artistic, situație întîl- 
nită nu numai lă noi, ci în foarte 
multe țări ale lumii. Publicul nu mai 
umple pînă la refuz sălile de specta
col. Cîteodată chiar și cînd nume 
răsunătoare ocupă primele locuri în 
distribuții. Și nu numai la specta
cole de operă, ci și la cele de balet.

Tineretul îmi pare că nu dovedește 
predispoziții deosebite pentru acest 
gen, poate și din absența, uneori, a 
unei educații muzicale sistematice 
făcute în școală. Unora li se poate 
părea curios că Mozart, Wagner sau 
Musorgski mai au nevoie de recla
mă la televiziune ! Au nevoie pentru 
a putea fi cunoscuți și de acei care 
din cele 100 de minute de muzică la 
radio sau 75 de minute la televiziune 
ascultă muzică ușoară, ceva muzică 
simfonică și foarte puțină muzică de 
operă.

Și totuși, după părerea mea, nu a- 
cestea sînt cauzele reale, majore, 
pentru care publicul ocolește sălile, 
de operă. Am fi nerealiștl dacă nu 
ăm analiza deschis, sincer, lipsiți de 
prejudecăți originea acestei situații. 
Cauzele sînt multiple. în primul 
rînd, ar trebui să ne spunem deschis 
că adesea am exagerat afirmînd că 
avem cele mai grozave voci din 
lume, că în cultura muzicală și pre
gătirea profesională nu avem lacune. 
Ca o consecință firească arta specta
colului de operă a ajuns să poarte 
amprenta uneori a înapoierii, a de
suetului. Actorul cîntăret este încă 
o „rara avis“ în teatrul liric și atunci 
cînd îi avem, destul de puțini, a- 
ceștia nu sînt apreciați la justa va
loare din cauza fetișizării primatului 
unilateral al vocii. Au contribuit la 
aceasta și unii profesori de canto 
care au perseverat cerînd studenților 
doar sunetul de dragul sunetului. 
Fără îndoială că fără voce nu se 
poate face operă, dar îmi permit să

adaug că astăzi, cînd concertul costu
mat nu mai este soluția unică, lasă 
impresia adesea de ceva vetust, 
numai cu voce nu se poate înnobila 
o scenă de operă. Din păcate, la noi 
în teatrele lirice viziunea concertului 
costumat nu a dispărut încă.

în al doilea rînd, repertoriul. După 
părerea mea, opera djn București 
este unilateral orientată către operă 
de tradiție' italiană ; majoritatea 
zdrobitoare a titlurilor din reperto
riu, cel mal frecvent programate sînt 
cele italiene. Ba, mai mult, an de 
an se adaugă altele. De obicei se 
justifică această situație prin faptul 
că opera italiană atrage publicul o- 
ferind, în același timp, și largi posi
bilități vocale.

DE CE EZITĂ 
TEATRUL LIRIC

IN FAȚA 
ÎNNOIRILOR?

INVITAȚIE LA DEZBATERE

Mi-aș permite să atrag atenția că 
școli naționale de operă ca cea fran
ceză, germană, rusă, spaniolă sînt 
încă destul de slab reprezentate în 
repertoriul teatrului, iar cele exis
tente, date publicului destul de rar. 
De obicei, alcătuirea unei distribuții 
la asemenea opere este dificilă pen
tru că în general mulți soliști se fe
resc de asemenea școli, motivînd că... 
le strică vocea. Cînd de fapt o ase
menea opțiune le-ar lărgi posibilită
țile interpretative, repertoriul le-ar 
deschide perspectiva abordării și a 
altei scriituri decît cea de „beli 
canto". Din fericire teatrul nostru 
are acei eterni entuziaști care abor
dează cu curaj și succes și aceste 
școli muzicale.

Dar opera contemporană ? Cum 
este ea reprezentată în repertoriu ? 
Nume ca : Ianacăk, Honneger, Șosta- 
kovici, Milhaud, Prokofiev, Alban 
Berg etc., cu zeci de lucrări de operă 
de multă vreme montate pe toate 
scenele lumii, sînt prea puțin sau 
unele deloc cunoscute din repertoriul 
nostru.

Desigur, un alt limbaj muzical im
plică și o lărgire a mijloacelor de 
expresie atît a celor ce montează 
spectacolele respective, cît și a celor 
ce le interpretează. Despre creațiile 
aparținînd genului de operă a- 
mintit, încă slab reprezentate, se 
spune că nu sînt melodioase, 
că nu atrag publicul. Și astfel se 
fundamentează argumentele, justifi
cările, care duc la absența unei serii 
de titluri noi și interesante în reper
toriul de operă. Personal nu împăr
tășesc argumentul potrivit căruia 
dacă „Boema" sau „Rigoletto" nu mai 
adue spectatori, cu atît mai mult nu 
o să aducă opera modernă. Eu cred 
că opera modernă bine selectată ar 
răspunde mai bine unora din pro
blemele ce preocupă pe omul de 
astăzi, ar dialoga cu spectatorul din 
sală despre viața, visele, lupta, spe
ranța. victoriile omului. Mai puțin 
despre omul cu spadă și pelerină.

Am lăsat la urmă problema cea 
mai complexă și poate cea mai 
stringentă : creația originală de ope
ră și balet. Unele lucrări originale 
s-au bucurat de toată atenția pe 
scena teatrului nostru. Multe au a- 
vut în general o audiență mai mică 
de public. Dar .mă gîndesc că dacă 
în repertoriul de) operă sau balet ro

mânesc și-ar face loc mai pregnant 
omul zilelor noastre cu bucuriile, 
tristețile, frămintările, cu pagini 
eroice din viața celor ce făuresc so
cialismul, ele ar interesa publicul 
spectator. Cum se face că dramatur
gia românească în teatrele dramatice 
aduce sute de mii de spectatori 7 
Fiindcă multe din piese răspund 
direct și nemijlocit la numeroasele 
întrebări pe care viața noastră ni le 
pune. Avem compozitori talentați și 
inimoși care ar scrie, poate nu în stil 
de „beli canto" și poate în stilul 
nostru propriu, lucrări vii, intere
sante, despre acest ouprinzător 
astăzi I

Cele relatate mai sus le-aș dori 
preludiul unor largi dezbateri cu 

factorii de răs
pundere din tea
trele lirice din 
țara noastră t di
rijori, regizori, 
interpreți, maiștri 
de balet, pictori 
scenografi etc. 
Dacă, de pildă, 
repertoriul pe o 
durată mai lungă 
ar face obiectul 
unor dezbateri cu 
participare largă, 
la care văd în 
primul rînd che
mați să-și spună 
părerea cei ne
mijlocit implicați 
în actul artistic, 
dacă atît de ne
cesarele confrun
tări ar găsi ca
drul unor efi
ciente decizii ale 
unor selecții res
ponsabile, dar 
lipsite de rigidi
tate, atunci s-ar 
putea alege acele 
titluri capabile să 
profileze și să 
ridice artistic tea
trul nostru liric. 

Așa s-ar dis
cerne mai ferm 
esențialul pentru 
viața artistică a 
unui teatru : re
pertoriul. Avînd 
în vedere gene
roasele orientări 

date de partid artei noastre, avem 
toate condițiile inițierii unor con
fruntări ample, deschise, a unui dia
log exigent, competent, din care să 
rezulte acele idei capabile să ducă 
mai departe teatrul liric. Să-l în
drepte cu fața spre viața palpitantă 
din jurul nostru. Nimeni nu ne o- 
prește să realizăm aceste deziderate, 
dar pentru aceasta trebuie să iubim 
mai mult teatrul decît pe noi înșine.

Aș mai adăuga doar cîteva ele
mente . De gurînd a avut loc la Brno 
(R. S. Cehoslovacă) un colocviu in
ternațional I.T.I., despre opera mo
dernă. Reprezentarea extrem de 
largă și profesionismul în cel mai 
bun sens al cuvîntului au caracteri
zat acest for internațional, lărgind 
sfera dezbaterilor în soluționarea 
multiplelor probleme ale teatrului 
liric. Spațiul nepermițîndu-mi, voi a- 
minti doar cîteva din ele : despre 
lupta împotriva spectacolului „liric 
culinar", adică acea inadvertență 
între personaj și interpret, despre 
regizorul-autor capabil să adînceas- 
că și să îmbogățească prin imagini 
edificatoare sensul dramaturgiei mu
zicale, despre relația dirijor-înter- 
pret-regizor, despre obligativitatea 
construirii personajului în perioada 
muncii la cabină asupra rolului, des
pre scenografia modernă și modali
tățile tehnice noi ale scenei puse în 
slujba adevărului muzical, despre 
miraculoasa școală scandinavă care 
pregătește viitorii cîntăreți de operă 
de la lecțiile de solfegiu și canto la 
cele de călărie etc.

încă o dată, mai mult, m-am con
vins cît de bogați sîntem In elemen
tul om, în condiții materiale excep
ționale, a căror mai bună valorifi
care, evitînd mai curajos atitudinile 
rutiniere, va duce la progresul acestei 
arte. Documentele de partid din ul
tima vreme subliniază cu tărie și ne
cesitatea de a se face Ioc acelor ini
țiative ce aduc o contribuție esen
țială la dezvoltarea pe mai departe a 
artei noastre socialiste. Din acest 
punct de vedere consider că, în ce 
privește opera, terenul este generos 
și așteaptă inițiativele noastre. O 
primă inițiativă ar fi tocmai elucida
rea teoretică, principială, a proble
melor operei, la care îmi invit con
frații.

Amintirea unui
mare artist

<VWWA/VWWWWWWWW\^AAAAA?WWWVW>

j
Artist complex — compozitor, di

rijor, pianist, profesor — Theodor 
Rogalski și-a înscris numele cu li
tere de aur în istoria culturii muzi
cale românești din prima jumătate a 
veacului al XX-lea.

Meritul fundamental al lui Theo
dor Rogalski este acela de a fi con
tribuit, printr-o activitate multilate
rală și prodigioasă la definirea scolii 
muzicale modeme românești tocmai 
în momentul — istoricește necesar, 
în care o pleiadă importantă de 
compozitori în frunte cu George 
Enescu săvlrșeau saltul spre uni
versalitate al unei muzici care pînă 
atunci nu reușise 
decît rareori să 
depășească limi- 1 
tele pitorescului, 
dar care era din 
ce în ce mai mo
bilizată de crite- 

. riul unei spiritua
lități de ansam
blu cu îndelun
gate tradiții. A 
găsit drumul cel 
mai propriu de 
dezvoltare, în for- , 
mele muzicii pro
fesionale. a unei 
spiritualități specifice, a perpetua 
esența celor mai valoroase tradiții ale 
muzicii de pretutindeni dincolo de ca
drul formelor prestabile — preocupări 
definitorii pentru actul creator au
tentic — iată în ce a constat — în 
esență — vocația lui Theodor Ro
galski. Creația sa constituie rodul 
unei concepții clare despre univer
sul sonor atașat modalității de ex
presie bazată pe intonații folclorice, 
al unei cunoașteri profunde a apor
tului orchestral (a fost, între altele, 
elevul lui Ravel), al unui rar simț ai 
proporțiilor.

Talent excepțional, posesor al 
unei vaste culturi de specialitate, 
temperament de o nesecată ge
nerozitate și căldură (el a ajutat pe 
mulți dintre colegii săi pentru a de
prinde arta orchestrației, ca să nu 
mai vorbim de înclinația sa nativă 
spre pedagogie). Theodor Rogalski 
a rămas, în amintirea tuturor ce
lor care l-au cunoscut, o pil
dă de vitalitate creatoare, de so
lidaritate profesională și umană.

rețxrezin- 
Nu vom 
de față o 
sale com-

O pildă de vitalitate 
tă și compozițiile sale, 
tace, desigur, în rindurile 
analiză de detaliu a operei 
ponistice. a activității sale multila
terale. Vom sublinia numai că fru
mosul conținut în operele sale com
ponistice, fie că este vorba de lucră
rile instrumentale, fie de cele vocale, 
de muzică de cameră sau 
nice, exercită o forță de seduc
ție, progresiv irezistibilă 
mai prin dezvăluirea uneia 
laturile fundamentale ale artei au
tentice : umanismul. Ne amintim de 
profunda vibrație

simfo-
toc- 

dintre

70 de ani de la nașterea

compozitorului 

Theodor Rogalski

a portretelor lui 
Iancu Jianu, To
ma Alimoș, Mihu 
Copilul, de 
va celor 
dansuri 
nești, de 
sia lirică 
burată a 
tului de 
Exprimîndu-se pe 
sine și, investi- 
gînd, într-un mod 
cu totul 
resursele 
sive ale 
lui și 

popular, compozitorul a 
muzicii sale dimensiunile 
nivers uman specific, 
se impun verva, strălucirea, sinceri
tatea, spontaneitatea expresiei de o 
mare varietate coloristică. In felul 
acesta opera componistică, din păca
te prea puțin numeroasă a lui Theo
dor Rogalski (foarte mult timp din 
viața sa și așa scurtă a fost dăruit 
activității interpretative și pedagogi
ce) ne dă posibilitatea să înțelegem 
sensul dezvoltării unei culturi muzi
cale în vizibilă afirmare și consoli
dare, așa cum se demonstrează ea în 
anii socialismului.

