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îovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul 

Republicii Algeriene
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, simbătă dimi
neața. ne ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Alge
riene Democratice și Populare la 
București, Larabl Demaghlatrous.

Ambasadorul Algerian a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj de calde felicitări din partea 
președintelui Consiliului Revoluției 
al Republicii Algeriene Democratice 
și Populare, Houari Boumcdiene, cu 
prilejul alegerii in înalta funcție de 
președinte al Republicii Socialiste 
România.

Mulțumind pentru mesajul ce i-a 
fost adresat. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis președintelui 
Houari Boumediene un cordial salut

și cele mai bune urări de prosperi
tate și succes poporului Algerian,

în timpul convorbirii, care a avut 
Ioc cu acest prilej, a fost exprlmaiă 
convingerea că raporturile priete
nești si colaborarea dintre Republica 
Socialiștii România și Republica Al
geriană Democratică și Populară vor 
cunoaște un curs ascendent — in 
spiritul celor convenite in cadrul în
tâlnirilor și convorbirilor dintre șefii 
celor două state — cuprinzind dome
nii largi, in interesul popoarelor 
român și algerian, al păcii si coo
perării in întreaga lume.

Au fost abordate, de asemenea, li
nele probleme ale vieții politice in
ternaționale, îndeosebi referitoare la 
situația din Orientul Apropiat.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

STIL Șl METODE DE MUNCA 
științifice In Întreaga 

ACTIVITATE A APARATULUI DE STAT
Fiecare funcționar-un lucrător politic, un activist de partid!
După cum sc știe, in aceste zile a 

avut loc, in prezenta secretarului 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. consfă
tuirea activului de parîid și de stat 
din ministere si instituții centrale. 
Reunind la lucrările sale peste 3 0l»0 
de participant! — membrii consilii
lor de conducere, ai comitetelor de 
partid și ai birourilor organizațiilor 
de bază din aparatul central de stat, 
reprezentanți ai consiliilor si comi
tetelor oamenilor muncii și ai orga
nizațiilor de partid din centrale $i 
Întreprinderi, activiști de partid și 
de stat — consfătuirea a ilustrat 
Încă o dată practica profund demo
cratică a partidului nostru de a su
pune discuției largi a oamenilor 
muncii problemele care privesc mer
sul înainte al țării, de a organiza 
sistematic foruri ample de dezba
tere a activității din diferitele sec
toare ale vieții sociale și de crista
lizare a direcțiilor de perfecționare 
a acesteia.

Prilejuind o analiză cuprinzătoare 
și exigentă a activității desfășurate 
de aparatul central de stat pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce ii revin din 
hotâririle Congresului al X-lea și 
Conferinței Naționale ale P.C.R., 
consfătuirea a fost in mod strălucit 
Încununată prin ampla cuvjntare 
rostita in încheierea iucrărilor de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Punir.d 
în lumină o dată mai mult spiritul 
înnoitor, profunzimea și cutezanța 
gindiril, principialitatea partinică și 
deplina cunoaștere a realităților — 
trăsături caracteristice conducătoru
lui partidului și statului nostru — 
cuvintarea se constituie intr-un 
cuprinzător program concret de ac
tivitate in care sint indicate cu cla
ritate sarcinile de baza, experiențele

pozitive și neajunsurile care se cer 
lichidate, direcțiile fundamentale de 
acțiune spre care trebuie să-și în
drepte atenția organele colective do 
conducere și organizațiile de partid 
din ministere și instituții centrale 
pentru a-și perfecționa stilul și mc-

întregii societăți, In activitatea tu
turor organismelor sociale — fireș
te. cel mai important dintre acestea 
fiind statul socialist, ca instrument 
principal de edificare a noii orin- 
duiri sociale.

Aceste cerințe legice, formulate ca

în actuala etapa de dezvoltare a societății noastre 
socialiste, devine fot mai important rolul statului în or
ganizarea ți conducerea întregii activități. Rolul statului 
în societate depinde, pînă la urmă, de felul în care cei 
chema|i să realizeze aceasta îți îndeplinesc sarcinile în 
toate domeniile de activitate. Lucrătorii din aparatul de 
stat nu sînt simpli funcționari, ci activiști de partid și de 
stat intr-un sector de mare importanță ; ca atare, și acti
vitatea lor trebuie să se ridice la nivelul cerințelor ce se 
pun în fața activiștilor de partid.

NICOLAE CEAUȘESCU

iodcle de muncă, a ridica Întreaga 
lor activitate la nivelul cerințelor 
actuale și de perspectivă ale dezvol
tării societății noastre.

Așa cum este cunoscut, in reali
zarea programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, Congresul al X-lea a subli
niat însemnătatea decisivă pe care 
o prezintă continua întărire și per
fecționare a rolului conducător al 
partidului, in primul rind prin inte
grarea sa tot mai organică in viața

obiective programatice și transpuse 
in practică in mod perseverent, in
tr-o acțiune unitară, și-au găsit o 
nouă expresie in hotâririle recentei 
plenare a C.C. al P.C.R. — care au 
dus mai departe procesul amplu 
desfășurat in ultimii ani pentru 
perfecționarea structurilor aparatu
lui de stat. Multiplele măsuri apli
cate in întregul răstimp marcat de 
congresele al IX-lea și al X-lea și 
de conferințele naționale, pe în
treaga filieră — de la guvern, mi

nistere și consilii populare, centrale 
industriale și pină la întreprinderi 
— au urmărit convergent și siste
matic același obiectiv fundamental : 
crearea unor organisme cu un grad 
superior de funcționalitate. înlătu
rarea diferitelor paralelisme și su
prapuneri, realizarea unor structuri 
organizatorice in măsură să acțio
neze cu mai multă promptitu
dine, elasticitate și precizie. Viața 
însăși, succesele remarcabile obținu
te in creșterea potențialului econo- 
mic al țării și a avuției naționale, 
in ridicarea nivelului de trai al ce
lor ce muncesc Ilustrează din plin 
justețea acestei orientări și eficiența 
măsurilor adoptate.

Prin ansamblul acestor măsuri s-a 
creat un cadru organizatoric perfec
ționat, imnunindu-se necesitatea ca 
el să-și găsească completarea prin 
înrădăcinarea unui sfii și a unor 
metode de muncă superioare, pătrun
se de spirit de partid șl de natură 
să asigure o maximă eficiență în
tregii activități a aparatului de stat. 
După cum s-a arătat și la consfătui
re. structurile organizatorice îmbu
nătățite nu determină de la sine, in 
mod automat, perfecționarea activi
tății ; pentru ca mecanismul statal 
să funcționeze optim, preocuparea 
pentru îmbunătățirea structurilor 
trebuie să se îmbine cu aceea pen
tru perfecționarea formelor de mun
că. pentru valorificarea avantajelor 
cadrului organizatoric creat. Acest 
deziderat a călăuzit ca o idee cen
trală, de frontispiciu, întreaga desfă
șurare a lucrărilor consfătuirii.

La consfătuire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a dat o apreciere pozitivă 
muncii aparatului de stat, a relevat
(Continuare in pag. a IV-a)

In secția de laminat a întreprinderii de volvatlr din Piatra Neamț

In întîmpinarea zilei de i mai

întrecerea 

constructorilor 
de mașini

pentru sporirea producției, înnoirea și modernizarea utilajelor

LUCRĂRILE AGRICOLE
ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI

S a încheiat semânatul mmmbului

lnsâmințarea porumbului pe ogoarele județului Ilfov
Foto : S. Cristian

SNOBISM
și nu numai atit...

Sint un om curios. 
Citesc orice fel de 
publicație, de la re
vistele literare cen
trale pină la revistele 
studențești, de Ia Al
bina pină la Revista 
filateliștilor, de la 
publicația scoasă de 
A.C.R.. dedicată au
tomobilului pină Ia 
suplimentele culturale 
ale ziarelor din pro
vincie. Vreau să știu 
ce se intîmplă în lu
me. Numeroase re
viste sosite de peste 
graniță, din diferite 
țări, imi vorbesc des
pre o actualitate fier
binte. Aflu ce se in
ti mplă in Alaska cu 
puii de focă, vlnați 
nemilos. Citesc re
portaje frenetice și 
articole politice, pline 
de sensuri inteligente, 
semnate de publiciști 
cu mare talent. Doar 
două domenii ml-au 
rămas pină acum mis
terioase și asta se pe
trece cu muzica și cu 
plastica. Nu știu cum 
o fi la alții, dar la 
noi limbajul celor 
mai multe din croni
cile scrise in acest 
domeniu a fost tot
deauna criptic, esote
ric. Mi-am spus că nu 
sint eu dus la școală, 
că ar mai trebui să-mi

vir nasul în niște to
muri muzicale sau de 
artă plastică, ceea ce 
am și făcut. Cărțile, 
să nu fiți uimiți, sint 
scrise ca lumea, am 
înțeles aproape totul. 
De la biografiile com
pozitorilor celebri și 
de la peripețiile de 
neînchipuit ale picto
rilor, pină la deslu-

însemnări de
Eugen BARBU

șirea temelor simfo
niilor și mesajul ab
scons, să zicem, din 
tablourile lui Chirico. 
Scriitori bine pregă
tiți, trăiți in muzee și 
in atenee. au reușit in 
nenumărate rinduri sâ 
completeze ceea ce o- 
chiul și urechea noas
tră scăpaseră.

