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Reținerile în utilizarea deplină a mașinilor și utilajelor 
anemiază forța productivă a uzinei

Departe de a constitui un scop în 
sine, o sarcină de producție „oare
care", utilizarea deplină a capacită
ților de producție existente constituie 
o sarcină economică primordială a 
fiecărei întreprinderi — subliniată în 
repetate rînduri de conducerea parti
dului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— o cerință majoră a progresului 
nostru economic și social. Ea se 
circumscrie în eforturile de a con
solida tot ce am investit pînă acum, 
de a asigura ridicarea calitativă a 
întregii activități economice. Așa 
se pot obține producții substan
țial sporite, fără nici o investiție 
suplimentară. Un exemplu : numai în 
ultimii cinci ani, în unitățile indus
triale din județul Brașov volumul 
producției la 1 000 lei fonduri fixe a 
sporit cu 300 de lei ; altfel spus, dacă 
indicii de utilizare a capacităților de 
producție se mențineau la nivelul 
anului 1965, fondurile de investiții 
reclamate de ritmul creșterii pro
ducției trebuiau să fie mai mari eu 
25 la sută decît cele realizate. Așa 
se poate asigura o substanțială creș
tere a productivității muncii, știut 
fiind faptul că, în general, sporirea 
randamentului mașinilor, utilizarea 
mijloacelor tehnice cu întregul po
tențial determină un spor de pro
ducție fără a fi neapărată nevoie de 
forță de muncă suplimentară, ci de 
o calificare superioară, de o folosire 
mai rațională a celei existente. în 
efîrșit, mai amintim că așa se poate 
asigura reducerea substanțială a pre
țului de cost, întrucit ponderea chel
tuielilor constant-convenționale sca
de. fiind repartizate asupra unui vo
lum mai mare de producție. în e- 
sență, folosirea în întregime a ca
pacității mașinilor șl utilajelor în
seamnă valorificarea mai rațională a 
muncii materializate și, deopotrivă, 
utilizarea mai eficientă a muncii vii, 
pe ansamblul industriei obținîndu-se. 
în final, o apreciabilă economie de 
muncă socială.

Ce-i drept există multe colective 
de unități industriale care acționea
ză energic și pe diferite căi pentru 
a asigura un randament maxim fie
cărei mașini, fiecărui utilaj. Din ini
țiativa comitetului municipal de par
tid, la Cluj s-a înființat un coman
dament al cooperării, care și-a propus 
și a reușit cu succes să asigure o 
bună fructificare, la nivelul indus
triei orașului, a capacităților de

producție rămase disponibile. Folo
site doar parțial datorită lipsei de 
comenzi, diferite utilaje de bază, cum 
sînt mașini de forjat, freze, strun
guri de la uzinele „Tehnofrig", „Ar
mătura", „Metalul roșu" ș.a. au ajuns 
să-și dubleze și chiar să-și tripleze 
indicii de utilizare în urma execu
tării de lucrări pentru alte întreprin
deri interesate. Și în alte locuri 
s-au desfășurat acțiuni asemănă
toare. Mai notăm un fapt : în tri
mestrul trecut, față de media în
registrată în 1970, indicele de utiliza
re a mașinilor și utilajelor din sec
țiile de bază ale unităților construc
toare de mașini a crescut cu 5 la sută. 
Este dovada certă a hotărîrii cu care 
colectivele multor întreprinderi au 
trecut la înfăptuirea uneia din sarci
nile economice importante trasate de 
conducerea partidului : utilizarea cît 
mai rațională a tuturor capacităților 
de producție. Numai așa efortul de 
investiții este capabil să declanșeze 
efectele economice scontate, numai 
așa se pot asigura creșterea pro
ductivității muncii și reducerea cos
turilor de producție și, pe această 
bază, sporirea venitului național — 
singura sursă de dezvoltare a econo
miei naționale, de ridicare a nivelu
lui de trai.

Iată de ce, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din fiecare întreprindere, 
în calitate de producători și de pro
prietari colectivi ai mijloacelor 
producție, sînt 
găsească soluții 
bine mașinile și 
au la îndemînă, 
randament cît mai mare în ___
domeniile. în măsura în care fiecare 
colectiv ar judeca astfel, pornind de 
la interesele generale ale economiei, 
nu s-ar mai trece cu vederea 
atitudinile de nepăsare față de zes
trea tehnică a întreprinderii, s-ar a- 
junge la înțelegerea clară că aparent 
nevinovata nefolosire a unui strung, 
a unui agregat, a unei instalații este 
generatoare de pagubă. O pagubă pe 
care o simte întreprinderea, o supor
tă economia națională. în primele 
luni din acest an. Uzina de utilaj 
minier din orașul Dr. Petru Groza și 
Fabrica de 
au realizat 
muncii din 
gistrate în 
utilajelor. La șantierul naval din Tr. 
Severin, indicele de utilizare a ca-

de 
direct interesați să 
pentru a folosi mai 
utilajele pe care le 
pentru a obține un 

toate

cărămizi din Urziceni nu 
planul la productivitatea 
cauza „golurilor" înre- 

funcționarea mașinilor și

LOCUL
MARMURII

Pe cursul superior al 
Crișului Negru, la Vaș
cău, două mori mo
derne, aparținind
I.I.L.-ului Beiuș, tri
mit spre toate unghe
rele țării plăci, mo
zaic și pulbere de 
marmură. In această 
zonă cu zăcăminte de 
mult cunoscute de aur, 
molibden, bismut, 
bauxită, piatră de var, 
marmura alcătuiește 
trei oaze : una poli
cromă, in toate, nuan
țele posibile, și două 
albe. Cunoscute de 
veacuri, aceste trei iz
voare impietrite au 
fost cind exploatate cu 
lăcomie pentru fostele 
palate nobiliare, cind 
aproape uitate și folo
site numai pentru mo
numente funerare.

Copil fiind, mi-a- 
mintesc de fosta moa
ră de mozaic din Vaș- 
căul natal, unde, in
tr-un aer înăbușitor și 
lăptos, salahori trans
formau, cu mijloace 
rudimentare, marmura 
in mozaic. Căruțe cu 
coviltir transportau 
„marfa" la gară.

— Ce duceți acolo, 
oameni buni ?

Oamenii răspun
deau glumind :

— Sare ! O acoperim 
să n-o plouă !

Cu acele imagini ca 
de exod posomorit in- 
tîmpin acum ritmul ca 
de dactili al celor două 
mori moderne la care 
angajamentul de-a 
produce și livra in 
cinstea zilelor de 1 
și 8 Mai un plus de 200 
tone marmură măci
nată a fost depășit, a- 
jtAgindu-se la cifra de 
700 tone. Este rodul 
hărniciei acestui co
lectiv condus de comu
nistul Alexandru Sava. 
actualul responsabil al 
morilor și fost edil de 
primă mină al orașu
lui nostru natal.

Și, fiindcă sintem in 
domeniul cifrelor, e 
de subliniat că morile 
gemene din 
care 
5 000 
prelucrată, și-au 
tat, in numai trei ani, 
producția valorică de 
la 3 la 17 milioane lei, 
adică aproape de 6 ori. 
Ele oferă materie pri
mă pentru combina
tele și fabricile de sti
clă din București, Bu
zău, Mediaș, Turda, 
Avrig, Pădurea Nea
gră etc., pentru șan
tierele de construcții 
(plăci, mozaic), dar și

Vașcău, 
produc lunar 

tone marmură 
săl-

I
însemnări de

Al. ANDRIȚOIU

pentru tablourile elec
trice din intreaga țară. 
Dacă s-ar lua in con
siderație numai dez
voltarea 
sticlă, ar fi 
incă o moară : 
ceea, in țara 
trei Crișuri — 
mori, iar dacă 
pleca de la comenzile 
existente, atunci chiar 
dublarea producției ac
tuale n-ar putea face 
față cerințelor.

Așa că viitorul des
chide în biografia a- 
cestei vetre de mar
mură un capitol dintre 
cele mai fructuoase. Și 
nu unul aproximativ, 
ci trasat cu rigoare 
științifică.

Am asistat In Ora
dea la discutarea vii
torului apropiat (pînă 
in 1980) al
Bihor și 
zut hărți

fabricilor de 
necesară 

vorba 
celor 

trei 
s-ar

județului 
am vă- 
detaliate, 

planșe mirifice. Mă
bucur pentru ce va fi 
durat pe cursul supe
rior al Crișului Negru.

Mă bucur pentru felul 
in care sînt transpuse 
in viață directivele 
partidului cu privire la 
dezvoltarea armoni
oasă a tuturor județe
lor, zonelor țării. In 
acest context, alături 
de alte sectoare, este 
prevăzută și lărgirea 
spectaculoasă a secto
rului de industrializare 
a marmurei in care 
vor munci, față de cele 
citeva zeci de oameni 
de azi, peste 400. Se 
vor deschide carierele 
de marmură policromă 
(cafenie, 
albastră,
S-au mai deschis a- 
ceste cariere odată, 
strict experimental, 
inveșmîntindu-se cu 
marmura lor sediul 
din Cluj al filialei A- 
cademiei. Muncitorii 
de la carieră au și în
ceput să dea nuanțe
lor de marmură denu
miri metaforice: „Floa
rea munților", „Roșie 
de cimp", „Galbenul 
griului" etc.

Principalul e că in
trăm in viitor nu nu
mai cu metafore, ci și 
cu cifre și că în răs
timpul acestui cinci
nal marmura de Vaș
cău, Băița și Cresuia 
vor găsi brațe iubi
toare de frumos care 
s-o scoată din munte 
și s-o prelucreze.

Firește, Bihorul va 
da cincinalului și alte 
daruri mai consistente: 
cărbune, țiței, oțel, 
bauxită, alumină, e- 
nergie electrică etc. 
Dar, tocmai in acest 
context, adagiul de 
marmură este ca un 
prinos pentru latura de 
frumusețe ; dincolo de 
valențele sale 
triale, va pune 
ba, ornamentul 
cui lor, acolo 
sînt necesare, 
bucuria inimilor noas
tre.

roșie, roză, 
verzuie).

indus- 
podoh- 
la lo- 

unde 
pentru

parităților de producție nu depă
șește 55 la sută. Un calcul sumar a- 
-rată că. numai prin îmbunătățirea 
folosirii mașinilor și utilajelor. în în
treprinderea respectivă s-ar putea ob
ține o producție suplimentară de circa 
50 milioane lei. Deseori trecută prea 
ușor cu vederea într-o uzină sau alta, 
irosirea capacităților de producție 
prin neîncărcarea lor la nivelul po
sibilităților fiecărei mașini capătă 
dimensiuni surprinzătoare pe ansam
blul unei ramuri. Numai în trimestrul 
trecut, volumul timpului neutilizat a 
reprezentat, în medie, 28 la sută din 
fondul de timp disponibil al mași- 
nilor-unelte din secțiile de bază și 43 
la sută în secțiile auxiliare ale con
strucțiilor de mașini și industriei 
lemnului. Milioane de ore-capacități 
s-au pierdut, mașinile și utilajele fo
losite incomplet nefărind altceva de
cît să încarce prețul de cost cu co
tele de amortizare aferente. Sau, alt
fel spus, se putea renunța la efortul 
de investiții necesar pentru procu
rarea a zeci și zeci de strunguri și de 
alte mașini-unelte, de agregate și in
stalații valorînd sute de milioane de 
lei, dacă cele existente ar fi fost fo
losite corespunzător. Iată de ce între
barea „folosiți rațional întreaga zes
tre tehnică ?“ este de stringentă ac
tualitate în fiecare uzină și fabrică, 
iată de ce nu putem privi nepăsători 
că anumite mașini sînt imobilizate 
mult sub capacitatea lor de pro
ducție.

Căror cauze se datorează o atare 
situație critică ? Cum poate fi ea în
lăturată ? Cît privește cauzele care 
frînează fructificarea la maximum a 
potențialului tehnic de care dispune 
fiecare fabrică, ele sînt bine cunos
cute : schimburi de lucru neprogra
mate, lipsă de forță de muncă sau 
de materii prime și materiale, între
ruperi accidentale. Desigur, sînt cau
ze foarte bine știute de fiecare di
rector. de fiecare inginer eau șef de 
secție. Le găsim bine precizate în 
diferite dări de seamă și situații sta
tistice. Din păcate, însă, uneori totul 
se rezumă la această informare e- 
xactă, fără să se depună eforturi pen
tru a desprinde și concluzii utile, ca
pabile să declanșeze intervenții e- 
nergice pentru înlăturarea lor și. mai 
ales, pentru prevenirea lor.

Să ne oprim asupra schimburilor 
neprogramate. Se știe bine cu cită 
insistență a promovat conducerea 
partidului ideea îmbunătățirii coefi
cientului de schimburi. Și. totuși, in 
unele întreprinderi, măsurile hotă- 
rîte se lasă încă mult așteptate. Mai 
mult, au început să-și facă loc con
cepții și practici bizare : de teama 
de a nu se defecta o mașină după o 
solicitare îndelungată, programatorii 
se arată foarte prudenți și nu o pro
gramează decît un schimb, un schimb 
și jumătate. In rest, utilajul „se odih
nește", ca și cum în acest fel și-ar 
recăpăta precizia în funcționare. Ma
șinile de frezat din secțiile de bază 
ale uzinelor din industria construc
toare de mașini, grație unor aseme
nea „griji", ca și din alte cauze, au 
lucrat. în primul trimestru, în medie, 
cu numai circa 65 la sută din fondul 
de timp disponibil, mașinile de rec
tificat din metalurgie — 50 la sută, 
iar mașinile de rabotat din industria 
lemnului — 48 la sută. Nu prin „odih
nă" se reface vigoarea mașinii, nu

Viorel SALAGEAN
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SLATINA

Uzină de utilaj
alimentar

SLATINA (prin telefon do 
Victor Ursu).

în imediata vecinătate a 
zinei de aluminiu a prins con
tur hala principală de fabrica
ție a unui nou obiectiv ce va în
tregi. în actualul cincinal, plat
forma industrială a Slatinei — 
Uzina de utilaj alimentar. Pre
văzută să intre în funcțiune la 
sfîrșitul anului 1972, uzina va 
avea o capacitate finală de 11 000 
tone utilaj pe an. între princi
palii beneficiari ai celor 120 
tipuri de utilaje ae se vor rea
liza anual aici figurează fabri
cile de panificație, produse lac
tate, de bere, unitățile de vinifi- 
cație. Echipamentul tehnologic 
este, în cea mai mare parte, de 
concepție și fabricație româ
nească.
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program 
de construcții 

zootehnice
TIMIȘOARA (corespondentul 

„Scînteii", Cezar Ioana). — în 
acest an, în județul Timiș au 
fost alocate fonduri importante 
de investiții pentru construcții 
zootehnice. Astfel, în între
prinderile agricole de stat Pe- 
ciul Nou, Variaș și Timi
șoara se află in construc
ție 3 complexe pentru vaci 
cu cite 1 100 locuri fiecare cu ter
men de punere în funcțiune în 
cursul acestui an. iar ia Birda 
va fi înălțată o fabrică de nu
trețuri combinate cu o capacita
te de 120 000 tone pe an. Conco
mitent a început construcția 
unor obiective zootehnice și in 
cooperativele agricole de pro
ducție din județ. La Bacova și 
Pariam bunăoară se ridică com
plexe intercooperatiste cu o ca
pacitate de creștere și îngrășare 
pentru 30 000 porci fiecare, iar 
la Racovița și Sag — complexe 
pentru 5 000 de taurine și res
pectiv 1 000 de vaci. De mențio
nat că anul acesta vor fi date 
în folosință complexele zooteh
nice 
Peciul 
Jebel 
Giroc 
toare.

de laintercooperatiste
Nou de 30 000 de porci, 

pentru 30 000 de mied si 
pentru 72 000 găini ouă-
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Comunicat comun
cu privire la vizita 

in Republica 
Socialistă România

a delegației Partidului 
Socialist Italian

(Continuare in pag. a III-a)

Noi capacități de producție la Combinatul
de hirtie și celuloză din Bacău

Bacău va 
construcția 
de hirtie 
va avea

începe în cu- 
unei noi fe- 

pentru ziar, 
o capacitate

în cursul dimineții de «imbătă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Economic, a făcut o 
vizită de lucru la Complexul avi
col — Titu din județul Dîmbovița,

Secretarul general al partidului 
este întîmpinat de un mare număr 
de țărani cooperatori din comunele 
Lungulețu, Răcari, Poiana, Corbii 
Mari, Braniștea, Costești-Vale, Pot- 
logi, Odobești, Titu și din numeroa
se sate din împrejurimi, care, aflînd 
de sosirea sa, au ținut să-1 intim- 
pine cu toată dragostea, cu toată 
căldura. Cei prezenți ovaționează în
delung pentru partid, pentru con
ducătorul partidului și statului.

Oaspeții slnt salutați de tovarășii 
Iosif Banc, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul agriculturii, indus
triei alimentare, silviculturii și ape
lor, Angelo Miculescu, ministru se
cretar de stat, cadre de conducere 
din minister, precum și de Matei 
Ghigiu, ministrul construcțiilor in
dustriale.

Sînt de față tovarășul Nicolae Tă- 
bîrcă, prim-secretar al Comitetului 
județean Dîmbovița al P.C.R., pre
ședintele consiliului popular jude
țean, și alți reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat.

Oaspeții sînt invitați să viziteze 
mai întii moderna stație de incuba
ție a complexului, unde se află expo
ziții de prezentare a celor mai im
portante realizări din sectorul avicol 
obținute la nivelul întregii țări. Pe 
un grafic se arată că în actualul cin
cinal producția marfă de carne de 
pasăre crește de la 38 400 tone în 
1970 la 200 000 tone în 1975, iar cea 
de ouă de la 1 056 milioane ouă la 
2 433.5 milioane.

în acest cincinal se construiesc noi 
complexe moderne. De exemplu, la 
întreprinderile avicole de stat Creve- 
dia, Arad, Brașov și Oradea se con
struiesc ferme de reproducție, cu o 
capacitate anuală de 50 000 păsări si 
20 000 pui fiecare. De asemenea, la 
întreprinderile avicole de stat Mihăi- 
lești. Arad și Codlea se construiesc 
complexe de selecție și hibridare de 
păsări pentru producția de ouă. iar 
la Tărtășești și Chiajna — complexe 
de păsări de prăsilă pentru producția 
de carne. Secretarul general se inte
resează de măsurile întreprinse pen
tru atingerea acestor obiective, reco- 
mandind să se intensifice ritmul de 
construcție. în scopul intrării mai 
rapide în producție a complexelor.

Un alt grup de probleme abordat 
în discuțiile cu specialiștii este cel 
legat de colaborarea dintre între-» 
prinderile avicole de stat și unitățile 
cooperatiste.

Gazdele arată că în anul trecut 
s-a colaborat cu 461 de cooperative 
agricole, cărora li s-au livrat aproape 
5,5 milioane pui de o zi.

Considerînd că acesta este un în
ceput bun. secretarul general subli
niază necesitatea dezvoltării acțiunii 
de colaborare între unitățile avicole 
de stat și cooperativele agricole pen
tru ca și acestea să obțină rezultate 
asemănătoare celor înregistrate în 
marile complexe avicole. De aseme
nea, este necesar ca și în cadrul co
laborării intercooperatiste să se a- 
jungă la realizări mai importante în 
acest domeniu.

Ample discuții au loc între oaspeți 
și gazde asupra activității de cerce
tare științifică pentru dezvoltarea 
producției avicole.

Se recomandă specialiștilor să di
versifice și să amplifice activitatea 
de cercetare pentru rezolvarea ur
gentă a tuturor problemelor legat* 
de creșterea industrială a păsărilor.

Sînt înfățișate apoi cîteva aspecte 
în desfășurarea lucrărilor de con
strucție a complexelor avicole din 
țară. Se subliniază eficiența folosirii 
prefabricatelor realizate în poligoane, 
amenajate special pe lîngă șantierele

de construcții. Se discută apoi despre 
modernul complex avicol de la Titu. 
Directorul complexului, Viorel Chiri- 
tă, prezintă parametrii noii unități, 
dată parțial în folosință cu un an 
și jumătate mai devreme.

Organizat pe principiul producției 
industriale, complexul integrat de la 
Titu are nouă ferme specializate în 
producerea de ouă. pentru creșterea 
păsărilor de reproducție, incubatoa
re, fabrică de nutrețuri combinate și 
abator propriu. El cuprinde 147 hale, 
spațioase, în care procesele sînt me
canizate și automatizate. Aici. în 
luna aprilie, au intrat în funcțiune 
primele patru ferme. Recent au fost 
livrate primele tone de carne de pa
săre pentru aprovizionarea popu
lației.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se in
teresează de măsurile întreprinse în 
vederea creșterii eficienței economice 
și asigurării dezvoltării, concomitent 
cu producția de carne și a celei de 
ouă. De asemenea, recomandă specia
liștilor din domeniul construcțiilor să 
manifeste mai multă grijă pentru 
folosirea terenului, pentru a evita 
scoaterea din circuitul agricol a unor 
suprafețe mari.

Oaspeților li se prezintă în conti
nuare aproximativ 50 de utilaje și 
instalații realizate de uzinele meca
nice ale agriculturii, care au contri
buit la mecanizarea proceselor de 
producție în toate fermele avicole din 
țară.

Conducătorii de partid și de stat 
vizitează apoi moderna stație de in
cubație a complexului. Dotată cu 
utilaje și instalații de cea mai înaltă 
tehnicitate, stația produce 11 mili
oane pui pe an, care populează ha
lele de creștere.

Gazdele înfățișează apoi, în cadrul 
unei sugestive expoziții, produsele 
obținute din carne de pasăre, care 
vorbesc despre preocupările actuale 
și de perspectivă din acest domeniu.

Pe platforma din fața stației de in

cubație, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este salutat de președinții mai multor 
cooperative agricole de producție din 
apropiere care, în numele țăranilor 
cooperatori din comunele lor, expri
mă adînca mulțumire șl bucurie de 
a avea ca oaspete pe secretarul ge
neral al partidului. Ei se angajează 
să-și aducă întreaga contribuție la 
dezvoltarea cooperativelor lor, la 
creșterea producției și îmbunătățirea 
activității economice, pentru a răs
punde prin fapte grijii partidului 
care, și prin recentele măsuri a- 
doptate, manifestă o preocupare per
manentă pentru creșterea bunăstării 
țărănimii cooperatiste.

Adresîndu-se cooperatorilor pre
zenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le mulțumește pentru primirea căl
duroasă făcută, le urează sănătate și 
fericire, noi succese în munca pen
tru obținerea unor recolte bogate.

Ultimul obiectiv vizitat îl repre
zintă halele recent populate cu pă
sări.

In Încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu felicită aviculto- 
rii și constructorii acestui mare com
plex industrial.

In discuția care a avut loc apoi, 
secretarul general recomandă con
structorilor cit și conducerii Ministe
rului Agriculturii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Apelor să inten
sifice ritmul construcțiilor, să acorde 
o atenție sporită bunei organizări și 
reducerii consumurilor, astfel ca sarci
na prevăzută în actualul cincinal să se 
realizeze încă din anul 1974. De ase
menea, sfătuiește pe membrii con
ducerii Trustului de producție avi
colă să-și organizeze magazine pro
prii de desfacere, pentru început In 
Capitală și pe litoral, acordînd o aten
ție deosebită ambalării și prezentării 
produselor, lărgirii continue a sorti
mentelor.

Mircea S. IONESCU 
Emil MARINESCU

BACĂU (corespondentul „Scîn
teii", Gh. Baltă). — în unitățile 
Combinatului de hîrtie și celu
loză din Bacău se execută am
ple lucrări de dezvoltare și mo
dernizare. La fabrica „Letea" 
din Bacău, bunăoară, va in
tra în curînd în funcțiune 
cel de-al doilea cojitor hidraulic, 
care va asigura întreaga capa
citate de prelucrare a lemnului 
pentru hirtie, precum și o insta
lație de recuperare a bioxidului 
de sulf, care va contribui la îm
bunătățirea simțitoare a calității 
celulozei. Tot în acest an vor 
începe să producă și 
hîrtie pergaminată cu 
tate de 8 500 tone pe 
brica „Reconstrucția", 
pentru cartoane dure 
brica „Comuna din Paris' 
Piatra Neamț, precum și secția 
pentru mărirea eficienței de

secția de 
o capaci- 
an la fa- 
uscătorul 
de la fa- 

din

spălare a celulozei de la Fabrica 
de cartoane și hirtie din Su
ceava.

