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Trimișii speciali ai ziarelor „Die Welt“ „Le Monde“, 
„The Times“ și „La Stampa"

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI
A

întrecerea 
electroniștiior

Cum se materializează în această ramură de vîrf a progresului tehnic
chemarea întreprinderii „Automatica" din București

Ieri relatam despre rezultatele deosebite obținute 
de colectivele combinatelor siderurgice ale țării, pen
tru a intimpina prin rezultate de cinste ziua de 1 Mai. 
Azi adăugăm mărturii din alte întreprinderi industriale, 
care atestă hotărirea oamenilor muncii de a obține, 
prin dezvoltarea largă a întrecerii socialiste, succese 
cit mai importante în întîmpinarea celor două mari 
evenimente din viata partidului și poporului nostru — a 
XXX-a aniversare a eliberării patriei și cel de-al XI-lea 
Congres al partidului. lata astăzi iapte, realizări, gîn- 
duri și perspective din 
ale progresului tehnic 
electronică.

unități ale unor ramuri de vîri 
— industria electrotehnică și

Să revenim, o clipă, Ia obiective
le chemării la întrecere lansate, la 
începutul anului, către toate colecti
vele din ramura industrială respec
tivă, de către cei de la „Automa
tica". Aceștia se angajau să depă
șească planul la producția globală 
și marfă, vindută și încasată, cu 2 
la sută ; să depășească planul la 
export cu 5 la sută ; să reducă 
cheltuielile materiale planificate, la 
mia de lei producție marfă, cu 3 lei. 
Ei bine, comparind aceste obiective

luate pe întregul an cu realizările 
din primul trimestru constați cu 
satisfacție o abordare justă a pro
blematicii întrecerii și organizării 
producției. Aceste obiective asuma
te nu urmează a fi atinse abia la 
finele anului, ele sint dc domeniul 
prezentului, se realizează lună de 
lună și trimestru de trimestru. Men
ținerea realizărilor la cota stabilită 
prin angajamentul anual

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a pri
mit, mfercuri după-amlază, pe tri
mișii speciali ai ziarelor „Die 
Welt" — Hans Stollhans, „Le 
Monde" — Manuel Lucbert, „The

Times" — Richard Davy, șl „La 
Stampa" — Renato Proni.

La primhe au participat tova
rășii Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a Întreținut cordial cu trimișii 
speciali ai celor patru ziare, că
rora le-a acordat un interviu pen
tru suplimentul lunar economic 
„Europa", editat de aceste coti
diene.

Președintele Federației industriilor din R. F. Germania
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, la 10 aprilie, 
pe dr. Hans Gdnther Sohl, pre
ședintele Federației industriilor din 
R. F. Germania, însoțit de membrii 
delegației economice pe care o 
conduce în vizita în țara noastră.

La întrevedere au participat to
varășii Ion Pățan, viceprim-minis- 
tru al guvernului șl ministrul co
merțului exterior, Nicolae Agachi, 
ministrul industriei metalurgice, 
loan Avram, ministrul Industriei 
construcțiilor de mașini grele, și 
Vasile Pungan, consilier al pre

ședintelui Republicii Socialiste 
România.

A fost de față Erwin Wickert, 
ambasadorul R. F. Germania la 
București.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cu oaspeții asupra 
unor probleme privind dezvoltarea 
și diversificarea în continuare a 
colaborării și cooperării industria
le dintre România și R. F. Ger
mania.

în cursul convorbirii s-a subli
niat existența unor largi posibili
tăți în acest domeniu și a fost ex
primată dorința comună de a im
pulsiona conlucrarea multilaterală

dintre întreprinderile românești și 
întrepri'nderile care fac parte din 
Federația industriilor din R. F. 
Germania. în context, conducăto
rul delegației vest-germane a ară
tat că vizita în țara noastră, între
vederile avute i-au permis o mai 
bună cunoaștere a potențialului 
economiei românești care în ulti
mii ani a înregistrat mari succese, 
ceea ce oferă posibilități sporite de 
intensificare a cooperării în indus
trie și în alte sectoare de interes 
comun.

întrevederea a-a desfășurat în- 
tr-o ambianță de cordialitate.

O amplă acțiune patriotică

IRIGAȚII PE SUPRAFEȚE

-Pe primul trimestru nu avem 
nici o restanță. Planul de produc
ție a fost îndeplinit și depășit la 
toți indicatorii". Comunicarea a tre
cut, din birourile conducerii între
prinderii, la șefii de secții și de a- 
teliere, apoi Ia maiștri și la șefii de 
brigadă. Iar aceștia din urmă și-au 
adunat oamenii la locul lor de 
muncă, tn pauza de masă, aducin- 
du-ie La cunoștință succesul.

Așa s-a hotârit in comitetul oa
menilor muncii de la marea între
prindere bucuveșteană „Automati
ci" ; lucrătorii să fie informați, lu
nar și trimestrial, asupra mersului 
îndeplinirii planului. Vor acționa, 
in continuare, in aceeași deplină 
cunoștință de cauză. De altfel, se și 
pregătesc cite va panouri, pe care
vor fi înscrise realizările din pri
mul trimestru. " ■
101,5 la sută : 
103,4 la sută : 
cii — 100,5 la 
export — 120.3

— Ca semnatar al chemării la in- 
t-ecere socialistă pe acest an. colec
tivul întreprinderii „Automatica" 
din Capitală a considerat de dato
ria sa sâ imprime, de la bun în
ceput. un ritm alert marii competi
ții a muncii pentru îndeplinirea și 
depășirea planului și a angajamen
telor asumate, ca o dovadă de răs
pundere și de maturitate — ne spu
ne, ca o completare. președintele 
comitetului sindicatului, tovarășul 
Nicolae Birlinescu.

„.Ștefan Oiah, șeful unei brigăzi 
de lăcătuși constructori de aparataj 
de automatizare, colectiv care se 
menține fruntaș In producție de 
cițiva ani, este și de data aceasta 
pe primul loc, intr-o strinsă și to
vărășească întrecere cu brigada 
condusă de Constantin Mocenzi. Ște
fan Olah este o veche cunoștință. 
Lucrează de peste 20 de ani in în
treprindere. E unul dintre colabora
torii cei mai activi ai directorului. 
Se sfătuiesc in multe privințe. Acum 
nu-i de găsit. S-a dus La proiectare.

„Producția globală —• 
producția marfă — 

productivitatea mun- 
sută : producția 
Ia sută".

de

Chiar și inginerii îl solicită tn acti
vitatea lor de concepție.

La electricieni, două brigăzi con
duse de Constantin Milea și Marin 
Rotea au rezultate excelente, care 
fac aproape imposibilă o departaja
re. Și întrecerea se anunță din ce 
în ce mai intensă intre electricieni, 
pentru că alte două brigăzi, tot atit 
de redutabile, s-au apropiat și tind 
s-o ia voinicește înainte, avind drept 
conducători pe doi încercați „vete
rani", Iacob Costea și Bazil Ciun- 

-S-3U. .....
„Automatica" are 160 de fruntași 

în producție. Nu sint mulți față de 
numărul total al muncitorilor, insă 
aceștia au o mare capacitate de in- 
riurire și de mobilizare a oamenilor 
din jurul lor. Este locul aici să pre- 

" nu este o 
oarecare : ea fabrică 
automatizare
obiective

i și pentru

cizăm că „Automatica" 
întreprindere i 
instalații de i 
toate marile 
construcție, ca , _____ ___
prinderile și pentru combinatele ce 
se găsesc in dezvoltare sau moder
nizare. Prin echipamentele pe care 
le produce contribuie direct la au
tomatizarea proceselor tehnologice 
din industria țării, la conducerea 
și supravegherea lor automată, cu 
precădere, in ramurile chimică, me
talurgică, energetică și 
ția de mașini.

— în acest al doilea 
anului, întreprinderea 
producție comenzi ample 
ciază ing. Ion Cuța, secretarul co
mitetului de partid. S-au introdus 
și continuă să se lanseze in fabri
cație instalații complete de auto
matizare pentru termocentralele de 
la Rovinari, Oradea și Chiscani, in
stalații pentru Combinatul siderur
gic de la Galați și platforma petro
chimică de la Brazi. Realizăm, tot
odată, 
pentru fabrici de aglomerare, 
ciment, de melană, destinate expor
tului. Avem un program vast și, in 
perspectivă, așteptăm noi comenzi 
de la beneficiarii externi.

pentru 
aflate in 

intre-

in construe-

trimestru al 
a lansat în 

apre-

instalații de automatizare 
de

Omagiu al tineretului școlar

Partid - inima țării“
Sub semnul de azur 

al primăverii, la cea
sul de lumină dulce al 
înfloririi pomilor, ele
vii și-au trimis pe cei 
mai buni interpret! să 
se întreacă intre ei și 
pe ei înșiși, intr-un 
festival de teatru, de 
poezie patriotică șl re
voluționară. Festivalul, 
al cărui nume este un 
crimpei din gindurile 
și sentimentele tine
retului nostru de as
tăzi. al dragoste: și de
votamentului față de 
partid, al adeziunii 
plenare La politica 
partidului nostru co
munist — „PARTID, 
INIMA ȚARII" — are 
loc pe patru vetre de 
țară, in patru etape 
fluente și a debutat in 
Oradea la 8 aprilie. De 
acolo a trecut 
Rimnicu-Vilcea 
Ploiești și din Ploiești 
spre Piatra Neamț ca 
pe un fel de magistra
lă a verbului înaripat, 
menită să cuprindă 
România, dintr-o mar
gine in cealaltă, in u- 
nitatea ei deplină.

Dincolo de fireasca 
depistare a unor ta
lente interpretative de 
nădejde, festivalul 
pune problema funda
mentală a formării 
conștiinței civice și a

celei estetice, în fond 
problema formării 
conștiinței socialiste a 
generațiilor proaspete, 
in acea armonizare a 
utilului cu frumosul. 
Tinerețea este teren 
fecund pentru aceste 
virtuți etice și estetice

însemnări de
Al. ANDRIȚOIU

prin 
spre

pe tot parcursul ei. E 
bine că in festival in
tră virste diferite — 
pionieri și uteciști — 
dind posibilitate peda
gogului și sociologului, 
dar și literaturii să 
tragă concluzii crea
toare. Unii elevi iși 
vor prezenta, probabil, 
producții proprii — 
deci alt folos pe care-1 
putem deduce din fes
tival. Să nu ne mirăm. 
Am citit versuri de-o 
valoare antologică, is
călite de pionieri. în 
fine, cum elevii aleg 
de obicei bucățile care 
le plac, care le merg 
la inimă și le inter
pretează cu precădere, 
festivalul devine selec
tiv, criticul literar cel

mai autorizat pentru 
o operă fiind, pină la 
urmă, tot consumato
rul de frumos, adică 
publicul. Interpretul 
este publicul care, 
după ce citește, știe 
să povestească frumos. 
Cu acest spirit selec
tiv să ieșim așadar din 
atmosfera festivă, ro
mantică a spectacolu
lui și să vorbim des
pre repertoriul de poe
zie și teatru care stă 
astăzi La indemina 
elevilor.

Clasicii au scris In 
marea lor majoritate 
și pentru copii: Crean
gă, Coșbuc, Șt. O. Io
sif. Sadoveanu, Cezar 
Petrescu, Tudor Ar- 
ghezi — ba chiar Lu
cian Blaga și Camil 
Petrescu și-au încer
cat pana in acest ca
leidoscop inițiator. 
Sint insă și opere 
care, nedestinate spe
cial copiilor, sint în
sușite de copii prin 
legea opțiunii: poezii 
de Alecsandri și Emi- 
nescu, proză de Cara- 
giale sau Ionel Teo- 
doreanu. Plus folclo
rul. Plus fabulele o- 
mologate virstei celor

(Continuare 
In pag. a V-a)

(Continuare in pag. a III-a)
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Electronlștl șl automatlștl — oameni cu „mîlnl de aur", cu o înaltă ca
lificare de la „Automatica" din București

Nimic din ceea ce trebuie făcut azi
să nu fie lăsat pe mime

Conducerea partidului a subliniat 
in mai multe rinduri că, in orice 
condiții oferite de natură, pot și 
trebuie să se obțină recolte mari, 
dacă se respectă cu strictețe teh
nologiile fiecărei culturi, dacă a- 
cestea se adaptează situației con
crete din fiecare unitate agricolă. 
Cu atit mai importantă este aceas
tă indicație in condițiile actualei 
primăveri' cînd, spre deosebire de 

~ âtți 'arii; Solul are*mat pnțhră’ume--; ■' 
zeală. în toate județele s-au des
fășurat acțiuni largi in vederea 
grăpării ogoarelor și aplicării al
tor măsuri tehnice care 6ă 
ducă la păstrarea umezelii in soi. 
Dar concomitent cu măsurile agro
tehnice. irigarea culturilor consti
tuie in acest an principala cale de 
realizare a unor producții mari, 
indiferent de condițiile climatice.

După cum se știe, suprafața to- 
tajă amenajată pentru irigații în
sumează circa I 250 000 ha. Sint te
renuri pe care, prin aplicarea 
corectă a udărilor, folosirea unor 
cantități corespunzătoare de îngră
șăminte și executarea la un înalt 
nivel agrotehnic a lucrărilor de 
întreținere, pot ti obținute recolte 
de 3—4 ori mai mari decit. pe cele 
neirigate. In această perioadă se 
fac lucrări de noi amenajări pe 
110 000 hectare, astfel incit vor pu
tea fi irigate in această primăvară 
1 360 000 de hectare. Este necesar 
ca trusturile de construcții pentru 
îmbunătățiri funciare să accelereze 
ritmul dc execuție, astfel ca noile 
amenajări să fie date in exploatare 
cit mai repede. Tot pentru mări-

_____________

rea terenurilor irigate, organele de 
partid și agricole județene trebuie 
să ia măsuri menite să impulsione
ze ritmul dc lucru la amenajările 
locale, astfel incit toată suprafața 
prevăzută in plan a se amenaja 
in sisteme gospodărești să fie dată 
in exploatare pină la jumătatea 
lunii mai.

Deosebit de important în mo
mentul de față este să se asigure, 
•fără- iirtîrziere.^folosirea la întreaga, 
capacitate a tuturor sistemelor de 
irigații, mari sau locale, care sint 
amenajate. In acest scop, este ne
voie ca organele județene de 
partid, organele agricole, conduce
rile și toți specialiștii din unitățile 
agricole 6ă ia măsuri urgente pen
tru punerea in funcțiune a tuturor 
amenajărilor existente, spre a face 
posibile funcționarea lor la întrea
ga capacitate și irigarea unor su
prafețe cit mai mari. Cu atit mai 
mult sint necesare aceste măsuri 
cu cit, in unele locuri, terenurile 
amenajate pentru irigat nu sint 
utilizate complet din pricina unor 
defecțiuni de ordin organizatoric și 
tehnic, ceea ce impiedică realiza
rea programului de udări. Aceste 
defecțiuni trebuie grabnic înlătu
rate, pentru ca pretutindeni să se 
asigure exploatarea in cele mal 
bune condiții a tuturor sistemelor 
de irigat. De asemenea, este ne
cesar ca la întocmirea programelor 
de udări să nu se admită supra
fețe mai mici decît capacitatea 
sistemelor. Acum nu mai este timp 
de discuții inutile și interminabile. 
Toate suprafețele amenajate să fie 
irigate I — acesta trebuie să fie

cuvintul de ordine In fiecare sis
tem de irigații.

Pentru irigarea integrală a supra
fețelor amenajate este necesar ca 
in toate unitățile agricole — aflate 
in raza sistemelor mari, cit și a 
celor locale — să se organizeze 
imediat formațiuni permanente de 
motopompiști și udători, care sâ 
lucreze in două echipe, una ziua 
și alta noaptea, spre a se folosi 
neîntrerupt utilajele pentru irigat, 
conform programelor de udări, 
stabilite. Activitatea udătoriîor se 
va organiza în acord global, asigu- 
rîndu-li-se în unitățile agricole 
cooperatiste un venit garantat lu
nar de 1 300 lei. în condițiile inde- 
Dlinirii volumului de muncă sta
bilit la irigat. De asemenea, 
pentru asigurarea numărului ne
cesar de motopompiști. aceștia 
vor fi încadrați ca salariati 
permanenți ai stațiunilor pen
tru mecanizarea agriculturii care 
servesc unitățile agricole respecti
ve. Trebuie avut in vedere ca for
mațiile de udători și motopompiști 
să lucreze tot timpul pe aceeași 
suprafață de teren. Totodată, con
ducerile sistemelor de irigații au 
răspunderea să organizeze funcțio
narea la Întreaga capacitate a sta
țiilor de pompare, pentru satisfa
cerea necesarului de apă al tuturor 
unităților pe care le servesc. Prin 
toate aceste măsuri, trebuie să se 
asigure pe toate suprafețele ame
najate udarea tuturor culturilor și, 
îndeosebi, a legumelor și cartofilor.

Paralel cu intensificarea udărilor
(Continuare in pag. a III-a)
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BlRTIA ESTE PUȚINĂ ȘI SCUMPĂ
Să învățăm deci a prețui și folosi deșeurile
în ultimul timp, tot mai mulțl ce

tățeni — muncitori, funcționari, ca
dre de conducere din întreprinderi și 
instituții, cadre didactice — dovedesc 
o insistentă preocupare pentru îmbu
nătățirea sistemului de colectare șl 
valorificare a deșeurilor de hirtie (in 
fond, imense cantități de celuloză și 
masă lemnoasă), pentru găsirea unor 
soluții eficiente de a salva de la ri
sipă această importantă resursă de 
materie primă — atit de necesară 
economici naționale.

Astăzi, pretutindeni in lume există 
o asemenea preocupare, determinată 
de creșterea explozivă a cererii de 
hirtie și produse papetare. Accen
tuarea crizei de celuloză a condus, in 
multe țări, la adoptarea unor măsuri 
extreme menite să determine o gos
podărire rațională a acestei materii 
prime atit de solicitate. Ziarul „Le 
Monde", spre exemplu, publică — sub 
titlul „Hirtia, ca și petrolul" — un 
articol in care arată că prețul ma
teriei prime (lemnul) a crescut in 
Franța cu 80-100 la sulă, iar al pro
dusului intermediar (pasta de hirtie) 
cu 20 la sută, pentru 1 iulie anunțin- 
du-se o nouă scumpire a acesteia cu 
30 la sută. Canada, primul producă
tor mondial In materie, a sporit și 
ea prețul la pasta de hirtie cu 25 la 
sută in semestrul doi al anului tre
cut, țările scandinave cu 17-20 la 
sută, iar Italia cu 36 la sută. însă 
calea principală adoptată in mai 
toate tarile, ca răspuns la accentua
rea crizei, este folosirea rațională a 
hirtie! si valorificarea tonă cu tonă, 
gram cu gram a deșeurilor acesteia. 
Chiar in țări mari producătoare de

hirtie — ale căror rezerve de mate
rie primă sint imense — preocuparea 
se concentrează spre recuperare și 
revalorificare. în anul care a trecut, 
in multe țări a crescut procentul de 
recuperare, R.F. Germania, de pildă, 
colectind nu mai puțin de 2,7 milioane 
tone de maculatură.

de bunuri materiale, în întreprinderi, 
in circulația mărfurilor — presupune 
și producerea unei imense cantități 
de deșeuri de hirtie și cartoane. O 
anumită cantitate din aceste deșeuri 
este recuperată. Dar cit se aruncă la 
nivelul întregii țări, cit se arde in 
crematoriile întreprinderilor și insti-

• O
PLAN

PREOCUPARE DE STRINGENTA ACTUALITATE PE
MONDIAL ® AVEM REGLEMENTARI LEGALE PRE

CISE, DAR DEFECȚIUNILE IN ORGANIZAREA Șl CON
TROLUL COLECTĂRII DEȘEURILOR FACILITEAZĂ ÎNCĂL
CAREA LEGII • O INVITAȚIE ADRESATĂ TUTUROR, IN 
INTERESUL TUTUROR • ANCHETA NOASTRĂ RAMINE

făcut ?", în urma căruia am primit 
numeroase scrisori de la cititori. De
sigur, faptele care ni se aduc la cu
noștință pe această cale sint mărunte 
în aparență : dar, împreună, ele con
turează un amplu tablou al risi
pei. o situație generală care trebuie 
să intereseze toate întreprinderile, 
toate instituțiile, pe fiecare cetățean 
in parte. Comitetul de bloc al clă
dirii din str. Sf. Ion Nou nr. _1. ve
cin 
ne 
tă 
tii 
de
ca

DESCHISĂ

Este limpede că — in acest con
text — in țara noastră, care fabrică 
dar și importă hirtie. întreprinderile, 
instituțiile, cetățenii înșiși nu numai 
că nu-și mai pot permite sâ risi
pească hirtia, dar trebuie să treacă 
la măsuri hotârite care 6ă ducă la 
utilizarea ei cit mai rațională. Se știe 
că activitatea social-economică. mul
tilaterală și complexă — in cadrul 
căreia se manevrează uriașe cantități

tuțiilor nu se știe precis. Specialiștii 
estimează că aproximativ 60-65 la 
sută din hirtia consumată (produsă 
sau importată) se aruncă. Deci, nu 
încape îndoială că este vorba de 
multe zeci de mii de tone recupera
bile.

Subliniind acest aspect, ziarul 
nostru a publicat recent articolul 
„Grămezile deșeurilor de hirtie cresc 
mai repede decit pădurile. Ce-i de

cu magazinul universal „Cocor", 
sesizează — de pildă — că aceas- 
unitate a transformat vechi spa- 
comerciale învecinate In depozit 
gunoaie. Dar ceea ce e aruncat 
gunoi sint de fapt cartoane, am

balaje. hirtii ușor recuperabile. De 
asemenea. Dumitru Dobre din Giur
giu, str. Ignat 32, ne semnalează că 
a devenit o practică generală in a- 
cest oraș ca unitățile comerciale, in 
loc să valorifice hirtia și cartoanele 
de ambalaj, să le arunce. Iar Arghir 
Popa, din Constanta. Bd. Republicii, 
ne scrie : „Sintem atit de bogați sau 
atit de risipitori ? Tovarășii de la 
fabrica de hirtie „Palas" expediază 
remorci întregi cu deșeuri de hirtie 
la groapa de gunoi. Oare n-ar fier
be de mînie dacă ar vedea pe careva 
călcind griu sau pilne in picioare ? 
Cum de tocmai ei. producători de 
hirtie. nu înțeleg că aceasta este 
piinea culturii șl o aruncă la gu
noi ?“

Al. PLAIEȘU 
Gh. MITRO1

(Continuare în pag. a Il-a)

La întreprinderea

de ofeluri din Tîrgoviște

CU 170 ZILE AVANS
Miercuri, pe șantierul celei 

mai tinere unități siderurgice a 
tării, întreprinderea de oteluri 
din Tirgoviște, s-a aliniat la 
startul producției cel de-al doi
lea cuptor electric de 10 tone, 
elaborindu-se prima șarjă de 
otel cu 170 de zile mai devre
me. Avansul ciștigat va per
mite. după calculele specialiști
lor. obținerea unei producții 
suplimentare de circa 3 000 tone 
otel aliat.

Raportind acest nou succes în 
muncă al constructorilor și oțe- 
larilor de pe platforma meta
lurgică Tirgoviște, Comitetul ju
dețean Dimbovița al P.C.R. a 
adresat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

în cinstea celor două mari 
evenimente din viața poporului 
nostru — a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei de sub jugul 
fascist și Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român — 
in telegramă se exprimă anga
jamentul ca și alte obiective să 
fie date in funcțiune înainte de 
termen, printre care laminorul 
de profile mijlocii șl ușoare, 
unul din cele mai importante 
obiective de pe platforma meta
lurgică Tirgoviște.
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jDiVERS!
| Făcea pe 
| grozavul

IV? 1>? Ar n din Berzunții .
Bacăului se lăuda pe toate dru- I

I— Mă. eu (ac ce vreau, e 1 
bine 7 IncA nu s-a născut ăla I 
car- să mâ bage pe mine la I

IȘi V A cânta pricină la toți. . 
dar oamenn i! ocoleați. Văzind I 
că n-are spor la gilcravft. in- I 
ti-o s-ară x-a pornit pe (apte

" ' cAon. rativu d n I
I «■ U și a deschis robinetele de la I 
• I- >?,nrle cu gaz, 300 de litri I 
I <■ • :i du--e 7'c apa Simbriei. De i

• A f un popas la cele I 
| trei autobuze, care trebuiau să | 
. plece dimineața cu navetiști, și

a străpuns, cu briceagul. 9 cau- I 
ciucuri Apoi a dat o raită și 1 
nc la magazinul universal sfi-și 1 

I i niscai lucruri, dar aici a dat I 
de paznic : si paznicul l-a „sto- I 

I paf din aventura lui nocturnă. I 
■ A doua zi. cind i s-au reconsti- . 
1 (uit Isprăvile la lumina zilei, I

V.A. s-a ..întunecat" la față. I
1 Avea de ce. ‘

îi trebuiau 
bani gheață |

: Ion Vintild. șejf al depozitului I
| fntrcpnndcrit t>iai fi vinului din I 

ora- . Titu, voia «â-și cumpere 1 
o casă. Pentru aceasta arca ne- i 
ro-c ce ăanf gheață fi el nu-i I 
avea decit in formă lichidă. I 
Sau. mai exact spus, sub forma . 
a 2 000 litri țuică, pe care ii sus- I 
trăsese din depozit. Intrucit sin- I 
C'r nu putea să transforme „ta- 1 
r:a ■ in bani, a luat legătura cu I 
petru responsabili de cazane I 
pentru fabricat țuică, le-a dat I 
cri 2 000 litri, iar aceștia i-au ■

. rătoare" I 
insă au apărut si lucrătorii de I 
miliție. In consecință. IV. a tre
buit să-și schimbe ..casa visată" I 
c- alta. Dar nici complicii n-au I 
fost scutiți. I

„Cine știe 
șoferie...“ j

500 de conducători auto din I 
cooperativele agricole din jude- I 
țul Brăila s-au prezentat la un I 
concurs „Cine știe șoferie. ciști- ■ 
gâu. mai intii in 8 centre inter- I 
comunale și apoi in cadrul fazei I 
județene. Examinatorii — repre
zentanți ai serviciului de circu- I 
lație al miliției și ai U.J.C.A.P. I 
— au constatat că mulți dintre ’ 
C' i 500 de șoferi abia dacă des- i 
lușesc... buchea meseriei. Foarte I 
r- mi au fost cei care au in- | 
trunit .punctajul cerut de nor- 
m-’e in vigoare. La centrul in- I 
tercomunal Viziru. de pildă, din | 
78 participant numai 1 (unul) a 
trecut cu bine toate probele 1 
concursului. Dacă s-ar fi aplicat I 
sancțiuni la toți „nepromovații" * 
și ar fi tras pe dreapta, râmi- ■ 
neau cooperativele fără șoferi. I

Marca 
clarului

în timp ce se lucra la moder- I 
vizarea drumului intre locali- . 
tățile Berzasca și Liubcova. I 
din județul Caraș-Severin, in I 
punctul numit Ogașul Neamțu
lui, de sub cupa unui excava- I 
lor au ieșit la iveală urmele I 
unor bordeie de o mare valoare I 
arheologică și istorică datind i 
din secolele XII—XIII. O im- I 
portanță cu totul deosebită pre- | 
gintă ceramica pe care se află 
incrustată litera ..M“. După a- | 
precierile specialiștilor este I 
vorba de o marcă a olarului sau, • 
altfel spus, un fel de „ștampilă" | 
cu care acesta iși certifica j 
„marfa". Este una dintre foarte | 
puținele descoperiri de acest . 
fel. întregind cu noi date inedite I 
epoca respectivă.

