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Intre plan si capacitatea reală
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DE PRODUCȚIE A ÎNTREPRINDERII
rezerve care nu se nasc dintr-un
prea înțelept spirit de

Cu prilejul unui sondaj efectuat în 
30 de întreprinderi din industria con
strucțiilor de mașini, industria ușoa
ră și industria lemnului, am solicita* 
unor cadre de conducere din aceste 
unități și din centralele industriale de 
resort răspuns la întrebarea urmă
toare : „Sarcinile (le plan pe acest an 
asigură folosirea integrală a capaci
tăților de producție în 11 dintre 
unitățile investigate, răspunsul a fost 
net afirmativ. La acestea — între care 
„Automatica" și Uzina de pompe din 
Capitală, „Balanța" din Sibiu, „Elec
tromotor" din Timișoara, fabri
cile de mobilă din cadrul combi
natelor de exploatare și industriali
zare a lemnului 
Satu Mare — pro
centul planificat 
de utilizare a ca
pacităților de pro
ducție se situează 
Ia un nivel ridicai 
(între 94 și 99 la 
sută).

Evident este vor
ba de o situa
ție îmbucurătoare, 
care denotă că, în 
unitățile aminti
te. se depun efor
turi 
tru 
rior 
din

din Suceava, și

$

• Viața de partid ®

pe glob" • Sport

în după-amiaza zilei de vineri, 
3 martie 1972, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Rămân, pre
ședintele Consiliului de Stat, a pri
mit pe Hamdy Fouad, redactor la 
ziarul „Al Ahram", care face o vi
zită în țara noastră. Cu acest pri-

lej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
acordat ziarului egiptean un inter
viu.

La întrevedere a participat tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cofraje
de aluminiu

serioase pen- 
utilizarea la 
al fondurilor 
dotare, a

MARTIE A DAT STARTUL LUCRĂRILOR

Cu toate acestea, pe alocuri,

cest sens : la uzinele textile „Moldo
va" din Botoșani a fost inițiat un 
complex de acțiuni pentru folosirea 
cit mai judicioasă a capacităților e- 
xistente și a fondului de timp de lu
cru, principale. rezerve de sporire a 
producției și de ridicare a eficienței 
economice, a întreprinderii. Pe baza 
măsurilor adoptate. în atelierele me
canice au și fost create condițiile 
pentru creșterea coeficientului de u- 
tilizare a timpului de lucru cu 2,8 la 
sută, fapt ce va permite asigurarea 
într-o mai mare măsură a necesaru
lui de piese de schimb. Astfel, com
partimentul de întreținere, ce ur
mează a fi separat de cel al produc
ției, va trece la producția de serie a

concentrării eforturilor uzinelor, cen
tralelor și ministerelor spre adopta
rea tuturor măsurilor pentru utiliza
rea integrală a potențialului produc
tiv de care dispunem, prin încărcarea 
mai bună a mașinilor și utilajelor, 
creșterea coeficientului de schimburi, 
astfel ca întreaga forță de muncă să 
fie deplin valorificată.

Să ne oprim, pe scurt, asupra 
unor concluzii desprinse la fața lo
cului, în unele dintre întreprinderile 
investigate. Judecind lucrurile 
prisma îndeplinirii prevederilor 
nului, atît anul trecut cît și în 
mele două luni din acest an, ar 
bui făcute numai

• K fi
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se desfă-

un nivel supe- 
fixe productive 

forței de muncă ’ 
și a timpului de lucru,
șoară acțiuni practice, bine gîndite, 
menite să pună în valoare din plin 
potențialul tehnico-productiv din în
treprinderile respective. Măsurile teh- 
nico-organizatorice stabilite în aceste 
unități, ca și în alte întreprinderi, 
inițiativele din secții, ateliere, locuri 
de muncă, preocupările conjugate 
ale centralelor 
resort pentru 
a capacităților 
circumscriu în 
de sporire a 
tații economice,
formulate de conducerea partidului la 
recenta Conferință pe țară a cadrelor 
de conducere din întreprinderi și 
centrale industriale și de construcții. 
Iată un exemplu semnificativ în a-

și ministerelor de 
mai buna utilizare 

de producție se 
eforturile generale 

eficienței activi- 
potrivit indicațiilor

unor piese, ceea ce va diminua im
portul și va crea disponibilități și 
pentru alte unități similare. De ase
menea, va lua ființă un grup de pro
iectare și livrare a producției de pie
se, precum și un atelier de sculărie 
— acțiune în urma căreia se preconi- 

.zează obținereș,. ungi producții de 
piese de schimb evaluată Ia circa 
4,5 milioane de Iei.

Ce relevă celelalte răspunsuri pri
mite în cadrul sondajului nostru ? 
Lăsînd la o parte 4 răspunsuri for
mulate evaziv, în celelalte 15 (deci, 
în 50 la sută din unitățile economice 
chestionate) se afirmă categoric că 
planul nu reflectă adevăratul poten
țial productiv din întreprinderi, că 
prin sarcinile stabilite nu se asigură. 
Ia ora actuală, folosirea deplină a 
capacităților de producție. Această 
situație demonstrează, încă o dată, 
cit de importantă este necesitatea

prin 
pla- 
pri- 
tre-

aprecieri pozitive 
asupra activității 
Complexului 
exploatare și 
dustrializare 
lemnului din 
cău. Cum se rea
lizează 
cești 
de plan, 
raportul 
lumul 
fixe și efectul e- 
conomic obținut ? 
O simplă analiză 
a unor date sta- 

. indicatorii care

SLATINA (Corespondentul 
„Scînteii", Emilian Rouă). — 
Trei ingineri — Dumitru Dobres- 
cu, C. Mitrăche, de la Grupul de 
șantiere Slatina, și Ovidiu Popa, 
inginer șef al uzinei de prelu
crare a aluminiului — au elabo
rat, o nouă soluție de execuție în 
construcții. Este vorba de apli
carea cofrajelor de aluminiu pen
tru turnarea betoanelor, metodă 
care prezintă numeroase avanta
je. concretizate în diminuarea 
consumului specific de material 
lemnos, creșterea productivității 
muncii, scurtarea duratei de exe
cuție, calitatea neț superioară a 
suprafețelor betoanelor turnate. 
Ccfrajul de aluminiu permite un 
rulaj îndelungat, de cel puțin 
200 de ori, iar montarea panou
rilor se face prin asamblarea 
unui număr de numai 14 piese, 
cu un număr de oameni de 3 ori 
mai redus față de metodele folo
site pînă acum.

Metoda turnării betoanelor în 
cofraje de aluminiu se utilizează 
pe șantierul uzinei de prelucra
re a aluminiului. Ținind seama de 
eficiența ei, această metodă va 
fi extinsă pe toate șantierele din 
cadrul Grupului de construcții- 
montaj de la Slatina, precum și 
pe alte șantiere din tară

In primele zile din această lună în numeroase ju
dețe, printre care : ARAD, ILFOV, TIMIȘ, BRĂILA, 
CONSTANȚA, IALOMIȚA, DOLJ etc., au început în- 
sămînțările de primăvară, lucrare care crește în in
tensitate. Au și fost însămînțate primele zeci de mii 
de hectare cu legume timpurii, mazăre, borceag, trifoi, 
ovăz, morcovi furajeri și alte plante furajere. Dar în 
timp ce în unele unități se lucrează intens 
în altele n-au fost încă încheiate toate 
Acum, cînd fiecare zi este prețioasă, se 
în fiecare unitate agricolă să se pună la 
tractoarele și 
pregătirea terenului și administrarea

la semănat, 
pregătirile, 
impune oa 
punct toate 

semănătorile, celelalte utilaje pentru 
îngrășămintelor.

Din informațiile sosite la redacție rezultă necesitatea 
măsurilor pentru încheierea grabnică a redistribuirii 
semințelor intre județe, îndeosebi la plantele furajere, 
și ridicarea cantităților existente în baze de către 
cooperativele agricole. Timpul scurt obligă conducerile 
unităților agricole să acționeze pentru încheierea ulti
melor reparații și revizii la tractoare și mașini, asi
gurarea fără excepție a tuturor semințelor necesare, 
concomitent cu efectuarea lucrărilor de pregătire a te
renului și de semănat, astfel îneît să nu se piardă nici 
o oră din timpul optim, să se execute lucrări la un ni
vel agrotehnic corespunzător pentru realizarea unei 
recolte sporite la toate culturile.

Pădurea de zidiri
si schele din fosta
„pădure nebună"

tistice relevă
reflectă utilizarea capacităților de 
producție se situează sub nive
lul atins de unitățile similare din 
sector. Anul trecut s-a înregistrat un 
coeficient, de schimburi de numai 1,7, 
față de 1,9 realizat pe ansanrblul in
dustriei de prelucrare a lemnului, iar 

■ anul acesta, potrivit., estimărilor, 
rămîne necuprinsă în plan o pro
ducție de 4 milioane de lei, care nu va 
intra în circuitul economiei naționale 
datorită nefolosirii mașinilor existen
te la întreaga lor capacitate în ca
drul fabricilor de case prefabricate și 
de mobilă. Și la fabrica de binale mai 
sînt rezerve de milioane de lei pro
ducție, pentru că și aici nu se lu
crează decît în două schimburi, re
zerve care — precizăm — nu sînt cu
prinse în plan.

Ar avea nevoie economia națională 
de produsele care ar putea fi fabri
cate suplimentar în aceste unități 7 
Enumerarea sortimentelor ce se reali
zează aici — mobilă; case prefabrica
te, barăci, uși, ferestre — oferă certi
tudinea că ele sînt utile atît pentru 
piața internă, cît și la export. Nu
mai că, după relatarea ing. Felix 
Stoicovici, șeful fabricii de case pre
fabricate, deși există materie primă, 
forță de muncă calificată și unitatea 
este special profilată în realizarea a- 
cestor produse, totuși, forul de resort, 
Ministerul Economiei Forestiere și 
Industriei Materialelor de Construcții, 
a stabilit ca ele să fie produse în 
alte întreprinderi din sector, cu toate 
că acestea sînt nespecializate în do
meniul respectiv. Ciudată logică : în

Corneliu CÂRLAN 
Gheorghe BALTA 
N. Gr. MĂRĂȘANU

în multe unități agricole din jude
țul Cluj au început lucrările de pri
măvară. Se face pregătirea terenului 
și se însămînțează culturile din prima 
epocă. Mecanizatorii de la cooperati
vele agricole din raza S.M.A. Vultu- 
reni au arat 500 de hectare, iar cei de 
Ia S.M.A. Mihai Viteazu — peste 300. 
La cooperativa agricolă Recea-Cris- 
tur. de pildă, s-a pregătit întreaga 
suprafață destinată culturilor de 
primăvară și au fost însămînțate deja 
peste 70 hectare cu ovăz și orzoaica.

Succesul 
este hotărît 
dul cum au 
ș: mașinile
siguranța bunei lor funcționări, în 
lena februarie, un colectiv de acti
viști și specialiști au controlat inopi
nat modul cum se fac reparațiile și 
calitatea acestora. Observațiile sint 
deosebit de edificatoare. De pildă, la 
unele stațiuni de mecanizare, cum sint 
Mihai Viteazu, Cimpia Turzii, Bobil- 
na, Huedin, s-au găsit tractoare la 
care se montaseră piese cu jocuri ne- 
permise, neadmise de protecția mun
cii ; s-au constatat instalații hidrau
lice nereparate, ulei ars în motor, im
purități în paharele de decantare. La 
secția din Sîncrai a S.M.A. Huedin, 
din 15 tractoare reparate 12 nu cores
pundeau condițiilor de recepție. Oare 
era nevoie să vină cineva din afară 
să constate o asemenea stare de lu
cruri ? Ce-au făcut conducerile unită
ților ? Ulterior, la indicația colecti
vului de control, s-au făcut remedie-

rile indicate. La S.M.A. Cimpia Tur
zii, același colectiv a constatat că s-au 
raportat ca reparate toate tractoarele 
și mașinile agricole. în timp ce în ate
lier se mai lucra la trei tractoare! și 
o semănătoare.

Tovarășului ing. Avram Rusu, direc
torul întreprinderii județene de me
canizare a agriculturii, i-am pus în
trebarea : ce probleme aveți de rezol
vat în privința funcționalității tutu
ror tractoarelor, a întregului utilaj 
agricol necesar campaniei de primă
vară ?

— Poț spune că colectivul care a 
controlat stațiunile ne-a dat un mare 
ajutor. Toate defecțiunile constatat» 
îa calitatea reparațiilor au fost reme
diate. S-a făcut o suprarevizie la 
întregul utilaj. în prezent, mai avem 
de reparat 34 de tractoare, cărora le 
lipsesc unele piese de schimb ce nu se 
găsesc în depozit. Mai avem probleme 
cu semănătorile S.U.P.-21, fabricate la 
Uzina „7 Noiembrie“-Craiova. cărora, 
datorită unor defecte de fabricație, li 
.s-au rupt pinioane și manete de la 
cutia de viteză. De asemenea, lip
sesc cauciucuri pentru atelierele mo
bile, precum și circa 160 cauciucuri 
pentru tractoare. Ni s-a făcut obser
vația de către colectivul de control că 
circa 15 la sută din numărul tractoa-

Alex. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii'

La reluarea lucrărilor Comitetului

de dezarmare de la Geneva

E greu să-ți imagi
nezi că vîntul care ră
tăcește astăzi fără o- 
preliște pe vasta câm
pie monotonă, mus
tind de sevele apro
piatei primăveri, fă
cea odinioară să foș
nească, pe aceleași 
meleaguri, sute,și sute 
de hectare de codri, o 
adevărată mare de um
bră verde și fremă
tătoare. Și totuși topo
nimia atestă, fără 
drept de apel, că la a- 
eeastă întretăiere de 
orizonturi se găsea 
cîndva acel stejăriș 
fără capăt care i-a în
fricoșat pe otomani și 
le-a stîrnit într-atit 
închipuirea. îneît au 
daț locurilor o denumi
re cu iz ciudat și fan
tastic : „Deli-orman" 
sau, pe limba noastră, 
„pădurea nebună".

N-a rămas mai ni
mic din „pădurea ne
bună" de odinioară în 
Teleormanul anului 
1972. Am întîlnit însă 
aici o altă pădure, fără 
nimic fantastic în ea, 
o pădure care impre
sionează însă privirile 
și imaginația călătoru
lui, poate nu mai pu
țin decît uriașii codri 
de stejari de altădată. 
E pădurea 
de schele, 
petroliere, 
metalice

zidiri, 
sonde 
turle 

anilor

de 
de 
de 

a 
noștri. O pădure prin 
care circulă altfel- de 
seve, o altfel de „clo
rofilă", generatoare de 
noi ritmuri vitale pe 
întinderile de la con
fluența Oltului cu Du
nărea.

La început — și a- 
cest start al ofensivei 
industriale aici, în Te
leorman, nu 
vechi de un 
— s-a ridicat 
chimiei de Ia 
Măgurele. în 
tul port dunărean, ca
re mai trăia încă din 
gloria de odinioară a 
castrului roman Tur- 
ris și care în vechea 
„Enciclopedie a Ro
mâniei" era descris cu 
o „industrie foarte pu
țin dezvoltată, limi- 
tîndu-se Ia o moară 
sistematică, o fabrică 
de luminări și plute, de 
candelă, una de che
restea și una de tîm- 
plărie", s-a înălțat. în- 
tr-un răstimp record, 
pe o suprafață de 50 
de. hectare, un vast u- 
nivers de cilindri și 
retorte argintii, cu o 
producție anuală de 
aproape un sfert de 
milion de tone de a- 
cid sulfuric, aproape o 
sută de mil de tone 
îngrășăminte fosfatice, 
o sută cincizeci de mii 
de tone îngrășăminte 
azbtoa.se etc. Primele 
șarje de substanțe fer
tilizatoare. purcese spre 
ogoarele teleormănene 
din codrii argintii ră
sări ți pe malul Dunării, 
au fost și semnalul noii 
ere industriale pe a- 
ceste plaiuri. La fel ca 
și codrul des de sonde, 
„cultivat" cu grijă la 
Videle, și care a ajuns 
să ocupe o pondere de 
13,5 Ia sută în produc
ția de țiței a țării. Tot 
ce a urmat — și tot. ce

urmează în anii aces
tui cincinal — nu re
prezintă decît o con
cluzie firească, dezvol
tarea pe linii ample, 
monumentale a moti
velor uverturii de la 
Turnu și .de la Videle.

— Ca să înțelegeți 
ce înseamnă actualul 
cincinal pentru județul 
nostru — ne spunea 
tovarășul Marin Dra
gan, prim-secretar al 
comitetului județean de 
partid — trebuie să vă 
spun, de la bun înce
put, că în 1975 vom 
avea, pe plan econo
mic vorbind, două Te- 
Icormanuri de astăzi, 
ba chiar ceva mai 
mult : gindiți-vă nu
mai la faptul că pro
ducția industrială glo
bală va crește de la 
2.8 miliarde în 1970, 
la circa șase ' mi
liarde și jumătate de 
lei în 1975. Statul 
investește în acest cin
cinal pentru ridicarea 
acestui județ, odini
oară atît de urgisit, a- 
proape 9 miliarde de 
lei. Cine ar fi gîndit 
vreodată, de la Ro
șiori la Alexandria și 
de . la Videle la Turnu, 
că i 
locuri 
te pe 
port ?

Un 
de stîlpi 
care marchează

numele acestor 
i vor fi Imprima- 
: produse de ex-

peisaj familiar 
din beton, 

con-
Victor 
BÎRLADEANU 
Alexandru BRAD

(Continuare 
în pag. a VII-a)
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Intr-adevăr: de circulația
pe drumurile publice nu răspund

Ziarul nostru a publicat recent un grupaj de opinii ale unor ce
tățeni din Capitală, sub titlul „De circulația pe drumurile publice 
răspund numai miliția și șoferii S-au adus astfel în discuție o serie 
de probleme stringente legate de condițiile actuale ale desfășurării 
traficului rutier : semnalizarea de orientare ; automatizarea dirijării 
circulației ; deteriorarea unor străzi datorită iresponsabilității celor care 
acoperă de mîntuială gropile ce le-au săpat în carosabil ; pasajele sub
terane, pasarelele și podurile ; refugiile pentru pietoni ; sensurile unice : 
drumurile laterale ș.a. Desigur, opiniile exprimate nu au epuizat nici 
pe departe cerințele gospodăresc-edilitare care trebuie să-și găsească o 
rezolvare practică, în vederea modernizării circulației și întăririi secu
rității ei.

In legătură cu aceste aspecte, publicăm răspunsul Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular municipal București, semnat de tovarășul 
vicepreședinte DUMITRU NECȘOIU.

Trama stradală (N. R. — adică re
țeaua de străzi a orașului), prin di
mensiunile și caracteristicile ei. parti
cipă în mod drecț la asigura
rea fluenței circulației și la secu
ritatea acesteia. Deși trama stra
dală a municipiului București pre
figurează un sistem inelar-radial. da
torită faptului că avem un număr 
foarte mare de străzi cu o portanță 
scăzută, cea mai mare parte a circu
lației se desfășoară pe un număr 
restrîns de străzi. Pe de altă oarte. 
faptul că Bucureștiul este un mare 
șantier amplifică și mai mult pro
blemele circulației.

Cele mai multe greutăți le gene
rează execuția și intervențiile la in
stalațiile edilitare. Necazurile încep 
chiar din faza 
din diferite 
se solicită 
electrice ori 
totul altele 
Din această 
gate de timp se tot execută pe ace' 
leași străzi, cîte o lucrare edilitară 
Sînt și cazuri 
;eri de străzi 
se motivează, 
mente, ba că

de proiectare, cînd 
motive, pe unele străz* 
introduceri de rețele 

de termoficare și pe eu 
— de telefoane ori apă 
cauză, perioade îndelun-

cînd se solicită spar- 
de-abia executate și 

cu tot felul de argu- 
obiectivul nu a fost

prevăzut, ba că au apărut sarcini 
suplimentare ș.a.m.d. Aceste argu
mentări ascund însă în multe cazuri 
neglijenta factorilor responsabili. în 
sensul celor de mai sus, menționăm 
solicitarea uzinei „Semănătoarea" de 
a sparge Splaiul Independenței la 
numai 6 luni de la turnarea funda
ției drumului ; la fel, fabrica de cal
culatoare reclamă că nu poate pune 

• în funcțiune obiectivele din platfor
ma „Pipera". deoarece consiliul 

. popular nu dă voie să spargă în
3 locuri strada mediană cu traver
sări de rețele uitate la proiectare ; 
I.D.E.B. cere și ea cu insistență 
spargerea trotuarelor de pe bd. Ge
niului și de pe str. Știrbei Vodă la 
numai un an de la modernizarea 
acestor străzi. Chiar și unități ale 
noastre, ale consiliului popular, pro
cedează în acest chip. De pildă, insti
tutul ,.Proiect“-București și întreprin
derea de distribuție a gazelor Bucu
rești solicită să se spargă bd. Arma
ta Poporului, la un an după execu
tarea acestuia, pe motiv că racordu
rile de la rețeaua dp termoficare

(Continuare in pag. a Il-a)

Comitetul pentru 
Geneva și-a reluat 
rundă de negocieri 
ției opiniei publice __________
prin importanța sarcinilor cu care 
ea este confruntată.

Se știe că, la mai bine de un dece
niu de la crearea sa, acest for specia
lizat în negocieri de dezarmare — 
Comitetul de la Geneva — a făcut 
prea puțin pentru îndeplinirea 
mandatului ce i-a fost încredințat, 
de a elabora acorduri asupra unor 
măsuri efective de încetare a cursei 
înarmărilor și de dezarmare, pre
cum și un tratat de dezarmare 
generală și completă. „în ciuda mă
surilor parțiale întreprinse, nu am 
reușit să ne apropiem intr-un mod a- 
preciabil de obiectivul final al efor
turilor noastre" — declara recent ac
tualul secretar general al O.N.U., 
Kurt Waldheim.

Dar, in timp ce tratativele de de
zarmare trenează, cursa înarmărilor și 
a cheltuielilor militare, a arsenalelor 
nucleare cunosc o vertiginoasă es
caladare cu grave consecințe asupra 
vieții economice și sociale a tuturor 
națiunilor, asupra păcii și securității 
lor.

Reafirmind poziția de principiu a 
României in această problemă, tova-

dezarmare de la 
lucrările. Noua 
se impune aten- 

Internationale

rășul Nicolae Ceaușescu arăta re
cent : „Continuarea cursei înarmări
lor, creșterea cheltuielilor pentru 
producerea mijloacelor de extermi
nare în masă afectează din ce în ce 
mai mult nivelul de trai al popoare
lor și constituie un pericol perma
nent pentru pacea internațională. 
De aceea, tara noastră se pronunță 
pentru trecerea la măsuri concrete 
în vederea dezarmării generale și in 
primul rind a dezarmării nucleare. 
Lupta pentru dezarmare generală 
constituie astăzi una din cele mal 
importante sarcini internaționale ale 
tuturor forțelor antiimperialiste, ale 
tuturor popoarelor lumii".

Pornind de la această situație 
se poate aprecia că în fața Co
mitetului, și implicit a noii sale se
siuni se află, practic, Întreaga gamă 
a problemelor de fond ale dezarmă
rii.

Faptul că armele nucleare consti
tuie in zilele noastre cea mai gravă 
amenințare la adresa tuturor popoa-

Radu BOGDAN 
Marin BUHOARĂ

(Continuare in pag. a VlI-a)
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10 pentru 10
într-una din zilele trecute, 10 

elevi de la liceul din Băicoi 
(Prahova), aflați într-o excursie 
în munți, au hotărît să urce la 
cabană pe Valea Caraimanului. 
cu toate că localnicii le-au atras 
atenția că drumul, accidentat, 
este periculos și in timp de vară, 
darămite iarna ! Pe la orele 11 
noaptea, la cabana Caraiman 
s-au auzit vagi chemări de aju
tor. Cabanierul Nicolae Sbîrcea, 
șeful grupului „Salvamont Si
naia II". însoțit de Ion Zincenko, 
instructor, aflat la cabană, și-au 
luat frînghiile și au plecat. în
tr-adevăr, pe un perete abrupt 
al muntelui se aflau 6 tineri. 
După o acțiune grea, care a du
rat mai bine de 5 ore (au trebuit 
să fie trași cu frînghiile), cei 6 
se aflau în cabana Caraiman. Ei 
au arătat însă că încă 4 colegi 
de-ai lor, porniți pe un alt drum 
sînt, probabil, într-o situație 
grea sau chiar accidentați. Ce- 
rind și ajutorul fechipei „Salva
mont Sinaia I“, al cărui respon
sabil (Mihai Sîrbu) se afla la ca
bana Babele, cei doi au pornit 
din nou în acțiunea de salvare. 
După 10 ore și ultimii 4 elevi se 
aflau la Bușteni, în afara orică
rui pericol. La această acțiune, 
care a durat mai mult de 15 ore. 
au participat 10 alpiniști din Si
naia. 10 oameni cu adevărat cu
rajoși au salvat astfel 10 „vi
teji" care altă dată, sperăm, nu 
se vor mai încumeta la aseme
nea imprudente,

După faptă
De-a lungul a aproape zece 

ani, Silvia Răducanu, gestiona
ră la magazinul alimentar din 
Piața Obor, a adus acestei uni
tăți, prin sustrageri repetate, un 
prejudiciu de 273 000 lei. Sustra
gerile le-a săvîrșit cu acordul 
tacit al gestionarei Maria Chirii 
care lucra împreună cu ea. Nu 
de mult, ambele gestionare au 
compărut în fața instanței de 
judecată. Prin sentința pronun
țată de Secția a 11-a penală a 
Tribunalului municipiului Bucu
rești, Silvia Răducanu a fost 
condamnată la 20 de ani închi
soare, iar M. Ch. la 8 ani închi
soare. Totodată, prin aceeași 
sentință au mai fost condamnate 
la un an și două luni și, respec
tiv, un an și opt luni închisoare 
și revizoarele Alexandrina Pislă 
și Ana. Florescu, penf.ru verifi
carea superficială a gestiunii 
respective.

Fără salvare
Pe șoseaua ce străbate comu

na Burila Mare (Mehedinți) au
tobuzul 31—MH—1241 înghițea 
kilometrii cu viteză de bolid. în 
timp ce solarul Cornel Drăgoi 
iși. concentrase întreaga atenție 
intr-o pasionantă discuție cu pa
sagerii ! In aceste condiții, la km 
7. a ajuns din urmă și a tampo
nat puternic autosalvarea 31— 
MH—1252 care circula regula
mentar pe partea dreaptă. Re
zultatul ? Tînăra Cristina Pau, 
aflată în Salvarea care se în
drepta spre maternitatea din 
Turnu-Severin. a suferit grave 
leziuni interne. Cînd a ajuns la 
spital, medicii aveau să constate 
că fătul decedase. Vinovat, ca 
urmare a imprudenței sale, de 
accidentul petrecut, șoferul ur
mează să răspundă acum în fața 
organelor de resort. Neatenția 
la volan l-a adus intr-o situa
ție... fără salvare.

Sub tensiune |
De cîtva timp, televizoarele și 

aparatele de radio din satul Tîr- 
zii (Vaslui) au amuțit. Cauza ? 
Fluctuații frecvente de curent, 
tensiune scăzută, mult sub limi
ta normală. Desigur, faptul con
tribuie și la deteriorarea apara
telor. Cîțiva săteni s-au adresat 
sectorului de rețele electrice din 
zonă, întreprinderii județene de 
resort, însă situația nu s-a 
schimbat. Consiliul popular co
munal Oltenești este și el la... cu
rent cu această stare de lucruri. 
Cine mai trebuie să intre . 
fir" pentru a-i pune in priză 
electricienii respectivi ?

„pe 
i pe

Călătorii
sprîncenate

Recent, lucrătorii serviciului 
de transporturi din cadrul In
spectoratului județean de miliție 
Iași au efectuat, împreună cu re
prezentanți ai Direcției regionale 
C.F.R., un control pe cîteva tre
nuri de persoane. Printre alte 
constatări, cu această ocazie au 
fost depistați nu mai puțin de 
76 de călători frauduloși. In 51 
dintre cazuri s-au întocmit pro
cese verbale de contravenție ; 
ceilalți 25 de pasageri găsiți fără 
legitimații de călătorie și-au plă
tit biletul pe loc. Se înțelege, cu 
suprataxele de rigoare. Pentru 
vinovați. o lecție binemeritată : 
pentru eventualii amatori — un 
avertisment. Pentru că i-o fi 
stînd călătorului bine cu drumul, 
dar cu bilet de călătorie !

Rubrică redactată de s
Dumitru TÎRCOB
Gheorqbe DAVID 
ți corespondenții „Seînteii'

COMUNA FĂRĂ FEMEI?
...așa s-ar putea crede, după modul 

cum nu sînt reprezentate în conducerea 
cooperativei și a treburilor obștești

Titlul ar putea părea ciudat. Dar 
el ne-a fost inspirat de o realitate, 
de asemenea, oarecum ciudată, deși, 
din păcate, nu rar întîlnită.

Dăbuleni, județul Dolj. Comună cu 
o populație de aproape 16 000 de lo
cuitori. trei cooperative agricole pros
pere, un mare șantier de irigații, 
unități de deservire, instituții social- 
culturale. O comună a cărei dezvol
tare a cunoscut, pe toate planurile, 
un ritm rapid, aici înglobîndu-se fi
resc hărnicia și strădania localnicilor.

— Desigur, tot ce s-a făcut în co
mună reprezintă munca noastră, a 
tuturor — ne spunea tov. Tudor Ie
pure, vechi membru de partid. Și dacă 
judecăm și mai adine, vedem că o 
mare contribuție, alături de bărbați, 
au adus-o femeile.

Am regăsit, într-un fel sau altul, 
această apreciere în opiniile diferite
lor persoane cu care am discutat aici. 
Părerile au l'ost unanime : femeile 
sînt harnice, pricepute, conștiincioase, 
reprezentînd o forță, fără a cărei 
participare activă succesele de pînă 
acum și îndeplinirea planurilor de 
viitor sînt de neconceput, p imagine 
a dimensiunii acestei forțe ne-o dau 
și cîteva fapte semnificative în. viața 
economică și socială a comunei. Mai 
mult de jumătate din brațele de mun
că din cooperativele agricole de pro
ducție o reprezintă femeile. Le gă
sești pretutindeni — în brigăzile de 
cîmp, în cele legumicole, în sectoa
rele zootehnice. Unul din succesele de 
prestigiu ale acestor unități — dez
voltarea sericiculturii — care a adus 
cooperativelor agricole, în ultimii trei 
ani. recunoașterea pe plan național și 
venituri de' peste 3 milioane și 
jumătate lei, este legat exclusiv de 
numele cooperatoarelor de aici.

Multe femei vrednice s-au distins 
în activitatea din unitățile agricole, 
în munca obștească. Din cei aproape 
5 300 000 de Iei, cit reprezintă valoa
rea muncii patriotice prestate anul 
trecut, peste 60 la sută revine colec
tivelor de femei. Se poate vorbi deci 
despre o prezență pregnantă a femei
lor in efortul de zi cu zi pentru dez
voltarea și înfrumusețarea comunei.

Sînt. însă, prezente femeile, pe mă
sura rolului și activității lor, și in 
conducerea treburilor obștei ?

— Sigur. în mod normal ar trebui 
ca femeile să participe într-o măsură 
corespunzătoare la conducerea în
tregii vieți politice, sociale, obștești a 
comunei — ne spunea tov. Florea 
Moraru, vicepreședinte al consiliului 
popular și directorul căminului cul
tural. Din păcate, la noi in comună 
găsești femeile mai ales pe ogor sau 
la munca obștească. Cu totul insufi
cient sînt reprezentate in organele 
de partid, de stat, în conducerea uni
tăților economice.

• O succintă anchetă între
prinsă in comună s-a dovedit 
semnificativă în acest sens. în cele 
trei cooperative agricole, cu (prepon
derență de brațe de muncă-feminine, 
cu sectoare deservite. în majoritate 
de femei, procentul liotăritor 'î'n toa
te formele de conducere, revine,.. 
bărbaților. La C.A.P. „Dritfnul bel
șugului", de pildă, din 25 de echipe, 
doar patru sînt conduse de femei. în 
C.A.P. „1 Mai" nici o femeie nu este 
șefă de echipă, deși, ctfm ne spunea 
Gheorgliita Glăvan, președinta comi
siei de femei din cooperativă, este 
greu de crezut că din cele peste 
1 100 cooperatoare, nici uneia nu i. 
s-ar fi putut încredința o asemenea 
sarcină. Abia în ultima vreme în cele 
trei cooperative agricole a fost aleasă 
și cite o vicepreședintă.

Exemple asemănătoare se pot re
feri la oricare alt sector de activi
tate. Numărul femeilor alese depu
tate este de două ori mai mic decit 
cel al bărbaților — și asta într-o co
mună cu populație preponderent fe
minină. Din cele 67 de profesoa
re și învățătoare (din totalul de 
103 cadre didactice), numai una 
singură îndeplinește o funcție de 
conducere în școală. S-ar putea in
voca faptul că. la începutul acestui 
an, opt inginere au fost numite șefe 
de fermă. Numirea lor în aceste 
funcții, a fost .însă determinată nu de 
calitatea lor de femei, ci de reparti
zarea ca specialiști in comună.

Discutind cu unele cadre din con
siliul popular comunal, din organi-

viața de partid

zațiile de partid din coope
rative, am întîlnit și justifi
carea că promovarea femeilor 
în munci de conducere ar fi împiedi
cată, chipurile, de îndatoririle de fa
milie, de condiția lor de mame și. 
soții.

— Consider că acest punct de 
vedere este o încercare de a jus
tifica lipsa de grijă pentru pro
movarea femeilor și valorificarea ini
țiativei lor, dovedită dc-atîtea ori ca 
prețioasă — ne spunea învățătoarea 
Florica Codreanu. Dar toate rezul
tatele din cooperativele agricole, în 
munca culturală, pe tărîm obștesc nu 
arată destul de convingător că înda
toririle de familie și cele obștești pot 
fi foarte bine împletite ?