La “
rind 
brici 
care 
anuală de două ori și jumătate 
mai mare decit a actualei fabrici 
Letea. Tot aici se va construi și 
o secție de prelucrare a borho
tului care va valorifica pe de
plin leșiile reziduale. La Sucea
va vor fi puse în funcțiune două 
noi vibratoare de celuloză cu o 
capacitate anuală de 1 000 tone 
fiecare, iar la Piatra Neamț se 
va construi o instalație pentru 
arderea pirite». în pat fluidizat și 
o stație de epurare a apei. Prin 
intrarea în funcțiune a tuturor 
acestor obiective, valoarea pro
ducției globale a combinatului 
va crește cu cel puțin 25 la sută.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc sincer pentru telegrama de compasiune trimisă cu 
prilejul încetării din viață a lui Milentie Popovici. președintele Scupști- 
nei Federale a R.S.F. Iugoslavia.

IOSIP BR.OZ TITO
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FAPTUL 
DIVERS
S-au trezit!

S-a lntîmplat- pe șoseaua Ur- 
ziceni-Buzău. Era aproape de 
miezul nopții... Dumitru Arca- 
leanu din Vaslui, str. Ștefan 
cel Mare nr. 35, salariat la în
treprinderea economică de in
dustrie locală din Vaslui, a- 
flat la volanul unul autoturism 
(în care se mai afla încă un pa
sager) al acestei unități, ajun
sese aproape de intrarea în ora
șul Buzău. în apropiere de 
cantonul C.F.R. Buzău-Nehoi.u, 
conducătorul auto a adormit la 
volan și a intrat peste bariera 
care fusese lăsată doar cu cîte- 
va minute mai înainte pentru 
trecerea unui tren de marfă. 
Șoferul și însoțitorul său s-au 
trezit exact pe linia ferată ! In 
clipa următoare au sărit din 
mașină. Nici nu ®-au dat însă 
bine la o parte și trenul le-a 
„suflat" pur și simplu autotu
rismul din fată, abandoniridu-1, I 
zdrobit, pe calea ferată la o dis
tanță de circa 300 de metri. Un I 
noroc cît rotile... mărfarului, dar ■ 
și un ghinion cît roțile... auto
turismului, pe care șoferul vino- | 
vat urmează acum să-l plătească.

După „poză**
Eugen Simon din Arad, str. f 

Desseanu nr. 11, a poposit acum 
citeva luni în comuna Șaroș din j 
județul Sibiu. Avea asupra sa 
un teanc impresionant de foi de ■ 
comandă tipărite și căuta ama- I 
tori de tablouri de familie. A I 
completat multe asemenea foi de | 
comandă (încasînd drept avans . 
în fiecare caz in parte sume de 
la o sută de lei in sus) și dus t 
a fost. Probabil in altă comună, 
pentru alte comenzi și... avan- I 
suri ! De mai multe luni nu este 
de găsit. Am aflat insă că pre- I 
zența lui a fost, semnalată un ■ 
timp și pe la Lugoj, unde s-a o- 
cupat cu aceeași treabă. Citeva | 
semne particulare ne ajută insă 
să-i întregim oarecum „poza" : 
este născut in comuna Vințu de 
Jos (Alba) la 3 octombrie 1904, •
are la activ o condamnare pena- | 
lă și, pe obrazul drept, o pată 
mare, roșie. Dacă-l recunoașteți, | 
onorați-l așa cum se cuvine, in- . 
dreptindu-l spre organele de mi
liție.

în caz de 
naufragiu

La cei 74 de ani ai săi, Mihail 
Ionescu, din Capitală (Bulevar
dul N. Titulescu 20), după mai 
bina de un deceniu de cerce* 
țări, a reușit să pună la punct 
un „costum plutitor de salvare 
pentru naufragiațl". Constituit 
dintr-un combinezon de pinză 
cauciucată, prevăzut în dreptul 
toracelui cu două buzunare in
terioare in care sînt două ba
loane celulare cu tuburi și ven
tile, acesta prezintă o seamă de 
avantaje care-1 disting de ce
lelalte tipuri de costume cu
noscute pînă acum : este izo
term. păstrează (datorită tălpi
lor de plumb) poziția verticală 
a naufragiatului. permițîndu-i 
acestuia (dat fiind faptul că nu 
se scufundă decît pînă la piept) 
să mănînce, să bea și chiar să 
fumeze pe apă. Brevetat de O- 
ficiul de stat pentru invenții, 
noul costum a fost probat cu 
bune rezultate de către fiul in
ventatorului, medicul Ștefan Io- 
nescu-Călinești. Să-i dorim, așa
dar, să rămînă cît mai mult 
pe... linia de plutire.

Un „calapod** 
pe măsură

Nu s-ar putea spune că mește
rii cizmari de la cooperativa 
meșteșugărească „Deia" din 
Cimpulung Moldovenesc nu lu
crează după obișnuitele cala
poade cu care sint dotați. Și 
totuși, la un control efectuat cu 
citva timp in urmă, in maga
ziile cooperativei au fost desco
perite aproape 4 000 perechi de 
încălțăminte, in valoare de 
242 000 lei, refuzate de clienți ca 
urmare a gravelor defecte de 
fabricație. Înregistrate, evident, 
nu din vina calapoadelor, ci din 
cauza neglijenței și superficia
lității cu care au fost executate 
comenzile respective. Astfel stind 
lucrurile și avind in vedere că 
prejudiciul trebuie recuperat, 
se impune un „calapod" pe mă
sură 1

Imprudențe 
grave

într-una din zilele trecute. E- 
lena Ciobănescu, din comuna 
Vărăști — Ilfov, ajutată de fiica 
sa Ana (13 ani), și-a stropit cu 
o substanță toxică pomii fructi
feri de pe lingă casă. La puțin 
timp după aceea, fetița a con
sumat fructe din pomi' res
pectivi și a trebuit să fie a- 
dusă cu Salvarea la spitalul 
„Gr. Alexandrescu" din Bucu
rești. Tot aici au mai fost in
ternați. în aceeași zi, încă doi 
copii. Lăsat fără supraveghere, 
Marian Florescu (5 ani) din Co- 
libași a intrat într-o curte ve
cină și a găsit o cană plină cu 
petrol lampant. A băut din ea, 
crezînd că este apă, circa 100 g 
și g-a intoxicat. în Împrejurări 
similare, Cristian Pantofaru (2 
ani) din Vărăști și-a astîmpărat 
setea cu același lichid dintr-un 
bidon. Datorită intervenției me
dicilor, cei trei copii sînt acum 
în afara oricărui pericol. Aten
țiune, părinți !

Rubricd redactată de :
Dumitru T1P.COB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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După cum se știe, dez
voltarea localităților rura
le reprezintă unul dintre 
obiectivele importante ale 
politicii partidului și sta
tului nostru. Realizarea sa 
presupune un program 
judicios, prin care să se 
asigure corelarea factori
lor economici, tehnici și 
sociali, intr-o viziune de 
largă perspectivă. In legă
tură cu stadiul de înfăp
tuire a acțiunii de siste
matizare a satelor in ju
dețul Suceava am solici
tat o convorbire tov. ing. 
Theodor Lebădă, directo
rul Institutului județean 
de proiectare Suceava.

— Integrată amplului pro
ces de sistematizare a în
tregului teritoriu național
— ne-a spus interlocutorul
— acțiunea de sistemati
zare rurală urmărește să 
asigure, în mod treptat, și 
in județul nostru, cadrul 
corespunzător dezvoltării 
armonioase a tuturor lo
calităților, Studiul preli
minar al rețelei de așe
zări, al oondițiilor de evo
luție specifice pentru fie
care sat, ne-a îngăduit să 
ne orientăm in elaborarea 
schițelor de sistematizare. 
Pînă în prezent, 60 de 
comune din totalul de 90
— printre care Vicovul, 
Putna, Baia, Boroaia, 
Dumbrăveni, Sucevița, 
Marginea etc — au și in
trat în posesia schițelor 
de sistematizare, o bună 
parte dintre acestea aflin- 
du-se in curs de mate
rializare (pentru celelal
te comune, studiile și schi
tele necesare vor fi ela
borate in cursul anului 
viitor). Aș aminti, printre 
obiectivele edilitare re
cente, școlile din comune
le Frasin, Vama și Ipo- 
tești, dispensarele, maga
zinele sau sediile consi
liilor populare din Schela, 
Bosanci, Iacobeni și Ci
prian Porumbescu, an
samblurile de locuințe din 
localitățile miniere Ostra 
și Broșteni, lucrările hi- 
droedilitare, modernizarea 
unor drumuri din centre 
de comună. Dacă, pînă 
nu de mult, acțiunea de 
sistematizare era asimi
lată, în mediul rural, cu 
cea de înfrumusețare și 
bună gospodărire, in pre
zent, in județul nostru, 
nici nu se mai concepe 
amplasarea de noi obiec
tive eoonomice sau social- 
culturale fără consultarea 
și respectarea schiței de 
sistematizare. îmbucură
tor este interesul cres- 
cind, manifestat de un 
cerc tot mai larg de cadre 
din aparatul de partid și 
de stat, specialiști, depu- 
tați și cetățeni, față de 
sistematizarea localități
lor, contribuția lor activă, 
atit pe parcursul elabo
rării și avizării schițelor 
cit și în faza punerii în 
aplicare a prevederilor 
acestora.

— Ne-ar interesa cum 
valorifică arhitecții su
ceveni factorii locali ca
racteristici — economici, 
social-cultnrali și de tra
diție — în acțiunea de 
sistematizare a localități
lor rurale, cum acționează 
asemenea elemente asu
pra modului de elaborare 
a studiilor respective.

— Județul Suceava pre
zintă o configurație geo
grafică armonioasă și 
complexă, îmbinînd toate 
formele de relief. El este 
străbătut de 4 riuri im
portante, care-1 subîmpart 
in tot atitea zone carac
teristice și-i conferă va
lențe turistice unanim re
cunoscute. Economia mo
dernă, prezentă și in a- 
ceastă parte a țării, a va
lorificat din plin tradiții
le locale în domeniul con
strucțiilor, prin folosirea 
pe scară largă a unor ma- 
te'riale specifice, cum ar 
fi lemnul și piatra ciopli
tă. Totodată, factorul eco
nomic este decisiv și în

conturarea profilului ge
neral al unei așezări : In
tr-un fel s-a studiat și 
rezolvat 
localității 
exemplu 
nier important și nucleu 
turistic în devenire — al
tele au fost premisele și 
concluziile sistematizării 
comunelor Dumbrăveni 
sau Vereștl, ca centre a- 
grioole intercooperatiste, 
cu largi perspective de 
dezvoltare a unoc indus
trii agroalimentare, cu 
activități subordonate mo
dernizării continue a agri
culturii, după cum pe alte 
baze s-a definitivat sis
tematizarea comunelor 
Ciprian Porumbescu, Ba
ia sau Putna, unde s-a 
acordat prioritate eviden-

•istematizarea 
Bcoșteni, de 
ca centru mi-

perspective de a se dez
volta oa centru turistic pe 
frumoasa vale a Bistriței 
— prevăzută de pe acum 
cu dotări care o pot pro
mova cu ușurință în ca
tegoria orașelor ; propu- 
nind comuna Vama, ca 
viitor centru de polariza
re pentru localitățile din 
Împrejurimi, am avut în 
vedere poziția sa favora
bilă față de principalele 
căi de comunicație, gradul 
de dotare a fondului con
struit, care se distinge 
printr-o arhitectură spe
cifică, realizată prin folo
sirea pe scară largă a ma
terialelor locale și in mod 
deosebit a pietrei de con
strucție ; la Vioov, s-a ți
nut cont de structura 
populației, de posibilită-

să le e- 
mai im-

pretenția 
de siste-

0 ETAPĂ NOUĂ

SISTEMATIZARE
A SATELOR

— ..... ................................................... ......... .. -............................. "... . ............

Convorbire cu ing. Theodor LEBĂDĂ, 
directorul Institutului județean 

de proiectare Suceava

țierii elementelor specifi
ce zonelor turistice din 
nordul Moldovei.

— Recent, la indicația 
conducerii de 
a tovarășului 
Ceaușescu personal, 
domeniul sistematizării a 
fost declanșată o nouă 
acțiune, vizind crearea în 
mediul rural de centre e- 
conomice și social-cultu- 
rale, care vor dobindi in 
viitorul imediat un carac
ter urban. Cum se tradu
ce in viață in județul Su
ceava această nouă și im
portantă sarcină ?

— Personal consider că 
această măsură reprezin
tă un prim și important 
pas pe drumul care va 
asigura ca un număr din 
ce in ce mai însemnat de 
comune să devină centre 
coordonatoare ale activită
ților economioe și de de
servire social-culturală, 
să treacă pe o treaptă su
perioară de dezvoltare. 
Astfel, nu de mult, sub 
îndrumarea comitetului 
județean de partid, insti
tutul nostru de proiecta
re a prezentat un studiu 
preliminar 
deocamdată, 
pentru un număr de 12 
viitoare centre cu carac
ter urban, din rindul ac
tualelor localități rurale. 
Propunerile au fost fă
cute pe baza unei analize 
atente a condițiilor cadru
lui natural, a poziției în 
teritoriu, a funcțiilor eco
nomice ale acestor locali
tăți, a structurii popu
lației, a cadrului construit, 
a dotărilor social-cultu- 
rale, a gradului de echi
pare edilitară etc. Dintre 
acestea, amintesc locali
tatea Broșteni — cu spe
cific minier, dar cu largi

partid, 
Nicolae 

in

țile de a se imprima cu 
ușurință caracterul 
centru urban. Studiile de 
pină acum ne-au dus la 
concluzia că pot candida 
la a deveni centre cu ca
racter urban și oomunele 
Dumbrăveni, Dolhasca și 
altele. De reținut că, in 
zona de cîmpie a județu
lui, viitoarele nuclee ur
bane vor fi corelate cu 
actuala structură organi
zatorică a asociațiilor in
tercooperatiste ; pe lingă

de

dezvoltarea unor unități 
economice, de prelucrare 
a produselor agricole, aici 
se va trece la construirea 
de locuințe pentru inte
lectualii satelor, ceea ce 
va favoriza stabilizarea și 
încadrarea organică a lor 
în viața comunelor. Apro
fundarea studiilor ar în
lesni alegerea celor mai 
indicate localități care, 
într-o primă etapă, să in
tre în categoria centrelor 
polarizatoare. Dar, pen
tru a continua cu bune 
rezultate acțiunea de sis
tematizare a localităților 
rurale ar mai trebui r 
zolvate anumite probleme.

— De ce natură sint a- 
eestea ? Vreți 
nunțați pe cele 
portante ?

— Nu avem 
că, prin studiile
matizare a teritoriului și 
a localităților rurale, în
tocmite pînă în prezent, 
am găsit rezolvarea cea 
mai corectă, din punct 
vedere funcțional și al 
ficienței economice, 
problemelor complexe . 
care le ridică o aseme
nea activitate. Sintem 
conștienți de neplăcerile 
pe care le-ar putea ge
nera promovarea unor re
țete șablon, cu pretenții 
de valabilitate în orice si
tuație. Dar este cazul să 
amintim că, pină acum, 
în acest sens, nu putem 
vorbi de un sprijin sub
stanțial din partea orga
nelor centrale de specia
litate. La ora actuală, de 
pildă, în domeniul siste
matizării comunelor și 
satelor nu dispunem de 
un număr corespunzător 
de specialiști, oameni 
competenți, cu o expe- 
tiență și o pregătire teo
retică pe măsura dificul
tății obiectivelor urmări
te. Pe de altă parte, nu 
există încă o literatură de 
specialitate, cercetarea și 
teoretizarea se află cam 
de multă vreme la în
ceputuri, fapt care creea
ză o anumită incertitudi
ne în legătură cu calita
tea, utilitatea și oportu
nitatea diferitelor rezol
vări practice . locale in 
materie de sistematizare 
rurală.

Am adus în discuție a- 
semenea probleme, con
vins fiind că ele se ridi
că și în alte județe ale 
țării, că numai cu spri
jinul organelor centrale 
de resort ele pot fi re
zolvate în mod favorabil.

de 
e- 
a 

pe

Convorbire realizată de 
Ion MANEA 
corespondentul

Scînteii

Aspecte ale integrării
medianei in procesele

dezvoltării social-economice
Noile coordonate ale revoluției teh- 

nico-științifice au deschis căi ce im
pun cu necesitate și medicine! să ia 
decizii in legătură cu alternativele 
cu care este confruntată. Progresul 
economic implică progresul stării de 
sănătate a populației, iar dinamica 
vieții social-economice, sub impulsul 
exploziv al progresului tehnic con
temporan, cere integrarea medicinei 
moderne in procesele dezvoltării so
cial-economice.

Revoluția tehnică-științifică repre
zintă un 
ingineri, 
cieni, ci 
medicală 
cializată 
cală să creeze tipuri noi de 
pentru a satisface o gamă largă de 
nevoi, conform particularităților pro
gresului tehnic, economic și social, 
ca și exigentelor populației. Dezvol
tarea tehnicii înseamnă căutarea u- 
nor noi metode de diagnosticare, 
unor noi instrumente și tipuri de 
spitale etc. Toate acestea cer ca me
dicina să aibă o suplețe de organi
zare. să țină cont de o serie de as
pecte socio-psihologice, în cadrul u- 
nei strategii al cărei obiectiv esențial 
să fie sănătatea omului. Medicina și 
medicul trebuie să studieze bolile în 
complexul de împrejurări sociale, 
fizice, climatice, biologice în care 
populația trăiește și muncește. Pentru 
că. dacă boala, in termeni pato-fi- 
ziologici. are nomenclator interna
țional și) remedii farmacopeice, cu
noștințele asupra ocupației. vieții 
sint strict locale și individuale. Iată 
de ce patologia depășește astăzi gra
nița spitalului și cere o serie de in
vestigații socio-medicale fără de care 
medicina modernă este de neconce
put. Iată de ce medicului îi sint in
dispensabile cunoștințele de sociolo
gia medicinei pentru a stăpini măsu
rile de evaluare a sănătății unei co
lectivități.

Atenția 
nare este îndreptată asupra afecțiu
nilor din domeniul bolilor transmi
sibile cu etiologic multifactorială ne
cunoscută, față de care mijloacele de 
prevenire sint încă inoperante, ca și 
asupra bolilor eardio-vasculare, neu- 
ropsihi.ee etc. Si în acest domeniu, 
cooperarea activă a populației și a 
factorilor de răspundere este de o 
importantă capitală pentru păstrarea 
și ameliorarea sănătății, care nu

imperativ nu numai pentru 
matematicieni, < 

și pentru medici.
—■ „industrializată1
— obligă asistența

ciberneti-
Știința 

și spe- 
medi- 

servicii,

cercetărilor interdi.sci.pli-

cuprinzind, 
propuneri

- ■ •
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UN BIROCRAT 
SE VA PLIMBA 

CU AVIONUL

Noua clâaire a Centrului de calcul din Cluj

în luna iulie 1970 Con
stantin Zamfir din Bolinti- , 
nul din Deal a înfiat 
copil. Un copil pe care

*

ț

un 
l-a

luat de la părinți cu toate 
o 

mate- 
Zamfir 
popu- 
Bucu-

necesare, minus 
de stare 

Constantin

actele 
dovadă 
rială. 
s-a dus la Consiliul
Iar al sectorului 8 
rești.

— Ce dorești dumneata ! 1 
O dovadă ?

— Exact.
— 1 200 de lei te costă.
— Așa ieftin ? Nu vreți 

să vă plimb și cu avionul 1 
Pentru cei 1 200 ?

— Dacă ai înfiat copilul 
trebuie să infiezi și amenda 
tatălui. Are o amendă de 
1 200 și nu-ți dau dovada 
pînă nu achiți amenda.

Nene Zamfire, nu te lăsa.

Plimbă-l pe birocrat și cu 
avionul. Să fie și el in aer. 
'Că prea nu e cu picioarele 
pe pămint.

PUNCTE 
Șl SUBPUNCTE

laDin Cluj ne-a sosit 
redacție o scrisoare cu 108 
semnături și o ștampilă 
care e proprietatea asocia
ției locatarilor din blocul 
B 3 din str. Arieșului. Ce 
zice scrisoarea ? S-o luăm 
pe puncte și mai ales sub- 
puncte.

1. Constructorii au lucrat 
foarte superficial.

a) Uși și ferestre dau 
iasă din ziduri.
b) Uși și ferestre strim-

să

be care bineînțeles nu se 
închid.

c) Uși și ferestre care 
ies din balamale și dacă

ies din balamale bineînțe
les că nu e bine.

d) Conducte și instala
ții prea strimte ; fiind prea 
strimte resping 
apă și dau 
inundații.

e) etc, etc,
t. Blocul are X (zece) 

etaje. E dat in folosință de 
aproape patru luni și cele 
două lifturi nu merg nici 
pe orizontală. La etajele 
superioare locuiesc :

a)
b)
c)
d)
e)
Acestea fiind punctele și 

subpunctele din scrisoarea 
semnată de 108 locatari mai 
adăugăm o semnătură și 
trimitem scrisoarea foruri
lor competente pentru a 
afla și punctul de vedere 
al domniilor lor.

Și mai ales subpunctele.

debitul 
naștere

etc. 
are X

bătrini. 
gravide, 
nou-născuți. 
bolnavi, 
etc, etc, etc.

de 
la

MAȘINI DE SCRIS 
Șl GALOȘI

Stațiunea pentru meca
nizarea agriculturii Mol
dova Nouă din județul

Caraș-Severin avea nevoie 
stringentă de o mașină de 
scris. A făcut apel la în
treprinderea de aprovizio
nare tehnico-materială din 
București, str. înclinată 
nr. 24 și această între
prindere încă de anul tre
cut a trimis stațiunii o ma
șină de scris Consul.

— Dacă în locul „Consu
lului" ne trimitea o pe
reche de galoși era același 
lucru.

— Eu știu incă de 
eram mic, de cînd

ne-au trimis-o descom
pletată. De un an de zile 
trimitem mara și para a- 
drese. Ei nimic. De ce 
această întreprindere 
se îndreaptă...

Cum să se îndrepte 
crurile dacă au sediul 
strada înclinată ?

Șl STÎLPI 
Șl CURENT 
ELECTRIC ?

lu
pe

clnd 
încă

n-ajungeam la sonerie 
nu se poate scrie cu galoșii.

— Dar nici cu mașina 
asta nu se poate pentru că

în comuna Gura Suții, 
Dîmbovița, a venit la în
ceputul lui februarie o 
ceată de I.R.E.-iști, după 
cum ne informează o scri
soare semnată de 18 cetă
țeni, au oprit curentul și 
s-au apucat să schimbe 
stâlpii.

— Pe ce-i schimba ? Pe 
ouă ?

Nu. In locul stupilor 
lemn au îngropat de

beton.
— Betonul n-are moarte.
— De la începutul 

bruarie stăm fără 
am plătit și taxa la 
și la televizor... 
ioc.

— Păi bine, măi tovarăși, 
dumneavoastră vreți și 
stilpi de beton și curent e- 
lectric ? De unde să vă 
dea l.R.E.-ul atitea ? Că 
I.R.E. e și el.

lui Re
curent, 

radio 
Curent

\

\ 
\
\
*

*

*

*
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*

*
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A

poate fi considerată ca un bun dat 
o dată pentru totdeauna. Ea este o 
problemă socială care attt prin cauze, 
cît șl prin efect, contribuie la progre
sul social, dar totodată depinde dc 
progresul social, în ansamblu. Medici
na modernă trebuie să țină deci cont 
de structura, funcțiile, mecanismele și 
dinamica proceselor socio-medicale, 
de amplele mutații survenite in 
structurile sociale și profesionale ale 
populației, de modul de trai și cul
tură al diverselor categorii de oa
meni, de faptul că problema sănă
tății și a bolii nu are doar un carac
ter strict profesional, ci și unul so
cial. O dovadă o constituie și faptul 
că multe boli. asociate ocupațiilor 
specifice au fost aduse sub control 
medical și legal, iar altele eradicate 
în întregime. în același timp, boli 
fără pondere în trecut — traumatis
me, psihoze, nevroze — fac azi ra
vagii intr-un șir de țări avansate in
dustrial.