Au făcut-o 
de oaie...
cu mieii

în urma unui control efectuat ' 
In 20 de cooperative agricole, I 
lucrătorii serviciului economic I 
al miliției au urmărit modul in | 
care au fost respectate prove- . 
ciorile Deciziei Consiliului popu- I 
Iar județean Constanța privind I 
sacrificarea animalelor. S-a sta- 1 
bilit că au fost sacrificați nu I 
mai puțin de 1 740 de miei cin- I 
tânnd de cite 2 și 3 ori mai I 
P'-'.a decit se prevede, aducind . 
ostfel prejudicii economice. I 
Drept pentru care. împotriva I 
celor vinovați, se vor lua mi- 
suri in consecință pentru că au I 
facut-o prea de oaie. {

Prima cursă | 
în... plop

Un posesor de autoturism din • 
Hunedoara s-a prezentat la In- I 
spcctoratul județean de miliție I 
pentru inmatricularea mașinii. I 
Pină aici treburile au mers ..ca ■ 
pe roate". Odată numărul pri- I 
mit — l-HD-6346 — el și-a mai | 
luat un prieten și s-au dus Îm
preună să ..cinstească" even!- I 
meniul. Si l-au tot cinstit ei la | 
un han de prin părțile Hategu- • 
lui. pină a venit seara, cind au i 
plecat spre casă. Pe drum insă. | 
lipsa de experiență, plus aburii | 
alcoolului, plus viteza excerivă. 
plus neatenția l-au făcut să nu I 
mai nimerească acasă, ci dreot I 
intr-un... plop de pe marginea 1 
șoselei. Acum și permisul de 5 
conducere e in... pom !

Rubricd redcctatd de
Petre POPA
Gheorqhe DAVID
și corespondenții „Scinteii" I

Grija cu adevărat părintească ce o poartă partidul șl statul nostru 
copiilor sr reflectă, printre altele, și in sumele de la burei, mereu mal 
mari, «locale construcțiilor de crețe șl grădinițe. Intr-un reportaj 
publicat de ziarul nostru in Ianuarie arătam că, in >974, capacitatea 
târâșurilor destinate celor mai mici cetățeni urmează să crească cu 
pesic 40 000 de locuri (25 80d in creșe si ISOfiO in grădinițe), aproape 
dublu față dr 19T3. Efortul financiar considerabil pc care-l face statul 
nu va avea insă efectul scontat dacă obiectivele respective nu vor 
fi date in folosință la termenele stabilite, astfel ca femeile salariate 
să poala beneficia efectiv do avantajul de a-și încredința copiii per
sonalului calificat din creșe și grădinițe.

Dată fiind însemnătatea acestor construcții, pe plan social, nc-am 
interesat — prin intermediul enrespondeniilor noștri, invitați la tcle- 
confcrinta dc ari — de stadiul lucrărilor pe aceste șantiere, acum, 
la afirșitul primului trimestru al anului.

a

ni'

cnnslliului popular județean, mi-a 
s >us t a. In af 'i A de ac< stea, datoiItâ 
îmbunătățirilor aduse In proiecte și 
prin folosirea judicioasă n fonduri
lor nu fost create resurse pentru

această restanță. Pină atunci să ve
dem caro este situația in județul 
Mehedinți. Vlrgil Tătaru, ce ai să ne 
comunici ?

— Mai lntll, citeva cifre : anul 
acr>la se vor da in folosință 500 de 
locuri in creșe și 840 de locuri in 
grădinițe și cămine. încă din luna 
martie, in noul cartier de locuințe 
C.E.T.-Nord, din municipiul Drobe- 
ta Turnu-Scvorln, s-a terminat 
construcția unei grădinițe cu 120 de 
locuri. Intr-un stadiu avansat se 
află și noua crcșă cu 100 de locuri. 
La Vinju Maro n început înălțarea 
unei creșe cu o capacitate tot de 
100 de locuri. în cartierul Crlhala, 
din Drobeta Turnu-Severin, se lu
crează In ritm intens la grădinița 
și creșa cu 360 de locuri, realizată 
din fondurile sindicatelor.

grădinița și creșa de 360 de locuri. 
Din aceleași motive nu a În
ceput, nici la această dată, construc
ția creșe! cu 100 dc locuri din ora
șul Strehaln.

— Ștefan Dlnieă, poate ne dai 
vești care să le bucure pe femeile 
din județul Alba, care au copil 
și nu nu cu cine să-j lase acasă.

— In județul nostru se vor con
strui, in acest an, 4 creșe și 3 grădi
nițe In orașele Cugir, Blaj, Alba 
Iulla. Alud șl Cimpenl. Toate au 
termen de dare in folosință la 15 
septembrie ac. însă despre mersul 
lucrărilor prefer să vorbească repre
zentantul constructorilor, loan Mun- 
cuș. Inglner-șef la I.J.C.M. Alba :

..îmi pare rău. dar veștile nu sint 
deloc îmbucurătoare. Singura reali
zare cu care ne

în construcția de creșe și grădinițe

Primul apel telefonic l-am primit 
din Piatra Neamț.

— Pe agenda de lucru a edililor ora
șului figurează construirea n 1 000 
dc noi locuri In creșe și grădinițe — 
ne informează co
respondentul nos
tru Ion Manca. 
Printre altele, se 
află intr-un sta
diu avansat lu
crările pentru ex
tinderea. cu încă 
150 de locuri, 
creșelor si gră

' >r existente. 
Din fondurile 
sindicatelor, în 
cartierul Măreței 
a început con
strucția unui local 
nou — creșă și 
grădiniță — cu 
340 de locuri. Lu
crările la acest 
obiectiv au putut 
fi atacate cu o 
lună mai devre
me, crclndu-se 
pentru darea lui 
mult ‘ ‘ ■*
văzut.
lclalte 
locuri se vor crea prin reamenajarea 
localului fostei maternități (mutată 
dc curind in casă nouă), iată dc ce 
te rog să consemnezi că. in județul 
Neamț. 1974 va fi col mai bogat an 
in ce privește dezvoltarea rețelei de 
creșe și grădinițe.

— .Am consemnat. Sper câ lucră
rile iși vor păstra ritmul, incit cele 
o mic de locuri să fie trecute in 
caoitolul „realizări" la datele pre
văzute, dacă nu și mai curind.

— Și la noi. la Arad, ține să pre
cizeze Constantin Simion. creșele și 
grădinițele sint la loc de frunte in 
planul unic de dezvoltare economi- 
co-socială a județului. Este vorba, 
practic, de construirea a 4 noi edi
ficii — doua creșe cuplate cu gră
dinițe, insumind 340 de locuri fie
care, in zonele I B și IV B. din noul 
cartier de locuințe din Calea Aurel 
Vlaicu. precum și de două creșe cu 
cite 100 de locuri, în cartierele Bu- 
jac și Pirneava din Arad. în total 
480 de locuri in grădinițe și 400 în 
creșe.

— Care este stadiul actual de exe
cuție ?

— Cred că, înainte de a mă referi 
la construcțiile planificate pentru a- 
cest an. sint dator să arăt ce soartă 
au avut cele două creșe rămase res
tante din anul trecut. Drept pentru 
care il rog pe tovarășul ing. loan 
Marconescu, directorul I.J.C.M. Arad, 
să facă precizările cuvenite :

„De data aceasta veștile sint bu
ne. Peste citeva zile vom da in fo
losință cele două creșe cu cite 100 de 
locuri fiecare — una in Arad, pe str. 
Bușteni, și alta in orașul Lipova. La 
această oră se efectuează recepția 
preliminară la ambele creșe".

— Dacă tot vă aflați „ne recepție", 
vă rugăm să faceți o prognoză : la 
construcțiile de creșe și grădinițe a- 
le acestui an se întrevede vreo... 
restanță ?

„S-au luat măsuri severe pentru 
respectarea graficului. Doar creșa din 
cartierul Pirneava se află intr-o oa
recare intirziere. Dar snerăm să re
cuperăm timpul pierdut",

— Mai dați-mi, pentru o secundă, 
cuvîntul !

— îl ai, Constantin Simion !
— Voiam doar să adaug că pro

misiunile constructorilor au acoperi- 
r? in fapte : am constatat personal, 
pe teren, că lucrările avansează ra
pid.

— Să fie intr-un ceas bun !
— Deaki Lorand, ce ne comunici 

despre „micile" șantiere din județ ?
— în județul Mureș, în acest an 

este prevăzută construirea, din fon
duri centralizate, a 700 de locuri in 
creșe — la Tg. Mureș Reghin și 
Lud' ș — și a unei grădinițe cu 240 
de locuri In Tg. Mureș. Tovarășul 
ing. Mircea Birău, vicepreședinte al

1974 - UN AN DARNIC PENTRU COPII
Pe alocuri insă, constructorii dăruiesc... restanțe

astfel condiții 
in folosință cu 

termenul pre-înainte de
__ Tot pentru acest lăcaș au 
fost contractate mobilierul și ce- 

dotări sociale. Alte 450 de

realizarea suplimentară r încă 200 
de locuri, in aceleași creșe. Iar ca 
să anticipez întrebarea cu privire 
la stadiul lucrărilor, precizez că el 
e avansat. Aș mai adăuga că, pe 
lingă locurile propriu-zise din grădi
nițe, copiii vor avea la dispoziție 
săli pentru pregătirea preșcolară, te
renuri de joacă cu dotările necesare 
dezvoltării lor fizice, ' " ’
cu nisip, tobogane etc.

— Deci, pot nota 
Mureș debutul este 
nu există probleme.

— Cu o mențiune : . . 
mentul creșei cu 200 de locuri __
zona fabricii mixte de industrie lo
cală „Prodcomnlex" din Tg. Mureș, 
Direcția tehnică din cadrul consi
liului popular județean și I.P.J. să 
acționeze cu mai multă operativita
te in adaptarea documentației, pen
tru evitarea decalării termenului de 
dare in folosință.

— Am notat și mențiunea. (Poate 
au notat-o și tovarășii vizați). Să 
trecem peste munți, la Tirgoviște. 
Constantin Soci, ce aduce primăva
ra aceasta copiilor din județ ?

— Un dar de preț : două grădini
țe noi. Chiar in săptămina aceasta 
ele vor fi predate celor 250 de be
neficiari care le așteaptă cu ghioz- 
dănelele pregătite. însă cu o floare 
nu se face primăvară. Sau, mai clar 
spus, nu se îndeplinește planul. Sta
diul foarte intîrziat al lucrărilor mă 
face să cred că alte creșe și grădi
nițe nu vor putea fi terminate pină 
la sfirșitul anului.

— Ce te face să nu fii optimist ?
— Cele văzute pe șantiere. In mi- 

croraionul 6, din Tirgoviște, lucră
rile executate de I.C.M, Dîmbovița, 
la grădinița și creșa cu 240 de 
locuri, inceoută încă din 1973, avan
sează în ritm de melc. După un an 
s-a ajuns la... zidărie. La Fieni și 
Moreni, același constructor are in 
lucru două creșe și două grădinițe, 
însumind 430 de locuri ; ritmul lu
crărilor este insă prea puțin pro
mițător ! din planul trimestrului I 
s-a fealizat abia 45 la sută. Nici în 
mediul rural construcția grădinițelor 
și crcșelor nu se prezintă mal bine : 
grădinița de eonii din satul Hăbeni, 
de doi ani se tot construiește. Nu 
se termină pentru că meseriașii din 
comună, foarte mulți zidari și dul
gheri, ori nu au copii de vîrstă 
preșcolară, ori se ocupă prea mult 
de alte lucrări... La Doicești și Săl- 
cioara, construcția grădinițelor nu 
a avansat pentru că nici nu a în
ceput. în alte 7 localități. printre 
care Virfuri, Priseaca, Matei Voie
vod și Pucheni, ele se află la fun
dație sau cel mult la zidărie. Con- 
fruntind lucrările executate cu pre
vederile trimestrului I, constatăm 
că peste 30 Ia sută din lucrări sint 
in restanță.

— Intr-adevăr, nu prea sint moti
ve de optimism. Dar cine știe ? Con
structorii iși pot încorda puterile, iși 
pot pune la muncă ambiția, mîndria 
de constructori pentru a recupera

solarii, gropi
că în județul 
promițător și

la amplasa- 
din

că 
se

a- 
o-

— Din cele ce-mi spui rezultă 
pe șantierele acestor obiective 
muncește, nu glumă.

— Bine-ar fi să pot vorbi In 
ceiași termeni și despre celelalte
biective aflate in lucru. Dar trebuie
să arăt că există și mari rămi-
ncri in urmă. Cu toate că terme
nul inițial era 30 septembrie 1973, 
nici la această dată nu s-au dat in 
folosință 
de locuri, 
seleff. Și.
strucția 
lucrează 
Orșova, < 
gurat la timp amplasamentul, s-au 
atacat cu intirziere lucrările la

în trimestrul abia încheiat

grădinița și creșa cu 360 
, amplasate in cartierul Kis- 
. cum

dacă
doar

din cauză că

să 
pe

5-6

progreseze con- 
acest șantier 
oameni ? La 

nu s-a asi-

putem lăuda este 
faptul că. in sfir- 
șit. am primit 
documentațiile de 
execuție și ampla
samentele. După 
lege. consiliul 
popular al jude
țului, in calitate 
de beneficiar, ar 
fi trebuit să asi
gure documenta
ția incă din iunie 
anul trecut. Deoa
rece această obli
gație nu a fost 
respectată, șantie
rele s-au deschis 
cu Intirziere. La 
creșele din Cim- 
peni și Blaj abia 
se toarnă funda
țiile ; in ceea 
cc privește creșa 

... .. ____  care se va construi
lingă întreprinderea de încălțăminte 
„Ardeleana", din Alba Iulia, se ni
velează terenul pe care va fi am
plasată..."

— Deci. Ștefan Dinică, ce con
cluzie putem trage in ce privește 
șansa de a se respecta termenele de 
dare in folosință ?

— Experiența anilor trecuți, cind 
creșele și grădinițele s-au executat 
cu mari intîrzieri, mă '__ .1 L_
circumspect. Este greu de presupus 
că o crcșă va putea fi ------ ‘ '
șase luni. Totuși, dacă _________
ba și-ar intensifica eforturile, recu
perarea intirzierilor (chiar dacă nu 
se face vinovată de ele) ar deveni 
posibilă.

cu 100 de locuri

face să fiu
executată in
I.J.C.M. Al-

----  --------- vremea a fost destul de favorabila 
desfășurării normale a activității pe șantiere. Cu toate acestea, con
strucțiile de creșe și grădinițe nu au avansat, in toate județele, in 
ritmul prevăzut, punind in primejdie respectarea termenelor de dare 
in funcțiune. Din păcate, in aceste cazuri istoria se repetă : aceleași 
intirzierl in stabilirea amplasamentelor, aceleași tărăgănări in adap
tarea documentației constatate și in anii trecuți. Oare nu s-ar putea 
rupe cu această „tradiție" ? Avem convingerea că toate consiliile 
populare județene — beneficiarul și constructorul 
dispun de mijloacele materiale necesare pentru 
crărilor, recuperarea restanțelor și, deci, pentru 
a angajamentelor față de cei mici.

Este pe cit de necesar, pe atit de posibil.

acestor edificii — 
impulsionarea lu- 
respectarea strictă

Rodlca ȘERBAN

„Cer senin44 Ia Copșa Mică
Deși buletinele me

teorologice pentru Po
dișul Transilvaniei in
dică de mal multe zile 
„cer acoperit", se poa
te spune că incepînd 
de luni, 1 aprilie, in 
zr.na Mediaș—Copșa 
Mică cerul cernit de 
aproape 40 de ani în
coace datorită uriașe
lor trimbe de negru 
de fum ieșite din „ca
nalele Tirnava" s-a 
înseninat brusc : in 
cadrul programului de 
măsuri privind redu
cerea poluării me
diului înconjurător pe 
platforma industrială 
Copșa Mică, in aceas
tă zi au fost oprite 
pentru totdeauna in
stalațiile de negru de 
fum ale întreprinderii 
„Carbosin". situate in
tre dealurile dinspre 
comuna Tirnava.

— Funcționind din 
1949 în locul unor 
vechi „tunete" con
struite in anul 1935 — 
ne spune tovarășul 
loan Inceu, primarul

orașului, „canalele 
Tirnava", cum mai 
erau cunoscute aceste 
instalații, deveniseră 
un puternic factor po
luant mai ales pentru 
zona municipiului Me
diaș. Nu mai puțin de 
30 la sută din cantită
țile de negfu de fum 
ce se produceau se 
pierdeau în .atmosferă. 
Aici se afla una din 
principalele surse de 
cromatizare in negru 
a acoperișurilor case
lor, a frunzișului pă
durii. De. ani șl ani, 
iarba de prin aceste 
locuri o știm neagră. 
Pină și oile albe... tot 
negre deveneau.

— în ce măsură va 
fi afectată întreprinde
rea prin renunțarea la 
aceste instalații ?

— Ținind seama de 
faptul că in capacită
țile de la Tirnava se 
producea un negru de 
fum de o excelentă 
calitate, destinat in 
mare parte exportului,

uzina a luat din timp 
măsuri, astfel ca prin 
planurile de cercetare 
proprie și izi cooperare 
cu Institutul de cerce
tări (I.C.P.A.O.) din 
Mediaș să înceapă de 
îndată asimilarea unui 
sortiment de negru de 

jfum; cu caracteristici 
' apropiată 'celui de la 
Tirnava, in instalații 
cu un randament de 
zece ori mai mare față 
de instalațiile vechi și 
fără a mai polua me
diul.

De asemenea, încă 
în cursul acestei luni, 
la instalația R 300, cu 
o mare capacitate pro
ductivă, va intra în 
funcțiune o baterie de 
electrof iltre care va 
conduce la creșterea 
randamentului instala
ției respective, ferind 
atmosfera de incărcă- 
turi nocive.
Nlcolae BRUJAN 
corespondentul 
„Scinteii"

NOUTĂȚI DIN SLOBOZIA

Totul e nou. Slobo
zia se îmbogățește an 
dc an cu noi edificii 
culturale, magazine, 
blocuri de locuințe. 
Cele trei imagini, care 
Re alătură altor pre
miere de dală recen
tă, sint — credem noi 
— edificatoare. Pe 
B-dul Chimiei, la par
terul unul bloc cu 39 
de apartamente, a 
fost dat 4n folosință 
un Complex al coope
rației meșteșugărești. 
(Foto 1). Aceeași ar
teră, care poartă nu
mele celei mai noi in
dustrii amplasate in 
inima Bărăganului, are 
can de perspectivă 
spitalul și, la o sută 
de metri, hotelul 
„Muntenia" (Foto 2) 
cu 6 etaje și 130 de 
locuri, recent inau
gurat. Pe partea opu
să hotelului este Casa 
de cultură a sindica
telor — care va avea 
o sală de spectacole 
cu 600 de locuri, club, 
bibliotecă, săli de lec
tură șl alte activități. 
După cum nc asigură 
constructorii, noul edi
ficiu iși va deschide 
porțile in toamna a- 
ccstui an. Pe B-dul 
Unirii, lingă clădirea 
poștei, se află sala cu 
450 de locuri a noului 
cinematograf „23 Au
gust" (Foto 3). Ca o 
noutate pe care ne-o 
comunică arhitecții 
este dezvoltarea ora
șului pe verticală. în 
acest an va începe 
construcția primelor 
patru blocuri cu 10 
etaje. Nu vor fi uita
te nici școlile. în par-

tea de nord a orașului 
8-a stabilit amplasa
mentul unui mare 
grup școlar profesio
nal : școala de con
strucții, de chimie și 
a cooperației de con
sum. Sint in curs de 
finisaj o serie de ma
gazine, însumind circa 
1 800 m p spațiu co
mercial.

Clădirile orașului 
nou înaintează înca
drate de brațele pu
ternice ale macarale
lor in zona veche, 
unde, probabil singu

rele construcții care 
vor rămine in picioare 
vor fi ctitoria lui 
Matei Basarab și ve
chiul cinematograf.

Iată, deci, cum in 
mai puțin de 5 ani, 
cei 20 000 de locuitori 
au reușit să alunge 
din Slobozia imaginea 
de tirg prăfuit, vara, 
și înecat de nămeți, 
iarna.

Lucian 
CIUBOTARU 
corespondentul 
„Scinteii"

HÎRTIA ESTE PUTINĂ SI SCUMPĂ
9 9

(Urmare din pag. I)
Fiindcă am ajuns la ..piinea cul

turii", să arătăm cum chiar la „Casa 
Scinteii" — de unde, e drept, se co
lectează cu regularitate mari canti
tăți de deșeuri de hirtie — cremato
riul inghite însemnate cantități de 
deșeuri, din care mai bine de jumă
tate ar putea fi valorificate. Am mai 
fost sesizați că însemnate cantități 
de deșeuri de hirtie sint tratate ca 
gunoaie și la întreprinderea „Electro
nica". la Uzina de medicamente Bucu
rești. Chimica Dudești ș.a. Evident, 
exemple mai pot fi citate, cu zecile, 
cu sutele, poate chiar cu miile. Căci 
nimeni nu tine contabilitatea canti
tăților de hirtie ce se ard sau se 
aruncă de către ministere, centrale, 
întreprinderi, și nimeni nu tine con
tabilitatea prooriului deficit de spi
rit gospodăresc.

Firesc si necesar se ridică între
barea : De ce se petrec asemenea 
fenomene, de ce nu se asigură va
lorificarea integrală a deșeurilor ? 
Pentru a oferi un prim răspuns, să 
vedem cum se desfășoară in prezent 
acțiunea de predare și colectare, 
care sint reglementările legale in a- 
ceastă privință si cum sint respec
tate

Conform actelor normative în vi
goare (art. 1 H.C.M. - 1 436/1970). 
„Ministerele, celelalte organe cen
trale. comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al mu
nicipiului București, precum și or
ganizațiile aflate în subordine» aces
tora. sint obligate să predea, pe bază 
de contract. Întreprinderilor D.C.A., 
de sub îndrumarea si controlul Mi
nisterului Industriei Ușoare, toate 
deseurile de hirtie si din saci de 
hirtie". Iar un alt aliniat al aceluiași 
articol se arată: „Comitetul de Statal 
Planificării va cuprinde in proiectul 
de olan anual sarcini de predare a 
deșeurilor de hirtie si saci de hirtie 
pentru fiecare minister, organ cen
tral și consiliu popular județean și 
al municipiului București, care vor 
defalca pe unitățile in subordine 
sarcinile de plan primite".

Dudă cum am fost informați, plan 
de predare se alcătuiește pentru 
fiecare an și pentru fiecare trimes
tru. dar iată câ numeroase unități

economice au refuzat încheierea 
contractelor pentru livrarea deșeuri
lor de hirtie pe anul 1974, ori au ac
ceptat pentru contractare caniităti

mult mai mici decit prevedea pla
nul.

Cităm citeva exemple, dintr-o lis
tă foarte lungă :

1973
Denumirea unității 

economice
Predări efective 
de deșeuri hirtie 

(In tone)

Plan stabilit dc 
(orul tutelar res

pectiv

1974
Cantitate accep
tată de furnizor 
pt. contractarez

Chimica Dudești 64
Miraj București 40
F-ca Țigarete Buc. 52
I.A.S. Timiș 49
Avicola Craiova 91
Dir. jud. P.T.T. Dolj 26
într. morărit și pani

ficație București 87
Cooperativa Munca

invalizilor lași 221
Autobuzul București 9

150
52

170
87
87
35

36
100

140 100

Bineînțeles, nu excludem posibi
litatea apariției unor greșeli de cal
cul in stabilirea sarcinilor de plan 
la predarea deșeurilor. Dar, oricîte 
greșeli s-ar face, ele nu pot explica 
situații ca acelea din tabelul de mai 
sus, cind 4 întreprinderi care au pre
dat in 1973 zeci de tone, in 1974 nu 
încheie contract nici măcar pentru 
un kilogram de hirtie, incercind să 
se sustragă de la o Îndatorire abso
lut legală: art. 10 din Legea71/1969 
stabilește obligativitatea încheierii 
contractelor in condiții de concor
danță intre planurile șl balanțele 
materiale și cantitățile contractate. 
Să punem această neindeplinire pe 
seama faptului că legea nu prevede 
— incă — sancțiuni pentru unitățile 
economice care nu predau deșeunle 
de hirtie și aleg calea lesnicioasă a 
arderii sau trimiterii la gunoi ?