Si atunci mă întreb 
de ce anume nu în
țeleg prea multe din 
cronicile muzicale și 
cronicile plastice, pu
blicate de revistele 
noastre. Mi se pare 
că, de fapt, ceva s-a 
schimbat și In muzi
că. și in plastică și a-

tunci e fatal ca lim
bajul celor care co
mentează o simfonie 
sau o sculptură să fie 
și el altul. Nu iși pro
pun aceste rinduri să 
evoce acele opere de 
artă, numeroase, de 
valoare, care sint pre
zentate in expozițiile 
noastre, nici acele 
cronici de expoziții și 
muzicale, care atestă 
profesionalism, serio
zitate, vreau să observ 
că in acest domeniu 
adeseori cineva tri
șează. Trișează mai 
întâi compozitorul 
care, nefiind in stare 
să inventeze armonii, 
produce zgomote, dind 
invenția sa pe seama 
veacului acesta indus
trializat. Mă rog, ci
neva vrea să acredi
teze că frecarea unei 
pinze de glaspapir pe 
o bucată de sticlă 
dură ar avea semnifi
cația drumului unei 
rachete aruncate spre 
stele. Ciocnirea unor 
sticloante una de alta 
ar fi drumul hipnotic 
al unor meduze in 
fundul oceanului. Mă 
rog... Cite un dupăit 
de scindură aruncată 
de pe un dulap ar fi

(Continuare 
in pag. a IV-a)

DROBETA TURNU-SEVERIN 
(Corespondentul „Scinteii". Virgil 
Tătaru). — Ieri, s-a incheiat in- 
sămințarea porumbului in toate 
cooperativele agricole și întreprin
derile agricole de stat din județ, 

în telegrama adresată Comitetu
lui Central ai Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se spune intre altele : 
Oamenii muncii din județul Me
hedinți nu precupețesc nici un 
efort pentru executarea unor lu
crări de bună calitate, la nive
lul cerințelor agrotehnicii actua
le. ceea ce dă garanția realizării 
unor producții tot mai mari la 
hectar.

In aceste zile, oamenii muncii 
din agricultură, mobilizați de că
tre organizațiile de partid. înfăp
tuiesc cu hotărire măsurile de pre

venire și combatere a efectelor dău
nătoare ale secetei din această pri
măvară. în acest scop sint mobi
lizate toate forțele și mijloacele de 
care dispune județul nostru in ve
derea păstrării in sol a rezervei 
de apă existente și folosirea la 
maximum a resurselor de apă și 
sistemelor de irigații. Vă asigurăm 
și cu acest prilej, mult stimate to
varășe secretar general, că vom 
acționa in permanentă cu dăruire, 
consecventă și fermitate revoluțio
nară pentru îndeplinirea in toate 
domeniile activității economice a 
mobilizatoarei chemări — cincina
lul înainte de termen, sporindu-ne 
contribuția la făurirea mărețului 
ideal — edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate in 
scumpa noastră patrie.

Relatări ale corespondenților noștri despre lucrările 
agricole de primăvară ÎN PAGINA A 111-A

© In întreprinderile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele s-au fabri
cat peste plan, în primul trimestru, 645 tone utilaj metalurgic, 363 tone mașini și utilaje 
pentru industria lemnului, 465 tone utilaj tehnologic pentru prelucrarea țițeiului, 600 trac
toare, 975 autocamioane, autotractoare și autobasculante, 405 autoturisme de oraș, 51 
autoturisme de teren, 26,7 mii bucăți rulmenți O De la începutul anului au fost realizate 
110 faze de asimilare a unor noi produse. S-au omologat prototipurile pentru autobascu
lanta de 12 tone cu o putere de 215 C.P., semiremorca de mare capacitate pentru 
transportul cimentului în vrac, automacaraua de 8 tone, cuptorul de inducție pentru topit 
fontă de 6,3 tone, presa hidraulică pentru linia de fabricat P.A.L., excavatoarele hidrau
lice pe șenile de 0,4 și 0,6 metri cubi @ 14 noi capacități de producție — din care 3 în 
avans față de termenele planificate — au intrat în circuitul productiv în cursul trimestru
lui I în unitățile industriei construcției de mașini grele.

„GRIVIȚA ROȘIE" DIN BUCU
REȘTI. Există in incinta marii în
treprinderi o alee a fruntașilor. De 
fapt, a fruntașilor intre fruntași, 
căci, pentru a ajunge să-ți apară 
portretul de 20 pe 30 la acest pa
nou de onoare trebuie să obții in
tr-adevăr rezultate cu totul deose
bite.

Discutăm cu secretarul comitetu
lui de partid al întreprinderii. Ilie 
Bologa. care ne prezintă unele din 
rezultatele obținute in întrecerea 
socialistă. „în trimestrul I am 
realizat un spor la producția 
globală planificată de peste 1 mi
lion lei, iar la producția-marfă — 
de 2,3 milioane lei. Dar, important

este faptul că toate utilajele tehno
logice contractate, pentru care baza 
materială a fost asigurată, au fost 
livrate șantierelor Ia termenele 
prevăzute. în plus, s-au expediat 
în avans beneficiarilor 10-12 tone 
utilaje tehnologice. în acest fel, 
toate obiectivele de investiții cu 
termen de punere in funcțiune in 
acefct an și in semestrul I al anu
lui viitor sint asigurate cu utilaje 
tehnologice".

...La CAZANGERIE, ing. Gheor- 
ghe Șerban, șeful secției, ne rela
tează despre angajamentul oame
nilor de aici de a realiza m aprilie, 
peste prevederile planului, un uti
laj de 100 tone — un uscător —

pentru Combinatul de fibre artifi
ciale din Erăila. Prin organi
zarea judicioasă a fabricării sub- 
ansamblelor, tratamentul termic 
pe tronsoane și efectuarea com
pletă a probelor, ciclul de fabri
cație al unei coloane de ab
sorbție s-a redus cu 20 de zile. 
Pină la 1 Mai se va monta încă un 
dispozitiv automat de sudură a 
subansamblelor care permite dimi
nuarea cu 50 la sută a duratei de 
execuție. Autorii ? Un colectiv for
mat din ing. Stelian Ceplan — 
„creierul autoutilârii", cum este 
numit — maiștrii Constantin Tăie-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Farfuriile zburătoare au aterizat fortat■

în întreprinderea care ie-a produs
— Zece, nouă... trei, doi, 

unu — start.
— Degeaba. Nu zboară.
— O fi dereglat dispozi

tivul de lansare.
— Sau poate nu-i așe

zat in poziție corespunză
toare.

— Să mai încercăm o 
dată : zece, nouă...

— Tot degeaba. Mai bine 
schimbăm farfuria.

...Nu, dialogurile de mal 
sus nu s-au purtat pe 
vreun cosmodrom special, 
nici nu au fost inventate 
de semnatarul rindurilor 
de față. Ele sint strict 
autentice și au fost auzite 
intr-una din încăperile în
treprinderii comerciale 
I.C.R.M.-București, unde 
era verificată calitatea 
unui lot de 4 000 de farfu
rii zburătoare (niște jucă
rii din plastic pentru co
pii) primite de la Între
prinderea „Viitorul" Jim- 
bolia. Rezultatul ? Cele 
4 000 de jucării au primit 
calificativul „respins" (fi
ind necorespunzătoare ca
litativ, inutilizabile), drept

pentru care au fost rctur- 
nate la producător. Adi
că, au fost reambalate, 
reincărcatc, retransporta- 
te la Jimbolia, redescărca- 
te. reintroduse in pro
cesul tehnologic (pentru 
Înlăturarea deficiențelor

ar fi produs aceleași 
mărfuri pentru export, a- 
tunci alta ar fi fost și exi
gența, alta ar fi fost a- 
tenția acordată calității, 
controlului ei. Pentru că 
este cunoscut — atunci 
cind o întreprindere rea-

rile destinate pieței in
terne.

Indicațiile conducerii su
perioare de partid și de 
stat sint in această privin
ță extrem de clare : intre 
produsele de export și cele 
care merg pe piața inter-

Cînd sita controlului de calitate 
este prea rara

de fabricație). Cu alte cu
vinte, produsele respective, 
in loc să ajungă in maga
zine, să satisfacă cerințele 
celor pentru care fusese
ră create, au trebuit să ia 
calea întoarsă, In secțiile 
de producție — lipsind 
pentru o perioadă din cir
cuitul aprovizionării.