Progresele științifice și tehnice, 
deși asigură și medicinei mijloace 
noi. generează prin ele insele alte 
condiții de muncă și alt tablou pato
logic, iar acestea, ia rindul lor, pre
tind științelor medicale și sociale să 
ofere noi soluții, in condițiile cind 
cunoștințelor medicale li s-au adău
gat domenii de o vastitate necu
prinsă in alte profesii. Majoritatea 
universităților medicale oferă nu nu
mai cunoștințe de specialitate, ci și 
experiența sociologică necesară pen
tru a înțelege aspectele multiple ale 
patologiei umane, dînd astfel pregă
tirii medicale un suport social.

în societatea noastră socialistă. a- 
ceste probleme constituie o preocu
pare vie a partidului și statului, 
care orientează acțiunile de sănătate 
publică și sugerează soluții în pro
blemele 
ționarea 
inițierea 
direcția 
lacti.ce, modernizării și perfecționării 
pregătirii profesionale a personalului 
medical și îmbunătățirii calitative a 
asistenței sanitare. Studiul omului in 
contextul vieții moderne, asigurarea 
unor condiții optime vieții, sănătății 
și integrării lui în societate nu re
prezintă o simplă tematică de con
junctură, ci ocupă un loc central, 
căci omul este scopul suprem al o- 
rinduirii 
umanist, 
valoarea 
societate 
t-atea sa.
desigur, între altele, și de o sănătate 
solidă, așa cum nici sănătatea nu 
poate prospera decit datorită unei 
bune productivități sociale.

Există toate motivele să se presu
pună că patologia umană își va mo
difica în ■ continuare datele, în func
ție .de progresul exploziv tehnologic 
care determină solicitări psiho-fizice 
și modificări adaptative importante 
in relația om-mediu. Dar sint tot 
atitea motive să afirmăm că acești 
factori de „agresiune" pot fi. combă
tuți printr-o colaborare integrată a 
medicinei cu celelalte științe care se 
ocupă de om. Clinicienii, împreună 
cu medicii sociologi, sociologii, psi
hologii, ecologii au misiunea de a 
lărgi cimpul experimental cu metode 
de investigare complexe, de a sur
prinde dinamica proceselor bio-psiho- 
sociale, pentru a lua decizii preven
tive și curative, aplicabile în cadrul 
instituțiilor medico-sanitare și al uni
tăților productive. Desigur că, pe 
măsură ce vom cunoaște mai bine 
geneza bolilor ce alcătuiesc patolo
gia umană actuală, alături de fac
torii. constituționali fizici, biologici ai 
mediului exterior și de cei sociali, 
va crește nivelul stării de sănătate.

în cadrul dezvoltării orinduirii 
noastre socialiste este necesar ca 
medicina să aibă un cuvint de spus 
în elaborarea modelelor economice, 
să identifice particularitățile bio- 
psiho-sociale ale individului în ca
drul proceselor de producție, de co
mun acord cu celelalte foruri, să co
laboreze la luarea unor decizii care 
să corespundă noilor transformări e- 
conomico-sociale. Tocmai de aceea.

esențiale legate de perfec- 
asistenței medicale. prin 

unor programe prioritare in 
dezvoltării activității profi -

noastre. Pe lingă aspectul 
se impune și unul practic : 
individului pentru sine și 
este legată de productivi- 
Iar productivitatea depinde,

este bine ca serviciile medicale să fie 
consultate chiar din momentul in 
care încep conceperea și proiectarea 
mediului de muncă, a instalațiilor, a 
mașinilor, deoarece orice intervenție 
ulterioară ar fi puțin eficace și costi
sitoare. în atenția lor trebuie să se 
afle în permanență problema adap
tării organismului la efort, cu aspec
tele ei circulatorii, respiratorii, me
tabolice, endocrine și nervoase, le
gate de variatele 
trebuie să le facă 
poran.

Medicul trebuie 
tul de vedere in . .................
forței de muncă după principiul omul 
potrivit la locul potrivit, in proble
mele organizării locului de muncă 
potrivit cerințelor fiziologiei, să fur
nizeze tehnologilor, organizatorilor 
de producție date in legătură cu 
psiho-fiziologia aplicată pentru acti
vitățile cu efort preponderent ncu- 
ropsihic, în industria mecanizată și 
automatizată a epocii noastre. în a- 
cest scop, științele medicale — do 
comun acord cu cele sociologice, psi
hologice, antropologice etc., cu foru
rile economice — trebuie să stu
dieze in continuare factorii de 
mediu, de adaptabilitate, de ambi
anță, efectele lor obiective și subiec
tive, cauzele morbidității, invalidită
ții și dezadaptărilor și să preconizeze 
măsuri corespunzătoare medicale, so
ciale, educaționale în direcția cea 
mai acceptabilă societății. Ar fi util, 
de pildă, să se reevalueze normati
vele existente in domeniul asistenței 
medicale din marile întreprinderi, 
pentru a le adapta in mai mare mă
sură cerințelor specifice colectivelor 
de salariați. Existenta și încadrarea 
judicioasă cu specialiști și personal 
auxiliar a serviciilor medicale 
program normal !) ar contribui 
stanțial la desfășurarea in bune 
diții a procesului de producție.

Este de remarcat acțiunea condu
cerii Institutului medico-farmaceutic 
din București, care a inițiat un larg 
schimb de opinii in legătură cu mo
dernizarea programelor de învăță- 
mînt și adaptarea lor la cerințele e- 
pocii, prin integrarea unor discipline 
născute din necesitățile practicii me
dicale și sociale, cum ar fi : urgența 
medicale, policlinica medicală, bio- 
statistica, sociologia medicinei etc.. 
Pentru ca aceste măsuri să dea roa
dele așteptate este necesară intensi
ficarea dialogului între componentele 
vieții noastre medicale — invăță- 
mint. cercetare, omnlpracticienl, 
specialiști, organizatori de sănă
tate — pentru a surprinde muta
țiile ce apar în teorie și practică, în 
scopul elaborării unor concluzii pen
tru prezent și viitor. Un mijloc efi
cient de a grăbi înfăptuirea acestui 
deziderat ar consta in crearea uhui 
laborator de sociologia medicinei, în 
cadrul catedrei respective (ale cărei 
cursuri, ar trebui să devină obliga
torii), avind menirea de a aborda și 
rezolva împreună cu ceilalți factori 
din cadrul I.M.F. problemele inte
grării medicului în angrenajul com
plex al vieții social-economice. De 
asemenea, se impune o reevaluare a 
raportului existent între acumularea 
de cunoștințe și aplicarea lor nemij
locită, în favoarea unor discipline 
cum ar fi chirurgia, pediatria, ob
stetrica și ginecologia, cărora trebuie 
să li se acorde mai mult timp pentru 
practică.

Pentru a crea cadrul necesar des
fășurării în bune condiții a adap
tării medicinei noastre la cerințele 
imperioase ale etapei actuale, e ne
cesar să se continue eforturile de 
conturare a conceptului de statut al 
sănătății. Cunosc! nd ansamblul de 
reacții ale pacientului și ale medi
cului, în circuitul asigurării sănătății, 
și căutind să satisfacem cerințele în
dreptățite ale ambelor părți, 
contribui la rezolvarea 
cu care este confruntată 
epoca noastră

„stressuri" cărora 
față omul contem-

să-și enunțe pune- 
privința repartiției

Conf. du Grigore

(cu 
sub- 
con-

vom 
problemelor 
medicina în

j POPESCU
Institutul medico-farmaceutic 
București

Invitație la hanurile 
turistice 

ale cooperației 
de consum

Prin grija unităților CENTRO- 
COOP, pe cele mai circulate 
trasee din țară, în zone pitorești 
și liniștite, s-au construit și a- 
menajat numeroase hanuri tu
ristice. care constituie tot atitea 
puncte de atracție pentru vile- 
giaturiști din țară și de peste 
hotare. In afară de hanuri cu 
tradiție și faimă, ca, de exemplu, 
„Hanul Ancuței" și „Agapia" din 
județul Neamț sau hanul „Ho- 
rezu“, din județul Vîlcea, în ul
timii ani unitățile cooperației de 
consum au impus atenției dori
torilor noi hanuri pe lingă sta
țiuni balneo-climaterice cunos
cute. Astfel, în stațiunea So- 
vata. județul Mureș, funcționea
ză hanul „Ursul negru", cu ca
mere de cazare confort I A, ha
nul „Covasna". lingă stațiunea 
cu același nume, hanul „Geoa- 
giu-Băi“ etc. Alte hanuri ale 
cooperației de consum sint am
plasate pe lingă sau în drum 
spre celebre monumente istorice 
și de artă, ca, de exemplu, hanul 
„Ilișești", județul Suceava, loc 
ideal pentru popasul vizitatori
lor monumentelor artistice din

nordul Moldovei, sau hanul 
„Bran“, din apropierea cunoscu
tului castel medieval. Nu mai 
puțin căutate de turiști sînt ha
nurile „Bucura“-Hațeg. județul 
Hunedoara, „Făget", județul Ti
miș. „Piatra Craiului", județul 
Bihor, „Cheia" și „Slănic", ju
dețul Prahova.

Ceea ce caracterizează toate 
hanurile din rețeaua CENTRO- 
COOP este faptul că au activi
tate permanentă, (firește, în se
zonul estival cunosc o animație 
deosebită), au locuri de cazare 
în camere prevăzute cu tot con
fortul necesar, (în cea mai mare 
parte cu încălzire centrală), au 
bufete și restaurante in care se 
servesc preparate specifice bu
cătăriilor locale și vinuri din 
podgorii renumite. De asemenea, 
prin amplasarea lor în mijlocul 
unor, peisaje de o rară frumu
sețe și posibilitățile multiple pe 
care le oferă pentru excursii în 
împrejurimi, hanurile turistice, 
ale CENTROCOOP oferă con
diții dintre cele mai bune pen
tru un popas sau petrecerea unei 
vacante reconfortante.

ropsihi.ee
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ina economica
CADRU NOU DE ORGANIZARE
STIL NOU DE MUNCĂ
REZUL TA TE
ECONOMICE SUPERIOARE
La Începutul acestui an, întreprin

derile agricole de stat au fost reorga
nizate, asigurindu-se astfel apropie
rea conducerii centrale a acestui sec
tor de unitățile de producție. In 
noua formulă, întreprinderea agrico
lă de stat este concepută ca organi
zatoare directă a producției, avînd 
sarcina să asigure realizarea în bune 
condiții a planului. Deși s-au scurs 
abia cîteva luni de la adoptarea mă
surilor amintite, se poate aprecia că 
ele își demonstrează eficacitatea, asi- 
gurînd o valorificare mai deplină a 
potențialului tehnic și uman al I.A.S., 
a importantelor rezerve de care dis
pune agricultura.

I.A.S. Prejmer s-a unificat cu o 
parte din fosta întreprindere agricolă 
de stat Feldioara, devenind o unitate 
mare, puternică. Suprafața agricolă 
a întreprinderii a sporit prin ooma- 
sare de la 6 000 ha la 10 000 ha, iar 
numărul fermelor de la 10 la 17. Prin 
unificare, I.A.S. Prejmer a devenit 
una din marile unități cu profil zoo
tehnic din țară. Cele 6 ferme de tau
rine numără mai bine de 8 000 capete, 
din care 4 500 vaci de lapte. In plus 
dispune de o fermă de porci <10 000 
porci grași pe an) și o fermă de ani
male mici : păsări și nurci. în
treprinderea va livra în acest an 
populației 50 000 hl lapte proaspăt, 
500 tone brinzeturi, 16 000 tone car
ne și preparate din carne etc. în sec
torul vegetal, ponderea o deține cul
tura cartofului de sămință — 1 330 ha.

Măsurile privind perfecționarea 
organizării întreprinderilor agricole 
de stat au un efect binefăcător asu
pra utilizării mai depline, mal efi
ciente, a potențialului tehnic și uman 
al acestora. Să exemplificăm: coma
sarea realizată între I.A.S.-urile Prej
mer șl Feldioara a fost urmată și de 
comasarea unor sectoare de activi
tate : mecanic, de construcții, comer
cial. Acest fapt a dus la importante 
economii la fondul de salarii, la uti
lizarea mai judicioasă a capacităților 
de lucru și forței de muncă. Coma
sarea a creat condiții incontestabil 
mai bune pentru întreținerea și re
pararea mașinilor și utilajelor. Dis- 
punind de 4 ateliere, față de două cite 
aveau fiecare din fostele unități, exis
tă posibilitatea reală de a organiza 
activitatea de Întreținere și reparații 
pe mașini și genuri de lucrări. în 
felul acesta se asigură un flux mai 
rațional, o calitate superioară a lu
crărilor, cu cheltuieli mai reduse. De 
asemenea, furajele combinate se pre
gătesc în prezent într-un singur loc, 
la Prejmer, unde există o fabrică 
pusă la punct și care este utilizată 
acum la capacitatea maximă. Fostei 
instalații improvizate de la Feldioara 
urmează să i se dea o altă destinație.

Crearea unei unități agricole mari 
a impus adoptarea unui nou stil de 
muncă pentru cadrele de conducere, 
ceea ce a dus la creșterea inițiativei 
și a răspunderii fermierilor. Proble
ma cea mai stringentă care a stat în 
acest timp în fața noastră a consti
tuit-o asigurarea desfășurării la timp 
și în cele mai bune condiții a cam
paniei de primăvară. Analiza între
prinsă imediat după comasare a ară

tat că situația pregătirii lucrărilor nu 
era deloc satisfăcătoare și că se im
puneau rezolvate cîteva probleme de 
maximă importanță, hotărâtoare pen
tru succesul lucrărilor de primăvară. 
Era vorba despre necesitatea unei 
redistribuiri a mașinilor și utilajelor 
intre ferme, asigurarea cu semințe și 
îngrășăminte a unor ferme etc. Cam
pania de primăvară, odată declanșată, 
am urmărit ca fiecare lucrare să fie 
executată în termenul prevăzut și în 
cele mai optime condiții de calitate. 
De un real ajutor în acest sens s-a 
dovedit asigurarea unei largi coope
rări între ferme. Toate aceste mă
suri ne-au permis ca în primăvara 
acestui an lucrările să se execute în 
condiții excelente, ceea ce ne dă 
certitudinea unor recolte bogate.

Și mai vizibile sînt rezultatele mă
surilor luate în sectorul zootehnic. 
Trebuie să arăt că, în momentul co-

Din experiența
I.A.S. Prejmer

masării, producția zilnică de lapte la 
fermele fostei I.A.S. Feldioara se 
situa între 5 și 7 litri pe cap de vacă 
furajată. Obiectivul nr. 1 pe care și 
l-a propus conducerea întreprinderii 
a fost, bineînțeles, ridicarea produc
ției zilnice de lapte la nivelul ferme
lor fruntașe. în acest scop am inițiat 
și aici cîteva măsuri, cum ar fi redis
tribuirea unor furaje între ferme și 
completarea lor prin cumpărări, in
troducerea unei furajări raționale în 
funcție de potențialul și starea fizio
logică a animalelor. Și, în sfîrșit, în
tărirea disciplinei in muncă și obli
gativitatea participării cadrelor teh- 
nico-inginecești la programul de lu
cru și supravegherea mulsului. Aces
te măsuri au avut darul să schimbe 
substanțial situația în acest sector. 
In mai puțin de trei luni, producția 
de lapte a crescut la fermele fostei 
I.A.S. Feldioara la 9,5 litri, iar la cea 
din Prejmer la peste 10 litri pe cap 
de vacă, ceea ce evident reprezintă 
un mare succes.

Măsurile luate pe linia perfecțio
nării organizării și conducerii agri
culturii de stat au avut și alte efecte 
pozitive. A crescut răspunderea ca
drelor de conducere și specialiștilor 
față de sarcinile încredințate, față de 
realizarea sarcinilor de plan și gos
podărirea bunului obștesc. întreprin
derea își îndeplinește mai bine ro
lul care i-a fost stabilit — acela de 
organ de producție și nu de îndru
mare generală, cum au fost inspecto
ratele agricole. Centrul de greutate 
ni activității noastre s-a mutat jos, 
în ferme, pe care le ajutăm nemij
locit in rezolvarea problemelor pe 
care le ridică activitatea productivă.

Efectele pozitive ale recentelor mă
suri sînt ilustrate de rezultate supe
rioare economice și financiare obți
nute de I.A.S. Prejmer. Planul pe 

4 luni a fost îndeplinit și depășit la 
toți indicatorii. Producția de lapte pe 
cap de vacă furajată a fost de 1 086 
litri față de 942 litri plan. Numai va
loarea laptelui livrat peste prevederi 
depășește o jumătate de milion lei. 
A fost realizat și depășit planul de 
beneficii.

Timpul scurs de la comasarea ce
lor două unități este prea scurt pen
tru a se trage concluzii definitive 
privind eficiența economică. Măsu
rile întreprinse de noi pînă acum le 
considerăm drept un modest început. 
Desigur că lor li se vor alătura altele 
aflate in curs de elaborare. Intențio
năm să întreprindem un studiu penr 
tru a găsi răspuns celor mai strin
gente probleme care stau în fața 
agriculturii noastre, cum ar fi : gos
podărirea mai judicioasă a fondului 
funciar, a mijloacelor mecanice și 
forței de muncă. Ne-am propus să 
adîncim și mai mult concentrarea și 
specializarea producției agricole.

în domeniul zootehniei intenționăm 
ca, în decurs de 2—3 ani, să ajungem 
la o producție medie pe cap de vacă 
furajată de peste 5 000 litri la rasa 
roșie daneză și Jersei și de peste 
4 000 litri la Bălțată românească. Vom 
acoentua lărgirea gamei de lucrări — 
mai ales în ce privește prepararea 
furajelor și mulsul. Ne propunem, 
de asemenea, să realizăm o producție 
cu cheltuieli care să nu depășească 
750 lei la 1 000 lei producție marfă, 
să realizăm o productivitate pe cap 
de salariat la nivelul celor mai bune 
ferme din întreprindere.

Obținerea unor rezultate superioa
re este condiționată intr-o mare mă
sură de asigurarea noastră cu un nu
măr și sortiment adecvat de mașini 
agricole. Or, la ora actuală, întâmpi
năm mari greutăți din lipsa acestora. 
Chiar dacă avem unele dintre ele, 
multe fie că nu mai corespund ne
cesităților actuale, fie că nu pot fi 
utilizate din lipsa pieselor de schimb. 
Sintem dotați cu tractoare de 45 CP 
excelente. Nu le putem însă utiliza 
la capacitatea lor și la efectuarea 
unei largi game de lucrări din lipsa 
mașinilor adecvate. Avem, de ase
menea, mașini de stropit și prăfuit. 
Pentru a le putea folosi trebuie 
modificate. Din lipsa pieselor de 
schimb stau numeroase mașini și 
tractoare. Nu găsim rulmenți capsu
lați pentru mașinile de recoltat po
rumb siloz ; lipsesc furtunurile pentru 
mașinile de stropit, ca și anvelope 
pentru remorcile de tractoare, piese 
de schimb pentru aparatura de muls. 
Șirul exemplelor ar putea fi desigur 
mult lungit.

Consider că se impune o analiză 
temeinică a deficiențelor existente 
în domeniul dotării cu mașini și uti
laje și luate grabnice măsuri pentru 
lichidarea lor. Este o condiție de 
bază pentru ca măsurile luate în ve
derea perfecționării activității în în
treprinderile agricole de stat să ducă 
la obținerea unor rezultate economi
ce superioare.

Ing. loan TOMA
director general I.A.S. Preimer 
județul Brașov

A.

Totul a pornit de la consfătuirea 
județeană a activului de partid și 
cadrelor de bază din industrie, con
strucții și transporturi, care a avut 
loc la începutul lunii martie a.c. Tov. 
loan Stanatiev, director general al 
uzinei „Industria sîrmii" din Cîmpia 
Turzii, a solicitat centralei industria
le de resort suplimentarea planului 
forței de muncă cu 90 de muncitori, 
arătînd că ei sînt absolut indispen
sabili pentru realizarea planului de 
producție pe acest 
an. Cum era și 
normal, consiliul 
de administrație 
al Centralei in
dustriale de țevi 
și trefilate din 
Ministerul Indus
triei Metalurgice 
n-a împărtășit 
punctul de vedere 
al conducerii uzi
nei fără o preala
bilă verificare a 
situației. Timp de 
mai bine de zece 
zile specialiști 
din centrală, cu 
concursul unor 
cadre tehnice din 
uzină, au cercetat 
modul în care 
este utilizată for
ța de muncă în 
toate secțiile și 
sectoarele.

Concluziile stu
diului întreprins 
— care a fost pus 
apoi în dezbate
rea comitetului de 
direcție al uzinei 
nu au confirmat 
punctul de vede
re al conducerii 
uzinei. Constata
rea cea mai senzațională și care a 
iritait pe unii din cei prezenți a fost 
faptul că, în loc să se suplimenteze 
numărul muncitorilor cu încă 90, vor 
trebui găsite soluții pentru maii buna 
utilizare a peste 200 de mun
citori. Au fost sesizate unele deficien
țe în organizarea producției și a mun
cii care, dacă ar fi înlăturate, s-ar 
putea realiza un plus de producție 
cu efective mai mici. S-a arătat, de 
pildă, că sînt foarte mulți șefi de 
echipă ce secondează maiștrii, că 
unii oameni de la oțelărie nu au de 
lucru în tot cursul schimbului, că 
există posibilități de extindere a lu
crului la mai multe mașini de trefi
lat ; de asemenea, deservirea cup
toarelor de patentare nu este ratio
ned organizată, iar în depozitele sec
țiilor sînt încadrați oameni peste ne
voile curente etc.

în ședința amintit* au luat cu- 

vîntul mai toți șefii de secții și multe 
cadre de conducere ale uzinei. 
Aproape fără excepție, toți au refu
zat să-și însușească aceste concluzii, 
afirmînd că constatările colectivului 
de specialiști nu sînt reale. Unii, și 
ne referim în primul rînd la ingi- 
nerul-șef loan Drăgan, au pus la în
doială competenta brigăzii, susținînd 
că mulți dintre membrii acesteia nu 
au o calificare corespunzătoare pen-

închideți voi un ochi,•>
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,,Industria Sîrmii“ din Cîmpia Turzii ?

închidem și noi unul
Ce deznodămînt va avea disputa asupra rezervelor

de creștere a productivității muncii la uzina

tru a judeca activitatea de producție 
din această uzină. Singurul care a 
recunoscut că există posibilități de 
creștere a producției și a productivi
tății muncii, printr-o mai bună uti
lizare a forței de muncă, a fost di
rectorul general al uzinei. Dar și tov. 
loan Stanatiev — ca să împace și 
„capra și varza", cum se zice — a 
propus directorului general și specia-: 
liștilor din centrală că. dacă vor re
nunța la constatarea că cei 200 de 
muncitori nu sînt folosiți în mod co
respunzător, își va retrage și el cere
rea de a se suplimenta forța de muncă 
cu 90 de muncitori și va realiza cu e- 
fectivul existent sarcinile de plan pe 
acest an. Bineînțeles, propunerea nu 
a fost acceptată.

Uzina „Industria Sîrmii" ara un 
puternic și destoinic colectiv de mun
citori. ingineri și tehnicieni șl, pentru 
rezultatele obținute a fost de mal 

multe ori fruntașă pe ramură. Chiar 
în primul trimestru din acest an, co
lectivul și-a realizat sarcinile de plan 
la toți indicatorii și a dat peste pre
vederi oțel, laminate, sîrmă etc., în 
valoare de peste 14 milioane lei. Este 
însă bine cunoscut că. în ultimul cin
cinal, statul a făcut aici investiții de 
sute de milioane de lei, s-au creat 
secții noi înzestrate cu tehnica cea 
mai modernă. Apare deci cu totul

firească cerința pusă de conducerea 
ministerului, a centralei, de a se rea
liza o producție și o productivitate 
a muncii mai mare. Or, aceasta este 
posibil numai printr-o organizare su
perioară a producției și a muncii, în 
așa fel ca fiecare muncitor, inginer, 
tehnician să dea în timpul orelor de 
lucru o productivitate maximă, prin 
atingerea capacităților de producție 
proiectate la noile obiective.