De la modul cum se planifică și 
cum se predau deșeurile să trecem 
la modul cum se desfășoară practic 
activitatea de colectare. Centrala de 
preindustrializarc și achiziții a M.I.U. 
(fost D.C.A.) — care colectează și 
deșeurile de hirtie — a avut in 1973 
ca sarcină de pian colectarea a 113 
mii tone și a realizat 101 mii tone, 
iar din cele peste 27 mii tone plan 
pe primul trimestru al anului 1974

a realizat circa 26 mii tone. Deci, 
planul a rămas nelndeplinit cu circa 
12 mii tone in anul trecut și cu pesle 
o mie de tone in primul trimestru 
al acestui an. Dacă subliniem faptul 
că însuși acest plan (care, după cum 
se vede, nu se îndeplinește întoc
mai) nu reflectă posibilitățile reale 
de colectare și predare ale unități
lor consumatoare de hirtie — înțe
legem cit de mari sint rezervele de 
deșeuri care rămin în afara oricărui 
control și a oricărei preocupări.

Ni s-a sugerat, ca o explicație a 
situației, capacitatea tehnico-organi- 
zatorică redusă a centralei de colec
tare. Există, ce-i drept, 1 373 puncte 
de preluare in țară și circa 1 700 co
lectori remizieri, dar majoritatea co- 
virșitoare a acestora iși desfășoară 
activitatea în mediul rural — unde 
posibilitățile de recuperare, sint mi
nime. întreprinderea dispune de 
vreo 180 de autovehicule, dar numai 
puține din ele pot fi puse integral 
in slujba colectării hirtiel, iar asi
gurarea cotei de carburanți se face 
pe bază de barem fix — ca pentru 
turismele instituțiilor — și nu in 
funcție de cantitățile de hirtie colec
tate per tone-kilometru. Rețeaua 
— după cum se vede — e vastă, 
dar ea se mai ocupă șl (de fapt nu 
și, ci in principal) de colectarea și 
achiziționarea de pici, lină, deșeuri

textile, gogoși de mătase, de produc
ția covoareior.

De altfel, în strinsă legătură cu 
profilul acestei centrale, mai trebu
ie notate și următoarele două fapte, 
deloc minore pentru înțelegerea stă
rilor de lucruri la care ne referim : 
in vreme ce toate celelalte produse 
sint colectate pentru întreprinderile 
forului tutelar (Ministerul Industriei 
Ușoare), deșeurile de hirtie sint co
lectate pentru un beneficiar „extern" 
(Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții) ; in plus, 
volumul fizic al deșeurilor de hirtie 
manevrate reprezintă 44 la sută din 
activitatea generală a centralei, iar 
valoric numai 2 la sută ! Oricît am 
critica — pentru că, intr-adevăr, 
sint criticabile — spiritul departa
mental și goana după realizări va
lorice in condiții cit mai comode, nu 
pot fi ignorate cele două elemente 
semnalate, care contribuie, după o- 
plnia noastră, la scăderea interesu
lui pentru colectarea deșeurilor de 
hirtie.

Vorbind despre sarcinile de co
lectare ale Centralei de preindustria- 
lizare și achiziții, mai trebuie să re
ținem, de asemenea, că îndeplinirea 
lor necorespunzătoare are loc in 
condițiile in care planul prevede ca 
80 la sută din volumul de deșeuri 
adunate să provină din sectorul de 
stat, și numai 20 la sută de la popu
lație. Or, acest din urmă procent este 
cu totul și cu totul nerealist, intru
cit sondaje parțiale și ceea ce știm 
fiecare in parte dovedesc că in 
gospodăriile populației sint mari, 
foarte mari rezerve de hirtie, care 
sint aruncate sau arse. Dar nu numai 
că cifrele de plan nu reflectă nici 
pe departe posibilitățile reale de re
valorificare, dar chiar și modul In 
care se face colectarea de la popu
lație este deficitar. Deși această ac
țiune are specificul său (deoarece 
una este să ai de-a face cu citeva 
sute sau chiar mii de unități de 
stat și alta cu milioanele de gospo
dării producătoare zi de zi de de
șeuri de hirtie). pentru colectarea 
de la populație, pregătirea tehnico- 
organizatorică a întreprinderii este 
total necorespunzătoare. Ea nu dis
pune de o rețea de achiziții de 
tipul aceleia a I.C.V.A. — care are 
puncte de preluare a borcanelor și 
sticlelor la fiecare al treilea colț

de stradă (170 în București, la care 
se adaugă activitatea de preluare 
in schimb de marfă de către nume
roase magazine alimentare). Aflăm 
că in Capitală, a cărei pondere ac
tuală in ansamblul hirtiei colectate 
se apropie de 30 la sută, există 
doar 13 puncte de preluare (6 dintre 
ele fiind in pericol de desființare, 
datorită sistematizării și construc
țiilor noi), dar care au obligații de 
colectare și de la unități de stat. Co
lectori remizieri sint 46, in plus ac- 
ționind de citva timp și 4 rulote in 
cartierul Balta Albă. O situație la 
fel de nesatisfăcătoare, din acest 
punct de vedere, există și in 
celelalte orașe din țară. Practic, 
rețeaua de colectare nu este acce
sibilă populației ; bunul gospodar — 
care a strins un geamantan de hirtii 
vechi, ziare, cărți, reviste — dacă 
nu vrea să le arunce la gunoi, și nu 
trebuie să le arunce la gunoi, este 
pus in situația să care geamantanul 
in spate ori să ia un taxi (chel
tuind cu el mai mult decit ar în
casa pe hirtie) pentru a se duce 
pină la centrul de colectare cel mai 
...apropiat, unde nici măcar nu este 
sigur că va găsi pe cineva.

O contribuție deosebită la acțiunea 
de colectare a deșeurilor de hirtie 
o pot aduce elevii, școlile. Ceea ce 
se face in prezent, ici și colo, tre
buie însă permanentizat și sistema
tizat prin intervenția organizațiilor 
U.T.C. și de pionieri, a conducerilor 
de școli, care să vadă în colectarea 
hirtiei atit avantajele economice 
(sumele rezultate din colectare pot 
fi un sprijin substanțial pentru 
dezvoltarea bazei sportive șl a do
tărilor culturale ale școlii), cit și 
caracterul educativ, deloc neglijabil. 
Dar măsurile care se iau și se vor 
mai lua in școli trebuie conjugale 
cu măsurile de preluare sistematică 
a hirtiei colectate, Centrala de pre- 
industrializare șl achiziții fiind da
toare să vină prompt in Intimpinarea 
acestor acțiuni. Facem o asemenea 
precizare pentru că, iată — de pildă 
— ce ne sesizează prof. Dumitru 
Bărbulcscu, directorul Liceului nr. 24 
din București : „Anul trecut am pre
dat două tone, anul acesta 1 500 kg. 
Rezervi de hirtie sint imense, am

putea colecta mai mult, dar colecto
rii nu sint receptivi, întirzie cu săp- 
tăminile". „Dispunem de deșeuri pa- 
petare de la atelierele școală — ne 
spunea și prof. Ioana Cosma, direc
toarea liceului „I. L. Caragiale" — 
chiar am desființat crematoriul ca 
să nu ardem asemenea materie pri
mă de preț, dar sîntem puși in si
tuația s-o aruncăm dacă nu vin 
colectorii". Situațiile semnalate, ca și 
multe altele ne demonstrează că în- 
tirzierile in colectare — sau aminâ- 
rile „sine die" — subminează acțiu
nea ; căci, dacă elevii string deșeu
rile. directorii le depozitează, dar 
colectorii nu le ridică, se creează un 
cerc vicios care determină ca urmă
toarele apeluri făcute in acest seni 
școlilor să rămînă fără ecou.

Se cunosc asemenea aspecte, de 
altfel ele au și fost abordate intr-o 
întilnire a reprezentanților U.T.C., 
Consiliului Național al Pionierilor, 
Ministerului Educației și învățămin- 
tului și ai organizațiilor colectoare 
— prilej cu care au fost stabilite șl 
unele măsuri. Dar de atunci — de la 
7 martie — practic nu a prins viați 
nici una din aceste măsuri.

★
Ce trebuie făcut totuși ? Bineînțe

les, nu noi putem oferi soluțiile 
concrete pentru fiecare aspect in 
parte. Ceea ce se degajă din analiza 
situației este necesitatea de a se lua 
măsuri tehnico-organizatorice privind 
funcționarea întreprinderii de colec
tare, de a se stimula mai mult 
această activitate, la toate nivelu
rile. Sint de așteptat, In acest sens, 
soluții din partea tuturor forurilor 
cu răspunderi și competențe în 
această privință — C.S.P., Ministe
rul Aprovizionării Tehnico-Materiale 
și al GosDOdăririi Fondurilor Fixe. 
Ministerul Educației și învăță- 
mintului, consiliile populare ș.a.m.d. 
Iar toate celelalte foruri centrale, 
care au sarcini nominalizate de către 
C.S.P., au datoria de a urmări rea
lizarea prevederilor de colectare la 
nivelul întreprinderilor și instituții
lor pe care le coordonează.

In ceea ce ne privește, vom con
tinua să dăm publicității sugestiile 
menite să conducă la îmbunătățirea 
colectării deșeurilor da hirtie — ac
țiune care, finalizată cum se cuvine, 
no poate asigura mai multe cărți, 
ziare, reviste, ambalaje, economisind 
in același timp Întinse suprafețe de 
pădure. Ancheta noastră rămine. 
deci, deschisă...
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Din toate sursele și prin toate mijloacele

ASIGURĂM APA NECESARĂ
OGOARELOR Șl LIVEZILOR

Lotru-Clunget. De la pupitrul de comandă ee urmdrește „drumul" 
curentului electricIALOMIȚA STROP CU STROP

Grafice Se udare 
pentru fiecare 

cultura
Slntc-m la dispeceratul sistemului 

d- irigații Pietroiu — Ștefan ctl 
Mare — J egal ia din județul Ialo
mița. Centrele de avertizare comu
nică necesarul de apă. în fiecare 
unitate agricolă au fost luate mă
turi tehnice si organizatorice in ve
derea executării la timp a udărilor. 
Cum se lucrează in cooperativele 
agricole de pe raza acestui sistem 
de irigații ?

Primul popas îl facem pe unul din 
canalele de irigații ce străbate ho
tarul cooperativei agricole „7 Noiem
brie" din comuna Borcea. In lungul 
canalului. 4 motopompe sorbeau fără 
răgaz. „De azi ne-am mutat la griu 
— ne spunea motopompistul Niță 
Chirea. Cei patru motopompiști. ciți 
lucrăm pe acest canal, formăm o 
echipă care am luat in acord global 
160 de hectare cu griu, la care in cel 
muit 14 zile trebuie să terminăm 
prima udare. Pe lingă acestea mai 
avem 50 ha cu porumb. 18 ha cu 
floarea-soarelui și 10 ha cu sfeclă 
de zahăr. Avem repartizați cite trei 
udători la fiecare agregat care, de 
două on pe zi. schimbă aripile de 
ploaie. Fiecare din ci a luat in a- 
cord global și cite 1.5 ha cu porumb. 
0 75 ha floarea-soarelui și 0.20 ha 
sfeclă de zahăr, pe care le lucrează 
alături de ceilalți cooperatori din e- 
chipa din care face parte". Aflăm că 
munca a fost temeinic organizată. In 
angajamentele încheiate cu con
ducerea cooperativei sînt stabilite 
cu exactitate obligațiile ce revin 
atit motopompiștilor și udătorilor. 
cit și cooperatorilor din echipele 
care execută lucrările de întreținere, 
ceea ce ji explică buna desfășurare 
a irigațiilor. Zilnic se udă între 
100—120 de hectare. In ultima săp- 
tâminâ planul la irigat a fost depășit 
cu 160 ha. ..Formațiunile mixte, de 
cooperatori și motopompiști-udători. 
le-am experimentat încă de anul 
trecut la cultura porumbului, unde

CONSTANT \ : Tn județ există mari sisteme dc Iri
gații. D?r s-au găsit si alte surse dc apă pentru uda
rea culturilor. l*c un pirliaș. care curge in apropierea 
citorxa localități, s-a construit un dig prin care s-a 
asigurat acumularea apel ce va fi folosită la irigarea 
a 300 ha teren. Din acestea, 141 ha se irigă la coope
rativa agricolă Crucea și restul la I.VS. Stupina si 
l.A.S. Crucea. (De la George MIHAESCU).

MEHEDINȚI : încă din Iarnă, cooperatorii din co
muna Punghina au efectuat lucrări dc regularizare a 
piriulul Drincca. amenajând l acumulări dc apă. Dc 
aici se asigură apa necesară pentru aplicarea udărilor, 
lucrări ce se desfășoară din plin. Cu rezerva dc apă 
sc pot Iriga peste 120 dc hectare cu legume, griu si 
porumb. Dc asemenea, cooperatorii din Florcștl au 
trecut la irigarea celor 72 hectare amplasate in lunca 
râului Motru. Prin lucrări de cântare a trei izvoare de 
pe raza comunei sc vor mai iriga alte 12 hectare cu 
porumb și legume. (Dc Ia Virgil TĂTARU).

IAȘI : Cooperatorii din Tigănașl. încă cu două săp
tămâni in urmă, au început să ude via cu apă dln- 
tr-un iaz. pe care o transportă in butoaie și cisterne. 
S-a reușit astfel să se ude intreaga suprafață dc 19 ha 
ocupată cu vie tânără, iar lucrările vor continua pe

cele 45 ha, cit este via cooperativei. (De la Manole 
CORCACI).

DÎMBOVIȚA : Tn zona Bungct 1 a fost dat in folo
sință un lac de acumulare — primul obiectiv al com
plexului hidrografic Tirgoviște-Cazaci-Ilfovăț. Lacul, 
care arc o suprafață de 126 ha luciu de apă, face 
parte dintr-o salbă dc sase lacuri care vor totaliza 
550 ha si vor reține aproape 19 milioane mc dc apă. 
Dc aci sc vor iriga 10 000 ha teren. De altfel, din lacul 
de acumulare de Ia Bungct 1. cooperatorii din Brâ- 
testi, Comlșani si Ilăbcni au si început irigarea a 1 700 
ha culturi. (De la Const. SOCI).

ARGEȘ : Numeroase cooperative agricole din județ 
fac baraje pe riuri și piraie pentru a crea noi acu
mulări de apă. Dc asemenea, sini folosite pentru iri
gații numeroase iazuri și lacuri. Numai cooperatorii 
din Tciu. deși au amenajat cu forțe proprii un lac de 
acumulare, nu pot iriga. Dc ce ? Ei au populat Iacul 
cu peste. In toamna, ca să pescuiască, au golit lacul. 
Acum nu are In el pic de apă. Așa s-a ajuns ca. pen
tru două tone dc peste, cit s-a scos si vindut din lac, 
sâ se Irosească multe milioane metri cubi de apă. 
care erau atit dc necesare la irigat. învățătură de 
minte. Dar mal bine nu era. (De la Gh. CÎRSTEA).

rezerve de apă pentru irigații 8-a 
trecut la umplerea cu apă din Bega 
n gropilor de împrumut de pe mar
ginea canalului. Este dc notat că nu 
fost închise toate barajele de reten- 
ție a viiturilor, tot cu scopul creării 
de rezerve de apă pentru irigarea 
in timpul verii. Este vorba de ba
rajele de la Satchinez, Murani, la- 
nova, Buziaș, Silagiu și altele. Pină 
in prezent, in județul Timiș au fost 
irigate circa 8 000 dc hectare.

Aurel PAPADIUC 
Cezar IOANA

M E T A R O M“W
In cadrul rubricii noastre „Prospect comercial" de azi. prezentăm 

amănunte despre I.C.E. „METAROM" din București, b-dul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej nr. 42 — o unitate cu un profil deosebit.

am obținut și cele mal bune rezul
tate — circa 7 000 kg boabe la hec
tar — ne spunea președintele coope
rativei. Petre Popescu. în acest an 
intreaga suprafață cu prăsitoare a 
fost repartizată pe asemenea forma
țiuni, iar la griu numai de către 
motopompiști și udători. Pină acum 
am irigat peste 600 ha".

Exemple bune de organizare a 
muncii la udatul culturilor ne oferă 
și cooperativele agricole Pietroiu, 
Fetești-Oraș, „23 Februarie" din. co
muna Borcea. Și aici au fost consti
tuite formațiuni de lucru din moto
pompiști și cooperatori care au luat 
in primire o anumită suprafață de 
teren, amenajată pentru irigat ne 
toată durata ciclului de producție. 
Permanentizarea acestor formații pe 
anumite suprafețe precis delimitate, 
legarea directă a retribuției acestora 
de rezultatele pe care le obțin, au 
ca efect cointeresarea în execu
tarea la timp a udărilor și respecta
rea întocmai a graficelor stabilite 
pentru fiecare cultură.

Buna desfășurare a lucrărilor de 
irigat impune constituirea, in cadrul

fiecărei unități. a unor formațiuni 
permanente de motopompiști și udă
tori. Pentru aceasta se cer măsuri 
ferme din partea consiliilor de con
ducere din cooperativele agricole, a 
direcției agricole și a uniunii jude
țene a cooperativelor agricole.

Io»lî POP

Din surse provizorii
-apă pentru
3500 hectare

Comitetul județean de partid Ti
miș a stabilit din timp un program 
de măsuri pentru punerea in stare 
de funcționare a tuturor amenajă
rilor pentru irigații in sisteme lo

IRIGAȚII PE SUPRAFEȚE 
CÎT MAI MARI!

CUrmare din pag. D

• De terenurile amenajate în siste
mele mari si cele locale, trebuie 
căutate și folosite toate mijloacele 
si sursele de apă pentru extinde
rea irigațiilor pe suprafețe cit mai 
mari. In multe județe s-a contu
rat o experiență bună. unitățile 
agricole dind dovadă de inițiativă 
și spirit gospodăresc in acest sens. 
Este necesar insă ca organele si 
organizațiile de partid de la sate, 
conducerile și specialiștii din uni
tățile agricole să identifice si să 
folosească, in continuare. toate 
sursele de apă existente din riuri, 
piraie, bălți, lacuri, pinza freatică 
etc,, executindu-se in acest scop 
baraje simple pentru acumulări de 
apă. canale de aducțiune, foraje 
etc. Din aceste surse trebuie iri
gate cu prioritate culturile de le
gume. cartofii, pepinierele și plan
tațiile tinere de vii și pomi. In a- 
cest scop. întreprinderile din ju
dețe au obligația să pună la dis
poziția unităților1 agricole moto- 
pomoe. pompe, conducte, autocis
terne. remorci-cisternă și alte uti
laje necesare extinderii suprafețe
lor udate. Pentru desfășurarea ra
pidă a acestor lucrări, organele si 
organizațiile de partid, consiliile

populare, organizațiile de tineret, 
comitetele oamenilor muncii din 
unitățile agricole de stat, consiliile 
de conducere ale cooperativelor a- 
gricole au datoria să inițieze largi 
acțiuni de masă, la care să fie 
mobilizate toate forțele de Ia sate, 
intreaga țărănime, tineri si virrt- 
nici. elevi, ca să se asigure udarea 
culturilor.

Ministerul Agriculturii. împreună 
cu organele agricole județene răs
pund de exploatarea in bune con
diții a sistemelor de irigații, de 
punerea in funcțiune a tuturor a- 
menajărilor prevăzute pentru a- 
ceastă primăvară, de respectarea 
planului de cultură in sistem irigat 
și a programelor de udări. Buna 
desfășurare a irigațiilor este insă 
condiționată și de rezolvarea ur
gentă a unor probleme care cad in 
sarcina altor ministere și organe 
centrale. în primul rînd. este ne
voie să se urgenteze întocmirea 
unui plan de folosire economică a 
apei din lacurile de acumulare. 
Totodată, trebuie asigurate canti
tățile de carburanți și lubrifianți 
necesare unităților agricole, cores
punzător funcționării tuturor agre
gatelor de pompare. Important 
este, de asemenea, ca Ministerul

Energiei Electrice. împreună cu 
Ministerul Agriculturii să stabi
lească programul de funcționare a 
stațiilor de pompare și repompare, 
asigurindu-se in mod corespunză
tor energia electrică, astfel ca u- 
dârile să se poată aplica, ziua și 
noaptea. In toate sistemele de iri
gații.

ORGANELE ȘI ORGANIZAȚII
LE DE PARTID. DESFĂȘURTND 
O INTENSĂ MUNCA POLITICA 
SI ORGANIZATORICĂ. SINT 
(TIEMATE SA MOBILIZEZE ÎN
TREAGA ȚĂRĂNIME. PE TOȚI 
LUCRATORII DIN AGRICULTU
RĂ. DIN ORGANIZAȚIILE DE 
STAT, DE MASA ȘI OBȘTEȘTI 
SPRE A PARTICIPA LA EXECU
TAREA TUTUROR LUCRĂRILOR 
DE CARE DEPIND FOLOSIREA 
LA ÎNTREAGA CAPACITATE A 
SISTEMELOR DE IRIGAȚII E- 
XISTENTE SI IN CURS DE AME
NAJARE. EXTINDEREA SUPRA
FEȚELOR IRIGATE PRIN UTILI
ZAREA INTENSĂ A SURSELOR 
SI MIJLOACELOR LOCALE. PRE
TUTINDENI. ELF. AU DATORIA 
SA FIE MOTORUL ÎNTREGII 
ACESTEI ACȚIUNI. IMPRIMÎN- 
DU-I UN PROFUND CARACTER 
PATRIOTIC.

cale. gospodărești, care ocupă 24 000 
de hectare, cit șl pentru irigarea 
peste prevederile de plan a 3 500 
hectare din surse provizorii iden
tificate de unitățile agricole. Tot
odată, s-a luat măsura de a se in
troduce apă pe unele canale de 
desecare din care să se irige direct 
culturile din jurul lor. îmbunătăți
rea activității din acest domeniu 
a constituit și obiectul unei recen
te sesiuni a consiliului popular ju
dețean, care a adoptat o hotărire 
pentru aplicarea corectă a udări
lor la toate culturile și folosirea 
integrală a suprafețelor amenajate. 
Cum se acționează pentru înfăptui
rea acestui program ? La întreprin
derea agricolă de stat Recaș s-au 
aplicat deja udări pe G50 hec
tare din cele 1 400 hectare amena
jate. Toate cele 27 de agregate de 
aspersiune ale întreprinderii sînt 
în funcțiune. Exemple asemănă
toare se pot da și din alte zone 
ale județului, cum ar fi Gearmata, 
Cenei. Ionel, Tomnatic, Becicherecu 
Mic, Șag etc.

Pe lingă folosirea sistemelor ame
najate, in județul Timiș există o 
preocupare atentă pentru extinderea 
suprafețelor irigate prin utilizarea 
tuturor surselor de apă, fără ame
najări speciale. Sint de relevat aici 
acțiuni concrete, cu rezultate ime
diate, întilnite in multe unități. Pe 
parcursul canalelor colectoare A- 
ranca. C.alațca. Vinga-Biled-Bereg- 
său s-a trecut la introducerea apei 
din Mureș pentru umplerea canale
lor secundare de desecare, ceea ce 
a permis unităților agricole situate 
in aceste zone să înceapă irigarea 
culturilor furajere. întreprinderea a- 
gricolă de stat Ionel, cooperativele 
agricole din Otelec, Uivar, Diniaș, 
Sinmartinul Sirbesc au deschis prize 
la canalul Bega, din care apa se 
scurge gravitațional pe canalele de 
desecare. In alte locuri, irigarea se 
face direct din cursurile de apă. De 
pildă, cooperatorii din Singeorge au 
instalat pe malul Bîrzavei aspersoa- 
re cu care irigă pășunea și lucerna. 
Nu sint neglijate nici cele mai mici 
surse de apă pentru irigarea cul
turilor. Bunăoară, la cooperativa a- 
gricolă de producție Cirpiniș, cu două 
vidanjoare și o cisternă se irigă lu
cerna. La cooperativele agricole 
Pustiniș și Uivar, pentru crearea de

Se irigă si noaptea
In articolul „Nu-i timp de toc

meală" („Scinteia" nr. 9 830) scoteam 
in evidență unele neajunsuri existen
te in exploatarea sistemului de irigații 
Terasa-Corabia. Am revenit aici după 
o săptămână pentru a constata ce îm
bunătățiri s-au adus in ceea ce pri
vește irigarea culturilor. Trebuie spus 
din capul locului că in sistemul de 
irigații Terasa-Corabia lucrurile au 
început să meargă bine. Au fost ce-i 
drept (și mai sint) unele deficiente 
inerente începutului. Dar acolo unde 
conducerile cooperativelor agricole, 
specialiștii acordă atenția cuvenită 
irigațiilor, rezultatele sint dintre cele 
mai bune. In numeroase unități, in 
săptămina 30 martie-5 aprilie a.c., su
prafețele prevăzute a fi irigate au 
fost depășite. La cooperativa agricolă 
„Voința" Corabia, de pildă, au fost 
irigate 230 ha față de 170 cit a fost 
planificat. Tehnicianul Cornel Cojo
carii. de la sectorul nr. 1 de irigații 
al sistemului, ne spunea : „îmi place 
foarte mult cum lucrează cei de la 
„Voința". Aripile de ploaie au fost 
scoase la timp în cimp, iar progra
mul de udare este de la 6 dimineața 
Ia 10 seara. Sînt foarte receptivi la 
ce se recomandă și in consecință 
realizările sînt dintre cele mai bune". 
Si alte unități agricole din cadrul 
sistemului Terasa-Corabia au irigat 
suprafețe mai mari decit cele progra
mate : cooperativa agricolă Cilieni a 
irigat 250 ha față de 215 planificate, 
Tia Mare — 233 față de 200. Izbi- 
ceni — 180 in loc de 120. l.A.S. Co
rabia — 141 fată de 36 prevăzute etc. 
Intr-un cuvint, in săptămina analiza
tă a fost o preocupare mai mare atit 
din partea specialiștilor de la direcția 
agricolă, care nu s-au mulțumit nu
mii să analizeze stadiul udărilor la 
ședințele operative, ci au dat indica
ții concrete la fața locului, cît și 
din partea conducerilor unităților 
agricole.