...înainte de a continua 
cu exemplele, se cuvine o 
remarcă : dacă una sau 
alta din întreprinderile 
vizate In rindurile de față

Uzează produse destinate 
pieței externe toți sala- 
riații săi veghează cu 
strășnicie asupra calității : 
muncitorii, maiștrii, orga
nele C.T.C., conducerea în
treprinderii, întregul colec
tiv. Evident, această exi
gență este firească și, in 
același timp, de apreciat. 
Dar tot atit de firesc și 
necesar este ca producăto
rii să manifeste aceeași e- 
xigență și față de mârfu-

nă — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Con
ferința pe țară a cadrelor 
de conducere din între
prinderi și unități indus
triale și de construcții — 
„nu trebuie să existe nici 
un fel de deosebire, ci, 
dimpotrivă, trebuie ca atit 
producătorul, cit și con
trolul de calitate să ma
nifeste aceeași exigență 
față de toate produsele".

Desigur, am ignora rea
litatea dacă nu am arăta

că. de regulă, cele mal 
multe mărfuri destinate 
fondului pieței sint de bu
nă calitate, majoritatea 
întreprinderilor manifes- 
tind o grijă deosebită față 
de nivelul calitativ al 
produselor prezentate in 
magazine. Numai că. re
gula are și unele excep
ții. Iată, in continuare, 
alte citeva : întreprinde
rea „Progresul" din Bucu
rești, căreia i s-au respins 
de reprezentanții comer
țului interior — numai in
tr-un singur trimestru (IV, 
din 1973) — circa 18 000 
perechi de încălțăminte 
de slabă calitate, trimise 
spre vînzare ; Fabrica de 
confecții din Craiova — 
refuzuri — pe aceleași 
considerente și în aceeași 
perioadă — de 1,4 milioa
ne lei ; fabrica de trico
taje „Zimbrul1* din Su
ceava — 41 000 bucăți tri
cotaje refuzate ; Uzina 6

Mihai IONESCU Un nou lot de combine C-12 pleacă 
de la uzinele „Semdnâtoarea" 6pre 

unltâțile agricole(Continuare în pag a Il-a)
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FAPTUL
DIVERS

Așa se organizează munca politică de masă 

în sprijinul devansării cincinalului
• CARACTER CONCRET • FORME VII, INTERESANTE • INIȚIATIVE MULTIPLE

Un copil 
găsit după 
3 ani

în 1971. Nuțu.__ în
fiul Magdalene»

fcbruai 
de 3

ac din Bacău, s-a dus că 
ace prin zăpadă. Fiind «- 

proape de gară, rind a oprit 
primul tren, s-a urcat în ol și... 
la drum ! Văr.indu-1 singur, și 
Nuțu nestilnd adresa de acasă, 
ritiva călători l-au predat ia 
Ca«a copilului din Suceava. 
Dună mai bine de trei ani, după 
sute și sute de telefoane și scri
sori schimbate dc ofițerul de 
miliție Ion Rabei din Bacău cu 
colegii săi din toată Ura. iată 
că N’utu a fost. în sfirșit, găsit 
și redat familiei. La timp, pen
tru că la toamnă va deveni șco
lar. S-a făcut băiat mare.

‘— Ce numitor comun au, după 
părerea dumneavoastră. reuși
tele unor organizații dc bază in 
munca poliltco-educativă desfă
șurată în sprijinul bunului mers 
al producției ? — am întrebat la 
începutul convorbirii pe tova
rășul Ștefan Antoniu. secretar' 
al Comitetului județean de 
partid Brașov.

Egra 
descoperă
urma

De la complexul dc creștere 
fi ingrășare a porcilor din Ba- 
cora-Timiș dispăruseră cițiva 
purcei.

Primeie cercetări nu s-au sol
dat cu nici un rezultat. Iată că 
la fata locului o fost adus 
dinele polițist Egra. După ce 
s-a plimbat încolo ți încoace, 
Egra a adulmecat o urmă in
tr-un loc de vnde fusese spart 
un geam de aerisire. De aici, 
Egra a pomit-o intr-un verita
bil slalom, printre case și gră
dini. și nu s-a mai oprit decit 
l-a nr. 530. unde locuiau Con- 
- - - Kn'i-
ner. Aici, Egra nu s-a lăsat pină 
nu și-a virît botul și in cămară, 
unde a dat peste carne proaspe
ți de purcel. în ziua aceea, cei 
doi n-au mai pus tavă.

— Cred cft dacă se poate vorbi de 
un numitor comun al acțiunilor ce
lor mai eficiente in activitatea po
litică dc masă atunci acosta este fo
losirea ca argument de convingere 
a faptului dr muncă, de viață. De 
altminteri, această practică conferă 
muncii agitatorilor, colectivelor care 
organizează agitația vizuală sau ga
zetelor de perete și satirice, progra
melor stațiilor de radioficare sau 
brigăzilor artistice de agitație 
un caracter concret, strins legat dc 
sarcinile dc producție șl. implicit, 
convingător. Dar o condiție tot atit 
de importantă pentru eficiența mun
cii politice este și stabilirea pen
tru o perioadă dată a unor obiec
tive precise. izvorite din cu
noașterea realităților de la fiecare 
loc de muncă, desfășurarea unei a- 
semenea activități care să contribuie 
odată cu popularizarea concretă a 
experienței înaintate la prevenirea 
unor neajunsuri. Bunăoară, la fa
brica de radiatoare și cabluri, la în
treprinderile ..Rulmentul", ..Tracto
rul". „Elcctroorccizia". ..Hidromeca
nica" ș.a. se obișnuiește ca. atunci 
cind apar sau se conturează primele 
semne ale unor lipsuri, agitatorii să 
intre operativ în acțiune, să comba
tă cu fermitate neajunsurile din ac
tivitatea unor sectoare, ateliere, e- 
chioe. tendința unora de a-si ascun
de propriile lipsuri prin așa-zise 
..greutăți obiective". La începutul a- 
cestui an. spre exemplu, unii con
ducători de unități, invocind insufi
cienta spațiului productiv, credeau 
că nu pot realiza sarcinile de plan, 
sporite considerabil pe 1974. Dar

printr-un sondaj efectuat de orga
nizațiile do partid au ieșit la iveală 
nu mai puțin de 38 000 mp dc su
prafață nefolosită. Munca politică 
d .-.fășurată de la om La om. avind 
ca argument concluzia amintită, a 
convins că trebuie acordată o grijă 
m ii mare folosirii judicioase a spa
tiilor și capacităților productive — 
condiție a îndeplinirii sporurilor de 
producție și a angajamentelor asu
mate in întrecere.

— Dar folosirea ca argument 
a faptului concret dc muncă, de 
viață presupune și alegerea cc-

nări in producție, o marc risipă de 
timo si de forte de muncă. ..Argu
mentele" rezultate au fost folosite, 
apoi, in munca politică de masă : 
stația de radinficare a transmis, zile 
in șir. emisiunii „Cu microfonul 
printre intîrzlați" : pe panouri anu
me amenajate au fost expuse foto
grafiile celor certați cu disciplina, 
precum și calcule concrete privind 
valoarea minutului. Pornind de la 
neindeplinirea planului in unele luni 
din acest an și relcvind câ indisci
plina a contribuit considerabil la a- 
ceastă situație, toate organizațiile dc 
partid au dezbătut confcluriilo des-

lor mai semnificative aspecte. 
Cum sini selecționate și cunos
cute ?

— Am să recurg la un exemplu 
pe care îl voi expune mai 
detaliat. Cum se știe, pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor, 
creșterea eficienței activității eco
nomice are o deosebită însemnă
tate cultivarea spiritului dc discipli
nă muncitorească, a unei atitudini 
înaintate fnțâ de muncă. La între
prinderea de autocamioane din Bra
sov, intr-o vreme, timpul de lucru 
nu era integral folosit. Pentru a 
combate indisciplina și a arăta, con
cret. tuturor cit se pierde din a- 
ceastă cauză, am deplasat acolo 30 
de activiști. ..Fotografierea" unei zile 
de muncă a dus la concluzii neaș
teptate : multi au intrat ne poartă 
la ora cind. de fapt, trebuiau să în
ceapă lucrul. 142 dintre ei intirziind 
intre 5 și 15 minute. Alții au lăsat 
lucrul cu 30—35 de minute mai de
vreme. Organizarea defectuoasă a 
locului de muncă. aprovizionarea 
neritmică cu scule, materii prime și 
materiale cauzau, de asemenea, stag-

Drinse dună acest sondei, stabilind 
măsuri ferme pentru înlăturarea lip
surilor și recuperarea răminerilor in 
urmă. Acțiunea continuă, experiența 
dobindită aici fiind preluată și de 
alte organizații de partid.