Observațiile brigăzii amintite sînt 
de mult timp bine cunoscute conduce
rii uzinei. Iar dacă așa stau lucrurile, 
atunci de ce observațiile și propune
rile făcute cu prilejul analizei au pro
vocat neliniștea unor cadre de condu
cere din uzină 7 După părerea noas- 
tră, confirmată de altfel de numeroa
se fapte, în această uzină, cu un co
lectiv atît de harnic și priceput, con
ducerea ține cu tot dinadinsul să-și

creeze un coeficient de siguranță, care 
să-i permită să iasă ușor din orice 
încurcătură s-ar ivi. Or, tendin
ța de a merge pe o linie de minimă 
rezistență nu este de natură să sti
muleze inițiativa creatoare a oame
nilor, interesul lor pentru cucerirea 
unor cote tot mai înalte.

Ceea ce a impresionat în mod plă
cut cu ocazia 
fruntări dintre

sus-amintitei con- 
centrală și uzină 

a fost faptul că 
organizația de 
partid s-a situat 
pe o poziție prin
cipială, comba
tivă. Tov. Necu- 
lae Preda, se
cretarul comite
tului de partid, 
ne spunea : „In
tr-adevăr, obser
vațiile făcute de 
colectivul de con
trol sînt reale, în 
uzina noastră sînt 
mari rezerve de 
utilizare cu ran
dament sporit a 
mijloacelor teh
nice și a forței 
de muncă. Orga
nizațiile de par
tid din secții, co
muniștii vor ac
ționa cu perseve
rență pentru pu
nerea în valoare a 
acestor 
tăți. Dar 
ducerea 
trebuie
totul pentru a a- 
plica în practică 
măsurile tehnice

posibili- 
și con- 

uzinei 
să facă

și organizatorice 
ce se impun".

Am cerut și părerea tovarășului 
loan Onlga, secretar al Comitetului 
orășenesc Cîmpia Turzii al P.C.R. 
„Sînt încredințat — ne-a spus dânsul 
— că dacă specialiștii trimiși de cen
trală ar fi stat mai mult în uzină ar 
fi descoperit posibilități mai mari, ar 
fi dat un ajutor și mai substanțial 
conducerii uzinei".

Am scris aceste rînduri nu pur și 
simplu pentru a înfățișa disputa, 
dacă se poate numi astfel, survenită 
intre uzina din Cîmpia Turzii și cen
trala industrială de resort, ci pentru 
a releva o anume optică existentă la 
unele cadre de conducere din între
prinderile industriale, pentru că fe
nomenul poate fi regăsit și în alte 
locuri. Ne referim la tendința — ilo
gică, neeconomică — de a păstra 
pentru orice eventualitate un „sur
plus" de potențial productiv, ast
fel ca să nu aibă prea mare 
bătaie de cap in activitatea pen
tru realizarea sarcinilor de plan. 
Conducerea partidului nostru soco
tește creșterea productivității muncii 
ca o sarcină economică majoră a 
planului pe acest an șl pe Întregul 
cincinal și orice tendințe care se ma
nifestă în unele Întreprinderi de a 
tine sub obroc rezervele existente, nu 
fac decit să diminueze rezultatele ce 
se pot obține pe această bază pe an
samblul ramurii șl al economiei na
ționale. De aceea, asemenea tendințe 
trebuie puternic combătute oriunde 
ele Încep să se facă simțite, pentru 
ca In fiecare întreprindere să dom
nească un climat propice fructificării 
depline a rezervelor și posibilităților 
de creștere a producției și producti
vității muncii, de ridicare continuă a 
eficienței întregii activități econo
mice.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteîi*

LA SEMNALELE ZIARULUI
AVIZ CELOR CARE ÎNCALCĂ ETICA

RELAȚIILOR ÎNTRE ÎNTREPRINDERI

„Articolul apărut In ziarul „Scînteia", sub 
titlul „Aprovizionarea în pas cu producția", tra
tează o problemă de mare actualitate și pentru 
centrala noastră, anume : respectarea legii con
tractelor economice" — ne scriu ing. Otto Abra
ham, directorul comercial, și ing. Gh. Stoicuța, 
șeful serviciului plan aprovizionare din Cen
trala cărbunelui Petroșani. Din relatările celor 
doi autori ai scrisorii am reținut că în calitate 
de beneficiar. Centrala cărbunelui Petroșani în
treține bune relații cu majoritatea covîrșitoare 
a furnizorilor din întreaga țară care sînt re
ceptivi la cerințele producției în ramura minieră. 
Cu toate acestea, cei cîțiva furnizori care nu 
înțeleg să-și onoreze obligațiile contractuale pe
riclitează realizarea planului de producție în 
acest an. Cele două cazuri la care s-au referit 
semnatarii scrisorii pun în discuție o chestiune 
asupra căreia de altfel s-a insistat și în arti
colul amintit : ce se întîmplă atunci cînd fur
nizorul ignoră cu bună știință prevederile legii 
contractelor economice și încalcă normele care 
trebuie să guverneze relațiile între două unități 
socialiste 7 Unul din ele se referă la o comandă 
lansată încă din luna septembrie anul trecut că
tre Centrala industrială de mașini și materiale 
electrotehnice din Capitală. Furnizorul a întoc
mit o balanță materială fără a se consulta sau 
a concilia, după cum prevăd actele normative, 
cu beneficiarul, i-a transmis acestuia un nivel, 
apoi a alcătuit la scurt timp o altă balanță și a 
comunicat un alt nivel, de fiecare dată mai 
mic decit cel solicitat. Situația devine pe zi ce 
trece tot mai „alarmantă" — după expresia uti
lizată într-o adresă a centralei cărbunelui tri
misă propriului minister și a cărei copie a fost 
anexată la scrisoarea sosită la redacție — se pe
riclitează realizarea planului de stat la producția 
de cărbune pentru anul 1971. Cu promisiuni s-a 
ales conducerea centralei cărbunelui în urma 
demersurilor făcute la conducerea Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini. Iar timpul 
trece, trece, scrisorile circulă, premisele apari
ției unor restanțe la planul de producție se con
turează tot mai mult.

OJ de-al doilea caz vizează fabricile de ar
ticole tehnice din cauciuc din Brașov. Cu toate 
că forul de resort, respectiv Centrala Indus
trială pentru prelucrarea cauciucului și maselor 
plastice din București a hotărît, în soluționarea 
litigiului precontractual. ca FARTEC să con
tracteze cu Centrala cărbunelui din Petroșani 
producerea unor garnituri de cauciuc necesare fa
bricării stîlpilor de susținere în abataje, nici in 
momentul sosirii scrisorii la redacție contractul

nu era semnat. De șase ori au fost trimiși de
legați de la Petroșani la Brașov și tot de atîtea 
ori au fost nevoiți să facă cale întoarsă, fără a 
putea măcar iniția discuții asupra contractării.

Continuăm totuși să credem în capacitatea fo
rurilor de resort de a pune ordine în aceste ca
zuri relatate, chiar făcînd uz de dreptul de 
sancțiune conferit de legea contractelor econo
mice împotriva acelor funcționari sau cadre de 
conducere care nu văd mai departe de pe
rimetrul propriei lor întreprinderi. Dat fiind însă 
că au trecut deja 4 luni din planul acestui an, 
nădăjduim că soluțiile nu vor întîrzia să fie 
prompte și că în cel mai scurt timp se va trece 
la contractare. Așteptăm în acest sens un răs
puns de la Direcția generală de aprovizionare 
și desfacere din Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini și de la Centrala industrială 
pentru prelucrarea cauciucului și maselor plas
tice.

SPERĂM Șl NOI

LA C.I.L. PIPERA

în urma publicării articolului : „Premise pen
tru o activitate radical îmbunătățită" (în nu
mărul 8 602 al ziarului), în care au fost aduse 
la cunoștința opiniei publice o serie de aspecte 
negative constatate in activitatea Combinatului 
de îngrășăminte chimice din Turnu Măgurele, 
Ministerul Industriei Chimice — sub semnătura 
consilierului ministrului, ing. Gheorghe Negrea- 
nu — ne comunică următoarele : „Ca urmare a 
unei ample analize efectuate de conducerea mi
nisterului, au fost aplicate unele măsuri disci
plinare. Totodată, a fost întocmit și este în 
curs de aplicare un plan de măsuri cu termene 
și responsabilități precise pentru redresarea si
tuației la acest important obiectiv industrial, 
care este combinatul de la Turnu Măgurele. De 
altfel, la recenta acțiune de reorganizare a unor 
unități ale industriei chimice s-a ținut seama 
de o mai judicioasă grupare a Întreprinderilor 
de îngrășăminte chimice într-o singură centrală 
industrială, fapt ce va permite o colaborare mai 
eficientă a acestora pentru rezolvarea unor pro
bleme comune. Sperăm că prin transpunerea în 
viață a sarcinilor dispuse prin planul de măsuri 
de care s-a amintit, rezultatele Combinatului de 
îngrășăminte chimice de la Turnu Măgurele se 
vor îmbunătăți esențial".

Sperăm și noi.

Minute care 
prețuiesc milioaneDiversificarea 

si calitatea 
produselor-in pas 

cu cerințele 
beneficiarilor

Garnituri de mobilă, biblioteci, 
scaune, birouri, cuiere, baruri, 
fotolii, garnituri pentru holuri 
și bucătării, uși, ferestre, furnir, 
placaj, plăci fibrolemnoase și 
melaminate. hirtie stratificată 
decorativă, butoaie și ambalaje 
din lemn, saltele — iată doar 
cîteva din numeroasele produse 
realizate în unitățile Combina
tului de industrializare a lem
nului Pipera-București.

Concomitent cu diversificarea 
producției a crescut și calitatea 
acesteia, astfel încît produsele 
cu marca C.I.L. Pipera sînt tot 
mai solicitate de numeroșii săi 
beneficiari interni și de aproape 
30 de firme de peste hotare.

Printre produsele cele mai 
apreciate se numără biblioteca 
„Dana", compusă din 7 corpuri 
asamblate între ele prin supra
punere și alăturare, caracteri
zată prin multifuncționalitate, 
echilibru și eleganță, salteaua 
„Relaxa", realizată in diferite 
dimensiunii și poziții coloristice 
de noua fabrică de tapițerie din 
Mlzil, care aparține de C.I.L, Pi
pera, garnitura de hol „Norma", 
canapeaua „Hortensia", biroul 
„Mamaia" etc. Una din cele mai 
noi realizări ale harnicului co
lectiv de la C.I.L. Pipera și care 
a întrunit unanime aprecieri 
încă de la început, mai ales din 
partea gospodinelor, este garni
tura de bucătărie „Ruxandra". 
Lucrată cu gust și fantezie din 
corpuri modulate, garnitura „Ru
xandra" I, II și III permite a- 
daptarea după preferință și la 
spațiul disponibil, fiind de mare 
utilitate practică.

tărăgănarea lucrărilor de dezvoltare a portului 
Constanța. La întrebarea, formulată clar în ar
ticol : de ce nu s-au luat mai din timp măsurile 
necesare pentru intensificarea muncii pe șantier 
în acest an, am primit un răspuns din partea 
Trustului de construcții drumuri, poduri, porturi 
și aeroporturi din Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, în care se arată :

„Necesitatea procurării unei drăgi de mare 
capacitate pentru lucrările portului Constanța 
a apărut în a doua jumătate a anului trecut, 
cînd una din cele tren drăgi a fost cedată și 
îndrumată la lucrările hidrocentralei de Ia 
Porțile de Fier. în același timp, drăgile care au 
rămas în port au avut o perioadă mai lungă 
de imobilizare în reparații la șantierele navale 
din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini. Datorită acestui fapt, nu s-a reușit 
să se realizeze un volum suplimentar de dra- 
gaje, așa cum se programase in planurile inter
ne de lucru, pentru a se obține devansarea pu
nerii în funcțiune a unor noi capacități în por
tul Constanța și depășirea planului valoric de la 
acest obiectiv. Lipsa în continuare, în anul 1971, 
a celei de-a treia drăgi, reținută la Porțile de 
Fier, 'a determinat Direcția generală a naviga
ției civile să ia măsuri pentru procurarea unei 
drăgi noi.

Din punct de vedere organizatoric s-au im
pus unele măsuri speciale, avînd In vedere atît 
lipsa celei de-a treia drăgi. cit și necesitatea 
coborîrii cotei de fundare a cheiurilor cu 1—2 
m, care a determinat și un volum suplimentar 
de dragaje. Completarea cu șalande a devenit 
necesară în urma staționării în reparații a ce
lor existente. Este de menționat și faptul că 
s-au primit asigurări din partea Comitetului 
de Stat al Planificării că în cursul anului 1971 
se va suplimenta planul de investiții și con- 
strucții-montaj pentru lucrările portului, in 
vederea devansării acestora".

Reținînd aceste explicații, ca și măsurile în
treprinse In ultimul timp pentru impulsionarea 
lucrărilor pe șantierul portului Constanța, nu 
înțelegem de ce In răspuns au fost ocolite cu 
abilitate tocmai acele probleme care priveau ac
tivitatea întreprinderii de construcții hidroteh
nice din Constanța, subordonată direct trustului, 
— și anume, deficiențele In organizarea șantie
rului, în urmărirea și respectarea graficelor de 
execuție, in utilizarea mijloacelor tehnice din 
dotare. Neîndoielnic, asigurarea unei drăgi su
plimentare prezintă o maximă importanță, dar 
de ce nu se iau măsuri drastice, eficace spre a 
se folosi intensiv cele două drăgi existente, ce
lelalte utilaje și mecanisme ? O mai exactă pre
cizare a răspunderilor era necesară în acest sens.

(Urmare din pag. I)

Articolul „Poarta maritimă a țării mereu mai 
larg deschisă", din numărul 8 714 al ziarului, a 
trezit un viu interes In rîndul cadrelor din uni
tățile și organele economice răspunzătoare de

RĂSPUNSUL ESTE CLAR... 
NUMAI RĂSPUNDERILE LIPSESC

prin nefuncționare li redăm precizia 
de lucru ! Firește, e nevoie să mani
festăm o maximă atenție față de re
gimul de lucru al fiecărei mașini, să 
le exploatăm rațional, cu forță de 
muncă calificată, dar în același timp 
cu grija de a le încărca la întreaga 
lor capacitate, la parametrii pro
iectați.

Calculele arată că, numai prin spo
rirea cu 0,1 a coeficientului de schim
buri, pe ansamblul industriei repu
blicane s-ar obține imediat, fără 
nici o investiție, un spor de produc
ție de peste 10 miliarde de lei. Fie 
chiar numai din perspectiva acestei 
cifre să analizăm cu răspundere și 
competentă situația schimburilor ne
programate în fiecare întreprindere 
și să facem tot ce este posibil pentru 
a le reduce la minimum, convinși 
fiind că, în acest fel, putem obține 
un spor substanțial de producție cu 
capacitățile existente, contribuim ne
mijlocit la economisirea unor im
portante fonduri de investiții, care 
pot căpăta o altă destinație.

întreruperile accidentale — lată o 
altă cauză care „mănincă" din fon
dul de timp al mijloacelor tehnice și 
care își mențin influența lor gene
ratoare de pierderi, pe același fond 
de subiectivism și indiferență mani
festate in unele întreprinderi. Și sta
tistica ne arată că nu este nicidecum 
o cauză minoră, că implicațiile de
fecțiunilor tehnice capătă dimen
siuni mari, uneori. O cifră medie 
dezvăluie că, în trimestrul trecut, 34 
la sută din timpul de lucru progra
mat al mașinilor de ștanțat și presat 
din sectoarele de bază ale uzinelor 
constructoare de mașini nu a fost uti
lizat datorită Întreruperilor acciden
tale ; la Uzina de utilaj chimic din 
Ploiești, Fabrica de rulmenți din Bîr- 
lad și Uzina mecanică din Timișoara 
s-a irosit, din aceeași cauză, între 15 
șl 35 la sută din fondul de timp dis
ponibil. Cum se explică această si
tuație 7 Dornice să realizeze cu ori
ce preț anumite sarcini de producție 
— spre deosebire de cele dinainte, 
care Intre grija față de exploatarea 
și întreținerea rațională a zestrei 
tehnice și neprogramarea utilajelor 
pun semnul identității — întreprin
derile in cauză ignoră pur și simplu,

uneori, cele mai elementare reguli 
de întreținere și exploatare. De aici 
cazurile de suprasolicitare exagerată 
a diferitelor mașini și instalații în 
anumite perioade, de nerespectare a 
graficelor de reparații curente și ca
pitale. Calculele arată că, nu de pu
ține ori, ceea ce se dștigă prin su
prasolicitarea mașinilor într-o peri
oadă se pierde în mare măsură da
torită defecțiunilor tehnice ce apar 
ulterior.

Ne-am referit numai la cîteva si
tuații care relevă că, practic. într-o 
serie de întreprinderi continuă să 
existe capacități de producție slab 
utilizate, că indicii de încărcare a 
mașinilor și utilajelor sint încă ne
corespunzători. Se înțelege, este mult 
mai ușor să realizezi sarcinile de 
producție cu o zestre tehnică exce
dentară. care scutește de bătaie de 
cap pe directorul întreprinderii, pe 
alți specialiști, pentru acoperirea la 
nivelul capacității reale a fiecărui 
utilaj din dotare. Este mai ușor, mai 
comod, dar nicidecum și economic, 
rațional, știut fiind că o asemenea 
concepție este generatoare de pa
gubă atît pentru întreprindere, dt și 
pentru economia națională. Iată de 
ce. în fiecare unitate industrială, mai 
mult ca oricînd, a devenit necesară 
o analiză riguroasă și responsabilă a 
modului în care este folosită fiecare 
mașină, fiecare agregat, măsurindu-se 
exact gradul de utilitate prin prisma 
gradului de funcționare, iar acolo 
unde rămîn capacități suplimentare, 
neacoperite, ele să fie puse la dispo
ziția centralei industriale, a ministe
rului. Practica a dovedit că un rol 
important în mobilizarea colective
lor de întreprinderi pentru mai buna 
utilizare a capacităților de producția 
o au organele locale de partid, care 
au posibilități nelimitate de stimu
lare a cooperării interuzlnale pe plan 
local, pentru valorificarea timpului 
neprogramat al unor utilaje. Trebuie 
însă ca experiența pozitivă acumu
lată într-o întreprindere, într-o cen
trală, într-un oraș sau județ să fie 
grabnic popularizată, să fie extinsă 
și generalizată, astfel ca de ea să 
beneficieze în timp scurt toate uni
tățile industriale, în folosul creșterii 
suplimentare a producției materials 
în acest an și in întregul nou cinci
nal, al dezvoltării susținute a econo
miei naționala.
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„Ipoteză dramatică de eroic veac 
moldav", Săptămina patimilor reîn
vie — cu inspirate mijloace de poem 
dramatic — un timp, evenimentele 
care l-au definit. personalitatea, 
care, în Moldova secolului al 
XV-lea, „s-a numit Ștefan".

Prin pasiunea pentru istorie — 
studiată cu rigoare și minuție și re
creată artistic cu putere de transfi
gurare și emoționare artistică ; prin 
înclinația pentru figura lui Ște
fan cel Mare ; și chiar printr-un anu
me gust al limbajului ceremonios, apt 
și el să definească o lume, Paul An- 
ghej se mărturisește a fi un emul al 
lui Delavrancea, Sadoveanu, Iorga. 
Prin felul în care înțelege să reînvie 
documentul, să conceapă eroul, să 
reflecte raportul lui cu istoria, prin 
dezbaterea de domeniul filozofiei 
istoriei pe care o angajează, Paul 
Anghel se afirmă ca un remarcabil, 
original creator contemporan.

Așa cum s-a mai observat, Paul 
Anghel nu face pur și simplu istorie 
și nici nu scrie „drame istorice" de 
factura celor tradiționale. Piesa sa își 
propune să fie o meditație asupra 
condiției istorice 
românești, asupra 
permanențelor is
toriei ; asupra ra
portului dintre 
oameni și vre
muri, asupra re
surselor persona
lității de a fi la 
înălțimea chemă
rii pe care o re
simte, de a schim
ba ceva din cursul 
tradițional al vre
murilor, de a 
avea o contribu
ție la destinul 
spre mal bine al 
poporului în frun
tea căruia se 
află. „Săptămîna 
patimilor" este 
piesa unei zidiri 
în istorie cu un 
preț a cărui natu
ră și dimensiune 
trimite la legenda 
Meșterului Ma- 
nole.

„Făcînd" istoria 
—- istoria irepeta- 
bilă a veacului al 
XV-lea — Ștefan 
trece cu virtuți 
de exemplaritate 
prin vămile unor 
confruntări cu ca
racter de perma
nență.

Piesa lui Paul 
Anghel reprezin
tă totodată o încercare de umanizare 
a personalității și rolului eroului is
toric — în acord cu concepțiile și sen
timentele noastre față de istorie și 
față de personalitate, din perspectiva 
epocii noastre.

Un pronunțat gust polemic șl al 
paradoxului (care susține și umorul 
rafinat, vioiciunea dialogului) se 
subsumează aici unei viziuni origi
nale, moderne asupra personalității. 
Proteic, eroul lui Paul Anghel e sur
prinzător de „omenesc" — supus 
greșelii, capriciului. Piesa recreează 
figura omului Ștefan — „nu mare la 
stat", cu certitudinea calităților sale 
dar și cu complexul înălțimii, a omu
lui orgolios, impulsiv, „degrabă văr- 
sătoriu de singe nevinovat", autori
tar pînă la despotism, dar și viteaz, 
cald, plin de simplitate, și — mai 
ales — autentic geniu politic și mi
litar.

Personajul lui Paul Anghel se de
finește ca erou, în cursul misiunii 
istorice pe care o are de îndeplinit 
— în numele idealului patriotic care 
îl animă — și în care se angajează 
pînă la capăt. Nici în momentul ju
decății supreme la „scaunul timpu
lui", Ștefan nu are puterea de „a-și 
desprinde țărîna de pe straie" și 
Kesarion, judecătorul, reconfirmă : 
„căpăstrul tău a fost țara".

Dimensiunea omenească, dublată 
de inteligență analitică și vizionară, 
salvează eroul de la frîngerea tra
gică, favorizată de una din bătăliile 
pierdute ; îi dau forța de a înțelege că 
„el e cel înfrlnt", nu cauza, nu țara ; 
îi dau forța — solidar cu poporul pe 
care îl conduce, simțindu-1 mereu 
aproape — de a-și asuma, încă o 
dată și încă o dată, misiunea de a 
Împinge la dificila roată a progre

sului. (Sub acest aspect credem că 
replicile din partea finală — adău
gate de autor versiunii inițiale — au 
contribuit la cristalizarea acestei idei 
definitorii pentru înțelegerea perso
nalității și a devenirii istorice).

Construită dintr-o succesiune de 
scene, dintre care unele au însă o 
funcționalitate discutabilă, „Săptă- 
mina patimilor" se înscrie în memo
ria spectatorului prin cîteva simbo
luri, metafore — literare și teatrale 
totodată — de mare sugestivitate. 
Rod al inspirației hrănite dintr-o 
temeinică cunoaștere a documente
lor scrise, a tradițiilor și obiceiuri
lor noastre populare, cele mai multe 
dintre momentele piesei sînt orga
nice în raport cu istoria și cu spi
ritualitatea poporului nostru.

★
După o așteptare de mai bine de 

doi ani, „Săptămîna patimilor" a 
intrat în sfîrșit pe orbita valorifică
rilor ei scenice firești. Scriam nu de 
mult că Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" din București a avut — 
printre multe altele — meritul de » 
impune, alături de texte întru totul

„SAPTAMÎNA
PATIMILOR"

de Paul ANGHEL
pe scena Teatrului Național 

„I. L. Caragiale**

cronica dramatică
noi, și piese ce nu avuseseră a- 
ceastă șansă la premiera lor abso
lută, creații ce nu văzuseră pentru 
prima oară rampa în lumina cea mal 
fericită. Aminteam acolo numele lui 
Paul Anghel.

Consacrând o piesă („Săptămîna 
patimilor"), la peste un an de la 
montarea ei needificatoare pe o 
scenă prestigioasă și cam la același 
interval de la spectacolul cu mult 
mai reușit, și totuși neconcludent, 
cu „Viteazul" — Naționalul are me
ritul de a consacra un autor drama
tic. Acesta reprezintă un merit cu 
atît mai mare cu cit s-a spus des
pre Paul Anghel de către o parte 
a criticii — cu destulă insistență nu 
insă și cu suficiente argumente — 
că ar scrie o literatură dramatică 
lipsită de virtuți scenice, ..netea
trală".