Ne-am interesat și de această 
dată cum se face programarea udă
rilor. Din capul locului trebuie sub
liniat că optica programărilor s-a 
schimbat radical. Nu se mai face la 
tocmeală, ci in conformitate cu ne
voile de apă ale solului. Ing. Dan 
Pompiliu, de la cooperativa agricolă 
Tia Mare, de pildă, a solicitat ca sis
temul să dea apă pentru a se iriga și 
noaptea. De altfel, am aflat că toate 
unitățile vor iriga in această perioadă 
in două schimburi. Ca atare, supra
fața programată pentru săptămina 
6-13 aprilie a.c. este de 11 663 ha. 
Așadar, in sistemul Terasa-Corabia 
se depun eforturi susținute pentru 
completarea deficitului de apă din 
sol.

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii"

ÎNTRECEREA ELECTRONIȘTILOR
CUrmare din pag. I)
ceea ce caracterizează activitatea 
permanentă a colectivului acestei 
mari unități industriale bucureștene.

★
Râspunzind chemării la întrecere 

a întreprinderii „Automatica". co
lectivul de la „Elcctro-Mureș" din 
Tg. Mureș a obținut succese re
marcabile in realizarea planului pe 
primul trimestru — ne informea
ză corespondentul nostru, Lorand 
Deaky. Bunăoară, planul produc- 
ției globale a fost îndeplinit in pro
porție de 109.4 la sută (depășirea de 
plan se exprimă in peste 10 000 km 
conductori electrici din sortimentele 
asimilate pentru lărgirea gamei de 
export, in 600 radiatoare electrice, 
precum și in echipament electric de 
autotractor in valoare de peste 5 mi
lioane lei). Sarcinile de export au 
fost depășite cu peste 2 milioane lei 
valută. Aceste rezultate au fost ob
ținute in condițiile realizării sarcinii 
de creștere a productivității muncii, 
fapt care a influențat favorabil toți 
indicatorii financiari ai activității 
întreprinderii. De asemenea, planul 
producției-marfâ vindută și încasată 
a fost depășit cu aproape 25 mili
oane lei.

Cum. pe ce câl au fost obținute 
aceste succese ? In vederea utilizării 
complete a suprafețelor de produc
ție s-au achiziționat 34 de utilaje, 
care au fost amplasate pe suprafe
țele existente. S-a extins activitatea 
de autodotare a întreprinderii, astfel 
incit. în loc de 7 milioane lei cit 
prevedeau inițial sarcinile anuale la 
acest capitol, se vor realiza mașini 
și utilaje in valoare de 15 milioane 
lei. Prin asemenea măsuri, produc
ția de mașini de calcul se va mări 
cu aproape 3 000 de bucăți pe an-

Multi muncitori și echipe s-au 
evidențiat in întrecere, depășind, 
lună de lună, sarcinile de producția.

S-au remarcat îndeosebi echipele 
conduse de Mihai Bucșa dc la sec
ția electrocalorice, Arcadiu Stark 
din secția conductori electrici. Lu
dovic Cătană de la secția mașini de 
calcul electromecanice și multe al
tele. O mențiune specială : in cin
stea marilor evenimente din acest 
an și in intîmpinarea cu rezultate 
deosebite a zilei de 1 Mai. colecti
vul intreprinderii a hotărit să reali
zeze o producție suplimentară în 
valoare de peste 26 milioane lei și 
să depășească sarcinile de export cu 
peste 4 milioane lei valută.

★
Prin utilizarea la maximum a ca

pacităților de producție, a fondului 
de timp disponibil și folosirea ra
țională a materiilor prime, colecti
vul Fabricii de mașini electrice ro
tative din cadrul intreprinderii „E- 
lectroputere“-Craiova și-a propus 
să dea peste sarcinile de plan, in 
anul in curs, o producție marfă e- 
chivalentă cu 3 milioane lei. să 
reducă cheltuielile materiale cu un 
milion lei față de sarcina planifica
tă. ne scrie corespondentul nostru, 
Nistor Țuicu. Deși prima lună a a- 
nului s-a încheiat — datorită unor 
greutăți in aprovizionarea tehnico- 
materială. provocate de diferiți fur
nizori — cu restante în realizarea 
planului, totuși colectivul a reușit 
ca. prin eforturi deosebite, să recu
pereze răminerile in urmă și pri
mul trimestru să marcheze îndepli

— Activitatea între
prinderii noastre este 
axată atit pe export, 
cil și pe import — a 
precizat, de la bun în
ceput, ing. Alexandru 
Naciu, directorul ge
neral al „METAROM". 
In prezent, ponderea o 
deține importul unor 
produse destinate in
dustriei metalurgice. 
Dezvoltarea impetuoa
să a acestei ramuri
— '74 fiind anul rea- 

unei produc-
aproape 9 mi- 

____  tone de oțel
— ca și faptul că 
o țară, oricit de in
dustrializată ar fi, nu 
dispune de toate . ca
pacitățile pentru aco
perirea cerințelor unei 
economii moderne, cu 
un ritm de dezvoltare 
intens, fac necesar im
portul a numeroase u- 
tilaje.

lizării 
ții dc 
lioane

— Concret. ce 
anume importă 
I.C.E. „META
ROM" ?

— Mai înainte de a 
răspunde la această 
întrebare, aș sublinia 
un aspect : punerea in 
funcțiune a celor 125 
de capacități de pro
ducție in industria 
metalurgică, prevăzute 
pentru acest an, se va 
asigura, in primul 
rind, pe baza contri
buției industriei noas
tre constructoare de 
mașini care livrează o 
mare parte din utila
jele necesare. Noi a- 
vem sarcina de a im
porta numai acele u- 
tilaje, instalații și e- 
chipamente complete, 
care deocamdată nu 
se pot realiza in țară. 
De asemenea, pornind 
de la faptul că indus
trii metalurgică româ
nească are un nivel 
tehnic ridicat și se 
bucură de un meritat 
prestigiu pe plan ex
tern, se impune ca 
noilor capacități să li 
se asigure. încă de la 
început, tehnologiile și 
tehnicile cele mai mo
derne.

— Care 
principalii 
neri ?

sint 
parte-

— în scopul 
icrii 
cit . .
studiem și .
ofertele cele mai bu-

înche-
unor tranzacții 

mai avantajoase, 
acceptăm

ne. indiferent de zona 
geografică. Astfel, im
portăm din 
(U.R.S.S., 
r.p.u., r..r.c .
Franța ș.a.), ca și din 
S.U.A. ------ -
Astfel. — 
modernele 
pentru turnarea conti
nuă a otelului : lami
noare de benzi sau 
pentru oțel inoxidabil, 
trăgătorii și • trefilării, 
documentația de refe
rință necesară proiec
tării de către institu
tele noastre a diferi
telor instalații și uti
laje , . 
totodată, 
complexe

Europa
R.D.G.,

R.F.G., Italia,
sau Japonia, 

am achiziționat 
instalații

lor din industria me
talurgică și, in plus, 
le acordăm asistența 
tehnică solicitată. Cea 
mai mare contribuție 
la diminuarea cheltu
ielilor valutare consi
derăm insă că o putem 
aduce pe calea coope
rării cu firme din al
te țări.

— Adică ?

șa. Importăm, 
instalații 

și utilaje

Prospect 
comercial

tehnologice de com
pletare, licențe, pro
iecte, procedee tehno
logice, asistență teh
nică pentru industria 
metalurgică ; efectuăm 
de asemenea un im
port departamental de 
mașini, 
Și

, , echipamente
piese de schimb.

— Prin „META- 
ROM" se reali
zează și operații 
de export 7

— Bineînțeles, 
pentru moment, 
portul are o pondere 
mai mare, acționăm și 
noi, pe măsura dispo
nibilităților șl oferte
lor producătorilor in
terni, pentru reduce
rea efortului valutar 
al țării, prin efectua
rea unor operațiuni de 
export. Avem, de pil
dă, in curs de reali
zare (în montaj) o fa
brică de aglomerare a 
minereurilor de fier 
în R.D.G. De aseme
nea, facem export in
direct, punind la dis
poziția I.C.E. „Uzinex- 
portimport" documen
tații, Know-how, 
gineering. O particu
laritate a exportului 
nostru constă in fap
tul că livrăm parte
nerilor externi tehno
logie, licențe, proiecte, 
piese turnate și forjate 
din producția unități-

Deși, 
im-

en-

— Nivelul tehnic al 
metalurgiei românești, 
pregătirea superioară 
a specialiștilor și pro- 
iectantilor creează tot 
atitea posibilități de 
afirmare a industriei 
noastre pe plan mon
dial. De altfel, avem 
numeroase acțiuni de 
cooperare 
socialiste, 
din R.F.G.
rea
di a, ------- . -----
Maroc, Argentina, Li
beria. Zambia - ș.a. 
De pildă, cu U.R.S.S. 
cooperăm in domeniul 
fabricării feroaliaje
lor ; cu firma G.H.H. 
din R.F.G. s-a semnat 
un contract de coope
rare in scopul realiză
rii cuptoarelor electri
ce cu arc de mare ca
pacitate pentru produs 
otel, plata asigurin- 
du-se prin livrarea (in 
contrapartidă) de uti
laje și părți de utila
je metalurgice, iar cu 
firma Nissho-Ivai-Ja- 
ponia, in vederea 
construirii furnalelor 
inalte și a laminoare- 
lor de benzi, pe ace
lași principiu de plată 
a contravalorii impor
turilor. Sintem, in a- 
celași timp, preocupați 
de înființarea unor 
societăți mixte de 
producție și comercia
lizare. In acest mod, 
considerăm că vom 
putea contribui mai 
bine la realizarea o- 
biectivelor stabilite de 
Congresul al X-lea și 
de Conferința Națio
nală ale partidului in 
ce privește dezvolta
rea și diversificarea 
producției de metal, 
realizarea unor pro
duse și utilaje cu ca
racteristici la nivel 
mondial, solicitate pe 
piața

cu țări 
cu firme 
Italia, Ma- 

Britanie, Sue- 
S.U.A., Japonia.

externă.

Convorbire 
realizată de 
Georqe 
POPESCU

CÎND EFICIENȚA COMERȚULUI EXTERIOR 
suportă balastul unor prețuri interne artificial sporite

nirea planului la producția marfă 
in proporție de 101 la sută. Succese 
deosebite au fost obținute și pe li
nia asimilării, in afara planului teh
nic. a noi tipuri de motoare desti
nate exportului. Astfel, in trimestrul 
I a fost omologat și introdus in fa
bricație de serie primul tip de mo
tor dintre cele 13 prevăzute in an
gajament. iar la alte 11 motoare fa
bricația se află in curs de pregă
tire.

Pentru a sprijini acțiunea de di
versificare a locomotivelor Diesel 
electrice s-a prevăzut pregătirea 
tehnică a fabricării generatoarelor 
sincron și a motoarelor de tracțiune 
pentru locomotive Diesel electrice, 
de diferite puteri. în prezent. se 
află in stadiu avansat pregătirea 
producției și tehnologiei de fabrica
ție a acestor produse.

La atelierul de bobina j. tehnologul 
Petre Săftolu ne-a vorbit despre a- 
plicarea unor tehnologii noi. „Am și 
început să utilizăm bobinajul reto
ric. cu fir continuu, la mașinile de 
tracțiune, pentru locomotivele Die
sel electrice si electrice. In această 
acțiune s-a evidențiat, in mod deo
sebit. Petre Vilceanu, șef de atelier, 
maistrul Constantin Cîrstea și alții". 
„Aplicarea acestei tehnologii moder
ne — ne-a spus Marin Marciu, șeful 
atelierului proiectare și tehnologie 
— aduce o economie de 5 000 Iei la 
flecare motor, prin reducerea chel
tuielilor materiale".

...Sînt fapte remarcabile din întrecerea electroniștilor și a colecti
velor unor unități ale industriei electrotehnice, întreprinderi ale unei 
industrii care se dezvoltă prioritar in țara noastră. Prin munca lor 
rodnica și avîntată, aceste colective dau un exemplu demn de urmat, 
obțin noi și importante realizări care oferă garanția îndeplinirii inte
grale a planului și angajamentelor in cel de-al patrulea an al cinci
nalului.

Ștefan ZIDARIȚA
cu sprijinul corespondenților „Scinteil"

Nu de mult, în timp ce ne aflam 
în biroul directorului adjunct al în
treprinderii de comerț exterior „AR- 
PIMEX", delegatul unei fabrici bucu
reștene de încălțăminte a adus ci- 
teva perechi de ghete — mostre — 
destinate exportului ; acestea erau 
însoțite de calculațiile întocmite de 
fabrica respectivă, pentru funda
mentarea prețului intern de livrare. 
„Să facem un test, a propus directo
rul adjunct. Să vedem cit dc co
recte sint socotelile fabricii". Și a 
cintărit o pereche de ghete. Rezul
tatul ? Greutatea totală a încălță
mintei era... mai mică chiar decit 
cea a tălpii prevăzută în calculația 
de preț a întreprinderii producă
toare.

Este un exemplu tipic care aduce 
în discuție o problemă de mare ac
tualitate și anume : cu ce eficientă 
reală se exportă ? Cum contri
buie producătorii și întreprinde
rile de comerț exterior la spo
rirea efectivă a eficienței livră
rilor in străinătate ? Eficiență 
apreciată prlntr-un sistem de in
dicatori cu putere dc selecție și 
caracterizare in acest domeniu — 
curs de revenire, aport net in valu
tă, preț pe unitatea de produs ș.a. In 
cazul amintit nu trebuie aduse prea 
multe argumente pentru a înțelege 
că. datorită calculațiilor ..umflate", 
deformate ale fabricii de încălță
minte, obținerea, de pildă, a unui 
curs de revenire bun la export a fost 
lăsată exclusiv in sarcina intreprin
derii de comerț exterior. Prețurile 
externe obținute de „ARPIMEX" 
pentru produsele respective, pină la 
urmă, au fost bune. Dar, este clar, 
eficiența economică a operațiunii de 
export — exprimată prin indicatorii 
specifici de care vorbeam mai înain
te — nu a fost pe deplin corespun
zătoare. datorită prețului intern exa
gerat. De fapt, era vorba de o falsă 
eficiență necorespunzătoare, de un 
curs de revenire necorcspunză- 
tor. Deoarece, „curățat" de toate 
balasturile adăugate in biroul conta
bilitate al fabricii de încălțăminte și 
care nu au nimic comun cu consu
murile de producție, prețul intern 
de export al ghetelor — element de

calcul al indicatorilor de eficiență — 
ar fi fost cu mult mai mic.

La fel se pune problema și pen
tru exportul de excavatoare S-601 (fa
bricate la „Progresul" din Brăila) și 
chiar pentru livrările in străinăta
te ale unor tipuri de rulmenți (fur
nizați de întreprinderea din Birlad) 
sau ale truselor de sudură (producă
tor — „Industria optică română" din 
București). Ca și in exemplul prece
dent. „cheia" problemei trebuie cău
tată — in principal — la producă
tori ; mai precis, soluția »e află în 
nivelul prețurilor interne de livrare 
la export ale mărfurilor lor. Nu tre

privește gradul necorespunzător — 
de asemenea, aparent necorespunză
tor — al rentabilității exportului a- 
numitor tipuri de rulmenți, in speță, 
cei axiali, fabricați la Birlad, aici 
problema-problemelor constă se 
pare în prețul reperelor realizate 
prin cooperare. Pentru producerea 
rulmenților axiali, întreprinderea 
din Birlad primește bile de la cea 
din Brașov. Preturile interne Ia care 
li se facturează aceste bile bîrlăde- 
nilor sint insă, in unele cazuri, de 
trei ori mai mari decit costurile lor 
efective. Iar includerea acestor re
pere in calculațiile de preț la ex

Despre practicile comode ale unor intreprinderi... 
și consecințele lor asupra economiei naționale

buie să se înțeleagă, cumva, că în 
activitatea întreprinderilor de co
merț exterior respective nu este loc 
de mai bine ; ceea ce trebuie însă 
subliniat este că producătorul a fost 
și rămîne totuși „vioara întii" în 
creșterea nu numai cantitativă a ex
portului, ci și a eficienței acestuia.

O privire in „culisele" prețului in
tern de livrare la export a excavato
rului S-601, de pildă, in structura 
acestuia — așa cum este ea comuni
cată de întreprinderea „Progresul" 
din Brăila intreprinderii de comerț 
exterior „Mecanoexporlimport" din 
București — întărește această apre
ciere : ne referim la consumurile exa
gerate de metal pentru fabricarea 
acestui produs, la cheltuielile de re
gie pentru realizarea excavatoarelor 
care, de asemenea, sint deosebit de 
mari.

Si prețul intern de livrare la ex
port al truselor de sudură — 
furnizate de „Industria optică 
română" din București și comer
cializate de întreprinderea de 
comerț exterior „Tehnoimportex- 
port" — este stabilit la un ni
vel prea mare comparativ cu chel
tuielile reale de fabricație. Cit

port ale rulmenților axiali „umflă" 
preturile interne ale produselor, duc 
la concluzia falsă că livrarea in străi
nătate a acestor produse nu ar fi a- 
vantajoasă. Deși, este cazul să ac
centuăm, preturile externe obținute 
pentru acești rulmenți de întreprin
derea de comerț exterior „Tehnoim- 
portexport" sint bune și foarte bune.

în toate aceste cazuri — și în ori
care altă situație similară — soluția 
nu poate fi decit una singură : in
tervenția hotărită a forurilor de re
sort, a organizațiilor de partid, pen
tru ca diminuarea reală a con
sumurilor de materiale și ma
noperă, a cheltuielilor dc regie, 
să fie însoțită și dc reducerea efec
tivă a acestor costuri, de stabi
lirea unei cote acceptabile, normale 
de rentabilitate, ceea ce va avea 
ca efect scăderea prețurilor interne 
de livrare la export a produselor res
pective. Aplicarea unei asemenea so
luții se impune cu atit mai mult 
cu cit și la „Progresul" din Brăila, 
și la întreprinderile de rulmenți 
din Brașov și Birlad. și la „In
dustria optică română" din Bucu
rești s-au luat și se iau mă
suri pentru diminuarea costurilor de

fabricație a produselor destinate ex
portului. De ce nu s-au regăsit și de 
ce nu se regăsesc efectele acestor 
măsuri in micșorarea preturilor in
terne de livrare la export ? Specia
liștii de la „Mecanoexportimport", 
bunăoară, ne spuneau că prețul in
tern de livrare la export al excava
torului S-601 nu a scăzut in ultimii 
ani nici măcar' cu un leu... Aceasta, 
în condițiile in care o reglementare 
in vigoare prevede in mod expres o- 
bligativitatea reașezării periodice, co
respunzător costurilor reale de fa
bricație, a prețurilor interne de li
vrare — pe baza propunerii produ
cătorilor și ministerului tutelar, eu 
avizul Comitetului dc Stat pentru 
Prețuri — ale mărfurilor destinate 
exportului !

De cele mai multe ori, această re
glementare nu se aplică, producătorii 
preferind să mențină neschimbate 
preturile interne de livrare la ex
port — chiar la mărfurile la care au 
redus efectiv costurile de fabricație. 
De ce?—nu este greu de înțeles. 
Prețurile interne mai mari la măr
furile destinate partenerilor străini 
înseamnă îndeplinirea mult mai u- 
șoarâ, de către fabricile producătoare, 
a prevederilor la export ; iar in con
dițiile diminuării reale a costurilor 
de fabricație, menținerea unor pre
turi interne exagerate, „imbătrinite" 
înseamnă o rentabilitate ridicată, be
neficii mai mari, planuri de acumu
lări depășite, cu toate avantajele ce 
decurg, din această situație favora
bilă, pentru colectivele respective.

„Favorabilă" doar dintr-un punct, 
de vedere. Pentru că există și un alt 
punct de vedere. Prețurile interne 
„umflate" artificial de livrare la 
export, provocind o aparentă inefi
cientă economică, pot duce pină la 
abandonarea exportului in cauză. A- 
bandonarea unor exporturi, in fapt, 
pe deplin eficiente.

Cui folosește o asemenea stare de 
lucruri, in care apar a fi mal impor- 
t.'.rUe interesele mai mult sau me.l 
puțin „departamentale" — și nu cele 
generale, ale economiei naționale 1

Dan MATEESCU
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St-au dovedit pe deplin 
Mice, și-au lărgit, an de 
■iul, demonstrind că pn'

■ • •.iri populare care
tea Interprctllor măics- 
htale o trăire autentică 
clor pe care poporul in
ie tălmăcească prin ritm 
Numeroase echipe valo- 
rul local. desfășurind 

și o susținută activitate

mod<

a-

nici forurile metodice care ne îndru
mă nu s-au preocupat c* aceste dan
suri să-și gâseascfi locul cuvenit In 
repertoriul formațiilor artistice de 
amatori NU-mi amintesc ca la vn > 
intllnire cu specialiști de la Ca-a 
creației si a m'șrArii artistice d'
maiori să se fi pomenit măcar un 
singur cu vini despre dansul cu
subiect.

Iată, așadar, conturate cltcva posi
bile explicații ale intCFMUlUt rela
tiv redus al formațiilor de amatori 
fală de alte forme coregrafice dorit 
cele strict folclorice ; absenta llbrc-

iurheg it ’i. sa poată transmite specta
torului fiorul unei emoții, să-l obli- 
g( să participe la intlmplfirilc de pe

- Există uneori părerea că pentru 
a realiza un dans cu subiect este 
suin u nt să scrii in programul do 
activitate al unei casc de cultură 
..cinstire fruntașilor".

Se intimplfl și așa ceva. De 
multe ori ajiare pe scenă un fruntaș 
care stă imit, iar formația de dan
suri prezintă in fata lui un specta
col. Nu. acosta nu este un dans cu 
subiect. Dansul cu subiect se apro-

obținut succese remarcabile ca ur
mare a unui <nuiiu serios — conti
nuă icier i Emil Popcscu. în cele de 
d msuri insa cel mai multi instruc
tori se mulțumesc cu Învățarea pe 
de rost a pașilor unui dans nou și 
atit. Aceștia insă nu predau, așa cum 
fac instructorii do la alto cercuri, 
istoria dansului, evoluția lui de-a 
lungul secolelor, nașterea dansului 
ca un mijloc de exprimare a senti
mentelor umane. Din cind in cind, 
coregrafii sint pregătiți 
de scurtă durată, unde 
tact cu maeștrii

n

„TOT PE LOC, PE LOC, PE LOC,./*

Un «refren11 obositor în programele
echipelor de dansuri

repertoriul *
e suficient să amintim 

■șurile pentru coregrafi.
i insistat tocmai asupra 

sfere repertoriale deficitare,
tarea n pesta 40 de sce-
ni de dansuri cu subiect etc.), to- 
i rezultatele sint incâ sub aștep- 
i. Care sint cauzele ce au condus 
alcătuirea unui repertoriu unlla- 
al al formațiilor de dansuri de a-

asemenea dansuri 
aici 

unde

Din lungul șir de exemple pe 
care le avem la indemină. ne vom 
opri numai la citeva. In București 
ac .vează aproape 70 de echipe core
grafice. în repertoriul acestora figu
rează aproape in exclusivitate dan
suri populare. Numai 10 dintre aces
tea au abordai, in ultimii ani, dansul 
cu subiect Cei de la Grlvița roșie 
au pus in scenă dansul „Glasul ro
ților de tren", cei din construcții au 
realizat dansul cu subiect „Frescă 
dacică", iar la Fabrica de confecții 
și tricotaje București — ..Parada 
manechinelor". Dar nici unul dintre 
dansurile cu subiect, publicate in co
lecția apărută cu cițiva ani in urmă, 
n-a fost inclus in repertoriu.

La Casa de cultură a sectorului 6

tclor, a orchestrelor, a instructo
rilor. Deci, absența îndrumăm. 
Pentru a lc comenta am apelat la 
doi specialiști in materie : maestra 
Floria Capsali și instructorul me
todist Emil Popescu, de la Consiliul 
județean al sindicatelor Ilfov. 
este, de fapt, dansul cu subiect ?