Citeva cuvinte doar despre agita
ția vizuală și scrisă. Promovăm ge
nul concret, activ și combatem 
tendințele de a transforma agitația 
vizuală in simplu decor. Dintre va
riatele mijloace La care se recurge 
in diferite întreprinderi, in această 
ordine de idei relev panourile pe 
care se înscriu, zilnic, cu creta, re
zultatele in întrecere, abateri de la 
calitate, absente și intirzieri de la 
program etc. O larză răspîndire do- 
bindesc mijloacele de agitație vizua
lă. cu efecte de lumină, sunet si 
mișcare, cum sint „televizoarele" de 
la „Electroprecizia" și „Rulmentul", 
„Caruselul imaginilor" de la între
prinderea nr. 2, „Abajurul rotativ" 
de la „Metrom" ș.a. Se dovedesc efi
ciente. de asemenea. întrebările a- 
dresate la gazelele de perete — 
pornind de la situații concrete din 
uzină — deoarece cei vizați dau răs-

purcelul la

(Urmare din pag. f)

I Șanțul
| umplut 
| cu vin

T.A.-Blrlad,ȘofM la autobaza
Ion wniș se ducea cu autotrac
torul 21—VS—114, încărcat cu 
vin. la Tg. Mureș. In apropiere 
dc orașul Rupea. I.D. s-a anga
jat in depășirea tractorului 
41—BV—1796. in momentul în 
care acesta, la rindul sau. de-' 
pășea o bicicletă, iar bicicleta se 
ferea de denivelările șoselei. 
Pentru a evita tampon area cu 
tractorul. I.D. a virat brusc în 
stingă. Autotractorul s-a răstur
nat. butoaiele s-au soart și. in 
citeva minute, șanțul s-a umolut 
cu vin ..de cea mal bună cali
tate". Deși treaz, văzind atita 
vin dus pe apa Simbetei, pe I.D. 
l-a apucat... amețeala.

„cadou“
la aniversare

Iosif Hegheduș din Arad (stra
da Eugen Potier nr. 15—17) a 
împlinit 20 de ani lo 8 aprilie. 
I.H. s-a g indii să-și facă singur 
un cadou de ziua lui. S-a oprit 
in fața magazinului universal 
„Aradul", a spart vitrina, a în
șfăcat două costume de haine fi 
vreo 48 de metri de stofă și țe
sături... Dar bucuria aniversării 
i-a fost repede spulberată. Acum 
i se pregătește un alt „cadou".

P.S. Numai cu trei zile înainte 
scăpase de o condamnare pen
tru furt.

1 Stejarii 
I lașului

»

ICu plăcere consemnăm o ini
țiativă a Comisiei pentru ocro- 
tirea monumentelor naturii din

Ilași : in urma unor investigații 
atente, întreprinse in fiecare 
colțișor al municipiului, au fost

I depistați 26 de stejari multisecu
lari. dintre care cei mai ,.tineri" 
au ajuns la virsta de... 200 de 
ani. Acțiune in urma căreia toți

I cei 26 de stejari au fost decla
rați monumente aie naturii și 

' puși sub ocrotirea legii. Acțiune 
I care s-a extins și pe raza jude

țului, unde au fost descoperit!
I și puși sub ocrotire 41 de stejari 

și alți arbori multiseculari, pre
cum și specii rarisime pentru a- 
ceastă zonă a țârii. Cum se

1 vede, grija pentru monumentele 
I naturii

adinei.

Martie din Zârnești — bi
ciclete refuzate in valoare 
de 5.6 milioane lei etc. etc. 
Motivele refuzurilor : pro
duse cu defecte de structu
ră. cu aspect necomer
cial, cu parametri funcțio
nali inferiori stasurilor și 
normelor interne.

Dacă am prezentat aces
te cifre și amănunte, am 
făcut-o nu pentru a face 
„reclamă" întreprinderilor 
respective, ci pentru a de
monstra câ. atunci cind 
printre loturile de produ
se livrate comerțului apar 
șl mărfuri necorcspunză- 
loare calitativ, acestea — 
în cele mai frecvente si
tuații — nu ajung intr-o 
asemenea stare in rafturi
le magazinelor, în fața 
cumpărătorilor, ci sint re
transmise fabricilor pen
tru efectuarea remedieri
lor necesare. Ceea ce, 
intr-un fel, este bine,
dar. pe de altă par
te, de nedorit. De nedo
rit, pentru că in fiecare 
caz în parte sint cheltui
te sume de bani pentru 
remedierea deficiențelor, 
piața fiind, totodată, lip
sită pentru o perioadă 
de timp de respectivele 
produse. (O precizare : in 
absolut toate cazurile de
pistate de organele de 
control, cei vinovați au 
fost sancționați. Numai in
spectoratele de stat pen
tru controlul calității pro
duselor au dat in 1973 
peste 11 000 de sancțiuni 
materiale, la care s-au a- 
dâugat sancțiuni adminis
trative și imputări ale pa
gubelor produse).

Și totuși, nu întotdeau
na cumpărătorii sint scu
tiți de surprize ; cu toa
te că întreprinderile pro
ducătoare au — așa cum 
am arătat — obligația de 
a livra doar produse de

cea mai bună calitate, cu 
toate că reprezentanții co
rnu țului au — la rindul 
lor — obligația de a re
fuza produsele necores
punzătoare livrate de in
dustrie, in magazine mai 
apar și mărfuri cu defec
te. De ce ? Iată un caz re
cent : la complexul ali
mentar din Hala Traian 
din Capitală, organele de 
control au constatat câ 
există în unitate o ladă cu 
pate alterat, 215 kg de 
carne necorespunzătoare 
calitativ, peste 3 000 de

nizatorice. cit și mentali
tatea lor dăunătoare in re
lațiile cu furnizorii !

Desigur. responsabilita
tea față de asemenea si
tuații (cind apar mărfuri 
de slabă calitate) revine, 
in primul rind, celor ce 
le produc ca atare, dar 
culpabile sint — in ace
eași măsură — toate acele 
verigi de control care au 
datoria să le stopeze dru
mul spre magazine. Fap
tul că — deși asemenea 
situații sint sancționate ca 
atare — și totuși ni se mai

FARFURIILf ZBURĂTOARE
sticle și 200 de cutii și 
borcane cu diferite pro
duse care nu corespun
deau normelor de calitate. 
Cura se explică șeful de 
unitate. Nicolae Tudora- 
che ?

— Păi, ce era să fac ? 
Dacă respingeam produse
le, imi mai dădeau altă
dată marfă de la depozit ? 
Și atunci, cu ce mai fă
ceam planul ?

Explicațiile — evident, 
fără nici un temei in fața 
organului de control, care 
i-a sancționat pe toți cei 
vinovați — le-am reținut 
totuși pentru că, intr-o 
formă sau alta, ne-au fost 
invocate și de alți contra
venient la normele de 
calitate (atit in magazine 
de textile și încălțăminte, 
cit și in magazine de con
fecții și cele metalo-chi- 
mice). Sub asemenea pa
ravane, subțiri ca pinza 
de păianjen, contravenien- 
ții încearcă să-și ascundă 
propriile defecțiuni orga-

oferă incă, in unele locuri, 
produse de calitate îndo
ielnică, dovedește că nu 
peste tot aceste verigi iși 
fac pe deplin datoria, ceea 
ce. pină la urmă, se răs- 
fringe negativ asupra 
aprovizionării populației.

Ce măsuri se iau pen
tru a evita asemenea si
tuații ? Am discutat pe a- 
ceostă temă cu mai multi 
factori de răspundere de 
la departamentele produ
cătoare dc bunuri de larg 
consum. Intr-un consens 
general, toți ne-au asigu
rat că actualele deficien
țe fac obiectul unor se
rioase preocupări ce sc 
vor reflecta într-o îmbună
tățire simțitoare și cit mai 
rapida a situației. Astfel, 
ca să dăm un exemplu, 
in întreprinderile șl cen
tralele Ministerului In
dustriei Ușoare s-a înche
iat recent o amplă acțiune 
de elaborare a programe
lor de îmbunătățire a ca
lității produselor, iar acolo

unde s-au semnalat a- 
bateri de la calitate s-au 
organizat analize speciale 
in vederea stabilirii cau
zelor ce le-au produs și a 
măsurilor de prevenire a 
lor pe viitor.

— Și comerțul a luat 
recent o serie de măsuri 
pentru a întări controlul 
calității mărfurilor — ne-a 
declarat Nicolae Blăjan, 
director general adjunct 
in M.C.I. In afara delegă
rii reprezentanților noștri 
permanenți in întreprin
derile industriale (care 
urmăresc — incă din pro
cesul de fabricație — ca
litatea produselor) s-a sta
bilii — ca *. un procedeu 
curent de muncă — for
marea brigăzilor mixte de 
control la nivelul fiecărui 
județ (cu participarea tu
turor factorilor interesați). 
In plus, vom organiza 
peste puțin timp acțiuni 
interjudețene cu scopul de 
a analiza problemele de 
calitate. Cit privește în
tărirea exigenței și a pre
gătirii personalului care se 
ocupă direct cu recepțio- 
narea produselor alimen
tare, se vor organiza in 
curind cursuri de per
fecționare. Lectori vor 
fi înșiși unii lucrători din 
comerț care au absolvit 
recent cursuri speciale de 
perfecționare.