Incluzînd in repertoriu piesa lui 
Paul Anghel, Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" a făcut o demonstrație — 
înscrisă în tradiție — de încredere 
față de girul pe care îl dă textul. Op
țiunea a exprimat așadar încrederea 
în virtualitățile de expresivitate sce
nică ale unui text relevant la lectură. 
Opțiunea a exprimat totodată încre
derea Naționalului in resursele sale, 
temeritatea (binevenită) a inițiative
lor sale. Fiindcă, dacă este adevărat 
că dramaturgia istorică a lui Paul 
Anghel nu este neteatrală, este tot 
atît de adevărat că bogăția, dar aș 
spune mai degrabă stilul ei intelec- 
tual-poematic, tonul ei specific (acel 
ton despre care Ibrăileanu ar fi spus 
că e greu de exprimat în cuvinte, 
precum diferența între sunetul auru
lui și cel al argintului), se lasă des
tul de greu stâpinit, tradus și expri
mat scenic.

DECERNAREA PREMIILOR CONCURSULUI DE SCENARII

Răspunzînd, nu rareori, substanțial 
unor asemenea exigențe, montarea 
Teatrului Național „I. L. Caragiale" 
(in regia lui George Teodorescu și 
in cadrul scenografic inspirat al lui 
I. Popescu Udriște) evidențiază cu 
discernământ importanța și greutatea 
specifică a fiecărei scene pentru fi
lonul ideatic al piesei și reprezintă o 
descifrare atentă a „argumentelor" 
prin care intențiile evocatoare sau 
demonstrative ale scriitorului sint a- 
tinse pe deplin. Spectacolul Națio
nalului realizează nu o dată mo
mente de înaltă poezie și emoțio
nant patriotism. Reușita ar fi fost 
și mai mare dacă tonul, cadrul ge
neral fiind găsit, s-ar fi făcut efor
turi mai susținute pentru consolida
rea unității stilistice a spectacolului și 
s-ar fi acordat o atenție mai mare 
nuanțelor.

Gheorghe Cozorici, interpretul lui 
Ștefan, se consacră ca un remarcabil 
interpret al personalității istorice. 
Stăpîn pe arta compozițiilor de 
eroism patetic, de noblețe și gran
doare spirituală ; și mai 6tăpin pe 
gesturile firești, de sugestivă simpli- 

<ate ; deținând un 
secret — sustras 
manierei — al 
schimbărilor a- 
proape neobser
vabile de ton ; 
evitind cel mai 
adesea cu succes 
modul tradițional 
retoric de inter
pretare a perso
najului istoric, 
Cozorici realizea
ză un Ștefan me
morabil.

II urmează, in
tr-un rol generos 
prin culoare și 
replică — com
pus însă cu mi
nuție după tipare 
clasice — Con
stantin Dinules- 
cu. Florin Pier
sic rostește cu 
limpezimea și cu 
forța de emoțio
nare a simplității 
replicile pline de 
poezie și certitu
dine meditativă 
ale magului Ke
sarion. Valeria 
Gagialov — ac
trița cu chip dis
tins, prelung, bi
zantin, — înnobi
lează printr-un 
hieratism bine 
marcat al ținutei 
(ajutat și de sce

nografie) rolul Măriei de Mangop. 
In schimb Ovidiu Iuliu Moldovan, 
nu prea bine distribuit, nu reușește 
să joace oonvingător pe cel al boie
rului „defunct in viață", Isaiia. Tre
buie să arătăm că ceilalți interpreți 
au reușit să compenseze, în bună mă
sură, o deficiență reală a piesei, pe 
care nici regia nu a reușit să 
o depășească — să zicem prin so
luții de mișcare mai ingenioase, prin- 
tr-o gîndire mai riguroasă a funcțio
nalității spațiului scenic. Este vorba 
despre faptul că textul vibrant al 
piesei lui Paul Anghel nu reușește 
(sau nu urmărește) să diferențieze, 
să dea o mai mare consistență celor
lalte personaje (ceea ce ar fi spriji
nit și multe din solilocviile lui Ște- 
fan-Cozorici și ar fi sugerat mai 
convingător „rădăcinile" personali
tății istorice). Aprecierea trebuie și 
aici diferențiată. Cu atît de caracte
ristica sa intuiție scenică. Silvia Po- 
povici are forța de a pune surdină 
exuberanței, de a conferi Euxiniei 
acea poezie și gravitate apte să ridice 
personajul la semnificația mitului. 
Avind un text mult mai puțin difi- 
cultos și destul de generos în semni
ficații, Costel Constantin reușește cu 
mult mai puțin ca altădată. Aproape 
toți ceilalți buni interpreți ai Națio
nalului (să zicem : Emanoil Petruț, 
Ion Henter, Emil Liptac sau mai ti
nerii Răducu Ițcus și Ovidiu Moldo
van) nu au beneficiat de acel mini
mum de replici care ar fi dat perso
najelor lor un oarecare relief. O re
evaluare a existenței scenice a unor 
personaje ar putea să aducă un spor 
dramaturgie acestei piese de remar
cabile virtuți artistice, înnobilată de 
un permanent patos al mesajului pa
triotic.

Notabilă reușită, spectacolul reali
zat de către Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" impune „Săptămîna pati
milor" ca pe o creație valoroasă și o 
recomandă călduros atenției publi
cului.

Natalia STANCU
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• Serata : PATRIA — 9; 11,30; 14; 
16.30; 19; 21,30.
• Domiciliul conjugal ; FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45,
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, la grădină — 20.
• Eu, Franclsk Skorina : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45.
• Evocări : TIMPURI NOI — 9- 
20,45 în continuare.
• Gool ! : LUMINA — >—15 în 
continuare.
• Pan Wolodyjowskl ; LUMINA
— 16.30; 20.
• Printre colinele vend : CEN
TRAL — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20,15, 
MIORIȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• O floare ți doi grădinari : 
BUCUREȘTI — 9; 12,30; 16,30; 20, 
LUCEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30, 
FAVORIT — 9.15; 12,30; 16; 19,30. 
GRADINA DOINA
• Și caii se împușcă, nu-1 așa ?
CAPITOL — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, la grădină — 19,30.
• Femeia diabolică — 14,15; 16,30;
18.45, Jertfa supremă — 21 : CINE
MATECA (sala Union).
• Sunetul muzicii : FEROVIAR — 
9; 12,30; 16; 19,30, MELODIA — •; 
12.30; 16; 19,30.
• Butch Cassidy ți Sundance Kid:
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30. TOMIS — 9; 11,15;
13,30; IB; 18,15, la grădină — 30,30.
• Pe cometă ; GRI VIȚA — 9,30; 
11,30; 13,30; 16; 18.15; 20,30.
• Moartea fllatelistului : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15^0; 
17,45; 20.
• King Kong evadează : BUZEȘTI
— 15,30, la grădină — 20,30.
• Poienile roșii : BUZEȘTI — 16.
• Cinci pentru infern : DACIA — 
8,45—20. în continuare.
• Haiducii lui Șaptecai: BUCEGI
— 16; 18,15; 20,30, la grădină —
19.30.
• Zestrea domniței Ralu : AURO
RA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18, la 
grădină — 20,15.
• Haiducii lui Șaptecai ; Zestrea 
domniței Ralu : FLAMURA — 10; 
14,30; 19.
• Doar un telefon : PACEA — 16; 
18; 20.
• Printre colinele verzi : MIORI
ȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Mihal Viteazul : MUNCA — 15; 
19.
• Ultima relicvă : FERENTARI — 
16; 18; 20.
• Los Tarantos : UNIREA — 15,30; 
18, la grădină — 20,15, VOLGA — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
• Secretul din Santa Vittoria : 
LIRA — 15,30; 18, la grădină —
20.30, GIULEȘTI — 14,30; 17,15; 20.
• Cei trei care au speriat Vestul : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20, 
PROGRESUL — 15,30; 18; 20.
• Băieți buni, băieți răi : CRÎN- 
GAȘI — 16: 18: 20.

• O duminici în familie : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
• Adio, Granada ! : GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, ARTA
— 15,30; 18, la grădină — 19,45.
• Trandafiri roții pentru Angeli
ca : FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Clanul sicilienilor : MOȘILOR
— 15; 17,30; 20.
• Prețul puterii : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15, FLACARA — 15; 
17.30; 20, LAROMET — 15,30; 17,30; 
19,30.
• Cîntecele mării : VITAN — 
15,30; 18; 20,15.
• Genoveva de Brabant : RAHO
VA — 15,30; 18; 20,15.

teatre
20. • Opera Română : Ecaterina Teo- 

doroiu — 11; Turandot — 19,30.
• Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 10,30; Logodnicul din 
Lună — 15,30; Singe vienez — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Regele 
Lear — 10; Fanny — 20; (sala Stu
dio) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 10; Travesti — 20.
• A.T.M. (la Ateneul Român — 
sala Studio) : Edith Piaf : „Nu, nu 
regret nimic* (premieră) — 20.
• Teatrul de Comedie : Alcor ți 
Mona — 10,30; Fata Morgana — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Nepotul lui Rameau — 
10,30; Play Strindberg — 20; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Acești ne
buni fățarnici — 10,30; Povestiri 
din pădurea vieneză — 20.
• Teatrul Mic : Timp ți adevăr 
— 20.
• Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 10; 
Bărbați fără neveste — 19,30; (sala 
Studio) : Cînd Luna e albastră — 
16; O lună la țară — 20.

? Teatrul Giulești : Freddy — 10; 
omedie cu olteni — 19,30.

• Teatrul „Ion Creangă" : Ma- 
teiaș Gîscarul — 10; Cinci săptă- 
mînl în balcon — 16.
• Teatrul evreiesc de stat : Oa
meni care tac — 11; Mazel-tov ! 
—• 19,30.
• Teatrul „Țăndărică* (sala din 
str. Academiei) : Tlgrișorul Petre 
— 11.
• Teatrul de revistă ți comedie 
„Ion Vasilescu" : Revista la volan 
— 10; 19,30. ’
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Micul infern 
— 19,30; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : La grădina „Cărăbuș" — 
19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Concert de muzică 
populară românească — 19,30.
• Circul „Globus" : Arena primă
verii — 19,30.
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Sărbătorirea unor 
instituții de învățămint

Liceul „Ion Slavici" din Arad a 
împlinit 225 de ani de existență. Cu 
acest prilej, sîmbătă după-amiază, în 
sala Teatrului de stat din Arad, a 
avut loc o adunare festivă.

La adunare au fost prezenți prof, 
univ. Miron Constantinescu, preșe
dintele Academiei de științe so
ciale și politice, academicienii Tibe- 
riu Popovici. Aurel Avramescu, Va- 
leriu Novacu, Mihai Beniuc, alte per
sonalități ale științei, învățămîntuiui 
și culturii românești, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat.

în cuvîntul rostit cu acest prilej, 
prof. Ion Antone, directorul liceu
lui, a făcut un istoric al acestei 
vechi instituții școlare, subliniind 
că în anii socialismului, continuind 
tradițiile școlare ale Aradului, liceul 
„Ion Slavici" a cunoscut o dezvoltare 
ascendentă, astfel că astăzi aici în
vață peste 1 500 de elevi români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități, care se pregătesc temeinic 
sub îndrumarea profesorilor pentru 
a deveni cadre de nădejde în opera 
de edificare a orânduirii socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră.

Au luat cuvîntul Ștefan Mocuța, 
secretar al Comitetului județean 
Arad al P.C.R., și Traian Pop, ad
junct al ministrului învățămîntuiui 
care au transmis corpului profesoral 
și elevilor liceului sărbătorit calde 
felicitări și urări de noi succese.

în numele foștilor elevi și profe
sori ai liceului, prof. univ. Miron 
Constantinescu. poetul Mihai Beniuc 
și prof. Eduard Găvănescu, pensio
nar, fost director al liceului, au 
adus un cald omagiu generațiilor de 
dascăli și elevi care s-au dăruit eu 
pasiune propășirii învățămîntuiui și 
culturii românești. S-a dat apoi ci
tire mesajelor de salut primite din 
partea liceelor „Gheorghe Lazăr" 
din București și „Ion Slavici" din 
Panciu.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire, participanții la adunare au 
adresat Comitetului Central al P.C.R.. 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, o te

legramă in care se spune, printre 
altele : Sîntem mîndri că acest pres
tigios lăcaș de cultură din Cimpia 
Aradului, încă de la începuturile lui 
a dat societății numeroși absolvenți 
care și-au dedicat munca promovă
rii științei și culturii, democrației și 
progresului, propășirii poporului 
nostru.

Ne exprimăm adeziunea totală față 
de politica atotbiruitoare a partidu
lui nostru și ne angajăm, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, ca noi, 
corpul profesoral și elevii acestui li
ceu, să nu precupețim nici un efort 
pentru desfășurarea unei activități 
superioare, corespunzătoare cerințe
lor care se pun în fața noastră, pen
tru ridicarea pe mai departe a pres
tigiului acestei instituții de învăță- 
mînt și de cultură pusă în slujba 
înaltelor idealuri ale socialismului și 
comunismului.

★
CRAIOVA (de la corespondentul 

..Scinteii", N. Țiuicu). — La Facul
tatea de agricultură din. Craiova a 
avut loc ieri întîlnirea primei pro
moții de ingineri agronomi și meca
nizatori care au absolvit, cu două 
decenii în urmă, Institutul agrono
mic din acest oraș. Evenimentul, pe 
lingă caracterul sărbătoresc, a con
stituit un prilej de bilanț al activi
tății desfășurate de învățămîntul a- 
gronomic superior din Craiova. De 
la înființare și pînă în prezent, fa
cultățile cu profil agricol ale Univer
sității craiovene au dat 2 044 ingi
neri agronomi, 535 ingineri horticoli 
și 1 062 ingineri mecanizatori. Majo
ritatea lor lucrează în satele Olte
niei de unde provin. Cu prilejul a- 
cestei întâlniri participanții au trimis 
o telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, in care își 
exprimă mulțumirea pentru condi
țiile create de partid în ce privește 
pregătirea cadrelor de specialiști ne
cesare agriculturii, luându-și, totodată, 
angajamentul că vor lua parte tot 
mai activ la sporirea producției a- 
grioole.

Schimburi artistice între 
scenele românești și sovietice
Sîmbătă a fost semnat la București 

protocolul privind schimburile artis
tice între Agenția română de impre
sariat artistic — A.R.I.A. — și Agen
ția „Goskoncert" din U.R.S.S., pe 
anul 1972 și preliminariile pentru 
anul 1973. Documentul a fost sem
nat de George Sbârcea, directorul

Sdptdmîna viitoare pe ecrane:

„CHEMAREA

ORIGINALE DL RADIO SI TELEVIZIUNE1
Vineri a avut loc festivitatea decer

nării premiilor concursului de sce
narii originale de radio ți televi
ziune, organizat în cinstea celei de-a 
50-a aniversări a Partidului Comunist 
Român. Au participat dramaturgii 
premiați, membrii juriilor, oameni de 
teatru, cronicari dramatici etc.

Despre importanța acestui concurs 
pentru promovarea unei dramaturgii 
specifice de radio și televiziune in
spirată din temele majore ale actua
lității, din lupta poporului condus de 
partid pentru eliberarea țării, con
struirea socialismului, pentru reflec

tarea multilaterală a problematicii 
spirituale a omului nou a vorbit pre
ședintele Comitetului de radio și te
leviziune, Mihai Bujor Sion. în nu
mele juriului a luat cuvîntul drama
turgul Aurel Baranga, iar în numele 
celor distinși cu premiile concursului 
dramaturgul . Paul Everac, care au 
subliniat faptul că acest concurs 
constituie un stimulent pentru miș
carea noastră dramatică, pentru afir
marea unui teatru legat de viața 
poporului nostru, pentru descope
rirea și promovarea unor tinere ta
lente pe acest tărîm.

FRONTULUI"

Producție a studioului din Hanoi. Regia : Ky Nam. Cu : Thanh Tu, The Anh, 
Tran Phuong, Tuan Tu.

general al A.R.I.A., și Nikolai Ales- 
cenko, directorul general al „Gos
koncert".

Cu acest prilej au fost analizate re
zultatele de pînă acum ale colaboră
rii dintre cele două agenții artistice, 
stabilindu-se și programul de schim
buri pe 1971. Astfel, pînă la sfirșitul 
anului, publicul românesc va putea 
asculta, printre alții, pe următorii 
artiști sovietici : soprana Zara Dolu- 
hanova, pianistul Emil Ghilels, violo
nistul David Oistrah. dirijorul Iurii 
Simonov. în același timp, soprana' Lu
cia Stânescu, pianistul Valentin 
Gheorghiu, violoniștii Ion Voicu, Ște
fan Ruha, Silvia Marcovici și alțl 
muzicieni romani vor fi oaspeți ai 
sălilor de concerte din Uniunea So
vietică.

Protocolul pentru anul viitor pre
vede, printre altele, o serie de turnee 
pe care le vor’ întreprinde în țâra 
noastră : soprana Evghenia Miroșni- 
cenko, mezzosoprana Elena Obraz- 
țova, violonceliștii Karine Gheor- 
ghian și Daniil Șafran, violoniștii 
Viktor Tretiakov și Valerii Klimov, 
dirijorii Evghenii Svetlanov și Ale- 
xandr Dmitriev, cuplul de balet al
cătuit din Nina Timofeevna și Ma
rius Liepa. Totodată, in Uniunea So
vietică vor concerta soprana Marina 
Krîlovici, mezzosopranele Elena Cer- 
nei și Zenaida Pally, baritonul Ni
colae Herlea, violonistul Mihai Con
stantinescu, dirijorii Mihai Bredi- 
ceanu și Mircea Cristescu, cvartetul 
„Muzica". Sînt prevăzute, de aseme
nea, schimburi de dirijori și soliști 
între operele din Iași și Tbilisi, între 
dirijori ai orchestrelor simfonice din 
Oradea și Minsk, intre soliști ai tea
trelor lirice din Galați și Erevan.

(Agerpres)
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PROGRAMUL I

5,30 Deschiderea emisiunii. Sport 
și sănătate. O emisiune pen
tru copil, adulți și vîrstnici, 
care speră să vă convingă de 
necesitatea mișcării.

5,00 Matineu duminical pentru 
copil • „Șoșon, caută In
terpretează un colectiv ăl 
Teatrului de păpuși din Ga
lați • Film serial : „Fiul 
mării" — episodul „Atacul 
robotului".

10,00 Viața satului.
11,15 Albumul compozitorilor ro

mâni : Wilhelm Berger.
12,00 De strajă patriei.
12.30 In reluare, la cererea tele

spectatorilor: „Cadranele din 
turnuri vechi". Program sus
ținut de formația „Roșu și 
negru". Emisiune de Dan Je- 
lescu și Andrei Brădeanu.

13,00 Emisiune în limba maghiară.
• Țara în imagini — emi
siune de actualități. Redac
tor Konya Anna • Geneza 
romanului „Un leagăn roșu 
pe cer" de SUtd Andras, dis
tins recent cu premiul Uniu
nii scriitorilor. Film docu
mentar de Gabriel Barta
• Tribuna compozitorului . 
Szabo Csaba. Prezintă Laszlo 
Ferenc • Program pentru 
copii.

14.30 Postmeridian. Magazin dumi
nical. Din sumar : • „Defi
niția umorului în cinci mi
nute..." dată de Aurel Ba
ranga • Bietul Charly — 
glumă muzical-distractivă. 
Film prezentat la Festivalul 
de la Montreaux de televizlu-

nea elvețiană • Hullabaloo. 
Un program muzical pentru 
tineret realizat în studiourile 
A.B.C. din Londra de Ben 
Churchill • Caricatura săp- 
tămînii semnată de Adrian 
Andronlc o Teatru scurt : 
..Horoscopul" de Guy Abe- 
cassis • Caleidoscop • Mu
zică populară în interpreta
rea Marianei Bădoiu • De
sen animat Anton Trlest 
— un colecționar pasionat 
• Moment coregrafic pe mu
zică de C. Debussy.

17.50 FOTBAL — Campionatul eu
ropean. Cehoslovacia—Româ
nia — transmisiune directă 
de la Bratislava.

19.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnalul de seară.
20,30 Film artistic : „Operațiunea 

Cicero". Cu James Mason, 
Danielle Darieux. Regia : I. L. 
Mankiewicz.

22,10 Telejurnalul de noapte.
22,25 Din înregistrările celui de-al 

IV-lea Festival și concurs 
internațional de muzică u- 
șoară „Cerbul de aur". Re
cital Lola Iovanovici.

23,00 închiderea emisiunii progra
mului I.

PROGRAMUL IT

20,30 Reîntîlnire cu personaje în
drăgite de copii : Buratino.

21,00 Carnet bucureștean.
21.15 Teatru liric TV : Pagini din 

opera ..Don Pasquale" de 
Donizetti. în distribuție : 
Elena Grigorescu, Valentin 
Teodorian, loan Hvorov și 
Lucian Marinescu. Corul și 
orchestra Operei Române din 
București ; dirijor : Constan
tin Petrovicl ; regia specta

colului : Jean Rînzescu.
22.15 Reluarea serialului de sîm

bătă seara : „Incoruptibilii". 
„Jucării periculoase".

23,05 închiderea emisiunii progra
mului II.
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Revista „Steaua" 
într-o nouă serie

Apariția ultimului număr 
al revistei „Steaua" are o 
dublă semnificație. Ca și 
alte reviste literare și de 
cultură, „Steaua", înregis
trează ecoul puternic pe 
care l-a aflat în conștiința 
scriitoricească 
eveniment din viața țării : 
sărbătorirea semicentena
rului P.C.R. Semnate de 
cunoscuți poeți, prozatori, 
critici literari, de persona
lități ale vieții culturale, 
majoritatea materialelor 
reunite în paginile revistei 
sint consacrate acestui 
eveniment.

Numărul marchează o 
nouă etapă în viața aces
tei reviste cu o pregnantă 
prezentă în peisajul nostru 
literar. Această înnoire vi
zează însuși conținutul, 
profilul revistei. Definind 
programul de perspectivă 
al revistei, redactorul ei 
șef, poetul Aurel Rău, 
sublinia ca principale obiec
tive : antrenarea forțelor 
scriitoricești grupate in ju
rul revistei la o mai vie an
gajare in viața literară, re
flectarea cu precădere a fe
nomenului literar și artistic 
ardelean, evitindu-se tot
odată alunecarea in provin
cialism, intenția de a de-

păși stadiul oglindirii ar
telor, trecind la faza, mai 
eficace, a stimulării lor, a 
activizării ideilor literare 
și artistice, preocuparea de 
a contribui la descoperirea 
și impulsionarea talentelor, 
de a asigura prin discuții, 
schimburi de idei, mese ro
tunde o mai strinsă apro
piere a revistei de cititori 
și, totodată, de a întreține 
viu interesul acestora pen
tru valorile universale con
temporane în ceea ce au 
mai pilduitor pentru crea
ția literară românească.

Asumîndu-și asemenea 
sarcini, urmărind cu con
secvență, cu discernămînt 
și spirit constructiv, mate
rializarea acestor obiective 
în paginile viitoarelor nu
mere, colectivul redacțional 
va spori considerabil apor
tul revistei „Steaua" Ia 
propășirea și valorificarea 
literaturii noastre actuale, 
la îmbogățirea ei cu noi și 
durabile creații, de elevat 
nivel artistic și densă sub
stanță umană, impregnate 
de suflul realităților con
temporane. Dorim redacției 
mult succes.

noi am adus-o din toa
tă inima vrednicilor mun
citori grivițeni — spu
nea compozitorul Laurcn- 
țiu Profet» — a fost primi
tă cu o atît de multă căl
dură, îneît, mărturisim, 
ne-am simțit nu numai 
puternic mișcați. dar și, 
într-un fel, obligați. Obli
gați de a răspunde în con
tinuare exigențelor sporite 
ale marelui public, obligați 
de a realiza noi și noi con
tacte. de a simți în per
manență pulsul acestui pu
blic mare și diversificat, 
de a-i cunoaște tendințele, 
preferințele, de a închina 
muncii sale opere auten
tice". „întîlnirea la uzinele 
«Grivița roșie» cu tovarăși 
dragi cu care, cu ani în

urmă, am conlucrat în bri
gada artistică a uzinelor 
— ne-a declarat Elly Ro
man — m-a înaripat și mă 
gîndesc să scriu cit de că
lind cîteva melodii pentru 
ei, melodii în care să cu
prind cît mai mult din ela
nul muncii cu care își rea
lizează sarcinile, elan pe 
care l-am resimțit din plin 
în timpul vizitei făcute".