— N’u mă voi hazarda oferind-de
finiții .
ria Capsali. Cert 
toate, trebuie să 
pentru mai buna 
puse in discuție, 
este, la origine, 
subiect La noi. . , .
mănunchiuri de oameni care întru
chipau idealul 
Mișcările executate, 
gine. erau de ordin igienic 
dioal. De exemplu, 
durerile de șale trec 
in horă. Și așa era, 
carea ii ajuta să 1: 
durerii. Dansul 
bucuria recoltei, 
secetei, diferite 
transmise din generație

c<

no răspunde maestra Flo- 
este că, înainte de 
amintesc. tocmai 
înțelegere a temei 
că dansul popular 

toi un dans cu 
in popor, existau

artistic al satului, 
uneori, la ori- 

sau m-.- 
eî spuneau că 

dacă le prinzi 
pentru că mis

ie supli, sâ reziste 
popular exprima 

revolta împotriva 
datini. obiceiuri 

.. in geneta-r
tie. Este și firesc deci ca dansul eu 
subiect să aibă o dramaturgie bine

pie do teatru. Este deci un spectacol 
complex. Realizarea lui cere din 
partea coregrafului o pregătire se
rioasă care vizează in aceeași mă
sură cunoștințe etnografice. socio- 
lo.’iee. muzicale, de teatru, de sce
nografie. Dansul cu subiect trebuie 

aibă neapărat un fir conducător 
in stare să comunice o idee spec
tatorilor. Fără Îndoială, el nu se re
alizează ușor. Cerc, așa cum am 
mai arătat, o anumită specializare 
și pregătire nu numai a instructo
rilor. ci și a dansatorilor. Dansul cu 
subiect presupune balet, studii de 
dans care dau corpului o mișcare 
elastică. Aceasta nu înseamnă că 
dansatorii amatori vor trebui să um
ble neapărat in poante : dar trebuie 
deprinși cu mișcări de balet, pentru 
că numai cu pașii învătati pentru 
dansul popular nu poate fi realizat 
im dans cu subiect. Cu toate aces
tea. deși sindicatele dispun in ca
sele de cultură de săli de balet, in
vidiate și de profesioniști, ele nu 
sint suficient folosite.

— în mișcarea artistică de ama
tori. la cercurile de arte plastice, 
muzică, teatru, cineamatori s-au

că

in cursuri 
vin in con

do balet. Co folos 
Insă dacă noțiu
nile de dans cla
sic predate aici 
sint apoi in mică 
măsură folosite ? 
Mulți dintre in
structori cind a- 
jung acasă o iau 
de la Început cu 
ceea ce știau 
înainte de a veni 
la pregătire. De 
aceea mi se parc 
că varietatea re
pertoriului forma
țiilor artistice de 
amatori depinde 
in mare măsură 
de buna pregăti
re a instructo
rilor.

Sint ci leva ob
servații și suges
tii prețioase. Cu 
atit mai demne 

de luat în considerație cu cit 
chiar și in activitatea ansam
blurilor artistice județene există 
tendința unilațeralizârii activită
ții acestora, limitării la valorifi
carea folclorului local — inițiativă 
mereu necesară — lipsindu-se astfel 
de aportul educativ, estetic al 
dansului tematic, cu subiect, prin 
intermediul căruia formațiile cul
turale se pot situa mai preg
nant in actualitate, se pot adre
sa spectatorului cu o mai puternică 
eficiență, manifestările artistice de
venind un reflex firesc al vieții și 
muncii constructorilor socialismului.

Cauzele unilateralității repertoriu
lui echipelor de dansuri sint, prin 
urmare, diverse. Cu atit mai mult 
insă este necesar ca cei ce se ocupă 
do destinele mișcării coregrafice a- 
matoare să adopte măsuri cuprinză
toare. astfel ca dansatorii, miile de 
formații existente să nu mai bata 
pasul ..tot pe loc, pe loc, pe loc...“ 
ca in cunoscutul refren popular.

Adriana LUSCALOV
din Capitală activează binecunos
cuta formație de dansuri ..Balada", 
apreciată nu numai de spectatorii din 
țara noastră, dar și de cei din Fran
ța. Italia, Austria. Iugoslavia. Din 
1967. in repertoriul acestei formații 
au fost înscrise dansuri din Moldova, 
Făgăraș, Oaș. In tot acest timp a 
fost interpretat un singur dans cu 
subiect : ..Focul". Metodista Doina 
Prisâcaru ne explică această ..neade- 
ziune" a formației pentru dansul cu 
subiect

— Avem oameni foarte t-alentați 
si bine pregătiți. Dispunem de con
diții excelente de studii. Formația 
n-a abordat insă dansul cu subiect 
pentru simplul motiv că lipsesc li
bretele bune cu o idee generoasă, 
care să atragă pe interpret!.

Constantin Vieru instruiește două 
formații de dansuri — una a coope
rativei ..Dunărea" din Oltenița și 
c --alaltă a cooperativei ..Deservirea" 
din Giurgiu. La ora actuală, în re
pertoriul ambelor echipe figurează 
in. exclusivitate dansuri populare.

— Cu citeva luni in urmă — ne 
spune el — am pus in scenă un 
dans modem. Dar. desființindu-se 
orchestra, n-a mai putut fi inter
pretat.

Reținem din discuția cu Victor 
lanculescu, instructorul formației de 
dansuri de la Modem-club din Bucu
rești :

— Nici instructorii n-au dat aten
ția cuvenită acestor dansuri cu mul
tiple mijloace de exprimare, dar

..ROMÂNIA - FILM" prezintă;

TREI SCRISORI SECRETE"

Platon Pardău. Regia : Virgil Caîotescu.î

I

O producție a Casei de filme Scenariul : _____ ________
Imaginea : Nicu Stan. Muzica : Laurențiu Profeta. Decoruri și costume : arh. Aureliu 
Ionescu. Cu: Cornel Coman, Mircea Albulescu, Nucu Păunescu, Violeta Andrei, Toma 
CsFaqiti, Irina Gărdescu, Marcel Anghelescu, Emanoil Petruț, Lazăr Vrabie, Marga

reta Pogonat.
Film realizat în studiourile centrului de producțîe cinematografică „București'.

Noutăți universitare
din Galați, Baia Mare și Pitești

Recent, printr-un decret al Consiliului de Stat, a fost aprobată 
înființarea Universității din Galați și a institutelor de invățâmint su
perior din Baia Mare și Pitești. Pentru a cunoaște semnificația apari
ției acestor noi unități de invățâmint superior, conținutul și structura 
loi organizatorică, am adresat citeva întrebări tovarășului dr. Dumitru 
Felician Lăzâroiu. directorul Direcției invâțămintului superior și a 
cercetării științifice din Ministerul Educației și Invâțămintului :

— In cont ortul perfecționări
lor aduse școlii superioare româ
nești. ce semnificații dobindește 
înființarea unei noi universități 
— a șaptea — și a celor două 
institute din Baia Mare și Pi
tești 7

— După cum se știe, în lucrările 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 18—19 
iunie 1973, consacrată dezvoltării și 
perfecționării invâțămintului româ
nesc, s-a apreciat că in prezent dis
punem de un număr corespunzător 
de centre universitare, care pot asi
gura in bune condiții necesarul de 
cadre superioare pentru economie, 
știință, invățâmint, cultură, sănătate. 
Totodată, a fost formulată sarcina 
îmbunătățirii structurii organizatorice 
a instituțiilor de invățâmint existen
te, astfel incit acestea să devină mai 
unitare, mai bine adaptate condiții
lor specifice d:ntr-o zonă sau alta, 
mai eficiente sub raport social. In 
acest sens s-a propus si. recent, a 
fost aprobată prin decret al Consi- 
liului de Stat fuzionarea institutelor 
politehnic și pedagogic din Galați 
sub denumirea de Universitatea din 
Galați, a Institutului de subingineri 
cu Institutul pedagogic de 3 ani din 
Baia Mare sub denumirea de Institu
tul de invățâmint superior din Baia 
Mare, a Institutului de subingineri 
cu Institutul pedagogic de 3 ani din 
Pitești sub denumirea de Institutul 
de invățâmint superior din Pitești.

— Ce structură dobindesc noi
le unități de invățâmint supe
rior ? Ce facultăți și ce secții 
includ ele ?

MARE vor funcționa Facultatea de 
subingineri cu secții de mine, elec- 
tromecanicâ-minierâ. metalurgie ne
feroasă și Facultatea de invățâmint 
pedagogic. Tot astfel, in componența 
INSTITUTULUI DE INVAȚAMINT 
SUPERIOR DIN PITEȘTI intră Fa
cultatea de subingineri cu secții de 
tehnologia prelucrării la rece, auto
mobile și, respectiv, Facultatea de 
invățâmint pedagogic.

— Ce titluri vor primi ab
solvenții noilor institute de in- 
vățămint superior ?

— Studenții instituțiilor care au 
fuzionat iși continuă pregătirea in 
formele de invățâmint și specialită
țile pe care le-au urmat și vor ob
ține, după susținerea examenului de 
diplomă, titlurile corespunzătoare 
formei de invățâmint absolvite. In 
ceea ce-i privește pe tinerii care vor 
intra in anul I universitar 1974—1975, 
aceștia vor fi școlarizați în cadrul 
noii organizări a instituțiilor înfiin
țate.

— Cum sc va desfășura 
concursul de admitere in anul 
universitar 1974—1975 7

— In aceleași condiții prevăzute de 
lege pentru toate facultățile și sec
țiile de specializare din celelalte cen
tre de invățâmint superior.

Mihai IORDANESCU

— în cuprinsul UNIVERSITĂȚII 
DIN GALAȚI vor funcționa Facul
tatea de mecanică, Facultatea de in
dustrie alimentară și tehnică piscico
lă. Facultatea de invățâmint peda
gogic. Primele două facultăți includ 
forme ale invâțămintului de lungă 
durată (ingineri) și de scurtă durată 
(subingineri). iar in cadrul acestora 
vor funcționa secții de nave, tehno
logia construcțiilor de mașini, mașini 
termice, tehnologia prelucrării la 
rece, industrie alimentară, tehnolo
gia produselor alimentare de origine 
animală, tehnologii extractive în in- 
Sustria alimentară, morărit-panifica- 
ție, construcții civile, industriale și 
agricole.

In cadrul INSTITUTULUI DE IN- 
VAȚAM1NT SUPERIOR DIN BAIA

cinema
• Un comisar acuză : PATRIA —
9: 12; 15; 18; 21. BUCUREȘTI — 
8.30; 11; 13.15; 1G: 18.30. 21, FA
VORIT — 9,15; 11.30; 13.45; 16;
lf.,15; 20,30, MODERN — 9: 11,15: 
13.30; 16; 18.15; 20.30.
• Secretul iul Buddha : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30: 16; 18.15; 
20.30.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9.45: 11.15.
• Lupul singuratic : DOINA — 
12.45; 15; 17,30.

Cel dinții — deși 
nu și cel mai. impor
tant personaj al pie
sei lui Corneliu Mar- 
cu, Onțoiu, este un 
tinăr autor in căuta
rea modelului uman 
viu, concret al viito
rului său scenariu 
TV. Onțoiu va re
nunța treptat la in
tenția sa inițială — 
aceea de a găsi un 
om al muncii exem
plar. Mulindu-se pe 
realitățile vieții (pe 
care dorește să 
le pună la temelia lu
crării sale), el va în
țelege că este ne
drept să distingă doar 
unul din miile de oa
meni deopotrivă ata
șați de munca lor, 
deopotrivă însuflețiți 
de idealul făuririi 
unei societăți noi. Va 
accepta la început su
gestia de a pune in 
centrul investigațiilor 
sale artistice frămin- 
târile unei echipe sau 
ale unei secții. Va 
opta, in cele din 
urmă, pentru un erou 
colectiv, format din 
cei mai buni din
tre cei mai buni, 
reprezentativ pentru 
frumusețea, noblețea, 
dăruirea. umanitatea 
majorității muncito
rilor din uzină : bi
roul organizației de 
partid.

„Personalitate pen
tru concurs" de Cor
neliu Marcu, scenariu 
încununat cu laurii 
juriului care i-a acor
dat premiul I la Con
cursul pe 1973 al Te
leviziunii și cu aten
ția miilor de tele
spectatori care l-au

urmărit transpus pe 
micul ecran cu puțină 
vreme in urmă, este 
„un omagiu adus 
partidului, gindirii și 
simțirii comuniste", 
spiritului de adevăr 
și dreptate, celui cri
tic și autocritic, de 
continuă autodepă- 
șire și perfecționare

orice schemă presta
bilită și că arta e 
străină de fotografie
rea mecanică a reali
tății.

„Personalitate pen
tru concurs" utilizea
ză o formulă compo
zițională cu atit mai 
ingenioasă cu cit pare 
o simplă transcriere a

• Program de filme documenta
re : DOINA — 19.45.
• Ce drum să alegi : SCALA —•
1L15; 13.45; 16.15; 18.45; 21.15, CA
PITOL — 9: 11,15; 13.30; 16:
13.30: 21.
• Rio Lobo : FESTIVAL — 9; 
11.15: 13.30; 16; 18,30: 21, EXCEL
SIOR — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 
2L MEIXJDIA — 9; 11.15 13.30; 16; 
13,30: 20.45.
o Ciprlan Porumbescu (ambele 
serii) : CASA FILMULUI — 16.
• Păcală : VOLGA — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20. MOȘILOR — 9: 
12,30; 16: 19.30, FLACĂRA — 9; 
11,45: 14.30: 17.15; 20.
• Marea hoinăreală : LUMIN A — 
9; 11.15; 13.30; 16; 18.30: 20.45.
o Dosar secret — 14.30, Inimi no
bile și alese — 16,30. Generație — 
18.45. Gertrud - 20.45 : CINEMA
TECA (sala Union).

Critica *1 Istoria noastră 
llteraift au înregistrat de-a 
lungul a trei jlecenii lu
crări remarcabile, consa
crate unor personalități re
prezentative ale culturii na
ționale, unor direcții, școli 
și curente Hterar-arfistice 
care au marcat puternic fi
zionomia intimă și evoluția 
culturii românești ; s-au 
realizat, de asemenea, is
torii literare ale unor e- 
poci însemnate, precum șl 
numeroase studii teoretice, 
dar se simțea, cu toate a- 
costea, imperios necesară 
apariția unei opere de sin
teză care sfi reliefeze tră
săturile proprii, distincte șl 
originale ale spiritualității 
noastre. Evident, o aseme
nea operă nu era ușor de 
realizat. Pentru aceasta era 
nevoie de un spirit erudit, 
cu un vast orizont de cul
tură, cu o temeinică in
formație. care, analizînd 
vreme îndelungată dife
rite opere, personalități 
și curente literare, su le 
poată, in sfirșit, sintetiza 
la un nivel teoretic, elevat, 
cuprinzător și nuanțat. O 
asemenea personalitate o 
întruchipează profesorul u- 
niversitar, criticul și isto
ricul literar Constantin Cio
praga. autorul recentei lu
crări Personalitatea litera
turii române, apărută la e- 
ditura ..Junimea" din Iași. 
Autorul ne dă acum o „în
cercare de sinteză" asupra 
personalității literaturii 
noastre care, „departe de 
orice fanatisme și apologie, 
dar cu voluptatea adevăru
lui, (...) reprezintă in esență 
puncte de vedere, poate 
mai exact o meditație des
pre literatura română in 
raport cu alte literaturi 
romanice sau de alt gen".

înțelegind prin persona
litatea unei literaturi ,.o 
noțiune sumă", Constantin 
Ciopraga, aducind impor
tante contribuții originale, 
vede in ea expresia unui 
ansamblu de individualități 
care se potențează reciproc, 
sugerind mai viu o anumi
tă direcție spirituală, decit 
dacă le-am considera in 
mod izolat. Dar personali
tatea unei literaturi nu e 
concepută ca o însumare 
mecanică a faptelor parti
culare. individuale, ci ca o 
sinteză in planul ideilor. 
Sinteza ca imagine dinami
că a întregului, avind ca 
finalitate explicarea marilor 
vocații individuale in mer
sul lor către împlinire, că
tre legile obiective din dia
lectica istoriei, sinteza ca 
expresie a personalității ri
nei culturi reprezintă un 
mod de convergență. în- 
tr-o asemenea perspectivă 
„Spiritualitatea popoarelor 
se autorelevă in creația, in 
acto, care înseamnă op
țiune, dialog cu existența, 
apel la eternitate, altfel 
spus : un mod de a po
lariza energiile și de a le 
conferi semnificații". In
tr-un asemenea context te
oretic, Constantin Ciopraga 
abordează in primul rind, 
cum era și firesc, problema 
specificului național care 
în datele lui fundamen
tale presupune o des
chidere spre existența ce 
a reflectat o conștiință 
colectivă. Analizînd cu fi
nețe teoriile lui G. Ibrăi- 
leanu, Tudor Vianu, Atha- 
nasie Joja, N. Iorga, M. Ra- 
lea, referitoare la specificul 
național, autorul propune 
noțiunea de personalitate 
pentru definirea' unei cul

se poartă în spiritul 
stimei pentru întregul 
colectiv de muncă și 
pentru individualita
tea, pentru opinia fie
căruia, ca și ai unei 
înalte responsabilități 
și exigențe.

Scenariul TV al lui 
Cornel i u Marcu con
turează astfel o ima-

turi, noțiune care Implică 
o sinteză a stilurilor fun
damentale, sinteză in con
tinuă devenire. Evident e 
cu toiul binevenită o ase
menea distincție, ceea ce 
nu presupune refuzul no
țiunii de specific național 
înțeleasă în evoluția ei dia
lectică, cu o sensibilă ex
tincție n sferei semantice, 
așa cum a fost folosită in 
ultimii ani cind prin noțiu
nea respectivă se Înțelegea 
nu numai universul folclo
ric tradițional șl rural, ci și 
acela citadin, cu toate Im
plicațiile Iul înnoitoare. No
țiunile acestea nu se exclud 
și Constantin Ciopraga pro
cedează potrivit utilizând 
ideoa de personalitate a li
teraturii române. Persona
litatea unei literaturi ca 
realitate globală, sin-

mitul ‘tragic al istoriei*, 
vizibil in destinul multor 
națiuni, s-a convertit, la 
noi, intr-o imensă voință 
de a trăi". Dominind me
reu obiceiul cercetat, cunos- 
cîndu-1 In toată profunzi
mea, diversitatea șl nuan
țele sale, Constantin Cio
praga ii surprinde atribute
le caracteristice, le defineș
te. subliniază adevăruri de 
o deosebită importanță teo
retică și practică pentru e- 
voluția literaturii române. 
Așa. de pildă, ei considera 
îndreptățit că noi ne ali
niem mai degrabă literatu
rilor de tip clasic, medite
ranean, și mal puțin ro
mantic. ceea ce nu înseam
nă că literatura noastră nu 
cunoaște o atare coordona
tă. Dominantă rămîne însă 
cea clasică. De aceea in

CRONICA LITERARĂ

Constantin CIOPRAGA:

Personalitatea
literatorii române
tetizatoare, înțeleasă ca 
o sulta neîntreruptă’ de 
revelații, se exprimă in 
specificitate și se contu
rează „din perspectiva unui 
spațiu modelat de istorie 
prelucrat necontenit, din 
mii de unghiuri", căci „nu 
c de conceput literatură cu 
identitate proprie, care să 
nu aibă un cadru specific, 
o cauzalitate istorică, un 
resort etnografic". De aceea 
ar fi fost poate de dorit ca 
autorul să sc refere cit de 
sumar la unele trăsături 
caracteristice ale spațiului 
geografic românesc, la ri
nele date istorice și la ci
teva elemente de etnoosi- 
hologie, cu atit mai mult 
cu cit lucrarea lui Con
stantin Ciopraga, prin ine
ditul ideilor, farmecul ex
presiei și valoarea ei in
trinsecă merită cu priso
sință să fie tradusă in limbi 
de largă răspîndire — com
pletată cu unele date pri
vind istoria noastră, civi
lizația și condițiile geogra
fice de la noi. implicate 
și acum în judecățile de va
loare exprimate. Conside- 
rindu-le insă pe unele sub
înțelese, autorul, un erudit 
autentic, se întreabă direct 
care sint constantele și Va
riabilele literaturii române, 
care îi e profilul, respectiv 
personalitatea, și răspunde 
convingător și îndrăzneț, 
cu o formulă aproape 
aforistică : „Nu sîntem, ca 
literatură națională, nici 
tragici, nici excesiv exube
ranți, ci așa cum ne-au 
fost împrejurările. Așa-nu-

creația românească na
tura este o componentă 
existențială care asigură 
echilibrul sufletesc și orien
tează spre Cosmos, spre 
spațiul deschis. De aceea a- 
vem de-a face cu o „rațio
nalizare" a lirismului. Ase
menea teze generale, expli
cite sau implicite și incor
porate in analiză, și multe 
alte contribuții teoretice din 
capitolele din prima parte 
a lucrării, se sprijină 
pe cercetarea minuțioasă, 
riguros științifică circum
scrisă la obiect și înaripată 
de îndrăzneala creatoare 
din studiile despre pilonii 
care țin edificiul literelor 
române. Constantin Cio
praga analizează, disecă 
fenomenele, le cercetează 
minuțios anumite laturi 
particulare cu intenția de
liberată de a sintetiza, de 
a da o judecată de valoare 
globală, unitară, asupra a- 
tributelor specifice ale cul
turii române. Autorul con
sideră. cu autoritatea spe
cialistului, că noțiunea de 
personalitate nu trebuie să 
se aplice numai la indivizi 
luați in parte, ci și la o li
teratură națională, in to
talitatea ei. Recunoscînd 
cu comprehensiune și cu 
toate nuanțele necesare că 
actul de creație este strict 
individual și irepetabil, 
Constantin Ciopraga a- 
preciază totuși, pe bună 
dreptate, că „oamenii de 
litere revelă ceea ce le dic
tează, intr-un mod sau al
tul, momentul istoric, eve
nimentele, pe scurt societa

tea cu structura ei. Influ
ențați de aceasta, scriitorii 
mari, reprezentativi, fixea
ză, modelează estetic și 
prind in încheieturi, la rin- 
du-le. fizionomia timpului 
lor. Așa slind lucrurile, in
tr-o privire panoramică 
părțile componente ale li
nei literaturi (scriitori, o- 
perc) nu-și pierd indivi
dualitatea, alâturindu-sc, 
regruplndu-se, completin- 
du-sc ; părțile scot in relief 
semnificații dominante, ca
re, la un alt nivel, afir
mă o personalitate-sinteză". 
Așa este Eminescu pentru 
români „o personalitate re
zumativă ; unul in toți", așa 
sint, din altă perspectivă 
priviți, Mihall Sadoveanu, 
Lucian Blaga, Vasilc Vol- 
culescu care, „luați îm
preună. sc potențează reci
proc, sugerind mai viu o a- 
nume direcție spirituală, 
decit conslderindu-i izolat". 
In viziunea autorului re
prezentativă este opera ce 
însumează datele esențiale 
ale colectivității căreia ii 
aparține creatorul respec
tiv. avind, totodată, o 
mare valoare estetică. Re
prezentativă și valoroa
să din punct de vedere 
estetic este literatura legată 
de solul patriei, de trecutul, 
prezentul și viitorul po
porului, de producțiile lui 
materiale și spirituale, crea
te pe tot spațiul geografic 
românesc și in toate mediile 
sociale. Remarcabile din a- 
ceastă perspectivă sint con
tribuțiile mediilor citadine. 
De altfel, partea intii a 
cărții se reazimâ in argu
mentele ei teoretice de bază 
pe solidele și sănătoasele 
principii eminesciene după 
care „Nici o literatură pu
ternică, sănătoasă, capabilă 
să determine spiritul unui 
popor, nu poate exista de
cit determinată ea însăși, 
la rindul ei, de spiritul a- 
celui popor, întemeiată a- 
dică pe baza largă a ge
niului național... Fără în
doială. există talente indi
viduale, dar ele trebuie sâ 
intre cu rădăcinile in pâ- 
mint, in modul de a fi al 
poporului lor, pentru a pro
duce ceva permanent". Nu
mai astfel, pare sâ spună 
printre rinduri autorul, un 
creator autentic iși poate 
defini personalitatea și 
fructifica talent,ul, numai 
astfel putem aduce contri
buții reale la patrimoniul 
culturii universale, adău
gind noi valori durabile li
teraturii române intre ale 
cărei dimensiuni definito
rii distingem patriotis
mul. umanismul. mili
tantismul, vocația rea
lului. Orice încercare de 
ignorare a acestor rea
lități, de mimare a unor 
sensibilități și structuri 
psihice străine dă sen
zația neplăcută de contra
făcut. de artificios și ne 
scoale practic din universul 
autentic al lumii românești 
căreia ii aparținem. Așa se 
explică faptul că toate ten
dințele artistice care ame
nințau echilibrul nostru 
clasic nu s-au putut afir
ma cu eficiență in litera
tura română. Ea ne a- 
rată limpede, cu argumente 
științifice de netăgăduit, 
că avem o personalitate 
creatoare puternică, origi
nală. demnă de stimă, că 
sîntem îndreptățiți sâ ne 
spunem răspicat cuvintul 
nostru în marele forum al 
lumii.

Ion DODU BĂLAN

murile subtile) at
mosfera de muncă a 
unei mari întreprin
deri. Pe de altă parte, 
înalta profeșionalitate 
a regizoarei Letitia Po
pa s-a demonstrat in 
felul in care a ales și 
a îndrumat interpret ii.

Remarcabilă mi s-a 
părut compoziția lui

RĂSPUNDEREA COMUNISTĂ 
personalele principale 

ale unei mie piese de televiziune

1

care caracterizează 
etica comunistă.

Piesa favorizează o 
meditație despre pro
cesul creației drama
tice. proces care abia 
începe cu documen
tarea „pe teren"; des
pre raportul dintre 
viată și artă, despre 
necesitatea inspirației 
din realitate, dar și 
dificultățile selecției 
și decantării esențe
lor. De asemenea : 
despre incontestabi
lul adevăr al eroului 
pozitiv și despre cli
șeele care pot ame
nința personajul po
zitiv al literaturii — 
atunci cind autorul 
uită că viata exclude

unui demers de cu
noaștere, a unei in
vestigații de reporter 
și scenarist. Eroii pie
sei sint in situația de 
a vorbi despre alții, 
mai ales de a-i sus
ține, relevindu-le me
ritele, calitățile, fap
tele, uneori însă și de 
a-i critica, de a-i re
aduce pe pămintul re
alității.