Evodnd, astăzi, personalitatea 
compozitorului, șintem îndreptățiți 
să-i acordăm dimensiunea vocației 
artistice și patriotice, a acelei voca
ții care a răspuns în mod strălucit 
unui anumit moment din dezvolta
rea culturii muzicale românești.

ver-
Trei 

româ- 
expre- 
netul- 

Cvarte- 
coarde...

original 
expre- 

cîntecu- 
dansului 
conferit 
unui u- 

!n cara

Vasile DONOSE

teatrecinema
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0 Zestrea domniței Italu : PA
TRIA — 9,30; 11,45; 14; 18,15; 18,30; 
20,45.
0 Haiducii lui șaptecal : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
0 Mihal 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.
0 Secretul din Santa Vittoria: 
CAPITOL — 8: 10,45; 13,15; 16, FE
ROVIAR — 9,15; 12; 15; 13; 20,45. 
0 Trec zilele : CAPITOL — 19; 21. 
0 Căpitanul Korda : LUMINA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
0 Cel trei care au speriat Vestul : 
BUCUREȘTI — 8,45; 11; 13,15; 18,15; 
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.
0 Adio, Granada ! : FESTIVAL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
0 Clanul sicilienilor : VICTORIA
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,
LIRA — 15,30; 18; 20,15.
0 Anaconda : TIMPURI NOI — 
9—17 în continuare ; Program de 
filme documentare — 19; 21.
0 Muzicantul — 10; 12, Spionaj 
pe Broadway — 14,15; 16,30; 18,45, 
Liliom — 21 : CINEMATECA (sala 
Union).
0 Prețul puterii : EXCELSIOR — 
8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, MELO
DIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FLAMURA - .............. .........
18,15; 20,30.
0 Omul din 
REA INTRE 
17,45; 20.
0 Pe luciul
15,30; 18.
0 o duminică în familie : BU
ZEȘTI — 20,30.
0 Renegata : BUCEGI — 15,30; 18;
20.30, MIORIȚA — 10; 12,30; 15;
17,30; 20.
0 Ultima relicvă : DACIA — 8,30— 
20,30’ în continuare.
0 Cinci pentru infern : UNIREA
— 10,30; 15,30; 18; 20,15, FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20.
0 Trandafiri roșii pentru Ange
lica : DRUMUL SĂRII — 15,30; 
17,45; 20, VOLGA — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, RAHOVA — 
15,30; 18: 20,15.
0 I.os Tarantos : GIULEȘTI — 
15,30; 18; ' 20,30, FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,30.
0 Băieți buni, băieți răi; PACEA
— 15,45; 18; 20.

Sierra : INFRAȚI- 
POPOARE — 15,30;

ghețli : BUZEȘTI —

**

*

***
**

*

0 Opera Română : Prinț șl cerșe
tor — 11; Tosca — 19,30.
0 Teatrul de operetă : Ana Lugo- 
jana — 10,30; Soarele Londrei — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale“ (sala Comedia) : Heidelber- 
gul de altădată — 10: Moartea ul
timului golan — 15,30; Săptămtna 
patimilor — 20; (sala Studio) : Cui 
i-e frică de Virginia Woolf 7 — 
10; Să nu-ți faci prăvălie cu scară 
— 20.
0 Teatrul de Comedie : Cher 
Antoine — 10,30; Arca Bunei Spe
ranțe — 20.
0 A.T.M. (la Ateneul Român — 
Sala Studio) : Premieră — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Play Strindberg — 10; 
15; Patru oameni fără nume — 
20; (sala din str. Alex. Sahla) : 
Gluga pe ochi — 10; Purlcele in 
ureche — 15; Transplantarea ini
mii necunoscute — 20.
0 Teatrul Mic : Primarul Lunii și 
iubita sa — 16; Don Juan moare 
ca toți ceilalți — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 10; 
Bărbați fără neveste — 15,30; Re
belul — 19,30; (sala Studio) : Năz
drăvanul Occidentului — 10,30; O 
lună la țară — 16; Schimbul — 20. 
0 Teatrul Giulești : Tango la Nisa
— 10; Comedie cu olteni — 15; 
Acești îngeri triști — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Coco- 
șelul neascultător — 10; Roata 
morii — 16; Prestigioasa Loredana
— 19,30.
0 Teatrul evreiesc 
Pe placul tuturor — 
care tac —
— Teatrul

de stat :
11; Oameni

19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cîntec — 11; Nocturn IV — 21,30; 
(sala din str. Academe!) : De ce a 
tnrat zmeul mingea 7 — 11.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" ; Lăpnsneanul — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Dragoste — buru
iană rea — 10; Fetele Dldinei — 
19,30; (la Sala Palatului) : Minl- 
jazz cu maxi-haz — 10,30; 19,30.
0 Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Da grădina „Cărăbuș" — 
19,30.
0 Circul ,,Globus" : Spectacol pre
zentat de Circul Mare din Moș

ii; 15; 19,30.

Hero LUPESCU

adnotări • adnotări • adnotări '• adnotări • adnotări • adnotări

Consecvența principiilor
editoriale

Alăturîndu-se Editurii 
Krlterion, menită să pu
blice lucrări în limba 
maghiară cît șl Editurii 
Dacia, din Cluj, cu un pro
fil mai complex, și alte 
edituri își propun să 
publice — în traduce
re sau în limba în 
care au fost scrise — lu
crări originale ale autori
lor aparținînd naționali
tăților conlocuitoare din 
patria noastră. Să amin
tim, de pildă, pentru a 
cita cîteva dintre titlurile 
care au văzut lumina ti
parului, de la începutul a- 
cestul an, volumul de ver
suri semnat de Szemlăr 
Ferenc („Madărjdslat"), 
pe cele aparținînd lui 
Kiss Jen3 („Idok. terek" 
— „Timpuri, spații") și 
Klrăly Lăszld („Ballada a 
fâradt asszonyokrol" — 
„Balada femeilor osteni-

te") — toate acestea apă
rute In Editura Eminescu 
— sau selecția din versu
rile lui Olosz Lajoș, pre
fațată de Meliusz Jozsef, 
publicată în colecția 
„Legszebb versek" („Cele 
mai frumoase poezii"), ti
părită de Editura Alba
tros. Expresie a condi
țiilor de care dispun ce
tățenii țării — indiferent 
de naționalitatea căreia îi 
aparțin — în afirmarea 
plenară a talentului, a ca
pacităților lor creatoare, 
aceste volume răspund, 
totodată, dezideratului u- 
nei mai bune cunoașteri 
reciproce, al unei apro
pieri și îmbinări de preo
cupări în ’ planul vieții 
spirituale și culturale, al 
creației literare și artis
tice, între toți cei ce tră
iesc pe aceste meleaguri.

palelor cotidiene belgră- 
dene prezentarea aceleiași 
piese pe scena Teatrului 
Contemporan și apoi în 
capitala iugoslavă și apoi 
în fața publicului din 
Novi-Sad.

Acest turneu constituie 
vizita de răspuns la tur
neul efectuat de teatrul 
din Subotița anul trecut 
la Timișoara. Cluj, Bucu
rești și în alte orașe ro
mânești. In afară de spec
tacolele de la Belgrad, 
Novi-Sad și Subotița, for
mația românească a pre
zentat, la începutul tur
neului, la Vîrșeț, Delibla- 

Novo-Selo 
care a vă- 
de Victor

to, Pancevo și 
piesa • „Omul 
zut moartea" 
Eftimiu.

Semnificativ 
că înainte sau 
tacolul prezentat în ca
pitala Iugoslaviei, atît cu
noscutul ziar „Borba" cît 
și celălalt mare cotidian 
belgrădean au infățișat 
cititorilor în rubricile lor 
permanente „Viata cultu
rală" principalele date 
despre formația artistică 
românească și repertoriul 
ei. despre palmaresul pie
sei și despre actorii din 
rolurile principale.

este faptul 
după spec-

Cronica din ziarul „Po- 
litika" consideră că con
strucția piesei lui D.R. Po
pescu a oferit largi posi
bilități scenografului Zsolt 
Koldnte și regizorului Eu
gen Mercus pentru soluții 
expresive adecvate temei 
dezbătute și că marea 
valoare a regiei constă în 
modul pregnant în care a 
știut să pună în evidență 
conflictul dramatic aflat 
în dezbatere. Ziarul „Po- 
litika" apreciază, de ase
menea, talentul tinerilor 
actori, interpreți ai rolu
rilor principale, Anca Ne- 
culce Maximilian și Ion 
Fiscuteanu.

Prin bilanțul fructuos, 
turneul teatrului din Tg. 
Mureș în Iugoslavia ca și 
cel întreprins în România 
de către teatrul din Su- 
botița au avut darul de a 
contribui la o mai bună 
cunoaștere reciprocă a 
unora dintre valorile ar
tistice ale țărilor noastre 
prietene.

zul unor valori de primă 
mărime — Shakespeare, 
Balzac. Tolstoi, Cehov, 
Dostoievski, Gogol, Tur- 
gheniev, Proust etc. — 
serii întregi de opere.

Cu apariția recentă a 
unui impunător și elegant 
volum, tipărit în condiții 
grafice deosebite, s-a în
cheiat traducerea comple
tă în limba română a o- 
perelor lui Dante Alighieri 
Cum se știe, încercările 
de a tălmăci în versiune 
românească textul cele
bru al „Divinei Comedii" 
au fost numeroase, la în
făptuirea lor aducîndu-și 
contribuția cunoscuți scrii
tori, între care G. Coșbuc. 
care a dat prima tradu
cere integrală a acestei 
opere. Ultima, remarca
bilă versiune datorată Etei 
Boeriu, a fost tipărită în 
1965. Cu volumul de față, 
reunind pentru prima

dată așa-numitele „Opere 
minore" — termen folosit 
de istoricii literari pentru 
a deosebi restul creației 
lui Dante de capodopera 
artei sale, „Divina Co
medie" — s-a împlinit un 
act de deosebită însemnă
tate culturală. Versiunea 
aparține unui colectiv 
de traducători : Francisca 
Băltăceanu, Titus Bărbu- 
lescu. Oana Busuioceanu, 
Virgil Cândea, Petru Cre- 
ția, Stefan Aug. Doinaș, 
Sandu Mihai Lăzărescu, 
Elena Nasta, Romulus 
Vulpescu. Mulți dintre ci
titorii de astăzi nu pot a- 
precia insă în adevăratele 
sale dimensiuni acest act 
cultural, atîta timp cît din 
rafturile librăriilor lipseș
te marele poem dantesc, 
ediția din 1965 fiind de 
mult epuizată.

A ANGHELESCU

Amuzament bizar

loca- 
con- 

artis- 
astfel 
spec-

ar- 
Tg.

S. MOVILEANU

Turneul Teatrului 
din Tirgu-Mureș 

in Iugoslavia
Prestigioasa prezență 

artistică a Teatrului de 
stat din Tg. Mureș în Iu
goslavia a înscris un epi
log reușit — ca de altfel 
întreg turneul său — prin 
spectacolul oferit la Subo- 
tița cu drama „Acești în- 

triști" de Dumitru 
Popescu.