Vizita compozitorilor la 
uzinele „Grivița roșie" s-a 
încheiat printr-o discuție 
fructuoasă între muncitori 
și muzicieni, o discuție 
care a ilustrat exigențele 
marelui public, exigența 
ascultătorului preocupat de 
mesajul muzicii.

le cuprind antecedentele 
într-o retrospectivă de an
samblu, făcută de pe cul
mile prezentului, din per
spectiva artistului matur ; 
rolurile de odinioară ii 
conturează sfera preocupă
rilor și i-ealizările artistice, 
iar poeziile îi caracterizea
ză nu numai arta inter
pretativă, ci — conform 
destinului actoricesc — tex
tul împrumutat de la poet, 
îi schițează atitudinea uma
nă și artistică.

Firește, ne-am putea 
lansa in dispută cu cite o 
confesiune resemnată a ac
torului Kovâcs Gyorgy — 
rolurile impregnate în me
moria noastră mărturisesc 
împotriva ei ! — însă far
mecul marii personalități 
Ie amplasează și pe aces
tea la locul cuvenit. în

schimb, se .poate discuta 
în contradictoriu cu regizo
rul asupra cîtorva secven
țe trenante, nedinamice ale 
filmului — fără însă ca 
acestea să pună sub semn 
de întrebare valoarea tota
lității operei. Esențialul 
este că micul ecran ni l-a 
prezentat — in deplina 
complexitate a personalită
ții sale — pe neuitatul ar
tist care a întruchipat per
sonajele lui Madăch și Ca
ragiale, Gorki și Camil Pe
trescu, Moricz și Illyds 
Gyula, Cehov și Moliere, 
Lovinescu și Orkeny Ist
van ; pe maestrul recită
rii ; pe regizorul și peda
gogul' de teatru ; pe mare
le artist.

Smaranda OȚEANU

Portretul unui

A. ANGHELESCU

împreună cu muncitorii

mare

De curind a avut loc la 
uzinele „Grivița roșie" o 
intilnire între compozitori 
și muncitorii din această 
mare întreprindere indus
trială. Gazdele, atente, pri
mitoare i-au condus pe oas
peți prin halele uzinei, le-au

dat explicații amănunțite 
despre procesul de producție 
și condițiile de muncă.

Apoi, in sala clubului 
„Grivița roșie" a avut loc 
un concert oferit de com
pozitori. „Această «ofran
dă muzicală» pe care

Redacția emisiunii in 
limba maghiară a televi
ziunii. valorifică tot mai 
deplin posibilitățile variate 
ale micului ecran. Faptul 
îl atestă — printre altele 
— filmele consacrate dife
ritelor personalități proe
minente ale vieții literare 
și artistice maghiare din 
România. între acestea s-a 
remarcat și emisiunea Acto
rul, proeminent film-triptic 
semnat de Fischer Istvân 
și consacrat lui Kovâcs 
Gyorgy, artist al poporu
lui.

Realizarea aceasta ar me
rita atenție chiar dacă s-ar 
limita pur și simplu la e- 
vocarea unei evoluții acto
ricești bogată în creații 
memorabile. Fischer Istvân

artist
a depășit insă — în două 
direcții — acest nivel. Pe 
de o parte, filmul său e 
străbătut de țesătura unor 
dialoguri de înaltă ținută 
despre chemarea actorului 
și sensul muncii în teatru 
— drept cadru al experien
ței de viață însușite de un 
artist deosebit ; pe de altă 
parte, folosind inventiv 
mijloacele televiziunii, au
torul peliculei a reușit să 
sesizeze tocmai ceea ce ră- 
mine singular și inimitabil 
în structura artistului : per
sonalitatea specifică.

Pelicula lui Fischer se 
bazează pe amintirile acto
rului, pe evocarea marilor 
sale roluri și, în sfîrșit, pe 
cîteva poezii recitate de 
el. Confesiunile, dialoguri

literaturii cu socia- 
releve valorile ex- 
cu care este inves-

la realizarea numă- 
idei care pot con- 

cu adevărat la orien- 
vieții spirituale, la a- 

culturii noastre

„Poezie și reflecție
socială"

Gâlfalvi ZSOLT

Structurate de fiecare 
dată pe o anumită idee — 
idee ilustrată prin versuri 
ale poeților noștri sau prin 
traduceri din lirica univer
sală — „Caietele de poe
zie" ale „Vieții românești" 
tind în ultima vreme să-și 
extindă aria de preocupări, 
găzduind opinii pe margi
nea unor probleme care so
licită în mod deosebit sen
sibilitatea poetului contem
poran, a unor aspecte pe 
care poezia le include în 
însăși substanța ei. înscri- 
indu-se în continuarea pro
blematicii abordate în nu
merele anterioare — suges
tiv intitulate „Poetul și 
lumea", „Poezie și ideal", 
„Nonizolarea poetului" — 
ultimul „Caiet", „Poezie și 
reflecție socială" (inclus în 
numărul 4 al revistei) — 
își propune să sublinieze

relația 
Iul, să 
presive 
tită poezia angajată. Reu
șita inițiativei revistei „Via
ța românească" ar fi fost, 
desigur, deplină dacă ar 
fi fost însoțită de o finali
zare a discuției, de subli
nierea în concluziile redac
ției a ideilor esențiale for
mulate de cei ce au cola
borat 
rului, 
tribui 
tarea 
firmarea 
socialiste. Oricum, un ase
menea deziderat poate f> 
atins in numerele viitoare. 
Iată un argument în plus 
pentru continuarea și pe 
mai departe a unei aseme
nea binevenite preocupări 
publicistice.

S. MOVJLEANU



SClNTEIA - duminică 16 mai 1971 PAGINA 5

COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita in Republica 
Socialistă România a delegației 

Partidului Socialist Italian
O delegație a Partidului Socialist 

Italian, condusă de tovarășul Luciano 
De Pascaiis, membru al Direcțiunii 
Partidului Socialist Italian, a făcut o 
vizită in România in perioada 11—15 
mai a.c., la invitația C.C. al Partidu
lui Comunist Român. Din delegație 
ar făcut parte tovarășii Antonio 
Lmdolfi și Pietro Lezzi, membri ai 
«tracțiunii P.S.I., Alessandro Fabri, 

vef al Secției Administrative a P.S.I.
Delegația Partidului Socialist Ita

lian a fost primită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, și cu 
acest prilej au avut loc convorbiri 
desfășurate intr-o ambianță de prie
tenie.

In timpul șederii în România, de
legația P.S.I. a avut întrevederi la 
C.C. al P.C.R. cu o delegație a P.C R. 
formată din tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Emil Drăgă- 
nescu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., loan Cîrcei, 
membru al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, prim-adjunct de șef de secție 
Ia C.C. al P.C.R.

în cursul convorbirilor s-a realizat 
Wn schimb de informații privind acti
vitatea internă și externă a celor 
două partide, s-au examinat relațiile 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Italian, dintre Re
publica Socialistă România și Italia 
și au fost abordate probleme actuale 
ale situației internaționale, ale miș
cării muncitorești.

Manifestindu-se satisfacția comună 
față de stadiul relațiilor de prietenie 
existente între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Socialist Italian, s-a 
exprimat dorința ambelor partide de 
a acționa și în viitor pentru dezvolta
rea acestor raporturi în interesul ce
lor două țări și popoare, al cauzei 
socialismului, democrației și păcii.

Cu acest prilej, cele două partide 
au subliniat necesitatea și importan
ța dezvoltării intre partidele comu
niste și partidele socialiste, a tuturor 
raporturilor și formelor de colabo
rare care — cu toate deosebirile de 
ordin ideologic existente între ele — 
izvorăsc din acțiunile comune și sar
cinile luptei împotriva imperialismu
lui și reacțiunii, pentru împlinirea 
aspirațiilor oamenilor muncii, pen
tru colaborare și securitate inter
națională.

Părțile au apreciat evoluția pozi
tivă a relațiilor dintre România și 
Italia și au relevat hotărirea comună 
de a acționa pentru dezvoltarea ra
porturilor politice, diplomatice, eco
nomice, tehnico-științifice și cultu
rale dintre cele două țări corespun
zător intereselor popoarelor român 
și italian, ale colaborării, înțelegerii 
și securității în Europa și în întrea
ga lume.

Cele două partide militează pentru 
înfăptuirea unui sistem de securitate

europeană care să ducă Ia depășirea 
actualei scindări a continentului, la 
dizolvarea simultană a blocurilor 
militare, la crearea unui climat de 
destindere, înțelegere și colaborare, 
în acest sens, ele consideră necesar 
să se treacă neintirziat la măsuri 
practice, la organizarea de întîlniri 
multilaterale in vederea pregătirii 
conferinței general-europene cu parti
ciparea tuturor statelor.

Cele două partide au relevat în
semnătatea intensificării eforturilor 
pentru a se determina înfăptuirea 
de măsuri concrete în vederea reali
zării dezarmării generale, și în pri
mul rînd a dezarmării nucleare.

Ambele delegații au subliniat im
portanța pe care o are promovarea 
în relațiile dintre toate statele a 
principiilor independenței și suvera
nității naționale, ale egalității in 
drepturi și neamestecului în trebu
rile interne ale altor țări, renunțarea 
la politica de forță și la amenințarea 
eu folosirea forței, respectarea drep
tului fiecărui popor de a-și hotărî 
soarta de sine stătător, fără nici un 
amestec din afară.

P.C.R. și P.S.I, și-au reafirmat so
lidaritatea cu lupta eroică a poporu
lui vietnamez și hotărirea de a ac
ționa pentru încetarea agresiunii 
americane in Vietnam, pentru retra
gerea trupelor S.U.A. din Vietnam 
și din celelalte țări din Indochina, 
pentru respectarea dreptului impres
criptibil al popoarelor vietnamez, lao
țian și cambodgian de a decide asu
pra propriilor destine, fără amestec 
străin.

Cele două partide se pronunță 
pentru reglementarea situației din 
Orientul Apropiat pe cale politică, 
conform Rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967.

în timpul convorbirilor s-a apre
ciat în egală măsură că vizita dele
gației P.S.I. în Republica Socialistă 
România a contribuit la o mai bună 
cunoaștere reciprocă, la dezvoltarea 
legăturilor prietenești dintre P.C.R. 
și P.S.I., in interesul celor două 
partide și popoare, al unității tutu
ror forțelor care. în condiții diverse, 
luptă contra imperialismului, pentru 
libertate, democrație, independență 
națională și socialism.

★
Delegația Partidului Socialist Ita

lian, condusă de tovarășul Luciano 
De Pașcalis, membru al Direcțiunii 
P.S.I., a părăsit sîmbătă la amiază 
Capitala. îndreptîndu-se spre patrie.

I^a plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Emil Drăgânescu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
loan Cîrcei, membru al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid. (Agerpres)

0 DELEGAȚIE GUVERNAMENTALĂ, CONDUSĂ
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Sîmbătă dimineața a plecat spre 
Havana delegația guvernamentală 
a tării noastre, condusă de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pentru a 
participa la lucrările sesiunii a IX-a 
a Comisiei mixte româno-cubaneze 
de colaborare economică și tehnico- 
știintifică.

La plecare, pe aeroportul Otopeni.

erau prezent! tovarăși! Leonte 
Răutu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și alte persoane oficiale. 

Au fost de față Jesus Barreiro, 
ambasadorul Republicii Cuba la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Ministrul relațiilor externe 
al Republicii Chile, Clodomiro Almeyda, 
va face o vizită oficială in România

La invitația ministrului afacerilor 
externe, Comeliu Mănescu, ministrul 
relațiilor externe al Republicii Chile,

Clodomiro Almeyda, va face o vi
zită oficială în Republica Socialistă 
România in perioada 20—23 mai 1971,

VIZITELE DELEGAȚIEI 
P. C. FINLANDEZ

în cursul zilei de vineri, delegația 
Partidului Comunist Finlandez con
dusă de tovarășul Arvo Aalto, secre
tar general al partidului, însoțită de 
tovarășul Petre Constantin, secretar 
al Comitetului municipal București al 
P.C.R., a vizitat cartiere noi și edifi
cii social-culturale din Capitală. De 
asemenea, oaspeții finlandezi au vi
zitat Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România.

Sîmbătă dimineața, delegația fin
landeză s-a deplasat în județul Ar
geș.

Primul popas a fost făcut la gru- 
?ul industrial de petrochimie Pitești, 

n timpul discuției, care a avut loc 
cu acest prilej, oaspeții finlandezi 
s-au interesat de procesul de produc
ție și planul de perspectivă al petro
chimiei argeșene. funcționarea adu
nării generale a salariat ilor și a con

siliului de administrație, despre ac
tivitatea social-culturală desfășurată 
în cadrul acestui grup industrial.

A fost vizitat apoi complexul de 
piroliză și polietilenă.

în continuare, membrii delegației 
au fost primiți la Comitetul județean 
Argeș al P.C.R. Tovarășul Gheorghe 
Năstase, prim-secretar al Comitetu
lui județean de partid și președinte 
al Consiliului popular județean Ar
geș, a relatat oaspeților aspecte din 
activitatea organizațiilor de partid, 
din preocupările și eforturile oame
nilor muncii argeșeni pentru tradu
cerea în viață a sarcinilor trasate de 
cel de-al X-iea Congres al partidului.

în cursul după-amiezii, delegația 
P. C. Finlandez a vizitat Uzina de 
autoturisme Pitești și a făcut o că
lătorie pe defileul Argeșului, cu care 
prilej s-a oprit la complexul hidro
energetic de la Vidraru.

ȘTIRI CULTURALE
Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra" 

a prezentat, sîmbătă seara, în pre
mieră, în sala Studio piesa „Poves
tiri din pădurea vieneză" de Odon 
von Horvath. La premieră roiurile au 
fost interpretate de Fory Etterle, Ma
rietta Rareș. Gina Petrini, Emmerich 
Schăffer, Gh. Ghițulescu, Violeta 
Andrei, Maria Gligor, Dumitru Ono- 
frei, Gh. Oprina. George Stilu. Geta 
Mărutză. Ina Otilia-Ghiulea, Bea
trice Biega, Mihai Vasile Boghiță, 
Mircea Gogan. Mihai Badiu și alții.

★
Cea de-a doua ediție a Festivalului 

„Timișoara muzicală11 a debutat sîm

bătă seara cu un concert simfonic 
prezentat în sala „Modern11 din loca
litate de către filarmonica de stat 
. Banatul11. Dirijat de artistul emerit 
Nicolae Boboc, concertul a cuprins 
Simfonia I. în primă audiție, a com
pozitorului timișorean Mircea Hoinic, 
Simfonia a V-a pentru pian și or
chestră de Beethoven, solist pianis
tul austriac Hans Graf, și Simfonia 
„Mathis pictorul11 de Hindemith.

Și-au anunțat, de asemenea, par
ticiparea la festival reprezentanți ai 
școlii muzicale din Italia, S.U.A., 
U.R.S.S. și din alte țări.

(Agerpres)
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Astăzi, la Bratislava, in cadrul campionatului european de fotbal „Cursa păcii"
ROMÂNI A-CEHOSLOVACIA

Ziua meciului Cehoslovacia — Ro
mânia, despre care am discutat atit 
în vremea din urmă, a sosit. Acum, 
cînd transmit, cele două echipe fac 
ultimele retușuri ale pregătirilor. Șo- 
cați de „întîmplarea11 de joi după-a- 
miază de la Plopeni, jucătorii noștri 
au fost destul de puțin vorbăreți, în 
avionul care i-a adus de la București 
aici, cit și după sosire. Ei s-au re
tras imediat in camerele lor de la 
hotelul „Sport11, unde se află găz- 
duiți (la 200 metri de stadionul pe 
care se va desfășura partida), nepă- 
răsindu-le decît pentru a îndeplini 
programul stabilit : două antrena
mente (unul vineri după-amiază, al
tul sîmbătă dimineață) pe terenul pe 
care vor juca și, ca divertisment, 
vizionarea spectacolului de revistă 
„Viena pe gheață11 și a unui film. 
Aceeași tăcere și rezervă și in cea
laltă tabără ; lotul cehoslovac, aflat 
în cantonament într-o localitate din 
șudul Slovaciei (Dunajska Streda), 
n-a venit la Bratislava decît pen
tru antrenamente.

în această situație, contactul cu 
presa și publicul l-au avut exclusiv 
antrenorii celor două selecționate : 
Angelo Niculescu și Ladislau Novak. 
Vineri la prînz, ambii tehnicieni s-au 
prezentat la o conferință de presă 
organizată de federația de speciali
tate într-unul din saloanele hotelu
lui „Sport11 și au răspuns la întrebă
rile discrete și... indiscrete a peste 
50 de ziariști cehoslovaci și români, 
în același timp, cei doi antrenori, 
răspunzind la intrebări, au purtat un 
dialog intens. în care era aproape 
amuzant să observi cum, sub per
deaua de amabilități, fiecare se stră
duia să afle cit mai multe despre

echipa celuilalt și să-l convingă că 
stă mai bine. Novak — așa cum a 
mai făcut-o prin interviul acordat 
presei de specialitate de aici ziaru
lui „Sport11, de pildă) — a declarat 
că echipa României, pe baza marelui 
progres înregistrat, s-a impus * pe 
plan european, avînd individualități 
de certă clasă internațională, dintre 
care a remarcat pe Dumitrache. 
„N-aș vrea — a zis el — să joace 
atit de bine cum l-am văzut la cam
pionatul mondial sau cum am auzit 
că a evoluat fă Novisad". Novâk a

CORESPONDENȚA 
TELEFONICA 

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
VALENTIN PAUNESCU

recunoscut că l-a chestionat serios pe 
antrenorul bulgar Boskov, care a vă
zut meciul de la Novisad, asupra sti
lului și concepției echipei noastre.

Angelo Niculescu sublinia faptul 
că, în ciuda eșecurilor suferite, un- 
sprezecele reprezentativ al Ceho
slovaciei rămîne o formație de mar
că în lumea fotbalului internațional, 
fiind capabilă oricind de realizarea 
unei performanțe maxime. Bineînțe
les. și favoritul lui Angelo Niculescu 
a fost un atacant. Adamec. Dar, spre 
stupefacția gazetarilor cehoslovaci și 
apoi a amatorilor de fotbal care au 
citit simbătă seara relatarea confe
rinței de presă. Angelo Niculescu — 
răspunzind unei întrebări privind 
ideea tactică a formației noastre. în 
funcție de adversar, și de ultimul său

rezultat, 3—1 cu Țara Galilor — a de
clarat că faptul în sine nu l-a im
presionat și că echipa noastră își va 
face jocul obișnuit, fără nici un fel 
de modificare.

Reacția la această declarație este 
semnificativă pentru atmosfera care 
domnește în jurul meciului. Cînd am 
venit aici, gazdele — suporterii, ga
zetarii, antrenorii și jucătorii — 
„mergeau11 la o victorie netă cu 3—0 
a Cehoslovaciei. O dată cu scurgerea 
timpului, „pretențiile11 au scăzut pină 
la un 0—0, pe care am impresia că-1 
doresc și jucătorii români. „Meci 
egal11 — pare să fie cuvîntul de or
dine in rindul fotbaliștilor noștri, 
considerînd că doar de aici încolo 
se poate pune problema pentru vic
torie.

în lotul echipei domnește același 
calm cunoscut și aceeași preocupare 
pentru joc. La Bratislava vremea 
este foarte frumoasă, cald pină la 
23° și se pare că și în perioada 
meciului va fi aceeași temperatură. 
Pină ieri după-amiază fuseseră vîn- 
dute aproape 60 000 de bilete. Printre 
fericiții posesori (pentru că foarte 
greu poți să mai obții acum un bi
let) sînt și peste 4 000 de turiști ro
mâni.

Iată și formațiile care vor intra în 
arenă, la ora 18 (ora Bucureștiului) : 
ROMÂNIA : Răducanu — Sătmărea- 
nu. Dinu. Dan, Mocanu, Anca. Du
mitru — Neagu, Dembrowski, Dumi
trache, Lucescu. (Prima rezervă 
este Radu Nunweiller).

CEHOSLOVACIA : Viktor - Do- | 
bias. Hrivnak, Taborsky. Desiatn’k 
— Pollak, Vesely — Stratil. Kuna. A- 
damec, Capcovic.

Cea de-a 9-a\ etapă a „Cursei 
Păcii", disputata ieri între orașele 
Dresda și Zwickau (131 km), a reve
nit ciclistului belgian Marc Deme- 
yer, care a realizat timpul de 3h 
39’45”. El a dispus la sprintul final 
în ordine de Huster (R.D. Germană), 
Miersch (R.D. Germană) și Wiele 
(Belgia) cronometrați în același 
timp. Pe locul 5 a sosit polonezul 
Szurkowski, in 3h 40’, care continuă 
să fie liderul clasamentului. După 
alte 25 de secunde a sosit un plu
ton de 10 alergători condus de Sta- 
yen (Belgia), Starkov (U.R.S.S.) și 
românul Tudor Vasile care s-a cla
sat pe locul 8. Tudor Vasile se află 
acum pe locul 5 in clasamentul ge
neral. Astăzi este zi de odihnă.

În cîteva rînduii

în „Cupa Davis",

după două zile

ROMÂNIA-ISRAEL 3-0
I

Ieri la Tel Aviv a continuat meciul 
de tenis dintre echipele Israelului și 
României din cadrul „Cupei Davis". 
Tenlsmenii români conduc acum cu 
3—0, în urma victoriei realizate în 
proba de dublu. Ion Țiriac și Sever 
Dron au învins cu 6—2. 6—2. 6—2 pe 
Frumann—Stabholz. Astăzi au loc 
ultimele două probe de simplu.

Alte rezultate din „Cupa Davis" : 
Franța—Finlanda 3—0 ; R. F. a Ger
maniei—Austria 2—1 ; Iugoslavia— 
Italia 2—0.

Cronica ZILEI
Plenara Consiliului 

UCEC0M
Vineri și sîmbătă a avut loc la 

București Plenara lărgită a Consi
liului Uniunii Centrale a Cooperati
velor Meșteșugărești, care a dezbătut 
prevederile actualului plan cincinal 
ce revin acestui sector economic.

La lucrările plenarei a participat și 
a luat cuvîntul tovarășul Janos Fa- 
zekas, membru al Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri.

Potrivit recentelor documente de 
partid, planul cooperației meșteșugă
rești pe perioada 1971—1975 prevede 
creșteri substanțiale față de realiză
rile din 1970 ; cu peste 66 la sută, 
la producția-marfă și prestări de ser
vicii, cu 70 la sută la încasări pentru 
prestări de servicii, cu aproape 60 la 
sută la livrările către fondul pieței. 
Pentru export sint prevăzute creș
teri de aproape 3 ori mai mari decît 
în 1970. Numai în acest an, coopera
ția meșteșugărească va realiza o 
producție egală cu cea obținută în 
primi: 3 ani din cincinalul 1966 - 
1970, iar volumul produselor desti
nate exportului va egala realizările 
din întreg cincinalul trecut

Pentru realizarea unui asemenea 
volum sporit de producție, în urmă
torii cinci ani vor fi construite peste 
600 de noi obiective : ateliere de pro
ducție, complexe de deservire, stații 
auto, spălătorii-curățătorii-vopsitorii, 
complexe școlare și alte obiecti
ve social-culturale. în această pe
rioadă vor fi pregătiți un număr 
de peste 70 000 lucrători.

Plenara a aprobat prevederile pla
nului și a adoptat o hotărîre cuprin- 
zind măsurile care vor trebui luate 
pentru asigurarea condițiilor nece
sare îndeplinirii lui, și pentru îmbu
nătățirea muncii în toate domeniile 
de activitate ale cooperației meșteșu
gărești.

în încheiere a luat cuvîntul Ilie 
Alexe, președintele Uniunii Centrale 
a Cooperativelor Meșteșugărești.

Plenara Consiliului 
U.A.S.R.

Sîmbătă a avut loc Plenara Consi
liului U.A.S.R., la care au participat 
membrii consiliului, cadre ale aso
ciațiilor din toate centrele universi
tare, redactori-șefi ai publicațiilor 
studențești, specialiști din învățămîn- 
tul superior, din unități productive, 
de cercetare și unități culturale.

Plenara a dezbătut și aprobat pro
gramul de activități al consiliului în 
perioada 15 mai—1 octombrie 1971. 
Cu acest prilej s-au constituit și co
misiile pe domenii de activitate ale 
consiliului U.A.S.R.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Dan Marțian, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului.