Faptul că femeile sînt prea puțin 
promovate în munci de conducere se 
însoțește aici, la Dăbuleni, și de re
partizarea nerațională a unor îndato
riri. Elena Ștefănescu, președinta co
mitetului comunal al femeilor, este, 
totodată, vicepreședintă a consiliului 
popular comunal, membră a comite
tului comunal de partid, membră a 
consiliului de conducere al căminului 
cultural, îndeplinind concomitent 
funcțiile de comandant instructor de 
pionieri, vicepreședintă a consiliului 
județean al pionierilor, membră a 
Consiliului Național al Pionierilor, 
responsabilă a.clouă centre metodi
ce — de comandanți de unități și de 
învățători — ceea ce impune depla
sări repetate în comune învecinate.

— Cred că această practică este de 
natură . să. îngusteze sfera de activi
tate politico-educativă în rîndul fe
meilor — ne spunea tov. Elena Ște- 
fănescu. Există in comună atîtea fe
mei, talentate, fie dintre membrele 
cooperativelor agricole, fie din rîndul 
cadrelor didactice, care ar putea și ar 
merita să li se încredințeze răspun
deri în conducerea obștei. De altfel, 
■înțîlnim încă metoda ■ca femeile „ să - 
fie promovate în diferite organisme 
pe motive de „reprezentare" și nu în 
funcție de ceea ce constituie efectiv 
în viața unui colectiv sau altul.

La comitetul comunal de partid ni 
s-a'prezentat o situație care nu con
stituie nici ea o excepție în ansamblul 
insuficientei preocupări față de pro-, 
movarea femeilor în viața comunei. 
Din 32 de organizații de bază, în nu
mai două funcția de secretar este în
deplinită de femei. De altfel, slaba 
muncă de educare partinică desfășu
rată în rîndul femeilor de către or

ganizațiile de bază rezultă și din 
faptul că din totalul comuniștilor din 
comună femeile reprezintă abia o 
șesime. în anul 1971, din cei 40 de noi 
membri de partid, numai trei sint 
femei ; organizația de bază din coo
perativa agricolă „Drumul belșugu
lui" nu a primit în acest răstimp nici 
o femeie.

în ce măsură comitetul comunal de 
partid ă avut în atenție această stare 
de lucruri, după opinia noastră nefi
rească î S-a inițiat, aici, în vara anu
lui . trecut, o analiză a munții de 
partid în rîndul femeilor, dar care, 
în fapt, s-a redus la o simplă discu
ție în biroul comitetului, fără vreo 
finalitate. Răspunzînd anchetei noas
tre, actualul secretar al co
mitetului comunal de partid, 
Oprea Răduț, ca și ’ alți membri 
ai biroului au arătat că origi
nea acestor neajunsuri se află, în 
primul rind, în stilul de muncă de
fectuos al comitetului de partid, mai 
cu seamă în lipsa unei viziuni colec
tive asupra muncii de partid,- care 
s-a răsfrint și în insuficienta valorifi
care a întregului potențial al organi
zațiilor de bază, al comunei în an
samblul său.

Se impune, de aceea, o analiză e- 
xigentă a activității fiecărui membru 
al comitetului, al birourilor și organi
zațiilor de bază, cit și o studiere pro
fundă a posibilităților de a atrage în 
mai mare măsură femeile Ia condu
cerea treburilor comunei. Fiindcă, așa 
cum s-a arătat în cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la Congresul 
al Il-lea al Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție, fe
meile trebuie să-și găsească un loe 
mai important decit pînă acum în 
conducerea cooperativelor agricole, în 
toate sectoarele de conducere a agri
culturii, ale consiliilor populare, ale 
întregii țări. Este o sarcină de mare 
răspundere, a cărei îndeplinire tre
buie să concentreze și aici, la Dăbu
leni, întreaga atenție a organizațiilor 
de partid.

Maria BABOIAN 
Nistor ȚUICU
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Cu telefericul în munți
Foto : S. CRISTIAN

La fabrica „13 Decembrie// Sibiu

400 DE NOI ARTICOLE
SIBIU (Corespondentul „Seîn

teii". N. Brujan). — Preocupa
tă de participarea 
piatele contractări 
ț.ul pentru semestrul

la apro- 
cu eomer- 
II 1972, ea 

și la cele 16 tîrguri internațio
nale la care a fost' invitata.'prin
tre care Paris, Bruxelles, Mila
no, Utrecht și altele, fabrica de 
piele și marochinărie „13 De- 
cembrie“-Sibiu a executat 400 
de noi modele de marochinărie, 
de la port-vizite și port-chei, 
pină la poșete, serviete, valize 
de voiaj. Calitatea ireproșabilă a

execuției, ca și linia modernă a 
noilor modele sînt principalele 
atribute ale articolelor ce . vor 
intra în competiție. Dintre aces
tea amintim : valizele „diplo
mat" ;cu accesorii de aluminiu 
și ornamentații din mase plastice 
metalizate ; geamantane din 
înlocuitori de piele ; poșete cu 
rame, nichelate și îmbrăcăminte 
din mase plastice realizate prin 
sudură cu curenți de înaltă frec
vență ; genți de voiaj din înlo
cuitori și altele.
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■ i ...
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proiectate și executate nu se po
trivesc cu eșalonarea execuției lu
crărilor la locuințe. De această situație 
vinovat! sîntem în primul rind noi. 
cei care răspundem de gospodăria 
edilitară a orașului, deoarece am ac
ceptat pînă la urmă tot felul de 
justificări.

In anul 1972 în București se 
introduc in subteran peste 130 km 
cabluri electrice. 55 km cabluri tele
fonice. 120 km rețele de apă și ca
nal, ceea ce înseamnă tot atîția kilo
metri de șanț- Ceea ce ne preocupă, 
în mod deosebit. în această privință 
este scurtarea termenelor de execu
ție, ca și realizarea unor lucrări de 
calitate corespunzătoare. în acest 
scop, comitetul executiv a luat mă
sura de a limita prin autorizația de 
construcție volumul de lucrări ce se 
poate executa de către fiecare între
prindere constructoare, in corelație 
cu capacitățile de producție și forța 
de muncă ele care dispune. în acest 
sens, deschiderea de noi șantiere se 
va face numai pe măsură ce altele 
au fost complet terminate.

Multe neajunsuri provoacă circula
ției în general întreprinderile care in
tervin la remedierea defecțiunilor din 
rețeaua edilitară și mai ales acelea 
care „uită" să mai facă la loc pava
jul ori trotuarul așa cum le-au gă
sit. Și în această privință trebuie 
să fim mult mai exigenți.

Deseori se întîlnese tot felul de im
provizații de semnalizare sau pe 
alocuri, semnalizarea lipsește cu desă- 
vîrșire. într-un timp foarte scurt vom 
definitiva, împreună cu Inspectoratul 
miliției municipiului București, mo
dul cum trebuie să fie semnalizate 
șantierele pe grupe de lucrări și 
vom obliga toate întreprinderile să 
se conformeze. Pînă atunci, militia 
trebuie să-și facă datoria...

Ne-am propus ca pentru unitățile 
Consiliului popular al municipiului 
București — I.C.A.B, și I.D.G.B. — 
să înființăm un dispecerat înzestrat 
cu mașini echipate cu radiotelefon. 
care să permită o dirijare promptă 
și o deplasare rapidă a echipelor la 
lucrările unde s-au semnalat defec
țiuni. Pentru dotarea acestor echipe 
cu mașini și' aparatura necesară 
vom solicita sprijinul Comitetului de 
Stat al Planificării.

în scopul înlăturării denivelărilor 
din jurul capacelor, la I.C.A.B. a 
luat ființă o secție de punere „la 
cotă" a tuturor capacelor de la gu
rile de scurgere cît si ale căminelor 
de vizitare, prin aplicarea unor plăci 
prefabricate.

De altfel, multe din neajunsurile 
create de desele intervenții în stra
dă vor dispărea o dată cu amenaja
rea unor galerii edilitare, unde vor 
putea fi introduse toate rețelele sub
terane (în afara conductelor de gaze), 
bd 1 Mai, între Miciurin și Batiu 
Manta, șos. Pantelimon. Calea Victo
riei sînt primele artere ale Capita
lei cuprinse în proiecte pentru a fi 
dotate cu asemenea amenajări.

în ce privește modernizarea căi
lor rutiere, în acest an vom acționa 
în primul rind pentru terminarea 
lucrărilor începute — bd. Bucureștii 
Noi, cal. Rahovei. șos. Olteniței, 
șos. Ciorogîrla, prelungirea b-dului 
Metalurgiei, șos. Giulești — și vom 
pune în funcțiune noi tronsoane de 
circulație pe inele. Astfel, vom da 
in funcțiune legătura pe inelul al

răm „unda verde" pe distanțe mai 
mari. în prezent, construim în tară 
două automate, dintre care unul spe
răm să-l introducem, pentru experi
mentare, în acest an.

ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI 
PE STRĂZI CU SENS UNIC pre
zintă, fără îndoială, multiple avan
taje, cel mai important fiind acela 
că asigură o fluență superioară a

CIRCULAȚIA pe
DRUMURILE PUBLICE

doilea dintre șos. Giurgiului și Spla
iul Dîmboviței, prin str. Căpitan 
Luică, Eremia Popescu, șos. Vitan, 
iar pe inelul de centură vom termi
na legătura între autostrada Bucu
rești—Pitești și șos. Alexandriei. La 
acest capitol trebuie să arătăm că 
ne preocupăm să scoatem din caro
sabil rețelele edilitare și, în primul 
rind, conductele de apă.

Așa cum au remarcat și cetățenii 
în opiniile lor. SEMNALIZAREA DE 
ORIENTARE ÎN CAPITALA este 
încă deficitară. în anumite puncte 
ale orașului, vizitatorilor le este 
greu să se descurce, să ajungă la 
obiectivul căutat din cauza număru
lui insuficient de panouri de orien
tare. Pentru îmbunătățirea acestei 
situații la Direcția de drumuri și 
spații verzi a C.P.M.B. s-a înființat 
o unitate specială , de montare și în
treținere a semnalelor rutiere și a 
semafoarelor. Totuși, rezultatele de 
pînă acum nu sint mulțumitoare. 
Avem un program aprobat de mon
tare a panourilor de orientare Ia 
intersecțiile principale în așa fel ca. 
pină la deschiderea sezonului turis
tic, axa Nord-Sud a orașului, de la 
comuna Otopeni la șos. Giurgiului 
și de la intrarea în București — pe 
autostrada Pitești — pînă la șos. tan
cului. să fie complet terminate.

Cît privește AUTOMATIZAREA 
DIRIJĂRII CIRCULAȚIEI trebuie 
precizat că sîntem în posesia a două 
aparate moderne care să servească 
acestui scop. Unul funcționează în 
piața Romană și al doilea în piața 
Leu. Dar, cu toate că prezintă o 
înaltă tehnicitate, ele nu dau totuși 
rezultatele scontate. Este nevoie să 
luăm măsuri pentru modificarea, în 
primul rind, a programelor lor de 
funcționare. în așa fel incit să 
scurtăm timpul de staționare a auto
vehiculelor și a pietonilor la inter
secții și, în mod treptat, să asigu-

circulației. Sistemul trebuie, firește, 
extins. încă din anul trecut noi 
ne-am propus să organizăm pe sens 
unic o microzonă centrală a orașu
lui. Problema a rămas încă în stu
diu la institutul „Proiect“-București. 
la Direcția de drumuri și șpatii verzi 
a C.P.M.B. și la Serviciul de circula
ție al I.M.M.B. — și trebuie să o ur
gentăm.

Pentru 
în afară 
rie prin
semnalizare 
tentă, metodă experimentată cu bune 
rezultate pe șos. Kiselcff și pe 
Gh. Gheorghiu-Dej.

PASAJELE SUBTERANE sint

TRECERILE DE PIETONI, 
de semnalizarea obligato
indicator. vom folosi și o 

cu lumină intermi-

NOTA REDACȚIEI —

bd.

ab-

solut necesare ; avem gata întocmi
te proiecte de astfel de lucrări lin
gă magazinul universal „Victoria", 
pe bd. N. Bălcescu la intersecția cu 
str. C. A. Rosetti, la Gara de. Nord 
și în alte locuri, dar deocamdată nu 
avem posibilități materiale pentru a 
trece la executarea lor.

PASARELELE ? Ne-am gîndit și 
noi la asemenea soluții care ar 
simplifica circulația, de pildă, la 
uzinele „23 August" și la primăria 
din comuna Otopeni. Problema este 
insă în studiu.

MODERNIZAREA 
constituie, desigur, 
stringentă. Preconizăm lărgirea celor 
de la Cotroceni, Grozăvești și de la 
uzinele „Timpuri Noi". Avem proiec
te pentru ele și, in momentul cînd 
vom avea posibilități materiale, vom 
începe efectuarea lucrărilor. Deo
camdată, in acest an vor fi date în 
folosință .noile poduri de la Strău- 
lești și de la moara Ciurel ; de a- 
semenea, vor începe lucrările

■ construcție a podurilor 
din comuna Dobroești.

Intr-adevăr REFUGIILE 
PIETONI sint încă puține 
și insuficient 
nopții. Anul 
alte 100 de 
tramvai de 
T. Vladimirescu. 
Panduri, bd. Bucureștii Noi, șos. 
teniței. Toate vor fi iluminate 
respunzător. Trebuie spus însă că 
aceste locuri atît de necesare prote
jării pietonilor sînt. din păcate, slab 
supravegheate de către miliție. Mul
te borne de la capete sînt distruse 
și nu facem decit să Ie reparăm 
toată ziua, fără a putea ști cine le-a 
stricat, pentru a se imputa contra
valoarea.

în ce privește FÎNTÎNA „MIORI
ȚA", locul ei este acolo : mutarea 
constituie o problemă.

PODURILOR 
o necesitate

de
Abator și
PENTRU 
la număr 
în timpulsemnalizate

acesta vom amenaja 
refugii în stațiile de 
pe șos. Giulești, 

șos. Viilor.
bd. 

șos. 
Ol- 
co-

ei

Răspunsul conține, fără îndoială, un șir 
măsuri concrete și o serie de acțiuni importante. Considerăm că nu 
fi greșit să se aprecieze, in lumina lui, că problemele circulației rutiere 
ocupă și vor'ocupa un loc tot mai mare în atenția edililor.

In acest sens, răspunsul operativ primit poate fi, desigur, apreciat 
ca începutul unui program de activitate. Aceasta cu atit mai mult cu 
cit în cuprinsul său nu-și găsesc încă deplină elucidare astfel de pro
bleme cum sint:

— măsurile ce se iau pentru respectarea deciziei comitetului exe
cutiv privind coordonarea executării lucrărilor în carosabil de către 
întreprinderile edilitare și salariații acestora ;

— stabilirea unităților responsabile in construcția panourilor de 
orientare, in special a celor luminoase ;

— măsurile preconizate privind semnalizarea prin indicatoare și se
mafoare suspendate și iluminarea semnalizării de orientare pe timpul 
nopții ;

— efectuarea studiului privind organizarea circulației pe străzi cu 
sens unic ;

— dirijarea circulației prin centrale zonale de undă verde ;
■— durata studierii problemei pasarelelor ;
— sistematizarea pieței unde se află fintina „Miorița", semnalizarea 

ei corespunzătoare, vizibilă de la distanță suficientă, îmbunătățirea pa
vajului din .jurul fintinii (dacă, într-adevăr, „mutarea ei constituie o 
problemă", așa cum se afirmă in răspuns).

De altfel. în ședința sa din 15 februarie a.c., Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. a hotărît instituirea unei comisii care să elaboreze pro
puneri in legătură cu dezvoltarea transportului în comun in municipiul 
București. Aceasta reflectă tocmai însemnătatea Și atenția acordată de 
conducerea partidului problemelor de ansamblu ale transportului și 
circulației — probleme inseparabil îngemănate — ca importantă ce
rință economică și socială.

de 
ar

„Pe cartea de vizită 
a localității stau

semnăturile noastre"
Este îndeobște cu

noscut că statul alocă 
fonduri însemnate în 
vederea dezvoltării tu
turor localităților pa
triei. în același timp, 
crește de la an la an 
contribuția cetățenilor 
la buna gospodărire și 
înfrumusețare a ora
șelor și satelor, la 
modernizarea lor. 
Semnatarii multor
scrisori sosite la re
dacție în aceste zile 
vorbesc cu îndreptă
țită mîndrie despre 
realizările obținute 
pînă în prezent
în buna gospodărire și 
înfrumusețare a așe
zărilor, ca și despre 
hotărirea cetățenilor 
de a-și spori de acum 
înainte contribuția in 
acest domeniu, de a 
participa nemijlocit la 
dezvoltarea și înflori
rea localităților.

„Alături de eforturi
le' materiale deosebite 
depuse de stat, o con
tribuție însemnată la 
modernizarea orașului 
Pitești au adus-o locui
torii acestuia, în frun
te cu deputății, care 
au muncit pentru e- 
fectuarea a numeroase 
lucrări edilitar-gospo- 
dărești, adăugind noi 
valori și frumuseți tu
turor cartierelor — ne 
scrie Ion Onicel. Nu
mai anul trecut ei au 
executat prin muncă 
patriotică lucrări de 
peste 34 de milioane 
lei. Am participat re
cent, împreună cu nu
meroși alți cetățeni din 
circumscripția electo
rală nr. 2, la întilnirea 
cu deputatul nostru Ion 
Bădescu. Adunarea a 
avut drept scop stabi
lirea de noi obiective 
de interes obștesc ce 
urmează a fi realizate 
prin contribuția în 
bani și în muncă a ce
tățenilor. S-a hotărît 
să se construiască 
un număr de ateliere- 
școală, creșe și gră
dinițe pentru copii, 
să se amenajeze o pla
jă și două bazine de 
înot pentru eonii, să se 
repare, și modernizeze 
37 de străzi ș.a.m.d.

Este orașul nostru sta' 
pii cartea Sa' de vizită- 
stau semnăturile noas
tre".

După cum aflăm de

la cititorul nostru
Nicu Dumitrescu, și 
locuitorii Lugojului au 
efectuat anul trecut, 
prin muncă patriotică, 
lucrări a căror valoa
re depășește 35 de mi
lioane ; au fost ex
tinse rețeaua de cana
lizare și cea de apă 
potabilă, au fost pa
vate sau asfaltate 14 
străzi, s-au amenajat 
spații verzi pe zeci de 
hectare, s-au execu
tat canale, in lungime 
de 26 km., pentru a- 
părarea zonei inunda
bile a municipiului etc. 
Ion Chingaru, din Cîm- 
pulung-Muscel, Calea 
Pietroasă, nr. 5, ne 
scrie : „Nu de mult, 
cu sprijinul bănesc 
al consiliului popu
lar orășenesc și prin 
munca noastră, a tu
turor locuitorilor de 
pe străzile Calea Pie
troasă, 6 Martie. Ste
fan cel Mare, B. P. 
Hașdeu, C. A. Rosetti, 
s-a introdus o conduc
tă de apă. La această 
lucrare, cele 120 de 
familii din cartier au 
depus peste 15 000 ore 
de muncă. Am început 
acum pavarea străzi
lor. Statul face pen
tru noi atîtea și atîtea. 
care se pot vedea la 
tot pasul. Să ne re
pare și strada, să ne 
facă și trotuare ? Le 
vom face noi. de a- 
cum încolo, contri
buind cu bani și cu 
muncă".

Si în localitățile ru
rale cetățenii mani
festă aceeași lăudabi
lă preocupare. ..în sa
tele de pe valea Slă- 
nicului de Buzău — 
ne serie prof. Dumi
tru Crîstea din satul 
Beșlii. comuna Mîn- 
zălești — se desfășoa
ră. de vreme înde
lungată. o însuflețită 
întrecere pentru gos
podărirea și înfrumu
sețarea așezărilor. Lo
cuitorii comunei Săpo- 
ca, bunăoară — de 
mai multe ori fruntași 
pe județ în gospodări
rea localității — au a- 
menajat. în locul hîr- 
toapelor și. al buruie
nilor, trotuare. . alei 
frumoase, pe care au. 
plantat pomi, fructiferi 
și plopi.

Și exemplul ce
lor din Săpoca a

fost urmat și de cei 
din Cernătesti. Beceni. 
Vintilă Vodă etc. Ei 
și-au propus să rea
lizeze anul acesta, 
contribuind cu bani 
și muncă, și unele 
construcții de interes 
obștesc".

Intr-adevăr, în afa
ra unor amenajări e- 
dilitar-gospodărești, in 
numeroase sate si ora
șe se vor înălța anul 
acesta, și în anii vii
tori, prin contribuția 
cetățenilor, o seamă de 
obiective de interes 
public. „In comu
nele județului Gorj 
— ne informează Au
relian Diaconu, din Tg. 
Jiu — obiectivele ce 
urmează a fi ridicate 
prin contribuția cetă
țenilor au și fost sta
bilite. Enumerăm cî
teva : un cămin cultu
ral în comuna BăleștL 
un dispensar la Dră- 
gotești, două școli ge
nerale la Motru. o gră
diniță de copii ia No
vaci, o casă de cultură 
și o bibliotecă la Tg. 
Cărbunești, un cămin 
cultural și o grădiniță 
de copii la Bumbești- 
Pițicu, un dispensar 
modern și o casă de 
nașteri la Ionești 
ș. a. m. d.“. Și alte 
cîteva despre care 
ne-au scris cetățeni 
din diferite alte lo
calități : o școală cu 
8 săli de clasă în Tu- 
tova Vasluiului, pre
cum și două noi săli 
de clasă și un labora
tor pe lingă școala 
din Pochidia (Panait 
Strat-Delatutova) ; o 
baie comunală in co
muna Coteana — Olt 
(Vasile Tonu); o școa
lă nouă în satul Dol- 
heștii Mici —' Sucea
va (Valeriu Sando- 
vici).

Exemplele de mai 
sus constituie o dova
dă în plus că noua le
gislație privind contri
buția în bani și în 
muncă oferă un ca
dru larg de afirmare a 
inițiativei gospodărești 
a cetățenilor, dornici 
de a-și aduoe contri
buția la propășirea lo
calităților în care tră
iesc și muncesc. --

Alexandru 
STROE

Alarma s-a dovedit 
falsă: nu s-a încălcat 
democrația 

cooperatistă
Cu puțin timp in 

urmă, la redacție s-a 
primit o scrisoare în 
care se semnala că la 
cooperativa meșteșu
gărească „Prestarea" 
din Sinaia „s-a încăl
cat democrația", irn- 
punîndu-se „soluții 
contrare eticii și echi
tății socialiste", ceea 
ce „a mîhnit și con
trariat" colectivul de 
600 de membri ai coo
perativei. Totul a ve
nit ca din senin, in 
seara zilei de 1 fe
bruarie a.c„ cînd 
un vicepreședinte al 
U.J.C.M. Prahova a 
convocat pe neaștepta
te o ședință a consi
liului, cu un singur 
punct la ordinea zi
lei : înlocuirea pre
ședintelui cooperativei 
— se spunea în scri
soare. „S-au purtat 
discuții furtunoase în 
sensul că nimeni din 
consiliul cooperativei 
n-a fost de acord". A- 
tunci trimisul uniunii 
județene ar fi zis : 
„Dacă voi nu votați 
pentru înlocuirea lui, 
îl vom înlocui noi, cei 
de la uniune".

Referindu-se la ca
litățile președintelui, 
autorul scrisorii sub- 
.linia că „el a dus coo
perativa la o dezvol
tare puțin atinsă de 
alte unități. fiind 
fruntașă pe țară". De 
ce a cerut, totuși, u- 
niuneă județeană în
locuirea lui 7 In fi
nal, autorul scrisorii 
cerea „să se analizeze 
cauzele care au- deter
minat U.J.C.M. Praho
va să stopeze avîntul 
dezvoltării acestei coo
perative".

Ce-au arătat investi
gațiile făcute pe ur
mele acestei scrisori ?

Scrisoarea din Sina
ia, deși relatează niște 
fapte care, intr-ade
văr, s-au petrecut 
în amintita ședință 
a consiliului coopera
tivei, ele nu sint con
forme cu... realitatea.

într-adevăr. oonvo- 
carea ședinței consi
liului cooperativei s-a 
făcut pe neaștep

tate ; reprezentantul 
U.J.C.M. Prahova a 
cerut insistent consi
liului să-1 desărcineze 
din funcție pe pre
ședinte ; de asemenea, 
este adevărat, că pre
ședintele are merite în 
dezvoltarea cooperati
vei. Dovedesc toate a- 
cestea că ,,s-a încăl
cat democrația coope
ratistă" ? Nu ! Pentru 
că, grăbindu-se să dea 
asemenea aprecieri ce
lor petrecute în adu
narea consiliului coo
perativei, autorul scri
sorii n-a stat o clipă 
măcar să gîndească la 
alte fapte puse în dis
cuție și care au de
terminat înlocuirea 
președintelui și sanc-

ANCHETĂ

PE URMELE 

UNEI SCRISORI

ționarea altor cadre cu 
munci de răspundere 
din cooperativa „Pres
tarea" : a) perpe
tuarea unor serioase 
deficiențe în activita
tea secției de construc
ții a cooperativei 
(controlul efectuat, la 
indicația comitetului 
județean de partid, 
constatase : execu
tarea de lucrări fără 
contracte și fără în
casarea avansului ; 
nereguli în tinerea e- 
videnței lucrărilor e- 
xecutate ; păgubirea 
avutului obștesc prin 
plătirea ilegală a unor 
lucrări de manoperă ; 
vînzări și împrumuturi 
de materiale din de
pozitul cooperativei 
etc.) ; b) trei cereri a- 
dresate U.J.C.M. de 
către președintele coo
perativei — una cu cî
teva săptămîni în 
urmă — pentru a fi 
înlocuit din funcția 
deținută pe motiv de 
boală.

Dacă autorul sesiză
rii ar fi fost singurul 
om din cooperativa

„Prestarea" care a în
cercat să abată aten
ția de Ia deficientele 
existente, făcind caz 
de „încălcarea" ' urior 
înalte principii ale 
vieții noastre sociale, 
n-am fi vorbit despre 
el în ziar. Din păca
te, o atitudine asemă
nătoare au avut și alți 
membri ai consiliului 
cooperativei. Am de-a 
rîndul, ei s-au împă
cat cu deficientele a- 
rătate mai sus. Cind 
uniunea județeană a 
intervenit pentru a fi 
înlăturate, ca să-și a- 
copere propriile lip
suri, ei au căutat să-și 
apere pozițiile deți
nute în conducerea 
cooperativei, evitînd 
să-și spună părerea 
în legătură cu defi
ciențele constatate și 
susținînd ca președin
tele să rămînă la post. 
Menținerea președin
telui, chiar împotriva 
voinței și a interesu
lui sănătății Iui, deve
nise subit, pentru 
membrii consiliului, o 
condiție a conservării 
unui climat de îngă
duință reciprocă.

Acestea sint, pe 
scurt, faptele. Ele im
pun concluzia că pa
ralel cu efectuarea 
controalelor și aplica
rea măsurilor organi
zatorice, să se comba
tă mentalitățile înapo
iate și tendințele de 
cocoloșire a lipsurilor, 
să se acționeze pentru 
instaurarea unui cli
mat de ordine, disci
plină și corectitudine 
în toate comparti
mentele de activitate 
ale cooperativei meș
teșugărești „Presta
rea" din Sinaia.

N. ENUTA
P.S. : Adunarea ge

nerală a membrilor 
cooperativei, ținută 
între timp, a analizat 
și criticat lipsurile a- 
rătate mai sus. stabi
lind măsuri de îmbu
nătățire a activității. 
Totodată, adunarea 
generală a ales noul 
consiliu de conducere 
și noul președinte al 
cooperativei.

penf.ru
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UNDE SA FUNCȚIONEZE 

CENTRUL DE PERFECȚIONARE 
A CADRELOR?

CONTRASTE
Din 
sau

an in paște... 
din 30 in 30

Aflată în plină desfășurare, activitatea de reciclare, de perfecționare a pregătirii tehnico-profesionale a 
cadrelor din economie se îmbunătățește continuu, atît în privința conținutului, cît și a formelor pe care le îmbracă 
în practică. In acest sens, o serie de întreprinderi și centre de perfecționare a cadrelor au acumulat de pe 
acum o experiență valoroasă în acest domeniu, care merită să fie cunoscută și extinsă. Publicînd, chiar succint, 
cîteva date și fapte ce relevă aceste rezultate, aducem în discuție și alte elemente legate de mersul reciclării, al 
perfecționării pregătirii cadrelor, pe care Ie supunem atenției forurilor de resort cu responsabilități în acest 
domeniu.

De ce la Ploiești pentru petroliști în sectorul de tricotat al Fabricii de ciorapi din Timișoara
Foto : M. Andreescu

încă de la șfîrșitul anului 1969, Mi
nisterul Industriei Chimice a înfiin
țat, la Ploiești, un centru de perfec
ționare a inginerilor tehnologi din 
industria de prelucrare a țițeiului, 
Cînd a apărut Legea nr. 2, anul tre
cut, privind perfectionarea pregătirii 
profesionale a lucrătorilor din unită
țile socialiste, acest centru acumu
lase, deci, o experiență în acest do
meniu.

De ce s-a înființat la Ploiești cen
trul de perfecționare de care amin
team și nu în altă parte ? Deoarece 
s-a considerat — și pe bună dreptate
— că acesta trebuie să se afle și din 
punct de vedere geografic-econo- 
mic în „miezul" activității productive, 
în apropierea numeroaselor rafinării 
din zonă și a marii baze petrochimice
— cea de la Brazi, Această amplasare 
a centrului a dat posibilitatea să se 
lege mai strîns teoria cu practica, să 
se cunoască operativ cerințele pro
ducției, să se orienteze precis, în 
funcție de aceste cerințe, tematica 
perfecționării pregătirii tehnico-pro- 
fesionale a cadrelor. în plus, la Plo
iești se' află un mare număr de lec
tori bine pregătiți în domeniul de 
specialitate respectiv : oameni de 
știință, cercetători, ingineri din ca
drul celor două institute de cercetări 
din localitate, din centrala indus
trială de petrol și de la rafinăriile 
din Ploiești și Brazi.

Corespunzător acestor condiții, la 
alcătuirea tematicilor de studiu s-a 
ui'mărit, în primul rînd, aprofunda
rea cunoștințelor, de specialitate, ți- 
nîndu-se seama (de cele măi hoi rea-’: 
lizări pe plan național și mondial 
sub aspect tehnic și tehnologic, cît și 
de necesitatea îmbogățirii cunoștin
țelor tehnico-profesionale cu cele mai 
noi concepții de organizare și condu
cere a activității de producție. De

plasările de lucru pe teren, la insta
lațiile cele mai moderne de la Brazi, 
de la rafinăriile Teleajen și Nord, 
într-o serie de laboratoare de cerce
tare, ateliere de proiectare și la sec
torul de calcul electronic, au comple
tat cunoștințele acumulate de 
cursanți și le-au lărgit considerabil 
orizontul științific-profesional.

Este drept, o perioadă de 4 săptă
mâni — cît durează un ciclu de per
fecționare — nu poate fi considerată 
ca suficientă pentru însușirea unui 
bagaj prea bogat de cunoștințe ; con
siderăm, totuși, că în acest interval 
este posibil să se obțină progrese 
însemnate în ceea ce privește siste
matizarea și aducerea „la zi" a cu
noștințelor de specialitate ale ingi
nerilor cursanți. Nu este o apreciere 
gratuită, ci o concluzie dovedită de 
fapte. Iată despre ce e vorba. S-a 
stabilit ca, după încheierea cursuri
lor, fiecare inginer să elaboreze o 
lucrare de absolvire, pe care s-o pre
zinte centrului într-o perioadă de 6 
luni. Tematica acestor lucrări este 
propusă de unitatea unde își desfă
șoară cursantul activitatea și reflectă 
cerințele îmbunătățirii activității ra
finăriei sau combinatului respectiv. 
O dată lucrarea încheiată, ea este 
prezentată comisiei de examinare. 
Pînă în prezent, au avut loc 10 se
siuni pentru absolvirea cursurilor de 
perfecționare, prin fața comisiilor tre- 
cînd peste 200 de ingineri tehnologi 
din rafinăriile ploieștene, de la Pi
tești, Brazi, Borzești și din cadrul în- 
trepriliderilor de transport și livrare 
8 produselor petroliere. Remarcabil 
este faptul că unele dintre lucrările 
de absolvire au indicat soluții care, 
aplicate în unitățile respective, au 
determinat creșterea sensibilă a efi
cienței economice. în această ordine 
de idei, aș vrea să amintesc lucrarea

„Valorificarea superioară a reziduului 
obținut la instalația pentru redistila- 
rea uleiului de transmitere", autor 
ing. E. Perescu, în care se prevăd 
soluții tehnice capabile să ofere un 
spor de beneficiu de peste 5 milioa
ne lei pe an. în lucrarea „Ameliora
rea calității și posibilitățile de mă
rire a producției de uleiuri de trans
formator", . autor ing. Ion Buzar, se 
fac propuneri care să ducă la eco
nomii de peste șapte milioane lei. De 
asemenea, aplicată în practică, lu
crarea ing. A. Taină, „Analiza posi
bilităților de îmbunătățire a transpor
tului de produse petroliere pe con
ductă magistrală" va avea o eficientă 
de peste 11 milioane lei pe an, iar 
lucrarea „Considerațiuni tehnico-eco- 
nomice asupra fabricației de aditivi", 
de ing. S. Petroff, conține propuneri 
care vor permite obținerea unei eco
nomii de peste un milion și jumă
tate lei valută anual.

Rezultatele obținute pînă acum de 
Centrul de perfecționare a cadrelor 
de la Ploiești pledează pentru dez
voltarea activității de reciclare a ca-, 
drelor cu pregătire tehnică supe
rioară, în strînsă legătură cu cerin
țele concrete ale producției. în a- 
ceastă direcție, forurile de resort au 
îndatorirea de a elabora neîntîrziat 
instrucțiuni și metodologii de organi
zare a unor asemenea centre terito
riale, în „miezul" activității produc
tive, după cum spuneam, cît mai a- 
proape de unitățile în care se hotă
răște, soarta îndeplinirii planului pe 
acest ăn și în întregul cincinal.