Piesă de rezistență în

repertoriul formației 
tistice românești din 
Mureș, spectacolul pre
zentat a prilejuit publi
cului din cunoscuta 
litate a Voivodinei 
tactul cu o creație 
tică de ținută. Tot 
a fost apreciată de 
tatori și de către croni
carii dramatici ai princi-

De la corespondentul 
nostru la Belgrad,
G. IONESCU

Un remarcabil act
de cultură

Este neîndoielnic un 
semn de maturitate al 
unei culturi cînd, fără a 
se complace într-o obsti
nată izolare, vădește o 
deschidere multilatera
lă către valorile artis
tice universale, cînd 
reușește să-și asigure ac
cesul integral la cele mai 
reprezentative opere ale 
umanității. O vastă și 
fără precedent de intensă

acțiune editorială, desfă
șurată sistematic a pus pe 
cititorul nostru in situația 
privilegiată de a beneficia 
de acest , tezaur universal, 
tradus în propriul său 
grai. In cadrul unor co
lecții care în timp și-au 
consolidat și mai mult 
profilul au fost traduse 
operele unor mari scrii
tori, iar. uneori, ca în ca-

Moda demitizării, a de- 
sacralizării voievozilor și 
miturilor eroice ale isto
riei cunoaște prin po
vestirea „Divorț" publica
tă în revista „Tribuna" 
din 18 martie o _ nouă., 
consacrare. Evenimentul 
istoric este redus la nu
mitorul comun al faptu
lui banal, lipsit de aura 
legendară. Aurel Căli- 
nescu, autorul prozei, a- 
runcă „străluciri" de un 
comic trist prin brodarea 
(într-un 
arhaizant) 
cunoscute 
în 
unui 
ces 
poran. 
un judecător aflat 
încleștarea unei tempe
raturi în creștere, un 
jurist caragialian, Co
rio Coriolan, un gre-

forțat 
fapte 

cronici 
contextul prozaic al 

insignifiant pro- 
de divorț contem- 

Personajele sînt 
judecător aflat în

limbaj 
unor 
din

fier intrat în relații oculte 
cu un rege răposat al E- 
giptului (suveran delator 
al pretendenților la însu
rătoare ce au „mîncat 
turturele în Vinerea ma
re"), Ștefan din Suceava, 
„prăpăditul cu frunte
ievodală" și soața lui 
„Maria Voichița, fata lui

vo-

M1 Radu cel Frumos 
București or mai 
vale", „răpită de la 
lîne-su“.

Aduși în scenă după un 
lung periplu descriptiv 
protagoniștii sînt la che
remul judecătorului Mi
ron ce le rostește lungi 
alocuțiuni istorice pe
rindate printr-o minte 
cuprinsă de febră, pen
tru care trecutul și pre
zentul sînt indiscernabile. 
Febril, judecătorul are o 
memorie subjugată de is
torie, recită din Ureche

din 
din 
tă-

și Misail Călugărul, aso- 
ciindu-1 și pe „lucidul" 
avocat In jocul alienării-

„După cite știu, nu. O 
au păstrat-o pre ea pină 
la stingerea lui din viață. 
In miinile prea luminatei 
doamne și a coconului 
său Bogdan și-a dat du
hul".

Ceea ce putea fi o spu
moasă pagină de -umor 
judiciar se sufocă sub 
povara efectelor căutate 
și a pasajelor certate cu 
gramatica. Și iată cum, 
peste veacuri, voievozii 
sînt aduși — prin imagi
nația prapăstioasă a unui 
judecător cu temperatura 
ridicată ‘ ' '.
vanului" ce se pronunță : 
„Măria Ta și mărită 
Doamnă, legea nu-i pusă 
să dezbine, ci mai virtos 
să imbine și stringă lao
laltă. Noi ne-am adunat 
în Divan ca să în
tărim cu noi juruințe 
și peceți legătura voastră 
cea veșnic- nedespărțită".

Raționala sentință este 
urmărită și probabil a- 
probată de un personaj 
cu funcție de leit-motiv, 
un păianjen suferind de 
cefalee care „sus, sub a- 
bajurul verde, se lupta cu 
o altă muscă, aproape cit 
el de mare, care-i făcuse 
in plasă o ruptură de-1 
durea capul". Trist efect I 
Trist judecător I

Dar, pînă la amuza
ment, în fața unor ase
menea tentative de paro
diere ieftină a unor nume 
sacre. este cazul să 
ne întrebăm : „Cui fo
losesc asemenea scrieri ? 
Cum funcționează dis- 
cernămîntul redacțio
nal ?“ Și nu numai 
să ne întrebăm, ci să 
luăm măsuri în consecin
ță pentru a evita aseme
nea accidente artistice.

în fața „Di-

G. RUSU

EGALITATEA OAMENILOR MONCII
(Urmare din pag. I)

liilor populare ca o reluare a pre
vederii similare din Legea privind 
alegerea de deputați în Marea Adu
nare Națională și în consiliile popu
lare. Potrivit acestor prevederi, 62 
din cei 465 deputați ai Marii Adu
nări Naționale sînt din rindurile na
ționalităților conlocuitoare, iar din
tre cei peste 165 000 de deputați ai 
consiliilor populare, 11 la sută sînt 
maghiari, germani și de alte națio
nalități. Aceeași lege, în spiritul de
plinei egalități în drepturi a tuturor 
cetățenilor, indiferent de naționali
tate, consfințește cerința numirii de 
funcționari din rindul naționalităților 
conlocuitoare.

O vie expresie a politicii noastre 
în această problemă o constituie si 
asigurarea dreptulni la învățătură în 
limba maternă. în spiritul acestei 
politici, Legea privind învățămîn- 
tul în Republica Socialistă Ro
mânia stabilește, între altele, că 
pentru naționalitățile conlocuitoare, 
învățămîntul de toate gradele se des
fășoară și în limba proprie. Legea 
obligă Ministerul lnvățămîntului să 
asigure pregătirea personalului di
dactic, manualele necesare învăță- 
mintului în limbile naționalităților 
conlocuitoare. în prezent beneficiază 
de prevederile acestei legi aproape 
280 000 de elevi, care învață in cele 
3162 de școli și secții cu predarea 
în limbile naționalităților conlocui
toare, sub îndrumarea a peste 14 000 
de cadre didactice. Pentru acești 
elevi au fost editate in anul școlar 
1970/1971 265 de titluri de manuale 
într-un tiraj de 927 210 exemplare.

Potrivit reglementării legii citate, 
candidați la concursurile de admitere 
provenind din rindurile naționalită
ților conlocuitoare au posibilitatea 
neîngrădită de a susține probele în 
limba maternă dacă își manifestă o 
asemenea dorință. Măsura se referă 
și la unitățile de învățămînt profe
sional și liceal de specialitate cu pre

dare în limbile naționalităților conlo
cuitoare care, după cum s-a anunțat, 
vor fi create începînd cu viitorul an 
școlar.

Desigur, s-ar putea enumera nu
meroase alte date și fapte care ilus
trează cît se poate de limpede fermi
tatea cu care legile țării asigură și 
apără înfăptuirea principiului egali- 

1 lății, libertățile cetățenești ale tutu
ror oamenilor muncii. Consecvența 
legislației noastre pornește de la re
cunoașterea realității obiective a 
perspectivei istorice îndelungate a na
țiunii, de la locul și rolul bine defi
nit al naționalităților conlocuitoare, 
de la perspectivele generale de evo
luție ale societății socialiste. E fi
resc, deci, așa' cum a subliniat 
nu o dată tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să se acorde toată atenția respectării 
stricte a tuturor legilor țării, inclusiv 
a celor privind folosirea limbilor na
ționalităților conlocuitoare în admi
nistrație, justiție, in tipărirea unor 
decizii și hotărîri și în aceste limbi, 
întreaga noastră societate are de 
ciștigat din certitudinea oamenilor că 
pot folosi limba pe care o înțeleg mai 
bine, că legile țării și în primul rînd 
Constituția le asigură drepturi și li
bertăți neîngrădite de manifestare a 
personalității pe tărîmul creației ma
teriale și spirituale. Asemenea preo
cupări derivă din grija necontenit 
manifestată de conducerea partidului 
pentru a asigura un climat favorabil 
exercitării depline a tuturor dreptu
rilor cetățenești, în concordanță cu 
procesul de adîncire a democrației 
socialiste.

Politica partidului nostru pornește 
de lâ realitățile concrete ale țării. 
Ea garantează înaintarea noastră pe 
drumul construcției socialiste și, im
plicit, întărirea continuă a unității 
oamenilor muncii, a prieteniei șl co
laborării tuturor celor ce muncesc, 
indiferent de naționalitate, a coeziu
nii întregului popor în jurul parti
dului și guvernului în lupta pentru 
înfăptuirea programului de dezvoltară 
socialistă a României,

I
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FAPTUL; 
divers;
Ciuntit, dar... 
trofeu!

în timpul unei vînători orga
nizate In pădurea Vlădiceasa, 
Emilian Lungu din Ghermănești 
(Ilfov) a reușit să împuște un 
căprior deosebit de impozant. 
Din păcate, glonțul nu și-a ni
merit perfect ținta, ciuntind 
coarnele căpriorului. Vinătorul 
a păstrat, totuși, trofeul. Re
cent, cu ocazia pregătirilor pen
tru expoziția internațională de 
trofee cinegetice de la Buda
pesta, s-a hotărît să-1 arate co
misiei de specialiști. Surpriză ! 
Chiar... ciuntit, trofeul s-a do
vedit unul dintre cele mai va
loroase piese de căprior, în
trunind 173,35 puncte C.I.C. 
Este, ca valoare, al treilea tro
feu de căprior recoltat pînă a- 
cum in țara noastră, și candi
dează la o medalie de aur.

Mistria
cu amnezie

Cu ochii la cărămidă, zidarii 
mai uită, din cind in cind, cite 
ceva : să tragă din țigară, să 
facă pauză și altele asemenea, 
care îi înaltă în ochii tuturor. 
Iată insă că un grup de zidari 
care au executat aripa unui bloc 
de locuințe proprietate perso
nală, situat pe Platoul Romani
lor din Alba Iulla, au uitat să 
pună... un rind de cărămidă la 
parter. Din această cauză, a- 
partamentele respective sint 
mai mici in înălțime cu 14 cm. 
Nu știm cum se vor descurca 
constructorii in fața proprieta
rilor care au investit bani in 
aceste apartamente, intrucit a- 
bia acum se face recepția. Pînă 
una-alta, conducerea întreprin
derii ar trebui să aibă grijă ca 
nu cumva să nu le pice in cap 
vreo cărămidă uitată pe aco
periș. După cele intimplate, 
n-ar fi de mirare.

Ciocolata 
ucigătoare

Acum cîteva luni, o locuitoare 
din comuna Găiești (Mureș) a 
primit prin poștă un pachețel în 
care se aflau cîteva bucăți de 
ciocolată șl alte dulciuri. A- 
dresa expeditorului și un scurt 
bilețel arătau că pachețelul ve
nea din partea unei cunoștințe 
dintr-o comună apropiată, pen
tru fiul ei în vîrstă de un an și 
patru luni. De îndată ce desti
natara i-a pus copilului cioco
lata în mină, el a mușcat din 
ea și... după 15 minute a dece
dat I Diagnosticul stabilit în 
urma analizelor de laborator : 
intoxicație cu paration. Ulterior, 
prezența acestei substanțe a 
fost semnalată și în ciocolata 
neconsumată. La cercetările 
fectuate, în continuare, 
constatat că expeditorul... 
știa nimic despre coletul
pricina ! în schimb, știau acest 
lucru Vereș Bela din Tg. 
Mureș, str. 6 Martie nr. 56 
(tatăl natural al copilului), 
și prietena sa, Kardoș Rozalia, 

, care, în prealabil, trataseră 
ciocolata cu paration. Puși în 
fața probelor, ei și-au recunos
cut fapta. Acum li se întocmește 
dosarul pentru a-și primi 
pedeapsa pentru mișeleasca 
faptă.

e- 
s-a 
nu
cu

Și 
lor

Cit mai
întindeti

9

elasticul ?
sesi-Mai mulfi cititori ne-au 

zat că, pentru a cumpăra o bu
cată de elastic, trebuincios in
orice gospodărie, trebuie să
bafi multe drumuri pe la mer
cerii. Aproape nici una nu dis
pune de sortimentele de elastic 
căutate. De ce se găsește foarte 
greu acest articol ? La aceasta 
întrebare, vinzătoarele dau din 
umeri : „noi facem comandă, 
dar depozitele I.C.R.T.I. pun 
mai totdeauna aceeași rezolu
ție t „lipsă" ! De la I.C.R.T.I. 
aflăm ceva mai mult : ...„elas
ticul este o problemă ; in
dustria nu produce cantitățile 
necesare — în acest an, ca și in 
cei trecuți — neacoperindu-se 
nici pe departe cerințele con
tractuale". Așadar, fabricile de 
elastic nu întind elastic sufi
cient pe piață. Și aceasta de ani 
de zile. N-ar fi oare cazul ca 
forurile de resort să ia măsuri 
pentru a nu se mai întinde la 
infinit rezolvarea acestei pro
bleme ?