...In încheiere, să preci
zăm că, intr-adevăr, ca
zurile in care apar acum 
in magazine produse de 
slabă calitate sint din ce 
in ce mai rare, pentru câ 
sita controlului ' de cali
tate se îndesește conți 
nuu. Nu înseamnă insă 
că această sită nu trebuie 
sâ fie și mai deasă. Și 
poate fi. Măsurile stabili
te de departamentele de 
resort ne îndreptățesc să 
sperăm că in rafturile 
magazinelor nu vor mai 
pătrunde pe viitor decit 
mărfuri de cea mai bună 
calitate. Să vedem...

punsuri asupra modulul in care au 
înlăturat sau vor înlătura neajunsu
rile pentru care sint criticați.

— Vă rugăm să vă referiți și 
la eficiența unor inițiative in 
munca politică de masă.

— In județul Brașov au apărut, 
intr-o vreme, un noian do asemenea 
initiative. Fiecare colectiv, mic sau 
mare, voia să aibă cel puțin una. 
Sigur, nu putem să fim impotrlva 
acestora, dar simpla lor lansare nu 
rezolvă, să zicem, ritmicitatea pro
ducției. realizarea de economii sau 
îmbunătățirea disciplinei. De aceea, 
s-a trecut la selecționarea inițiati
velor în funcție de eficiență. „Mi
cronul, gramul, secunda", care a a- 
nărut. cum sc știe, la „Rulmentul", 
a fost extinsă, in diverse variante — 
„Calitate, gram, secundă", „Centime
tru. gram, secundă", „Estetica, gra
mul, secunda" — in numeroase alte 
întreprinderi. Foarte răspîndite sint, 
de asemenea, inițiativele „Contul 
colector de economii" și „întregul 
spor de producție să se realizeze cu 
scule economisite", lansate la între
prinderea de cabluri și radiatoare, 
respectiv, „Hidromecanica". Cum a- 
portul acestora in îndeplinirea și de
pășirea planului, a angaiamontelor 
asumate în întrecere este pretutin
deni mare, comuniștii stabilesc mă
suri concrete pentru generalizarea 
Inițiativelor valoroase, organizează 
schimburi de experiență, expoziții ; 
numeroase panouri popularizează 
rezultatele obținute pe această cale, 
critică rutina, superficialitatea. Bine 
cunoscută in județ este și inițiati
va „Lauri", lansată in scopul stimu
lării inovatorilor, raționalizatorilor. 
O dată pe an, ei sint 3—4 zile oas
peți de seamă ai Brașovului. In 
acest timp, ei se întilnesc cu acti
viști de partid, cu personalități din 
lumea științei și tehnicii, participă 
la conferințe de presă, spectacole 
date in cinstea lor etc.

Citeva inițiative s-au dovedit efi
ciente și in acțiunile ce se adresează 
celor care lucrează in Brașov, dar 
in fiecare zi după orele de muncă 
pleacă acasă intr-o altă localitate, 
adică cei pe care ii numim, de re
gulă. navetiști. întrucit este vorba 
de citeva zeci de mii de oameni, 
este firesc să ne ocupăm îndeaproa
pe de ei. De aceea, pe baza unor 
studii întreprinse, am stabilit ci
teva forme de activitate. Una 
dintre ele se intitulează „Acasă 
la navetiști". Este vorba de depla
sarea in comune a unor tovarăși cu 
munci de răspundere din diferite 
întreprinderi, cu ajutorul cărora se 
organizează dezbateri pe teme edu
cative. simpozioane, convorbiri pe 
familii despre activitatea și preocu
pările navetiștilor. Apoi, pe scena 
căminului cultural sint prezentate 
de către brigăzi artistice de agitație 
spectacole care evidențiază fruntașii 
in producție ori critică atitudinile 
înapoiate. Similar se procedează Ia 
căminele de nefamiliști și cabanele 
forestiere. Duoă fiecare deplasare, 
concluziile ce se desprind fac obiec
tul unor foi volante, care se difu
zează apoi tot in rindul navetiștilor, 
al căminiștilor. Lată doar citeva ac
țiuni care pledează, cred, pentru a 
asigura un caracter cit mai concret 
tuturor acțiunilor noastre consacrate 
dezvoltării răspunderii comuniste 
pentru bunul mers al producției, ri
dicării conștiinței socialiste.

Ioan VLANGA
Nicolae MOCANU

LA DRĂGĂNEȘTI-OLT

A început construcția 
unei filaturi de bumbac

SLATINA. (Corespondentul 
„Scinteii". Emllian Rouă). — în 
cel mai tinăr oraș al județului 
Olt — Drăgănești — a început 
construcția unui important obi
ectiv industrial : filatura de 
bumbac. Noua unitate a indus
triei ușoare va intra in func
țiune in trimestrul III 1975. 
Aici vor lucra peste 700 de sa- 
lariați, in majoritate femei, și 
se vor produce anual circa 
10 000 tone fire pieptănate tip 
bumbac.

♦ ■■ » O’

se

a prins ia Iași... rădăcini

în trenul

de
de noapte

L’n raid-anchetă efectuat 
ceferiști și lucrători de miliție 
prin trenurile care circulă
noaptea de la Ploiești spre Tir- 
govițte. Buzău, Urziceni, Pre
deal. Constatări „din mers" : 
cotcodâcit de pisări fi guițat a? 
purcei cocoțați pe banchete, sad 
de cereale, claie peste grămadă, 
blocind ușile, negustori de oca
zie. In afară de cei amendați pe 
loc, pentru joc de cărți pe bani, 
ca și alții găsiți fără bilet, 200 
de călători au primit — de la 
caz la caz — sfaturi, recoman
dări, mustrări și o invitație la 
o călătorie civilizată. După care, 
li s-a urat ..drum bun". Măcar 
de n-ar uita !

Rubricâ redoclotâ de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții .Sc

Evidențe 
contabile 

legate la ochi
— Și dacă dau de bucluc ? Controale, ve

rificări, știți și voi...
— Ce tot vorbești, omule ? Las’ că nu e 

dracu’ chiar așa de negru... Pe urmă, nu 
ți-am spus eu că și șefu’...

...Stătea in cumpănă Gheorghe Iordana, 
gestionar la depozitul unei baze de apro
vizionare tehnico-materială din București : 
să le dea. să nu le dea... Că și „clienții" 
ăștia de la depozitul întreprinderii de pro
duse din lemn și mobilă nu voiau așa. o 
sticlă-două de diluant, ci butoaie intregi 
De sub mină, fără forme. Noroc cu 
telefonul salvator 1 A discutat ce-a dis
cutat Iordana cu Constantin Vâleanu, 
șeful serviciului aprovizionare, si. gata, 
afacerea a fost pusă pe roate : in 
scurt timp s-au făcut nevăzute 7 butoaie 
(l ’20 de litri) cu diluant. Valoarea — 
27 216 lei. Dar. știți povestea cu ulciorul...

— Onorată instanță — a explicat Gheor
ghe Bizdoacă, complicele, cind afacerea 
spartă a ajuns la tribunal — așa e cu di- 
luantul sustras, cum s-a constatat la cer
cetări. Eu i-am dat inculpatului Răsoi 300 
de lei pentru a contribui la „cinstirea" lui 
Iordana... Că dacă nu — zicea Răsoi — in
trăm amindoi la închisoare : așa i-a spus 
Văleanu...

Numai că de ce s-au temut, de asta au 
și avut parte : toți cei șase corneliei intru 
sustragere (inclusiv C. Văleanu și alți d 
gestionari din „filieră") au de executai p 
depse intre 3 ani și 5 luni și 4 ani și 2 Ivn 
Închisoare.

I ___________

Nu degeaba avea el, Văleanu, asemenea 
presimțiri...

P.S. Dar ce părere are păgubașul despre 
toată tărășenia ? Greu de crezut dacă n-ar 
scrie negru pe alb (adresa nr. 03331 din 15 
martie 1974 a Bazei de aprovizionare teh
nico-materială a municipiului București) : 
„întrucit, in urma verificărilor efectuate, 
in evidențele noastre contabile nu a rezul
tat că unitatea noastră ar fi suferit vreun 
prejudiciu, nu ne constituim parte civilă in 
acest proces penal".

Cum or fi arâtînd evidențele lor conta
bile ?

Joiana 
pe cintar 

și-o sulă-n 
buzunar

Ion Vrinceanu, recepționer la baza fixă 
de recepție a animalelor din Cimpulung- 
Muscel (pendinte de întreprinderea de in
dustrializare a cărnii Argeș), găsise că așa 
cum sint orinduite lucrurile, treaba nu 
prea aduce cine știe ce foloase (pentru el !). 
Prf-a era simn’u : omul venea cu patrupe
dul contractat cu statul, il suia pe cintar și 
— iată marfa, poftim banii. Așa că a insti
tuit un alt sis'em :

— Ai adus vaca ? Hm 1 Leag-o de gard 
și așteaptă ! Te chem eu...

Lega om:il vaca și aștepta : un ceas 
două... Nimic. în ce’e din urmă, mai în
tregind in st’ .ca și in dreapta pe cite un 
sătean, „mai pățit", mai luînd seama la 
cite-o aluzie strecurată intre două intrări

și ieșiri din birou ale atotputernicului re
cepționer, gospodarul pricepea cum stau 
acolo lucrurile. O sută-două și totul se re
zolva ca pria farmec. „Don1 șef“ devenea 
brusc serviabiT și Joiana se transforma, 
dintr-un condei, in „calitate superioară*1...