Dr. ing. Ion GHEJAN 
responsabilul Centrului 
de perfecționare a inginerilor 
tehnologi din industria de prelucrare 
a țițeiului de la Ploiești

De ce la Maramureș pentru mineri
Nu cred că exagerez cînd afirm că, 

în industria minieră, se întîlnesc mai 
mult decît în oricare, altă ramură 
economică unele din cele mai com
plexe activități. Specialistul miner 
este pus față-n față cu diverse pro
bleme de geologie, mineralogie, fo
raj, explozivi, microclimat, de ener
gie electrică, de mecanică și rezisten
ta materialelor ș.a. în această situa
ție, pe noi, cei de la Centrala indus
trială de minereuri neferoase din 
Baia Mare, ne preocupă în cel mai 
înalt grad asigurarea unui cadru or
ganizatoric propice pentru îmbogăți
rea orizontului de cunoștințe ale spe
cialiștilor, ale tuturor minerilor și 
preparatorilor, ale geologilor. Am 
ajuns la concluzia că perfecționarea 
pregătirii profesionale a cadrelor din 
unitățile centralei noastre trebuie 
realizată nu în alt centru industrial 
din țară — Ia București sau Ia Pe
troșani, bunăoară — ci aici, Ia Baia 
Mare. Cînd fac această apreciere, mă 
gindesc că, și în acest vechi centru 
minier, care este Maramureșul, avem 
condiții foarte bune pentru a asigura 
o perfecționare a pregătirii de spe
cialitate — în cadrul cursurilor de 
reciclare — la un nivel calitativ care 
să răspundă pe deplin exigențelor 
producției moderne.

Din regiunea minieră a Maramu
reșului au izvorît multe idei valoroa
se, fructificate apoi în industria mi
nieră din țară, iar unele chiar și 
peste hotare. Apoi, aș vrea să amin
tesc că în bazinul nostru minier e- 
xistă cele mai complexe condiții de 
exploatare a zăcămintelor — de la 
exploatări la zi, Ia cele din subteran, 
de la simple procese de concentrare 
a mineralelor, la complicate' tehno
logii de separare a acestora în anu
mite concentrate de metale neferoase, 
prin flotare sau prin hidrometalur- 
gie ; totodată, dispunem de o gamă 
largă de mijloace de control a pro
cedeelor de prelucrare.

Mai mult, unitățile centralei noas
tre și ale celei de metalurgie nefe
roasă, tot din Baia Mare, dispun de 
laboratoare, stații-pilot. centre de do
cumentare ș.a., iar Institutul de sub- 
inginerî din localitate poate furniza 
personalul didactic necesar unei bune 
și corespunzătoare pregătiri a spe
cialiștilor. Avem deci asigurate ma
joritatea condițiilor necesare perfec
ționării pregătirii profesionale a ca
drelor tehnice de diverse specialități 
din mineritul metalifer neferos.

Firește, nu excludem necesitatea 
de a solicita și concursul unor cadre 
de înaltă calificare de la Academia 
Republicii Socialiste România, insti
tute de învățămînt superior., institute 
de cercetare și proiectare din tară. 
Evident, este mult mai economicos, 
însă, ca acești specialiști să se depla
seze Ia Baia Mare, pentru o anumită 
perioadă, decît un număr mult mai 
mare de cadre inginerești să fie con
centrate în alte centre. în Capitală 
sau alte locuri. în acest mod, cadrele 
noastre inginerești, tirmînd cursurile 
la Baia Mare, vor vedea — pe viu. Ia 
fața locului, în mine. în uzine de 
preparare și metalurgice — care sînt 
realizările, problemele de natură or
ganizatorică. tehnică, de cercetare 
științifică din unitățile de exploatare 
și prelucrare a metalelor neferoase

ce trebuie rezolvate în interesul eco
nomiei naționale. De asemenea, spe
cialiștii, academicienii, profesorii uni
versitari ș.a. — desigur, și factorii de 
răspundere din acest sector — vor 
avea posibilitatea de a cunoaște mai 
bine zona minieră maramureșeană, 
de a pune umărul mai mult decît 
pînă acum la. soluționarea probleme
lor îmbunătățirii acestei activități de 
bază a industriei, de a admira — de 
ce nu — frumusețile naturii acestor 
locuri, schimbările petrecute în viața 
și munca minerilor.

Ținînd seama de toate aceste argu
mente, aș propune să se organizeze 
la Baia Mare și cît mai repede cursu
rile de perfecționare a pregătirii pro

fesionale a specialiștilor din mineri
tul metalifer neferos. Cred că s-ar 
greși (așa cum intenționează unele 
foruri de resort) dacă activitatea de 
reciclare a cadrelor din mineritul ne
feros s-ar face într-un alt centru de
cît în bazinul maramureșean, unde 
există, așa cum afn arătat, condiții 
dintre cele mai bune pentru ridica
rea măiestriei profesionale a specia
liștilor mineri, în conformitate cu ce
rințele producției moderne, cu inte
resele de ansamblu ale economiei.

Dr. ing. Vaier GABRIAN 
directorul general al Centralei 
minereurilor neferoase 
din Baia Mare

MARTIE A DAT STARTUL 
LUCRĂRILOR AGRICOLE

DE PRIMĂVARĂ
Semințele să ajungă 

neîntîrziat în cooperativele agricole
La începutul acestei săptămîni, biroul co

mitetului de partid al județului. Neamț a a- 
nalizat stadiul pregătirilor pentru campania 
de primăvară. A rezultat că una din pro
blemele cele mai urgente care trebuie re
zolvată este asigurarea și pregătirea semințe
lor. O bună parte din măsurile stabilite cu 
acest prilej au și început, să fie aplicate. Ne 
referim, în primul rînd, la impulsionarea lu
crărilor de control al semințelor prin labo
ratorul județean, la condiționarea unor 
stocuri de semințe din producția proprie a 
unităților etc.

Dar, deși campania agricolă de primăvară 
bate la ușă, mai sînt conduceri de unități 
care nu Se grăbesc să definitiveze pregăti
rile, astfel incit însămînțările să se poată 
desfășura în bune condiții. Pînă la 1 martie 
a.c„ în magaziile centrului de semințe din 
Roman se mai aflau încă 60 tone de mazăre, 
35 tone semințe de in și 74 tone porumb care 
așteptau să fie ridicate de către unitățile be
neficiare. Ing. Nicolae Trifan, șeful centru
lui, ne relata că în această situație se află a- 
celeași cooperative agricole care an de an 
amină, pînă în ultimul moment, transportul 
semințelor. De pildă, cooperativele agricole 
din Bozienii de Jos, Oniceni și Valea Ursului 
abia după urnite insistențe au trimis la bază 
delegați să ridice semințele de in și mazăre, 
dar aceștia nu aveau asupra lor nici cel 
puțin documentele, de decontare a sacilor.

în unele unități s-a constatat o lipsă de o- 
riehtare din partea , specialiștilor în ce pri
vește eșalonarea corectă a acțiunii de pregă
tire a semințelor. Astfel. în cooperativele a- 
gricole din Goșman, Războieni, Tămășeni, 
Zănetti și altele pregătirile au început cu 
semințele, care vor fi folosite către șfîrșitul 
lunii aprilie, în timp ce s-a neglijat aduce
rea din baze a semințelor de mazăre și mă- 
zăriche care se însămințează în urgența I 
din campania de primăvară.

O mai mare atenție trebuie să se acorde 
condiționării semințelor provenite din pro
ducție proprie. Consiliile de conducere din 
cooperativele agricole Poienari și Talpa nici 
pînă acum nu au întreprins nimic pentru 
condiționarea semințelor provenite din lotu-

rile proprii și nici n-au trimis probe la labo
rator pentru a cunoaște valoarea acestora.

Asigurarea fondului de sămînță necesară 
pentru campania agricolă de primăvară este 
condiționată și de alți factori din afara ju
dețului Neamț. Ne referim la organele agri
cole din județele Prahova, Brăila și Boto
șani care, în ciuda timpului îndelungat de 
cînd cunosc sarcinile asumate, nici pînă în 
prezent nu au trimis unităților agricole din 
județul Neamț cantitatea de 75 tone floarea- 
soarelui și 50 tone fasole. în urma interven
țiilor făcute, în ultimele zile a început să 
apară sămînța prevăzută, dar în cantități 
mici, „cu țîrîita", ceea ce necesită deplasări 
costisitoare, cu mijloacele de transport ale 
cooperativelor • agricole, pînă la . centrul din 
Roman. .

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

Locul tractoarelor
este pe cîmp,
nu pe butuci

(Urmare din pag. I)

INTRE PIAN $1 CAPACITATEA REALA DE PRODUCȚIE
(Urmare din pag. I)

vreme ce acele fabrici, care sînt pro
filate pe realizarea de case prefabri
cate și alte sortimente, nu lucrează 
la Întreaga lor capacitate, alte uni
tăți — care pot realiza alte produse 
necesare economiei naționale — cau
tă să „suplinească" ceea ce în mod e- 
fectiv s-ar putea realiza în fabricile 
combinatului din Bacău.

Mai pot fi aduse în discuție și alte 
cauze care generează obținerea unor 
indici scăzuți de utilizare a capaci
tăților de producție, considerați ade
seori ca o „fatalitate" și fiind cu
prinși ca atare în plan. Este vorba, 
de pildă, de problema „locurilor în
guste". a consecințelor lor asupra fo
losirii depline a potențialului sec
țiilor unei întreprinderi.

— înzestrarea fabricii de mobilă 
cu cîteva mașini absolut necesare, 
cum ar fi agregatul pentru croit plăci 
aglomerate din lemn și placaj, ma
șina de aplicat furnire pe canturi, 
mașina de înăsprit și calibrat panouri 
de mobilă — ne spunea ing. Romeo 
Marin, director general adjunct al 
Complexului de exploatare și indus
trializare a lemnului din Bacău — ar 
lichida „strangulările" de pe fluxul 
de fabricație și, in acest fel, am pu
tea folosi toate celelalte utilaje pe 
care le avem la întreaga capacitate. 
Desigur, am realizat și vom realiza, 
în continuare, unele mașini prin au- 
todotare, dar de ani de zile solicităm 
ministerului nostru să ne sprijine în 
procurarea utilajelor amintite, pe 
care nu le putem fabrica în atelierele 
noastre. Cred că, dacă am încărca la 
capacitatea maximă toate mașinile de 
care dispunem în prezent la fabrica de 
mobilă, am putea obține o producție 
suplimentară anuală de cel puțin 1.5 
milioane de lei.

Situații de acest gen am identificat 
și în alte întreprinderi ale industriei 
lemnului. La ora actuală, „strangulă
rile" în fluxul tehnologic provoa
că slaba folosire a unor utilaje 
și mașini. Calculele arată că, 
prin eliminarea „locurilor înguste".

Ia fabricile de mobilă din cadrul 
C.I.L. Pipera, indicele de utilizare a 
capacităților de producție ar putea 
crește de la 72 Ia sută la 93.2 la sută; 
din cadrul C.E.I.L. Cluj de la 79 Ia 
97 la sută, C.E.I.L. Iași de la 77 la 
85,2, iar Ia C.E.I.L. Oradea de Ia 89 Ia 
94 la sută. Acum, aceste mari rezer
ve nu sint cuprinse în plan. De ce ? 
Ce fel de plan, la nivel de întreprin
dere, este acela care nu asigură 
fructificarea tot mai intensă a tu
turor posibilităților interne ale pro
ducției. care nu satisface în cel 
mai înalt grad balanțele de pro
duse ale economiei naționale ? S-ar 
putea ridica întrebarea : sînt oare ne
cesare, în toate aceste unități, inves
tiții deosebite pentru procurarea unor 
utilaje care să asigure normalizarea 
fluxului tehnologic ? Nicidecum ! Nu 
trebuie să se aștepte nici indicații, 
nici măsuri de la forurile economice 
centrale, ci este necesar să se ac
ționeze energic, la nivelul combina
telor și centralelor industriale, al de
partamentului de resort pentru re
distribuirea unor mașini și utilaje 
disponibile în alte unități, intensifi
carea acțiunii de autodotare și orga
nizare științifică a producției și a 
muncii, să se mobilizeze pe deplin 
creativitatea colectivelor, resursele 
din centrale și întreprinderi.

Iată, de pildă, la ce rezultate inten
ționează să ajungă colectivul uzinei 
„Progresul" din Brăila, printr-o mai 
bună organizare a producției și a 
muncii. Cu toate că, în anul trecut, 
față de alte întreprinderi din cadrul 
ministerului de resort, uzina brăilea- 
nă a înregistrat un indice de utili
zare a mașinilor mai mare (76,4 la 
sută), totuși și aici sînt mari posibili
tăți ca acest indice să fie îmbunătă
țit substanțial. în primul rînd. nu 
toate mașinile lucrează în cele trei 
schimburi : există o mare fluctuație 
de salariați ; apoi, un număr de tineri 
nu-și îndeplinesc normele din cauza 
pregătirii lor profesionale insuficiente.

— Pentru punerea în valoare a tu
turor acestor posibilități — ne relata 
tov. director Dumitru Avramescu. de

la Grupul de uzine „Progresul" din 
Brăila — va fi nevoie să micșorăm 
numărul de salariați din secțiile și 
serviciile auxiliare și să mărim nu
mărul de muncitori așchietori. de care 
uzina are mare nevoie. Vom extinde 
cel de-al treilea schimb la toate ma
șinile cu productivitate mare. Ne 
gîndim să creăm condiții cit mai 
bune de muncă și viață pentru mun
citorii așchietori și vom acționa în 
scopul asigurării unei mai mari sta
bilități a oamenilor pe mașjni. Pre
conizăm, de asemenea, să realizăm o 
specializare mai profundă a muncito
rilor și, în cel mai scurt timp, să ame
najăm linii tehnologice specializate.

Deci, există reale rezerve de utili
zare completă a capacităților de pro
ducție ; rămine ca ele să fie fructifi
cate prin măsuri eficiente, operative. 
Indicatorii planificați ai folosirii ma
șinilor și utilajelor vor putea reflecta 
fidel potențialul productiv al uzinei, 
ceea ce este deosebit de important.

An de an, în cele trei ramuri in
dustriale amintite, se cheltuiesc în
semnate fonduri de investiții pentru 
crearea unor noi capacități de pro
ducție și lărgirea celor existente, 
pentru asigurarea bazei tehnico-ma- 
teriale capabile să permită obținerea 
unor ritmuri înalte de creștere a pro
ducției. Esențialul este ca în fie
care întreprindere, în fiecare cen
trală să se pună un accent deosebit 
pe analiza concretă a modului cum 
se utilizează fondurile fixe producti
ve și, deci, să se fundamenteze judi
cios sarcinile de plan, in așa fel incit 
să se asigure realizarea unor producții 
cît mai mari pe seama capacităților 
existente. Bineînțeles, problemele tre
buie rezolvate nu ca un scop în sine, 
ci în strînsă legătură cu nevoile eco
nomiei naționale, realizîndu-se pro
duse care au desfacerea asigurată — 
prin comenzi și contracte la intern și 
export — în așa fel incit eforturile 
întreprinderilor de a amplifica gradul 
de folosire a mijloacelor tehnice, a 
timpului de lucru și a forței de mun
că să genereze în practică o înaltă 
eficiență economică.

relor reparate nu prezintă siguranță în ex
ploatare pentru întreaga campanie, întrucît 
s-au montat unele piese cu un grad avansat 
de uzură. E vorba de pinioane de atac, co
roană conică și altele, adică cele pe care 
n-am avut cu ce le înlocui. Cele mai mari 
greutăți le avem cu întreprinderea de apro
vizionare nr. 12, care nu ne pune la dispo
ziție piesele și materialele necesare sau o 
face cu mari întîrzieri.

Pentru a lămuri această problemă facem 
o vizită la întreprinderea de aprovizionare 
a agriculturii nr. 12 din Cluj. Aici, camioa
nele intră și ies pe poartă, altele stau să le 
vină rîndul.. De ce se pierde atîta timp pen
tru procurarea unei piese oarecare ? Ing. Ilie 
Tîmpănaru, director comercial al întreprin
derii, ne răspunde :

— întreprinderea noastră nu dispune de 
unele piese indispensabile, cum ar fi bloc- 
cilindru, arbori-motor, pinioane de atac, pi
nioane de transmisie și altele, pe care 
Uzina de tractoare din Brașov și U.F.R.M.A.j 
Codlea și alți furnizori 

foarte
face

livrează 
și ne- 

___  __ _____ . cerințe
lor celor' mai ‘ bine de 800 de beneficiari 
dintr-un mare număr de județe și din alt 
motiv. Numai cu un an în urmă s-a con
struit acest depozit care e o „căciulă" prea 
mică pentru o activitate atît de mare. La 
construcția lui nu s-a ținut seamă de sarci
nile creseînde ce stau în fața agriculturii, 
întrucît clădirea este neîncăpătoare, multe 
piese Ie depozităm sub cerul liber. Apoi, cu 
personalul pe care-1 avem, nu facem față 
deservirii. Se depune azi comanda, dar o 
putem satisface numai peste 5—6 zile. Dacă 
oamenii nu pot aștepta, camionul face cale 
întoarsă și revine peste cîteva zile. Atunci 
cînd s-a stabilit necesarul de personal s-a 
avut în vedere manipularea unui volum de 
valori de circa 50—60 milioane. Or, el a 
ajuns in 1971 la 300 milioane. Cu toate aces
tea, atît eu, cît și ceilalți din conducere în 
loc să ne ocupăm de probleme de coordo
nare, lucrăm la facturări. Dar. și așa, lucru
rile se împotmolesc la magazie, unde numai 
gestionarii nu pot elibera marfa.

Desigur, asemenea strangulări nu s-ar în- 
tîmpla dacă aprovizionarea cu piese de 
schimb și materiale s-ar face ritmic, dacă 
stațiunile de mecanizare n-ar lăsa totul pen
tru ultimul moment. De altfel, s-a dovedit 
că acele stațiuni care și-au organizat temei
nic munca, în care reparațiile nu constituie 
o problemă de campanie, iar recondiționarea 
pieselor de schimb este privită cu răspun
dere întîmpină acum campania agricolă de 
primăvară cu . tractoarele și mașinile bine 
pregătite. Cei care mai umblă acum duDă 
piese de schimb numai gospodari nu se pot 
numi.

Lucrările agricole de primăvară au început. 
Trebuie depuse eforturi, ca toate tractoarele 
și mașinile agricole să funcționeze irepro
șabil, să se asigure condiții tehnice pentru 
înlăturarea, pe parcurs, fără întîrziere. a ori
căror defecțiuni. Semănatul făcut la timp și 
în condiții calitative superioare constituie 
prima condiție a obținerii unor recolte mari. 
Mecanizatorii trebuie, deci, să fie la da
torie.

decit în 
regulat.

cantități 
Nu putem

nu le 
mici 
față

Cînd o instituție 
oarecare are nevoie 
de o construcție se a- 
dresează, cum este și 
normal, unei între
prinderi de construc
ții. Tot așa a procedat, 
cu doi ani în urmă, 
U.J.C.C. Vaslui. Avînd 
nevoie de două unități 
comerciale —■■ un ma
gazin universal în 
comuna Pungești și 
un motel în localita
tea Moara Grecilor — 
s-a adresat întreprin
derii de construcții a 
Uniunii județene a 
cooperației de consum 
Bacău cu care a în
cheiat contracte. Ter
menul de predare a 
fost fixat de comun 
acord : 30 decembrie 
1970. Din vina con
structorilor lucrările 
înaintau încet și cele 
două părți au conve
nit să amîne termenul 
cu încă cîteva luni. 
Apoi, după alte dis
cuții, s-a ajuns la o 
altă dată — 30 decem
brie 1971. „Cu toate că 
le-au fost puse la dis

poziție toate mate
rialele necesare și în 
cantități îndestulă
toare, constructorii au 
venit și... nu prea la 
lucru", spunea tov. V. 
Vieru. președintele 
U.J.C.C. Vaslui. Nici 
pînă in prezent uni
tățile comerciale nu 
sînt terminate. S-au 
trimis între timp te
legrame, s-au dat zeci 
de telefoane. între
prinderea de construe-, 
ții a U.J.C.C. Bacău 
a rămas insensibilă. 
Cei de la Vaslui nu 
știu ce să mai . între
prindă pentru a-i de
termina pe construc
tori să-și facă datoria 
pină la capăt, respectiv’ 
să respecte legea con
tractelor.

...Deși nu prea înțe
legem motivele de im
pacientare : din mo
ment ce constructorii 
și-au făcut o tradiție 
aminînd lucrările de 
la un 30 decembrie la 
altul, nu-i destul timp 
pină la șfîrșitul anu
lui ?

Felicitări cuvenite 
pentru o bucurie 

efemeră
Cooperatorii din co

muna Nana, județul 
Ilfov, au hotărît să 
construiască adăpo
sturi spațioase și mo
derne pentru o fermă 
de 5 030 capete porci 
grași pe an. Au pro
curat fondurile nece
sare, au contractat 
lucrarea cu unitatea 
de construcții, au pro
curat efectivele de 
porci matcă pentru 
popularea adăposturi
lor, au asigurat și fu
rajele necesare. Se a- 
propia termenul de 
luare în primire a u- 
nora din hale. Nu
mai că pe locul sta
bilit nu se construia 
nimic. Constructorii 
s-au scuzat repede : 
„Nu avem materiale". 
Intuind pericolul ce-i 
paște, cooperatorii au 
pornit cu camioanele 
prin țară : după ci
ment pe la Medgidia, 
după plăci de azboci
ment pînă pe la Ora
dea; după v cherestea și 
alte materiale pe la 
diferite baze de a- 
provizionare. Construc
torul juca însă bă
tuta pe loc. „N-a
vem oameni" — au

zis ei. Și de data a-; 
ceasta cooperatorii 
le-au dat ajutor. în 
vara anului trecut, 
după mai multe amî- 
nări, s-a stabilit că, în 
toamnă, să fie ga
ta primele grajduri. 
N-au fost gata nici în 
toamnă, nici la începu
tul iernii, cînd porcii 
se sufocau in vechile 
adăposturi din lipsă de 
spațiu. Bucurie însă în 
ianuarie, anul acesta, 
cînd constructorii aua- 
nunțat că sînt gata o 
parte din adăposturi. 
Bucurie prematură. 

’ Temperatura în adă
posturi era aproape ca 
afară. Au venit spe
cialiști și aii constatat 
că conductele sînt sub
dimensionate și că: lu
crările trebuie refă
cute. Desigur, cu alte 
materiale și cu ' alți 
bani. Se presupune că 
prin lunile mai, iunie, 
iulie se va ajunge ca 
în grajduri să fie cald. 
Va fi, desigur, „meri
tul" respectivilor con
structori cărora tre
buie — sau, mai (pre
cis, ar trebui să li se 
adreseze felicitările 
cuvenite. Neapărat ceîe 
cuvenite !

Croitorii cei mari 
și anteriul lui Arvinte

Semnalam, în urmă 
cu cîteva luni, tot în 
cadrul acestei rubrici, 
modul defectuos în 
care întreprinderile 
„Argeșana" din Pitești 
și „Integrata" din Con
stanța livrau produsele 
lor Fabricii de con
fecții din Călărași. A- 
cum aducem în cen
trul atenției forurilor 
de resort o cu totul 
altă poveste ! Nu se 
mai plîng călărășenii, 
ci craiovenii. în pri
mele două luni ale a- 
nului. „Argeșana" a 
acumulat o restantă 
față de Fabrica de 
confecții din Craiova 
de mii de metri pă- 
trați stofă, iar „Inte
grata" — de alte mii 
de metri pătrați. Lipsa 
de materie primă a

provocat greutăți în 
organizarea procesului 
de producție la fabrica 
din Craiova, cu reper
cusiuni bineînțeles ne
gative asupra pro
ductivității muncii, a 
indicilor de utilizare a 
mașinilor. Semnalam și 
atunci cum delegații 
călărășenilor mergeau 
la fabricile din Con
stanța și Pitești după 
stofe și veneau... fără. 
Acum merg delega
ții fabricii craiovene. 
Zona de reclamații. ne
ajunsuri și deficiențe 
se mută, după cum se 
vede, dintr-un loc în 
altul, precum petecul 
de pe anteriul lui Ar
vinte. Care, probabil, 
aștepta și el stofă de 
la respectivele între
prinderi.

Vine 1 aprilie,
pregătiți păcălelile

Și în agricultură 
timpul e bani — iată o 
deviză care a fost insă 
înțeleasă într-un mod 
foarte original de con
structorii și instalatorii 
de la I.F.A.A. Bucu
rești și I.R.E. Călărași, 
care au contractat în 
1968. cu termen de 
execuție 15 mai 1969, 
amenajarea pentru iri
gații a 1 600 ha la coo
perativele agricole de 
producție Slobozia Nouă 
și Gheorghe Lazăr. ju
dețul Ialomița. Cele 
două antreprize au a- 
mînat pînă acum pu
nerea în funcțiune de 
patru ori. ultimul ter
men fiind 31 martie 
1971. Exact ultima zi a 
lui martie, nu cumva 
să fie 1 aprilie, ziua 
păcălelilor. „în 
zile recepționăm 
rea" — declara 
cu o săptămînă 
tea ultimului 
— 31 martie 1 
ing. Gheorghe 
ramihai, șeful 
tierului. „Ne-au 
cureat mult timpul 
nefavorabil, instalato

cîteva 
i lucra- 

rifos. 
înain- 
soroc 

1971 - 
> Ca- 

șan- 
în-

rii de la I.R.E. Călă
rași, care au lucrat 
sporadic". Reprezen- * 
tantul celeilalte antre
prize, ing. Gheorghe 
Chendea, arunca și el 
senin vina pe seama 
constructorului, „care 
nu respectă graficele" 
etc. După acest schimb 
de gratulări, termenul 
s-a mai prelungit din 
nou. Și iată, după a- 
proape un an, rezulta
tul promisiunilor rela
tat de Nicolae Crețu, 
inginer-șef de la coo
perativa agricolă Slo
bozia Nouă: „La sta
țiile de pompare de la 
Ialomița și Gheorghe 
Lazăr nu s-a făcut ra
cordul. din nou apa a 
început să se infiltre
ze în interior, barajul 
lacului este 
nat, canalul 
subdimensionat, 
nu se pot face 
bele". Se va da 
nou termen ? Desigur. 
Noi propunem 31 mar
tie. Exact ziua de 31 
— nu cumva să se con
funde cu 1 aprilie, ziua 
păcălelilor

netermi- 
principal 

deci 
pro- 

un
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CARTEA VIEȚII
SATULUI DE AZI

puncte de vedere
organizate

depășit, ci

de in-

există un sat românesc

ROMÂNIA FILM prezintă săptămîna viitoare

represiunilor antimuncitorești din Ame
rica anilor '20. Premiul de interpretare

Vasile REBREANU

ca oricare 
realizarea

coope- 
litera-lui 

de

psihologia lor, in- 
probleme, drame arti-

ce îl 
mult 
sale 

țăra- 
facă

procesului de 
găsit ecou în 
mai ales, dar drama-

dintre cei 
si reprezen- 
de compozi- 
cele două

este înzestrat

Drama tiza-
Realitatea 

: căpătînd
noi oglin-

nrintr-o spirifnali- 
sintetică a elemen- 
f’Zice. formă, cu- 
etc.. diu natură".

întrebare : mai 
caz. să se mai 

mediu ? Nu 
o experiență ? Nu

să persevereze 
adîncească vi

tablourile
Meșterului 

Plăeșii 
malul 
impu-

CAffWgT PMSTfC

înainte, spre
criteriul .valoric îl con-

proces se 
continuă, 

însă este 
artificială, 
cere des-

do Cucciolla, Gian Maria Vofonte, Cyril 
Cusack. Reconstituirea unei monstruoase 
înscenări judiciare, punct de culminație a

Pledoarie

PROGRAMUL 1

dr.

Port*

PROGRAMUL II

cinema

LIRA

Cannes 1971

»:

0 SCRISOARE PIERDUTA teatre

....■— ..ne-
ca o

Zadarnice jocuri

Din

dincolo 
suspi-

— 20: (Sala din 
: Mincinosul —

din 
Ali

bine de două dece- 
spectacolul de

„Brfule- 
Dirijor : 
So'J.ștl :

,30; 13: 20,15.
șl doi grădinari : FLA-

Nottara" (sala
sociale. Ele nu 
pentru „discre- 

i“ po-

absolut 
al scenei 
lui Dan- 

desfășurată 
atmosferă

„Rflzbunarea 
a stu- 
Bucu- 

Cocea. 
Marga

20.15. 
sălbatice 
Program 
— 20.15 :

făcută cu mare grijă — fără
Structura ..Scriso-ii

L. Cara- 
scrisoare 
Studio) : 
- 20.

Interesul

la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

demago- 
emfaza avocățească, 

argumentația de impostor și ges- 
pezevenghi.
crize de

Adepți feluriți ai experimentelor 
au consumat multă cerneală pentru 
a susține, fără sorți de izbindă, peri
marea realismului, pretinsa Iui in
capacitate de a se mai adresa sen
sibilității contemporane. Teoriile lor 
n-au găsit confirmare în realitatea 
literară a secolului nostru. Am dori 
să ne referim la o singură zonă. Ia 
o' singură sursă, contestată de ase
menea de către unii, Ia literatura de 
inspirație rurală.

Problema literaturii inspirată din 
viața satului își are și ea. în ulti
mele decenii. Ia noi și aiurea, con- 
testatarii și scepticii ei. Sub moti
vul necesității unei literaturi citadi
ne, uneori se încearcă excluderea, di
minuarea, privirea cu un aer de su
perioritate a literaturii de inspirație 
rurală. (Neîndoios, o literatură în 
concordanță cu realitățile sociale, u- 
mane ale epocii în care se produce, 
ale epocii noastre actuale, va trebui 
să abordeze constant și în toată com
plexitatea, problematica bogată a 
oamenilor orașului, tn această direc
ție și în literatura noastră actuală 
sînt de consemnat progrese însem
nate, dar și aici se cer învestite e- 
forturi artistice mai susținute si mai 
cuprinzătoare. Aceasta este însă o 
altă problemă, care merită o dezba
tere aparte). Revenind, vom obser
va că teoretizări înguste văd în 
mediul rural doar condiția 
geografică, de climă, peisaj, 
mediu nepoluat, o insulă a liniștei 
constituind mediul propice pentru re
culegere și contemplație. Se are în 
vedere, se pare, dispariția acelei am
bianțe „rustice", populată idilic de 
păstori și păstorițe, cu psihologii pri
mare, telurice, lineare, a acelei „vieți 
Ia țară" bucolice, fixate în tradiții, 

. refractare civilizației moderne. Se în
cearcă astfel reabilitarea, în variantă 
modernă, adaptată secolului nostru, 
a unor vechi curente, a unor concepte 
infirmate în timp.

In categoria acestor contestări tre
buie incluși, paradoxal, și acei „a- 
depți înfocați" ai literaturii de inspi
rație rurală care vin și scriu o „lite
ratură pentru țărani", se consideră 
„specialiști" și ca atare mimează vor
birea țăranilor, 
ventînd false 
ficiaJe.

„Ion" al 
„Baltagul" Iui 
lui Slavici, 
Agârbiceanu, 
„Moromeții1 
te din patrimoniul literaturii 
ționale și ele sint gustate și ad
mirate de către orice cititor, indi
ferent de mediul din care el provi
ne. Și, firește, ele sînt cărți citite, 
înțelese, apreciate șl de către țărani. 
Și e natural să fid-așa pentru’că ță
ranul este deDozitarul unei vaste cul
turi tradiționale, are un gust și un 
simț estetic format la școala multi
seculară a folclorului și merge spre 
valoare intuitiv și fără greș. Lumea 
satului prezintă o diversitate psiho
logică practic infinită. „Satul e o 
lume în mic", spunea cineva și de 
fapt găsești aici în germene conflic
tele concentrate ale lumii, tipologiile 
marilor opere. Sigur, s-au scris cauo- 
dopere despre sat. Se pune însă de 
către unii sceptica 
are rost, în acest 
scrie despre același 
se repetă oare

lui Liviu Rebreanu, 
M. Sadoveanu, „Mara" 
„Arhanghelii" lui Ion 

„Desculț" de Z. Stancu, 
i" de M. Preda fac par-

na-

Au ■ trecut mai 
nii de cînd. după 
perfecțiune clasică, de la Național, 
al lui Sică Alexandrescu. nimeni nu 
s-a mai încumetat să monteze „O 
scrisoare pierdută" pe vreuna din 
scenele noastre centrale. Si iată în 
preajma celor 120 de ani de la naș
terea lui Caragiale. evenimentul 
unei noi puneri în scenă a „Scriso
rii" — un spectacol care răspunde 
celor mai multe așteptări, dînd mari, 
nebănuite satisfacții.

Noua montare a „Scrisorii nier- 
dute" a trebuit să învingă și să ne 
facă să învingem imoresia de neuitat 
a acelui model, făcînd, imolicit. do
vada vitalității și a virtualități- 
lor teatrale, spectaculare ale o- 
perei lui Caragiale. înțelegem crin 
aceasta nu numai puterea recentei 
montări de a demonstra că „Scri
soarea nierdută" permite încă spec
tacole de înaltă calitate artistică, ci. 
mai ales, capacitafea ei do a favo
riza lecturi sensibil inedite, de a 
pune în evidentă într-un chin nou 
bogăția semnificațiilor cunoscute, si 
de a face din aceasta coloana de sus
ținere a piesei.

Că oneratia descifrării de noi sen
suri (relații, stări, determinări) tre
buie 
doar și poate.
pierdute" dă o puternică impresie de 
finit și de limpezime.

Liviu Ciulei s-a aprooiat de ..D 
scrisoare Dierdută" avînd această 
conștiință. Adeseori înnoitoare, lectu
ra sa nu frapează. Iar victoria ne 
care o reprezintă e majoră : ea de
monstrează că dramaturgia Iui Cara
giale nu se sustrage celebrei poliva
lente a operei clasice, ci dimnotrivă. 
Ciulei s-a aproniat de Caragiale Drin 
metoda cea mai sigură: mai întîi l-a 
citit, adine reșnectuos. mereu atent la 
fiecare virgulă și la fiecare indicație 
scenică, ceea ce va si face ca „scă
pările" si „colaborările" să fie in
signifiante. Apoi l-a ascultat : a lă
sat textul, personajele să vorbească 
— făcînd ne cît posibil efortul u’tării 
oricărei Interpretări cunoscute. A a- 
juns astfel la concluzia că afirmației 
lui Titu Maiorescu : „Ușor se poate 
întrevedea prin această realitate 
(comică) elementul mai adine si mai 
serios" — i se pot găsi și alte puncte 
de susținere

tn noua montare. „O scrisoare 
pierdută" este departe de a mai fi o 
comedie de „ironie blinda, binevoi
toare" (cum aprecia însuși George 
Călinescu și cum mai simțim a fi în 
montările precedente) Ea apare, le
gitim. ca o satiră necruțătoare făcută 
regimului „curat constitutional" al 
vremii de către scriitor cu o înaltă, 
foarte înaltă conștiință socială și po
litică, de elevat patriotism.