Super- 
viteze...

S-a întîmplat în satul Berbești, 
pe drumul național Baia Mare- 
Sighet. Șoferul Rudolf Pataki 
conducea cu viteză excesivă 
autoturismul 1—MM—1460, al 
bazei de desfacere a cărnii din 
Sighetul Marmației. La un mo
ment dat, mașinii i s-a rupt 
trompa de la diferențial. Șoferul 
a pierdut controlul volanului și, 
Înainte de a intra cu mașina în 
șanț, a lovit mortal pe minora 
Maria Batin, iar pe alte trei 
fetițe le-a accidentat grav. De 
menționat că fetițele circulau 
corect pe trotuar. Șoferul a fost 
arestat și urmează să compară 
In fața instanței de judecată 
pentru infracțiunile de ucidere 
din culpă și vătămare gravă a 
integrității corporale. Dar cei 
care au efectuat tot în supervi- 
teză revizia tehnică a autoturis
mului n-au oare nici o vină ?

Rubrică redactată de :
Dumitru TIRCOB
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scîntsii"

SESIUNI ȘTIINȚIFICE DEDICATE

SEMICENTENARULUI PARTIDULUI

Plecarea spre Venezuela a unei delegații 
a Grupului rumân al Uniunii interparlamentare

Ziua internațională a foștilor 
deținuți și deportați

CLUJ. (Corespondentul „Scînteii" 
Al. Mureșan) : In aula Universității 
„Babeș-Bolyai“ a avut loc o sesiune 
de comunicări științifice a cadrelor 
didactice ale acestei prestigioase in
stituții de învățămînt superior clu
jean, consacrată aniversării semicen
tenarului partidului

La ședința plenară a participat to
varășul Ion Iliescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

în deschiderea lucrărilor sesiunii 
a luat cuvîntul tovarășul Aurel Du
ca, prim-secretar al comitetului iu- 
dețean de partid, președintele consi
liului popular județean.

Prof. univ. dr. docent Ștefan Pas- 
cu, rectorul Universității „Babeș-Bo- 
lyai“, membru corespondent al Aca
demiei, a prezentat comunicarea „în
semnătatea istorică a creării P.C.R.“, 
iar acad. prof. dr. docent Ștefan Pe- 
terfi, prorectorul universității, comu
nicarea „Partidul Comunist Român 
și dezvoltarea științei". în ședințele 
pe secții au fost prezentate peste 400 
de comunicări științifice.

Participanții ia sesiune au adresat 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă în care se 
spune, printre altele : întregul corp 
didactic, toți slujitorii universității, 
români, maghiari, germani, fără deo
sebire de naționalitate, încredințăm 
partidul, pe dumneavoastră, distinse 
tovarășe Ceaușescu, că, în calitatea 
noastră de dascăli, sîntem mereu 
preocupați de instruirea ș> educarea 
tineretului universitar. Cultivarea și 
dezvoltarea gîndirii științifice, înar
marea studenților cu cunoștințe cît 
mai temeinice în domeniul speciali
tății, Însușirea de către ei a proce
deelor și tehnicilor moderne de in
vestigare a realităților din natură și 
societate, legarea cit mai organică a 
scolii de practică, de problemele con
struirii societății socialiste multilate
ral dezvoltate, formarea de specia
liști cu înaltă competență, educarea 
tinerilor studenți în spiritul dragostei 
și devotamentului față de popor, pa
trie și partid, cultivarea atitudinii 
înaintate față de muncă, formarea și 
dezvoltarea trăsăturilor care definesc 
profilul omului înaintat, rămîn per
manent țeluri supreme ale activității 
noastre instructiv-educative. Condi

Inaugurarea unui nou 
pasaj subteran

Ieri a fost dat in folosință pasajul 
pietonal din Piața Nicolae Bălcescu, 
al treilea din cele opt cite vor fi în 
final pe axa de circulație Nord-Sud 
a orașului. L» inaugurare au fost de 
față tovarășii Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., primarul general al Capi
talei, Petre Blajovici, membru suple
ant al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Comitetului 
de Stat pentru Economia și Adminis
trația Locală, Nicolae Bozdog, mi
nistrul comerțului interior, reprezen
tanți ai întreprinderilor și organiza
țiilor ce au contribuit Ia realizarea 
noului obiectiv, numeroși cetățeni, 
în cuvîntul rostit, primarul ge
neral al Capitalei a adus calde feli
citări proiectanților și constructorilor, 
Institutului „Proiect" București. în
treprinderii de drumuri și poduri. în
treprinderii de construcții hidroteh
nice și foraj, întreprinderii de mon
taje și instalații, militarilor forțelor 
armate, tuturor celor care prin mun
ca lor au adăugat peisajului urban al 
municipiului această nouă realizare.

Lucrarea se înscrie în programul 
vast de îmbunătățire a sistemului de 
circulație, creînd condiții optime pen
tru dirijarea graficului într-o zonă 
de intensă solicitare. Pasajul oferă 
posibilități de preluare a unul flux 
de 48 000 pietoni/oră, fiind dotat cu 
opt benzi rulante. Sub asfaltul pieței 
funcționează cîteva puncte comer
ciale și de deservire, în suprafață to
tală de 1000 mp.

Închinînd această nouă Înfăptuire 
sărbătoririi gloriosului semicentenar 
al partidului, edilii Capitalei au mul
țumit conducerii superioare de par
tid, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru grija permanentă și sprijinul 
acordat, dezvoltării și modernizării 
Bucureștiului, înfrumusețării sale.

(Urinare din pag. I)

dau seama că am fost in
dus în eroare.

Chiar și o judecată bi
zuită exclusiv pe legile bu
nului simt elementar ar 
respinge din capul locului 
un document care se vrea 
„oficial", dar este întocmit 
personal de una din părți
le direct implicate — îm
potriva celeilalte ! Cu atît 
mai dar ar fi trebuit să 
apară acest element (să-1 
numim exact : instrument 
al abuzului !) în ochii unei 
instanțe ce se sprijină 
pe temeliile de neclintit 
ale unor legi care apără 
dreptatea și adevărul.

în spiritul legislației 
noastre socialiste, consa- 
crind principiul prezumției 
nevinovăției oricărui cetă
țean aflat in fața instan
ței, se oferă toate garan
țiile ca nici un om să 
nu fie pedepsit atît timp 
cit vinovăția sa nu este 
temeinic stabilită prin 
probe indubitabile. Igno
rarea acestui imperativ, 
abdicarea instanței de la 
rolul său activ in soluțio
narea cauzei, prin neadmi- 
nistrarea tuturor probelor 
necesare, ori neîncunoști- 
ințarea celui in cauză asu
pra posibilităților de apă
rare prevăzute de lege 
poate să altereze presti
giul și autoritatea actului 
justițiar.

Este exact ceea ce s-a 
petrecut în cazul de față, 
conducînd la o sentință 
nedreaptă. Iată de Ce, a- 
nallzind dosarul. procu
rorul general a declarat 
împotriva acesteia recurs 
extraordinar. Lucru pe de
plin firesc, care confirmă 
p dată mai mult că în so
cietatea noastră nu este to
lerat nici un act de nedrep
tate ; cadrul nostru legal, 
normele de procedură dau 
posibilitatea reexaminării 
oricărei hotărîri judecăto
rești nedrepte, garantează 
înfăptuirea dreptății.

Dar de ce a trebuit să 
ee ajungă pînă aici 7 Cum 

țiile create de societate înfloririi 
științei ne obligă să sporim aportul 
nostru la îmbogățirea ei și la apli
carea neîntîrziată a rezultatelor cer
cetării într-un domeniu sau altul al 
vieții noastre economice și sociale. 
Cu aceste gînduri și fapte cinstim, 
împreună cu întregul popor, semicen
tenarul partidului.

★
La Palatul culturii din Ploiești a a- 

vut loc, vineri și sîmbătă, sesiunea 
de comunicări științifice cu tema 
„Partidul Comunist Român — stegar 
al luptelor revoluționare ale oameni
lor muncii din Prahova, pentru eli
berare socială și națională, pentru 
construirea socialismului", organiza
tă de cabinetul județean de partid și 
filiala județeană a Societății de știin
țe istorice, în întimpinarea semicen
tenarului partidului. Au luat parte 
activiști de partid și de stat, membri 
de partid care au activat în ilegalita
te, oameni de cultură, militari ai for
țelor armate. Vorbitorii au evocat cu 
acest prilej principalele momente le
gate de începuturile mișcării munci
torești în această parte a țării, con
tribuția socialiștilor prahoveni la 
crearea P.C.R., rolul organizației ju
dețene de partid în organizarea șl 
desfășurarea luptelor petroliștilor din 
ianuarie-februarie 1933, lupta oame
nilor muncii prahoveni, sub condu
cerea P.C.R., pentru refacere eco
nomică și democratizare în anii post
belici.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la sesiune au a- 
dresat o telegramă Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune, printre 
altele : In aceste zile de puternică e- 
mulație creatoare, determinată de a- 
propiatul jubileu al semicentenarului 
Partidului Comunist Român, animați 
de un cald patriotism, asigurăm Co
mitetul Central, pe dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de adeziunea noastră to
tală la politica internă șl externă a 
partidului și subscriem cu toții la an
gajamentul solemn de a ne aduce 
contribuția Ia Înfăptuirea programu
lui multilateral de dezvoltare a țării 
In anii cincinalului 1971—1975, la ri
dicarea României pe noi culmi ale 
progresului și civilizației.

a fost posibil ca un abuz 
flagrant, care a condus la 
privarea de libertate a u- 
nui om. să nu fie dezvăluit 
și stopat de la bun în
ceput ? Aici intră în joc 
răspunderea pe care o 
poartă în clarificarea între
gii situații organele Con
siliului popular al județu
lui Ilfov. încă de la în
ceput, aflînd despre ma
nevrele primarului în le
gătură cu trimiterea sa în 
fața instanței, „contrave
nientul" a sesizat în scris, 
imediat, consiliul popular 
județean. Dar sesizarea sa

tot din ordinul Iui, peti
ționarul a fost trimis sub 
escortă la proces (...).

Dar aceste fapte erau 
cunoscute și limpezi Încă 
de la prima sesizare a ce
lui năpăstuit ! Cum au pu
tut cei de la consiliul 
popular județean, prin mina 
cărora a trecut plîngerea, 
să rămînă nepăsători față 
de gravitatea celor intim
plate? Doar în joc se aflau 
cinstea, demnitatea și li
bertatea unui cetățean ne
vinovat !

Vom înțelege redînd și 
alte „aspecte" cuprinse în

Primarul 
din Berceni

a fost găsită, chipurile, 
neîntemeiată de către in
spectorul Grigore Olteanu 
(?!). Mai departe. După 
executarea pedepsei, Ghe- 
țu Ștefan a sesizat cele 
petrecute mai multor or
gane centrale de stat. 
Abia după luni de zile, 
în urma acestui impuls, 
organele de control ale 
consiliului popular jude
țean recercetează cazul, a- 
jungînd de data aceasta 
la concluzia că majoritatea 
susținerilor semnatarului 
sesizărilor sînt întemeiate. 
Spicuim din referatul cer
cetării : „Ghețu Ștefan a 
fost trimis în judecată de 
către Florea Petre, pre
ședintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popu
lar al comunei Bcrceni. 
care a întocmit personal 
dosarul pentru tribunal și

respectivul referat privind 
activitatea primarului:

— A folosit pentru ma
șina personală un butoi cu 
benzină adus de un șofer 
la consiliul popular comu
nal fără nici un fel de acte ;

— Și-a asfaltat curtea cu 
bitum sustras din materia
lele destinate reparării șo
selei comunale, folosind in 
acest scop muncitori de pe 
șantier și un compresor ;

— A tolerat și săvîrșit a- 
numite ilegalități in legă
tură cu darea în folosință 
a terenurilor proprietate a 
consiliului popular ;

— A încheiat tranzacții cu 
unii cetățeni pentru vînza- 
rea unei mașini „Dacia 
1 300“, încercînd să-1 frus
treze pe unul dintre aceștia 
de suma de 5 000 lei primită 
drept acont. (Ulterior, 
chemat în fața justiției,

O delegație a Grupului român al 
Uniunii interparlamentare a plecat 
simbătă dimineață spre Venezuela 
pentru a participa la lucrările de 
primăvară ale Uniunii interparlamen
tare, care vor avea loc la Caracas.