întoarcerea din U.R.S.S. 
a delegației Ministerului 

Afacerilor Interne
Delegația Ministerului Afacerilor 

Interne al Republicii Socialiste 
România, condusă de ministrul Cor
nel One.scu. care, la invitația minis
trului afacerilor interne al U.R.S.S., 
N. A. Sciolokov, a făcut o vizită in 
această țară, s-a înapoiat simbătă 
după-amiază în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost intimpinată de ad- 
juncții ministrului afacerilor interne, 
precum și de I. S. Ilin, ministru 
consilier al Ambasadei U.R.S.S. din 
București.

Primire la Ministerul 
Forțelor Armate

Sîmbătă la amiază, grupul de ca
dre și cursanți ai Centrului de 
înalte studii militare din Franța, 
condus de contraamiralul Frederic- 
Moreau Philippe, a fost primit de 
ministrul Forțelor Armate, general 
de armată Ion Ioniță.

în cursul aceleiași zile, oaspeții 
francezi, care au vizitat obiective 
economice și turistice, instituții mi
litare de învățămlnt și cultură din 
tara noastră, au părăsit Capitala. în- 
dreptindu-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
se aflau general de armată Ion Tu- 
toveanu, comandantul Academiei Mi
litare, generali și ofițeri superiori.

Erau prezenți Pierre Pelen, am
basadorul Franței la București, lt. 
col. Jean Sudreaud, atașat militar, 
aero și naval, și membri ai amba
sadei franceze.

Manifestări științifice

Sîmbătă a avut loc în Capitală 
prima conferință a Societății de me
dicină veterinară din Republica So
cialistă România.

La lucrările conferinței au parti
cipat prof. Nicolae Giosan. președin
tele Academiei de Științe Agricole și 
Silvice, ing. Florin Chițu, adjunct al. 
ministrului agriculturii, industriei 
alimentare, silviculturii și apelor, 
delegați ai filialelor județene ale 
Societății de medicină veterinară, 
invitați din instituie de invățămînt, 
cercetători din institute și stațiuni 
experimentale, specialiști din unită
țile de producție.

Conferința a aprobat statutul so
cietății și a ales organele de con
ducere. Ca președinte al Societății 
de medicină veterinară a fost ales 
prof. dr. Octavian Vlăduțiu.

în încheierea lucrărilor conferin
ței, participanții au adresat o tele
gramă Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care își ex
primă angajamentul să nu precupe
țească nici un efort pentru moderni
zarea și dezvoltarea sectorului zoo
tehnic al agriculturii noastre socia
liste.

★

Simbătă după-amiază s-au încheiat 
la Brașov lucrările celei de-a 5-a 
Conferințe de turnătorie pe tema 
„Tehnica modernă în sprijinul redu
cerii greutății pieselor turnate", or
ganizată de Consiliu! național al in
ginerilor și tehnicienilor, Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini și 
Institutul politehnic din localitate. 
Timp de două zile, participanții — 
oameni de știință, cadre didactice d« 
la institutele de invățămint tehnic, 
specialiști din institute de cercetări 
și întreprinderi — au efectuat un 
larg schimb de informații privind 
principalele realizări în domeniul 
turnătoriei, rolul important al cerce
tărilor în sprijinul creșterii calitativ» 
și cantitative a producției.

în încheierea conferinței a fost a- 
doptată o telegramă adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, în care se spune, printre altele : 
Vă asigurăm, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că ne vom consacra și în 
viitor întreaga noastră energie 
și putere creatoare traducerii 
în viață a importantelor sar
cini prevăzute pentru actualul cin
cinal în domeniul proiectării, cerce
tării și producției de piese turnate, 
contribuind astfel la progresul eco
nomic al țării, la construirea socie
tății socialiste, multilateral dezvoltate.

★

La Institutul de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Caragiale11 
din București s-au desfășurat, sîm
bătă. lucrările colocviului științific 
..Procedee și metode noi in procesul 
de perfecționare a învățămîntului 
cinematografic".

După cuvîntul inaugural, rostit de 
prof. univ. George Dem. Loghin, 
rectorul institutului, au fost prezen
tate mai multe comunicări, relevîn- 
du-se rolul filmului didactic în pro
cesul de invățămint desfășurat in 
cadrul Institutului de artă teatrală 
și cinematografică, precum și calită
țile peliculelor realizate de tinerii 
absolvenți.

Participanții au adoptat apoi, în
tr-o atmosferă de puternic entu
ziasm. textul unei telegrame adre
sate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin care cadrele 
didactice și studenții exprimă mul
țumirile lor cele mai vii grijii per
manente pe care secretarul general 
al Partidului Comunist Român o 
manifestă față de învățămintul su
perior, pentru îndrumarea in proble
mele dezvoltării creației artistice. 
Totodată, se spune în telegramă, vă 
rugăm a ne permite să vă adresăm, 
cu ocazia conferirii de către Consi
liul de Stat a celui mai înalt titlu 
de „Erou al Republicii Socialiste 
România" și a ordinului „Victoria 
socialismului11, calde și respectuoase 
felicitări. împreună cu omagiul nos
tru de fierbinte recunoștință pentru 
neobosita activitate pe care dumnea
voastră, cel mai devotat fiu al po
porului, o desfășurați spre binele, 
spre fericirea și prosperitatea pa
triei socialiste.

Orientarea filmului național și in
dicațiile primite la întilnirea cu 
creatorii din domeniul cinematogra
fiei, se spune în încheierea telegra
mei, reprezintă pentru noi căile pe 
care pășim acum pentru îmbunătă
țirea activității instructiv-educative 
în formarea cadrelor apte de a răs
punde cerințelor mari pe care le im
pun cultura și civilizația pe drumul 
lor ascendent.

4r
Sîmbătă s-au încheiat Ia Cluj lu

crările simpozionului cu caracter in
ternațional „Aplicații ale radioizoto- 
pilor în gastroenterologie". Au parti
cipat academicieni, cadre didactice 
universitare, cercetători și medici cu- 
ranți din țară și de peste hotare. Cele 
peste 100 de lucrări științifice susți
nute în cadrul acestei manifestări au 
abordat probleme noi, aflate astăzi 
în atenția medicinii nucleare, rezul
tatele obținute pe plan mondial m 
investigarea, cu ajutorul izotopilor 
radioactivi, a funcțiilor diferitelor or
gane interne.

Deschiderea sezonului 
estival pe litoral

Sîmbătă s-a deschis sezonul turis
tic pe litoralul românesc.

în noul sezon estival, stațiunile de 
pe litoral oferă oaspeților condiții 
optime de găzduire și servire. Capa
citatea de cazare a fost mărită, prin 
intrarea în circuitul turistic a sta
țiunii Saturn, completarea cu noi 
hoteluri a stațiunilor Neptun, Jupi
ter și Venus. Condițiile de servire 
s-au îmbunătățit prin crearea unor 
noi spatii comerciale și de alimen
tație publică, grădinițe de copii, te
renuri de sport, puncte de agrement.

După cum apreciază Vasile Tran
dafir. directorul general a) O.N.T. 
Litoral, s-au creat posibilități pen
tru cel mai bogat sezon turistic cu
noscut pîriă acum pe litoralul nostru, 
stațiunile puțind găzdui anul acesta 
circa două milioane de oaspeți.

(Agerpres)

vremea
Iert In țară : Vremea a fost căl

duroasă și în general instabilă. 
In estul Transilvaniei, Moldova, 
Dobrogea, Muntenia șl local în 
Oltenia, cerul a prezentat înno- 
rărl mai accentuate șl s-au sem
nalat averse de ploaie și descăr
cări electrice. Vîntul a suflat slab 
pină la potrivit, predomlnînd din 
sectorul estic. Temperatura aeru
lui la ora 14 oscila intre 14 grade 
la Ploiești șl 28 de grade în nu
meroase localități din Banat, Ol
tenia, Crlșana. In București : Vre
mea a fost instabilă, cu cerul mai 
mult acoperit. Au căzut averse de 
ploaie însoțite de descărcări elec

trice. Vîntul a suflat slab pină la 
potrivit. Temperatura maximă ■ 
atins 27 de grade.

Timpul probabil pentru silele de 
1», 19 și 20 mai. In țară : Vreme 
instabilă, răcoroasă la început, 
apoi în încălzire ușoară. Cerul va 
fi variabil, mal mult noros. Vor 
cădea ploi de scurtă durată, sub 
formă de averse însoțite de des
cărcări electrice în cea mal mare 
parte a țării. Izolat, cantitățile 
de precipitații vor putea depăși 
25 de litri pe metrul pătrat în 24 
de ore. Vîntul va prezenta inten
sificări trecătoare. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 2 șl 
12 grade, iar maximele între 14 
și 24 de grade. In București : 
Vreme în general instabilă, cu cer 
temporar noros. Vor cădea ploi de 
scurtă durată, mai ales în cursul 
după-amiezelor. Vtnt potrivit. 
Temperatura în scădere ușoară la 
începutul intervalului.

Dialoguri de-a lungul 
unui itinerar economic

Atletism pe „Republicii"
10,2 SEC. LA 100 M PLAT !

NOUL RECORDMAN : AL. MUNTEANU — STEAUA

Pe stadionul „Republicii" a început 
ieri după-amiază concursul republi
can de primăvară al atleților se
niori. Dintre rezultate se cuvine 
menționat, in primul rind, cel din fi
nala de 100 m plat bărbați — 10.2 
sec., realizat de Al. Munteanu 
(Steaua). Performanța este superi
oară cu o zecime de secundă recor
dului național deținut de Gh. Zam- 
firescu (Steaua). La aruncarea discu
lui femei, pe locul I s-a clasat dina- 
movista Argentina Menis (cu

58,76 m), urmată de Lia Manoliu 
(58.98 m) și Olimpia Cataramă 
(54,90 m). La 100 m plat femei, cîști- 
gătoarea probei — Valeria Bufanți 
(in finală : 11,8 sec.) — a egalat re
cordul național (11,5 sec.).

Astăzi după-amiază, de la ora 15, 
sînt programate celelalte probe ale 
concursului. Este o bună ocazie pen
tru amatorii de sport de a urmări 
întreceri atletice dintre cele mai pa
sionante.

în continuarea turneului pe care-1 
întreprinde în țara noastră, echipa 
de fotbal a Republicii Democratice 
Congo-Kinshasa a jucat ieri la Pi
tești cu echipa olimpică a României. 
Fotbaliștii români au terminat în
vingători cu scorul de 7—0 (2—0), 
prin punctele marcate de Iordănescu 
(2), Pantea (2), Vigu, Sălceanu și Pe<s- 
caru. în deschidere, F.C. Argeșul Pi
tești a întrecut cu 3—2 (1—1) pe Pe
trolul Ploiești.

ȘAH : Turneul interzonal feminin

Turneul interzonal feminin de șah 
de la Ohrid se desfășoară in prima 
sa parte sub semnul dominării auto
ritare a maestrei sovietice Nana 
Aleksandria. care în primele șase 
runde a obținut tot atitea victorii. 
Aleksandria este urmată în clasa
ment de Milunka Lazareviei (Iugosla
via) — 3,5 puncte (1). Elisabeta Poli- 
hroniade (România), Natalia Kono- 
pleva (U.R.S.S.), Tereza Stadler (Iu
goslavia) — 3,5 puncte. A doua re
prezentantă a României. Gertrude 
Baumstark, ocupă locul 14 cu 2 
puncte.

GIMNASTUL SOVIETIC VIKTOR 
KLIMENKO, un tînăr student în virstă 
de 21 de ani. este noul campion al 
Europei. în competiția desfășurată la 
Madrid, Klimenko a totalizat 56.90 
puncte, reușind să-1 întreacă pe prin
cipalul favorit, compatriotul său 
Mihai Voronin, de două ori campion 
european. J

LA HAVANA, atleții cubanezi au 
stabilit trei noi recorduri naționale. 
Cel mai valoros dintre ele a fost rea
lizat de Pedro Perez învingător în 
proba de triplu salt cu excelenta per
formanță de 16.86 m (vechiul record 
era de 16,38).

Țara noastră este cunoscută as
tăzi tot mai bine in lume, fi de a- 
cest lucru ne-am putut convinge și 
cu prilejul recentei vizite a unui 
grup de ziariști români în R.F. a 
Germaniei. In multe din locurile 
vizitate am constatat un viu inte
res față de succesele României in 
dezvoltarea economică, in promo
varea unei politici externe active, 
de colaborare cu toate țările, in 
spiritul principiilor coexistenței 
pașnice. Același interes l-am con
statat șt in ce privește realizările 
de pină acum și posibilitățile de 
viitor ale relațiilor bilaterale pe 
tărim economic. tehnico-științific, 
cultural. In acest sens ni s-a vor
bit in termeni pozitivi de prezența 
firmelor exportatoare românești la 
tirgurile internaționale de la Koln, 
MÎinchen, Hanovra, Frankfurt, 
Niirnberg. O nouă expresie a rela
țiilor existente in domeniile econo
mic și comercial o constituie expo
ziția ..România se prezintă", care 
va fi deschisă la Diisseldorf, intre 
4—13 iunie a.c., fiind cea mai im
portantă manifestare de acest fel 
organizată pină acum de țara noas
tră in R.F a Germaniei.

Cuprinzmd o suprafață de circa 
d 500 mp, in șapte săli ale tirgu- 
lui din marele oraș vest-german, 
expoziția va oferi vizitatorilor o 
amplă imagine a potențialului eco
nomic și de export al țării noastre. 
De ce Diisseldorf-ul este locul 
unde va fi deschisă expoziția ? La 
această întrebare, răspunsul, firesc, 
al gazdelor a fost: „Intrucit ju
mătate din volumul total al comer
țului exterior româno—vest-german 
este deținută de landul a cărei ca
pitală este orașul Diisseldorf".

Ne-am notat, in timpul vizitei 
noastre, aprecieri semnificative pri
vind posibilitățile de extindere a 
legăturilor economice ale țării noas
tre cu R.F. a Germaniei, corespun
zător interesului reciproc și inten
sificării schimbului internațional 
de valori materiale. Așa, de pildă, 
primarul general al orașului Dussel
dorf, Willi Beker, ne declara : 
„Tînăra industrie românească este 
tot mai mult cunoscută la noi, iar 
expoziția ce se va deschide in cu-

rind va contribui la intensificarea 
schimburilor economice dintre cele 
două țări, a legăturilor pe multiple 
planuri dintre cele două țări și 
popoare". Iar din convorbirile pur
tate la Comitetul pentru relațiile 
cu Estul al Federației industriași
lor vest-germani de la Koln s-a 
desprins clar ideea necesității de a 
se fructifica posibilitățile reale 
existente ca firmele exportatoare 
românești să-și dezvolte activitatea 
de export și cooperare în R.F. a 
Germaniei. „Noua lege a comerțului 
exterior a țării dv. — aprecia dl. 
Leingelsheim, de la comitetul a-

Note de drum 
din R. F. a Germaniei

mintit, este de natură să impulsio
neze schimburile comerciale și, toc
mai de aceea, ea este studiată cu 
mare atenție de firmele noastre, 
pentru a dezvolta in continuare, 
atit importul cit și exportul cu 
România". Interlocutorul s-a refe
rit totodată la necesitatea unei mai 
atente prospectări pentru identifi
carea acelor domenii care pot ab
sorbi mai ntulte mărfuri românești. 
Discuțiile s-au axat și asupra turis
mului.

„Dv. aveți o țară foarte frumoasă, 
amenajări turistice remarcabile — 
au ținut să ne declare cei cu care 
ne-am întreținut la comitetul amin
tit — și tocmai de aceea conside
răm că există posibilități largi de 
amplificare a fluxului turiștilor do
ritori a cunoaște aceste frumuseți". 
Posibilități sînt și in vederea ex
tinderii operațiunilor de construcții 
în R.F. a Germaniei și — după a- 
precierea gazdelor — fructificarea 
lor depinde de capacitatea construc
tivă a. întreprinderilor respective din 
România, intrucit economia vest- 
germană are nevoie de aceste ope
rațiuni de construcții.

Pentru a stimula cunoașterea po

tențialului nostru industrial și, im
plicit, importul unor produse româ
nești, Cercul pentru România din 
cadrul Comitetului pentru relațiile 
cu Estul își va ține ședința plena
ră anuală la Dusseldorf, cu prilejul 
expoziției „România se prezintă". 
In plus, ne-au comunicat gazdele, 
va avea ioc și o dezbatere publică 
asupra exponatelor, sub conducerea 
ministrului pentru economie din 
landul Renania de Nord-Westfalia. 
Sint fapte care exprimă un interes 
crescind, întemeiat pe potențialul 
industrial de astăzi al României, pe 
posibilitățile sporite determinate de 
dinamica dezvoltării noastre econo
mice și care creează premise certe 
de extindere a schimburilor comer
ciale, in avantajul ambelor părți. 
Nu e mai puțin adevărat că lărgi
rea schimburilor, a cooperării eco
nomice și tehnico-științifice cu R.F. 
a Germaniei depinde de lichidarea 
unor restricții in acest domeniu, in 
relațiile cu România, de crearea 
condițiilor optime pentru un export 
avantajos al produselor românești 
pe piața vest-germană, .aceasta 
fi,nd calea cea mai sigură pentru a 
realiza o balanță comercială echili
brată, pentru dezvoltarea in conti
nuare a raporturilor de colaborare 
economică și tehnico-științifică in
tre cele două țări.

Dorința de a dezvolta schimburile 
multilaterale dintre cele două țări 
am găsit-o exprimată și cu prilejul 
primirii grupului de ziariști români 
de către Gustav Heinemann, pre
ședintele R.F a Germaniei. D-sa a- 
precia că relațiile dintre Republica 
Federală și România, dintre po
poarele celor două țări pot fi adin- 
cite in toate domeniile. Vizita sa 
în țara noastră constituie o expre
sie a dorinței reciproce existente în 
acest sens. Este indiscutabil că a- 
ceastă vizită se înscrie ca un eve
niment pozitiv de natură să contri
buie la promovarea ideii de înțele
gere și colaborare intre țări cu o- 
rinduiri sociale diferite, in spiritul 
respectului și stimei reciproce, al 
coexistenței pașnice.

Petre NEDELCU
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Adunarea Națională a R. A. U. 
a exprimat sprijinul deplin 

față de președintele Anwar Sadat
CAIRO 15 (Agerpres). — Membrii 

Adunării Naționale a Republicii A- 
rabe Unite au participat vineri seara 
la o reuniune de urgență, prezidată 
de cel mai in vîrstă deputat. După 
cum transmite agenția M.E.N., par- 
ticipanții „au adoptat o rezoluție 
exprimînd sprijinul deplin pentru 
președintele Anwar Sadat în efortu
rile de garantare a libertății poporu
lui, lichidare a nucleelor de forță și 
impunere a supremației legii".

Cu același prilej, președintele in
terimar al Parlamentului a dat ci

ti
Agenția M.E.N. transmite că opt 

foști miniștri și oficialități ale Uniu
nii Socialiste Arabe au fost puși sub 
stare de arest la domiciliu. Un de
cret publicat la Cairo menționează 
că printre aceștia se află Abdel 
Mohsen Aboul Nour, fost secretar 
general al Uniunii Socialiste Arabe, 
Muhammed Labib Shukeir, fostul 
președinte al Adunării Naționale a

VIZITA LUI EL NUMEIRY 
LA CAIRO

CAIRO. — Șeful statului sudanez, 
generalul Gaafar El Numeiry, a ple
cat sîmbătă spre Khartum, după o 
vizită de o zi la Cairo — anunță 
agenția M.E.N.. în timpul vizitei, 
șeful statului sudanez a avut con
vorbiri cu președintele R.A.U. El Nu
meiry a fost condus la aeroport de 
către președintele R.A.U., Anwar Sa
dat, vicepreședintele Hussein Shafei 
și de către generalul Mohamed Sa- 
dek, ministrul egiptean al forțelor ar
mate.

După cum arată agenția egipteană, 
șeful statului sudanez a venit la 
Cairo pentru a-și exprima sprijinul 
față de președintele R.A.U.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Iranului, Ardeshir Zahedi, și-a în
cheiat vizita oficială în Republica 
Arabă Unită — anunță agenția

IRLANDA

CONFERINȚA ANUALĂ 
A PARTIDULUI FINE GAEL
DUBLIN 15 (Agerpres).— La Du

blin s-au deschis lucrările conferinței 
anuale a celui mai mare partid de 
opoziție din Irlanda, Fine Gael, la 
care participă peste 3 000 de delegați. 
Pe ordinea de zi a conferinței se 
află mai multe proiecte de rezoluție 
In probleme interne, legate. în spe
cial, de greutățile și înrăutățirea si
tuației materiale a populației Irlan
dei. Unul din proiecte se pronunță 
pentru instituirea controlului de stat 
asupra bogățiilor minerale ale tării, 
exploatate in prezent de firmele 
străine. O altă rezoluție cere adop
tarea de măsuri pentru apărarea in
tereselor industriei și agriculturii 
Irlandeze în cursul tratativelor pri
vind aderarea Irlandei la Piața co
mună. Un proiect de rezoluție, pre
zentat de Organizația partidului de la 
Universitatea din Dublin, subliniază 
necesitatea stabilirii de ample legă
turi diplomatice și comerciale cu ță
rile socialiste din Europa".

în contextul tendințelor pozitive 
ce se manifestă în Europa, al pro
cesului de destindere, apropiere și 
colaborare între statele europene, re
centa sesiune a Comisiei econo
mice pentru Europa, organism re
gional al Națiunilor Unite, în care 
sint reprezentate, la nivel guverna
mental, statele continentului, fără 
deosebire de orînduiri social-politice, 
a adăugat elemente utile pentru sti
mularea contactelor și întreținerea 
dialogului general european.

Desfășurate într-o atmosferă pozi
tivă, de lucru, în care a prevalat 
abordarea *in spirit practic, construc
tiv, a unor probleme actuale ale co
laborării economice intereuropene, 
lucrările actualei sesiuni au confir
mat interesul pe care țările membre 
îl acordă lărgirii și diversificării a- 
cestei cooperări, în condiții de pace 
și securitate. A fost evidentă do
rința țărilor de a căuta, în comun, 
noi forme și modalități de conlu
crare, bazate pe respectarea recipro
că a intereselor părților și de care să 
beneficieze, in condiții de deplină 
egalitate, fiecare țară participantă. 
Prin vocația sa de organism gene
ral european, prin rezultatele dobîn- 
dite și experiența acumulată, comi
sia poate contribui in mod util la 
amplificarea colaborării, pentru in
staurarea unui climat de încredere 
și destindere în Europa. în acest 
sens, așa cum au subliniat o serie 
de delegați, mutațiile rapide care se 
produc în cele mai variate dome
nii ale activității umane, în special 
datorită actualei revoluții tehnico- 
științifice, impun relația de coope
rare ca o necesitate obiectivă pen
tru toate statele. Se creează astfel 
premise favorabile pentru a se pro
ceda la identificarea unor noi sfere 
de colaborare și găsirea de posibili
tăți practice de acțiune care să răs
pundă nevoilor actuale ale coope
rării dintre toate țările europene.

în centrul atenției participanților 
s-au situat asemenea domenii de 
interes general cum sint promovarea 
comerțului intereuropean, în special 
între țări cu sisteme social-politice 
diferite, dezvoltarea cooperării teh- 
nico-științifice și industriale, amelio
rarea și conservarea mediului de 
viață al omului. Acestea au fost și 
temele principalelor recomandări 
adoptate în cursul sesiunii, menite 
că faciliteze contactele, schimbul de 

tire unei note semnate de către de- 
putați în care se cere președintelui 
Anwar Sadat să convoace o sesiune 
extraordinară a Adunării Naționale, 
pe baza prevederilor constituției.

Adunarea Națională a Republicii A- 
rabe Unite l-a ales, vineri seara, pe 
Hafez Badawi în funcția de președin
te al acestui organism, anunță agen
ția M.E.N.

Totodată, Adunarea Națională a 
hotărît să ridice imunitatea parla
mentară a 18 membri ai săi.

★
R.A.U., fost membru în Comitetul 
Executiv Suprem al U.S.A., Dia-ed- 
Din Daud, fost membru în Comite
tul Executiv Suprem ăl U.S.A., și 
Sharawy Gomaa, fost vicepremier și 
ministru de interne al Republicii 
Arabe Unite.

Decretul a fost aplicat, de aseme
nea unor foști miniștri.