!0N THEODORESCU-SION

au 
re 
în 
noi 
diri.
ziune 
interpretează.

secat Izvoarele ? 
superfluă, credem, 
continuă prefacere 
forme își cere 1

Artistul adevărat avînd o vi- 
asupra lumii pe care o 

.. o transfigurează, o
descrie. Cărțile lui nu vor fi niște 
copii după marile capodopere. S-a 
demonstrat pe deplin că ..Desculț" se 
deosebește radical de „Răscoala", că 
„Moromeții" e altceva decît „Ion", 
chiar dacă aceste cărți se inspiră din 
același mediu, tratează uneori aceeași 
temă. Avem de-a face cu interpre
tări. viziuni cu totul originale, dife
rite. nota lor comună fiind realismul. 
Scriitorul contemporan nu numai că

nu a considerat realismul 
s-a slujit de el magistral.

Tratarea acestei teme, 
alta, cere cunoaștere, iar 
operei de artă depinde de talentul 
fiecărui scriitor. Există o tradiție de 
glorie a literaturii române și univer
sale care se cere onorată pe măsura 
desăvîrșiriî ei : cert e că nu se va 
scrie ca în secolul trecut. Artistul 
modern, fiind posesorul tuturor cuce
ririlor artelor, este. în același timp, 
levat de un spațiu, este erou al tim
pului pe care-1 străbate, reprezen
tant luminat al ponorului care l-a 
născut cu o filozofie nouă asuo-a 
lumii si a vieții, profund umanist. 
Iată criterii care not să-i confere un 
grad înalt de originalitate. Originali
tatea operei venind aobi. în chip fi
resc. și din noutatea realității asuora 
căreia și^a îndreptat privirea, dm 
ineditul obiectivului inspirației șa’e.

Peste jumătate din populația țării 
noastre trăiește în mediul rural. tra
versează o experiență istorică unică. 
Realitățile satului contemporan con
stituie pentru scriitor o generoa
să sursă de inspirație pentru vir
tuale opere literare menite să îm
podobească peisajul.literar actual. îm
bogățind și înnobilînd patrimoniul na
tional și universal al culturii. Iată de 
ce mi se nare stimulator. înțelept. în
demnul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului nos
tru. adresat creatorilor de artă în 
cuvîntarea la crima conferință pe 
țară a secretarilor comitetelor de 
partid și a președinților consiliilor 
populare comunale din 23 decembrie 
1971 : „Desigur. în domeniul artei 
și culturii s-au realizat multe lu
cruri bune ; nu e locul aici să fac 
o apreciere a activității de astăzi a 
creatorilor din tara noastră. Insă nu 
putem să nu spunem că prea puțin 
intilnim in operele lor viața satelor ; 
foarte palid este oglindită realita
tea de astăzi a satului românesc. 
...Cred că multi tovarăși din sală iși 
pun această întrebare — oare în via
ta satelor românești, unde se desfă
șoară o asemenea activitate in toate 
domeniile, unde se înfăptuiesc mari 
transformări, nu se poate găsi nimic 
demn să fie adus pe scena Teatru
lui National, de exemplu ? Sau de 
descris într-un roman bun. într-un 
cîntee bun Și mai departe :

Regia noului spectacol a căutat 
și a găsit pentru exprimarea acestui 
adevăr soluții teatrale demne de ra
finamentul. echilibrul artei comico- 
satirice a marelui clasic.

Drumul către această esență, că
tre demonstrarea adîncimii și viru
lenței, precum și către demonstrarea 
perenității și universalității „Scriso
rii pierdute" nu a devenit. în mod 
necesar, drumul epurării elemente
lor realiste, concrete, ale societății 
care l-a inspirat pe Caragiale. Dim
potrivă. Cu o atenție obsedantă la 
stilul epocii, se reconstituie mediul, 
apartenența de clasă, tipul caracteris
tic de relații, biografia personajelor, 
se face deci reconstituire „istorică".

se crede că țăranul de astăzi are ne
voie de mai puțină poezie, literatu
ră ? Dimpotrivă ! Ei are nevoie de 
mai multe poezii, de mai multe cîn- 
tece, de romane, de picturi — dar 
ele trebuie să fie mai bune — pe în
țelesul Iui".

Aceste îndemnuri trebuie înțelese 
în toată profunzimea lor, sînt o faptă 
firesc necesară. Această problemă cred 
că ar merita o dezbatere aparte. în 
presă, în uniunile de creație. în dis
cuțiile apropiatelor conferințe ale 
creatorilor. E necesar să se găsească 
formele concrete, materiale. toate 
implicațiile ce Ie presupune o ase
menea acțiune care, sînt sigur, va 
da inestimabile roade. „Credeți că 
nu se poate scrie — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în continuare —

■ mai bine intr-o casă de țară cu flori, 
unde auzi cum cîntă privighetorile, 
unde cînd deschizi fereastra nu mai 
auzi zgomotul mașinilor, unde res
piri un aer curat ? 
mai multe motive 
pentru roman, și 
pentru 
trăiesc 
festă

Acolo veți avea 
de inspirație și 
pentru poezie, si 
Da, acolo unde 
unde se mani- 
native, unde se 

unice în istoria noas- 
terenul fecund

Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România, 
continuînd acțiunea de 
valorificare a operei ce
lor mai însemnați artiști 
care s-au manifestat și 
impus în plastica româ
nească în intervalul din
tre cele două războaie 
mondiale, prezintă ac
tualmente. urmînd am
plelor expoziții retrospec
tive N. N. Tonitza. Fr. 
Șira to. N. Dărăscu. M. W. 
Arnold, pe cea dedicată 
creației colegului lor de 
generație. Ion Theodo
rescu-Sion.

Ion Theodorescu-Sion 
se impune printre marile 
personalități contempo
rane a’e picturii noaștre 
încă: din anii imediat ur- 
mători primului război 
mondial,- cînd alături de 
alti nictori și sculptori a 
militat și a pus bazele so
cietății Arta română si a- 
poi a Sindicatului artelor 
frumoase. El expune com
poziții. lucrări caoitale în 
creația sa =i a vremii, 
unde susține și nromo- 
vează ideea specificului 
național în artă. Răspun
zând imperativului de „ar
tist militant", 
subordonează
idealului, atît de clar 
nrimat In acel t.imo 
Șirato. de a afla și' 
nune un nersona’ 
de expresie, de 
potrivit formelor 
nloataie încă ale vîejîî sî 
tării noastre" ne baza 
st.ud’erii aprofundate și 
îndelungi a „caracterului 
fiz’c. individual al solu
lui si ponorului român" 
neutru „relevarea indivi
dului
za-e 
teior 
Io? re

A’nturi de comno’itiile 
Iui ’•’r. Siratb — Tntîlni"ea 
și întoarcerea de Ia tîrg 
— sau ale lui Șt. Dumi-

trescu — Cina și Morțiî 
de la Cașin — care reu
șiseră în operele citate să 
concretizeze magistral as
pirațiile arti-tilor ce-și 
propuneau zugrăvirea spi
ritualității poporului
nostru, aspecte semnifi
cative din viața satului, 
I. Theodorescu-Sion se va 
remarca prin 
La fintina 
Manole (1922).
(1924), Femei pe 
apei (1924). ș.a.. 
nîndu-se ca un reprezen
tativ exponent al genului, 
prin mulțimea lucrărilor

tențil componistice deco
rative. nu impietează a- 
supra clarității expunerii 
subiectului ; ba mai mult, 
împreună cu mediul în
conjurător, unde fiecare 
element al naturii, ca și 
silueta omului sînt ac
centuat delimitate prin 
contururi ferme, artistul 
creează o dinamică armo
nioasă ce învăluie între
gul tablou. La realiza
rea ritmului mimării con
tribuie deopotrivă simțul 
decorativ al artistului .care 
își spune cuvîntul și în 
redarea formelor și su

muzică", 
oamenii.

inteligențe 
consumă fapte 
tră, e locul și 
spirație.

Problematica 
rativizare și-a 
tură, în proză, 
turgia, poate să-și găsească, de ase
menea, o sursă generoasă de inspi
rație în acest amplu proces. La a- 
ceastă oră 
care șî-a întors fața spre viitor. Un 
sat românesc al prezentului nostru 
socialist, emancipat, părtaș activ la 
marile prefaceri ale unei lumi noi, 
contribuind conștient și liber Ia trans
formarea țării, trăind prin fiecare 
dintre oamenii săi marile transfor
mări. Transformînd lumea, oamenii 
se transformă. Țăranul de astăzi a 
învățat să gîndească liber și demn, 
știe politică și îl frămintă destinul 
țării, al lumii, al planetei. Este la 
curent (prin mijloacele de informare 
modernă : radio, ziar, televiziune), 
cu marile evenimente științifice, de 
cultură, cu speranțele și convulsiile 
care umbresc sau luminează fruntea 
lumii contemporane. Ar fi apoi 
demne de remarcat marile mutații 
care s-au produs în conștiința omu
lui de la sate ; dacă 
pildă, 
stituia suma pogoanelor producind 
mari și uneori dramatice, ireme
diabile traume, azi este demn de 
observat cum lumea țărănească și-a 
schimbat nu numai acest criteriu, 
dar și concepția (noțiune ' care ține 
de filozofie) asupra 
asupra frumosului, 
prefaceri își cer cu

rațiunii muncii. 
Aceste radicale 

--------- ,T. _ necesitate ecoul 
în sfera marii arte. Această lume 
ajunsă prin socialism la demnitate 
a căpătat o aură nouă. Sigur că naș
terea. purificarea acestui 
făurește printr-o bătălie 
dramatică, de partea lui 
istoria. Nu o literatură 
de cabinet, ilustrativă, se 
pre sat, ci cărți în care să se simtă 
tumultul vieții reale. Crezînd în 
destinul de aur al literelor romane, 
cred în capodopera, încă necunos
cută, inspirată din viața satului 
contemporan.

devină farsă, un aranjament
făcut de persoane cu interese egois
te, mărunte — este cel 
delează oamenii după 
asemănarea lui sau. în . . . . 
le fructifică micimea. ..Lumea per
sonajelor" — lume care în „Scrisoa
rea pierdută" „se ridică la rane de 
fatalitate politică — ne apare mai 
pronunțat comică și mai necruțător 
denunțată decît personajele inseși. 
Satira lui Caragiale capătă astfel un 
gust cu mult mai amar și o adresă 
eu mult mai importantă si cuprin
zătoare.

în cadrul scenografic creat (deco
ruri : Liviu Ciulei și Dan Jitianu ; 
costume : Doris Jurgea), cadru nu

care mo- 
chipul și 
orice caz,

i

îsi 
Sa 

ex- 
de 

im- 
„mn<I 

tehnică, 
neex-

cu acest subiect și prin 
redarea unei atmosfere 
autohtone. în ceea 
privește, tratase cu 
înainte în lucrările 
subiecte din viața 
nilor. reușind să se
cunoscut chiar de atunci 
cu o galerie de portrete 
de munteni (Portretul lui 
Ion Pușcă. Portret de ță
ran. Moș Stan. Primarul 
satului, Țărani din A- 
brudh si va continua încă 
mulți ani 
și să-și 
ziunea.

Pictorul
cu forța de a compune cu 
iscusință și ușurință lu
crări monumentale nara
tive. gen în care șj-a dat 
aportul cu prisosință și 
pe suprafețe foarte mari, 
în citeva panouri ce au 
decorat pavilioanele ro
mânești la expozițiile in
ternaționale de la Paris 
(1937) și New York (1939). 
în compozițiile sale, a- 
glomerârile de personaje, 
introduse nu din necesi
tăți narative, ci cu in-

prafețelor echilibrate, în 
dozajul coloristic al pastei 
lucrate intr-un ritm uni
tar de pensulație. Toate 
aceste calități intrinseci 
ale limbajului pictural, 
degajă o atmosferă de 
spiritualitate arhaică, în
cărcată de simboluri le
gate de obîrșia poporului 
nostru. Tocmai această 
caracteristică a picturii 
lur a fost speculată în 
folosul său de propaganda 
cercurilor politice de 
dreapta în deceniul al 
patrulea, cu scopul de a 

. preamări mistica în cul
tură. Dar. I. Theodorescu- 
Sion. tiu de ceferist, sim
patizant socialist și înflă
cărat umanitarist, știind 
bine adevăratul rost, ade
vărata menire a artei 
sale și nedorindu-și nici- 
cind o asemenea interpre
tare a operei. Încetează 
aproape brusc de a mai 
picta astfel de subiecte.

Lucrări ca O răspîntie 
redau pe plan pictural a- 
ceeași atmosferă de dîrză 
concentrare întilnită Ia

răzvrătitul învățător din 
romanul ..Apostolul" de 
C. Petrescu. Această lu
crare atrage îndeosebi a- 
tenția.

Simbolul, integrat într-o 
atmosferă romantică, iz- 
vorit din lectura poezii
lor simboliste ca și pre
ocuparea pentru investi
gații și experiențe colo- 
ristice vor constitui di
recțiile principale ale pic
torului după 1930 pînă în 
1939, cînd moare. Acești 
ani vor înscrie, în creația 
lui I. Theodorescu-S!zm, 
cea de-a treia și ulti
ma perioadă. Desprindem 
din expoziție picturile Ro
manță (1931). Tulpanul în
fiorat, Fotoliu verde, în 
care îl preocupă rafina
mentul culorilor și muzi
calitatea ’or. Preludiu cro
matic, Flori roz și Gia- 
diole, pretexte de culoa
re și compoziție.

Astfel, prin cele 00 de 
uleiuri si 30 de lucrări 
de grafică, expoziția re
trospectivă I. Theodores
cu-Sion vine să ne pre
zinte, ca si în cazul altor 
retrospective 
de Muzeul de artă, îm
plinirile ca și căutările 
pictorului, unele ajunse la 
liman, altele abandonate, 
din totalitatea cărora se 
desprinde artistul de ca
litate. unul 
mai viguroși 
tativi Dictori 
ții dintre 
războaie mondiale, pictor 
care a continuat pe o altă 
treaptă de interpretare, 
coresovnzînd idealului ge
nerației lui, tradiția re
prezentării țăranului ro
mân. ilustrată strălucit de 
N. Grigorescu în secolul 
al XIX-lea și de C. Ressu 
în primele două decenii 
ale veacului nostru.

Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.
Film serial : „Doamna din 
Genova" (III).
De vorbă cu gospodinele.

10,00 Teleenciclopedia.
10.45 Biblioteca pentru toți. Nicolae 

Flllmon (II). „Ciocoii vechi 
șl noi" — dramatizare de Anda 
Boldur. Prezintă : prof. 
Al. Piru.

11,15 Muzică și umor cu Stela 
pescu și ștefan Bănică.

12,00 Telejurnal.
Deschiderea emisiunii 
după-amiază.
Emisiune în limba germană 
Ritm, tinerețe, dans. 
Publicitate.
1001 de seri : „întrecerea". 
Telejurnal.
Săptămîna internațională. 
Teleenciclopedia. Din cuprins: 
Yukar ; Aviație ; Zoorama. 
Film serial : „invadatorii". 
Mărțișoare, mărțișoare... Emi
siune de divertisment. 
Telejurnal.

22.45 Săptămîna sportivă.
23.00 Seară de romanțe. Clntă : 

Adriana Codreanu, Constanta 
Cimpeanu și Cleopatra Meli- 
doneanu. Acompaniază o for
mație condusă de Rorneo 
Voicu. Redactor : Eugen Gal.

Ansamblul folcloric 
țul" din Constanța. 
Gheorghe Parnlca.
Georgeta Mocanu, Aneta Stan. 
Agenda.
Film artistic : .. ..
haiducilor". Producție 
dloulul cinematografic 
reștl. Regia : Dinu 
Cu : Emanoil Petruț. 
Barbu, George Constantin, 
Reportat bucureștean.
Pagini muzicale de mar» 
popularitate.

Petre OPREA

„SACCO Șl VANZETTI

Coproducție italo-iranceză. Cu: Riccar

masculină actorului Riccardo Cucciolla —

nu prea inventive acțiuni fizice de 
factură comică ori ia nefirești cezuri. 

Se înscriu însă, pe de altă parte, 
puternic. în memoria noastră, rumoa
rea și agitația, bogăția tipologică (și 
plastică) a alegerilor. Decupajul 
discursurilor din această scenă ni 
se pare, de asemenea, 
remarcabil, ca și cel i 
apariției și prezentării 
danache — scenă 
în întregime într-o 
de „căldură mare", generatoare de 
comic absurd — ori deja celebra sce
nă finală, a banchetului.

Eroii caraffialieni devin mai pu
țin schematici și mai vii. Determi-

cu infime variații de la spectacol Ia 
spectacol, la înălțimea celui care l-a 
gîndit atît de original pe Dandana
che.

Toma Caragiu, aflat, evident, într-o 
zodie creatoare fericită, reușește per
formanța de a crea o compoziție cu o 
rară consecvență logică și pregnanță, 
și de a face din Tipătescu — desi^- 
gur, fără nepermise „colaborări" cu 
Caragiale — un pivot a! piesei. Tipă
tescu — Toma Caragiu este un încă 
tînăr boier cu tabieturi, elegant și vi
ril. destul de abil, puternic și agrea
bil în slăbiciunile sale; un prefect cu 
anumite ambiții politice în organiza
rea partidului farfurizilor și brînzo- 
veneștilor, dar ineficient în acțiune.

Câra-
comice vii. ca

Personajele nu mai joacă conven
ția situațiilor, ci participă — uneori 
chiar dramatic 1 — la aceste situa
ții ; ele sînt adine interesate de obiec
tul conflictului. Departe de a fi niște 
marionete, ori niște fantoșe a căror 
găunoșenie e disimulată uneori prin 
măsură și eleganță, eroii lui ~ 
giale apar ca tipuri 
pabile de sentimente personale și de 
angajări, de atitudini ' ‘ 
se luptă în mod real 
fie", ci, mai ales, pentru un „ce1 
litic — pentru putere. Dar vai. toc
mai acest obiectiv — arată Caragiale 
și subliniază recentul spectacol — 
ascunde un interes individual, mes
chin — fenomen atît de defini
toriu pentru ..friDturismul general" 
ai epocii. Autenticitatea și vivaci
tatea. nu o dată crîncene. cu care se 
prind în conflicte „politice" cu mize 
de felul celor amintite — întreaga 
„umanizare" a personajelor — mută 
sensibil accentul de la prostia și 
meschinăria indivizilor la deficientele 
mecanismului. Ea reprezintă deci o 
modalitate de a sublinia reaua întoc
mire si Șubrezenia sistemului social. 
Se recrează deci — făcîndu-se de 
data aceasta o reconstituire a 
„soirituiui" operei caragialiene — cu 
mult mai mult ; un sistem social 
care depășește, prin forța lui de me
canism. automat.ismele (comice) in
dividuale. Cumplit, acest mecanism 
— care tolerează ca alegerile să

numai decorativ, ci și realist, cu 
mare forță de caracterizare (ce 
traduce tipic atît opulența, cît 
și gustul îndoielnic al potenta
ților unui oraș românesc de mun
te), spectacolul începe cam lenl 
cu scene (I—Vi) lungite, cu un ritn 
amortit. El demarează apoi mal vio 
și crește admirabil către final, ătir. 
gînd. o dată ' cu performanța inch? 
gării și rotunjirii celor mai mult- 
tipuri, pe cea a unor tablouri d 
masă pline de atmosferă, extrem d 
vii și bogate in detalii comice semn' 
ficative.

Desigur, nu toți eroii (în întreg:: 
manifestărilor) și nici toate relații! 
lor nu sint sensibil noi fată de cel 
traditional statornicite ; nu toate 
scenele sînt profund inedite ; nu 
toate tentativele de originalitate sîtv 
duse pînă ta capăt sau perfect va 
lide. Prea des. insistent repetate 
citeva procedee se dovedesc nu nu
mai facile și inutile față de bogăția 
de esență a tipurilor, ci și derivan- 
tajoase pentru spectacol ; așa. de 
pildă, recursul repetat la posibile și

narea mai exactă a situării lor în 
timp și în spațiul social constituie, 
nu o dată, o nouă sursă de comic — 
profund cavagialesc.

Exemplul cel mai strălucit : Dan- 
lanache în interpretarea, lui Ciulei. 
Tn Dandanache nu numai ramolit, ci 
d rod al degenerării unei clase — de 
naltă ciocoime. otrăvită de vicii bi
zantine și paralizată de tabieturi fa
nariote. Sau. iată-1 pe Cațavencu ..

înainte de a Intra in caracterizarea 
"elului în care și-au realizat rolurile 
mterpreții de ia ..Bulandra". rele- 
'ăm drept un merit important al 
lect.acolnlui faptul că el și-a propus 

și a reușit. în mare măsură, să depă
șească o reală dificultate : aceea dea 
ie face să regăsim prospețimea și 
pregnanta forță de caracterizare a u- 
por expresii verbale ; aceea de a ne 
?ace să fim din nou atenți la semni- 
"icațiile. la conținutul subtextual al 
formelor inepte ale comunicării.

Spectacolul de la „Bulandra" con
stituie o convingătoare demonstrație a 
marilor valori actorice-ti din act’st 
teatru. Interpretul Liviu Ciulei este

un fidel îndrăgostit în stare de 
bunii" și de umilite acceptări.

Coerentă și plăcută în sine 
„bandă desenată" de Jiquidi. ne apa
re și compoziția — ce vădește o de
liberată șarjare — a lui Octavian Co- 
tescu, interpretul lui Cațavencu. 
Calea pe care s-a pornit în admcirea 
personajului este interesantă : din
colo de elasticitatea. demago
gia măruntă.
ticulația de 
de scurtele 
ciune și ieșirile grosiere, se ascund 
calculul lucid și îndelung, certitudi
nea că. după lupte seculare „boierii" 
ii vor face jocul. Și discursul lui 
Cațavencu. în care actorul schimbă 
citeva registre, fiind cînd „emoțio
nat" și „eterat" cind cabotin isteric, 
cînd doctrinar degajat și chiar plin 
de „măreție" etc. — este, în acest 
sens, o reușită.

Că Rodica Tăpălagă este o actriță 
cu un mare talent, de largi resurse, 
de mari și prompte disponibilități — 
ceea ce se simte și în acest spectacol 
— nu trebuie să mai amintim Actrița 
nu are însă in rolul Zoe acoperire in
tegrală. justificare interioară pentru 
tranziții Chiar dacă personalul Zoei 
a fost gindit ca o continuă schimbare . 
de registre, de tonalități, de „măști" 
(ceea ce nu'exclude de data aceasta 
trăirea) ; chiar dacă el a fost gindit 
ca o succesiune de atitudini diferite

in funcție de parteneri și situații (do
minantă fiind cea de „cap politic", de 
femeie as'pră. dură, „tare"), încă se 
poate afirma că interpretarea e defi
citară. Și astfel, de pildă. In trecerea 
de la tonul înalt patetic, dramatic. Ia 
cel cotidian și chiar vulgar, apar e- 
fecte (credem, nescontate și disonan
te stilistic) de vodevil.

Distribuit într-unul din rolurile cele 
mai dificile ale pisei. Aurel Cioranu 
recurge la mijloace de expresie „echi
librate", lipsite de ostentația origina
lității cu orice preț, punîndu-le apoi 
în valoare cu profesionalitate dintre 
cele mai sigure (și foarte egale tot
odată de la o reprezentație' la alta).

Fără a anula vreuna din dimensiu
nile personajului, actorul conferă Ce
tățeanului turmentat o notă de dulce, 
agreabilă beatitudine. conturîndu-I 
mai demn de „recunoștința" lui Zoe 
decît de caracterizarea de „canalie" 
pe care i-o face, la un moment dat, 
Tioătescu.

Remarcabil este, de asemenea, în 
noul soectacol. Den». Radulescu. Pre
cis. riguros, exact, zgîrcit In efecte 
de suprafață în portretizarea lui Far- 
furidi. el este cu adevărat memorabil 
în scena „discursului" — în care cre
ează imaginea unui orator cu ambiții 
de „sistem" și orgoliu demonstrativ, â 
unui orator „fanatic" pînă Ia a pier
de. în delirul său verbal, obiectul și 
adresa pledoariei. Și fiindcă Brînzo- 
venescu e fratele geamăn și comple
tarea Iui Farfuridi. menționăm tot 
aici compoziția îngrijită, plină de a- 
cuvatete. cu discrete sugestii de apar
tenență socială, a lui Mircea Diaconu 
— tînăr absolvent al I.A.T.C. — un 
Brînzovenescu umil, poltron și cu 
subite istericale. Fără a da rolului său 
Colosala nregnantă cu care ne obiș
nuisem. Petre Gheorghiu conturează 
totuși un Trahanache bonom, abil, 
calm, egal cu sine, cu reală aplicație 
în tactica temporizării și cea a „prin
derii la cotitură". S-ar putea să gre
șesc : „tăietura larvă a spectacolului" 
presupunea un Pristanda mai pronun
țat odios : Ștefan Bănică, nerenun- 
tînd întru totul la mijloacele sale cu 
priză sigură ’a public (mersul sorin-, 
tar. tiptil, dialogul cu sala, zîmbetul 
blajin, duplicitar, olărerea gesticula
ției) este îndrumat uneori spre acți
uni fizice insignifiante ca semnifica
ție : el creează un Pristanda :înăr. a- 
ger. las si. totuși. simnn*ic.

„O scr’soare pierdută" pe scena 
Teatrului „Bulandra". în regia lui 
Liviu Ciulei, ne pune în fața unei 
realizări de ținută, a unui spectacol 
deosebit, ce reprezintă deopotrivă un 
eveniment cultural si teatre’ FI a- 
d’tce în viața noastră teatrală un pu
ternic fe-m-nt creator, eu atîț mai 
pretins cu cît atrag? atent’a asim-a 
bogăției si nerenitătji valorilor dra
maturgiei noast-e c'esice

Natalia STANCU

• Puterea șl adevărul, (ambele se
rii) : PATRIA — 10; 16: 19.45, CA
PITOL - 9,15: 12,45; 16.15; 19.45, 
MELODIA — 9; 12,30; 16: 19,30.
MODERN - 9; 12,30; 16; 19,30.e 12 scaune : VICTORIA - 8.30; 
12; 15.45; 19,30.A Antracit : LUMINA - 9—19,30 
în continuare
• Steaua Sudului : LUCEAFĂRUL
— 8.30; 11: 13,30: 16; 18,30; 21,
BUCUREȘTI - 8.15; 10,15: 12.30; 
14,45: 17: 19.15: 21.15.
• Viața de familie : FLOREASCA
— 15.30: 18: 20.30.
a Micul scăldător : SCALA — 9,ÎS; 
11.30: 13,45: 16,15; 18,45; 2T " ” * 
VORIT - 9.15; 11,30; 1
18,15: 20.30.
a Războiul subteran :
15,30: 18: 20.15.
A Osceola : FESTIVAL — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18.30: 21, FEROVIA? — 
8.45: 11; 13.30: 16: 13.30: 20.43, AU
RORA — 9: 11,15: 13,30: 15,45: 18; 
20.15. FLAMURA — Q; 11.15: 13,30; 
16; 18,15: 20.30.a Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte : DRUMUL SĂRII — 
15,30: 17,45: 20. POPULAR - 15,30; 
13; 20,15.
a Locotenentul Bullitt : EXCEL
SIOR - 9: 11,15; 13,30: 16; 18,30; 
20,45, GLORIA - 9: 11.15; 13.30; 
16; 18.13: 20.30.a Poveste de dragoste : PROGRE
SUL -b 15.30: 18: 20.15.
a Aventuri în Ontario : TOMIS
— 9; 11.15: 13,30; 15,45; 18.15: 20,30, 
BUCEGI - 13.45: 18; 20,15. DOINA
— 11.30: 13.45; 16: 18,15: 20.30.
a Program de filme pentru copii : 
DQi’NA - 10.
a Decolarea : VITAN — 16: 18: 20. 

Mirii anului II î CENTRAL — 
11.30; 13.45: 16; 18.15;, 20,30.

tfSTT, - 15.30: 18: 20,15. 
**;rtora — 10: 12: 14.15. Porțile 
M 16.30. Intre cer și pămînt 

13.15; 21 : CINEMATECA (Sala
U-’nn).
a Brigada Diverse în alertă : B.D. 
la munte șl la mare : UNIREA — 
15,30: 19.
M B.D. Ia munte și Ia mare : 
MUNCA - 10: 15,30: 18: -----
a Farmecul ținuturilor
— 9—18.30 în continuare, 
de filme documentare TPW’IRȚ NOT
a Ultimul războinic : GRI VITA — 
): 11.15: 13.30: 18: 18.15: 20.30. MIO
RIȚA — 9; 11.15; 13.30: 15.45: 13: 
20,
A Fuța ? VOLGA - 10.30: 15: 19. 
a Anna celor o mie de zile : MO- 
SmR _ ts.so; î9<
A Livada din stepă ; RAHOVA — 
H/'V 10: 20.15

Love Story : ARTA — 10,30; 
•'0- 13- snJ 5
Vn-abondui : BUZESTI

19: 19.30
a O duminică nierdută : ÎNFRA- 
TIR’CA ÎNTRE POPOARE - 15.30: 
17.49; 20.
a Cea mal frumoasă soție : PA
CEA — 15,45: 1.0; 20. LAROMET — 
15.30; 17.30; 19.30.
« Trenul : CRTNGAȘÎ - 15.30: 18: 
20,15.
a Pe poteca nețărmuritei Iubiri : 
FERENTARI — 15,30; 17.45: 20.
a Ritmuri spaniole : VIITORUL — 
18: 18: 20.
« Copacii mor în picioare : COS
MOS — îs,r* “ ------
a O floare r. __ „____
CARA — 10: 15.30: 19.

a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Basarab — 20.
a Onera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19,39
a Teatrul de operetă : Vînt de li
bertate — 19.30.
« Teatrul Național „I. 
Riale” (sala Comedia) : O 
pierdută — 19.30; (sala 
Moartea ultimului golan 
a Teatrul de comedie : ________
generai — 16.30: Dispariția lui Galy 
Gay — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulan
dra” (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Ziariștii 
str. Alex. sahia) 
20.
a Teatrul Mic : 
de iubire — 19,30.
a Teatrul ,.C. I. . __ ____
Magheru) : Și eu am fost în Arca
dia — 19,30: (sala Studio) : Sus pe 
acooeriș... In sac — 20.
a Teatrul Giulești : Geamandura
— 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă” : 
străbuni pînă la noi — 17.
a Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Ninigra șl 
gru — 15: Nocturn VI — premieră
— 21,30. (sala din str. Academiei) : 
De ce a furat zmeul minge* 7 — 
17.
a Teatrul evreiesc de stat • Ba- 
rașeum 72 — 19,39
a Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
giale” : Act venețian — 20.
a Teatru) de revistă, si comedie

Intr-un ceas-
I ...
i ..ton Vasilescu" :
1 bun ! — 19.30

I
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I
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n Teatrul satiric-muzicai „C. Tă- 
(șâla Savoy) : Bimbirieă — 
(sn'a din Calea Victoriei nr. 
VOx Boema — 19.30 

'Ti circ

nase1' 
19.30: 
IT4' :
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— De-a lungul anilor, în diferite 
întreprinderi de prefabricate din 
țară s-au montat 15 linii tehnolo
gice pentru producerea tuburilor de 
piesiune din beton precomprimat. la 
care utilajele și tehnologia au fost, 
în diverse proporții, importate — 
ne spunea ing. Gheorghe Vasilescu, 
director general al Centralei indus
triale de prefabricate din beton din 
București. Anul trecut s-a pus pro
blema construirii unei linii similare 
pentru fabricarea tuburilor din beton 
precomprimat cu diametrul de 800 
mm la întreprinderea de prefabri
cate din Roman. De această dată 
am hotărît să renunțăm la import 
și să apelăm exclusiv la utilaje și 
la o tehnologie de concepție și rea
lizare autohtone.

— Și care a fost rezultatul acestei 
opțiuni ? Ce efecte economice s-au 
înregistrat ?

— Economii la importuri de a- 
proape două milioaue Ici valută, va
loarea investiției s-a redus cu 20 
la sută, iar productivitatea muncii 
a crescut cu 15 ia sută, în condi
țiile in care calitatea tuburilor a 
consemnat un adevărat salt, rezis
tența lor la folosire crescînd sub
stanțial.

Aceasta este realitatea : cerceta
rea științifică românească, gindirea 
proprie a specialiștilor noștri se 
soldează cu rezultate din ce în ce 
mai bune, care sînt aplicate cu tot 
mai mult curaj, cu tot mai multă 
perseverență în producție. La în
treprinderea mecanică „Ceahlăul" 
din Piatra Neamț, de pildă, s-au a- 
plicat în producție rezultatele bune 
cu care s-au soldat cercetările te
mei intitulate : „Asimilarea de 
piese turnate din aluminiu pentru 
fabricarea echipamentelor mobile 
de irigație prin aspersiune". Efec
tul : înregistrarea unei eficiente e- 
conomice de peste 15 milioane lei. 
Circa 80 000 lei au costat cercetă
rile științifice pentru temele : „înlo
cuirea metalului cu mase plastice 
.la semănătoarea SPC 6" și „Obține
rea fontei perlitice cu. caracteristici 
de oțel". Rezultatele acestor cerce
tări au fost aplicate în producție la 
uzina „Semănătoarea" din Capitală, 
asigurind realizarea unor economii 
de 400 000 lei. Deci, la fiecare leu 
cheltuit, o eficacitate practică de 
cinci ori mai mare. Alte soluții 
științifice identificate în cadrul 
investigațiilor noastre au generat îri 
producție o eficacitate și mai sub
stanțială, chiar de zece ori mai 
mare.