Vorbind despre cei
lalți, Gonțea, Stelian 
Bunea, Elena Costin. 
Viorica Manea. Vizi- 
ru, Cornea, se de
finesc pe ei. Fapt 
caracteristic pen
tru conștiința înain
tată, pentru atitudinea 
comunistă, dezbaterea

gine convingătoare a 
gindirii avansate a 
clasei muncitoare, o 
radiografie clară a re
lațiilor umane, a noi
lor conștiințe care se 
făuresc in procesul 
muncii.

Scenariul a benefi
ciat de o montare fe
ricită, atestind o foar
te exactă estimare a 
valorilor și dificultă
ților textului. (Regia : 
Letiția Popa, sceno
grafia : arh. T. Dinu- 
lescu). Felul in care 
au fost compuse ca
drele, relieful ima
ginii — a reușit 
să sugereze (prin de
taliile relevante, prin 
cursivitate, prin rit-

Costel Constantin in 
rolul tinărului ziarist 
și scenarist. C. Con
stantin a conceput un 
personaj modest, stin- 
jenit de complexi
tatea și diversita
tea tehnică și u- 
mană a fabricii (in 
care pătrunde cu do
rința de a cunoaște cit 
mai mult, cit mai 
grabnic), ezitant în 
formularea cererii 
sale, dar hotărit in 
raport cu țelurile ur
mărite ; atent la chi
pul oamenilor și la 
confruntările lor ; cu 
o intuiție sigură a fe
lului in care trebuie 
să-și modifice obiectul 
investigației scriitori

cești. Cornel Coman a 
conturat, de asemenea 
convingător, in trăsă
turi concise, portretul 
secretarului de partid, 
plin de tact și înțele
gere, dar minat de o 
durere ascunsă, abia 
perceptibilă — un bun 
moment al interpretă
rii sale fiind cel al 
mărturisirii simple și 
directe, in fața tova
rășilor. Remarcabile 
portrete ale celorlalți 
membri ai biroului, 
oameni de virste, cu 
experiențe de viată și 
totodată cu tempera
mente diferite au re
alizat și Mihai Mereu- 
ță (un muncitor mai 
in virstă, cu ginduri 
bine cumpănite, me
reu in ofensivă, în
zestrat cu o plă
cută locvacitate) ; Pe
tre Gheorghiu (Ste
lian), N. Grigore Bă- 
lănescu (Vasiliu), Ma
tei Alexandru (Bunea, 
unul dintre țăranii 
veniți la fabrică* in 
primii ani ai indus
trializării pentru ca 
să ajungă „domni"), 
Ovidiu Iuliu Moldo
van — Viziru, un tinăr 
foarte grav și energic, 
plin de răspunderea 
care-i apăsa pe umeri 
ca și Cornea, persona
jul interpretat de C. 
Diplan. O reușită con
tribuție la contra
punctul bine realizat 
al spectacolului au 
avut talentatele inter
prete ale rolurilor 
feminine, Draga Ol- 
teanu, Olga Bucătaru 
și Jeana Gorea.

Natalia STANCU

t V
PROGRAMUL I

10,00 — 17.00 Teleșcoală.
17.30 Telex.
17,35 Curs de limba germană. Lec

ția 88.
18,03 Teleglob. Astăzi, tn țara 

piramidelor. Documentar de 
Mihai Murgu.

18.25 întrebări șl răspunsuri • Mi- 
crogrupurlle — obiect de cer
cetare sociologică • Dicțio
nar economic ; Balanța de 
plăți externe • Rezervele de 
energie ale Terrel.

19,00 Bună seara, vacanță ! • Film 
serial : „George".

19.25 1001 de seri ; „Cine a furat 
apa ?“.

19.30 Telejurnal.
20,00 Seară pentru tineret.
21.30 Floarea din grădină. Emislu- 

ne-concurs pentru tineri in
terpreți de muzică populară.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Concertul orchestrei simfoni
ce a Radiotelevlziunil româ
ne. Transmisiunea primei 
părți. Dirijor : Antonio de 
Almeida (Franța). Solistă : 
Barbara Gubisch. In pro
gram : George Enescu — 
Sulta I pentru orchestră op. 
9, in do major ; Șapte cin- 
tece pe versuri de Clement 
Marot,

20,55 Telex.
21,00 Film serial de desene anima

te : „Pebbles și Bam-Bam au 
crescut".

21,45 Muzică distractivă cu forma
ția „Ritmic".

22,00 Cărți și idei. Opinii asupra 
lucrării „Probleme teoretice 
ale economiei capitaliste". 
Participă : Aurel Negucioiu, 
Gheorghe Crețolu și Vasile 
Ioța.

q Le Mans : VICTORIA — 8,30; 
11; 13,30; 16: 18,30: 21. BUZESTI 
— 9: 11,15: 13,30: 16; 18.15; 20.30, 
AURORA — 9; 11,15; 13.30; 15,45: 
10; 20.15.
• Țarul Ivan iși schimbă profe
sia : BUCEGI — 15,45: 18: 20.15.
q Porțile albastre ale orașului : 
COTROCENI — 13,45: 15.30: 18:
20.15, CENTRAL — 9,15; 11.30'
13,45: 16; 18.15; 20,30.
e Cea mai frumoasă seară din 
viața mea : GRIVITA — 9: 11.15: 
13,30; 16: 18,15; 20,30.
• Bărbați fără ocupație : RAHO
VA - 15.30; 18; 20,15.
e Cidul : GLORIA — 9; 12,30; 
16.15; 19.45. FLAMURA — 9; 12.30; 
16: 19.30.
• Vară tirzie : FERENTARI — 
15,30; 18; 20.15.
• Fantastica aventură a iui „Nep-

tun“ : DACIA — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20.30, LIRA — 15.30.
O Ceața : LIRA — 18; 20,15.
O Cintecul Norvegiei : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 19.
O Dincolo de nisipuri : PRO
GRESUL - 15,30; 18; 20,15.
© Aurul negru din Oklahoma : 
UNIREA — 15.45; 18; 20.15.
O Al șaptelea cartuș : PACEA — 
16; 18; 20, FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,15.
e Joe Kidd : CRINGAȘI — 16;
18.15.
O Călărețul fără cap t CIULEȘTI 
- 15.30; 18; 20,15.
• Marele vals : POPULAR — 
15.30; 19.
Q Proprietarii : COSMOS — 15,30; 
18; 20.15.
o Doi pe un balansoar : VIITO
RUL — 15.30; 18.
• Jucătorul : VIITORUL — 20,15.

• Prințul Bob : VITAN — 15.30; 
18; 20.15.
• Chemarea străbunilor : MUN
CA — 15,30; 18; 20,15.
• O floare șl doi grădinari : 
ARTA — 11: 15,30; 19.

teatre
• Radioteleviziunea romană (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Concert 
simfonic. Dirijor : Antonio de Al
meida (Franța). Dirijorul coru
lui : Aurel Grlgoraș. Solistă : 
Barbara Gubisch (R. D. Germa
nă). Program ; Festival Enescu- 
Mahler — 20.

• Opera Română : Don Pasquale
— 11. Lacul lebedelor — 19.
® Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19.30.
a Teatrul Național (sala mare) : 
Furtuna — 19,30, (sala Comedia) : 
SA nu-țl faci prăvălie cu scară
— 20.
a Teatrul de comedie : Volpone 
— 20.
o Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Chițimia — 20. (sala 
Studio) : Noile suferințe ale tinâ- 
rului „\V“ — 20.
o Teatrul Mic : Subiectul erau 
trandafirii — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Hamlet — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (sala 
Studio din Piața Amzel) : Pi
nocchio — 10.

• Teatru! „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pA- 
pușa — 17. (sala din str. Aca
demiei) : Un băiat isteț și un rege 
nătăfleț — io.
e Teatrul evreiesc de stat : Lozul 
cel mare — 19,30.
a Studioul LA.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Bucătăria — 20.
• Teatrul satirtc-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : „Pardon... 
scuzați... bonsoar î- — 19,30, (sala 
din Calea Victoriei nr. '174) : Vino 
să ne vezi desearA — 19,30.
• Teatrul de revista și comedie 
„Ion Vasllescu" : Reflectorul re
vistei — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
19.30.
• Circul „București" : Intllnire la 
circ — 16; 19,30.
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Mesaje de felicitare adresate 

Președintelui Republicii, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu <x 

liste Rr 
care le formulez in numele meu și al poporului brazilian, pentru 
ricirea dumneavoastră personală și prosperitatea poporului român.

azla alccerii Excelentei Voastre la Președinția Republicii Socia- 
>n Ania, vă r '£ s<’i acceptați sincerele mele felicitări și urările, pe 
' »---------- ,-------- ............................................. fe

ERNESTO GEISEL
Președintele Republicii Federative 

a Braziliei

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
După votul unanim prin care Parlamentul v-a ales în funcția nou 

creată de președinte al Republicii Socialiste România. țin să vă ex
prim felicitările mele personale și cele mal sincere urări. Cunosclnd 
interesul pe care dumneavoastră binevoiți a-1 arăta onerei înfăptuite 
de UNESCO si pe care 1-ațl dovedit din nou cu prilejul deschide- 
T'l la București a Conferinței miniștrilor europeni ai educației, sînt 
convins că relațiile de strînsă cooperare intre țara dumneavoastră și 
această organizație vor continua să se dezvolte sub înalta dumnea
voastră egidă, în interesul reciproc, în serviciul păcii.

RENE MAHEU
Director general al UNESCO

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Ca președinte al părții japoneze a Societății Mixte Roniprot pen
tru producția de proteine sintetice in stimata dumneavoastră țară, adre- 
<?z Excelenței Voastre felicitările noastre cu prilejul preluării funcției 
de președinte al Republicii Socialiste România, împreună cu urările 
noastre de cooperare și prietenie trainică.

K. KAWAMURA
Președinte

Dainippon Ink and Chemicals Inc.

D. A. Davies, secretar general al Organizației Mondiale de Me- 
teorologie, l-a rugat pe ambasadorul Republicii Socialiste România în 
Elveția să transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu prilejul alege
rii in funcția de președinte al Republicii Socialiste România, „fe
licitări sincere și cele mai bune urări din partea Organizației Mon
diale de Meteorologie cu această ocazie fericită".

Cu prilejul alegerii sale in funcția de președinte al Republicii So
cialiste România, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost adresate feli
citări și calde urări de către președintele grupului de prietenie Franța- 
România din Consiliul Parisului, Etienne de Veri court, și primarul ora
șului italian Lecco, Giacomo Frigerio.

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Vă rog să primiți cele mai sincere mulțumiri pentru foarte plă

cutul mesaj de felicitare pe care Excelența Voastră mi l-a trimis cu 
ocazia instalării mele în funcția de președinte al Republicii Federative 
a Braziliei, precum și asigurarea înaltei mele considerațiuni.

ERNESTO GEISEL
Președintele Republicii Federative 

a Braziliei

Întîlnire la C. C. al P. C. R.
Miercuri dimineața, tovarășul Ște

fan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
împreună cu tovarășii Ion Ceterchi, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
și Constantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., s-a intil- 
nit cu delegația partidului Uniunea 
pentru Progres Național — UPRONA

— din Burundi, condusă de Zacharie 
Mfubusa. membru al C.C. al 
UPRONA, guvernator al provinciei 
Bubana.

Cu acest prilej, într-o atmosferă 
cordială, au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea, in continuare, a 
raporturilor de prietenie și colabora
re dintre P.C.R. și UPRONA.

întoarcerea delegației Consiliului Central 
al U. G. S. R.

Miercuri seara s-n înapoiat in 
Capitală, după vizitele făcute In 
Egipt, Siria șt Turcia, delegația Con
siliului Central al Uniunii Generale 
a Sindicalelor din România, condusă 
de tovarășul Mihai Dales, prcșcdln- 
’ • Con iUultil Central al U.G.S.R.

Un sosire, delegația a fost salutată 
de tovarășul Gheorghc Petrescu, vi

cepreședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R., de secretari ai Consi
liului Central, do activiști ai U G.S.R.

Au fost prezenți Muhsvn Sayadi, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Arabe Siriene, precum și 
reprezentanți ni Ambasadei Republi
cii Arabe Egipt.

(Agerprcs)

Sosirea unei delegații a Comitetului 
de Eliberare al Organizației Unității Africane

Miercuri a sosit in Capitală de
legația Comitetului de Eliberare al 
Organizației Unității Africane, con
dusă de ministrul de externe soma
lez Omar Arleh Ghalib, președintele 
in exercițiu al comitetului, care va 
face o vizită in țara noastră. Din 
delegație fac parte : Peter Onu. a- 
sistent al secretarului general al 
O.V.A. pentru probleme politice, lo
ot. col. Hashim Mbita. secretar e- 
X'cutiv al Comitetului d’ Eliberare, 
Ngnndu Mualaba, membru pentru 
Zair al Comitetului de Eliberare, 
Ahmed Sidky, asistent pentru pro
blemele de apărare nl secretarului 
executiv al Comitetului de Elibe
rare.

La aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de Nicolae Ghenea, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. Constantin Vasiliu. adjunct

d»' sef de secție la C.C. al P.C.R.. 
Stefan Pavel, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., Sanda Rangheț, 
secretar al Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii. loan Botar, 
membru in consiliul dc conducere 
al Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia $i Africa.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice ai unor țări africane 
acreditați la București.

★
Delegația Comitetului dc Eliberare 

al Organizației Unității Africane, con
dusă de Omar Arteh Ghalib, ministru 
dc externe al Republicii Democrate 
Somalia, președintele in exercițiu al 
comitetului, a fost primită, miercuri, 
la Ministerul Afacerilor Externe, de 
Vasile Gliga și Nicolae Ghenea, ad- 
juncți ai ministrului.

(Agerprcs)

Trimisul special al sultanului Omanului a părăsit Capitala
Miercuri dimineața a părăsit Ca

pitala Yusuf Alawy, subsecretar de 
stat al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Omanului, trimis special al 
sultanului Qabus Bin Said.

La aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de Nicolae Ghenea, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, de funcționari superiori din 
M.A.E.

Curs de pregătire a cadrelor sindicale 
din țări latino-americane

La Școala centrală pentru pregă
tirea cadrelor sindicale din cadrul 
Academiei „Ștefan Gheorghiu" s-a 
deschis miercuri un nou curs la 
care au fost invitați reprezentanți 
ai centralelor sindicale dintr-o serie 
de țări latino-americane, precum și 
din partea Congresului pentru Uni
tatea Sindicală a Oamenilor Muncii 
din America Latină (C.P.U.S.T.A.L.). 
Cursul este organizat dc Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România.

Participanții au fost salutați de 
tovarășul Gheorghe Petrescu, vice
președinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R., care a arătat că vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. in mai multe țări latino-ameri
cane a pus temeliile unei conlucrări 
trainice. îndelungate, pe multiple 
planuri, a constituit o puternică ma

nifestare a hotăriril de a întări prie
tenia și solidaritatea intre popoarele 
noastre.

Oaspeții au relevat, la rindul lor, 
importanța deosebită a vizitei pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, in 
unele țări din America Latină. 
Cursanții au exprimat mulțumiri 
conducerii U.G.S.R. pentru efortu
rile depuse în organizarea unor 
cursuri de acest fel, care constituie 
un ajutor internaționalist dat acti
viștilor sindicali din țările latino- 
americane, și au urat oamenilor 
muncii și întregului popor român 
noi succese in opera de construire 
a societății socialiste.

Un curs similar pentru pregătirea 
cadrelor sindicale din numeroase 
țări din America Latină și Africa a 
fost organizat anul trecut.

(Agerpres)

Cronica zilei
Tovarășul Miron Constantincscu, 

președintele Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România, a 
primii telegrame de felicitare cu 
prilejul alegerii sale In această func
ție din partea președintelui Con
siliului Național al Parlamentului 
Austriei, Anton Benya, și a președin
telui Adunării de Stat a Republicii 
Populare Ungare, Apro Antal.

★
Miercuri dimineața. Ion Pâțan, 

Vlcoprim-minlstru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior, a primit 
delegația economică vest-germnnă, 
condusă de Hans GUnther Sohl, 
președintele Federației industriilor 
din R.F.G,

în timpul convorbirii au fost abor
date diverse aspecte ale conlucrării 
dintre industria românească și ceu 
vest-germanâ.

♦
Tovarășul George Macovescu, mi

nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, a primit o 
telegramă dc mulțumiri din partea 
lui Antonio Francisco Azercdo da 
Silveira pentru felicitările transmi
se cu prilejul instalării sale in func
ția de ministru al relațiilor externe 
al Republicii Federative a Brazi
liei.

★
După o vizită Întreprinsă In țara 

noastră, delegația economică din 
Trinidad-Tobago, condusă de Euge
nio Moore, consilier economic al pri
mului ministru, a părăsii, miercuri. 
Capitala.

★
Miercuri dimineață a părăsit Ca

pitala Fouad M’BâzZaa, ministrul 
tineretului și sportului din Republi
ca Tunisiană, care a efectuat o vi
zita in România, la invitația minis
trului pentru problemele tineretului 
din țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost salutată de tovarășul 
Ion Traian ștefănescu, ministru pen
tru problemele tineretului, și general- 
locotenent Marin Dragnfea, prlm-vice- 
președinte al C.N.E.F.S,, de repre
zentanți ai C.C. al U.T.C. șl 
C.N.E.F.S.

★
La 10 aprilie, la Ministerul Afa

cerilor Externe a avut loc semnarea 
Programului de colaborare in dome
niul culturii și științei intre Repu
blica Socialistă România și Suedia 
pentru 1974 și, preliminar, pentru 
1975. El prevede schimburi în dome
niile științei, ocrotirii sănătății, in- 
vățămintului și culturii.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de Ion Roșianu, director 
adjunct in Ministerul Afacerilor Ex- 
t rne, iar din partea suedeză de 
John W. Wallden. director in Insti
tutul Suedez din Stockholm.

La semnare au fost prezenți Vasile 
Gliga. adjunct al ministrului afaceri
lor externe. Ion Dodu Bălan, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, funcționari su
periori din M.A.E., alți reprezentanți 
ai unor instituții culturale și știin
țifice românești.

De asemenea, a luat parte amba
sadorul Suediei la București, Curt 
Leijpn.
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Ziua internațională a foștilor 
deținuți și deportați 
politici antifasciști

A intrat In tradiția cercurilor largi 
ale opiniei publice progresiste din 
lumea întreagă de a comemora la 11 
aprilie Ziua internațională a foștilor 
deținuți și deportați politici antifas
ciști, expresie a omagiului adus mi
lioanelor dc oameni care, in nu
mele idealurilor de libertate. pace 
și progres, s-au ridicat cu bărbăție 
infruntind prigoana fascismului, au 
suferit și au pierit în închisori și in 
lagărele hitlcriste de exterminare. 
Un omagiu și, in același timp, un 
angaiament solemn al întregii ome
niri Iubitoare de pace de a veghea 
șl a milita activ ca ororii? fascis
mului să nu se mal repete niciodată.

Alegerea zilei de 11 aprilie evocă 
evenimentele petrecute cu 29 de ani 
In urmă, in 1945. cind in lagărul de 
la Buchenwald s-a dat semnalul 
răscoalei Împotriva zbirilor SS-iști. 
Era momentul cind. sub ofensiva 
hotărltoare a Armatei Sovietice, sub 
loviturile armatelor celorlalte forte 
ale coaliției antifasciste, mașina de 
război hitleristă se afla in pragul 
distrugerii finale.

In marea bătălie a popoarelor, 
lupta forțelor armate ale statelor pe 
fronturile antihitleriste s-a conjugat 
organic cu dezvoltarea acțiunilor de 
rezistentă In țările cotropite. Anga- 
lind forțele progresiste si democra
tice împotriva dușmanului comun, 
mișcarea dc rezistență s-a transfor
mat intr-o largă și eroică luntă de 
masă a popoarelor, care a provocat 
pierderi erele, in oameni, materiale 
și armament, cotropitorilor hilleriști. 
în încercarea de a stăvili prin te
roare această mișcare, au fost puse 
în aplicare mijloacele de represiune 
cele mai sălbatice. Zeci si zeci de 
mii de antifasciști și luptători din 
rezistentă au fost executați, au pie
rit schingiuiți. au fost deportați in 
lagărele de exterminare. La Buchen
wald. Oswiecim, Treblinka si in alte 
„uzine ale morții" și-au pierdut via
ta milioane de oameni, uciși cu o 
cruzime fără margini.

Omenirea va păstra de-a pururi re
cunoștință popoarelor Uniunii Sovie
tice pentru contribuția lor hotări
toare la înfringerca mașinii de război 
hitleriste. ostașilor celorlalte state 
participante la coaliția antihitleristă, 
tuturor celor care au luptat și s-au 
jertfit pentru nobila cauză a salvării 
omenirii de fascism. Hotărirea cu 
care poporul român s-a angajat in 
lupta antihitleristă, jertfele aduse 
de comuniști și de atiția alți patrioți 
In lupta împotriva ocupanților na
ziști. însemnătatea insurecției na
ționale antifasciste armate de la 23

August pentru prăbușirea frontului 
hitlcrist din sud-cstul Europei, apor
tul de singe al Întregii armat® 
române la eliberarea țării șl apoi a 
altor țări pină la victoria finală si
tuează România Ia un loc de cinste 
In această privință.

în sala muzeului amenajat la 
Buchenwald o urnă de marmură, 
acoperită cu aticii, păstrează sim
bolic pămlnt, adus de foștii rezis
tent! și supraviețuitori, din toate 
lagărele de concentrare — pămint 
udat cu sîngele atitor și atltor mar
tiri — ca „simbol al luptei comune 
pentru libertatea șl securitatea po
poarelor". In șirul de steaguri, a- 
parținind tuturor țârilor ai căror 
fii și-nu adus jertfa de singe pen
tru zdrobirea fascismului, este așe
zat și drapelul Republicii Socialiste 
România.

Angajate in vasta operă postbelică 
de refacere și reconstrucție, po
poarele europene au râmas credin
cioase angajamentului de a face to
tul pentru a împiedica reeditarea 
coșmarului fascist, de a-șl asigura un 
viitor prosper, in condiții dc pace, 
libertate și independență. La Împli
nirea acestui deziderat, foștii deți
nuți și deportați antifasciști, in rin- 
durile cărora se numără multi mili- 
tanți comuniști din România, iși aduc 
contribuția activă. Participanții la 
Congresul al VlI-lea al Federației 
Internaționale a Rezistenților (F.I.R.). 
desfășurat in noiembrie trecut la 
Paris, și-au luat angajamentul să 
sprijine prin toate mijloacele, prin 
acțiuni specifice organizațiilor gru
pate in cadrul F.I.R., eforturile ge
nerale în vederea transformării con
tinentului nostru intr-o vastă zonă a 
păcii, securității și colaborării egale 
în drepturi. Acestui scop ii servește 
și apelul „Pentru o Europă a păcii", 
lansat de F.I.R.

Păstrind neștearsă amintirea celor 
ce și-au jertfit viața In lupta împo
triva fascismului, poporul nostru iși 
exprimă hotărirea de a-și consacra 
toate eforturile creatoare pentru ob
ținerea de noi succese in construirea 
socialismului in România, de a ac
ționa cu aceeași nestrămutată con
vingere pentru consolidarea cursului 
nou in viața internațională, pentru 
realizarea securității europene, pen
tru statornicirea unor relații noi. de
mocratice intre toate statele, pentru 
zădărnicirea acțiunilor cercurilor 
reacționare, militariste, a politicii im
perialiste, pentru triumful năzuințe
lor de pace, securitate și colaborare 
scumpe întregii omeniri.

P. STANCESCU

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și H aprilie. In țară : Vremea va 
continua sâ se încălzească In prima 
parte a intervalului. Cerul va fi va
riabil. tnnorări mai accentuate se vor 
produce in ultimele zile in jumătatea 
de sud-vest, unde va ploua slab. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse noap
tea intre 2—12 grade, iar maximele vor 
urca ziua intre 14—24 de grade. In 
București : Vreme In general frumoa
să. cu cer variabil, mal mult senin 
noaptea. Vint in general slab. Tempe
ratura in creștere.

A apărut revista 
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PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 10 APRILIE 
1974 :

Extragerea I : 34 44 2 32 13 33.
Extragerea a II-a : 15 42 45 16 10.
FOND GENERAL DE ClȘTIGURI: 

1 015 180 Iei.

TENIS DE MASĂ
Încheierea primei părți 

a campionatelor europene
Odată cu desfășurarea finalelor 

pe echipe, s-a încheiat prima parte 
a campionatelor europene de tenis 
de masă de la Novi Sad.

La masculin, titlul de campioană 
continentală a revenit principalei 
favorite, selecționata Suediei, care 
in finală a dispus cu 5—3 de echipa 
Ungariei.

Clasamentul final al probei : 1.
Suedia : 2. Ungaria ; 3. Iugoslavia ; 
4. Cehoslovacia ; 5. U.R.S.S. ; 6. An
glia ; 7. Franța ; 8. R. F. Germania ; 
9. România ; 10. Austria ; 11. Dane
marca ; 12. Olanda etc.

După cum s-a mai anunțat, tur
neul feminin a fost ciștigat de for
mația U.R.S.S., învingătoare cu 3—1 
in finala susținută cu selecționata 
Ungariei.

Clasamentul final : 1. U.R.S.S. ; 2. 
Ungaria ; 3. Cehoslovacia ; 4. An
glia ; 3. România etc.

ÎN CÎTEVA RÎNDUR1
ASEARA LA CLUJ a avut loc în- 

tîlnirea amicală de baschet dintre se
lecționata masculină a României șl 
formația sovietică R.T.I. Minsk. Me
ciul s-a terminat cu scorul de 86—83 
(37—40) in favoarea baschetbaliștilor 
români.