Delegația F.LN. din Algeria 
a părăsit Capitala

Delegația F.L.N. din Algeria, con
dusă de Mansouri Abdelhafid, mem
bru al Direcției Centrale, comisar 
național al F.L.N., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în 
țara noastră, a părăsit sîmbătă di
mineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

Cronica zilei
Sîmbătă la amiază s-a înapoiat în 

Capitală, din vizitele făcute în El
veția și Iran, Cornel Burtică, minis
trul comerțului exterior.

Ministrul român a avut, cu acest 
prilej, contacte cu diverse persona
lități ale vieții de stat și economice 
elvețiene și iraniene, în cadrul că
rora au fost abordate o serie de 
probleme referitoare Ia dezvoltarea 
și lărgirea colaborării economice bi
laterale.

★

Sîmbătă dimineața a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre patrie, 
ministrul construcțiilor de locuințe 
din Danemarca, Aage ‘Hastrup, care 
ne-a vizitat țara la invitația Comi
tetului de Stat pentru Economia și 
Administrația Locală.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Petre Bla- 
jovici, președintele comitetului, și 

primarul a fost obligat să 
restituie banii celui în cau
ză). Referatul conchide că 
„Abaterile și abuzurile să- 
vîrșite de președinte și mal 
ales trimiterea în judecată 
a lui Ghețu Ștefan au fă
cut ca Florea Petre să-și 
piardă din popularitate în 
fața cetățenilor, mai ales 
că aceste lucruri s-au pe
trecut la o perioadă scurtă 
după alegerea lui în func
ție".

Cele de mai sus trădează 
fără echivoc optica viciată 
cu care a fost interpretată 
grava ilegalitate săvirșită 
de primarul din Berceni : 
atît istoria dubioasă a unui 
butoi cu benzină sau sus
tragerea de bitum, cît șl 
trimiterea unui om nevi
novat la închisoare devin 
o apă și-un pămint, un fel 
de „fapte diverse" care au 
dus Ia... „pierderea din 
popularitate" I Cum de a 
putut accepta comitetul e- 
xecutiv al consiliului popu
lar județean o asemenea 
interpretare care s-a soldat 
cu un simulacru de măsuri?

Abia după noi reveniri, 
din partea unor organe de 
stat, din partea „Scinteii", 
Comitetul executiv al Con
siliului popular Ilfov a ho
tărît ca faptele să fie puse 
în discuția Consiliului 
popular Berceni și să se 
propună revocarea preșe
dintelui abuziv. Petre Flo
rea. S-ar putea spune : mai 
bine mai tîrziu... Dar, in 
acest caz, e firesc să ne 
întrebăm : de ce „mai tir- 
ziu“. de ce măsurile nu 
s-au luat din timp, de ce 
abuzului i-a fost lăsată a-ț. 
tita vreme cale liberă, de 
ce nu s-au recepționat sem
nalele privind un caz de o 
deosebită gravitate ? Toc
mai pentru a se închide 
orice portiță unor astfel de 
practici străine climatului 
nostru social, legilor scrise 
și nescrise ale democrației 
socialiste, este necesar să 
se ia măsuri ferme împo
triva tuturor celor care au 
favorizat ilegalitatea.

Din delegație fac parte tovarășii 
Mihail Levente, președintele Grupu
lui român al Uniunii interparlamen
tare, Tudor Drăganu, vicepreședinte, 
și Mircea Angelescu, membru în 
Comitetul de conducere.

(Agerpres)

delegația a fost salutată de tovarășii 
Virgil Cazacu, membru al C.C. al 
P.C.R., secretar al Comitetului de 
partid al municipiului București, 
Constantin Vasiliu și Gheorghe Bn- 
drus, adjuncți de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

de alțî membri ai conducerii 
C.S.E.A.L. Au fost de față Torben 
Busck-Nielsen, ambasadorul Dane
marcei la București, și membri ah 
ambasadei.

★
Simbătă, Ia Casa corpului didactic 

din București, a avut loc — în ca
drul aniversărilor UNESCO — o 
festivitate consacrată reputatului om 
de știință bulgar Petre Beron, de la 
a cărui moarte se Împlinesc 100 de 
ani.

Cu acest prilej, Camelia Rroșculeț- 
Constantinescu, cercetător la Institu
tul de științe pedagogice, a evocat 
contribuția adusă de Petre Beron In 
domeniul culturii și invățămîntului.

La manifestare au participat oa
meni de știință, cadre didactice din 
invățămîntul superior și de cultură 
generală, ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

Au fost de față membri ai Ambasa
dei R. P. Bulgaria la București.

★
Delegația nigeriană, condusă de 

F. Okunno, ministrul lucrărilor pu
blice și locuințelor, a părăsit sîmbă
tă dimineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți Matei Ghigiu, minis
trul construcțiilor industriale, alți 
membri ai conducerii ministerului.

★
Filiala județeană Teleorman a So

cietății de științe fizico-chimice a 
organizat la Alexandria o consfătuire 
cu tema „Rolul și importanța pro
iecțiilor și filmelor în intuirea me
canismelor de producere a fenomene
lor fizice și chimice".

Au participat conf. dr. N. Marta- 
logu, secretar general al Societății 
de științe fizico-chimice, prof. dr. 
docent Gh. Brătescu și prof. dr. do
cent V. Micu de la Universitatea din 
București, cadre didactice, specialiști 
din județele Teleorman, Prahova, 
Satu-Mare, Suceava, Olt, Arad.

(Agerpres)

IA ALEȘD

Constructorii raportează 
intrarea in funcțiune 

a primei linii de ciment
Colectivele de constructori, 

montori, instalatori și cimen- 
tiști de pe șantierul Combina
tului de materiale de construcții 
Aleșd, județul Bihor, au trimis 
o telegramă Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prin care raportează că s-au în
cheiat lucrările la prima din cele 
6 linii de ciment, cîte va avea in 
final acest mare combinat. Pînă 
în prezent. întreprinderea a pro
dus 1 045 tone de ciment, din 
care au și fost livrate primele 
200 tone ciment pentru construc
torii bihoreni.

Asigurăm conducerea parti
dului nostru, pe dumneavoastră 
personal, stimate tovarășe secre
tar general — se spune în în
cheiere — că vom depune și pe 
mai departe toate eforturile 
pentru îndeplinirea mărețelor 
sarcini trasate prin directivele 
celui de-al X-lea Congres al 
partidului, pentru a asigura e- 
«onomiei naționale cantități spo
rite de materiale de construcții.

*

*

*

*

*

l
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politici antifasciști
A intrat în tradiția forțelor demo

cratice și progresiste de pretutindeni 
de a sărbători ziua de 11 aprilie ca 
Zi internațională a foștilor deținuți 
și deportați politici antifasciști. Cu 
26 de ani în urmă, pe porțile lagă
rului de concentrare de la Buchen
wald ieșeau ultimii supraviețuitori, 
în condițiile în care erau zdrobite ul
timele rămășițe ale mașinii de război 
germane, sub loviturile nimicitoare 
ale forțelor coaliției antihitleriste, in 
cadrul cărora Armata sovietică a 
purtat greul operațiunilor militare.

întreaga omenire iubitoare de pace 
și dreptate a făcut atunci legămîntul, 
pe deasupra ruinelor acestei „uzine 
a morții", să acționeze cu ne
strămutată hotărîre pentru ca o- 
rorile fascismului, fără precedent în 
întreaga istorie, să nu se mai repete 
niciodată. Era hotărîrea popoarelor 
greu încercate de anii războiului, ai 
terorii fasciste, de a face imposi
bilă pe viitor orice formă de 
reînviere a forțelor obscurantiste, 
revanșarde, militariste, de a-și con
juga eforturile pentru triumful idea
lurilor de libertate, democrație și 
progres social. în amintirea acestui 
memorabil eveniment, luptătorii din 
mișcările de rezistență, toți cei care 
au cunoscut grozăviile lagărelor de 
exterminare — grupați în Federația 
Internațională a luptătorilor din Re
zistență (F.I.R.) — au proclamat ziua

★

La Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România a avut loc, 
sîmbătă după-amiază, o adunare 
publică prilejuită de cea de-a 
XXVI-a aniversare a Zilei interna
ționale a foștilor deținuți și depor
tați antifasciști.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Nicolae Cioroiu, vicepreședinte 
al Comitetului foștilor luptători an
tifasciști din România.

Tovarășul Tudor Bugnariu, mem-
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ASTĂZI, PE STADIONUL „DINAMO"

România—Italia, la rugbi
Echipa națională de rugbl a Ro

mâniei susține astăzi primul ei meci 
din noua ediție a „Cupei Națiunilor", 
întîlnind pe stadionul „Dinamo", 
la ora 14,45, reprezentativa Italiei. 
Aflate acum la a 13-a confruntare 
directă, selecționatele celor două 
țări țintesc în aceeași măsură vic
toria. Deși au șanse ceva mai mici, 
rugbiștii italieni și-au făcut pu
blice, la sosțrea în Capitală, inten
țiile de ....a-și vinde scump pielea";
înfrîngerea recentă, chiar pe teren 
propriu, suferită în fața selecționa
tei Marocului, nu constituie pentru 
ei un motiv de pesimism...

Rugbiștii români au o mare oca
zie de a-și înscrie un nou succes în 
palmares și sperăm că startul bun 
ce-1 vor putea lua astăzi să însemne 
și un finiș strălucit, la fel ca în urmă 
cu cîțiva ani, cînd au cîștigat tro
feul pus in joc. „Cincisprezecele"

FOTBAL:

Etapa a XX-a
• IER!: Progresul-Farul

0-0
• ASTĂZI: Celelalte șapte

meciuri

Etapa a XX-a a diviziei A de fotbal 
a început ieri cu partida dintre Pro
gresul și Farul. Meciul, disputat pe 
Stadionul Republicii din Capitală, 
s-a încheiat cu scorul de 0—0.

Celelalte partide ale etapei sînt 
programate astăzi, după cum ur
mează : Steagul roșu Brașov-Univer- 
sitatea Cluj, U. T. Arad-Rapid, Uni
versitatea Craiova-Petrolul, Politeh
nica Iași-F.C. Argeș, Dinamo-C.F.R. 
Timișoara, C.F.R. Cluj-Jiul, S. C. 
Bacău-Steaua. Toate meciurile încep 
la ora 16,30.

Marta Fărăgău (Timișoara) și 
Alexandru lașchevlcl (Arad). 
Transmisiune de la Arad.

19 15 1 001 de seri — emisiune pen
tru cel mici.

19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de ani, tn 50 de evoefiri.
20.15 Valea Lăpușului. O întîlnlre 

cu cintecele, dansurile șl 
peisajul unei vetre folclo
rice mal puțin cunoscute.

20,40 Film artistic : „Cercetașli
din Texas" — premieră pe 
țară.

21,55 Recital Doina Badea.
22,20 Telejurnalul de noapte. Sport.

PROGRAMUL 2.

20.00 Reîntllnlre cu personaje În
drăgite de copii : Păcală. 
Fragmente din spectacolul 
„Năzdrăvăniile lui Păcală". 
Interpretează un colectiv al 
Teatrului „Ion Creangă" din 
București. In rolul principal 

I. Gh. Arcudeanu. Prezintă 
Ion Lucian.

20,30 Stagiunea lirică TV. Baletul 
„Don Quljotte" de Minkus 
(actul I). Dansează soliștii șl 
ansamblul de balet al Operei 
Române. Conducerea muzi
cală : Cornel Trăllescu.

21,10 Actualitatea literară tn sunet 
șl imagini. Din cuprins : Un 
an de la înființarea Editurii 
„Cartea românească" • Nou
tăți editoriale o Intîlnirl cu 
cititorii la Buzău.