Dar nu numai în întreprinderi 
din industria materialelor de con
strucții și în uzine din industria 
construcțiilor de mașini cadrele de 
conducere, specialiștii sînt tot mai 
receptivi la noutatea tehnică și teh
nologică de concepție românească. 
In cele mai multe unități din in
dustria metalurgică, din industria 
chimică, industria energiei electrice, 
industria lemnului, industria ușoară, 
inginerii și tehnicienii apelează tot 
mai mult la cercetarea științifică 
autohtonă, aplică sistematic în pro
ducție rezultatele activității cerce
tătorilor științifici din institutele 
specializate din țară. Referindu-ne 
la industria chimică, două exemple 
rețin atenția în mod special, din
tre multe altele : la uzina „Polico- 
Ior“ din București, prin aplicarea 
soluției oferite de cercetare în le
gătură cu tema „Rășini epoxidice 

, pentru lacuri",, s-a realizat o pro
ducție suplimentară tje 4,3 milioane 
lei, iar economiile valutare au în
sumat sute1 de mii de lei. Prin 
utilizarea în producție a rezultate
lor a trei teme de cercetare, la Fa
brica de antibiotice din Iași s-au 
înregistrat beneficii suplimentare de 
peste o jumătate de milion lei.

Ținînd seama de avantajele eco
nomice reale pe care Ie oferă finali
zarea promptă în practică a rezul
tatelor bune ale cercetării științifice 
autohtone — la care adăugăm, bine
înțeles, consecințele pozitive pe care 
Ie determină pe planul diminuării 
importurilor - ar fi de așteptat ea 
toate temele de cercetare, care asi
gură realizarea unui nas înainte în 
domeniul tehnic, tehnologic și al 
eficienței să fie aplicate în activi
tatea productivă. Fără a diminua 
cu nimic progresele evidente care 
s-au făcut pe această linie, există 
totuși o mulțime de teme de cer
cetare încheiate cu rezultate bune, 
apreciate ca atare de toată lumea. 
— dar care nu sînt aplicate în pro
ducție chiar și de ani de zile, deși 
efectele lor sub raportul eficienței 
erau promițătoare. în ce constau 
principalele cauze care generează 
o asemenea stare de lucruri ? La 
această întrebare am căutat răspun
sul prin investigații desfășurate in
tr-o serie de întreprinderi, centrale 
și institute de cercetări din două 
ramuri industriale : în industria 
construcțiilor de mașini și în cea a 
materialelor de construcții.

Sînt cazuri în care rezultatele 
bune ale cercetării științifice pot fi 
valorificate, într-o întreprindere sau 
alta, imediat, fără cheltuieli supli
mentare. De cele mai multe ori 
însă trebuie create o seamă de 
condiții : utilaje adecvate, materiale 
corespunzătoare

du-se la timpul oportun aceste con
diții, tema soldată cu rezultate po
zitive nu poate fi aplicată operativ. 
Și se așteaptă. Cit ? Luni și chiar 
ani.;. Institutul de cercetări pentru 
materiale de construcții a elaborat 
o temă (cost de cercetare : 230 000
lei) intitulată „Țesături din fibre 
de sticlă pentru instalații", care a- 
vea termen de aplicare în producție 
în trimestrul III 1970, la întreprin-

Rezultatele bune ale unei cerce
tări într-un domeniu in care noi 
facem primii pași vor fi aplicate, 
deci, după trei ani. Se pune, însă, 
întrebarea : vor fi intr-adevăr fo
losite ? Ridicăm această problemă 
întrucît la ce concluzii se poate a- 
junge din studierea funcționării u- 
ne: instalații (cea de la „Izolato
rul") care nu a funcționat aproape

lucrarea dintre știință și producție. 
Ea nu mai poate fi acceptată la ora 
actuală. Chiar dacă experimentul de 
la „Izolatorul" este „un bun cîști- 
gat", nu se poate trece cu vedereă 
că s-au irosit sute și sute de mii de 
lei într-o cercetare nevalorificată 
in practică. Acest prejudiciu nu 
poate fi lăsat sub tăcere și trecut pe 
seama statului. De aceea, este de 
datoria forurilor de resort să ana-

IDEILE VALOROASE
în dosarele din rafturi

sau transformate
în produse de milioane?

Recent, într-o anchetă științifică publicată în ziarul nostru, au fost aduse în discuție 
unele din cauzele și, legat de acestea, implicațiile pe care Ie determină valorificarea cu 
întîrziere a rezultatelor unor cercetări științifice autohtone. In investigațiile de față, 
abordăm în continuare alte probleme privitoare la fructificarea în practică a soluțiilor 
oferite de cercetare, pe care le supunem spre analiză unităților de cercetare, întreprinde
rilor productive și forurilor de resort, pentru ca efectele cercetării științifice să-și găsească 
o materializare promptă, pentru ca industria — așa cum se prevede in rezoluția Conferin
ței pe țară a cadrelor de conducere din întreprinderi și centrale industriale și de con
strucții — să iacă pași serioși în direcția scurtării timpului necesar trecerii rezultatelor 
cercetării în producție.

derea „Izolatorul" din București. Se 
estima că importul se va reduce 
anual cu șapte milioane lei valută, 
iar economiile la prețul de cost vor 
însuma 15 milioane lei. Iată însă 
că, în mai bine de un an și jumă
tate, perioadă în care trebuia să se 
obțină o producție de sute de mii de 
mp țesătură, s-au fabricat doar 
vreo cîteva mii de mp din produ
sul respectiv. De ce ? Pentru că la 
„Izolatorul" nu s-au primit firele 
necesare de la întreprinderea de 
materiale izolatoare de la Berceni 
(Prahova). Această unitate, la rîn- 
dul ei, nu a procurat la timp utila
jele pe care trebuiau fabricate fi
brele de sticlă. Ing. Paul Catrinu, 
de la Institutul de cercetări pen
tru materiale de construcții, ne 
spunea :

— întotdeauna., un produs nou ctape: depa
„prinae^^greu^h-fabrfâitie... --

La unison, parcă) ihg. Vasile Dra
go?, directorul general al Centralei 
industriale a geamurilor și mate
rialelor izolatoare din Ploiești — 
forul de resort al celor două între
prinderi amintite — se justifica :

— Eu n-aș da vina pe nimeni 
pentru situația necorespunzătoare 
care s-a creat în domeniul valorifi
cării la termen a cercetării respec
tive. Așa-i cind faci ceva nou. se 
mai încurcă lucrurile.

De ce să apelăm la... fatalitate ? 
Cauza unei atari Situații nu este 
greu de descifrat : e vorba de co
relarea și defalcarea deopotrivă de 
defectuoasă a sarcinilor de plan — 
in secțiunile sale, cercetare, apro
vizionare, producție și investiții — 
în cele două unități productive, de 
către centrala de resort. Așa se 
explică totul. în acest an. întreprin
de! ea „Izolatorul" are prevăzut în 
planul de producție realizarea u- 
nei importante cantități de țesături 
din fibre de sticlă pentru instala
ții. dar pînă la ora actuală nu a 
primit nici un capăt de fibră de la 
I.M.I. Berceni. Care va fi, totuși, 
soarta instalației respective de la 
„Izolatorul" ?

— Va fi dezafectată, va dispare 
— ne-a răspuns ing. A. Bergheanu, 
director adjunct în Ministerul E- 
conomiei Forestiere și Materialelor 
de Construcții. Din cea de-a doua 
jumătate a anului viitor, va intra în 
funcțiune, la I.M.I Berceni. o ca
pacitate de producție de zece ori 
mai mare ca cea de la „Izolatorul", 
pentru fabricația țesăturilor din fi
bre de sticlă necesare instalațiilor. 
Experimentul de la „Izolatorul" este 
însă un bun cîștigat, pentru că o 
parte din tehnologia aplicată

Li preluată de I.M.I. Berceni.

deloc ? Ce tehnologie se va prelua 
cînd rezultatele cercetării științifi
ce nu au fost încă testate in pro
ducție ? Oricum, acestea sînt nu
mai două din întrebările la care tre
buie să răspundă factorii de con
ducere de la centrala de resort, cei 
care, întocmind un plan necorelat 
în diversele sale secțiuni, aU deter
minat irosirea unor importante fon
duri bănești, a unui timp prețios 
prin tărăgănarea creării condițiilor 
pentru aplicarea în producție a so
luției științifice respective.

Concepția potrivit căreia, întot
deauna, un produs nou „prinde" 
greu în fabricație aparține, ca să 
spunem lucrurilor pe nume, unei 
etape depășite în ce privește con

hzeze și să stabilească clar răspun
derile, să facă tot ce e cu putință 
ca să accelereze recuperarea rămî- 
nerii în urmă în acest domeniu 
tehnic — folosirea fibrelor de sticlă 
— și să tragă învățămintele nece
sare pentru a preveni apariția u- 
nor asemenea stări de lucruri în 
viitor.

Dacă o anume centrală industria
lă nu reușește să pună de acord 
diversele secțiuni — cercetare, in
vestiții, aprovizionare, producție — 
ale planului de activitate al unită
ților din subordine, cine are datoria 
să facă corelările necesare 1 (Nu 
întimplător am pus această între
bare ing. Gheorghe Chivăran, direc
tor general adjunct în Ministerul

Industriei Construcțiilor de Mașini), 
în industria construcțiilor de ma
șini există o serie de teme de cer
cetare care nu sînt încă, valorificate 
tocmai datorită lipsei de corelare 
dintre părțile planului. Un exemplu: 
în aproape toate ramurile de pro
ducție există o mare cerere de a- 
paratură pneumostatică și hidrosta
tică pentru comandă și acționare. 
Făcind obiectul unei teme de cer
cetare finalizată cu rezultate bune, 
se credea că aparatura respectivă 
va fi asimilată în producția de se
rie mare, acoperindu-se astfel ne
cesitățile. Deocamdată, însă, aceas
tă aparatură nu se produce decît la 
Uzina mecanică din Plopeni, care 
satisface în mică măsură cererea pe 
economie. Dată fiind această situa
ție. cea mai mare parte din apara
tura pneumostatică și hidrostatică 
pentru comandă și acționare se 
aduce azi din import. E drept că, 
în prezent, la uzina „Balanța" din 
Sibiu se construiește o secție spe
cializată în fabricația acestor pro
duse, că se depun eforturi pentru 
devansarea termenului de punere 
in funcțiune, că. în același timp, se 
caută noi posibilități pentru asimi
larea în fabricație a aparaturii res
pective și la alte uzine. Faptul ră- 
mine însă : rezultatele bune ale u- 
net teme de cercetare nu se pot ge
neraliza datorită necorelării 
țiunilor planului pe ansamblu! 
întregi subramuri, iar importul 
tinuă, antrenînd cheltuirea 
sume valutare însemnate.

— Adevărul este că, inițial, 
țiunile planului sînt. de cele 
multe ori. puse de acord — 
răspuns, la observația 
ing. Gh. Chivăran. Necorelările a- 
par pe parcurs. în timpul îndepli
nirii planului. Intervin o seamă de 
urgențe, de probleme neprevăzute, 
de întîrzieri în realizarea diverse
lor prevederi și, ca urmare, 
ma inițială se deteriorează.

Să recapitulăm. In unele 
necorelările între diversele 
componente ale planului de 
tate apar, deci, chiar „din start" — 
cum' se exprima un interlocutor în 
cadrul investigațiilor noastre ; în 
altele, discrepantele se ivesc pe 
parcurs, în timp. Concluzia se des
prinde de la sine și ea constă în 
necesitatea întocmirii unui plan e- 
cbilibrat, judicios, în urmărirea pas 
cu pas a îndeplinirii fiecăreia din 
prevederile sale. Orice tendință de a 
justifica tergiversarea încheierii la 
termen și aplicării în practică a u- 
nor cercetări științifice prin necore
lările diverselor secțiuni ale planu
lui nu rezistă în fața analizei rea
liste, lucide, a lucrurilor. Stă în pu
terea centralelor industriale să asi
gure echilibrarea judicioasă a unor 
prevederi sau altora în ansamblul 
planului de cercetarc-producție. 
pentru a se curma situații de genul 
celor înfățișate, pentru ca economia 
națională să beneficieze din plin de 
roadele scontate, potrivit eforturilor 
pe care le face în finanțarea cer

tării științifice.

Substanțe utile 
din materii 

poluante

deosebit de 
este cu atît 
cu cit aces- 
fost construi-

Și

see- 
unei 
con- 
unor

sec- 
mai 
ne-a 

noastră.

armo-

cazuri, 
părți 

activî-

Preocuparea pentru evitarea 
combaterea poluării mediului în
conjurător necesită, uneori, in
vestirea unor importante mijloa
ce materiale și bănești. O insta
lație realizată prin colaborarea 
specialiștilor de la ICECIIIM și 
IPRAN nu numai că are un cost 
redus, dar prin ceea ce produce 
este și rentabilă. Aceasta face 
posibil ca bioxidul de sulf rezul
tat din procesele de fabricație 
care, altfel, ar infesta atmosfera, 
să fie captat și transformat în 
acid sulfuric. La IPRAN s-a mai 
realizat o instalație de eliminare 
a ionului de amoniu din ape re
ziduale, utilizindu-sc rășini 
schimbătoare de ioni. Procedeul 
permite obținerea sărurilor in 
soluție concentrată, precum și 
apă demineralizantă, de bună 
calitate. Iar inginerii Radu Sirbu 
și Vasile Pantelimon. de Ia Com
binatul chimic din Făgăraș, au 
reușit să dea o întrebuințare 
practică reziduului foarte poluant 
care rezultă in procesul de fa
bricație a fenolului, prin proce
deul sulfurării benzenului. Com- 
binind acest reziduu — în pre
zența unor catalizatori — cu al- 
dehidă formică, ei au creat un 
liant fenolic foarte bun pentru 
incleierea plăcilor fibrolemnoase.

Pentru ca noii 
născuți...

să nu întîrzie!

La spitalul clinic de obstetrică 
si ginecologie „Polizu" din 
București a l’ost realizat un in
genios dispozitiv datorită căruia 
medicii au posibilitatea să con
troleze activitatea inimii noilor 
născuți înainte și în timpul naș
terii. Grație acestui dispozitiv, 
medicul poate interveni rapid 
și la timp, in special in cazurile 
de incertitudine a viabilității fă
tului. Bazat pe principiul cule
gerii biocurenților de acțiune ai 
cordului. dispozitivul constă 
dintr-o ventuză de material die
lectric în care se montează un 
tub metalic cu filet la un canat, 
pentru înșurubarea unui elec
trod . de culegere a datelor pri
vind activitatea inimii noilor 
născuți.

Progrese în 
cîmpul magnetic

Institutul de fîzică nucleară a- 
ting performante 
ridicate. Faptul 
mai remarcabil, 
te instalații au
te in întregime in atelierele in
stitutului sau în colaborare cu 
diverse întreprinderi din țară, 
fără a se recurge Ia importuri. 
Prin parametrii lor, betatroa- 
nelc românești se ridică Ia 
velul celor din străinătate, 
ceea ce privește intensitatea 
diației, se realizează cea 
înaltă cotă admisă pe i 
mondial. Deosebite performanțe 
prezintă ș* sistemul de control și 
stabilizare a energiei radiante. 
Cu ocazia vizitei tăcute în 19'1 
la I.F.A.. profesorul Rudolf Wi- 
deroe (Elveția) — inventatorul 
betatronului — a apreciat în 
mod deosebit performanțele be- 
tatroaneior construite 
noastră.

Pe lingă latura 
(controlul sudurilor la 
de sinteză ; controlul nedistruc
tiv al unor mașini și utilaje, 
inițierea — în colaborare cu cli
nica de radiologie a Spitalului 
dr. Cantacuzino — a radiotera
pie! cu betatronul etc.), în labo
ratorul de bctatroane de la 
I.F.A. se fac și cercetări cu ca
racter fundamental. Experien
țele de reacție fotonucleară și de 
fisiune au furnizat date de va
loare care au fost apoi folosite 
de un grup de 
Institutul de 
din Franckfurt 
blica Federală

ni-
In 

k ra
mai 

plan

in țara

aplicativă 
coloanele

cercetători de la 
fizică teoretică 
pe Main (Repu- 

a Germanici),
pentru a-și verifica anumite ipo
teze.

Verificarea
„automată" 

a cunoștințelor

Aparatul automat de verifica
re a cunoștințelor, realizat de 
ing. I. Munteanu, șef de lucrări 
la Institutul politehnic din Ti
mișoara. permite o examinare o- 
biectivă. corectă și rapidă a pre
gătirii elevilor și studenților. El 
indică întrebările și. pe baza răs
punsurilor primite, acordă nota 
iu funcție de dificultatea ternei, 
precizează celui examinat între
bările la care a răspuns corect și 
Ia care nu. Prin indicarea.simul
tană a răspunsului corect Ia fie
care întrebare de pe lista de în
trebări se realizează, deci, și o 
consolidare a cunoștințelor acu
mulate. Aparatul selecționează 
(manual sau automat) codul po
ziției răspunsurilor corecte, pe 
principiul combinării răspunsu
rilor corecte a cîtorva 
pivot de pe cartelele 
ui funcție de numărul listei de 
întrebări Ia care răspunde su
biectul. respectiv cel examinat. 
Numărul este indicat de subiect 
prin știfturi, într-o zonă deter
minată a unei plăcuțe cu ajuto
rul căruia, deci, subiectul intro
duce răspunsul în aparat. Prin 
selectarea automată a succesiu
nii codurilor răspunsurilor bune, 
aparatul-examînator acordă nota 

., în mod obiectiv.

Intre domeniile de cercetare 
cărora li se acordă în prezent o 
deosebită atenție pe plan mon
dial se numără și magnctohidro- 
dinamica. .Cercetările, efectuate, 
în acest domeniu la Insiitutul 
politehnic din Brașov. încă din 
anul 1965, au adus importante 
contribuții Ia calculul perfor
manțelor canalelor cu cîmp mag
netic progresiv, pentru curent 
alternativ și la calculul necesar 
îo construcția diferitelor tipuri 
de pompă magnetohidrodihami- 
că, obținîndu-se rezultate cu ca
racter de noutate. Unul din re
zultatele de valoare ale activită
ții de cercetare constă în reali
zarea, pentru prima oară în țara 
noastră, a pompelor magnetohi- 
drodinamice de curent alternativ 
cu cîmp magnetic progresiv și 
construcția lor in vederea apli
cațiilor industriale. Prototipurile 
prezintă calități de funcționare 
ridicate. Cercetările efectuate au 
dus, de asemenea, la elaborarea 
unui nou procedeu magnetohi- 
drodinamic important pentru in
dustria chimică, care s-a bre
vetat, Demn de remarcat este 
faptul că o parte a lucrărilor se 
desfășoară în cadrul contractelor 
și convențiilor de colaborare în
cheiate de Institutul politehnic 
din Brașov cu diferite întreprin
deri industriale.

energetic

Neasigurin-

variante 
program,

Cele trei bctatroane (accelera
toare ciclice de neutroni care, in 
final, generează fascicule inten
se de radiații) existente azi la

Dan MATEESCU 
Constantin CAPRARU

din 
cu 

kV 
coromânești

Pentru mărirea

■■■

siguranței 
în funcționarea

sistemului

Ia fel de„O descoperire
Importantă ca aceea a tipa
rului...", „Instaurarea civi
lizației imaginii...". „Trium
ful spectacolului indivi
dual...". Acestea sînt doar 
citeva dintre declarațiile 
entuziaste cu care presa a 
salutat, cu mai bine de doi 
ani în urmă, apariția unui 
nou procedeu de înregis
trare și redare a imaginilor 
TV, așa-numitul Electronic 
Video Recording (E.V.R.). 
Astăzi, invenția lui , Peter 
Goldmark pare să-și fi 
demonstrat superioritatea 
față de videodiscul lan
sat de A.E.G. Telefun- 
ken (R.F, a Germaniei) în 
colaborare cu Teldec-Decca 
(Marea Britanie) si de vi- 
deocaseta cu bandă mag
netică în care și-au inves
tit speranțele, printre 
tele, firmele „Sony" 
ponia) și „Philips"' 
landa). La orizont se

' filează însă concurenta re
dutabilă a procedeului se
lectavision. Pentru a pu
tea cîntări șansele a- 
cestor două mijloace audio
vizuale avind aceeași fina
litate — transformarea tele
vizorului într-un fel de... 
cinematograf la domiciliu 
— să vedem, pe scurt, in

constau

al- 
(Ja- 
(O- 

pro-

principiile și 
particularitățile lor 
ționale.

Peter 
ceea ce 
ventator 
propus, 
sistem de televiziune în cu
lori, iar în 1945 a realizat 
discul microsion cu 33 de 
turații. De altfel, procedeul 
E.V.R. reprezintă o extin
dere a principiului de 
bază al celei de-a doua 
invenții : condensarea unei 
mari cantități de informa
ții (aici — vizuală, acolo 
sonoră) pe un 
mai restrins. I 
distinge prin 
racteristici 
primul rind. 
de a realiza 
proape 
după pelicula originală, 
ceea ce se traduce printr-o 
reducere corespunzătoare a 
prețului de cost. Apoi, fap
tul că fiecare film E.V.R. 
poate fi utilizat 
puțin 500 de ori — 
ori mai mult decît 
ooișnuit de 16 mm 
nici o diminuare a calității.

Evident, 
procedeu atît 
tor este păzit 
de inventator

func-

este 
un in-

Goldmark 
se cheamă 
de profesie. El a 
în 1940. primul

spațiu cit
Procedeul se 

încă două ca- 
esențiale. în 

posibilitatea 
un număr a- 

nelimitat de copii 
pelicula

de 
de 
un

cel 
zece 
film 
fără

secretul 
de 
cu 
și

unui 
promiță- 
stră'nicie 
de socie-

Prin activitatea sa, prin volumul și diversitatea acțiunilor cu care se înscrie în sfera ocrotirii sănătății, 
institutul „Dr. I. Cantacuzino" din Capitală ocupă un loc de frunte în ierarhia institutelor medicale 
din țară, bucurîndu-se de o bună reputație și peste hotare. In cei peste 50 de ani de existență, funcțiile 
sale axate pe profilaxia și combaterea bolilor transmisibile s-au dezvoltat continuu. Imbinînd 
activitatea de cercetare cu aceea de producție (vaccinuri, seruri, precum și o gamă largă de produse 
biologice de diagnostic și tratament), de for metodologic și de urmărire epidemiologică, institutul 
„Dr. I. Cantacuzino" reprezintă o mare forță.în combaterea bolilor .transmisibile. în fotografii: se 
efectuează operația de filtrare și însămînțare a vaccinului antipoliomielitic (stingă); aspect din 
serviciul de condiționare : se livrează anatoxina tetanică și vaccinul antiholeric (dreapta).

tatea 
detalii 
tele de . . 
ței ne pot da totuși o idee 
despre funcționarea între
gului sistem. Se știe, 
pildă, că emisiunea 
este înregistrată, printr-un 
procedeu electronic, pe o 
peliculă care constituie ma
trița viitoarelor copii. Al 
doilea element constitutiv 
al E.V.R.-ului este telepla- 
yerul. alcătuit dintr-un 
sistem . optic, ce. preia ima
ginile de pe peliculă, și un 
sistem electronic, care 
reconvertește în 
video. Teleplayerul 
cutie cîntărind 
peste 14 kg 
nectat la priza 
televizorului.
fiind nemijlocită, vizionarea 
nu e stînjenită de nici o 
defecțiune, paraziții fiind 
excluși. Clape speciale per
mit oprirea la o anumită 
imagine. încetinirea sau 
grăbirea rulării filmului.

Procedeul selectavision 
diferă esențial de Electro
nic Video Recording. în 
ceea ce privește metodele 
de înregistrare și de re
dare. Programul de televi
ziune în culori — înregis
trat direct sau de pe banda

proprietară. Unele 
publicate în reyis- 
popularizare a știin-

de 
TV

te 
semnale 

— o 
cu puțin

— este co
de antenă a 
Transmisia

Performanțele 
betatroanelor

In scopul măririi siguranței în 
funcționare a sistemului energe
tic național, cadrele didactice 
de Ia Facultatea de electroteh
nică din Timișoara au conceput 
și realizat un analizor tranzito
riu de rețea. Acest aparat per
mite analiza rapidă și riguroasă 
a fenomenelor tranzitorii 
sistemele electroenergetice, 
precădere la rețelele de 220 
și 400 kV, care reprezintă 
Ioana vertebrală a sistemului 
nostru energetic național. Im
portant este și avantajul că a- 
cest analizor de rețea poate fi 
asimilat în fabricație de către 
industria noastră electrotehnică.

Cinematograful
la domiciliu

magnetoscopulul — este re
transmis pe un film o- 
bișnuit. ale cărui imagini 
sînt convertite cu ajutorul 
laserului intr-o suită de 
holograme (vezi articolul 
„Holografia — realizări și 
promisiuni". „Scînteia" din 
16 februarie a.c.l. Replică 
fidelă a originalului, ver
siunea holografică este 
transpusă apoi pe un su
port de material plastic a- 
coperit cu un strat fotore- 
zistent O soluție chimică 
specială atacă acest suport 
cu mai mult sau mai puțin 
efect, după cum diferitele

lui puncte au fost 
mai mult sau mai 
acțiunii fasciculelor 
ferente de lumină coerentă. 
Se obține astfel o holo- 
gramă-matriță. sub formă 
de adîncituri și ridicături 
de șanțuri. Prin adăugarea 
unei pături subțiri de 
nichel, ea se transformă 
intr-un cilindru de o anu
mită duritate, care im
primă relieful holografic pe 
suprafața netedă și transpa
rentă a benzilor de vinii — 
echivalentul peliculei fo
losite în procedeul E.V.R. 
Un cilindru poate fi utili

sunuse 
puțin 
inter-

zat de mii de ori fără să 
se degradeze. Pentru deco
dare, benzile trec prin fața 
unui mini laser ; acesta re
compune imaginile, care 
sînt captate de o mini- 
cameră TV.

„Sistemul nostru trebuie 
să fie pentru artele audio
vizuale ceea ce a fost 
discul fonografului pentru 
civilizația sunetului", de
clara Robert W, Sarrioff. 
președintele societății Ra
dio Corporation of Ame
rica. O intenție lăudabilă, 
împărtășită insă și de rivalii 
selectavisionului. uneori

chiar ca mod de exprimare. 
Referindu-se la videodisc, 
un ziarist vest-german scria, 
de pildă, că acest sistem 
„constituie desigur o reali
zare de natură să deschidă 
noi perspective în domeniul 
audio-vizual. comparabil 
sub acest raport doar cu 
primul disc sonor prezentat 
cu aproape nouăzeci de ani 
în urmă de Emil Berliner, 
care perfecționase fonogra
ful lui Edison". Desigur, 
importanța „perspectivelor" 
nu poate fi subestimată. Se 
pare că unul dintre dome
niile care vor beneficia ple
nar de introducerea pe sca
ră largă a noilor procedee 
va fi invățămintul de toate 
gradele. Să ne gindim ce în
seamnă pentru educatorii 
de azi și de mîine posibi
litatea de a-și alege progra
mele și de a le utiliza a- 
tunci cind consideră acest 
lucru necesar, punînd forța 
de șoc a imaginii în slujba 
ideilor și a cunoștințelor 
propagate de la catedră. Și 
să nu uităm că 
zile magnetice 
discurile pot fi 
dorință, oprite 
se simte nevoia unui co
mentariu suplimentar, sau a 
unui răspuns la o întrebare 
ad-hoc. Bineînțeles, educa

filmele, ben- 
sau video- 

reluate după 
acolo unde

ția nu se rezuma la orele și 
nici măcar la anii petrecuți 
în școli și universități. In 
cadrul familiei sau al unor 
colective mai mari, progra
mele proiectate pe ecranul 
televizorului vor continua 
să informeze și să instru
iască pe cei dornici să țină 
pasul cu timpul lor. Pe de 
altă parte, nu mai puțin se
ducătoare este ideea creă
rii unei cinemateci perso
nale, in care, capodoperele 
celei de-a șaptea arte să se 
învecineze cu spectacole de 
teatru . sau de operă, cu în
registrarea unor evenimente 
excepționale din istoria o- 
menini. sau — de ce nu ? 
— a unor întreceri sportive 
disputate la cea mai înaltă 
tensiune.

Fantezia ne poate sugera 
încă multe modalități de fo
losire a „cinematografului 
la domiciliu" Deocamdată, 
însă, costul instalațiilor ne
cesare este prohibitiv pen
tru marele public. în 1969. 
Peter Goldmark credea că o 
casetă cu un film E V R. de 
o oră va costa 75 de franci, 
iar teleplayerul cam 4000 de 
franci. în 1971. societatea 
Thomson—C.S.F — Audio- 
visuel. care a obținut drep
tul de exploatare a E.V.R.-

pen- 
PAL 
(fără 
deci,

ului in Franța, comunica 
următoarele prețuri pentru 
copierea programelor : 25
de copii — 380 de franci co
pia, 100 de copii — 155 de 
franci copia. 500 de copii — 
110 franci copia (fără taxe 
și procentul perceput la 
vinzarea cu bucata). Cit 
despre teleplayer. el costă 
6 500 de franci,, la care se 
adaugă 2 250 de franci 
tru televizorul sistem 
— in total. 8 750 franci 
taxe). Totul depinde
în primul și în ultimul rind, 
de rezolvarea acestei pro
bleme spinoase. Există însă 
convingerea că, așa cum 
s-au petrecut lucrurile și 
cu alte „produse de lux" de 
odinioară (telefonul, radio
ul, televizorul), vor fi gă
site soluții pentru ca noile 
mijloace audio-vizuale să 
devină destul de curind un 
element obișnuit al vieții 
moderne. Cit despre „sfîr- 
șitul" civilizației cuvîntului 
tipărit, credința noastră este 
că el nu va fi pricinuit nici 
de E.V.R.. nici de selecta- 
vision. nici de vreo altă in
venție asemănătoare, atîta 
vreme cit stăpînul acestei 
planete se va numi „homo 
sapiens".

Ion HOBANA
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GIGANTISME
Șl PARADOXURI
LA SAO PAULO

© Un oraș care-și inversează deviza ® Ce arată radiografia veniturilor 
© „Mecca dezmoșteniților" provoacă decepții

Dacă pentru a înfățișa orașul Rio 
de Janeiro se zice că e nevoie să fii 
pictor, Sao Paulo pretinde în schimb 
vocație de statistician și economist. 
Trebuie să reunești numere, să le 
compari, să copiezi tabele pentru a 
reda principala sa particularitate : 
creșterea. Nu există alt oraș în Bra
zilia care să se poată compara în ce 
privește impetuozitatea dezvoltării 
cu ambițioasa metropolă Sao Paulo. 
Acum un secol populația sa nu trecea 
de 25 000 locuitori, ocupind locul zece 
între orașele braziliene, șase decenii 
mai tîrziu ajunge la un milion, ca 
azi să se afle la cumpăna a șase 
milioane, rămînîndu-i în America 
Latină doar doi rivali pe acest plan : 
Buenos Aires și Ciudad de Mexico. 
Și asta numai ca nivel demografic, 
fiindcă în ce privește capacitatea in
dustrială supremația sa e incontesta
bilă pe aceste meridiane.

Profilul urban al acestei aglomerații 
umane impresionează mai întîi 
mulțimea zgîrie-norilor din 
centru. Chiar dacă lipsesc 
deocamdată exemplare de 
statura unul Empire State 
Building, asemănarea cu 
Manhatan-ul newyorkez' e 
totuși sensibilă : zeci și 
zeci 
peste 30 de etaje iar unele 
peste patruzeci. Se dărimă 
și se construiește cu obse
sia verticalei prezentă pes
te tot. Deseori sub ritul 
buldozerelor sucombă și zi
duri durate cu zece-cinci- 
sprezece ani în urmă pen
tru a ceda loc coloșilor din 
beton și sticlă. Profilul me
tropolei se întinde pe o 
fîșie de orizont de 30 kilo
metri, ocupind o arie de 
860 km. Pînă acum vreo 
două decenii, patru cincimi 
din producția industrială a 
Braziliei se datora acestui 
oraș. Cu timpul, prin dez
voltarea altor zone, ponde
rea lui s-a micșorat, dar cu 
toate acestea Sao Paulo 
rămine și azi sinonimul ca
pacității industriale a țării. 
Venitul mediu pe locuitor 
ajunge aici la 550 dolari 
anual, față de circa 350 cît 
reprezintă venitul mediu 
național. Există diverși alți 
indici care situează Sao 
Paulo deasupra mediei 
braziliene. Deviza „Sao 
Paulo nao pode parar" 
(literalmente — „Sao I’aulo 
nu poate să se oprească", 
insemnînd de fapt că „nu 
e voie" să se oprească) în
cetățenită de mai mult timp 
in toate colțurile tării este 
tocmai o recunoaștere a telului său 
vital pentru progresul național.

Pe cît de înrădăcinată este credin
ța brazilienilor în virtuțile metropo
lei lor industriale, pe atît de mare 
le-a fost mirarea cînd, recent, însuși 
prefectul orașului, Carlos Figueiredo 
Ferraz, a lansat o nouă deviză în 
locul celei tradiționale : „Sao Paulo 
trebuie să se oprească", propunea 
prefectul copleșit de „grave probleme 
ale gigantismului necontrolat". Inver
sarea devizei reflectă gradul de preo
cupare al autorităților față de reali
tăți care amenință orașul cu autodis
trugerea.

Sao Paulo a crescut nemăsurat, pe 
verticală și orizontală, fără ca expan
siunea sa furibundă să fi fost acom
paniată cum se cuvine de ceea ce se 
cheamă „infrastructura urbană". Date 
ale prefecturii informează că circa ju
mătate din cele zece mii de străzi 
sint nepavate, rețeaua de alimentare 
cu apă lasă pe dinafară cel puțin 40 
la sută din locuitori — nu numai in 
suburbii, ci chiar în perimetrul cen
tral —, 60 Ia sută din paulistani nu 

, sint serviți de canalizare. Iar cît pri
vește transportul urban situația atinge 
de acum limitele calamității : peste 
700 000 de vehicule se tîrăsc cu o vi
teză medie de 10 km la oră și dacă 
se ține seama că uzinele de automo
bile, concentrate toate în jurul acestui 
oraș, pompează anual pe străzile 
sale cam 50 000 de unități, e de înțe
les disperarea factorilor responsabili. 
Pentru descongestionarea ‘ traficului 
auto există o speranță: metroul. Dar 
de-abia în 1975 e prevăzută termina
rea primei linii, care va soluționa 
doar parțial greutățile acumulate 
pînă atunci. Așadar, în termeni abso- 
luți problema va rămine cam în a- 
celași stadiu de gravitate. O accele
rare a ritmului de construcție a me
tropolitanului ridică delicata ches
tiune a finanțării, și așa deficilă, cu 
toate împrumuturile contractate in 
străinătate. Aceeași problemă a cos
tului se pune și la eliminarea sau 
reducerea poluării industriale. în 
afară de faptul că autoritățile brazi
liene, cum au declarat în repetate 
rînduri, sint dispuse să înfrunte po
luarea numai în măsura în care acest 
lucru nu ar afecta expansiunea in
dustrială.