M.E.N. în cadrul unei conferințe de 
presă care a avut loc înainte de ple
carea sa spre Teheran, ministrul ira
nian s-a declarat satisfăcut de con
vorbirile avute cu premierul egip
tean, Mahmud Fawzi, și ministrul de 
externe, Mahmud Riad.

ÎNTREVEDERILE 
LUI G. JARRING

NEW YORK. — Gunnar Jarring, 
reprezentantul personal al secretaru
lui general al O.N.U. în Orientul A- 
propiat, a avut vineri o întrevedere 
cu reprezentantul permanent al Fran- 
ței la O.N.U., Jacques Kosciusko Mo- 
rizet. De la sosirea sa la Națiunile 
Unite. Gunnar Jarring a conferit 
miercuri cu George Bush, reprezen
tantul permanent al S.U.A., urmînd 
ca la 17 mai să aibă întrevederi cu 
secretarul de stat american, William 
Rogers, și cu adjunctul acestuia, 
Joseph Sisco.

Stația științifică 
orbitală „Saiiut“ 
evoluează normal
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

Stația științifică orbitală „Sa- 
liut“, lansată in Uniunea Sovie
tică la 19 aprilie, efectuase pină 
sîmbătă la ora 12,00 (ora Bucu- 
reștiului) 425 de rotații in jurul 
Pămîntului. In acel moment, pa
rametrii orbitei erau : apogeul 
— 260 km ; perigeul — 242 km ; 
înclinația orbitei — 51,6 grade ; 
perioada de rotație — 89 mi
nute.

Potrivit informațiilor teleme- 
trice, recepționate de la bordul 
stației in timpul ședințelor de 
legătură prin radio cu Pămin- 
tul, toate agregatele navei cos
mice sint in stare bună. Tempe
ratura și presiunea în comparti
mentul aparatajului științific 
tint in limitele normale.

Intre Pâmint și „Saliut" se 
menține legătura permanentă 
prin radio. Centrul de calcul și 
coordonare de pe Terra continuă 
să prelucreze informațiile recep
ționate.

date și experiență, să pună în re
lief domenii în care o rodnică coo
perare internațională poate spori 
eficiența eforturilor proprii ale fiecă
rei țări în procesul dezvoltării.

în domeniul comerțului intereuro- 
pean s-a desprins din dezbateri con
sensul asupra necesității eliminării 
obstacolelor administrative și de poli
tică comercială care frînează dezvol
tarea și diversificarea schimbului de 
mărfuri între țările europene, la hi- 
velul potențialului economic de care 
acestea dispun.

Pe marginea celei de a XXIV-a sesiuni a Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa

Poziții constructive in sprijinul 
colaborării pe continentul european

Convocarea, în septembrie a.c., a 
unei reuniuni de experți ai țărilor 
membre pentru chestiunile care se 
ridică în domeniul politicii comer
ciale — acțiune unanim acceptată 
la sesiune — se inspiră din preocu
parea de a se investiga căi și mijloace 
practice pentru intensificarea schim
burilor intereuropene de bunuri și 
servicii. între factorii care pot con
tribui efectiv la dezvoltarea stabilă, 
pe termen lung, a acestor schimburi, 
o atenție specială a fost acordată coo
perării industriale. Recunoscîndu-se 
utilitatea cooperării în industrie, do
meniu în care statele europene dețin 
peste jumătate din producția întregii 
lumi, s-a căzut de acord să se între
prindă în cadrul comisiei măsuri con
crete care să stimuleze această coo
perare. Printre acestea se află orga
nizarea unei reuniuni internaționale 
de experți orientată spre identifica
rea și generalizarea formelor și

Greva metalurgiștilor
francezi

PARIS 15 (Agerpres). — „Ziua 
națională de acțiune" desfășurată 
vineri în industria metalurgică de 
pe întreg teritoriul Franței s-a bu
curat de un mare succes. Peste un 
milion de muncitori metaiurgiști au 
încetat lucrul în această zi, la che
marea centralelor sindicale C.G.T. și 
C.F.D.T., reclamind satisfacerea re
vendicărilor lor privind îmbunătăți
rea condițiilor de trai șl de muncă. 
La Paris, 20 000 de muncitori veniți 
din principalele uzine ale capitalei 
au manifestat timp de peste două 
ore pe străzi. Ei și-au exprimat, tot
odată, solidaritatea cu lupta reven
dicativă a muncitorilor Regiei de 
automobile Renault, care se află în 
grevă de 15 zile. Mitinguri și de
monstrații au avut loc, de asemenea, 
în numeroase orașe din provincie.

E. Gierek 
si P. Jaroszewicz 9

la Budapesta
BUDAPESTA 15 (Agerpres). — 

La Budapesta au sosit sîmbătă dimi
neața într-o vizită de prietenie Ed
ward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., și Piotr Jaroszewicz, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone, trans
mite agenția M.T.L

Pe aeroport, ei au fost întîmpinați 
de Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., de Jeno Fock, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Ungare, și de 
alte persoane oficiale.

In aceeași zi, la Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar au început convorbirile dintre 
conducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări.

CONGRESUL P. C. 
DIN SLOVACIA

PRAGA 15 — Corespondentul A- 
?erpres, C. Prisăcaru, transmite : 
ntre 13 și 15 mai s-au desfășurat la 

Bratislava lucrările Congresului Par
tidului Comunist din Slovacia.

în afara delegațiilor și invitaților, 
la lucrările Congresului a luat parte 
și o delegație a P.C. din Cehoslova
cia, condusă de Gustav Husak, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.

Congresul a audiat raportul pre
zentat de prim-secretarul C.C. al P.C. 
din Slovacia, privind activitatea par
tidului în perioada care a trecut de 
la Congresul al XITI-lea al P.C. din 
Cehoslovacia și sarcinile perioadei 
viitoare, precum și raportul Comisiei 
Centrale de Control și Revizie. Pe 
marginea celor două rapoarte s-au 
purtat discuții.

în a doua zi a lucrărilor a luat 
cuvîntul Gustav Husak.

Sîmbătă delegații au ales organele 
conducătoare ale partidului. în func
ția de prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Slovacia a fost reales Jozef Le- 
nart.

metodelor moderne, a căror eficiență 
a fost demonstrată în practica rela
țiilor între state, precum și studierea 
posibilității înființării unui centru de 
cooperare industrială.

Un alt domeniu prioritar cu ample 
incidențe asupra progresului economic 
și social îl constituie mediul natural 
înconjurător, combaterea fenomenelor 
de poluare. Reflectînd preocuparea ge
nerală de a se întreprinde acțiuni, la 
nivel național și internațional, care 
să asigure prevenirea și lupta contra 
deteriorării mediului ambiant, parti- 

cipanții la sesiune au hotărît crearea 
unui organ special al comisiei pen
tru problemele mediului înconjurător.

In spiritul poziției sale de promo
vare activă a colaborării, pe diverse 
planuri, între toate țările europene, 
România a adus o contribuție pozi
tivă la examinarea, in cadrul sesiu
nii, a problemelor esențiale care pre
ocupă țările din Europa și la iniție
rea unor măsuri concrete care să fa
ciliteze găsirea de soluții corespun
zătoare.

Dintre rezoluțiile adoptate în una
nimitate, cele privind cooperarea ști
ințifică și tehnică și aniversarea a 25 
de ani de la crearea comisiei au fost 
inițiate de România. Rezoluția referi
toare la cooperarea științifică și teh
nică, la care s-au asociat in calitate 
de coautoare alte 11 state membre, a 
fost apreciată ca reprezentind princi
palul document al sesiunii. în terme
nii rezoluției, comisia este dotată cu

Neliniștea persistă în cercurile 
financiare din S. U. A.

Continuă procesul de devalorizare a dolarului

NEW YORK 15 (Agerpres). — Incertitudinile monetare continuă să 
provoace neliniște în cercurile financiare americane, după măsurile 
luate in Europa occidentală in problema crizei dolarului. Dolarul a con
tinuat să se deprecieze în raport cu monedele vest-europene reeva
luate sau flotante. La sfirșitul săptămînii, dolarul a acuzat o scădere 
de 7 la sută in raport cu francul elvețian, de 3 la sută in raport cu 
marca vest-germană, și de 2 la sută in raport cu florinul olandez.

Ședința Consiliului militar al Forțelor 
Armate Unite si Consfătuirea cadrelor 

de conducere din armatele statelor 
participante la Tratatul de la Varșovia

Pe de altă parte, criza s-a soldat 
cu noi pierderi de devize pentru 
S.U.A. Franța a cumpărat de la Tre
zoreria americană aur în valoare de 
282 milioane dolari, Belgia — în va
loare de 80 milioane, iar Olanda — 
în valoare de 55 milioane. Ca urmare, 
rezervele de aur ale S.U.A. au marcat 
o puternică scădere, situindu-se Ia 
cel mai scăzut nivel din anul 1968. 
După cum s-a comunicat la Washing
ton, rezervele de aur de la Fort Knox 
s-au cifrat la 10,034 miliarde dolari, 
în cercurile financiare se apreciază 
că. dacă această diminuare va fi con
tinuată, convertibilitatea in aur a do
larului va deveni problematică.

Guvernul belgian a hotărît adop
tarea de măsuri speciale antiinfla- 
ționiste în lumina deciziei sale de a 
nu institui un curs fluctuant al mo
nedei naționale.

BRAZZAVILLE

Convorbiri 
româno-congoleze

BRAZZAVILLE 15 (Agerpres). — 
în cadrul vizitei oficiale pe care o 
întreprinde la Brazzaville, vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România Ion 
Pățan s-a întilnit cu vicepreședinte
le Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Congo. Alfred Raoul. Cu 
acest prilej, au fost discutate aspecte 
ale relațiilor dintre cele două țări. 
Vicepreședintele congolez a oferit un 
dineu în onoarea oaspetelui român.

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia Ion Pățan a avut o întilnire de 
lucru cu Ambroise Noumazalaye, se
cretar adjunct al C.C. al Partidului 
Congolez al Muncii, însărcinat cu 
Comisia planului, în timpul căreia au 
fost trecute în revistă principalele 
aspecte ale relațiilor economice ro
mâno-congoleze.

ARGENTINA

După eșuarea 
loviturii de stat

BUENOS AIRES 15 (Agerpres). — 
După neutralizarea complotului 

antiguvernamental, ministrul de in
terne al Argentinei, Arturo Mor 
Roig, a negat că ar exista o sciziune 
în rîndurile comandanților armatei.

Situația din țară rămîne însă încor
dată. Șapte colonei, bănuiți de ames
tec în mișcarea subversivă descoperi
tă marți în provincia Tucumân din 
Argentina, au fast schimbați din 
funcție și pensionați printr-o decizie 
a președintelui țării.

La Buenos Aires s-a anunțat ofi
cial că ministrul culturii și educației. 
Luis Maria Cantini, și-a prezentat 
demisia. Motivele acestei demisii nu 
au fost dezvăluite.

Pe de altă parte, magistratura ar- 
gentineană a suprimat ultimul ob
stacol legal din calea reîntoar
cerii din exil a fostului pre
ședinte Juan Perdn.

un organism special pentru știință și 
tehnică, care să înlesnească schimbul 
de experiență între guvernele țărilor 
membre în ce privește politica națio
nală în domeniul științei și tehnolo
giei și să promoveze o largă coope
rare internațională în materie. Refe
ritor la programul de acțiuni viitoare, 
care va trebui să stea in atenția nou
lui organism, țara noastră a sugerat 
includerea unor teme referitoare la 
sistemele informaționale de condu
cere și organizare și, respectiv, utili
zarea în economie a materialelor noi 

create de tehnologiile moderne. Pe 
linia preocupării sale constante de a 
spori activitățile practice, cu caracter 
tehnico-științific ale comisiei, Româ
nia va organiza în anii 1972 și 1973 
două dintre reuniunile internațio
nale înscrise in programul acesteia, 
prima avînd ca temă aplicarea 
efectivă a științei și tehnicii în in
dustrie, iar cealaltă — previziunea 
tehnologică, în special în ce pri
vește calculatoarele electronice.

Problema aniversării, in 1972, a 
25 de ani de existență a comisiei a 
fost considerată de participanți ca 
un eveniment important de natură 
să permită relansarea activităților 
sale, pentru a răspunde mai bine 
exigențelor actuale ale cooperării 
intre țările europene ; în acest scop 
rezoluția a recomandat organizarea 
la viitoarea sesiune jubiliară a unor 
ședințe speciale, cu participare la 
nivel ministerial, care ar crea con-

COMENTARII ALE PRESEI
FRANCEZE

„LA NATION": „Ne aflăm an
grenați intr-o criză a cărei se
riozitate poate fi comparată eu 
cea din anii ’30...

„PARIS JOUR“ este de părere 
că actualul sistem valutar inter- 
occidental, în cazul menținerii 
sale, „nu va face decît să mear
gă din criză in criză și să cul
mineze cu o catastrofă".

:

o n ■ ■ ■ ■ ■

agențiile de presă transmit:
Președintele Tanzaniei a 

primit pe ambasadorul Ro
mâniei. Ambasadorul român la 
Dar-es-Salaam, Ion Drînceanu, a fost 
primit de președintele Tanzaniei, Ju
lius K. Nyerere. în cursul întreve
derii, care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, au fost abordate 
probleme privind posibilitățile de dez
voltare a relațiilor dintre cele două 
țări.

Vizita delegației militare 
române în Maroc,
colonel Ion Gheorghe. prim-adjunct 
al ministrului forțelor armate, șef al 
Marelui Stat Major, care, la invitația 
guvernului Marocului, Întreprinde o 
vizită în această țară. în fruntea unei 
delegații militare române, a fost pri
mit de ministrul marocan al apărării 
naționale, Hadj M’Hammed Behnini.

Cea de-a șasea Conferin
ța a organelor de stat pen
tru turism din unele țări so
cialiste a avut Berlin, în 
intervalul 11—15 mai. Au participat 
delegații din nouă state socia
liste, între care și cea a țării 
noastre condusă de adjunctul mi
nistrului turismului, Mihai Pă
răluță. Participanții au făcut un 
schimb de informații și au discutat 
probleme privind adîncirea colabo
rării în domeniul turismului. în în
cheierea lucrărilor a fost semnat un 
protocol.

0 întîlnire prietenească 
a avut loc între delegația guverna
mentală a R.D.G., care s-a aflat la 
Geneva în perioada lucrărilor celei 
de-a 24-a sesiuni a Adunării Orga
nizației Mondiale a Sănătății, și au
torii proiectului de rezoluție în fa
voarea admiterii R.D. Germane în 
O.M.S. — anunță agenția A.D.N. 
Delegațiile a 20 de țări și-au expri
mat, cu acest prilej, regretul pentru 
faptul că proiectul de rezoluție nu a 
întrunit numărul de voturi necesar 
adoptării sale și au declarat că vor 
intensifica eforturile pentru ca pro- 

diții pentru un amplu dialog con
structiv pe problemele colaborării 
intereuropene.

Acțiuni care să permită schimbul 
reciproc de informații și experiență 
între specialiștii din diverse țări au 
făcut obiectul unor propuneri ale 
țării noastre și în alte domenii de 
interes general, cum sînt folosirea 
tehnicilor de marketing pentru dez
voltarea schimburilor comerciale, 
interconexiunea sistemelor energe
tice naționale la scara întregului 
continent și dezvoltarea transportu
rilor în Europa. , Pornind de la 
principiul esențial că toate statele 
europene au dreptul să fie repre
zentate pe picior de egalitate la 
Comisia economică pentru Europa, 
România a sprijinit participarea cu 
drepturi depline a R. D. Germane 
la activitățile comisiei, subliniind 
că este vorba nu numai de respec
tarea unui principiu fundamental 
al Cartei O.N.U., cel al universali
tății, dar și de o condiție esențială 
pentru funcționarea normală și 
eficacitatea acestui organism, a cărui 
vocație consistă în a promova co
laborarea și înțelegerea între toate 
popoarele continentului nostru.

Dezbaterile actualei sesiuni a Co
misiei economice a O.N.U. pentru 
Europa au evidențiat o dată mai 
mult importanța întăririi și dezvol
tării continue a colaborării și coo
perării economice, științifice și teh
nice dintre toate statele continen
tului, ca mijloc eficient de promo
vare a destinderii și securității în 
Europa. în contextul eforturilor asi
due ce se fac în prezent pe conti
nent, al intensei activități desfășurate 
pentru întrunirea cît mai grabnică a 
unei conferințe a tuturor statelor 
europene, problema colaborării și 
cooperării economice — propusă, de 
altfel, a fi inclusă pe ordinea de zi 
a acestei reuniuni — impune, în 
continuare, abordări constructive, 
conjugarea strădaniilor tuturor state
lor, indiferent de orînduirea lor 
socială, pentru fructificarea tuturor 
posibilităților existente. Numai ast
fel se vor putea face noi pași pe 
calea întăririi relațiilor interstatale 
de pe continent, a normalizării am
bianței general europene, se va pu
tea edifica — cu concursul și în 
interesul tuturor — securitatea eu
ropeană.

Al. NICULESCU

Conform planului activităților co
mune ale Forțelor Armate Unite, în 
perioada 12—15 mai 1971, în R. D. 
Germană (orașul Berlin), sub con
ducerea Comandantului suprem al 
Forțelor Armate Unite, mareșalul 
Uniunii Sovietice, tovarășul I. I. Ia- 
kubovski, a avut loc ședința Consi
liului militar al Forțelor Armate 
Unite și Consfătuirea cadrelor de 
oonducere din armatele statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia.

Pe timpul desfășurării ședinței și 
consfătuirii au fost analizate proble
me curente privind starea pregătirii 
operative și de luptă, precum și 
unele probleme privind ridicarea în 

blema admiterii R.D.G. In O.M.S. să 
obțină o rezolvare pozitivă cît mai 
curind pasibil.

Lucrările Adunării Con
siliului Mondial al Păcii 
care își desfășoară lucrările la Buda
pesta au fost reluate sîmbătă în ca
drul ședinței plenare, după încheie
rea dezbaterilor în cadrul comisiilor 
de specialitate și al grupelor de 
lucru.

întrevedere Gyula Kal- 
lai-Nguyen Thi Binh.
Kallai, președintele Prezidiului Con
siliului Național al Frontului Popu
lar Patriotic al R. P. Ungare, a pri
mit sîmbătă pe Nguyen Thi Binh, 
ministrul afacerilor externe al Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, care 
se află într-o vizită oficială de 
prietenie în Ungaria.

0 delegație guverna
mentală poloneză, °°ndusâ 
de Jan Kaczmarek, președintele Co
mitetului pentru știință și tehnică, a 
făcut o vizită de două săptămîni în 
Statele Unite ale Americii. în timpul 
vizitei, oaspeții polonezi au vizitat o 
serie de universități și centre de cer
cetări, au purtat discuții pe tema lăr
girii colaborării tehnico-științifice 
dintre Polonia și S.U.A

La Universitatea Karl Marx 
din Leipzig a avut loc o seară 
românească, dedicată semicen
tenarului P.C.R. Cei prezenți — 
cadre didactice și studenți — au 
manifestat un viu interes pen
tru programul prezentat : filme, 
diapozitive și muzică populară 
românească. La întîlnire, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, au luat parte și 
reprezentanți ai Ambasadei Ro
mâniei în R.D.G.

Grevele corpului medi
cal din spitalele și clinicile 
din Spania, declan?ate in ulti
mele două săptămîni, au cuprins 
cinci din cele mai mari orașe. Este 
vorba de Madrid, Barcelona, SeviUa. 
Orense și Oviedo. Această acțiune 
are scopul de a exprima solidarita
tea întregului corp medical cu 22 de 
medici stagiari concediați de la spi
talul din Oviedo.

La invitația președinte
lui Consiliului de Miniștri 
al R.P. Bulgaria, Todor Jlvkov> 
între 21 și 27 mai a.c. va face o vizită 
oficială în Bulgaria primul ministru 
al Iranului, Amir Abbas Hoveida, in
formează agenția B.T.A.

In urma reluării repa
trierii persoanelor de na
ționalitate coreeană. Du’3â ° 
întrerupere de peste trei ani din por
tul japonez Niigata a plecat spre

Primul mare succes la Cannes
*
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La Cannes, unde se 
desfășoară, sub preșe
dinția cunoscutei actri
țe franceze Michele 
Morgan, cel de-al 25- 
lea Festival internațio
nal al filmului, ziua 
de vineri a luat o în
torsătură neașteptată, 
datorită proiectării fil
mului „Johnny gets 
his gun" (Johnny plea
că la război). Evocind 
soarta tragică a unui 
soldat american in 

Vietnam, realizatorul 
filmului, regizorul Dal
ton Trumbo, demon
strează absurditatea șl 
atrocitățile războiului. 
Filmul, care nu a ru
lat pe ecranele ame
ricane pe motiv că ar 
cuprinde prea multe 
„cruzimi" (ceea ce, ca 
explicație, nu e lipsi
tă de valoare deoa
rece majoritatea pro
ducțiilor care rulează 
pe aceste ecrane sint

continuare a capacității de luptă a 
Forțelor Armate Unite.

Discutarea tuturor problemelor g-,a 
desfășurat într-o atmosferă prete. ■ 
nească și în spiritul înțelegerii Re
ciproce dintre toți participanții.

Membrii Consiliului militar și ca
drele de conducere din armatele sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia au asistat la exerciții pre
zentate de unități ale armatei popu
lare naționale a R. D. Germane.

★
Participanții la ședința Consiliu

lui militar au fost primiți de pre
ședintele Consiliului de Stat al R. D. 
Germane, Walter Ulbricht.

(Agerpres)

R.P.D. Coreeană o navă avînd la bord 
un grup de peste 200 de persoane 
dornice să se înapoieze în patrie — 
informează A.C.T.C.

Al 6-lea milion de tone 
de zahăr al diji «cest «n 
a fost obținut în Cuba.

In Bulgaria se află in 
vizită o delegație a R. D. 
Vietnam, oandus^ de Buy Kuang 
Tao, ministrul construcțiilor și al arhi
tecturii, membru al C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam. 
Sîmbătă. delegația vietnameză a fost 
primită de Pencio Kubadinski, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
ministrul construcțiilor și arhitecturii, 
relatează agenția B.T.A.

0 ședință a ofițerilor 
pentru problemele securi
tății ai celor două părți din 
Comisia militară de armis
tițiu din Coreea • avut loc la 
Panmunjon, la propunerea reprezen
tanților R.P.D. Coreene. Cu acest pri
lej, informează agenția A.C.T.C., re
prezentantul R.P.D. Coreene a pro
testat în mod hotărît împotriva pro
vocărilor părții americane față de 
militarii R.P.D. Coreene aflați In 
exercițiul funcțiunii în zona comună 
de securitate și a cerut încetarea 
imediată a unor astfel de acte.

Anton Vratușa, adjunct •* 
secretarului de stat pentru afaceri 
externe al Iugoslaviei, a plecat sîm
bătă într-o vizită în unele țări ale 
Americii Latine, informează agenția 
Taniug.

Președintele Republici
Cipru, Makarios. • primit del< -
ția Uniunii asociațiilor sovietice de 
prietenie și legături culturale cu 
străinătatea, în frunte cu E. Trubi- 
țîn, ministrul transporturilor auto al 
R.S.F.S.R., informează agenția TASS. 
Delegația se află la Nicosia pentru 
a participa la cel de-al III-lea Con
gres al Asociației de prietenie 
Cipru-U.R.S.S.

Comisia pentru energia 
atomică a S.U.A. a autorizat 
reluarea experiențelor nucleare sub
terane în poligonul din deșertul Ne
vada, după suspendarea lor, Ia 18 
decembrie, ca urmare a emanațiilor 
radioactive produse la ultima din ex
ploziile nucleare.

Un buletin medical al 
spitalului Groote Schuur din 
Capetown arată că starea sănătății 
pacientului Dirk Van Zyl, supus la 
începutul săptămînii unei operații de 
transplantare a inimii de către o e- 
chipă de medici condusă de celebrul 
chirurg Christian Barnard, continuă 
să facă progrese satisfăcătoare.

Populația Finlandei M 
ridica, la Începutul anului 1971, la 
4 596 958 locuitori.

caracterizate prin ma
rele lor număr de cru
zimi, numai că nu sint 
cele legate de prezen
ța americană pe pă- 
mintul vietnamez) a 
impresionat profund 
pe cei prezenți in sală. 
După spectacol, Dalton 
Trumbo, puternic ova
ționat de public, a or
ganizat o conferință de 
presă in care a înfie
rat războiul de agre
siune purtat de S.U.A. 
in Vietnam.
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