21,20 Buletin de știri.
21,25 Carnet bucureștean.
21,35 Romanța nu se uită... Ctntă 

Cella Tănăsescu, Viorel Chi- 
cideanu și Mireea Nemens. 
Acompaniază o formație or-, 
chestrală condusă de Glcă 
Rădulescu.

22,00 Film serial : „Incoruptibilii". 
Episodul „Primejdia are aripi" 
(reluare). 

\
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de 11 aprilie ca zi de evocare a me
moriei victimelor fascismului.

De-a lungul întregii perioade post
belice, supraviețuitorii rezistenței 
antifasciste și ai lagărelor de exter
minare și-au făcut în permanență 
auzit glasul pe arena internațională, 
militînd cu consecvență împotriva 
acțiunilor agresive ale imperialismu
lui, a reînvierii oricăror forțe re
vanșarde, militariste, pentru pace și 
securitate internațională. Ca oameni 
care au cunoscut grozăviile războiu
lui și ale lagărelor de exterminare, 
membrii Federației Internaționale a 
Rezistenței, în rîndurile căreia acti
vează cu cinste și vechii luptători 
antifasciști din România, se ridică cu 
hotărîre împotriva pericolului unor 
noi conflagrații, se pronunță pentru 
destindere și cooperare, pentru în
scăunarea unui climat al înțelegerii 
și prieteniei între popoarele lumii.

Aducînd prinosul său memoriei ce
lor care In închisori și în lagăre au 
căzut in încleștarea cu fascismul, o- 
pinia publică din țara noastră, ală
turi de forțele progresiste din întrea
ga lume, își reafirmă hotărîrea dea 
lupta neobosit pentru triumful idea
lurilor de pace și progres social, pen
tru întărirea încrederii și colaboră
rii internaționale.

Radu BOGDAN
★

bru al comitetului, a vorbit despre 
însemnătatea Zilei internaționale a 
foștilor deținuți și deportați anti
fasciști.

Au participat vechi militanți ai 
mișcării muncitorești, antifasciste 
din țara noastră, oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții din Ca
pitală.

în încheierea adunării a fost pre
zentat filmul documentar „împotriva 
întunericului verde".

(Agerpres)

nostru contează, In primul rlnd, pe 
omogenitatea și forța pachetului de 
înaintași, în rîndul căruia își face 
reintrarea maestrul emerit al spor
tului Radu Demian, dar și pe pute
rea de percuție și viteza majorității 
componenților liniei de trei-sferturi.

Arbitrului francez Dubernet i se 
vor alinia următoarele formații (în 
echipa oaspeților s-ar putea pro
duce unele schimbări — n.n.) :

ITALIA : Miele, Gerardo, Colom- 
bini — Cossara, Quagllo — Valier, 
Boccaletto, Bolesan — Sagramora, 
Cecchin, Michelon, Finocchi, Luise 
III, Baraldi, Lazzarini. (Antrenor — 
Gulielmo Geremia).

ROMANIA : Baciu, Onuțiu, Dră- 
gulescu — Șerban, Atanasiu — Răș- 
canu, Demian, Al. Pop — Bărgăunaș, 
Nicolescu — Suciu, NIca, Dragomi- 
rescu, Teleașă — Durbac. (Antrenori 
— Al. Teofilovici și P. Cosmănescu).

HANDBAL
Surprinzătoare înfrîngere a 

reprezentativei noastre 
studențești

Finala campionatului mondial stu
dențesc masculin de handbal se va 
disputa între echipele Cehoslovaciei 
și U.R.S.S. In semifinale, handbaliș- 
tlî cehoslovaci au întrecut surprinză
tor, cu scorul de 14—13 (10—7), echi
pa României, care cuprindea in rîn
durile ei numeroși internaționali. Echi
pa sovietică a învins cu 22—12 (13—6) 
formația Spaniei. Alte rezultate ale 
turneului : Iugoslavia—Suedia 28—23 
(16—10) ; Polonia—Franța 20—12 
(9—6). Echipa României va Intîlni în 
ultimul său joc selecționata Spaniei 
pentru stabilirea locurilor 3—4.

CASABLANCA: Echipa de 
tineret a României în frun

tea clasamentului
în cea de-a patra zi a „Cupei îatî- 

no-maghrebiene“ (echipe de tineret) 
la handbal masculin, care se 
desfășoară la Casablanca, forma
ția României a învins cu scorul 
de 13—6 (8—2) echipa Portugaliei. în
tr-un alt joc, Franța a întrecut cu 
11—9 (8—7) reprezentativa Spaniei, 
în clasament conduce România cu 6 
puncte, urmată de Franța 5 puncte, 
Portugalia 3 puncte, Spania 2 punc
te, Maroc zero puncte. Astăzi, echipa 
României întîlnește reprezentativa 
Franței Intr-un meci decisiv pentru 
desemnarea cîștfgătoarei turneului.

TENIS:

Turneul de la 
Monte Carlo
Timpul frumos a revenit la Monte 

Carlo, astfel că au putut fi jucate nu
meroase partide din probele de du
blu aminate in zilele precedente din 
cauza ploii. Cuplul român Ilie Năs- 
tase—Ion Țiriac se afirmă și în a- 
ceastă probă, obținînd două impor
tante victorii. în optimile de finală, 
tenismenii români au eliminat cu 
8—6, 6—4 perechea Beust—Paul
(Franța), iar în sferturile de finală 
au învins cu 9—7, 6—3 cuplul Jauf- 
fret— Rouyer. Alte rezultate ale sfer
turilor de finală : Crealy-Slove 
(Australia) — Johansson-Zahr (Sue
dia) 6—2, 6—2 ; Arilîa-Orantes (Spa
nia)— Bowrey-Howe (Australia) 6—1, 
6—3 ; Okker (Olanda)-Taylor (An
glia)— Domînguez-Proisy (Franța) 
6—2, 6—2.I

8,45 Deschiderea emisiunii. Gim
nastica de dimineață.

8,00 Matineu duminical pentru 
copil • Orele vacanței • Film 
serial „Tuktu".

10,00 Viața satului. Din cuprins :
• Secvențe din campania a- 
grlcolă de primăvară • Ca
leidoscop științific • Muzică 
populară.

11,00 în reluare, la cererea tele
spectatorilor : Intîlnlrea de 
box dintre Cassius Clay și 
Joe Frazier.

12,00 De strajă patriei.
12.30 Concert Strauss în interpre

tarea Filarmonicii șl a ba
letului Operei din Vlena.

13,00 Emisiune în limba maghiară. 
Din cuprins : însemnări du
minicale de conf. univ Bret- 
ter Gyorgy * * O viață în
chinată științei : La 90 de 
ani de la nașterea Iul Eras
mus Nyâradl * Program 
pentru copii.,

14.30 Prelucrări de muzică popu
lară ale compozitorului Con
stantin Arvlnte.

14,40 Rugbl : România—Italia —
tn cadrul Cupei Națiunilor. 
Transmisiune de la stadionul 
Dlnamo.

18.15 Studioul „N“. Invitatul emi
siunii : prof. dr. Mihai Bă- 
cescu, membru corespondent 
al Academiei Republicii So
cialiste România, directorul 
Muzeului „Grigore Antipa".

18.00 ..Unul din doi" — emlslune- 
concurs cu public. Tema : 
„Figuri de seamă ale pictu
rii românești". Concurențl :
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Importante victorii obținute de patrioți
INTERVIUL 

LUI SUFANUVONG, 
PREȘEDINTELE C.C. 

AL FRONTULUI PATRIOTIC 
DIN LAOS

XIENG QUANG 10 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat radiodifu
ziunii și televiziunii sovietice, prin
țul Sufanuvong, președintele Comi
tetului Central al Frontului Patriotic 
din Laos, a spus că planul Statelor 
Unite de „vietnamizare a războiu
lui" a suferit eșecuri incă de la în
ceput. tn colaborare cu forțele ar
mate frățești vietnameze și cambod
giene, unitățile Pathet Lao și po-

SAIGON 10 (Agerpres). — Coman
damentul american de la Saigon a 
anunțat pierderea în intervalul 31 
martie—6 aprilie a două avioane de 
luptă și a 17 elicoptere, dintre care 
șapte doborîte de artileria forțelor 
patriotice deasupra teritoriului sud- 
vietnamez și trei în sudul Laosului.

Din momentul "în care autoritățile 
militare americane au început să dea 
publicității pierderile lor în războiul 
din Indochina, forțele S.U.A. au pier
dut 3 295 de avioane și 4 411 elicop
tere, precizează agenția France 
Presse.

Evenimentele
din Pakistanul

est
agențiile de presă transmit

CARACI 10 (Agerpres). — Postul 
de radio Caraci anunță, citind surse 
oficiale, că elementele separatiste 
din Chittagong s-au predat vineri 
armatei pakistaneze. Postul de ra
dio informează, totodată, că nume
roși cetățeni care doresc restabilirea 
păcii ajută autoritățile însărcinate 
cu menținerea ordinii, și că o serie 
de conducători ai unor organizații 
politice și-au exprimat dorința de a 
coopera cu oficialitățile în vederea 
reinstaurării calmului în țară.

Potrivit aceleiași informații, ma
gazinele au fost din nou deschise, 
iar activitatea din port reluată.

După cum anunță din Dacca pos
tul de radio pakistanez, generalul 
Tikka Khan, administrator al legii 
marțiale în Pakistanul răsăritean, a 
fost numit vineri guvernator al a- 
cestei provincii.

Spre normalizarea 
situației din Iordania

AMMAN. — Agenția France Pres
se, citind surse din Amman, anunță 
că aproximativ 20 de camioane ale 
rezistenței palestinene, încărcate cu 
fedaini și arme grele, au părăsit vi
neri capitala Iordaniei, îndreptîndu-se 
spre nordul țării. Plecarea unităților 
regulate ale rezistenței și retragerea 
armelor grele, ca și anunțarea con
stituirii unei comisii mixte siriano- 
iordaniano-palestinene pentru rezol
varea diferendelor care ar mai putea 
interveni în aplicarea acordurilor de 
la Cairo și Amman — remarcă A.F.P. 
— au destins atmosfera în capitala 
hașemită. Pentru prima dată după 
două săptămîni, numeroase magazine 
au rămas deschise pînă tîrziu vineri 
seara.

Nu de mult, Ia Madrid s-a desfășu
rat reuniunea extraordinară a consi
liului așa-numitei mișcări naționale, 
singurul partid politic legal din Spa
nia, care reunește vechii membri ai 
Falangei și alte grupări politice. Reu
niunea a examinat situația politică 
din țară după procesul de la Burgos 
din decembrie 1970. Ce se întîmplă 
în Spania acestor zile, îneît vechea 
gardă franchistă a considerat necesar 
să se reunească într-o ședință extra
ordinară ?

Potrivit părerilor exprimate în ca
drul acestei reuniuni cu caracter ur
gent, principalele pericole ce ame
nință țara sînt „subversiunea comu
nistă, agitația universitară, mișcarea 
pentru autonomie a diferitelor pro
vincii spaniole și deplasarea intelec
tualilor și a anumitor sectoare pro
gresiste ale bisericii spre pozițiile 
părții celei mai politizate ale clasei 
muncitoare". Telegramele de presă 
sosite aproape zilnic din Madrid vin. 
să confirme o stare de fapt pe care 
nici cei mai înverșunați sprijinitori 
ai regimului n-o mai pot ascunde și 
trece cu vederea. în întreaga Spanie 
se înregistrează o puternică mișcare 
socială pentru drepturi democratice. 
La Barcelona, Bilbao, Santander și 
în alte centre muncitorești au avut 
loc greve împotriva concedierilor, a 
închiderii unor fabrici și pentru drep
turi și libertăți democratice. într-o 
serie de centre universitare, studenții 
au organizat manifestații împotriva 
regimului. La Barcelona și Vallado
lid au avut loc ciocniri violente între 
manifestanți și poliție. Autoritățile au 
hotărît suspendarea cursurilor la 
cîteva facultăți din Barcelona. La 
Valencia, un grup de demonstranți 
a deteriorat grav statuia lui Primo 
de Rivera, întemeietorul mișcării fa- 
langiste, iar în capitala țării o grevă 
de proporții a personalului televiziu
nii de stat, prima de acest fel, a a- 
fectat serios emisiunile TV, determi- 
nînd ocuparea studiourilor de către 
poliție. în fața valului cres- 
cînd al mișcării sociale, auto
ritățile de la Madrid recurg 
la arma binecunoscută a represa
liilor și condamnărilor pronunțate de 
„tribunalele ordinii publice" de tristă 
faimă.