Dar ambițioasa metropolă indus
trială a Braziliei are de făcut față și 
altei categorii de probleme. Acestea 
sînt lesne de sesizat de îndată ce pă- 
rășeiști centrul impozant al orașului 
sau zonele rezidențiale luxoase ale 
milionarilor și te apropii de cartie
rele proletare. Dai de centura de 
locuințe sărăcăcioase, unele fiind ve
ritabile bordeie. în fiecare diminea
ță dinspre aceste cartiere se scurg 
spre marile fabrici și uzine sute de 
mii de muncitori. înghesuiți în auto
buze sau pe platformele camioanelor. 
Și grație în primul rînd acestei ar
mate proletare Sao Paulo poate rea
liza indici înalți de dezvoltare indus
trială, menținîndu-se în fruntea tu
turor orașelor braziliene in ce pri
vește venitul mediu pe locuitor. Nu
mai că, în condițiile de inechitate so
cială existente, „venitul mediu" in
clude în calcul, ca unități egale, atit 
pe contele Matarazzo (miliardar, pro
prietar al cîtorva zeci de firme) și pe 
alți magnați de calibru asemănător, 
cit și masa celor siliți să trăiască 
dintr-un salariu minim, plasat unde
va la limita critică dintre supravie
țuire și reversul ei.

După datele furnizate de Institu
tul de cercetări economice al Uni
versității de stat, la Sao Paulo nu
mai 35 la sută din populație are un 
cîștig considerat „normal". Și iată, 
după aceeași sursă, cum se împarte 
acest cîștig : 47,11 la sută se chel
tuiesc pentru alimentație, aproape 22 
la sută sînt înghițite de chirie, 7,1 la 
sută . costă asistența medicală, 5 Ia 
sută transportul, iar restul se împar
te între îmbrăcăminte, cheltuieli șco
lare etc. Evident, cifrele nu spun 
dacă ajunge sau nu cîștigul mediu, 
ci ' consemnează doar aproximativ 
modul cum e cheltuit. Dar e destul 
ca în „familia-tip“ cu care operează 
statistica cineva să aibă nenorocirea 
de a fi mai bolnav decît prescrie 
„media" ca întreg calculul să cadă, 
fiindcă o simplă consultație Ia medic 
costă salariul chiar pe o săptămînă. 
Așa încît, îndărătul aparențelor, pătu
rile mic-burgheze — care în genere 
servesc ca etalon calculelor medii —

de edificii numără

Un zîmbet de speranță — un semn de întrebare...

duc o existență destul de zbuciu
mată.

Dacă pentru categoriile medii cal
culele bugetare reproduse mai sus 
pot avea o oarecare valoare orienta
tivă, pentru masa celor ce trăiesc din 
salariul minim haremurile sînt cu 
totul altele. Pentru aceștia, minună
țiile oferite de vitrinele magazinelor 
nu înseamnă decît, cel mult, satis
facție vizuală, iar de regulă prilej de 
reflecții amare pe marginea soartei 
ce le-a fost hărăzită.

între numeroasele dificultăți în-! 
fruntate de păturile sărace, poate că 
qea mai gravă se referă la obținerea 
sau menținerea unui loc de muncă. 
Piața brațelor de muncă din Sao 
Paulo este cea mai mare și mai dina
mică din Brazilia și totuși indicii șo
majului sînt înalți. Aceasta din mai 
multe motive. Mai întîi fiindcă, așa 
cum este propriu sistemului capitalist, 
modernizarea întreprinderilor prin 
înzestrarea cu mașini de înaltă pro
ductivitate se operează paralel cu 
concedierile. Utilizînd ca unic criteriii 
rentabilitatea, patronul îndepărtează 
personalul devenit excedentar fără 
să-i pese dacă „inutilii" vor găsi sau 
nu de lucru în altă parte. Apoi, în 
goană după profit maxim, firmele su
pun pe viitorii angajați la o tot mai

riguroasă triere, nu numai în ce pri
vește calificarea, ci și vîrsta sau chiar 
sexul (deși în Brazilia nu există ba
riere legale în acest sens). Un mun
citor în vîrstă de 35 sau 40 de ani are 
mai puține șanse de angajare. iar 
dacă cumva a ajuns la 50 de ani el 
este practic refuzat pretutindeni. Ca 
regulă, patronii evită angajarea fe
meilor, căci legea îi obligă să le a- 
corde concedii de naștere plătite. în 
locurile unde munca femeilor e pre
ferată (în schimbul unor salarii cam 
cu 20 la sută mai mici decît ale băr
baților) se practică „concedierile pre
ventive" față de acelea Care devin 
gravide. Pe de altă parte, este utili
zată pe scară apreciabilă munca mi
norilor, retribuită derizoriu. în fine, 
plaga șomajului e agravată mult de 
migrația internă, cu componenta ei 
principală — exodul rural, care pom
pează anual spre Sao Paulo în jur 
de 300 000 de noi pretendenți la locuri 
de muncă, în afara celor rezultați din 

creșterea demografică na
turală. Cauzele fluxului 
migratoriu rezidă mai ales 
în înapoierea adîncă a unor 
vaste regiuni din nordul și 
nord-estul țării, unde abia 
recent s-au făcut primii 
pași în vederea integrării 
lor în circuitul economico- 
industrial. Și oricare ar fi 
dificultățile vieții omului 
sărac în Sao Paulo, asupra 
țăranilor torturați de foa
me pe întinderile „poligo
nului secetei" din nord- 
est sau asupra peonilor de 
pe marile moșii, acest oraș 
iși exercită forța de atrac
ție. O familie ajunsă la 
disperare în zonele vitre
gite iși cheltuiește ultimul 
ban cu transportul spre 
Sao Paulo, convinsă că 
față de ceea ce a suferit 
nimic nu poate fi mai rău. 
Nu numai spre acest oraș 
se îndreaptă exodul rural. 
Mari contingente se în
dreaptă spre Rio de Ja
neiro, Belo Horizonte. Por
to Alegre și alte centre, 
dar Sao Paulo este consi
derată Mecca dezmoșteniți
lor, datorită faimei de oraș 
prosper și dinamic. Zilnic 
descind în Sao Paulo cite
va sute de familii în cău
tarea norocului. Dar iluzii
le se destramă destul de 
repede, căci puțini reușesc 
să-și îmbunătățească real
mente viața. Totuși, fluxul 
nu contenește. Degeaba 
prefectul Ferraz avertizea
ză disperat în interviuri de 
presă că ,.e o sinucidere 

ca țăranii din nord-est să 
Sao Paulo". Dar, dacă pentru 
responsabilii administrativi „inva
zia rurală" e o permanentă sur- 

(datorită creș- 
___ _ _____ _ __  ” ’ ' " cer
șetori, a cazurilor de boli epidemice, 
a delincventei etc.), pentru stăpjnii 
marilor firme industriale, comerciale 
sau mai ales de construcții acest fe
nomen e o adevărată mană cerească, 
fiindcă reprezintă mijlocul cel mai 
eficient de presiune contra revendi
cărilor de sporire a salariilor și tot
odată de înlocuirea deosebit de les
nicioasă și rentabilă a lucrătorilor în 
sectoarele care nu cer o calificare 
deosebită. Lipsit de alternative, noul 
venit acceptă orice condiții, prima 
dintre ele fiind remunerarea sub sa
lariul minim legal.

Pe schelele superbelor edificii ce 
se înalță în Sao Paulo trudesc lucră
tori ieftini, pentru care locuința poa
te fi un ungher împrejmuit cu pînză 
de sac sub un viaduct urban. La 
cealaltă extremă socială, magnații iși 
permit capriciul să lase o singură 
dată la cursele de cai sume pe care 
nici un dezmoștenit nu le-ar putea 
ciștiga muncind toată viața, 
de-ar avea mai multe vieți.

vină la

zia rurală"
să de preocupări 
terii rapide a numărului de

O călătorie în republica 
sovietică Uzbekistan în
seamnă în fapt o incursiune 
în două etape ale istoriei : 
una aparținînd unui trecut 
de milenii, iar cealaltă — 
unui prezent luminat de ui
mitoare înfăptuiri ale civi
lizației contemporane.

...Iată-ne în Buhara, ora
șul poveștilor din o mie și 
una de nopți al hîtrului 
Nastratin Hogea care ne-a 
încîntat copilăria, al, unuia 
din cele mai faimoase 
puncte de încrucișare pen
tru caravanele pornite pe 
vremuri din diferite părți 
ale Asiei. Pe parcursul a 

ani de 
a înflorit 
de nenu- 

aici au 
al 6-lea

caravanele de cămile din 
Afganistan, iar la fabrica
rea lor, în loc de apă, s-a 
folosit lapte de cămilă, pre
cum și ouă. Nu știu 
cît e de adevărată aser
țiunea, dar fapt este că 
de un mileniu monumen
tul acesta de o armo
nie desăvîrșită rezistă in
tact. Decorația exterioară a 
zidurilor lui și coloritul a- 
cestora au fost realizate nu
mai prin așezarea diferită 
a cărămizilor, în funcție de 
unghiul de cădere a razelor 
solare.

Am trecut și prin orașul 
Samarkand, care a împlinit

pedagogic, centre de cerce
tări.

Dezvoltarea actuală a ce
lor două localități, ca și a 
multor altele din această 
zonă, este semnificativă 
pentru progresul întregii 
republici sovietice Uzbekis
tan, care, în anii socialis
mului și comunismului, a 
parcurs pe scara civilizației 
un drum uriaș. Este sufi
cient a aminti că, înainte de 
revoluție, industria Uzbekis- 
tanului era reprezentată 
doar de citeva mici între
prinderi de prelucrare pri
mară a bumbacului, de un 
număr de prese de ulei și

autopropulsată cu două rîn- 
duri, iar în 1968 una cu pa
tru rînduri. Uzina continuă 
să se extindă și în prezent, 
urmînd ca in .1975 să ajun
gă la o producție anuală 
de 30 000 de combine.

Tot la Tașkent am vizi
tat și marele combinat tex
til, în ale cărui hale enorme 
lucrează peste 16 000 de 
muncitori, în cea mai mare 
parte femei. Trecînd prin 
secțiile de imprimerie și a- 
pretură ai impresia că toa
te florile Ferganei și toate 
culorile curcubeului s-au a- 
dunat aici pe nesfîrșitele 
valuri de țesături. De-

C două mii de
/ existență orașul
) și a fost pustiit
> mărate ori. Pe
1 trecut în veacul
y î.e.n. oștirile lui Darius, iar 
Iîn secolul al 4-lea î.e.n. cele 

ale lui Alexandru Macedon. 
Aici au ajuns, în veacul al 
7-lea, arabii și, o dată cu ei, 
islamismul. Tot aici, mai 
tîrziu cu trei secole, sub di
nastia samanizilor, s-a aflat 
un puternic centru de cul
tură în care au strălucit fi
guri ilustre de poeți ca Ru
daki. istorici ca Narșahi, fi
lozofi ca Abu Aii Ibn-Sina 
(Avicenna), medici, mate
maticieni etc. în acel veac 
al „luminilor Orientului", 
aici exista un bazar — li
brărie unde se puteau cum
păra cărți și manuscrise și 
unde funcționa o bibliotecă 
de mari proporții pentru 
acele vremuri. în 1220, 
hoardele lui Ginghis-han au 
trecut Buhara prin foc și 
sabie, jefuindu-i comorile și 
robindu-i locuitorii. Dar în 
vremurile ce au urmat, ora
șul a renăscut.

I-am călcat străzile și pie
țele, întipărindu-mi în me
morie imagini de un exo
tism desăvîrșit. Am parcă și 
acum în fața ochilor cupo
lele gălbui de lut ale baza- 
relor, minaretele rotunde și 
înalte. în vîrful cărora ber
zele și-au clădit cuiburi, 
medreseele cu portalurile 
placate cu ceramică smăl
țuită în toate nuanțele, 
moscheile și mausoleele — 
capodopere de mare rafina
ment ale meșterilor de de
mult.

La bazar, printre tarabe 
și grămezi de pepeni verzi 
și galbeni, de stafide, rodii 
aprinse , și hurme galbene, 
foiește o lume pestriță. Un 
șir de grătare pe care se 
pregătește faimosul șașlîk 
răspîndește o aromă tare de 
carne friptă și ceapă...

Am văzut și monumen
tele străvechi ale Buharei, 
a căror descriere, fie și suc
cintă, ar necesita multe pa
gini. Aș aminti aci doar 
mausoleul lui Ismail Sama
ni, fondatorul dinastiei ce 
i-a purtat numele — o ca
podoperă de arhitectură o- 
rientală din veacul al 
10-lea. Se spune că lutul din 
care s-au făcut cărămizile 
mausoleului a fost adus cu

Legenda lui Farhad 
în versiune modernă

Reportaj din Uniunea Sovietică

• întîlnire cu... Nastratin Hogea la Buhara • Florile Ferganei 
într-o fabrică din Tașkent © Cărămizi de aur cu inscripția : 

99,99 • Stepa Flămîndă nu-și mai merită numele

în 1970 douăzeci și cinci de 
veacuri de existență. Am 
cunoscut cu acest prilej — 
urmărind vestigii ale tre
cutului — pagini memora
bile ale istoriei sale pline 
de frămîntări și i-am vă
zut monumentele de o re
marcabilă frumusețe.

Dar Buhara și Samarkand 
se disting nu numai prin 
vechea lor istorie. în pofida 
venerabilei lor vîrste, a- 
ceste orașe trăiesc în pre
zent o nouă tinerețe. Pri
mul dintre ele este cunos
cut astăzi ca un centru al 
exploatărilor de gaze, al in
dustriei mătăsurilor, al pre
lucrării blănurilor, al bro
deriilor cu fir de aur ; iar 
Samarkandul, cu numeroa
sele sale uzine chimice, cu 
întreprinderile de construc
ții mecanice, combinatele 
de metalurgie neferoasă, 
țesătoriile sale de mătase 
etc., este, după Tașkent, al 
doilea centru industrial al 
Uzbekistanului. De altfel, 
nu demult, la Samarkand 
au fost date în funcțiune 
două noi obiective — o fa
brică de frigidere (300 000 
de bucăți, pe an) și una de 
lifturi. Orașul este și un 
important centru, cultural 
— cu o universitate, insti
tute de medicină, agrono
mie, arhitectură, un institut

ateliere meșteșugărești.' în 
agricultură, mijloacele 
producție erau plugul 
lemn și sapa specifică locu
lui și purtînd denumirea 
de ketmen. Astăzi există 
aici o industrie dezvoltată, 
cuprinzind î300 de mari 
întreprinderi și peste o sută 
de ramuri de producție. 
Deosebit de rapid s-a dez
voltat industria uzbekista- 
nă în anii postbelici, cind 
s-au ivit aici astfel de gi- 
ganți cum sînt combinatul 
minier-metalurgic Altim- 
topkanskii, combinatul chi
mic Navoi, uzina de îngră
șăminte din Fergana, ma
rile termocentrale de la 
Tașkent, Angren, Navoi și 
Tahietași, precum și alte 
numeroase întreprinderi ale 
industriei grele, ușoare și 
alimentare. Uzbekistanul 
s-a specializat îndeosebi în 
producția unui complex de 
mașini necesare cultivării, 
recoltării și prelucrării 
bumbacului. Am vizitat 
principala unitate a acestei 
ramuri, uzina „Tașselmaș" 
din Tașkent, înființată în 
1929, unde se produc com
bine pentru recoltat bum
bac. Primele mașini de a- 
cest fel, manevrate cu trac
torul recoltau bumbacul de 
pe un singur rînd. în 1960 
a fost realizată o combină

de 
de

senatorii de modele ai 
combinatului mi-au spus 
că în ceea ce fac, ei țin 
seama nu numai de gus
turile și preferințele uzbe
cilor, tadjicilor, turkmeni- 
lor, kirghizilor, care folo
sesc în vestimentația lor 
țesăturile combinatului, ci 
și de preferințele unor po
poare din afara granițelor 
U.R.S.S., deoarece produ
sele combinatului se ex
portă în numeroase țări. 

Una din cele mai noi ra
muri ale industriei Uzbe- 
kistanului este extracția 

; aurului, un zăcămînt deo
sebit de bogat fiind desco
perit în urmă cu cîțiva ani 
la Muruntau, în pustiul 
Kizil-kum. Metalul prețios 
se găsește aici în filoane 
de cuarț ascunse sun nisip, 
însă la o adîncime mică, 
ceea ce permite exploata
rea lui în carieră deschisă. 
Excavatoarele mușcă din 
minereul aurifer, care este 
încărcat apoi în autobascu
lante și dus la uzina din 
apropiere, intrată în func
țiune în 1969. Aici, după 
ce trece printr-o serie de 
procese de separare, aurul 
este rafinat și turnat în 

/lingouri. Pe,, fiecare „cără
midă de aur" astfeL prepa
rată șe imprimă greutatea 
sa, iar într-un colț se stan-

țează patru, cifre : 99.99,
indicind gradul de puri
tate a metalului. TreuUli 
spus că un asemenea indice 
nu a fost atins încă decit 
în uzinele de semiconduc
tor! : dar cei de la Murun
tau afirmă că în curînd in
dicele de puritate în uzina 
lor va fi exprimat nu prin 
patru, ci prin cinci cifre : 
99,999 !

Pe aceste meleaguri, agri
cultura se poate dezvolta 
numai pe ogoare irigate. 
De mii de ani, țăranul Uz
bek duce o luptă acerbă 
cu arșița nemiloasă ; dar 
pînă nu demult suprafețele 
pe care a izbutit să le 
irige au fost modeste. Pri
mul asalt de anvergură a- 
supra pustiului a fost por
nit în 1939, cînd zeci de 
mii de oameni au săpat, în
tr-un răstimp de numai 45 
de zile, marele canal al 
Ferganei, lung de 270 kilo
metri.

O cîmpie de zece mii de 
kilometri pătrați, pe care 
privirea nu întilnește nici 
un copac, nici o tufă, nici 
un smoc de iarbă, o întin
dere de pămînt mort, cră
pat de văpaia soarelui — 
aceasta era pînă mai ieri 
Stepa 
de pe 
viului 
70 km 
de-a rîndul au visat uzbe- !
cii să o facă roditoare cu 
ajutorul apelor fluviului, ’
dar visul lor a rămas mul- <
tă vreme neîmplinit. Bă- <
tălia pentru irigarea Stepei .
Flămînde a început încă ’
din, primii ani de după re
voluție, dar la început îna- <
intarea a fost înceată. Cel <
dinții sovhoz înființat aici 4
â primit numele semnifi- <
cativ de „Pahta-Aral", ceea <
ce înseamnă „insula de (
bumbac". în perioada, post- .
belică, această bătălie se 
desfășoară pe un front din *
ce în ce mai larg și cu mij- 4
loace tehnice tot mai pu- 4
ternice. în anii din urmă, <
întreprinderea de valorifi- 4
care și irigare a Stepei 4
Flămînde smulge în fiecare .
an de sub stăpînirea arși
ței zeci de mii de hectare ’ 
de pămînturi, pe care se < 
creează sovhozuri cultiva- < 
toare de bumbac. 4

...Mînat de dorința de a-și < 
ajuta semenii, spune le- 4 
genda, Farhad a vrut să , 
străpungă stînca pentru a 
elibera șuvoaiele de apă și ’ 
a le trimite pe timpurile * 
pîrjolite ; dar forțele vrăj- 4 
mașe ale naturii l-au în- <
frînt. Ceea ce n-a putut 4
realiza însă eroul din po- $

. veste înfăptuiesc astăzi (
oamenii „țării oazelor" din .
Asia Centrală. Ei brăzdea
ză deserturile cu canale, ’
scot la lumină comorile a- <
dîncurilor, înalță fabrici 4

,și uzine, adăugind istoriei 4
acestor ținuturi minunate 4

..pagini de legendă nouă. 1 i
Silviu PODINA <

Flămîndă. Ea începe 
malul sting al flu- 
Sîr-Daria, la numai 
de Tașkent. Veacuri

I
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200 DE ZILE ÎN SUBTERAN
Cercetătorul francez Michel Sif- 

fre intenționează să petreacă 200 
de zile intr-o peșteră, fără contact 
cu lumea exterioară. Scopul expe
rienței este de a demonstra că or
ganismul uman nu este strict legat 
de ciclul diurn de 24 de ore.

El Și-a propus să-și organizeze 
viața in cicluri cuprinzind 36 de 
ore de activitate și 12 ore de somn. 
In întreaga această perioadă, el va 
rămine legat de lumea exterioară 
doar printr-o instalație electronică 
de control și un telefon, prin inter
mediul cărora vor fi transmise di
verse date medicale și de altă na
tură, starea sănătății sale fiind su
pusă unei permanente supravegheri.

In timpul transmiterii datelor, 
Siffre nu va afla insă cit este ceasul. 
El va anunța doar trezirea sa, mo
mentele cină iși va lua mesele și 
culcarea, apreciind timpul cu apro-

ximație, întruciț nu va avea la dis
poziție nici ceas, nici calendar- sau 
aparat de radio.

începută acum citeva zile intr-o 
peșteră aflată intr-un masiv calc.a- 
ros din Texas (S.U.A.) experiența 
aceasta este planificată să se în
cheie in. luna septembrie.

produse făinoase, pește, zarzavaturi, 
fructe, salate, grăsimi vegetale. Ul
tima recomandare sună : „Contro- 
lați-vă tensiunea cel puțin o dată 
la 5 ani".

ORA EXACTĂ LA PRAGA

RECOMANDĂRI ALE O.M.S
„Să nu fumați" — este prima din- 

tr-o suită de recomandări publica
te recent la Geneva de Organiza
ția Mondială a Sănătății, pentru 
prevenirea afecțiunilor cardiace și 
ale 'sistemului circulator, care sînt 
tot mai frecvente in ultimul timp. 
„Să nu mâncați prea mult" —' este 
a doua recomandare. Trebuie evi
tate grăsimile animale, carnea gra
să, produsele lactate cu un mare 
procentaj de grăsime, gălbenușurile 
de ouă. In schimb, se recomandă

De Ia începutul acestui an, servi
ciul orei exacte al Institutului astro
nomic din Praga al Academiei de 
Științe a R. S. Cehoslovace, lucrea
ză pe baza unui ceas atomic. După 
cum au declarat colaboratorii insti
tutului. cu ajutorul lui se pot face 
determinări măi precise ale timpu
lui decit cu ceasul cu cuart, folosit 
pină acum.

puternică erupție produsă in Soa
re. pe partea opusă Pămintulul. 
Potrivit aprecierii specialiștilor, cu 
acest prilej in Cosmos a fost pro
iectată o cantitate de energie echi
valentă cu aceea care s-ar degaja 
prin explozia a 100 milioane de 
bombe cu hidrogen a cite 20 me- 
gatone fiecare. Camera de televiziu
ne montată pe observator a permis 
pentru prima oară urmărirea vi
zuală a erupției.

Norii de plasmă care s-au des
prins din Soare, au apreciat exper
ta, aveau volume de 20 pină la 40 
de ori mai mari decit cel al Pămân
tului și au fost proiectați in Cosmos 
la distanțe ce depășesc 6 milioane 
kilometri. Fiecare din acești nori 
conținea mai multe miliarde . tone 
de materie și ar fi putut avea, e- 
ventual. o ușoară influență asupra 
rotației Pămintulul, dacă erupția 
s-ar fi produs pe partea astrului 
orientată spre Terra.

Observatorul solar orbital ameri-
O.S.0.-7“ a urmărit recent o

ERUPȚIE SOLARĂ

V. OROS

Pornim dimineața din Ta
ranto. Cerul albastru și a- 
dinc se oglindește în golful 
liniștit. în iulie, toride vîn- 
țuri africane ce bintuie mai 
ales Sicilia ajung pînă pe 
aici. în noiembrie, la Sira- 
cuza sau Metaponto, la A- 
grigento sau Catania se coc 
mandarinele și portocalele. 
Fructele aureolează cu o 
cromatică unică coroanele 
arborilor ocrotiți cu grijă.

Taranto rămine undeva, în 
urma noastră. împreună cu 
dr. Emilio Garolla. specia
list în problemele agricultu
rii, străbatem spațiile mez- 
zogiorno-ului — sudul Ita
liei. Mezzogiorno... Nume 
generic, definind obiectul u- 
nor mari înfruntări politice 
și al unor importante con
fruntări economice și socia
le ale Italiei postbelice. 
Nume generic pentru o în
treagă pleiadă de opere li
terare. cinematografice,. 
plastice. în sfîrșit, mezzo
giorno — subiect aproape 
cotidian în ziarele de toate 
nuanțele politice ce apar în 
peninsula cu țărmurile 
scăldate de cinci mări.

...Zone întinse de lămîi, 
de mandarini, de măslini. 
Terenuri fertile astăzi, dar 
peste care mai stăruie parcă 
mirosurile mlaștinilor ce 
stăpîneau aceste meleaguri. 
Numeroase plantații de ci
trice sînt înconjurate cu per
dele de măslini irigați. Dr. 
Garolla ne explică : proce
deul are în vedere în pri
mul rînd protecția citricelor. 
Totodată, irigarea sporește 
considerabil recolta de măs
line. De pe un hectar astfel 
cultivat se poate scoate un 
venit de trei ori mai mare 
decît dacă s-ar semăna grîu. 
Acest fapt explică, poate,

restrîngerea în această parte 
a țării a suprafețelor ocupa
te de cultura griului. Cu 
toate acestea. Italia a pro
dus în 1969 peste 95 mili
oane chintale de grîu. peste 
100 milioane chintale de 
struguri, iar în producția de 
măsline ocupă locul II, după 
Spania. Peninsula se află de 
asemenea pe primul loc în
tre țările producătoare de 
lămîi. Sînt, desigur, toate 
acestea simboluri ale hăr
niciei și tenacității oameni
lor de a fertiliza prin mun
ca și strădania lor pămîntul 
mai darnic sau mai puțin 
darnic.

Ne afundăm într-o regiu
ne cu vii. Struguri mari, ■ 
din soiuri de mare produc
tivitate, atirnă greu pe cor
zile suspendate. Imaginea a- 
vea să ne urmărească prin 
toată salba de podgorii — de 
la Taranto pînă la Bari. O- 
prim la familia Tomasso — 
țărani împroprietăriți prin 
reforma postbelică. Ne pri
mește Lisi Tomasso, al că
rei soț este plecat,cu tre
buri. Casa e construită co
chet, chiar pe locul căpătat 
de la reformă. De jur îm
prejur — vie. mandarini, 
măslini.

Gazda ne invită la un pă
hărel de bun venit, după 
care discutăm de una și de 
alta. La un moment dat îl 
întreabă pe însoțitorul nos
tru. făcind un gest semnifi
cativ către un măslin în
cărcat :

— Cum rămîne cu ei anul 
acesta ?

Din explicații aflăm 
întrebarea atingea una 
problemele nevralgice 
micilor producători — 
a politicii prețurilor 
deseori lovește in interesele

că 
din 
ale 

aceea
care

lor. La urma urmei, unde în 
altă parte trebuie căutate 
motivele dispariției în ulti
mii zece ani a peste 680 000 
gospodării ? Ferma familiei 
Tomasso era bine lucrată, 
casa gospodărită cu gust. 
Dar în drumul străbătut 
pînă la Bari aveam să re

cor — se intitula 
mult unul din articolele 
ziarului „L’Unită". Sudul 
cunoaște realitatea crudă a 
unei adevărate cohorte de 
„văduve în alb" — spre 
deosebire de văduvele reale, 
îndoliate, termenul se refe
ră la soțiile rămase într-o

principal a fost îndreptat 
mai ales spre crearea infra
structurii — șosele, poduri; 
rețele electrice, conducte de 
apă etc.... Una dintre pri
mele și cele mai importante 
măsuri economice, cu im
plicații politice, luate de gu
vern a fost cuprinsă în „II

Sudul 
„văduvelor înalb"

însemnări de călătorie din Italia

© Imaginile duble din Mezzogiorno © De la „echilibrul mizeriei" 
la „dezechilibrul contrastelor" © Povestea celor două fresce

dem și ferme părăsite, cu
prinse de o tristețe dezo
lantă.

— Trăim un continuu 
exod al populației din sud, 
indiferent de reforma fun
ciară — ne spunea doctorul 
Emilio Garolla. Unde pă- 
mintul e mai fertil, există 
o oarecare stabilitate, 
rest, aceleași Drobleme 
Sudului

„Aceleași orobleme 
Sudului !“...

„30 de milioane de 
lieni emigrați in ultimul se-

în 
ale

ale
ita-

permanentă așteptare a ce
lor plecați pe alte melea
guri în căutare de lucru. 
Pentru ele, cel mai patetic 
cuvint este „ritorna" — în
toarcerea. Cauzele acestei 
răscolitoare drame sînt. e- 
vident. de ordin social.

Trebuie spus că. în mai 
bine de un deceniu, pentru 
dezvoltarea Sudului s-au a- 
locat în Italia peste 1,6 mi
liarde dolari. S-au în
treprins eforturi pentru ra
cordarea vieții de aici la 
ritmurile nordului, accentul

decretone", aprobat la 15 
decembrie 1970. Decretul 
respectiv vizează reactiva
rea investițiilor mai ales în 
sud. Se speră că astfel vor 
fi create circa 100 000 locuri 
noi de muncă. îndeosebi in 
Sicilia. La apelul guvernu
lui, „Fiatul" a anunțat că 
se angajează să-și îndrepte 
mai bine din jumătatea in
vestițiilor sale în mezzo
giorno. Olivetti a promis că 
în 1975 circa 20 la sută din 
producția sa electronică se 
va produce in sud. Compa-

niile industriale E.N.I. și 
I.R.I. au făcut cunoscute, 
de asemenea, intenții ase
mănătoare.

Cu toate acestea. Sudul 
rămine una din problemele 
cap de afiș pe agenda vieții 
politice italiene, determi- 
nîpd . confruntarea unor, 
puncte de vedere dintre cele 
mai diferite. Mezzogiorno 
este adesea înfățișat în pa
ginile presei ca un vulcan 
al luptei revendicative a ce
lor 20 milioane de „su
diști". Astfel, la acțiunea 
denumită „săptămînă de 
luptă" a lucrătorilor din 
agricultură desfășurată în 
1971, au luat parte a- 
proximativ 1,5 milioane 
de oameni, . cererile pu- 

■ tind fi sintetizate astfel : 
reforme pentru moderniza
rea agriculturii, lărgirea lu
crărilor de irigații și împă
duriri, acțiuni energice și 
eficiente pentru dezvoltarea 
Sudului, reducerea șomaju
lui și a emigrației.

După datele obținute Ia 
Cassa Mezzogiorno, reiese 
că între anii 1961—1969 au 
emigrat în medie pe an, 
din Sud. 165 000 de oameni.

— Regii și nobilii n-au 
făcut decît palate la Na
poli și Palermo, ne spunea 
doamna _dr. Flavia Salerno 
de la ____ .1__ , ‘
în rest, nimic pentru 
Mari eforturi 
s-au concentrat 
cultură, dar s-a 
acesta nu e sectorul 
mai dinamic, nu 
să creeze locurile de muncă 
necesare pentru stăvilirea 
emigrației.

La E.N.I. aveam să facem 
cunoștință cu un punct de 
vedere mai practic : „Tre
buie să convingi, să oferi

Cassa Mezzogiorno. 
Sud. 

materiale 
în agri- 

văzut că 
cel 

izbutește

garanții sigure capitalului, 
inițiativei particulare pentru 
a face . investiții în Sud. 
Altfel...".

Am vizitat marele combi
nat siderurgic de Ia Taran
to. unde lucrează douăspre
zece mii de oameni. Parțial 
— am fost informați — 
constituirea acestui obiectiv 
industrial a diminuat emi
grarea din zona respectivă. 
Totuși, problema ocupării 
brațelor de muncă din 
ceastă. regiune continuă 
rămină acută.

— Mezzogiorno nu-i 
chestiune particulară 
preciza dr. Ugo Borsari, 
la Comitetul de miniștri 
pentru Sud — ci o problemă 
a întregii națiuni. Aici s-au 
realizat unele lucruri, dar 
mai sînt încă multe de făcut, 
în cele mai multe locuri nu 
s-a construit o industrie de 
bază care să statornicească 
mediul propice pentru trans
formarea micului artizan 
în muncitor calificat, nece
sar marii industrii. în ur
mătorii cinci ani se va ac
ționa în această direcție, 
unul din obiectivele princi
pale fiind crearea a apro
ximativ 300 000 noi locuri 
de muncă.

O remarcă asupra ultimei 
afirmații : realizarea obiec
tivului amintit stă sub sem
nul incertitudinii atita timp 
cît împlinirea lui e condi
ționată de buna intenție a 
capitalului privat care, po
trivit legii, trebuie să comu
nice opțiunile de noi inves
tiții. „Oamenii din mezzo
giorno — nota un ziarist de 
la „Le Figaro" — nu sînt 
prea optimiști. Ei trăiesc o 
realitate cotidiană care. în 
ansamblu, este infinit mai 
puțin strălucitoare decît cea

a-
să

O

de

prezentată oficial... 
ma este simplă : a 
în următorii 20 de 
dul va recupera 
care-1 separă de Nord, dacă 
vechea boală a emigrării va 
lua sfîrșit" .

— Se va ajunge la un e- 
chilibru între cele două 
zone ale țării — Nord și 
Sud ?

— E greu de prevăzut 
acest lucru — ne-a declarat 
domnul Dario Antoniozzi, 
subsecretar de stat. Acțio
năm de 20 de ani în Sud. 
S-a creat o infrastructură, 
s-au realizat multe. A rămas 
totuși un dezechilibru eco
nomic

...Nu 
urmă, 
italieni 
un sat. Cum ? Au 
pereții

Proble- 
ști dacă 
ani Su- 
distanța

și social.
cu mulți ani în 
un grup de pictori 

a scos din anonimat 
decorat 

caselor cu fresce 
inspirate din bucuriile și 
neîmplinirile vieții înconju
rătoare. Două momente de
osebite se detașează însă 
din văpaia culorilor. Pe un 
perete, o frescă conturează 
clipa emigrării. De altfel, 
lucrarea se și intitulează 
„Plecarea emigranților". 
Imagine tristă, sfișietoare, 
dar vădind, totuși, și un 
licăr de speranță. Celălalt 
moment — „întoarcerea e- 
migranților". Bucuria reve
derii, semne ale altor spe
ranțe.