CAMPIONATUL MONDIAL DE 
HOCHEI. — La Helsinki au conti
nuat întrecerile Campionatului mon
dial de hochei pe gheață (grupa A). 
Selecționata Suediei a in vin s cu 
scorul de 10^—1 (3—1, 3—0, 4—0) for
mația R. D. Germane. Intr-un alt 
joc, reprezentativele Poloniei și 
Finlandei au terminat la egalitate ; 
2—2 (0—1. 2—1, 0—0).

Miercuri seara a avut loc întil- 
nirea dintre selecționatele Ceho
slovaciei și U.R.S.S., singure neîn
vinse in cele trei etape anterioare. 
Partida s-a terminat cu scorul de 
7—2 (3—0. 3—0. 1—2) in favoarea ho- 
chciștilor cehoslovaci.

ȘAH. — După trei runde, in tur
neul internațional de șah de la Los 
Angeles pe primul loc se află Edgar 
Mednis și Anthony Saidy, care tota
lizează cite 2,5 puncte. Șahistul ro
mân, marele maestru internațional

FOTBAL : Isri, în semifinalele cupelor europene
• Disputat la Budapesta, in cadrul 

semifinalelor „Cupei campionilor eu- 
peni" la fotbal, meciul dintre echipa 
maghiară Ujpest Dozsa și Bayern 
Mtinchen s-a terminat la egalitate : 
1—1 (0-0).

• Intr-un meci pentru semifinalele 
competiției de fotbal „Cupa U.E.F.A.", 
echipa engleză Tottenham Hotspur a 
învins in deplasare cu scorul dc 2—1 
(2—0) formația Lokomotiv Leipzig.

, ★In cadrul campionatului european

de fotbal, rezervat echipelor de ti
neret, selecționata U.R.S.S. a invins, 
la Erevan, cu scorul de 6—0 (5—0) 
formația Cehoslovaciei.

Pe stadionul „1 Mai" din Drobeta 
Turnu-Severin ieri s-a disputat intil- 
nirea amicală de fotbal dintre selec
ționatele diviziilor B din Iugoslavia 
și România. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 4-3 (3-1) in favoarea fotba
liștilor români. Golurile echipei 
noastre au fost marcate de Petrescu 
(2), Petre Victor și Radu.

Florin Gheorghiu ocupă locul 3—4, 
la egalitate cu iugoslavul Gligorici. 
fiecare cu cite 2 puncte. In runda a 
treia, Florin Gheorghiu a remizat cu 
Ruy Lopez. Mednis a ciștigat la 
Norman, iar Saidy l-a invins pe 
Kaufman. In runda a 4-a, Mednis 
va juca cu Florin Gheorghiu, care 
va avea negrele.

HANDBAL. „CUPA ȚARILOR 
LATINE". — în ziua a doua a com
petiției internaționale masculine de 
handbal „Cupa țărilor latine", tur
neu rezervat echipelor de tineret 
care se desfășoară in localitatea ita
liană Teramo, selecționata Italiei a 
învins cu scorul de 19—13 formația 
Marocului în celelalte două partide 
disputate s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Portugalia — Canada 
19—12 ; Brazilia — Argentina 13—12.

Echipele României, Franței și Spa
niei au avut zi liberă.

TENIS. • Turneul de la Monte 
Carlo a continuat cu partidele turu
lui doi. Ilie Năstase l-a invins cu 
2-6, 6-4, 6-0 pe australianul Allan 
Stone. Mike Estep (S.U.A.) a ciștigat 
cu 6-4. 6-3 in fața lui Ray Ruffels 
(Australia), in timp ce Balasz Taroczi 
(Ungaria) l-a eliminat cu 6-2, 6-2 pe 
vest-germanul Hans Pohmann, Cele
lalte jocuri au fost întrerupte din 
cauza ploii. • Turneul internațional 
de tenis de la Orlando (Florida) a 
programat ultimele partide din tu
rul I al probei de simplu. Austra
lianul John Newcombe, principalul 
favorit al concursului, l-a eliminat 
in două seturi : 6—1, 6—1 pe ameri
canul Frank Froehling. Campionul 
sovietic Aleksandr Metreveli l-a in
vins cu 6—l, 2—6, 6—1 pe Jeff Bo- 
rowiak (S.U.A.), iar chilianul Jaime 
Filoll a dispus cu 6—3, 6—3 de Ze- 
liko Franulovici (Iugoslavia).

„DER SPIEGEL":

Cu muzică... spre faliment
Faimoasa Metropolitan Opera din New York se vede confrun

tată cu cea mai serioasă criză din existența sa de 90 de ani. Ase
menea ci, și alte teatre lirice, ansambluri și orchestre simfonice au 
de luptat cu mari greutăți financiare. Revista vest-germană „DER 
SPIEGEL", din care reproducem textul dc mai jos. descrie acest fe
nomen cu repercusiuni asupra întregii vieți artistice din Statele Unite.

Ornamente aurii împodobesc tava
nul. Sala de spectacol e placată cu 
lemn de trandafir congolez ; lustrele 
de cristal au fost aduse din Viena, 
marmura albă a treptelor e de Car
rara, iar foaierul este pictat de 
Marc Chagall. Metropolitan Opera 
din New York este o „regină" a cen
trelor muzicale ale America, scria 
cindva revista „Newsweek".

Dar iată că maiestatea sa, numită 
pe scurt „Met" — cea mai mare, mat 
modernă și scumpă operă a Lumii 
Noi — este amenințată de faliment. 
Cu un deficit de 7,8 milioane dolari 
in ultimul sezon, nobila casă a mu
zicii bune a intrat intr-o „criză pe 
viață și moarte".

Cheltuielile de funcționare ale 
prestigioasei scene se ridică la 1.35 
milioane dolari anual, in timp ce re
prezentațiile înghit, fiecare, o sumă 
ce reprezintă o dată și jumătate fața 
de ceea ce se obține din încasări, 
„înainte, pierdeam la fiecare ridicare 
a cortinei cite JO 000 de dolari — se 
plinge președintele Metropolitanului, 
George S. Moore ; astăzi, pierdem 
cite 30 000". Dar, in ciuda faptului că 
încasările au înregistrat o ușoară 
creștere, iar din cele 3 800 de fotolii 
de pluș 93 la sută sint ocupate, bilan
țul făcut de managerul general,

„Partid - inima țării"
(Urmare din pag. D
mici prin fauna și flo
ra care le populează.

In poezie, pionierii 
mici și mari beneficia
ză de o bună literatu
ră contemporană iscă
lită de poeți de t*»a- 
te generațiile, de la 
„Papuciada" Iui Că
rnii Petrescu sau „Stu
pul* lui Argh^zi. la 
versurile multor poeți 
de azi.

Am insistat asupra 
literaturii pentru copii 
pentru că aici e punc
tul mai delicat. mai 
de vocație al festiva
lului. Literatura pen
tru tineret, pentru u- 
teciști începe deja să 
se suprapună literatu
rii pentru maturi — 
capitolul închinat a- 
dolescenței fiind doar 
granița dintre două 
virste. Salutul spus 
copilăriei cu chioiul. 
Nu cred că rămlnejn 
merpu eonii. chiar 
dacă aforismul lui 
Brâncuși sună etern 
de frumos. Cred că 
In epoca modernă, 
prin marele acces la 
carte, la toate mij
loace’.? de informa
re. prin îndrumarea 
de către partid a li

teraturii și prin inte
grarea ei in sistemul 
educațional, nu mai 
răminem veșnic copii, 
ci copiii devin maturi 
prin gindire, prin po
sibilitățile de realiza
re. De aceea, trecerea 
de la literatura unei 
virste la alta se face 
nesimțit de repede, in
tre abecedar și roma
nul fantastico-științi- 
fic fiind astăzi abia 
un apostrof.

Aceasta nu înseam
nă că uteciștilor noștri 
le sint dedicate sufi
ciente cărți, piese de 
teatru din care să 
poată alege cind 
e vorba de literatura 
ce-i reprezintă. Din 
ilegalitate avem mai 
mult memorii decit 
o-pere de artă pentru 
tineret; și e regreta
bil că viața tinerilor 
luptători comuniști a 
constituit de prea pu
ține ori un punct de 
pornire, firește spre 
ficțiune, a unor ooere 
d® artă. Sintr-m. d® a- 
semenea. încă datori 
față de tulburătoarea 
eoone® socialistă în 
care tinerii săvirș®sc 
aș«»-ri«e1e miracole pâ- 
minteș’i. Or. mi s? 
pare că prea arareori,

și nu cu cele mai 
bune mijloace artisti
ce, exaltăm in artă 
virtuțile morale ale ti
nerilor, trăsăturile pu
re ale virstei lor.

Iată cite paranteze 
deschide un festival 
literar. Pentru că li
teratura e viață și pen
tru că ea se referă la 
viața generațiilor ti
nere. în contextul a- 
cestui an. cu coloane
le de sprijin ale celor 
30 de ani de la Elibe
rare și ale Congresu
lui al Unsprezecelea, 
toate înțelesurile festi
valului de verb trans
figurat, reexprimat de 
elevii României so
cialiste, sună — sub 
bolta timpului — in 
numele prezentului și 
al viitorului. Debutul 
la Oradea al festiva
lului are o semnifica
ție in plus, avind in 
vedere fantul că nu
mai deunăzi literații- 
studenti s-au întrecut 
șt ei In același oraș. 
T.a margine de țară, 
dar cu inima in inima 
ei. Bihorul rămine des
chis — ca toate loca
litățile patriei — tutu
ror manifestărilor de 
artă.

La sediul Organizației Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare Industrială 
(O.N.U.D.I.) a fost dat publicității ra
portul anual pe 1973 al directorului 
său executiv, document consacrat 
activităților desfășurate in răstimpul 
ultimelor 12 luni, in cadrul organiza
ției, precum și planurilor de per
spectivă ale acesteia, in vederea spri
jinirii eforturilor de industrializare 
ale țărilor in curs dc dezvoltare. Ra
portul— care constituie un material 
de referință al sesiunii din luna mai 
a Consiliului pentru dezvoltare indus
trială (principalul organ al O.N.U.D.I.) 
— oglindește atit preocupările actua
le ale țărilor in curs de dezvoltare 
in domeniul industrial, cit și activi
tățile vizind folosirea tot mai eficien
tă a O.N.U.D.I. ca instrument spe
cific de cooperare intre state in do- 
mehiul industrializării.

Procesul industrializării, care se 
manifestă la scară națională in 
țările angajate pe calea indus
trializării — notează raportul men
ționat — are la baza mobili
zarea eforturilor proprii, a resur
selor umane și materiale ale fiecărui 
stat ; in același timp, progresul in
dustrial presupune sprijinirea acestor 
eforturi de către comunitatea inter
națională în diverse modalități și pe 
diverse planuri, inclusiv in domeniile 
asistenței științifice, tehnologice și 
financiare.

„Acest fant — arată documen
tul — iși găsește o reflectare cres- 
cindă și in progresele și proiectele 
elaborate in țările in curs de dez
voltare, care primesc asistență prin 
intermediu! O.N.U.D.I.". In această 
ordine de id-'i. menționează fap
tul că in cursul anului 1973 activi
tățile O.N.U.D.I. legate de dezvolta
rea Industrială s-au extins șl perfec
ționat, atit in ce privește cooperarea 
intre organizație și diferite țări in

curs de dezvoltare, cit și pe plan re
gional (Africa, America Latină, Asia 
și Extremul Orient, Europa și Orien
tul Mijlociu).

Privitor la activitatea O.N.U.D.I. in 
aria geografică europeană, raportul 
pornește de la realitatea că in par
tea de sud a acestui continent există

perii propriu-zise a procesului de in
dustrializare.

„în anul 1971, se arată în raport, 
O.N.U.D.I. a introdus o nouă formă 
de cooperare in această regiune prin 
crearea, împreună cu guvernul Româ
niei, a Centrului comun O.N.U.D.I.— 
România pentru cooperarea indus-

Pentru accelerarea 
progresului țărilor 

în curs de dezvoltare 
(RAPORTUL PE 1973 AL ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR

UNITE PENTRU DEZVOLTARE INDUSTRIALĂ)

o serie de țări în curs de dezvoltare 
„care sint din punct de vedere in
dustrial relativ avansate și au un 
nivel de trai inalt și un produs na
țional relativ important". Cerința 
majoră a acestor țări, scrie raportul, 
constă In a primi asistență „pentru 
soluționarea anumitor probleme cri
tice și specifice, cum sint pregătirea 
specialiștilor în organizarea indus
trială și management, marketing, fi
nanțe, utilizarea eficientă a tehnolo
giilor avansate". Pentru alte țâri din 
această zonă, continuă raportul, este 
nevoie de asistență in vederea ince-

trială, in domeniul industriei chimi
ce și petrochimice. Dc la început, 
activitățile acestui centru s-au dove
dit de o importanță semnificativă".

Raportul directorului executiv al 
O.N.U.D.I. detaliază diferitele activi
tăți desfășurate de organizație in ve
derea dezvoltării industriale, a valo
rificării resurselor naturale și, in ge
neral, a propășirii economice a țări
lor in curs de dezvoltare. O atenție 
deosebită, se subliniază, a fost acor
dată diversificării formelor de coo
perare intre țările in curs de dezvol
tare, sprijinirii eforturilor de eman
cipare a țărilor mai puțin dezvoltate,

sporirii volumului și diversificării 
exporturilor de produse manufactu
rate, care să permită țărilor in curs 
de dezvoltare o mai mare participare 
la diviziunea internațională a muncii 
și la circuitul schimburilor comercia
le între state.

Apreciind că actuala sesiune ex
traordinară a Adunării Generale a 
O.N.U., consacrată problemelor ener
giei, materiilor prime și dezvoltării, 
ca și cea de a doua conferință gene
rală a O.N.U.D.I. prevăzută a avea 
loc in martie 1975 la Lima, vor con
stitui prilejuri pentru examinarea, in
tr-un cadru larg, a unor probleme de 
cea mai mare importanță pentru ță
rile în curs de dezvoltare, raportul 
subliniază că Organizația Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare Industrială 
se va găsi in fața unor noi respon
sabilități in ce privește sprijinirea 
eforturilor de industrializare a țărilor 
lumii. „Țările in curs de dezvoltare
— se arată in concluziile raportului
— așteaptă ca O.N.U.D.I. să răspundă 
Intr-o măsură mai operativă și mai 
eficientă cerințelor lor. Puternica 
dezvoltare economică și socială care 
a avut Ioc, îndeosebi în ultimii cițiva 
ani, in țările in curs de industriali
zare reprezintă o platformă pentru 
noi eforturi importante ale acestor 
state in vederea accelerării procesu
lui dezvoltării lor industriale".

în această perspectivă, încheie ra
portul, O.N.U.D.I. este chemată să-și 
aducă o contribuție tot mai impor
tantă la cauza dezvoltării, să-și spo
rească rolul in cadrul instituțional al 
O.N.U., ca instrument specific de coo
perare internațională, in vederea 
industrializării țărilor in curs dc dez
voltare, a promovării unor relații 
noi, pe deplin echitabile, intre toate 
statele lumii.

Cornellu VLAD 
Geneva

Schuyler Chapin, este același: „Sin- 
tem la pămint".

„Regina" e supusă acum, întru în
sănătoșire, unei diete aspre : timpul 
rezervat probelor este scurtat, re
pertoriul redus și se recurge din ce 
in ce mai des la cintărețl de mina a 
doua. Reprezentațiile estivale in aer 
liber au fost contramandate in acest 
an. „Mini-Met", scena experimenta
lă de pe lingă Metropolitan, este, 
deocamdată, închisă. Stagiunea va fi 
redusă de la 31 la 27 de săptămini.

Acest regim a determinat pe nu
meroși artiști să părăsească Metro
politanul. De fapt, strimtorarea și 
crizele nu sint ceva nou pentru Met. 
Acest Colosseum al belcanto-ului a 
avut întotdeauna probleme finan
ciare. An de an, consiliul de condu
cere al Metropolitanului — cu cei 
50 de membri ai săi, de două ori 
mai numeros decit cel al firmei 
„General Motors" — iși intonează 
„bocetul financiar". Acum, în condi
țiile unor prețuri în continuă creș
tere, și cei ce subvenționează insti
tuția se arată mai puțin generoși, și 
totuși Met depinde de aceștia. In 
timp ce opera din Stockholm, de 
pildă, este subvenționată in procent 
de 90 la sută de către stat, iar opera 
de stat din Hamburg in procent de 
peste 75 la sută, bugetul Metropoli
tanului beneficiază din partea sta
tului doar de firimituri sporadice.

Nefinanțată, instituția este ame
nințată cu ruina. In septembrie deja 
îl aștepta pe Chapin o nouă rundă 
de negocieri pentru îmbunătățirea 
salariilor a 1000 de angajați. In caz 
contrar, se putea sconta pe un acut 
conflict de muncă, după mode
lul altor instituții similare. La înce
putul lui septembrie 1973, New 
York City Opera, principala rivală a 
Metropolitanului, și-a întrerupt timp 
de 3 săptămini activitatea. New York 
City Ballet, corpul de balet fruntaș 
al Statelor Unite, a ratat chiar re
prezentația de gală prilejuită de cel 
de-al 25-lea jubileu : cei 83 de dan
satori au declarat o grevă de 24 de 
zile. Cei 106 membri ai filarmonicii 
newyorkezc au făcut o „pauză" de 
zece săptămini. Orchestra, odinioară 
„simbol al stabilității" (..New York 
Times") a pierdut astfel, pentru 
fiecare săptămină, 45 000 dolari, iar 
publicul a fost privat de 44 concer
te. Ciclul „Faust", inițiat de dirijo
rul Pierre Boulez, se materializează 
cu serioase lacune.

In căutare de noi surse financia
re, marile orchestre părăsesc tot 
mai frecvent localurile lor. Filarmo
nica din Detroit se coboară pină la 
a da „serenade de mic dejun". In 
San Antonio muzicieni cintă prin 
complexe comerciale. Sir Georg Sol
ti, prim-dirijor la Chicago, și-a scos 
oamenii să cinte pe terenul univer
sității.

In pofida acestor tentative de e- 
mancipare, scenele lirice și orches
trele americane, in dependența lor 
față de mecenați, nu pot apela decit 
timid la repertoriul secolului XX. In
tr-un recent articol, ziarul „New 
York Times" trage concluzia că ,.o- 
perele și orchestrele simfonice nu 
pot ajunge în țara aceasta prea de
parte cită vreme statul nu va urma 
pilda europeană șt va începe să ma
nifeste, in sfirșit, interes pentru 
artă".



viața internațională
Sesiunea extraordinară a Adunării Generale a O. N. U.

„Este necesară statornicirea 
unui sistem de schimburi economice 

bazat pe echitate si justiție"

Reuniunea 
cabinetului francez
PARIS 10 (Agerpres). — La Pala

tul Elysde n avut loc, miercuri, o 
reuniune a guvernului. I>a deschi
derea reuniunii, președintele interi
mar al Franței, Alain Poher, a făcut 
o declarație, in care a arătat că. în 
baza Constituției, li revine sarcina 
de a asigura continuitatea și func
ționarea normnlă a instituțiilor pu
blice ale statului.

Președintele ad-lnterim al Franței 
a precizat, cu același prilej, că a avut 
o întrevedere cu președintele Socie
tății naționale de radio și televiziu
ne — O.R.T.F. —, in legătură cu modul 
de difuzare a discursurilor electorale 
ale candidaților la funcția supremă 
în slnt și că se va întîlni, do aseme
nea, cu membrii comisiei de control 
r desfășurării alegerilor.

După cum se transmite, Edgar 
Faure, a anunțat, miercuri, că își 
retrage definitiv candidatura pentru 
funcția de președinte al Republicii 
Franceze. Pină în prezent, din partea 
majorității guvernamentale la ale
gerile prezidențiale candidează 
Jacques Chaban-Delmas și Valery 
Giscard d'Estaing.

Pregătiri în vederea conferinței 
pentru aplicarea Tratatului 

de neproliferare a armelor nucleare 
Expunerea poziției României in cadrul dezbaterilor 

de la Geneva
GENEVA 10 (Agerpres). — In pe

rioada 1—8 aprilie 1974 s-au desfă
șurat, la Geneva, lucrările primei se
siuni a comitetului pregătitor al 
conferinței pentru examinarea mo
dului de aplicare a Tratatului de ne- 
proliferare a armelor nucleare.

In cadrul acestei prime sesiuni, 
comitetul, format din 24 de state, 
printre care și România, a hotărit 
ca lucrările sale să se desfășoare pe 
baza procedurii consensului. Dc ase
menea. la lucrări au fost invitate 
să participe și statele părți la Tra
tatul de neproliferare, care nu sint 
membre ale comitetului. Comitetul 
a solicitat secretarului general al Or
ganizației Națiunilor Unite și Agen
ției Internaționale pentru Energia 
Atomică să întocmească materiale 
documentare cu privire la modul in 
care au fost transpuse in viață, în 
cadrul organizațiilor respective, pre
vederile tratatului.

NEW YORK 10 (Corespondență de la C. Alexandroaie). — Plenara 
Adunării Generale a O.N.U. a hotărit, in cursul primei sale ședințe, 
formarea unul comitet ad-boc, condus de un președinte și trei vice
președinți. pentru abordarea, in detaliu, a problemelor materiilor 
prime și dezvoltării, precum și pentru definitivarea textelor documen- 
t l-ir de lucru elaborate de ..grupul celor 77“ șl intitulate „Declarația 
a<upra creării unei noi ordini economice internaționale" și „Planul de 

transpunerea in viață a principiiloracțiune vizind măsuri pentru 
înscrise in declarație.

în aceeași ședință, secretarul ge
neral al O.N.U.. Kurt Waldheim, și 
președintele sesiunii extraordinare. 
Lcopoldo Benites, au făcut o trecere 
în revistă a problemelor economice 
cu repercusiunile lor politice care 
confruntă astăzi organizația și în
treaga comunitate internațională. In 
fața sesiunii — a subliniat secretarul 
(••.moral al O.N.U. — se pune pro
blema de a cădea de acord asupra 
bazelor unui sistem economic global 
mai echitabil, sistem care să aibă in 
vedere nu numai interesele și nece
sitățile tuturor națiunilor, ci și re
lația imperativă dintre problemele 
sărăciei, populației, alimentației, con
servării și repartiției echitabile a 
resurselor naturale, protejării mediu
lui înconjurător și problemele co
merțului și sistemului monetar.

Ex primi ndu-și încrederea in capa
citatea Adunării Generale de a acor
da prioritate in dezbaterile și deli
berările sale problemelor fundamen
tale care amenință din ce in ce mai 
mult relațiile economice dintre sta
tele membre și care pot duce la 
conflicte politice și la multiplicarea 
condițiilor de nedreptate socială. 
Kurt Waldheim a atras atenția ple
narei asupra unor aspecte care con
stituie pericole potențiale pentru 
pacea și prosperitatea lumii : sărăcia 
în masă, ce afectează două treimi 
din omenire, creșterea populației și 
scăderea producției de alimente, 
P'auria de energie și escala
darea risipei de resurse mate
riale și financiare prin înarmare, 
ineficienta sistemului monetar și ine
chitatea raporturilor economice. Toa
te aceste probleme, a arătat secreta
rul general, sint indisolubil legate 
de resursele naturale și au o influ
ență direc’ă asupra păcii și stabili
tății lumii de miine. Adunarea Ge
nerală are posibilitatea de a pune 
acum temeliile unui sistem economic 
mondial fondat pe echitate și justi
ție.

Leopoldo Benites a apreciat, la 
rindul său. că ..această sesiune re
prezintă un moment de cotitură in 
istoria organizației, intrucit de acum 
înainte vor fi necesare o abordare 
complet schimbată a problemelor

economice internaționale, o reforma
re critici a principiilor directoare și 
o restructurare a cooperării dintre 
state". Vulnerabilitatea raporturilor 
bazate pe forță — atit economice, 
cit și politice — care pornesc de la 
ideea dependenței țărilor ce produc 
materii prime esențiale de statele 
echipate mai bine pentru prelucrarea 
lor. a fost pe deplin demonstrată de 
evoluțiile care au precedat sesiu
nea. fapt care evidențiază imperati
vul înlocuirii confruntării prin coooe- 
rare. pentru identificarea soluțiilor 
flexibile și viabile. in interesul 
păcii și progresului lumii.

Impactul recentelor evoluții asu
pra procesului inflaționist — a rele
vat președintele sesiunii — precum 
și asupra dezechilibrării balanțelor 
de plăți și escaladării costului vieții, 
necesită. în scopul evitării unor 
situații de criză, o abordare nouă a 
problemelor și găsirea unor soluții 
juste și echitabile.

Arătind că evenimentele recente 
au demonstrat creșterea interdeoen- 
denței statelor și legăturile lor indi
solubile in cadrul comunității inter
naționale. L. Benites și-a exprimat 
încrederea in găsirea, sub auspiciile 
O.N.U., a celor mai adecvate căi și 
mijloace pentru asigurarea progresu
lui economic și social al popoare
lor.

întrevederi ale ministrului 
de externe al României
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, conducătorul delegației 
tării noastre la cea de-a 6-a sesiune 
extraordinară a Adunării Generale 
a O.N.U.. a avut, marți. întrevederi 
cu vicepremierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze. Den 
Siao-pin, conducătorul delegației 
chineze, și cu ministrul afacerilor 
externe al Republicii Federale Ger
mania. Walter Scheel, șeful delega
ției vest-germane la actuala sesiune.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme ale agendei sesiunii ex
traordinare a Adunării Generale.