Observatorii politici remarcă pe 
bună dreptate că procesul de la Bur
gos de la sfîrșitul anului trecut a 

porul laoțian s-au opus cu hotărîre 
inamicului și, în cele din urmă, au 
triumfat, a declarat Sufanuvong. 
„Noi am apărat cu dîrzenie zona 
eliberată de către forțele patriotice, 
ne-am întărit potențialul militar. 
Aceste victorii, de o mare impor
tanță strategică. împreună cu altele 
ciștigate de popoarele vietnamez și 
khmer, deschid o perspectivă largă 
poporului laoțian in lupta sa împo
triva agresiunii".

V»In stare de alertă
PIERDERI SUFERITE DETRU 
PELE INTERVENȚIONISTE

18000 DE MILITARI

Intre Republica Socialis
tă România și Republica 
Guineea a fost semnat la Cona
kry un protocol de schimburi comer
ciale pe anul 1971. Documentul a 
fost semnat de către Neculai loan 
Vancea, ambasadorul României la 
Conakry, și Kouyate Diely Bak, se
cretarul de stat pentru comerț exte
rior al Republicii Guineea.

Sediul P. C. Italian din 
localitatea Este (in apropiere 
de Padova) a fost atacat în noaptea 
de joi spre vineri de către două per
soane neidentificate. Atacul a provo
cat un incendiu de mari proporții. 
Pagubele materiale sînt apreciabile, 
fiind distruse, de asemenea, și unele 
documente.

Un avion militar al S.U.A. 
a pătruns în spațiul aerian 
al R. P. Chineze, 13 8 aprilie’ 
deasupra insulei Tung din provincia 
Guandun, iar la 9 aprilie o navă de 
război americană a încălcat apele 
teritoriale ale R. P. Chineze din zona 
aceleiași’provincii — informează, a- 
genția China Nouă. Un purtător de 
cuvînt al M.A.E. al R. P. Chineze a 
fost autorizat să dea un avertisment 
în legătură cu aceste provocări mi
litare.

Președintele Mișcării na
ționale ' pentru eliberarea 
An^Oleî, A8°sIino Netto. intr-o
scrisoare adresată secretarului gene
ral al O.N.U., acuză trupele colonia
liste portugheze de a fi răspîndit 
gaze toxice și produse chimice în zo
nele eliberate ale Angolei. Ca ur
mare, două treimi din culturi au fost 

declanșat în Spania o criză politică, 
„un proces ireversibil, de natură să 
impulsioneze și mai mult marile miș
cări de luptă ale muncitorilor și stu
denților" (LE MONDE DIPLOMA
TIQUE). Scena politică spaniolă este 
tot mai puternic frămîntată, forțele 
progresiste își spun cu tot mai multă 
tărie cuvîntul, în fabrici, pe ogoare, 
în instituții, școli și universități. Pro
testele împotriva regimului continuă 
să se manifeste sub cele mai diferite 
forme. Alături de greve, întreruperi 
parțiale ale lucrului, ocupări ale 
locurilor de muncă, manifestații și 
demonstrații de stradă, protestele 

SPANIA
DUPĂ BURGOS

au luat și forma scrisorilor co
lective adresate oficialităților, ma- 

- nifestelor, discursurilor, întrunirilor, 
în ciuda interdicțiilor în vigoare. Cu 
atit mai semnificativă apare această 
mișcare cu cît riposta autorităților e 
bine cunoscută : represiunile sinistrei 
poliții „garda civilă", tribunalele or
dinii publice și temnița.

Un rol hotărîtor în organiza
rea și desfășurarea luptelor ma
selor largi, a forțelor demo
cratice îl are eroicul partid Co
munist din Spania. „Niciodată nu 
a fost atit de evident in Spania — 
se subliniază intr-un articol publicat 
de MUNDO OBRERO, organ al Comi
tetului Central al P.C. din Spania — 
rolul conducător al partidului comu
nist in cadrul mișcării muncitorești 
și al luptei maselor în generai... 
Partidul și-a întărit influenta și pres
tigiul și și-a asumat, intr-o măsură 
mai mare decît în toate celelalte pe
rioade, rolul său de partid călăuzitor 
al clasei muncitoare". Deplasarea

Georg 
relații 
'Chile 
în re- 
„Sta-

BERLIN 10. — Corespondentul A- 
gerpres Șt. Deju transmite : într-un 
interviu acordat ziarului „Neues 
Deutschland", locțiitorul ministrului 
de externe al R.D. Germane, 
Stibi, a apreciat stabilirea de 
diplomatice între R.D.G. și 
drept începutul unei noi etape 
lațiile dintre cele două state, 
bilirea de relații diplomatice va duce 

distruse, iar sute de oameni intoxi
cați. Copdamnînd aceste acțiuni, Co
mitetul O.N.U. pentru aplicarea de
clarației cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor 
aflate sub dominație colonială a ce
rut să se acorde, prin intermediul 
O.N.U., ajutor populației din zonele 
eliberate ale Angolei.

Președintele Nixon *cerut 
Congresului să aprobe alocarea su
mei de 64,3 milioane dolari în ve
derea creării unor noi locuri de 
muncă pentru tinerii în vînstă de 
16—19 ani. Potrivit statisticilor pu
blicata de Ministerul Muncii al 
S.U.A., șomajul în rândurile tinerilor 
avînd această vîrstă se ridică la 17 
la sută.

BELFAST 10 (Agerpres). — A- 
proape 18 000 de militari, reprezen- 
tind forțele de ordine desfășurate 
in Ulster — soldați britanici și poli
ția locală — se află in stare de 
alertă, pentru a preveni eventualele 
conflicte ce ar putea izbucni cu 
ocazia demonstrațiilor și parăzilor 
religioase anunțate pentru aceste 
zile. Subunități speciale de experți 
militari sînt mobilizate pentru de
pistarea de arme și explozive.

Premierul Brian Faulkner a adre
sat celor două comunități (protes
tantă și catolică) un avertisment 
prin care interzicea orice manifes
tație sau defilare în aceste zile fără 
o autorizare prealabilă.

nunțat în cadrul Comitetului special 
al O.N.U. pentru problemele aparthei
dului.

geologie, or8ar>izat sub patrona

rat în onoarea renumitului geolog 
francez Eugene Roquin, colocviul a 
reunit specialiști din întreaga lume. 
Din România a participat acad. Ale
xandru Codarcea, președintele Co
misiei republicane de rezerve geolo
gice.

La Alger au reiua*-e °°n* 
vorbirile dintre Abdelaziz Bouteflika, 
ministrul de externe al Algeriei, și 
Herve Alphand, secretar general la 
Ministerul francez al Afacerilor Ex
terne, cu privire la problemele în 
suspensie între cele două țări.

La Belgrad a ®°sit 0 delesa_ 
ție parlamentară indoneziană, con
dusă de K. H. Saifudin Zushria, care 
va efectua o vizită de cinci zile în 
Iugoslavia — anunță agenția Taniug.

Procesul de eroziune care a cu
prins presa britanică, concentrată, 
mai ales, pe Fleet Street din Lon
dra, a făcut o nouă victimă : cotidia
nul „Daily Sketch" — ziar de mare 
tiraj, cu caracter bulevardier care, 
după cum s-a mai anunțat, își va 
înceta apariția cel mai tîrziu în luna 
mai. Concomitent ziarul „Daily Mail", 
care aparține aceluiași grup, va fi 
restructurat pentru a absorbi, cel pu
țin în parte, cititorii lui „Sketch". 
Penultima victimă a aceluiași proces 
a fost ziarul „New Chronicle".

Grupul de presă „Harmsworth Pu
blications" care editează in afara ce
lor două cotidiene mai sus amintite 
ziarul de seară „Evening News" și 
revista „Weekend", motivează dis
pariția lui „Daily Sketch" prin chel
tuielile de producție mereu creseînde. 
Numai anul trecut pierderile între
prinderii au însumat 2,25 milioane de 
lire sterline. Ca urmare, acum se pro
cedează la reducerea efectivului de 
salariați al grupului de presă 
cu 1 700 de oameni, dintre care 
277 de ziariști. O dată cu dispa
riția lui „Daily Sketch", numărul ce
lor rămași fără lucru va crește, fi
rește.

„Ii sprijinim pe polonezi 
în problema graniței Odra- 
NySO" ~ a SPUS> într-un interviu 
acordat ziarului „Zycie Wanszawy", 
prof. dr. Pierre Grosclaude, aflat în 
vizită în Polonia împreună cu un 
grup de activiști ai Organizației 
Franța — Polonia și al Asociației în 
favoarea respectării graniței Odra — 
Nysa.

Puternice manifestații 
ale studenților sud-coreeni 
se desfășoară de trei zile în orașul 
Seul. Studenții protestează împotriva 
politicii dictatoriale a Administrației 
Pak Cijan Hi și cer eliberarea cole
gilor lor arestați. Intre manifestanți 
și forțele polițienești au avut loc 
ciocniri violente.

Starea sănătății ambasa
dorului iugoslav la Stock
holm, Vladimir Rolovici, care a

masivă a unor largi sectoare ale opi
niei publice spre poziții de stingă 
devine tot mai evidentă. Noi pături 
sociale care pînă nu de mult adopta
seră o atitudine mai degrabă pasivă 
— mica burghezie comercială, mese
riași, mici meșteșugari — își manifestă 
azi deschis nemulțumirea și opoziția 
față de actualul regim. Acest feno
men de politizare a maselor se a- 
daugă altor mutații ce se produc în 
ultima vreme în sinul a două sec
toare ale vieții politice spaniole con
siderate, în mod tradițional, omogene 
și făcînd parte din stîlpii principali 
de susținere ai franchismului : clerul 

și armata. în cadrul clerului se ma
nifestă, de mai multă vreme, din 
partea unor elemente progresiste, 
luări de poziții împotriva politicii ac
tualului regim, în sprijinul forțelor 
democratice. între comuniști și sec
toare catolice progresiste au loc 
frecvente dialoguri, s-au stabilit 
în repetate rînduri contacte în ve
derea inițierii unor acțiuni comune. 
Este semnificativ faptul că pe banca 
acuzaților în mocesul de la Burgos 
s-au aflat și reprezentanți ai cleru
lui și că monseniorii Argaya și Ci- 
rarda au publicat o scrisoare pasto
rală împotriva, violenței la care Se 
dedau autoritățile. în sinul armatei 
au apărut, de asemenea, in ultimii 
ani, o serie de elemente progresiste 
care nu mai sprijină fără rezerve 
politica oficială. Procesul de la Bur
gos, în care militarii fuseseră che
mați să joace rolul de arbitru su
prem, a avut efectul unui catalizator. 
Observatorii scenei politice spaniole 
afirmă că s-a produs o adevărată 

la o adîncire a prieteniei între po
poarele R.D.G. și Republicii Chile și 
va contribui la desfășurarea largă a 
colaborării între ambele state" — a 
spus G. Stibi. „Stabilirea de relații 
diplomatice cu Republica Chile — a 
subliniat el — nu este îndreptată 
împotriva nimănui, nu lezează și in
fluențează în nici un fel interesele 
unor terțe țări ; dimpotrivă, ea pro
movează colaborarea internațională".

fost victima unui atentat comis de 
un grup de ustași împotriva Amba
sadei iugoslave din capitala Suediei, 
s-a înrăutățit din nou. Ambasadoru
lui, care nu și-a recăpătat cunoștin
ța din ziua atentatului, i se face 
respirație artificială.

Un grup de firme brita
nice, frunte 011 „British Air
craft Corporation", elaborează în pre
zent un plan în vederea livrării Re
publicii Sud-Africane a unor rachete 
teleghidate sol-aer, precum și a unor 
instalații de radiolocație, în valoare 
de 50 milioane lire sterline — s-a a- 

Vulcanul Etna din nou erupe, stîrnind îngrijorare în rîndul sicilienilor din 
împrejurimi

divizare în sinul militarilor între 
„extremiștii de dreapta", care apără 
cu îndîrjire vechile metode de guver
nare, și „moderații", cu vederi mai 
liberale, care înclină să accepte unele 
măsuri de democratizare a vieții 
interne.