Nu. nu-i o simplă meta
foră această alăturare cro
matică și tematică. Căci 
cele două fresce sintetizează 
cu puterea de care arta este 
în stare o singură reali
tate esențială care ține de 
Italia prezentului și, mai 
ales, de Sudul italian.

Iile TĂNĂSACHE
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întoarcerea delegației 
Marii Adunări Naționale 
din R. S. Cehoslovacă

Delegația Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Marii A- 
dunări Naționale, care, la invitația 
Prezidiului Adunării Federale a 
R.S. Cehoslovace, a făcut o vizită o- 
ficială în această țară, s-a înapoiat 
vineri după-amiază în Capitală.

în întîmpinarea delegației, pe aero
portul Otopeni, se aflau tovarășii 
Ilie Murgulescru, Gheorghe Necula și 
Maria Groza, vicepreședinți ai 
M.A.N., Dumitru Coliu, Constantin 
Dinculescu, Traian Ionașcu, Gheor
ghe Vasilichi și Aurel Vijoli, pre
ședinți de comisii permanente ale 
M.A.N., Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Iuliu 
Fejes, secretar al M.A.N., deputați și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Miroslav Sulek, am
basadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Parlamentarii români au fost con

duși, la aeroportul Ruzyne, de Alois

Indra, membru al Prezidiului C.C.
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
Adunării Federale, Jan Marko, 
membru al C.C. al P.C.C., prim-vi
cepreședinte al Adunării Federale, 
Vaclav David și Dalibor Hanes, 
membri ai C.C. al P.C.C., vicepre
ședinți ai Adunării Federale, pre
ședinții celor două camere ale adu
nării, Jan Gregor, vicepreședinte al 
Guvernului Federal, Frantisek Kraj- 
cir, prim-locțiitor al ministrului a- 
facerilor externe, alte persoane ofi
ciale cehoslovace.

Erau de față ambasadorul Româ
niei la Praga, Teodor Haș, membri 
ai ambasadei și agenției economice 
române.

Salutînd pe oaspeții români la ple- 
. care, Alois Indra a mulțumit, în nu

mele Prezidiului Adunării Federale, 
pentru invitația făcută de președin
tele Marii Adunări Naționale a 
României ca o delegație a Adunării 
Federale a R.S. Cehoslovace să facă 
o vizită oficială, de prietenie, în țara 
noastră.

Consfătuirea pe țară privind
cultura florii-soarelui

Ieri la Constanța s-au desfășurat 
lucrările consfătuirii pe țară privind 
cultura florii-soarelui, organizată de 
Ministerul Agriculturii, Industriei A- 
limentare și Apelor, la care au parti
cipat specialiști și cadre de condu
cere din unitățile agricole de pro
ducție, de la direcți&e generale a- 
gricole județene, cercetători. în ca
drul consfătuirii au fast analizați atit 
factorii care au contribuit ca în unele 
unități să se obțină recolte mari, cit 
și cauzele care au făcut ca în altele 
nivelul producției să fie nesatisfăcă- 
tor. în cadrul discuțiilor purtate s-a 
ajuns la concluzii în ceea ce privește 
tehnologia care trebuie aplicată în 
acest an, accentuîndu-se necesitatea 
respectării amplasării culturilor, ast
fel ca floarea-6oarelui să nu se cul
tive pe același teren decît o dată la 6 
ani, iar semănatul să se facă atunci 
cind temperatura 
grade. în cadrul 
rătat că, începînd

salului atinge 6—7 
consfătuirii s-a a- 
cu acest ah, se in-

troduc în cultură hibrizi de floarea- 
soarelui obținuți la Institutul de cer
cetări pentru cereale și plante teh
nice de la Fundulea. România este 
prima țară din lume care cultivă, 
începînd din acest an, în condiții de 
producție, hibrizi de floarea-soarelui. 
Această realizare deschide o nouă e- 
tapă în sporirea producției la aceas
tă cultură agricolă. Hibrizii simpli de 
floarea-soarelui au semințe cu un 
conținut mai ridicat în ulei, sint re- 
zistenți la atacul bolilor, plantele 
sint mai uniforme, ceea ce înlătură 
pierderile la recoltarea mecanizată.

în încheierea lucrărilor, nartici- 
panții la consfătuire au trimis o tele
gramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, prin care 
se angajează ca începînd de acum, 
din primăvară, să execute. Ia un înalt 
nivel lucrările pentru a asigura ob
ținerea unor recolte mari de floarea- 
soarelui în acest an.

Concurs de admitere la Institutul de marină
Prin Decret al Consiliului de Stat 

se înființează în municipiul Con
stanța, incepînd cu .anul universitar 
1972—1973, Institutul de marină., ca in
stituție de învățămînt .superior, pen- 
tru .pregătirea . .ofițerilorde marină 

.comercială. .
Institutul de marină din Constanța, 

B-duT Lenin nr. 124. primește în
scrieri pentru concursul de admitere 
.în anul I, cursuri de zi, la secțiile :

— Ofițeri de navigație,
— Ofițeri de electromecanică na

vală.
Durata studiilor este de patru ani. 
La concurs se pot înscrie absol

venții liceelor cu diplomă de baca
laureat și absolvenții școlilor echiva
lente, bărbați pînă la virata de 25 ani 
împliniți la 31 decembrie 1972. Vor 
avea prioritate absolvenții de liceu 
care au satisfăcut stagiul militar la 
marină.

Cererile pentru înscrierea la con
curs, însoțite de copii legalizate de 
pe certificatul de naștere și de pe 
diploma de bacalaureat, se trimit pe 
adresa institutului, pînă la 30 aprilie 
1972. Elevii din ultimul an de liceu 
vor fi înscriși pe baza adeverinței eli
berate da către unitatea școlară res
pectivă prin care se confirmă această 
calitate.

Toți candidații sînt obligați să pre
zinte diploma de bacalaureat înainte 
de începerea concursului de admi
tere.

Concursul de admitere începe la 4 
iulie 1972 și constă din următoarele 
probe :

— test de sănătate și aptitudini — 
eliminatoriu ;

— matematică, scris și oral ;
— fizică, scris.
Programele disciplinelor pentru 

probele scrisp și orale sint cele pre- 
■ .văzute la bacalaureat.

• Pe intreaga perioadă a-'studiilor(- 
!"‘sttideilții Institutului de marină be- : 

tteficiază de internat și uniformă de 
mai'ină comercială.

Cronica zilei
CURIER

JUDEȚEAN Ședința Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru comerț exterior

(Agerpres)

ARMELOR NUCLEARE
(Urmare din pag. I)

Spectacol folcloric

(Agerpres)

această

f

festivitate au rostit cuvîntări 
Petrescu, șef de sector la Insti- 
de istoria artei, și Ahmad Aj- 
consilier al Ambasadei Iranului

colaborării în dofneniul 
exterior.
s-a desfășurat într-o 
de înțelegere reciprocă

HARGHITA

Vineri a avut loc plenara Comi
tetului Național pentru Apărarea 
Păcii din Republica Socialistă Româ
nia.

La lucrări au participat membri ai 
comitetului, academicieni, alți oa
meni de știință și cultură, muncitori, 
țărani, reprezentanți ai cultelor, pen
sionari, precum și secretarii comite
telor județene de luptă pentru pace.

Prof. univ. dr. Tudor Ionescu. pre
ședintele C.N.A.P., a prezentat darea 
de seamă asupra astivității comite
tului pe anul 1971, relevînd contri
buția acestuia Ia popularizarea in 
țară și peste hotare a eforturilor de
puse de poporul român pentru înflo
rirea patriei, pentru făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvolta- 

. te, pentru apărarea și întărirea păcii.
A fost prezentat, de asemenea, 

proiectul planului de muncă al co
mitetului pe anul în curs.

în cadrul dezbaterilor au luat cu- 
vîntu' un mare număr de membri 
ai comitetului care au înfățișat as
pecte ale activității desfășurate de 
comitetele județene de luptă pentru 
pace. Vorbitorii au făcut, totodată, 
numeroase propuneri constructive 

. pentru ridicarea eficienței activității 
desfășurate de Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii.

★
La sala Dalles din Capitală s-a 

deschis, vineri lâ amiază, o expoziție 
de artizanat din Iran. Exponatele — 
țesături, covoare, articole de îmbră- 

■ căminte, podoabe, obiecte de uz cas
nic și de artă decorativă — realizate 
în diferite tehnici și pe materiale di
verse, reliefează frumusețea și varie
tatea producției artizanale iraniene, 
tradițiile unei arte ale cărei începu
turi datează de milenii.

La vernisaj au participat Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației ■ Socialiste, Mili- 
nea Gheorghiu, prim-vicepreședinte 
al Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, funcționari 
superiori din Consiliul Culturii și E- 
ducației Socialiste și Ministerul Afa
cerilor Externe, un numeros public.

Erau, de asemenea, prezenți mem
brii Ambasadei Iranului la București 
șf reprezentanți ai altor ambasade.

La.............
Paul 
tutui 
dări, 
Ia București.

Inaugurarea muzeului 
din Tg. Secuiesc

SF. GHEORGHE (Corespondentul 
„Scîhteii", Tomări Geza). — Ieri, 
3 martie, și-a deschis porțile muzeul 
orășenesc din Tg. Secuiesc. Docu
mente. atestări, obiecte, reconstituiri 
și alte exponate, dc o mare valoare 
istorică, dispuse în cele 18 săli ale 
vechii primării, renovată recent, re
constituie aspecte esențiale din viața 
și luptă comună a oamenilor muncii 
de pe aceste meleaguri, români și 
maghiari, pentru unitate națională și # 
eliberare socială, marile realizări ob
ținute în anii construcției socialiste.

La festivitatea de inaugurare a 
muzeului au . participat tovarășul 
Carol Kirăly, prim-secretar al Co- 

■ 'mitetitlui-județean Covasna-al- P.C.R.v 
reprezentanți ai organelor locale de; •' 
partid și de stat, oameni de cultură 
și artă, numeroși cetățeni.

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

Prin contribuția 
cetățenilor

In cadrul unor însuflețite adunări 
cetățenești, țăranii cooperatori din 
județ s-au angajat să contribuie la 
ridicarea unor noi obiective social- 
gospodărești. Vor fi construite, prin 
munca patriotică a cetățenilor, noi 
școli, cămine culturale și săli de 
festivități, 15 dispensare medicale, 
case de naștere, grădinițe de copii. 
Se vor întreține și repara 500 km 
de drumuri. La Oltenița se va con
strui un ștrand. Ta Urziceni un 
complex sportiv, iar la Giurgiu un 
teatru de vară. Alte angajamente 
se referă la amenajarea de spatii 
verzi, repararea de poduri și po
dețe, introducerea încălzirii centra
le in unele centre de comună, ex
tinderea alimentării cu apă.

Se înnoiește un 
vechi vad comercial

In cadrul acțiunilor ce se desfă
șoară pentru reanimarea unui vechi 
vad comercial al Sibiului — Piața 
Mică — a fost dată in folosință 
prima unitate „Polar" din orțiș. Aici 
se desface o gamă largă de pro
duse congelate și refrigerate — 
preambalate — din carne, semipre- 
parate pentru bucătărie, legume și 
fructe. Tot aici se va deschide, zi
lele acestea, o rotiserie care va 
desface produse ale complexului 
„Avicola“-Sibiu.

Pentru fertilizarea 
ogoarelor

’ Peste 100 de membri cooperatori 
’ din diferite comune ale județului,
* după ce au făcut practică in cadrul
• stațiunilor pentru mecanizarea a- 
i griculturii, se pregătesc acum la

> Casa agronomului din Grădinari 
l pentru a deveni motopompiști. Ei 
k se vor adăuga celor peste 700 de 
f motopompiști existenți in coopera- 
f tivele agricole din județ și vor asi- 
f gura întreținerea și buna functip-
> nare a agregatelor de aspersiune.

pentru ca in arșița verii, ogoarele 
să primească la vreme „apa vie 
ploilor artificiale.

dendrologic
Eforturile depuse de cîțiva ani 

pentru achiziționarea, aclimatizarea 
și constituirea unei pepiniere de 
specii rare de arbori și arbuști au 
dus la înființarea, in comuna Gu- 
rahonț, a unui nou parc dendro
logic. Cuprinzind citeva zeci de 
hectare, pe care sint amenajate un 
lac și un teren de agrement, parcul 
dendrologic atrage tot mai mulți 
vizitatori. Ei pot admira specii rare 
de conifere din țările scandinave, 
specii repede crescătoare de 
din Australia și altele.

copaci

■ în vederea valorificării și popu
larizării cintecului popular, Comi
tetul județean Dolj pentru cultură 
și educație socialistă a organizat 
un spectacol de folclor intitu
lat „Tradiții culturale doljene". Pe 
scena Teatrului Național din Craio
va s-au întîlnit peste 100 de soli ai 
cintecului popular din județ. Atît 
soliștii vocali cit și instrumentiștii 
au evidențiat originalitatea și bogă
ția cintecului popular din 
zonă a țării.

Stație
„Autoservice"

S-a împlinit o mai veche dorință 
a posesorilor de autoturisme din 
județ, ca și a oaspeților săi : la 
Miercurea Ciuc a fost dată în folo
sință o stație „Autoservice". Dota
tă cu instalațiile și utilajele nece
sare, moderna stație „Autoservice" 
Miercurea Ciuc efectuează lucrări 
de întreținere auto, spălări, gresări,
revizii tehnice. Tot aici se execută .< 
repa.rc.ții curente și. înlocuiri ^e ., 
piese. .
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HOCHEI Ieri, la Miercurea Ciuc „TROFEUL CARPAȚI"
Au început întrecerile grupei C

a campionatului mondial
• Primele rezultate : Ungaria 

R. P. Chineză
Danemarca 11-4 

Bulgaria 4-3
r

turneu al derbiurilor de handbal

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a men

ținut închisă, au căzut precipitații 
slabe, sub formă de burniță, lapo- 
vlță șl ninsoare in Moldova, nordul 
și centrul Munteniei, și numai sub 
formă de ploaie în Oltenia, Cri- 
șana și izolat in Maramureș. In 
zona de munte și în Moldova s-a 
produs ceață. Vintul a suflat slab, 
pînă la potrivit cu intensificări în 
sudul Banatului. Temperatura ae
rului Ia ora 14 oscila între —1 grad 
în mai multe localități din Moldo
va și 11 grade la Timișoara. La 
București : Vremea a fost închisă, 
a plouat slab și vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit, temperatura 
maximă a fost de 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
5, S și 7 martie. In țara : Vremea 
se va menține în general închisă, 
vor cădea precipitații locale, atît 
sub formă de ploaie și burniță, cît 
și sub formă de lapovifă și nin
soare. Vîntul va sufla slab, pînă 
la potrivit, temperaturile minime 
vor fi cuprinse între —7 și 3 grade, 
iar maximele între 0 și 10 grade. 
Pe alocuri se va produce ceață. 
La București : Vremea se menține 
închisă, temporar va ploua, vîntul 
slab, pînă ta potrivit, temperatura 
ușor variabilă, ceață slabă dimi
neața.
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La Miercurea Ciuc a fost inaugurat 
ieri cel de-al 7-lea campionat mon
dial de hochei pe gheață (grupa C), 
care reunește selecționatele Austriei, 
Bulgariei, R.P. Chineze, Danemarcei, 
Italiei, Olandei și Ungariei. întrece
rile se desfășoară în noul Palat de 
gheață, o modernă arenă acoperită, a 
cărei pistă de gheață are o suprafață 
de 1 800 mp și este înconjurată de 
tribune ce pot cuprinde circa 
de spectatori. Interesul deosebit 
locuitorilor acestui oraș unde 
jucat pentru prima oară hochei 
gheață in România, a fast atit 
mare îneît toate biletele s-au epuizat 
cu multă vreme înainte de începe
rea competiției.

Campionatul a fost deschis de pre
ședintele comitetului de organizare 
a competiției, Mihaly B. Kovacs, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular al județului Harghita, care a 
adresat un călduros salut de bun ve
nit participanților și le-a urat succes 
în întrecere. Delegatul Ligii interna
ționale de hochei pe gheață, Walter 
Wasservogel (Austria), a mulțumit or
ganizatorilor pentru amabilitatea de 
a găzdui această competiție, care con-

4 000 
al 

s-a 
pe 
de

cut.ribuie la dezvoltarea sportului 
crosa și pucul.

Primul meci al turneului a 
pe patrulaterul de gheață selecționa
tele Ungariei și Danemarcei. Hoche
iștii unguri, cu un patinaj mai rapid, 
mai tehnici și mai hotărîți în fazele 
de atac, au obținut victoria cu sco
rul de 11-4 (1-1. 4-0, 6-3).

Meciul dintre echipele Bulgariei și 
R. P. Chineze a adus și prima sur
priză a campionatului. Hocheiștii 
chinezi — transmite corespondentul 
nostru Bărtunek Istvăn — au obținut 
o neașteptată, dar pe deplin meritată 
victorie. Conduși la început, ei au 
contraatacat viguros și eficace, luînd 
conducerea. La prima pauză scorul 
era însă egal (2—2). Același rezultat 
s-a menținut și după repriza secunda, 
în ultima repriză, sportivii din R. P. 
Chineză au inițiativa și înscriu de 
două ori, in timp ce bulgarii doar 
odată. Scor final deci 4—3 pentru R.P. 
Chineză. O victorie cu atjt mai pre
țioasă cu cit formația chineză este 
debutantă la o asemenea competiție.

Astăzi au loc meciurile Austria — 
Danemarca și Italia — Olanda.

adus

Aseară. în sala „Victoria" din Plo
iești, tribunele au fost din nou arhi
pline. La fel ca în zilele precedente, 
și meciurile s-au ridicat la un bun 
nivel tehnic, spectaculozitatea fiind, 
de asemenea, deosebită. în această a 
treia zi a „Trofeului Carpați", der
biul s-a disputat între echipele Româ
niei, și Iugoslaviei. Victoria a revenit 
oaspeților cu 17—15 (9—6), dar Ia fel 
de bine se putea ca succesul să 
aparțină sportivilor noștri. începutul 
partidei a aparținut echipei iugo
slave. Apărarea „om la om" — în 
fond un experiment, care în ziua 
precedentă nu a dat rezultat, iugo
slavii fiind întrecuți de suedezi toc
mai datorită acestui mod de apă
rare... — nu a convenit cîtuși de pu
țin formației noastre, atacurile fiind

A

In cîteva rînduri

lipsite de claritate și deci de posibi
litatea de a se șuta din poziții favo
rabile. Cu avansul luat în aceste cir
cumstanțe. iugoslavii au știut apoi să 
mențină inițiativa, deși — mai ales 
către finalul celei de-a doua reprize 
— revenirea echipei noastre a fost 
destul de puternică. La ratarea unei 
noi victorii românești a contribuit, se 
pare, și faptul că Gruia, folosit foar
te-puțin in prima repriză, n-a mai 
contat printre realizatorii principali.

Un meci deosebit de atractiv au 
furnizat și formațiile R. D. Germane 
și Cehoslovaciei. Cu un final mai 
bun, handbaliștii din R.D.G. au ter
minat învingători la limită 17—16 
(9—9). în primul meci al zilei, echipa 
Suediei a întrecut cu 14—10 (9—4)
formația de tineret a țării noastre.

Turneul continuă mîine, astăzi 
fiind zi liberă. Cele trei meciuri ale 
etapei a patra se dispută in urmă
toarea ordine: Cehoslovacia — Româ
nia (tineret), R. D. Germană — Iugo
slavia și România — Suedia.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 
3 MARTIE 1972

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI :
1 369 526 lei din care 23 774 lei report

EXTRAGEREA I : 15 60 77 8 31 88
13 54 47

Fond de cîștiguri : 674 481 Iei din 
care 23 774 Iei report cat. I.

EXTRAGEREA a Il-a : 27 82 16 42 
6 29 21

Fond de cîștiguri : 695 045 lei

DEȘI ÎNVINȘI CU 4 - 3, HOCHEIȘTII NOȘTRI
*

TENIS. în semifinale, la Hampton, 
Năstase—Richey și Smith—Gimeno. 
Turneul internațional de tenis 
de la Hampton (Virginia) a conti
nuat cu disputarea partidelor din 
sferturile de finală. Ilie Năstase l-a 
învins în numai 34 de minute pe 
Ian Crookendon (S.U.A.). Alte re
zultate : Smith (S.U.A.) — Gisbert 
(Spania) 4—6, 6—2, 6—1 ; Richey 
(S.U.A.) — Goven (Franța) 7—5, 
6—3 ; Gimeno (Spania) — Connors 
(S.U.A.) 6—3, 7—6. în semifinale, 
Năstase îl va întîlni pe Richey, iar 
Smith pe Gimeno. La dublu bărbați, 
cuplul Năstase, Țiriac va juca în se
mifinale cu perechea Richey, Ed- 
lefsen (S.U.A.).

viața internațională
MOSCOVA

MOSCOVA 3 (Agerpres). — între 
29 februarie și 2 martie, la Moscova 
a avut loc ședința Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru comerț ex
terior, la care au participat delegații 
ale țărilor membre ale C.A.E.R. și 
Iugoslaviei, iar in calitate de ob
servatori au fost prezenți reprezen
tanți ai R. D. Vietnam și ai Cubei.

Analizînd rezultatele activității pe 
anul trecut, participanții la ședință 
au relevat că aceasta a fost concen
trată asupra îndeplinirii sarcinilor 
ce decurg din hoțărîrile celei de-a 
25-a sesiuni a C.A.E.R. și din Pro
gramul complex al adîncirii și per
fecționării, în continuare, a colabo

rării și dezvoltării integrării econo
mice socialiste a țărilor membre ale 
C.A.E.R. Ședința a examinat direc
țiile de viitor ale activității comi
siei.

Au fost relevate, de asemenea, 
dezvoltarea cu succes a colaborării 
dintre camerele de comerț ale ță
rilor membre ale C.A.E.R. și Iugo
slaviei, precum și alte aspecte ale 
dezvoltării ' ' ” ‘
comerțului

Ședința 
atmosferă 
prietenească și de colaborare tovă
rășească.

Meciul de verificare de aseară al 
echipei noastre reprezentative de 
hochei pe gheață — în fața uneia din
tre formațiile din grupa A a cam
pionatului mondial, e vorba de echipa 
Elveției — a arătat că un anume po
tențial de joc, competitiv cu adevă
rat există la hocheiștii noștri, că a- 
tunci cind își adună fiecare forțele, 
cind echipa, întregul lot înțelege să 
facă „front comun", activitatea pe 
gheață, chiar și rezultatul pot fi fa
vorabile, aplaudate de public.

în partida de acum cu elvețienii, 
inițiativa a aparținut perioade în șir 
formației noastre, al cărei joc nu a 
fost cîtuși de puțin inferior reputa- 
ților lor adversari. Au fost faze la 
poarta binecunoscutului Rigolet care, 
pur și simplu, au ridicat spectatorii 
în picioare, șuturile destul de nu
meroase și precise au fost parate 
„ca printr-o minune" de către un 
portar cu mare experiență. Este no
tabil am zice că echipa română a 
știut să treacă relativ ușor de mo
mentele dificile de Ia propria poartă, 
la aceasta contribuind, după părerea 
noastră, și intervențiile salutare, cu
rajoase și prompte, ale tinărului por
tar' Morar, introdus (inspirat I) de

antrenorul Flamaropoi în locul lui 
Dumitraș, imediat după primul gol. 
Scorul — deschis de elvețieni — va fi 
la pauză favorabil echipei noastre cu 
3—2. De subliniat este faptul că pînă 
în ultimele 15 secunde ale reprizei, 
conduceam cu 3—1. Neatenția la ata
cul advers, mai bine zis lipsa de ho- 
tărîre în a opri adversarul a 
făcut ca avantajul la repriză să se 
reducă la minimum. Și în cea de-a 
doua repriză, hocheiștii noștri au păs
trat același ritm viu, au luptat din 
răsputeri, au făcut în ansamblu un 
joc apreciat, valoros. Două greșeli, 
două momente de neatenție, au fost 
însă suficiente pentru ca scorul să se 
schimbe ; elvețienii egalează și apoi 
iau conducerea. După două reprize 
conduc cu 4—3. Acesta avea să fie re
zultatul final, în Ultima repriză Qa 
fel de disputată, cu faze electrizan
te) neînscriindu-se nici un gol.

Revanșa de astă-seară (de la ora 
18,30, tot pe patinoarul „23 August" 
din Capitală) oferă un bun prilej ho- 
cheiștilor noștri de a arăta că jocul 
de ieri, repetăm promițător, nu a fost 
o simplă întîmplare.

• în sala „Universiada" din Sofia 
a început turneul internațional de 
box „Ring Sofia ’72“. La această 
competiție participă pugiliști din ora
șele București, Budapesta, 
Belgrad și Sofia. în prima 
românul Simion Cuțov 
pană) l-a învins la puncte 
rul Rusinov La aceeași 
Kunțev (Sofia) a cîștigat la 
fața polonezului Kriszczak.

Varșovia, 
reuniune, 
(categoria 
pe bulga- 
categorie. 
puncte în

• Finala campionatului Africii Ia 
fotbal se va desfășura la 5 martie între 
selecționatele Republicii Populare 
Congo și Mali. în prima semifinală, 
desfășurată la Yaounde, în prezenta 
a peste 25 000 de spectatori, echipa 
Republicii Populare Congo a obținut 
o surprinzătoare victorie cu scorul de 
1—0 (1—0) in fața formației Came
runului. în cealaltă semifinală, dis
putată la Douala, reprezentativa Mali 
a învins cu 4—3 
chipa Republicii

(după prelungiri) e- 
Zair

dc spectatori au ur- 
dintre 

Guineei.

I. D

• Peste 25 000 
mărit la Alger primul meci 
selecționatele Algeriei și 
contînd pentru preliminariile campio
natului mondial de fotbal.. Fotbaliștii 
algerieni au obținut victoria cu 1—0 
(0-0).

înainte pe calea dezarmării generale 
și complete. Iată de ce se cere să 
se treacă, in fine, de la stadiul 
declarațiilor de principiu la înfăptui
rea unor măsuri practice, concrete in 
acest sens.

Prin natura preocupărilor sale, 
Comitetul pentru dezarmare de la 
Geneva este chemat să țină seama 
de realități. Or, examinarea reali
tăților internaționale pune in evi
dență, pe de o parte, afirmarea 
unor tendințe pozitive în raporturile 
dintre națiuni, orientarea mai largă 
către realism. înfăptuirea sau iniție
rea unor pași către destindere, secu
ritate și cooperare, și in același timp 
persistența unor anacronisme, cum 
ar fi existenta bazelor militare pe 
teritorii străine, a trupelor în afara 
granițelor naționale, a blocurilor mi
litare. De cea mai mare gravitate 
sint acțiunile cercurilor imperialiste, 
care continuă să folosească armele . 
pentru intervenții militare fățișe 
împotriva mișcărilor de eliberare na
țională și socială, contra unor state 
suverane și independente.

Este, de aceea, necesar ca si pe 
planul negocierilor de dezarmare să 
se acționeze în așa fel. incit să fie 
stimulate tendințele pozitive și să se 
pună capăt tuturor anacronismelor, 
să fie eliminate toate instrumentele 
care contravin intereselor păcii și 
destinderii, securității și cooperării, 
în această optică, o deosebită impor
tanță ar avea înghețarea și reduce
rea cheltuielilor militare, lichidarea 
bazelor militare de pe teritorii străi
ne, retragerea trupelor în interiorul 
granițelor naționale, renunțarea la

rclor determină prioritatea abso
lută a măsurilor de prevenire, 
reducere și înlăturare definitivă 
a primejdiei atomice. De deose
bită urgență în acest sens este in
terzicerea folosirii armelor nucleare 
și, ca pas inițial, angajamentul so
lemn ai puterilor nucleare de a nu 
folosi primele aceste arme, ceea ce 
ar duce la instituirea unei stavile 
politice și juridice în calea utiliză
rii lor, ar contribui la sporirea în
crederii reciproce intre țările pose
soare de asemenea arme, între toate 
statele. încheierea unei convenții de 
prohibire a folosirii armelor nucleare 
ar însemna, totodată, soluționarea 
problemei garanțiilor de securitate pe 
care țările posesoare de arme nu
cleare le datorează celor ce nu dis
pun de asemenea arme, problemă 
rămasă nerezolvată în cadrul trata
tului de neproliferare ca și după în
cheierea acestuia.

în același timp, în vederea înlătu
rării complete a primejdiei războiului 
termo-nuclear este necesară încetarea 
producției și perfecționării armelor 
nucleare, reducerea și lichidarea tu
turor stocurilor de arme nucleare și 
a mijloacelor de transportare a lor la 
țintă — obiectiv fundamental al 
luptei pentru dezarmare.

O altă măsură de certă valoare 
din sfera cuprinzătoare a înce
tării cursei înarmărilor nucleare 
și dezarmării nucleare cu implicații
pozitive profunde pe planul secu
rității și cooperării o constituie crea
rea unor zone de pace și denuclcari- efectuarea de manevre în apropierea
“ ’ .... ’....... granițelor sau pe teritoriul altor sta

te. renunțarea la orice acte de forță 
și de amenințare cu forța, de natură 
să producă tensiune și neîncredere, 
interzicerea creării de noi baze mi
litare și a amplasării de noi arme 
nucleare pe teritorii străine, măsuri 
menite să creeze condiții propice 
pentru desființarea N.A.T.O. și. con
comitent, a Tratatului de la Varșo
via, a tuturor blocurilor militare.

Fără îndoială, așa cum nu o dată 
s-a arătat. îndeplinirea mandatului 
conferit Comitetului de la Geneva 
implică orientarea negocierilor de 
dezarmare pe un nou făgaș, trece
rea de la discuții cu caracter gene
ral, lipsite de eficiență, la discutarea 
unor măsuri concrete de dezarmare 
și în primul rînd de dezarmare nu
cleară. în acest scop, este necesar 
ca, prin componenta, structura și 
activitatea sa practică. Comitetul de 
Ia Geneva să reflecte realită
țile lumii contemporane, să asigure 
un cadru adecvat, care să permită 
tuturor țărilor interesate să participe 
la dezbaterile sale, în conformitate cu 
principiul egalității în drepturi a sta
telor.!

în realizarea dezarmării sînt vital 
interesate toate popoarele lumii. Toc
mai de aceea, se impune, în modul cel 
mai hotărît, mobilizarea tuturor for
țelor progresiste și democratice, ale 
întregii opinii publice mondiale, a tu
turor popoarelor pentru a-și ridica 
glasul și a acționa cu energie în ve
derea transpunerii în viață a dezi
deratului de veacuri al omenirii : în
făptuirea dezarmării generale.

Dezarmarea reprezintă singura 
rațională in spiritul răspunderii 
de soarta generațiilor prezente 
viitoare, față de cauza păcii și pro
gresului.

zate în diferite regiuni ale lumii. Deși 
ideea unor asemenea zone s-a afirmat 
viguros, suscitînd un interes tot mai 
viu și tot mai larg in rindul state
lor — fapt ilustrat de numeroasele 
propuneri în acest sens care vizează 
practic toate continentele și de în
cheierea unui tratat privind denu- 
clearizarea Americii Latine — proble
mă nu a făcut încă obiectul unei 
examinări de sine stătătoare in că- - 
drul Comitetului de la Geneva. In
contestabil, constituirea unor astfel 
de zone trebuie să fie rezultatul 
participării directe și al consensului 
nemijlocit al. statelor din regiunile 
respective, și să fie întărite prin ga
ranții ferme de securitate din partea 
țărilor nucleare. Pronunțîndu-se con
stant în favoarea ideii zonelor denu- 
clearizate. România a militat și mili
tează neabătut pentru transformarea 
Balcanilor înt.r-o zonă a păcii. libe
ră de arme nucleare. După cum se 
știe, țara noastră a prezentat, incă ' 
acum doj ani, în Comitetul de la 
Geneva, o propunere referitoare Ia 
„crearea de zone denuclearizate în 
diferite regiuni ale lumii, inclusiv în 
Balcani".

Desigur, o sarcină de covârșitoare 
însemnătate care a fost pusă de A- 
dunarea Generală a O.N.U. în fata 
Comitetului și care va trebui să 
dețină ponderea cuvenită in pre
ocupările actualei sesiuni, priveș
te dezarmarea generală. Cu toa
te îndemnurile repetate la acțiune, 
cu toate cerințele insistent exprima
te de un număr mereu sporit de 
state, nu putem să nu constatăm că 
la douăzeci și șase de ani de la fon
darea Națiunilor Unite și aoroape 
zece ani de la prima reuniune a 
Conferinței Comitetului pentru de
zarmare 
nu s-au

de 
făcut

la Geneva, 
nici un fel

practic, 
de pași

cale 
față

Și

Pădurea de zidiri
(Urmare din pag. I)

tururile unui viitor edi
ficiu, ne întîmpină chiar 
în zona de margine a 
Alexandriei. Aici se înaltă 
cea mai importantă con
strucție industrială a jude
țului, fabrica de rulmenți 
care, încă în acest cincinal, 
va „rostogoli" spre toate 
cele patru puncte cardinale 
ale țării și ale lumii peste 
28 de milioane de „cercuri" 
metalice de felurite dimen
siuni. Cu acest punct se va 
închide „triunghiul rulmen
tului românesc", la cei doi 
B de pînă acum — Brașo
vul și Bîrladul — adăugin- 
du-se și un A, Alexandria.

Ochii deslușesc în cea
laltă extremitate a orașului 
o imensă bală alături de 
care încep de pe-acum să 
se pună bazele unei viitoare 
extinderi. De-abia intrată 
în funcțiune, fabrica de pa
nouri și tablouri electrice 
dă anul acesta o producție 
globală de un sfert de mi
liard, ca Ia sfirșitul cin
cinalului să-și mai adauge 
la activul capacităților de 
fabricație încă două sute 
de milioane de lei anual. 
La fel și întreprinderea de 
aparataje și accesorii pen
tru instalații de construcții 
care, devenită parte inte
grantă a lumii teleormăne-

ne de azi, a și intrat 
făgașul extinderilor și 
girilor.