Pină intr-o zi, cind a venit prin partea 
locului o comisie care s-a uitat prin sertar 
și prin buzunarele intoarse pe dos ale lui 
I. V. și toate vicleșugurile au ieșit la iveală, 
cu rostul lor adevărat : mită.

— Habar n-am cum au ajuns acești 1 600 
de lei la mine... — a prins a se lamenta 
ex-ș?ful in fiRa instanței. Nu pot să-mi ex
plic .și pace I

Față de gravitatea infracțiunii nu exis
tă, intr-adevăr, „explicație". Există, in 
schimb, o sentință pe măsură : 3 ani și 6 
luni.

După ceasul 
al 12-lea 
urmează...

3 ani
— Concluziile procuraturii sînt pentru 

condamnarea inculpatului, pentru aplicarea 
unei pedepse corespunzătoare gradului de 
pericol social al infracțiunii de abandon 
familial.

...Privirile asistenței s-au mutat d<« la 
nrocuror spre inculpat : Gheorghe Musat, 
din București. Calea Ferentari nr. 72. Pri
viri încărcate de reproș, priviri in caro 
mijea totuși speranța... Speranța că măcar 
acum, în al doisprezecelea ceas, omenescul 
din om va birui.

Contribuții științifice pentru 
o confruntare cu viitorul

PE MARGINtA SIMPOZIONULUI DE LA CLUJ PE TEMA 
„POPULAȚIA — RESURSELE NATURALE Șl MEDIUL ÎNCON

JURĂTOR"

Potrivit prognozeror — în actualul 
ei ritm de creștere — populația 
globului se va dubla pină in anul 
2000. Ca urmare, cerințele multi
laterale ale societății omenești vor 
crește intr-un ritm din ce in ce mai 
accelerat. In aefest context, arată 
calculele, sporirea populației și a 
producției industriale va fi însoțită 
de o apreciabilă exploatare a 
resurselor naturale și, prin aceas
ta, de o posibilă modificare a me
diului natural. Pentru că. punerea 
in cultură a unor noi terenuri, de
frișarea pădurilor, eroziunea solului, 
exploatarea nerațională a minereu
rilor, intensificarea producției indus
triale. fără a se ține seama de ris
cul modificării biosferei, pot duce 
și la efecte nedorite. Nu intîmplă- 
tor, deci, in scopul soluționării 
judicioase a problemelor ridicate de 
creșterea populației și progresul in
dustrial impetuos al omenirii, se im
pun găsirea și dezvoltarea acelor 
tehnici care să permită utilizarea 
rațională a tuturor resurselor natu
rale (apă. sol, aer, minereuri, re
zerve energetice ș. a.), concomitent 
cu păstrarea echilibrului ecologic 
natural, vital pentru existența ome
nirii.

Aceasta a constituit și premisa de 
la care au pornit organizatorii unul 
reușit simpozion ținut recent la 
Cluj, in cadrul căruia specia
liști din cercetare și din uni
tăți economice au dezbătut pe 
larg principalele aspecte științi
fice. tehnice, economice și legislati
ve privind tematica reuniunii : 
„Populația — resursele naturale și 
mediul înconjurător". Cele peste 130 
de comunicări cu caracter științific, 
aplicativ, practic, ca și dezbaterile 
'ce au avut loc in cadrul eelor 4 sec
ții, au urmărit in. principal optimi
zarea relațiilor dintre populație- 
niediu, populație-resurse, resurse-' 
meiliu și populație-urbanizare. Parti- 
cipanții la simpozion au fost 
unanim de acord că țara noastră, ca 
și planeta, de altfel, au suficiente re
surse pentru asigurarea progresului 
continuu, iar. pe de altă parte, au 
pus in evidență faptul că protejarea 
și ameliorarea ecosistemelor natura
le sint compatibile cu dezvoltarea 
economică și socială actuală și de 
perspectivă.

Ce preocupări concrete au eviden
țiat participanții la această prestigi
oasă reuniune cu caracter pregătitor, 
in intimpinarea Conferinței mon
diale a populației, ale cărei lucrări, 
după cum se știe, se vor desfășura 
Ia București între 19—30 august ? 
Pornind de la necesitatea asigurării 
unor condiții optime de mediu și 
muncă, specialiștii din domeniul 
medicinel (institutele de igienă si 
medico-farmaceutice din București, 
Cluj, Iași) au prezentat date și me
todologii noi pentru stabilirea cit 
mai exactă a relației doză-răspuns 
pentru fiecare poluant și pentru di
versele grupe de populație. Studiile 
și cercetările referitoare la popu
lație și mediul înconjurător au fost 
abordate, in special, din punctul de 
vedere al stării de sănătate a popu
lației și al fenomenelor demografi
ce ș.a. Comunicările au evidențiat 
situații și, in același timp, soluții 
concrete privind combaterea poluării 
în importante centre industriale și 
zone urbane din țara noastră (zona

Copșa Mică, Baia Mare, zona Bis- 
trița-Neamț, municipiul București).

Specialiștii din agricultură (Insti
tutul de cercetări pentru pedologie 
și agrochimie București, Universita
tea Brașov, Institutul de cercetări 
și proiectări alimentare, Institutul 
,,Pasteur") au indicat o serie de 
măsuri in legătură cu folosirea ra
țională a pesticidelor și îngrășămin
telor. In dezbateri, specialiștii au 
fost in unanimitate de acord cu fap
tul că omul modern nu poate re
nunța la o agricultură intensivă, 
respectiv la utilizarea îngrășămin
telor și substanțelor chimice pentru 
combaterea dăunătorilor. Problema 
care se pune constă in optimizarea 
dozărilor și asigurarea cadrelor teh
nice necesare, instruite special, în 
așa fel incit in final să fie atinse 
ambele scopuri : producții agricole 
sporite in condiții de proiecție a so
lului și, in general, a mediului.

O altă problemă, luată in discu
ție, cu care va fi confruntată ome
nirea, o reprezintă relația dintre 
creșterea populației și repartizarea 
ei geografică. Către sfirșitul secolu
lui, majoritatea populației globului 
va locui în marile orașe și regiuni 
urbane. Un asemenea proces viguros 
de industrializare și urbanizare se 
desfășoară și în România și are 
o influență pozitivă prin creșterea 
numărului de muncitori calificați și 
de specialiști (ingineri, tehnicieni), 
fapt ce duce la ridicarea nivelului de 
trai al familiei, a gradului de pre
gătire profesională, de cultură gene
rală și educație sanitară. Formula
rea unei strategii, concretizate, de 
altfel, in programul național de sis
tematizare a teritoriului și localită
ților, printre puținele de acest fel din 
lume, ce are la bază politica națională 
privind dezvoltarea așezărilor uma
ne — orașe sau sate — ca parte inte
grantă a planificării soclâl-economicc, 
reprezintă o acțiune de o mare 
complexitate și importanță.

Problemele demografice sint spe
cifice fiecărui stat, ele neputind 
fi rezolvate pe plan regional sau pe 
plan global. Politica demografică se 
integrează in contextul dezvoltării 
economice, sociale, culturale și sani
tare și, in același timp;'este in strin- 
să corelație cu protecția și ameliora
rea mediului înconjv-zător. O altă 
concluzie ce s-a desprins a fost a- 
ceea că există încă mari disponibili
tăți fizice ale resurselor naturale (a- 
pă, sol, energie, resurse alimentare) 
neexplorate incă, atit in țară, cit și 
în lume (pe platformele continen
tale, in ocean, in scoarța globu
lui pămîntesc ș.a.). Practic, sint 
perspective nelimitate pentru găsi
rea de noi resurse materiale nece
sare populației in creștere rapidă. 
Referitor la politica protecției me
diului, ca și a resurselor naturale, 
s-a subliniat că o serie de soluționări 
optime ar fi de dorit, ele fiind posi
bile pe baza unor programe de cer
cetare, a unor colaborări și cooperări 
internaționale,

A fost elaborat un plan de 
măsuri care vizează activități u- 
tile in scopul optimizării rela
ției populație-resurse-mediu, atit 
pe plan național, cit și în cadrul 
pregătirii lucrărilor Conferinței mon
diale a populației, ce va fi găzduită 
de capitala României socialiste.

Elena MANTU

— N-am avut de unde plăti pensia de 
întreținere. Ofer acești cinci sute de lei !...

500 de lei pentru mai bine de 5 ani de 
nepăsare, de totală uitare a indatoririlor 
de părinte. De ce „n-avea“ de unde plăti 
— altminteri, o sumă modică : 190 lei lu
nar — numai el putea ști. Fiindcă ce a 
aflat Instanța n-a fost decit faptul că lui 
Gheorghe Mușat nu-i plăcea să muncească : 
la ultimul loc de muncă n-a lăsat, in urma 
lui, decit absențe nejustificate, intirzieri șl 
comportare necoreapunzătoare. $i nu nu
mai atit : în 1971 a mai fost judecat și 
condamnat pentru abandon de familie.