Toate aceste evoluții arată că te
meliile edificiului franchist devin tot 
mai șubrede, demonstrează, cum 
sublinia secretarul general al P.C. din 
Spania, tovarășul Santiago Carillo, 
„slăbiciunea regimului, măcinat de 
neînțelegeri interne și, mai precis, 
slăbiciunea guvernului dominat de 
„Opus Dei", iar — pe de altă parte 
— constituie o dovadă că opoziția re
prezintă o forță viguroasă care, po
tențial, este capabilă să provoace o 
schimbare politică în Spania". Moda
litățile concrete prin care opoziția 
poate provoca aceste schimbări sînt 
subliniate într-o recentă Declarație a 
Comitetului Executiv al P.C. din 
Spania, după procesul de la Bur
gos, în februarie 1971. „Soluția pen
tru ca dictatura lui Franco să nu fie 
înlocuită printr-un neofranchism, 
pentru ca dorința de libertate a spa
niolilor să nu fie batjocorită, pentru 
ca perspectiva socialistă să fie in
tr-adevăr deschisă în Spania este 
Pactul pentru libertate. Această a- 
lianță este o convergență de moment 
intre clasa muncitoare împreună cu 
alte pături populare, care doresc so
cialismul, și forțele burgheziei, inclu
siv sectoare ale oligarhiei, care con
sideră că interesele sale sînt mai bine 
servite in cadrul unui sistem de li
bertăți politice, decît în cel al unei 
dictaturi" — se spune în declarație. 
Ideea unui asemenea pact pentru li
bertate cîștigă tot mai mult teren în 
rîndurile opoziției. După restaurarea 
libertăților democratice și decretarea 
unei amnistii pentru toți deținuții 
politici, sub egida Pactului pentru 
libertate s-ar putea crea — așa 
cum arată' forțele ce susțin ideea 
,acestui pact — un guvern de
mocratic care să aibă» printre al
tele, sarcina formării unei Adunări 
constituante, creîndu-se astfel con
dițiile care să permită tuturor cu
rentelor politice din viața țării să se 
exprime liber, să-și aleagă calea cea 
mai corespunzătoare de dezvoltare a 
țării.

Dan MUNTEANU

GENEVA

Congresul Organizației
Meteorologice Mondiale
GENEVA 10 (Agerpres). — La 

Geneva se desfășoară lucrările celui 
de-al VI-lea Congres al Organizației

IRLANDA DE NORD 

Colocviul internațional de

jul Ministerului Dezvoltării Indus
triale și Științifice al Franței, și-a 
încheiat lucrările la Paris. Desfășu

NOTĂ

O NOUĂ VICTIMĂ 
PE FLEET STREET

Meteorologice. Mondiale. Luînd cu- 
vîntul, delegatul român, Tudor Mir
cea, a contestat mandatul trimișilor 
ciankaișiști, arătind că singurii re
prezentanți legitimi ai Chinei nu pot 
fi decît reprezentanții guvernului 
R. P. Chineze. El a cerut, de ase
menea, invalidarea deplinelor puteri 
ale trimișilor regimurilor de la Sai
gon și Pnom Penh, subliniind că 
singurii în drept să reprezinte Viet
namul de sud și Cambodgia sînt 
Guvernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud 
și, respectiv, guvernul Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei.

Referindu-se la punctul de pe or
dinea de zi — cererea de primire în 
Organizația Meteorologică Mondială 
a R.P.D. Coreene — delegatul ro
mân a arătat că este vorba de o 
cerere legitimă, a unui stat suveran 
și independent, care trebuie abor
dată într-un spirit realist și cu toată 
responsabilitatea. Sprijinind cu fer
mitate cererea legitimă a R.P.D. 
Coreene, delegatul român a subli
niat că soluționarea ei pozitivă este 
de natură să ducă la creșterea efica
cității acestei organizații și să con
tribuie, în același timp, la destin
derea relațiilor internaționale.

Un grav incident s-a pr°- 
dus în localitatea mexicană El Rea- 
hito, între locuitori și trupele sosite 
aici în vederea anchetării unor in
divizi implicați în traficul cu stupe
fiante. Un foc de armă care a ucis 
un soldat a dat naștere la o ripostă 
din partea trupelor, soldată cu uci
derea a zece cetățeni și rănirea al
tora.

Ca urmare a unor defecțiuni 
constatate la cabina principală 
și la modulul de serviciu ale 
viitoarei nave spațiale americane 
„Apollo-15“, mai multe piese 
vor fi înlocuite, a anunțat Ad
ministrația Națională pentru 
Aeronautică și Cercetarea Spa
țiului Cosmic — N.A.S.A. Dat 
fiind faptul că defecțiunile au 
fost descoperite din vreme, 
lansarea prevăzută să aibă loc 
la 26 iulie a.c. nu va fi aminată.

0 inimă artificială, care 
înlocuiește activitățile organului na
tural bolnav, a fost inventată de 
prof. Lionello Ferrari, eminent chi
rurg italian. Noul aparat se bazează 
pe un circuit electronic care repro
duce perfect pulsațiile și circulația 
naturală a sîngelui. Savantul italian 
a experimentat cu succes, timp de 
trei ani, în Japonia, noua sa inven
ție, reușind să salveze viața unor 
bolnavi.

0 delegație economică 
din Grecia condusa de ministrul 
adjunct al coordonării economice, 
Emmanuel Ethenakis, a sosit la 
Cairo. Agenția M.E.N. informează că 
delegația va avea convorbiri cu ofi
cialități egiptene în legătură cu co
laborarea economică dintre cele două
țări.

Sesiunea de primăvară a 
Parlamentului marocan ®-a 
deschis vineri la Rabat. Ordinea de 
zi cuprinde discutarea proiectelor 
guvernamentale privind controlul 
prețurilor, crearea unor noi industrii 
naționale (printre care cea de asam
blare a automobilelor) și înființarea 
unor organisme pentru creditarea in
vestițiilor îh agricultură și con
strucții.

» Un alt motiv important al sincope
lor periodice în rîndurile presei bri
tanice este scăderea interesului ci
titorilor. In ultimii ani, tirajul 
lui „Daily Sketch" a scăzut de 
la un milion la 760 mii de e- 
xemplare, iar al lui „Daily Mail" — 
de la 2,6 milioane la 1,8 milioane. își 
pierde sensibil din cititori și „Evening 
News".

Mari dificultăți financiare și scă
dere a numărului de cititori înregis
trează și asemenea ziare influente 
cum sînt ..Times" și „Guardian". Ele 
mai pot rezista — remarcă cotidianul 
elvețian „Neue Ziircher Zeitung" — 
doar datorită faptului că sînt finan
țate din beneficiile altor întreprin
deri care aparțin acelorași proprie
tari.

Prețul crescînd al hîrtiei și al cer- 
nelurilor, concurența făcută de tele
viziune. dar mai ales faptul că, prin 
caracterul ei, o parte din așa-zisa 
..marea presă britanică" nu mai co
respunde cerințelor cercurilor largi 
de cititori — iată cum se explică ma
rasmul de pe Fleet Street, conchide 
cotidianul amintit.

G. D.

VIZITA
In r. p. bulgaria 

A MINISTRULUI ROMÂN 
AL INDUSTRIEI CHIMICE

SOFIA 10. — Corespondentul Ager
pres Gh. leva transmite : In cadrul 
vizitei pe care a întreprins-o în 
R.P. Bulgaria, delegația română con
dusă de Mihail Florescu, ministrul 
industriei chimice, a fost primită de 
Pencio Kubadinski, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
construcțiilor și arhitecturii, pre
ședintele părții bulgare a Comisiei 
mixte pentru colaborare economică 
și tehnico-științifică. In cadrul con
vorbirilor, care au decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească, au 
fost abordate probleme legate de 
dezvoltarea și adincirea pe mai de
parte a colaborării dintre cele două 
țări în domeniul industriei chimice 
Au fost de față ' Gheorghi Pavlov, 
ministrul bulgar al chimiei și meta
lurgiei, și Nicolae Blejan, ambasa
dorul României la Sofia.

Delegația română a vizitat o serie 
de obiective industriale, între care 
combinatele chimice de la Vidin 
și Vrața, combinatele petrochi
mice de la Burgas și Plevna, 
precum și Uniunea economică de 
stat „Farmachin" și Institutul de far
maceutică din Sofia. Au avut loc 
convorbiri cu conducerea Ministeru
lui Chimiei și Metalurgiei. Grupa de 
chimie a Comisiei mixte s-a întîlnit 
și a discutat probleme privind cola
borarea și cooperarea în sectorul 
chimic. Directori ai întreprinderilor 
de comerț exterior din cele două 
țări au discutat, de asemenea, pro-; 
blema sporirii schimburilor de pro
duse chimice. S-a convenit asupra 
stabilirii unor contacte directe între 
întreprinderile chimice din Româ
nia și Bulgaria în vederea lărgirii 
colaborării și cooperării, în acest 
sens semnîndu-se un protocol pe 
anul în curs.

Ministrul industriei chimice, Mihail 
Florescu, a avut o întîlnire cu zia
riști bulgari, cărora le-a înfățișat as
pecte ale dezvoltării industriei chi
mice românești. Declarațiile minis
trului român au fost difuzate la 
radioul și televiziunea bulgară.

în orașul Nagoya

Manifestație 
in sprijinul 

dezvoltării relațiilor 
chino-japoneze

NAGOYA 10 (Agerpres). — Repre
zentanți ai populației orașului japo
nez Nagoya, unde s-au desfășurat 
recent campionatele mondiale de te
nis de masă, precum și din regiunea 
Tokai, au organizat o adunare pen
tru a saluta prezența echipei de tenis 
de masă a R.P. Chineze și a-și ma
nifesta sprijinul pentru dezvoltarea 
în continuare a prieteniei dintre po
poarele japonez și chinez, informează 
agenția China Nouă.

Cu acest prilej au luat cuvîntifl 
reprezentanți ai oamenilor muncii 
japonezi, ai organizațiilor de priete
nie, ai tineretului și studenților, pre
cum și ai unor cercuri comerciale 
favorabile relațiilor dintre Japonia 
și R.P. Chineză. Ei și-au exprimat 
hotărârea de a milita în continuare 
pentru întărirea prieteniei dintre po
poarele japonez și chinez.

Răspunzind, Chao Cheng-hung, 
conducătorul delegației chineze, a 
mulțumit prietenilor din Japonia 
pentru sentimentele exprimate, men
ționează agenția China Nouă.

★
O expoziție de „Fotografii și pro

duse din R.P. Chineză" a fost des
chisă la Tokio din inițiativa Asocia
ției de schimburi culturale nipono- 
chineze, cu prilejul vizitei în Japo
nia a echipei de tenis de masă din 
R.P. Chineză. Expoziția face cunos
cute marile succese obținute de po
porul chinez în construcția socialistă, 
precizează agenția China Nouă.

TENTATIVĂ DE ATENTAT
ÎMPOTRIVA

PREȘEDINTELUI
R. E. Â GERMANIEI
BONN 10. — Corespondentul

Agerpres M. Moarcăș transmite 
Un purtător de cuvînt al Președin
ției R. F. a Germaniei a anunțat că, 
vineri seara, a avut loc o tentativă 
de atentat împotriva președintelui 
Gustav Heinemann.

Autorul, Carsten Eggert, în vîrstă 
de 20 de ani, înarmat cu un cuțit, a 
încercat să se strecoare în reședința 
oficială a șefului statului, dar a fost 
reținut de forțele de pază. Poliția, 
care a lansat imediat un ordin de 
arestare împotriva lui Eggert, a des
chis de urgență o anchetă. In timpul 
percheziției efectuate la locuința 
atentatorului au fost găsite, printre 
altele, ziare și fotografii exaltînd 
nazismul. Autoritățile și-au extins 
cercetările pentru a determina dacă 
Eggert a acționat singur sau în spa
tele său se află vreo grupare extre
mistă de dreapta.

Comentind încercarea de atentat 
împotriva sa, președintele Gustav 
Heinemann, aflat în prezent în va
canță într-o localitate din munții 
Pădurea Neagră, a declarat că a- 
ceasta este „rezultatul unei campa
nii de ură duse de mai multe luni 
și care folosește mijloacele cele mai 
josnice, printre care incitarea la 
violență".
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