Tot ce urmează se 
abia pe hîrtia de calc a 
iectanților 
„au început 
fundație",

pe 
lăr-
află 
pre

sau în stadiul 
săpăturile la 

dar pentru te
leormăneni capătă de-acum 
rezonanta unor certitudini. 
Ei vorbesc, bunăoară, des
pre noua unitate de îngră
șăminte complexe de la 
Turnu Măgurele, care va 
realiza trei sute de mii de 
tone ampniac anual, ca des
pre o prezență, deși in rea
litate nu va exista decît în 
1975. Cu aceeași siguranță, 
a înfăptuirii certe, îți rela
tează despre fabrica de ele
mente ușoare prefabricate 
din beton celular autocla- 
vizat și de elemente prefa
bricate din beton armat din 
Alexandria, a cărei materie 
primă se va scoate din Du
năre printo-o stație specia
lă de prelucrare ce se va 
ridica la Zimnicea. După 
cum în sfera certitudinilor 
intră și Uzina de reparare 
a vagoanelor de marfă din 
Roșiorii de Vede, aflată în 
plină construcție.

De un mare interes pen
tru femeile și fetele jude
țului ni se par a fi cîteva 
obiective economice ale in
dustriei ușoare. La Roșiorii 
de Vede, constructorii au

schele
extins și modernizat țesă- 
toria. Tot aoolo ei au în
ceput lucrările pentru con
struirea unei moderne fi
laturi și țesătorii de bum
bac ; din 1973 peisajul in
dustrial al municipiului 
Turnu Măgurele va fi com
pletat de o țesătorie de 
bumbac, iar cel al orașului 
Alexandria de o filatură, 
care va livra anual unită
ților din județ 4 000 tone 
fire cardate.

Tonifianta senzație a cer
titudinii ne frapează și în 
discuția cu tînărul arhitect- 
șef al județului. Ion Andrei, 
el însuși teleormănean de 
baștină, născut in comuna 
Lunca de lingă Turnu Mă
gurele. Cu el intrăm in 
zona „biografiilor cu cir
cuite inverse", biografiile a- 
celor teleormăneni care, a- 
flînd de perspectivele in
dustrializării pe meleagu
rile lor natale, au început 
de pe acum „marele exod" 
al întoarcerii acasă.

— Avem acum doar patru 
orașe și un municipiu in 
județ, dar nu vor trece 
mulți ani și Oltenii. Piatra, 
Drăgănești-Vlașca vor de
veni și ele orașe, iar peste 
alți cîtiva ani li se vor a- 
dăuga Bălăci. Pietroșani 
și, în perspectivă ceva 
mai depărtată. Salcia. Slo- 
bozia-Mîndra, Tătărăștii de

Jos, Smîrdioasa, Siliștea 
de Videle. Ne propunem ca 
în cel puțin 30 de comune 
să începem încă din acest 
cincinal amenajarea de cen
tre civice, de aducțiuni de 
apă potabilă, de rețele de 
canalizare. Vrem ca peste 
un număr de ani să căpă
tăm renumele nu numai de 
județ al industrializării, dar 
și de „județ al urbanizării".

Ne vorbește apoi despre 
planul de sistematizare a 
Alexandriei, despre noul 
hotel turistic, despre noua 
casă de cultură a orașului, 
despre „accentul pe verti
cală" pe care îl va constitui 
blocul-turn de 12 etaje pre
văzut a se construi în cen
trul orașului, despre „plă- 
mînul Alexandriei" care va 
fi, pe malul Vedei, un 
SDlendid parc de agrement, 
inclus de pe-acum în pla
nurile de muncă patriotică 
ale tineretului, și despre 
multe alte proiecte ambi
țioase al căror numitor co
mun — devenit pentru tî- 
nărul arhitect o pasiune — 
se numește urbanizare.

Cu patru decenii in urmă, 
o publicație locală exclama 
patetic : „Numai un mira
col va putea scoate tirgușo- 
rul nostru mizer din no
roaie și întuneric". Mira
colul s-a înfăptuit. Se În
făptuiește.



viața internațională
Reluarea dezbaterilor

Comitetului special al O.N.U. 
pentru definirea agresiunii 

Cuvîntul șefului delegației române

ÎNTRE 13 Șl 19 MARTIE BELGRAD

„Săptămîna internațională
de solidaritate cu Indochina"

NEW YORK 3 (Agerpres). — Comi
tetul special al O.N.U. pentru defi
nirea agresiunii și-a reluat dezbate
rile în jurul raportului prezentat de 
un grup de lucru special constituit. 
In primele ședințe au luat cuvîntul 
reprezentanții Franței, Australiei, U- 
ruguayului, Siriei, României, Cana
dei, Turciei, Japoniei, Italiei, Iraku
lui, Finlandei, Egiptului, Angliei și 
Ghanei, care s-au pronunțat pentru 
continuarea și intensificarea efortu
rilor privind elaborarea unei defini
ții general acceptabile a agresiunii.

Șeful delegației române, ambasado
rul Ion Datcu, a subliniat, în cuvîn
tul său, că sarcina de mare răspun
dere încredințată comitetului de către 
Adunarea Generală a O.N.U. este 
strins legată de înfăptuirea obiectivu
lui central al vieții internaționale de 
a se pune capăt războaielor și con
flictelor armate, de a preveni actele 
de agresiune și de a asigura respec
tarea integrală a dreptului inalienabil 
al popoarelor de a-și hotărî singure 
soarta, a dreptului egal pe care il au 
toate statele la independență, la se
curitate, la apărarea teritoriului lor și 
Ia o dezvoltare liberă, conform cu in
teresele și aspirațiile legitime ale po
poarelor. El a relevat pericolul ex
trem de grav pe care îl reprezintă 
pentru omenire existența armelor de 
distrugere în masă și, îndeosebi, a 
armelor nucleare și acumularea lor 
neîncetată. Scoțînd în relief caracte
rul ilicit al unor astfel de arme, care 
trebuie să fie puse în afara legii și 
eliminate din arsenalurile militare ale 
statelor, ambasadorul român a decla
rat că definiția agresiunii va trebui 
să prevadă îndatorirea imperativă a 
statelor de a nu recurge în nici o îm

prejurare la armele de distrugere în 
masă.

Fidelă politicii sale consecvente de 
solidaritate și de sprijin față de po
poarele care luptă pentru eliberare 
națională, împotriva agresiunii, colo
nialismului și imperialismului. Ro
mânia susține cu tărie cauza justă a 
acestor popoare și legitimitatea luptei 
lor. în consecință, delegația română 
se pronunță ferm pentru reflectarea, 
in cuprinsul definiției agresiunii, a 
caracterului legitim al luptei pe care 
popoarele coloniale o duc pentru cu
cerirea libertății și independenței lor 
naționale.

Reafirmînd poziția guvernului ro
mân cu privire la conținutul defini
ției agresiunii, el a subliniat necesi
tatea intensificării eforturilor pentru 
elaborarea unei definiții cit mai com
plete, care să întrunească consensul 
statelor și care să corespundă cerin
țelor statornicirii unei păci durabile 
și juste. Condiția esențială pentru 
realizarea unei asemenea păci este e- 
liminarea din viața internațională a 
folosirii forței și amenințării cu folo
sirea forței, a politicii de dominație, 
dictat și agresiune și stabilirea de re
lații intre state bazate pe respectarea 
riguroasă de către toți și față de toți, 
a principiilor independenței și suve
ranității naționale, egalității in drep
turi, neamestecului în treburile in
terne, rezolvării exclusiv prin mijloa
ce pașnice a diferendelor internațio
nale. Valabilitatea universală a aces
tor principii, înscrise în Carta O.N.U. 
ca fundament al relațiilor dintre sta
te, a fost reafirmată in mod solemn 
prin documente adoptate în unanimi
tate de Adunarea Generală a Națiu
nilor Unite.

Apelul Consiliului
HANOI 3 (Agerpres). — După cum 

informează agenția V.N.A., Secreta
riatul Consiliului Mondial al Păcii. a 
adresat comitetelor naționale, pentru 
pace din toate țările apelul de a orga
niza, între 13 și 19 martie, „Săptă
mîna internațională de solidaritate 
cu Indochina". în. mesajul GonsiliUlui 
Mondial al Păcii se arată că recenta 
Adunare Mondială pentru pacea și 
independența Indochinei, care a avut 
loc la Versailles, a constituit cea mai

Mondial al Păcii
largă manifestare internațională de 
solidaritate cu lupta eroică a popoa
relor indochineze, sprijinind dreptul 
legitim al acestora de a-și hotărî sin
gure soarta. Apelul cheamă la mobi
lizarea celor mai largi pături ale opi
niei publice din lume pentru popu
larizarea hotărîrilor Adunării de la 
Versailles și pentru a exprima soli
daritatea popoarelor din țările respec
tive cu lupta popoarelor indochineze 
împotriva agresiunii imperialiste.

CHILE

„Partidele de dreapta împiedică poporul 
să fie adevărat stăpîn al bogățiilor țării"

Declarațiile Partidului Socialist $1 Mișcării acțiunii 
populare unitare

„O conferință europeană 
ar servi interesele păcii"

® Declarația secretarului general al O.N.U.
• Conferința de presă a secretarului de stat pe lîngă 

primul ministru al Franței

VIENA 3. — Corespondentul nos
tru, P. Stăncescu, transmite : în 
cursul unei conferințe de presă cave 
a avut loc la Viena, secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, a 
apreciat ca importantă conferința a- 
supra securității europene și a de
clarat că ar saluta ținerea ei cit 
mai curînd posibil. „In Europa este 
vizibilă o evoluție pozitivă. Salut — 
a spus el — toate eforturile între
prinse pe plan regional pentru des
tindere. O conferință europeană ar 
servi interesele generale ale păcii".

Secretarul general al O.N.U. a 
reafirmat apoi dorința sa ca ambele 
state germane, să fie primite în Na
țiunile Unite, considerînd că ele ar 
putea aduce o contribuție utilă la 
activitatea organizației.

In legătură cu problemele de or
din politic ale O.N.U., Waldheim s-a 
pronunțat pentru o diplomație pre
ventivă, afirmînd că este dispus să 
stabilească contacte directe cu gu

vernele interesate pentru împiedica
rea crizelor și evitarea conflictelor.

★
Cu prilejul vizitei sale în Austria, 

Leo Hamon, secretar de stat pe lîngă 
primul ministru francez, a ținut, la 
Viena, o conferință de presă, inti
tulată „Spiritul politicii externe 
franceze". Referindu-se la poziția 
Franței față de problemele europe
ne, vorbitorul a amintit, în con
text, aprecierea președintelui Georges 
Pompidou, potrivit căreia „conferin
ța asupra securității și cooperării in 
Europa poate fi marea speranță a 
continentului nostru și un instru
ment durabil al echilibrului său paș
nic".

„Mi se pare — a adăugat Hamon 
— că o astfel de conferință ar tre
bui să prevadă proceduri de regle
mentare a diferendelor și să pro
clame principiul respectării de către 
toate statele a independenței tuturor 
statelor".

SANTIAGO DE CHILE 3 (Ager
pres). — Comitetul Central al Parti
dului Socialist din Chile a dat publi
cității o declarație care denunță în
cercările reacțiunii interne, dețină
toare a majorității parlamentare, și 
ale monopolurilor străine de a frîna 
actualul proces revoluționar din țară, 
transmite agenția „Prensa Latina.

Prin intermediul unui proiect de re
formă constituțională aprobat de par
lament — se arată în declarație — 
partidele de dreapta vor să împiedice 
poporul chilian să fie adevăratul pro
prietar și beneficiar al enormelor bo
gății naturale de care dispune și care, 
pînă la venirea la putere a guver
nului Unității Populare, au fost ex
ploatate în profitul unor clanuri fi
nanciare. Prin același proiect se vi
zează atît limitarea atribuțiilor con
ferite președintelui de Constituția ță
rii, cit și împiedicarea formării pro
prietății de stat în economie.

Partidul socialist declară în mod 
categoric că, în conflictul de compe
tență dintre președinte și Congres cu 
privire Ia proiectul de reformă consti
tuțională, prin care se împiedică tre
cerea in proprietatea de stat a 91 de 
monopoluri, nu va accepta decît in
terpretarea juridică a Tribunalului 
constituțional, care, în această mate
rie, deține atribuții exclusive.

Declarația relevă că Unitatea Popu
lară, întreaga stingă, Centrala Unică 
a Muncitorilor, federațiile țărănești, 
studențești și celelalte organizații de 
masă, alături dc guvernul popular, 
smt capabile să dejoace planurile 
reacțiunii și să continue realizarea 
programului de reforme.

Partidul chilian „Mișcarea acțiunii 
populare unitare" (M.A.P.U.), care 
face parte din guyernul Unității 
Populare, a dat, la rîndul său, publi- 
citații o declarație in care condamnă 
aprobarea de către majoritatea par
lamentară, de dreapta, din Congres 
a unui proiect de reformă constitu
țională menit să împiedice formarea 
proprietății de stat in economie. Acest 
proiect, se subliniază în declarație, 
încalcă prevederile constituționale 
existente în Chile de peste 30 de ani,

care conferă guvernului dreptul de a 
controla aparatul economic. Totodată, 
proiectul de reformă, declarînd nule 
toate operațiunile de cumpărare, după 
14 octombrie 1971, a acțiunilor unor 
companii de către guvern, împiedică, 
de fapt, trecerea’ în proprietatea de 
stat a numeroase întreprinderi mono
poliste.

Protocol de colaborare 
intre România 

și R. 0. Germană 
in domeniul agricol

BERLIN 3. — Corespondentul nos
tru, Șt. Deju, transmite : La Berlin a 
fost semnat protocolul de colaborare 
economică și tehnico-științifică între 
Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor al Republicii 
Socialiste România și Ministerul Agri
culturii, Economiei Forestiere și 
Alimentare al R. D. Germane, pe 

« anul 1972. Protocolul a fost semnat 
din partea română de Ion Ceaușescu, 
secretar general în minister, iar din 
partea R.D.G., de dr. Erwin Neu, 
adjunct al ministrului de resort.

Protocolul prevede o lărgire a co
laborării directe între cele două mi
nistere în problema Schimburilor re
ciproce ’ de specialiști și cercetători 
pentru stagii de documentare și de 
informare, schimb de filme agricole, 
reviste etc., livrări reciproce de se
mințe și material săditor, precum și 
efectuarea în comun a unor lucrări 
de cercetare științifică și de producere 
a unor semințe de hibrizi de porumb.

Ședința Biroului Executiv 
al Prezidiului U.C.I.
BELGRAD 3 (Agerpres). — Agenția 

Taniug anunță că la Belgrad a avut 
loc o ședință a Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I., în cadrul căreia a 
fost examinată darea de seamă a Co
misiei Prezidiului U.C.I. pentru po
litica agrară, cu privire la înfăptuirea 
rezoluției primei conferințe a U.C.I. 
în legătură cu politica agrară, pre
cum și proiectul de măsuri in ve
derea stabilizării producției agricole 
și a pieței. S-a hotărît ca aceste 
probleme să fie dezbătute la oea de-a 
29-a ședință a Prezidiului U.C.I., 
convocată pentru 10 martie 1972.*

Pînă la sfîrșitul anului, Comisia 
pentru probleme statutare a Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia va pre
găti proiectul schimbărilor și comple
tărilor la Statutul partidului și va 
propune Prezidiului U.C.I. să e- 
xamineze acest proiect, punîndu-1 
în dezbaterea publică a tuturor 
organizațiilor Uniunii ' Comuniștilor, 
anunță agenția Taniug. Schim
bările și completările la Statu
tul U.C.I. vor reflecta, după cum 
s-a menționat, nivelul actual de dez
voltare a relațiilor interne și gradul 
de organizare în Uniunea Comuniș
tilor. Aceste schimbări și completări 
vor fi examinate de Congresul al 
X-lea al U.C.I. care, potrivit Statu
tului, trebuie să aibă loc cel mai 
tîrziu în luna martie 1974.

în ceea ce privește programul de 
activitate a comisiei, se trasează pe 
primul plan, ca teme deosebit de ac
tuale și importante, centralismul de
mocratic, răspunderea și organizarea 
în cadrul Uniunii Comuniștilor, men
ționează agenția iugoslavă.

CAIRO

REUNIUNE CONSACRATĂ 
UNOR PROBLEME 

OE POLITICA INTERNĂ
CAIRO 3 (Agerpres). — Președin

tele Republicii Arabe Egipt, Anwar 
Sadat, s-a întilnit cu membrii Comi
tetului permanent al Adunării Po
porului, pentru a discuta unele pro
bleme politice ale țării — anunță a- 
genția M.E.N.

Președintele Sadat a vorbit despre 
responsabilitățile ce revin Adunării 
Poporului in pregătirea frontului in
tern, menționează agenția egipteană. 
El a l-elevat, totodată, importanța 
promovării experienței democratice 
egiptene, bazată pe alianța forțelor 
muncitoare, și a subliniat că trebuie 
depuse efor.turi în vederea consoli
dării unității dintre Uniunea Socia
listă Arabă, guvern și Adunarea Po
porului.

Șeful statului egiptean a cerut 
membrilor Comitetului permanent al 
Adunării Poporului să depună toate 
eforturile în vederea finalizării legi
lor complementare Constituției, îna
inte de încheierea actualei sesiuni a 
forului legislativ al țării.

Instalarea unui nou

Consiliu de guvernamint

MARSILIA

Cea mai mare capturăI
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i ziție, vameșii reușesc să descopere,
> îngropate în lestul de beton de pe

I
I

ț
ț
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din istoria
traficului de droguri

Marți seara, un vas de pescuitMarți seara, un vas ae pescuit a 
părăsit micul port Villefranche, in- 
dreptîndu-se spre Gibraltar. Dar, 
la citeva mile depărtare de țărm, 
vasul este șomat prin radio să o- 
prească. Nici un răspuns. Vedetele 
serviciilor vamale din Marsilia trag 
in aer citeva salve de avertizare 
și abordează vasul suspect. Abia 
după o zi și jumătate de perche-

fundul vasului, 425 kg de heroină 
pură. Și astfel, joi la prinz, Ministe
rul Economiei și Finanțelor a anun
țat că a fost realizată cea mai mare 
captură din istoria traficului de 
droguri.

Reușita operație a specialiștilor 
din Marsilia e cu atît mai remar
cabilă, cu cit la cantitatea nemai
pomenită a capturii se adaugă cali
tatea superioară a drogului, con
formă cu „normele" pieței de con
sum nord-americane. Intr-adevăr, 
vasul a mai traversat Atlanticul de 
două ori, transportând, după toate 
aparențele, același fel de marfă 
provenită din laboratoarele de pre
lucrare de pe coasta meridională 
a Franței sau a Italiei.*

Ce reprezintă această cantitate ? 
Aproximativ 9 000 kg heroină dilua
tă. echivalind cu consumul pe o 
lună al toxicomanilor din S.U.A. 
Vîhdui cu „amănuntul", acest vagon 
de „otravă albă" ar fi adus trafi- 
canților 45 milioane de dolari. 
Deci, o grea lovitură dată rețelei 
internaționale de traficanți, precum 
și toxicomanilor, fapt pentru care 
ministrul francez al economiei și fi
nanțelor, Valery Giscard d'Estaing, 
a transmis felicitări serviciilor va-

male din Marsilia. De asemenea, 
biroul american de narcotice și-a 
exprimat satisfacția in legătură cu 
această captură fără precedent.

Dar dincolo de aceste elogii fi
rești; după părerea presei france
ze, afacerea îmbracă unele aspec
te îngrijorătoare. Se confirmă ast
fel forța uriașă, financiară in pri
mul rind, a contrabandiștilor. Se 
pune apoi întrebarea legitimă : ce 
personaje de mare anvergură se 
ascund in spatele căpitanului aces
tui anonim vas de pescuit ? In al 
doilea rînd, se evidențiază faptul 
că, în ciuda eforturilor politiei, în 
sudul Franței continuă să funcțio
neze puternice laboratoare de pre
lucrare a drogului, veritabile uzine 
ale „morții albe". Unde se ascund 
ele, cine le aprovizionează cu 
imense cantități de materie primă, 
cum de trece neobservată activita
tea lor ? Iată de ce comentatorii a- 
cestei afaceri își exprimă nu numai 
aprecierile față de succesul vame
șilor din Marsilia, ci și neliniștea 
față de evoluția ascendentă a con
trabandei de droguri. După opinia 
lor, forța, rețelelor internaționale de 
traficanți crește cel puțin în același 
ritm cu capacitatea de investigație 
a serviciilor specializate în lupta 
anii-drog. Si astfel, este repusă din 
nou în discuție vechea problemă 
dacă, în această cursă dramatică, 
poliția dispune intr-adevăr de toate 
forțele necesare pentru a lichida 
acest flagel al lumii capitaliste con
temporane.

Paul DIACONESCU
Paris

APARIȚIA ÎN ITALIA

A CELUI DE-AL DOILEA VOLUM

„NICOLAE CEAUȘESCU: 
Scrieri alese
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în Ecuador
QUITO 3 (Agerpres). — La Quito a 

fost instalat un nou Consiliu de gu
vernamint al Ecuadorului, organ cu 
atribuții legislative și de control, for
mat din comandanții celor trei ar
mate — infanteriei,- marinei și avia
ției — între care și actualul șef al 
statului, Guillermo Rodriguez. Lara. 
în .afară de președintele țării, din 
consiliu fac parte, de asemenea, co
lonelul Gonzulo Bastidas Aquirre și 
căpitanul de fre'gată Râul Sorroza 
Encalada.

După cum s-a mai anunțat, genera
lii Anibal Valleja și Julio Espinoza, 
doi dintre membrii Consiliului, au 
demisionat.

La centrul spațial de la Cape 
Kennedy a fost, lansată, joi sea
ra, in direcția planetei Jupiter, 
sonda spațiala „Pioneer-19“ (fo
tografia de mai sus).

Potrivit calculelor, sonda spa
țială „Pionger-lO" va ciunge in 
apropierea planetei Jupiter spre 
sfîrșitul anului 1973, după ce va 
parcurge o distanță de un mi
liard de kilometri.

BONN 3 (Agerpres). — La Stuttgart 
a avut loc o importantă manifestație 
a populației în sprijinul ratificării de 
către parlamentul vest-german a tra
tatelor cu Uniunea Sovietică și R. P. 
Polonă, transmite agenția T.A.S.S. 
Acțiuni asemănătoare au loc zilnic și 
în alte orașe, iar sondajele de opinie 
publică efectuate în diferite landuri 
vest-germane arată că majoritatea 
populației R.F. a Germaniei se pro
nunță în favoarea ratificării tratate
lor. In contextul acelorași preocupări, 
„Parlamentul studențesc" al Univer
sității din Karlsruhe a adoptat, recent, 
o rezoluție, difuzată' sub formă de a-

pel, prin care studenții se pronunță 
pentru ratificarea tratatelor și în fa
voarea organizării conferinței gene- 
ral-europene pentru securitate și co
laborare.

Pentru normalizarea relațiilor R. F. 
a Germaniei cu țările socialiste se 
pronunță cunoscuți militanți pe tărîm 
social și obștesc. Astfel, O. Brenner, 
președintele sindicatului metalurgiști- 
lor vest-germani, a relevat în ziarul 
„Metall" că sindicatul pe care. îl re
prezintă, cel mai mare din țară, spri
jină deplin politica răsăriteană a ac
tualului guvern vest-german.

agențiile de presă
Vicepreședintele Repu

blicii Federative a Braziliei, 
Augusto Rademaker Grunewald, l-a 
primit, în vizită de prezentare, pe 
trimisul extraordinar și ministrul 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România, Ion Moraru. In cursul 
convorbirii, care a avut loc într-o at
mosferă cordială, a fost exprimată 
dorința reciprocă de a se dezvolta re
lațiile româno-braziliene.

Un acord de colaborare 
economică și tehnico-științifică între 
U.R.S.S. și Bangladesh a fost 
semnat la Moscova, anunță agen
ția T.A.S.S. De asemenea, a fost 
semnat un document care pre
vede acordarea unui ajutor ur
gent Republicii Bangladesh pentru 
refacerea unor ramuri economice de 
bază. Președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., Nikolai Pod- 
gornîi, l-a primit vineri, la Kremlin, 
pe Mujibur Rahman, primul minis
tru al Republicii Bangladesh. Agenția 
T.A.S.S. relevă că au fost examinate 
probleme legate de relațiile, dintre 
cele două țări, precum și unele pro
bleme internaționale. In aceeași zi, au 
luat sfîrșit convorbirile dintre A. 
Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și Mujibur Rah
man.

In principalele orașe din 
Cinru au fost organizate vineri ma

nifestații în favoarea politicii preșe
dintelui Makarios, anunță agențiile 
Reuter și France Presse.

Lucrările celei de-a doua 
conferințe naționale de stu_ 
dii pedagogice au început la Tirana, 
în prezența lui Mehmet Shehu, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, pre
ședintele Consiliului de Miniștri.

Ședința Consiliului Uniu
nii Sindicatelor din Iugo
slavia, care a dezbătut unele pro
bleme ale echității sociale, a avut loc 
la Belgrad. Printre aceste probleme 
au figurat eliminarea tuturor forme
lor de obținere ilicită a unor avan
taje materiale, necesitatea aplicării 
consecvente a principiului după care 
nivelul veniturilor realizate să fie 
direct proporțional cu contribuția la 
propășirea societății, creșterea nu
mărului studenților proveniți din fa
miliile de muncitori,. îmbunătățirea 
orientării în construirea și reparti
zarea locuințelor.

Un proiect de lege oare in- 
terzice activitățile ilicite și specula, 
a fost dat publicității la Havana,, in
formează agenția Prenșa Latina.- Noul 
document face parte dintr-un an-

Zilele acestea, edi
tura „II Calendario del 
popolo" din Milano a 
scos de sub tipar un 
nou volum intitulat 
„NICOLAE CEAUȘES
CU — SCRIERI ALE
SE". In timp ce primul 
volum, apărut anul 
trecut în aceeași edi
tură, înfățișa publicu
lui italian lucrări se
lectate din perioada 
1965—1970. noul volum, 
continuînd publicarea 
de texte din opera se
cretarului general al 
Partidului Comunist 
Român, președintele 
Consiliului de Stat al 
României, cuprinde, pe 
parcursul a 450 de pa
gini, un șir de impor
tante cuvîntări și arti
cole ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pu
blicate în cursul anului 
1971.

în prefața sa la acest 
volum, profesorul uni
versitar Carlo Salinari, 
reputat critic literar 
marxist, relevind efer
vescența vieții social- 
politice românești, 
multiplele evenimente 
ale anului 1971, scrie 
între altele : ,,E vorba 
de un an deosebit de 
dens în inițiative și ac
tivități, fapt ce defi
nește de altfel viața 
economică, politică și 
socială a României" ; 
un an în care „fie pe 
plan intern, fie pe pian 
internațional persona
litatea președintelui 
Ceaușescu s-a făcut în 
permanență simțită".

Referindu-se la aten
ția acordată în țara 
noastră activității ideo
logice și legării ei 
strînse de problemele 
vieții, evidențiind rolul 
important ce . revine 
secretarului general al 
Partidului Comunist 
Român în privința ela
borării și înfăptuirii a- 
cestei orientări, auto
rul prefeței subliniază : 
„Pentru toate sectoa
rele de muncă — de

la conducerea activi
tății în producție, la 
școală și pînă la cer
cetarea științifică — 
Ceaușescu indică nece
sitatea unei legături 
strînse între teorie și 
practică, aceasta fiind 
singura cale care duce 
la edificarea societății 
socialiste și la începe
rea construcției comu
nismului".

O parte a prefeței 
este consacrată politicii 
externe a României so
cialiste, autorul ei a- 
preciind ca principale 
țeluri urmărite de par
tidul și statul nostru : 
dezvoltarea legăturilor 
prietenești și de cola
borare cu toate țările 
socialiste și partidele 
comuniste și efortul 
pentru ..depășirea di
vergențelor existente în 
mișcarea comunistă ; 
solidaritatea militantă 
cu mișcările revoluțio
nare și de eliberare 
națională din lume ; 
găsirea căilor pentru 
o efectivă destindere 
și colaborare interna
țională; lichidarea con
flictelor ‘existente — 
cum sînt acelea din 
Vietnam și din Orien
tul Apropiat ; stingerea 
focarelor de tensiune, 
promovarea principii
lor fundamentale ale 
relațiilor internaționale 
și renunțarea la orice 
forme de discriminări, 
presiuni și amenințări ; 
înfăptuirea securității 
europene ; sublinierea 
rolului activ ce revine 
pe arena internațională 
tuturor țărilor, indife
rent de mărimea lor, 
etc. „Acestea — se 
spune în prefață — 
sînt probleme vitale 
ale comunității inter
naționale și Ceaușescu 
subliniază importanța 
fundamentală a dez
voltării libere și inde
pendente a tuturor po
poarelor din lume, 
dreptul lor de a hotărî 
asupra propriei orga

nizări politice și so
ciale".

Textele incluse în 
noul volum — conchi
de autorul — „sînt 
o pregnantă confir
mare a rolului pe 
care îl ocupă pensp- . 
nalitatea președintelui 
Ceaușescu în viața na
țională și internațio
nală și servesc la con
turarea unui cadru viu, 
multilateral a ceea ce 
reprezintă pe plan in
tern și pe scară inter
națională pozițiile Re
publicii Socialiste Ro
mânia".

Prezentat într-o for
mă grafică remarca
bilă, ilustrat cu foto
grafii înfățișînd aspec
te din activitatea des
fășurată în perioada 
respectivă de secreta
rul general al partidu
lui nostru, volumul 
este împărțit în 16 ca
pitole tematice, dintre 
care menționăm : par
tidul, statul, societatea; 
dezvoltarea economiei 
naționale a României 
și perfecționarea orga
nizării economice ; or
ganizarea și dezvolta
rea cercetării științifi
ce ; relațiile României 
cu alte țări socialiste ; 
România și problemele 
lumii a treia ; Româ
nia și problemele Eu
ropei ; pentru o poli
tică de pace și dezar
mare ; P.C.R. și miș
carea comunistă și 
muncitorească interna
țională.

Publicarea în Italia a 
celui de-al doilea vo
lum de Scrieri alese: 
ale secretarului gene- • 
ral al Partidului Co
munist Român, consti
tuie un eveniment edi-| 
torial care răspunde 
interesului larg al pu
blicului cititor din a- 
ceastă țară de a se in
forma de la sursă des
pre realizările și pre
ocupările poporului ro
mân, angajat cu toate 
forțele sale în făurirea | 
vieții noi, socialiste, 
despre prezența activă 
și constructivă a Ro
mâniei pe arena inter
națională. In acest fel, 
lucrarea este menită să 
aducă o contribuție re
marcabilă la adîncirea 
cunoașterii și apropie
rii reciproce între po
porul român și poporul; 
italian, la întărirea 
prieteniei lor.

Inscriindu-se într-o 
suită . de . inițiative si
milare întreprinse în 
ultimii ani de presti
gioase case de editură 
din diferite țări ale lu
mii, această nouă lu
crare este, totodată, o 
mărturie a prețuirii și 
prestigiului crescînd de 
care se bucură in 
lumea întreagă poli
tica internă și ex
ternă a României so
cialiste, personalitatea 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu, activitatea 
partidului și statului 
nostru puse consecvent 
în slujba idealurilor 
fundamentale ale ome
nirii contemporane.

transmit: verttului condus de premierul Karim 
Lamrarii — informează agențiile 
Reuter și France Presse.

samblu de legi referitoare la infrac
țiuni împotriva economiei naționale și 
populare, care urmează să se adauge 
prevederilor actualului cod de ocro
tire socială în vigoare în Cuba.

Un nou atentat criminal, 
de inspirație fascistă, s-a produs joi 
seara la Palmi (provincia Reggio Ca
labria) împotriva sediului organiza
ției P.C. Italian. Atentatul a fost co
mis in timp ce era în curs de desfășu
rare o întrunire preelectorală a secției 
P.C.I. Reacția membrilor P.C.I., a altor 
partide democratice și a forțelor pro
gresiste a fost promptă. Sute de per
soane au venit la sediul secției P.C.I. 
pentru a-și exprima indignarea și a 
condamna atentatul fascist.

Președintele Republicii 
flirica Centrală, generalul Jean 
Bedel Bokassa, a fost declarat pre
ședinte pe viață la Congresul Mișca
rea pentru Evoluția Socială din Afri
ca Neagră — anunță agenția France 
Presse.

Demisia guvernului ma
rocan. Re§ele Hassan al II-lea al 
Marocului a anunțat, intr-un mesaj 
rostit cu prilejul împlinirii a 11 ani 
de la urcarea sa pe tron, demisia gu-

Convorbiri la Phenian.
Timp de două zile, la Phenian s-au 
desfășurat convorbiri între o delega
ție a Partidului Muncii din Coreea, 
condusă de Kim Dong Gyu, membru 
al Comitetului Politic, secretar al 
C.C. al partidului, și o delegație a 
Partidului Socialist din Uruguay, in 
frunte cu Jose Pedro Cardoso, mem
bru, al Comitetului Executiv al parti
dului, secretar al C.C. pentru relații 
internaționale. In cadrul convorbiri
lor — informează A.C.T.C. — a avut 
loc un schimb tovărășesc și prietenesc 
de vederi in legătură cu probleme de 
interes comun.

Membrii guvernului
gentineon, ,ou excePtia a trei

ax-
mi-

niștri, și-au prezentat demisia co
lectivă președintelui Alejandro La- 
nușse. Ceilalți trei urmează, potrivit 
A.F.P., să-și prezinte demisia.

Un avion militar iugoslav 
a intrat in spațiul aerian al Bulgariei 
și s-a prăbușit în zona satului Iam- 
na, informează, la 1 marile, agențiile 
B.T.A. și Taniug. Agenția Taniug 
menționează că, în momentul acci
dentului, un plafon dens de nori co- 
borîse Ia 400 m altitudine. Despre ac
cident au fost înștiințate de îndată 
Ambasada Iugoslaviei de la Sofia ți 
organele competente din Belgrad, re
levă B.T.A. La fața locului a sosit o 
comisie militară iugoslavă, căreia i 
s-a oferit posibilitatea să studieze 
cauzele accidentului.
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