...N-a înțeles nici acum, in al doispreze
celea ceas. Drept care, va avea timp, is
pășind o pedeapsă de 3 ani închisoare, să 
mediteze la îndatoririle față de propriul 
copil.

„Cont 
personal" 

din gestiune
— Suma e cam măricică per.tru o sin

gură lună. Trebuie să fie o greșeală la so
coteli...

Așa a prins să se vaiete Gheorghe Tudor 
cind, după numai o lună de la luarea in 
primire a centrului de carne din B-dul 
Gloriei nr. 89, un control i-a găsit o lipsă 
in gestiune de peste 12 000 lei. Socotelile 
s-au dovedit foarte exacte, mai ales cind, 
defalcate cu atenție, s-a stabilit că : Gh. T. 
iși angajase un ajutor particular pe care-1 
plătea cu 250 lei săptăminal .și 2—3 kg de 
carne ; zilnic iși trimitea ajutorul cu cite 
o fleică la bufetul din apropiere ca să i se 
facă friptură, stropită cu bere din belșug. 
Bineînțeles, toate erau plătite (in bani sau

in natură) din tejgheaua prăvăliei. La 
care s-a mai adăugat și faptul că mai 
ducea și acasă, săptăminal, cite 4—5 kg de 
carne. Pină și datoriile personale și le plă
tea tot din gestiune !

— Zău că se exagerează... In primul rind 
că la bufet nu comandam zilnic fripturi, ci 
numai de trei-patru ori pe săptămină. iar 
acasă n-am dus mai mult de 3—4 kg de 
carne si nicidecum 4—5 cum se spune in 
rechizitoriu... Și-apoi. eu am plătit tot 
ee-am luat.

— Cind ?
— Păi... după ce s-a constatat lipsa.
Cit despre plată, ar mai fi un „rest" 

asupra căruia se va pronunța instanța.

Din caietul 
grefierului

( 

„Inculpatul a condus autovehiculul fiind 
in stare de ebrietate, dar, după opinia 
mea, nu cred să fi fost prea beat, întrucit 
mai putea să vorbească și chiar a făcut 
scandal...".

(Declarație de martor in dosarul 
nr. 1604/1974 soluționat de Judecătoria 
sectorului 6).

„Recunosc că in seara zilei de 9 februa
rie am smuls din mina unui cetățean, pe 
care nu-1 cunoșteam, o servietă in care se 
afla suma de 17 000 lei, dar declar pe pro
pria mea răspundere că i-am luat-o cu 
gindul ca să n-o piardă cumva, că l-am 
văzut cam obosit. Mai declar că intențio
nam s-o predau Ia miliție, numai că după 
ce am ajuns cu banii acasă am uitat"...

(Din declarațiile lui Nicolae Boști- 
nă. domiciliat In București, strada 13 
Septembrie nr. 45).

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE 

______________ ______ J
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LUCRĂRILE AGRICOLE

in oceste zile in județul Ilfov se muncește intens la insămințarea porumbului 
(fotografia nr. 2). Peste 300 de cooperatori și solarioți din Budeștl au Ieșit cu

porumbului este avansat. La I.A.S. Buciumenl se fac udări de răsărire a culturilor 
cooperativa agricolă din Frumușanl (fotografia nr. 4) semănatul porumbului se des- 

Foto : S. Cristian

și Irigarea culturilor. La cooperativa agricolă din Gruiu (fotografia nr. 1) semănatul 
mic cu mare la udarea sfeclei furajere șl a plantației de pomi (fotografia nr. 3). La 

fâșoară ca la carte

A dai coltul ierbii. Ce se face pentru 
îmbunătățirea pășunilor naturale?
Pe.cte aproximativ o tună, cu mici 

diferențe de la o zonă la alta, ur
mează să înceapă pășunatul. In 
toate județele au fost întocmite 
programe de curățire, fertilizare, 
tarializare etc.

în comuna Traian — transmite 
Gh. Baltă. corespondentul nostru 
d n Bacău — sute de țărani coo
peratori, tineri și virstnici, au 
participat la curățirea islazului 
de mărăcini, au împrăștiat mu
șuroaiele și au semănat locurile vi
rane cu semințe de ierburi. De ase
menea, la Cleja tinerii au executat 
lucrări de defrișare, distrugere a 
mușuroaielor și insâmințarea cu ier
buri perene pe o suprafață de 100 
ha. Peste 500 de tineri din co
muna Podu Turcului au ieșit 
la curățatul islazului. într-o sin
gură zi ei au distrus mărăcinii și 
mușuroaiele de pe 150 ha de pajiște. 
Asemenea acțiuni au avut loc și in 
comunele Glăvănești, Poduri, Mănăs
tirea Cașin. inițiate și conduse de 
consiliile populare comunale.

Sint Insă și unele neglijențe 
păgubitoare. La Ghimiș. consi
liul popular nu face nimic pen
tru îmbunătățirea unei pășuni de 
circa 3 000 ha. In urmă cu 2—3 ani, 
aici au fost aduse îngrășăminte chi
mice pentru fertilizarea pajiștilor. 
Dar acestea stau si acum aruncate 
in diferite locuri din comună. Dez
interes pentru pajiști am intilnlt și 
în comuna Ștefan cel Mare. De a- 
proape doi ani s-a hotărit defrișa
rea arboretului de pe 21 ha de pă
șune. dar nici pină acum consiliul 
popular nu a întreprins nimic.

în județul Bistrița-Năsăud — 
relatează Ion AngheJ — in sa
tele Cepari și Tărpiu, la chemarea 
consiliului popular, aproape 1 000 de 
cetățeni, intre care numeroși elevi, 
au curățat peste 400 ha de pășune. 
Ei au captat izvoare, au reparat cele 
10 fintini vechi și au construit 13 
jgheaburi din stejar pentru a- 
dâpatul animalelor. Pentru a pre
veni extinderea eroziunii, pe lingă 
un piriu, elevii din Șintereag 
au plantat 45 000 puieți de sâlcim. Pe 
întreaga suprafață de pajiști 8-au 
administrat îngrășăminte. Din loc 
în loc te văd fintini cu jgheaburi de 
beton. Un număr de Q izvoare cu 
debit mare de apă urmează să fie 
dirijate spre bazinul de acumulare 
care va asigura irigarea pajiștii.

Din datei» centralizate la direc

ția agricolă județeană reiese că, pini 
la 8 aprilie, au fost curățite 18 400 
ha pajiști din cele 25 000 ha prevă
zute.

Din Maramureș. Gheorghe Susa 
ne informează despre o ini
țiativă a locuitorilor din Fer- 
sig, unde, intre sat și pădure, 
se întinde o pășune de citeva 
sute de hectare. Aici, in timp 
ce mecanizatorii fertilizau pajiștile 
cu îngrășăminte chimice, in Valea 
Canei, ce străbate pășunea, se lucra 
la ridicarea unui baraj pentru un 
lac de acumulare cu o capacitate de 
peste 10 000 mc de apă. Lucrări de 
cântare a izvoarelor pe pășuni se 
află in curs și la Iadâra și Oarța de 
Jos.

Uneori Insă efectul pozitiv al a- 
cestor eforturi este diminuat de unele 
practici nechibzuite. Mecanizatorii 
loan Bledea și Gheorghe Sironca, de 
la Iadâra, spuneau cu amărăciune : 
..O tarla de vreo 20 hectare am în- 
sâmințal-o, anul trecut, cu semințe 
de ierburi, dar acum s-au croit, de-a 
lungul și de-a latul ei, tot felul de 
drumuri fâră rost pe unde era iarba 
mai frumoasă**. Oare conducerea co
operativei agricole din Iadăra nu 
vede aceste pagube ?

Din județul Suceava, coresponden
tul nostru, Gheorghe Parascan, ne 
informează că la Verești conducerea 
cooperativei agricole și consiliul popu
lar comunal au luat măsuri energice 
ca pe cele 110 ha să se facă udarea
cu ajutorul a 7 aspersoare. Apa este 
adusă pe pășune din riul Șiret. La 
fel s-a procedat și cu cele 200 ha 
islaz aparținînd consiliului popular, 

în aplicarea măsurilor 
bunătățire a pășunilor 
insă multe de făcut, 
trecută, numai in 20 
perative agricole, din i 
90 existente în județ, 
crat la curățirea pășunilor pc o su
prafață de numai 572 ha. în coope
rativele agricole din Plopeni, Sal
cia, Prelipca, Chilișeni. Udești, Rău- 
seni nu s-au întreprins nici un fel 
de acțiuni pe islazuri.

de îm- 
mai sint 
Duminica 
de coo- 

cele peste 
, s-a lu-

Pentru a se pune in valoare boga
ta zestre de pajiști naturale este ne
cesar ca organele județene de par
tid și de stat, toate consiliile popu
lare să organizeze acțiuni de masă 
pentru îmbunătățirea pășunilor.