In vederea reluării convorbirilor 
intercomunitare din Cipru

ANKARA 10 (Agerpres). — Primul 
ministru al Turciei. Bulent Ecevit, 
l-a primit, marți după-amiazâ, pe 
secretarul general adjunct al O.N.U. 
pentru problemele politice, Roberto 
Guyer. întrevederea fiind axată pe 
examinarea diferitelor aspecte ale 
problemei cipriote. Roberto Guyer a 
inmînat premierului turc un mesaj 
din partea secretarului general al

O.N.U., Kurt Waldheim, privitor la 
posibilitățile de reluare a tratative
lor intre comunitățile greacă și turcă 
din Cipru.

Miercuri, secretarul general ad
junct al O.N.U. a sosit la Atena, 
pentru a discuta cu oficialitățile gre
cești modalitățile de reluare a con
vorbirilor intercipriote.

ORIENTUL APROPIAT
• Contacte diplomatice • Incidente pe Înălțimile Golan
AMMAN 10 (Agerpres). — In urma 

încheierii vizitei la Damasc a regelui 
Hussein al Iordaniei, la Amman a 
fost dat publicității un comunicat 
privind convorbirile pe care suve
ranul hașemit le-a avut cu președin
tele Siriei, Hafez Assad. Comunicatul 
relevă că părțile au examinat situa
ția din Orientul Apropiat și per
spectivele evoluției sale, convorbirile 
evidențiind concordanța punctelor de 
vedere în problemele abordate. Se 
arată, totodată, că cei doi șefi de 
stat au convenit să mențină contac
tele reciproce, președintele Assad ac- 
ceptînd invitația regelui Hussein de 
a vizita Iordania într-un viitor a- 
propiat.

CAIRO. — 12 elicoptere și 400 de 
tehnicieni ai marinei americane vor 
sosi în Egipt, în următoarele zile, 
pentru a participa la operațiunile de 
deminare a Canalului Suez — anunță 
agenția M.E.N. Ulterior, In portul 
egiptean Port-Said va sosi, în același 
scop, portelicopterul american „lwo

Jima", ale cărui aparate sint dotate 
cu un dispozitiv electronic pentru 
detectarea minelor. Experții și eli
copterele americane se vor alătura 
celor trei dragoare ale marinei 
britanice aflate, in prezent, la Port- 
Said, pentru a participa la operațiu
nile de deminare.

DAMASC 10 (Agerpres). — Due
lurile de artilerie intre forțele si
riene și cele israeliene de pe înăl
țimile Golan au fost reluate miercuri 
— anunță un comunicat militar dat 
publicității la Damasc. Artileria si
riană — se spune in comunicat — a 
deschis focul pentru a împiedica în
cercările de consolidare a pozițiilor 
avansate israeliene.

TEL AVIV 10 (Agerpres). — Arti
leria israeliană a răspuns miercuri 
focului deschis de forțele siriene pe 
linia de încetare a focului de pe 
înălțimile Golan, a declarat un pur
tător de cuvînt militar israelian.

Delegația română la sesiune a 
participat in mod activ la dezbateri, 
pornind dc la poziția de principiu 
a țării noastre, potrivit căreia esența 
unui tratat de neproliferare constă, 
pe de o parte, in ridicarea unei ba
riere eficace in calea răspîndirii ar
melor nucleare, iar pe de altă parte, 
de a asigura realizarea unor pași 
concreți în direcția dezarmării nu
cleare, de a oferi garanții de secu
ritate statelor ce renunță la fabri
carea și achiziționarea armelor ato
mice și de a permite accesul nestin
gherit, al tuturor părților, la cuce
ririle științei și tehnologiei nucleare 
pașnice. După cum este știut, apre
ciind Tratatul de neproliferare ca 
un prim pas pe calea adoptării unor 
măsuri destinate limitării și încetă
rii cursei armamentelor atomice, 
România a subliniat necesitatea ca 
acest prim pas să fie continuat, cit 
mai curind posibil, prin adoptarea de 
noi măsuri in domeniul dezarmării, 
al utilizării pașnice a energiei nu
cleare. al sporirii securității statelor 
care au renunțat la producerea și a- 
chiziționarea armelor atomice.

Delegația română a acționat într-un 
spirit constructiv in vederea unirii 
eforturilor tuturor statelor pentru ca 
viitoarea conferință pentru exami
narea modului de aplicare a Trata
tului de neproliferare. a cărei convo
care a fost fixată preliminar la 5 
mai 1975, să conducă la adoptarea 
unor măsuri practice, de natură să 
contribuie la respectarea principiu
lui egalității dintre state, la micșo
rarea reală a pericolului de război.

Alegeri anticipate 
în Australia

CANBERRA 10 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Australiei, Gough 
Whitlam. a anunțat, miercuri, orga
nizarea de alegeri anticipate. El a 
precizat că a cerut, de asemenea, 
guvernatorului general al țării. John 
Robert Kerr, să dizolve ambele Ca
mere ale Parlamentului. Această ce
rere a fost acceptată, urmînd ca 
Senatul și Camera Reprezentanților 
să-și înceteze activitatea începind 
de joi, 11 aprilie.

Plenara C. C. 
al Frontului Patriei 

din Vietnam
HANOI 10 (Agerpres). — La Ha

noi s-n deschis plenara Comitetului 
Central al Frontului Patriei din 
Vietnam, la care vor fi examinate 
sarcinile acestei organizații ce reu
nește toate partidele politice șl or
ganizațiile obștești din țară. Lucră
rile au fost deschise de Ton Duc 
Thang, președintele R. D. Vietnam, 
președintele Prezidiului C.C. al 
Frontului Patriei din Vietnam, care 
a evidențiat importanța mobilizării 
tuturor păturilor populației R.D. 
Vietnam la opera de refacere și dez
voltare cit mal accelerată a econo
miei țării.

DECLARAȚIA

P. C. DIN ARGENTINA
BUENOS AIRES 10 (Agerpres). — 

Partidul Comunist din Argentina iși 
reafirmă sprijinul față de guvernul 
național, care continuă procesul in
stituțional angajat in țară — se 
arată intr-o declarație a conducerii 
acestui partid, făcută la încheierea 
întrevederii desfășurate între șeful 
statului argentinean, Juan Domingo 
Peron, și Rubens Iscaro, Orestes 
Ghioldi și Fernando Nadra, membri 
ai C.C. al P.C. din Argentina.

Cu acest prilej, cei trei reprezen
tanți ai conducerii partidului comu
nist au anunțat că acceptă să parti
cipe la o reuniune a autorităților 
economice numite de președintele 
Peron. manifestare care se bucură 
de un deosebit interes, și au apre
ciat pozitiv planul trienal de dezvol
tare a țării.

PLENARA C.C. 
AL P.C. MEXICAN

CIUDAD DE MEXICO 10 (Ager
pres). — La Ciudad da Mexico au 
avut loc lucrările unei plenare lărgite 
a C.C. al P.C. Mexican. Au fost discu
tate probleme vizind îmbunătățirea 
activității de agitație și propagandă 
în rindul maselor și de creștere a 
rindurilor membrilor de partid, pro
iectul de rezoluție adoptat cu acest 
prilej cuprinzînd măsuri concrete in 
acest sens, in lumina hotăririi Con
gresului al XVI-lea al partidului de 
la sfîrșitul anului trecut.
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• EINSTEIN... STE
NOGRAF. însemnările ste
nografiate cu care Einstein s-a 
întors in 1923 dintr-o călătorie 
în Orientul îndepărtat au con
stituit chiar și pentru specia
liști in materie un mister de 
nedescifrat — șl aceasta din 
cauza unei forme utilizate, 
dar azi dată uitării. Re
cent insă, stenografii Biblio
tecii saxone din Dresda 
(R.D.G.) au reușit să descifreze, 
în urma unor studii compara
tive de istorie a stenografiei, 
manuscrisul. El cuprinde re
flecții de natură filozofică, în
semnări de drum, despre prie
teni (Max Planck, Max von 
Lane), aprecieri ale unor opere 
literare de Goethe, Heine și 
Keller. Descifrarea dezvăluie 
una din multiplele preocupări 
ale marelui om de știință.

Colaborarea 
în toate domeniile 
— o cerință a progresului 
țărilor latino-americane 

DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI 
BRAZILIEI

BRASILIA (De la corespondentul 
nostru, V. Păunescu). — Cu prilejul 
vizitei in Brazilia a președintelui 
Republicii Costa Rica, Jose Figueres, 
președintele Braziliei. Ernesto Gei- 
sel, a reafirmat principiile de politică 
externă ale guvernului său. Pronun- 
țindu-se pentru cooperare și soluțio
narea pe calea tratativelor a tutu
ror problemelor internaționale, pre
ședintele brazilian a afirmat : „Sin- 
tem convinși că, in prezent, colabo
rarea in toate domeniile și solidari
tatea în aprecierea problemelor co
mune sint unicele atitudini potrivite 
cu conduita națiunilor dornice sâ-și 
aducă contribuția la crearea unei 
comunități internaționale juste, libe
re. pașnice și prospere. Acționăm cu 
hotărire pentru a stabili, in cadrul 
normelor de respect reciproc, o po
litică de cooperare cu toate țările, și 
in special cu cele de pe continentul 
nostru. Politica noastră externă cau
tă armonizarea intereselor Braziliei 
cu cele ale vecinilor, ale prietenilor 
noștri, in primul rind cu națiunile 
din emisfera noastră".

Pe linia celor afirmate în discursul 
prezidențial, ministrul de externe. A- 
zeredo da Silveira, sublinia câ „deo
sebirile de sistem politico-social nu 
vor fi o barieră pentru bunele rela
ții ale Braziliei cu celelalte națiuni 
ale lumii".

agențiile de presă transmit:

Reuniunea tripartită de la Delhi .

MOMENT ÎNSEMNAT PE CALEA NORMALIZĂRII 
SITUAȚIEI IN ASIA DE SUD

Ambasadorul României 
la Sail J0S6 Constantin Stănescu, 
a fost primit, la 9 aprilie, de pre
ședintele Republicii Costa Rica, Josâ 
Figueres Ferrer. Cu acest prilej au 
fost discutate aspecte ale relațiilor 
româno-costaricane.

Primul ministru israelian, 
Golda Meir, a anunțat că își va pre
zenta demisia, această hotărire fiind 
irevocabilă, relatează agențiile de 
presă. Golda Meir a recomandat or
ganizarea unor noi alegeri parla
mentare cit mai curînd posibil.

Irakul și Marea Britanie 
au convenit să restabilească relațiile 
diplomatice la nivel de ambasadori 
— anunță un comunicat al Ministe
rului irakian de Externe, reluat de 
agenția France Presse. Pină la de
semnarea reciprocă a ambasadorilor, 
președinții comisiilor însărcinate cu 
interesele celor două țări vor fi 
numiți — potrivit comunicatului — 
însărcinați cu afaceri cu titlu pro
vizoriu.

Poliția portugheză a a- 
restat 44 de persoane care 
luaseră parte la o adunare a mem
brilor unei cooperative de consum 
dintr-o localitate din vecinătatea ora
șului Lisabona. O declarație a con
ducerii cooperativei, publicată in zia
rul francez „I’Humanită", în legătu
ră cu măsura arbitrară a autorită
ților portugheze, relevă ilegalitatea 
acțiunii polițienești, subliniind că a- 
ceastă cooperativă a fost creată in 
scopul de a proteja interesele popu
lației locale in contextul creșterii 
neîntrerupte a prețurilor bunurilor 
de consum in Portugalia.

Delegația de partid și 
guvernamentală a R. P. 
UnaarS condusă de Janos Kadar, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, a sosit la Praga într-o vi
zită oficială de prietenie. în aceeași 
zi au început convorbirile oficiale 
intre Gustav Husak și Janos Kadar.

Campania de primăvară 
a sindicatelor japoneze 3 
intrat într-o etapă decisivă, după 
ce sindicatele feroviarilor de la

căile ferate de stat au declarat, la 
miezul nopții de marți spre miercuri, 
o grevă de patru zile. La grevă iau 
parte peste 860 000 de salariați.

Existența bazei america
ne de submarine nucleare 
dotate cu rachete „Polaris" de Ia 
Holy Lock (Scoția) a constituit obiec
tul dezbaterilor din Camera Comune
lor. Deputății laburiști au reamin
tit că in platforma electorală a par
tidului de guvernămint a fost prevă
zută desființarea bazei, cerind cabi
netului britanic să procedeze la lichi
darea acesteia.

„Pioneer — 10": NOI DATE

ȘTIINȚIFICE DESPRE JUPITER-> •>
WASHINGTON 10 (Agerpres). — 

Făcind un bilanț al ultimelor con
cluzii la care s-a ajuns prin stu
dierea datelor științifice furnizate 
de sonda spațială americană „Pio
neer—10", in urma trecerii, in de
cembrie 1973, prin preajma plane
tei Jupiter, dr. Tom Geherels, de 
la Universitatea din Oklahoma, a 
arătat că, in afară de marea pată 
roșie ovală observată pentru pri
ma oară pe Jupiter încă in anul 
1665, pe această planetă au mai 
fost depistate incă o pată roșie, 
citeva pete albe și numeroase alte 
porțiuni distincte ce apar in mul
ticolora atmosferă jupiteriană.

Specialistul american a declarat 
că analiza fotografiilor și a date
lor privind temperatura planetei, 
transmise de aparatura de pe son
da spațială, pare să confirme ipo
tezele potrivit cărora cunoscuta 
pată roșie și celelalte fenomene si
milare reprezintă acumulări ascen

dente de nori, generate de căldura 
pe care o iradiază planeta gigant. 
Astfel, se crede că, in urma unor 
variații de temperatură, gazele ce 
alcătuiesc atmosfera de pe Jupiter 
urcă — in anumite zone — la al
titudini la care, in condiții de joa
să presiune, apar ulterior conden
sări de substanțe necunoscute sub 
formă de nori. Această materie 
condensată este apoi supusă, pro
babil, evaporării și coboară iar 
spre suprafața planetei, realizin- 
du-se astfel o circulație pe verti
cală a respectivelor substanțe. A- 
paratelc științifice de pe „Pio
neer—10" au arătat că în atmosfe
ra lui Jupiter predomină hidroge
nul, alături de care heliul există 
in proporție de 12—15 la sută, iar 
altor gaze le revine doar 1 la sută 
din totalul masei atmosferice ; a- 
ceasta duce la concluzia că atmosfe
ra jupiteriană are o compoziție a- 
semănătoare cu alcătuirea Soarelui.

MARGINALII
Timp de cinci zile, la Delhi s-a 

desfășurat o importantă reuniune la 
nivelul miniștrilor de externe ai In
ti ei. Pakistanului și Bangladeshului. 
Consacrate examinării unui șir de 
chestiuni rămase nesoluționate prin 
acordul de la Delhi, recentele con
vorbiri tripartite s-au soldat, așa 
cum relatează agențiile internaționa
le de presă, cu încheierea a două 
acorduri — unul intre cele trei țâri, 
iar celălalt bilateral, intre India și 
Pakistan.

Așa cum este cunoscut, in răs
timpul scurs de la conflictul militar 
indo-pakistanez din 1971 s-au făcut 
pași însemnați pe calea rezolvării 
problemelor in litigiu, ca urmare a 
abordării realiste, constructive. de 
către guvernele țărilor implicate in 
conflict a situației din zonă. Astfel, 
in iulie 1972, prin Acordul de la 
Simla s-a decis ca problemele gene
rate de confruntarea militară să fie 
solu’ionate prin tratative, prin înțe
legere intre toate părțile interesate, 
în baza acestui acord a avut loc. la 
puțină vreme, retragerea reciprocă, a 
trupelor de pe teritoriile ocupate in 
timpul conflictului armat. Un an mai 
tirziu. in august 1973. la Delhi a fost 
încheiat un nou acord indo-pakisla- 
nez privind soluționarea problemelor 
umanitare rezultate in urma războiu
lui. Ca urmare, a început repatrierea

concomitentă, pe etape, a prizonieri
lor de război și a persoanelor civile 
internate. Pină in prezent au fost 
repatriate un număr de circa 300 000 
de persoane. Un moment important 
in procesul de normalizare a rela
țiilor intre țările din Asia de sud l-a 
constituit recunoașterea oficială re
ciprocă a Pakistanului și Bangla
deshului.

In aceste împrejurări favorabile, 
reuniunea tripartită de la Delhi era 
chemată să indepărteze un ultim ob
stacol din calea procesului normali
zării — situația celor 195 de prizo
nieri de război pakistanezi care mai 
erau deținuți de Bangladesh, precum 
și a cetățenilor nebengalezi care do
resc să părăsească Republica Ban
gladesh și să se stabilească în Pa
kistan. Schimbul de vederi dintre 
cei trei miniștri de externe — des
fășurat intr-o atmosferă de reconci
liere — a pus bazele soluționării 
problemelor dezbătute. Totodată, in
tre miniștrii de externe ai Indiei și 
Pakistanului a fost încheiat un acord 
care prevede stabilirea relațiilor di
plomatice intre cele două țări.

Prin tematica abordată, crin do
cumentele semnate, reuniunea tri- 
Dartiiă de la Delhi se înscrie ca un 
nou si important moment in elimi
narea consecințelor conflictului in
do-pakistanez din decembrie 1971, in

procesul de consolidare a păcii în 
această parte a lumii. „Acordul — 
arăta ministrul de externe al Repu
blicii Bangladesh — reprezintă un 
pas remarcabil pe drumul realizării 
unei păci trainice și îndelungate in 
regiune". La rindul său. șeful diplo
mației pakistaneze a relevat „con
tribuția înțelegerii tripartite la pro
movarea unor relații de bună veci
nătate si prietenie". în același spi
rit. ministrul indian de externe su
blinia că „acordul va face ca situa
ția de tensiune din zonă să devină 
un fapt de domeniul trecutului".

Intilnirea tripartită de la Delhi 
confirmă încă o dată că singurul 
mijloc de rezolvare a problemelor 
litigioase, oricît de complexe ar fi 
ele. ii constituie tratativele, purtate 
in spiritul deplinei înțelegeri fată de 
interesele fiecărei părți, al respec
tării independentei și suveranității 
naționale, renunțîndu-se definitiv la 
instrumentele forței. Noile acorduri 
încheiate la Delhi slujesc, fără în
doială. intereselor fundamentale ale 
popoarelor respective, vital intere
sate in construcția pașnică. în rea
lizarea de progrese pe calea dezvol
tării. slujesc totodată și se înscriu 
ca o contribuție pozitivă la cauza 
generală a păcii și conlucrării Inter
nationale.

Eugen IONESCU

PREZENȚE ROMÂNEȘTI 
PESTE HOTARE

Cu prilejul împlinirii a 30 de 
ani de la eliberarea României 
de sub jugul fascist, în orașele 
Frankfurt, pe Main și Miinchen 
au avut loc seri românești, or
ganizate de ambasada țării 
noastre in R.F. Germania, îm
preună cu reprezentanța in 
R.F.G. a Ministerului Turismu
lui. Au fost prezentate in pre
mieră gale de filme românești, 
care s-au bucurat de un deose
bit succes. Au participat nu
meroși ziariști vest-germani șl 
reprezentanți ai firmelor de tu
rism din R F.G. care organizea
ză călătorii in România.

Postul de radio „Vocea ara
bilor" din Cairo a transmis, 
in cadrul emisiunii culturale a 
programelor sale, două evocări 
ale vieții și operei marelui căr
turar român Dimitrie Cantemir. 
Emisiunile au fost realizate de 
poetul și criticul de artă Moh- 
sin el Khayat.

Vitamina B 12
și „supraalimentarea" financiară
Oficiul cartelurilor

— instituție de stat in 
Republica Federală 
Germania, care se 
ocupă de probleme 
privind monopolurile 
și concurența intre di
feritele firme — exa
minează de citva timp 
nivelul prețurilor la 
unele din produsele 
industriei farmaceuti
ce. Ancheta a pus în 
evidență faptul că, 
sub denumiri diferite, 
același preparat — 
bunăoară vitamina Bo
— era vîndut în far
macii la prețuri va
riind în funcție de fir
ma producătoare : 0.85 
mărci — la firma 
„Saar-Stickstoff"; 0.98 
mărci — la firma „An- 
kermann"; 1,10 mărci
— la „Wachter": 1,52

sau 1.53 mărci — la 
„Nordmark" și „Stei- 
gerwald" ; 2.32 mărci
— la „Merck" și 
2,35 mărci — Ia firma 
„Heyl". Cu alte cuvin
te. prețul la care 
oferă firmele „Merck" 
și „Heyl“ aceeași canti
tate de vitamină B,, 
este de aproape patru 
ori mai mare decit 
cel al firmei „Saar- 
Stickstoff". Oficiul car
telurilor a stabilit tot
odată că firmele care 
rind mai scump ocupă 
.,un loc dominant pe 
piața medicamentelor 
datorită unor sporiri 
abuzive ale prețuri
lor".

Cercetările vizează 
in primul rind firma 
„Merck" căreia, sub 
raport valoric, ii revi

ne aproape 40 la sută 
din producția totală 
de vitamină Btî. Pre
paratul firmei „Merck" 
reprezintă, de ase
menea, un sfert din 
vitamina Bn cumpăra
tă de către farmaciile 
tuturor spitalelor vest- 
germane. Numai în
casările de pe ur
ma acestui medica
ment aduc firmei 
„Merck" circa 1,5 mi
lioane mărci anual. 
Iată de ce, comentind 
aceste dezvăluiri, presa 
vest-germană sublinia
ză necesitatea unor 
măsuri riguroase de 
control pentru apăra
rea intereselor consu
matorilor.

N. S. STĂNESCU 
Bonn

• CAMPIONI Al RE
ZISTENȚEI. Doar aparent 
pustie, Sahara este In realitate 
populată de circa 60 specii de 
mamifere, 90 specii de păsări, 
30 specii de reptile și nume
roase nevertebrate. Campionii 
rezistenței in deșert sint cămila 
și măgarul, care pot rezista 
sub soarele arzător, fără apă și 
hrană, timp de 6 zile. In acest 
interval, ele scad considerabil 
in greutate, dar își recapătă vi
goarea de îndată ce absorb li
chidul necesar rehidratării. Că
mila este capabilă să suporte 
pierderea unei cantități de aDă 
echivalentă cu 30 la sută din 
greutatea sa. dar în același 
timp poate absorbi o cantitate 
de apă egală cu 70 la suta din 
propria greutate. Cămila nu are 
o temperatură constantă a 
corpului, așa cum au celelalte 
mamifere. Această temperatură 
poate crește cu 6° C în timpul 
verii, evitindu-se astfel pierde
rea de apă prin evaporare, dar 
scade odată cu lăsarea 6erii.

• MISTERUL ZIDULUI 
SUBMARIN. «rup a. 
scafandri și arheologi au scos 
la suprafață, din. Oceanul 
Atlantic, in apropierea Insule
lor Bahamas, un bloc de piatră 
lung de aproximativ 6 metri, 
care poartă evidente urme de 
prelucrare. Blocul face parte 
dibtr-un zid, lung de aproape 
200 metri care, sub nivelul apei, 
formează un mare patrulater. 
Fiecare din blocurile ce alcă
tuiesc zidul are o greutate intre 
25—30 tone. Patrulaterul subac
vatic a fost zărit, de mai multă 
vreme, din avion, presupu- 
nindu-se că ar fi vorba despre 
un. „capriciu al naturii", lucru 
infirmat insă de recentele cer
cetări. Pină acum nu s-a putut 
stabili cine a construit acest zid 
și in ce scop.

• STIMULENT CAR
DIAC VEGETAL. ° nouă 
descoperire în domeniul cardio
logiei a fost anunțată de Insti
tutul de cercetări al plantelor 
tropicale din Londra. Este 
vorba de un stimulent cardiac, 
unic in felul său, cu efecte 
bivalente : fortifică ritmul car
diac, producînd in același timn 
o scădere a tensiunii arteriale 
(se știe că majoritatea altor 
stimulente folosite in reglarea 
ritmului cardiac tind să mă
rească tensiunea arterială). 
Noul stimulent este un alcaloid 
extras din scoarța unui arbust 
originar din Insulele Fiji, folo
sit drept plantă medicinală de 
către indigeni.

• CRIZĂ DE... BA- 
TRACIENE. Poluarea cres- 
cindă a apelor a lovit, în mod 
indirect, pe gurmanzii francezi, 
prin decimarea coloniilor de 
broaște. In Franța se consumă 
anual 800 milioane „pui de bal
tă". Pentru a putea asigura in 
viitor necesarul de broaște, 
importatorii francezi se orien
tează sore „paradisuri" ale ba- 
tracienelor care nu au suferit 
încă consecințele poluării, de 
pildă Indonezia și Bangladesh. 
Urmarea este un „salt" al pre
țului, cum... nici o broască n-ar 
putea realiza.

• VA SPUNE ADIO 
FOTBALULUI.
clarat ziariștilor, pe aeroportul 
Fiumicino din JJoma, că nu are 
nicidecum intenția de a juca 
din nou în echipa națională a 
Braziliei. „Cu toate apelurile 
insistente ce mi se fac — a 
spus el — este absolut exclus 
să joc in finala de la Miinchen 
a Cupei mondiale. Pină în oc
tombrie (cind ii expiră contrac
tul cu clubul F. C. Santos — 
n. n.) voi rămîne incă fotbalis
tul Pele. iar din noiembrie vot 
deveni Edson Arantes do Nas- 
cimento, om de afaceri brazi
lian". De altfel, călătoria sa în 
Italia se înscrie pe linia celor 
anunțate : la Torino, fostul 
„rege al fotbalului" s-a întilnit 
cu „regele automobilului ita
lian", Giovanni Agnelli, pre
ședintele societății „Fiat". cu 
care a discutat despre eventua
litatea ca Pel6 să preia condu
cerea unei companii publicitare 
a acestei firme in Brazilia.
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