în județul Ialomița, două 
elemente sint esențiale in 
momentul de față : adinci- 
mea de semănat pină la 
10—12 cm, astfel ca bobul 
de porumb să intre in strat 
umed, și încheierea grabni
că a acestei lucrări, pe cele 
61 000 ha prevăzute in coo
perativele din județ. Pretu
tindeni se lucrează întrea
ga zi-lumină. La S.M.A.- 
Țăndărei, cu 26 semănători 
se insămințează 520 ha pe 
zi. Pe o solă de la 
cooperativa Țăndârei, șefa 
de fermă Cecilia Ionescu 
controla atent starea de 
umiditate a solului și, pe 
această bază, a înscris și 
ordinul de lucru al mecani
zatorului Nicolaie Soare : 
adîncimea de semănat 
10—12 cm. Lucrarea este 
executată ireproșabil. Se
mănătoarea a fost astfel 
reglată incit bobul de po
rumb pătrunde adine, la 

’12 cm. Măsurăm adîncimea 
și la mecanizatorul Ion Ion, 
care lucrează pe aceeași 
solă. Introdusă numai la 
9 cm, chiar dacă sămînța 
va încolți, răsărirea va fi 
neuniformă. Locul e in bă
taia vînturilor și bobul are 
deasupra pămînt uscat. In 
aceste condiții, adîncimea 
la care se însămințează e 
insuficientă. Evident, mă
surile luate pe loc de di
rectorul stațiunii pentru 
reglarea semănătorilor la 
adîncimea corespunzătoare 
au fost binevenite, dar a- 
ceasta e obligația șefului de 
fermă, a brigadierilor, care 
trebuie să controleze per
manent această lucrare.

Mecanizatorii de la coo
perativa agricolă Gheorghe 
Lazăr lucrează cu 9 semă
nători. In vederea crește
rii răspunderii pentru ca
litatea lucrărilor, ei au luat 
în primire cite o solă. Fie
care execută toate lucrări
le, de la arat și se
mănat, pină la recoltat. Pe 
mai multe tarlale toate lu
crările se fac cu mijloace 
mecanice. Mecanizatorii Ni- 
colae Mucă și Marin Olaru, 
de pildă, lucrează împreu
nă, în acord global, 135 ha 
porumb.

★
în județul Cluj, coopera

torii și mecanizatorii folo
sesc bine timpul prielnic 
pentru semănatul porum
bului. La cooperativa agri

colă din Cimpia Turzii, de 
pildă, in 2 zile s-au semă
nat G0 ha. La fel de bine 
lucrează la semănatul po
rumbului și cooperatorii 
din Luna, Luncani. Călă
rași, Poiana, Mintiul Gher
lei. Cășei. „Lucrăm cu 
toate forțele — ne spune 
ing. șef al cooperativei a- 
gricole din Luncani, Petre

veri. In prezent, toți spe
cialiștii direcției agricole, 
ai uniunii județene a coo
perativelor agricole, acti
viștii de partid se află in 
unități, controlind mersul 
lucrărilor, calitatea aces
tora.

★
în Județul Constanța, 

printre primele cooperative

LA SEMĂNATUL 
PORUMBULUI- 
tehnologii adecvate 
lipsei de umiditate 

a solului
Romașcanu. Pentru menți
nerea apei în sol, s-a fă
cut pregătirea terenului cu 
combinatorul, iar după se
mănat, pămintul se nive
lează cu nivelatorul. Prin- 
tr-un sistem de canale, am 
redat circuitului agricol 50 
ha pe care le vom însă- 
mînța, in aceste zile, cu 
porumb**.

La insâmințarea celor 
47 000 de hectare cu po
rumb se ține seama de re
comandările Stațiunii agri
cole experimentale Turda 
și ale stațiunii experimen
tale pentru mecanizarea 
lucrărilor agricole în pantă 
privind aplicarea corectă a 
tehnologiilor in condițiile 
specifice ale acestei primă

agricole care au început în- 
sămințatul porumbului sint 
cele din raza S.M.A. Os
trov, 23 August, Cobadin. 
La Cobadin, ing. șef al coo
perativei, Dumitru Anghe- 
lina, aflat pe o tarla unde 
lucrau 5 semănători, ne-a 
vorbit despre măsurile lu
ate pentru a se crea con
diții bune de răsărire a 
plantelor. în primul rind, 
se face o bună pregătire a 
patului germinativ. La se
mănat, pentru a nu se 
pierde nici un strop de u- 
mezeală din sol, s-au for
mat cupluri de cite două 
discuri care merg înaintea 
fiecărei semănători. In ur
mă. terenul este tâvălugit. 
Adîncimea la semănat de

10—12 cm se controlează 
in permanență. Ritmul de 
lucru este planificat la 125 
ha pe zi, ceea ce înseamnă 
că in 6 zile semănatul a- 
cestei culturi va fi termi
nat.

După calculele specialiș
tilor direcției agricole ju
dețene, semănatul porum
bului va fi terminat, pe în
treaga suprafață de 110 000 
ha in 10 zile.

★
în Județul Brăila, măsu

rile luate de biroul comi
tetului județean de partid 
și de organele agricole de 
specialitate sint aplicate cu 
consecvență. Pină in seara 
zilei de 11 aprilie, pe o- 
goarele destinate culturii 
porumbului a fost incorpo
rată sămința în sol pe 
32 000 ha — 17 la sută din 
plan.

Numeroase unități agri
cole, printr-o temeinică 
organizare a muncii și a- 
plicind tehnologia adecva
tă condițiilor actuale, au 
reușit să încheie deja a- 
ceastâ lucrare. Așa sint 
cooperativele agricole Mi
hai Bravu, „Grivița roșie"- 
însurăței, Latinu, Vultu- 
reni, Berlescu, Siliștea, 
Coltea. în Insula Mare a 
Brăilei au fost semănate 
peste 5 000 ha.

Sint demne de remarcat 
numeroase inițiative și ac
țiuni declanșate nt.it de 
nevoia de a face față con
dițiilor climatice neobiș
nuit?. cit și pentru a gră
bi ritmul lucrărilor. Așa. 
de exemplu, la I.A.S. în
surăței, care a semănat 
mai bine de 60 la sută din 
suprafața planificată, se 
practică un nou mod de 
organizare, in ale cărui e- 
lemente tehnice se dis
ting citeva noutăți : au 
fost erbicidate 900 ha îna
inte de pregătirea terenu
lui. pe 350 ha patul germi
nativ a fost pregătit cu 
ajutorul unor noi combi- 
natoare, s-au făcut udări 
de aprovizionare pe 200 
ha, iar unde acestea nu 
s-au aplicat se execută a- 
cum in urma semănatului 
irigații de răsărire.
Lucian CIUBOTARU 
Alexandru MUREȘAN 
Georqe MIHAESCU 
Valeriu STOIU 
corespondenții „Scînteii’*

TULCEA

Au fost puse în funcțiune toate 
sistemele locale de irigații

Două propuneri adresate organelor agricole centrale
Județul Tulcea, deși este înconju

rat din trei părți de apă, face parte 
dintre zonele țării cu cele mai pu
ține precipitații. Chiar și in anii cu 
ploi normale în țară. păminturile 
tulcene tot duc lipsă de apă.

In acest an sint planificate a fi 
irigate 53 132 hectare, din care 38 466 
hectare in sisteme mari și 14 666 hec
tare în amenajări locale. Pină In 
prezent au fost create condiții pen
tru a fi irigate toate cele 14 666 hec
tare din sistemele locale și 19 697 
hectare din sistemele mari de iriga
ții ale județului.

Au fost puse în funcțiune toate 
sistemele locale de irigații, la unele 
dintre ele — cum ar fi cele de la 
Topolog și Garvân — luindu-se mă
suri de extindere a suprafețelor ce 
se pot iriga.

Practic, in sistemele locale, se iri
gă in prezent folosindu-se toate sur
sele de apă (pîrale, izvoare etc.).

Trustul de construcții pentru îm
bunătățiri funciare Constanța, care 
execută sistemele mari de irigații 
din județul Tulcea, și-a organizat 
mai bine activitatea pentru a putea 
interveni prompt la remedierea de
fecțiunilor ce apar la sistemele de 
irigații puse în funcțiune.

Marea majoritate a unităților a- 
gricole socialiste de stat și coopera
tiste din județ și-au asigurat forța 
de muncă necesară (motopompiști și 
minuitori de aripi de ploaie) pentru 
a asigura funcționarea neîntreruptă 
a agregatelor de udare cel puțin in 
două schimburi.

Ca urmare a acestor măsuri, pină 
vineri seara s-a realizat prima uda
re integral pe suprafața de peste 
6 300 hectare, din care aproape 4 000 
de hectare pe terenurile cooperati
velor agricole de producție.

Udările se asigură pentru toate 
culturile, dar prioritate se dă supra
fețelor semănate cu griu, (prima u- 
dare s-a aplicat pe 2 466 hectare), lu- 
cernierclor (s-au irigat aproape 2 000 
hectare) și udărilor de aprovizionare 
pe terenurile ce vor fi semănate cu 
porumb (prima udare s-a aplicat pe 
1 300 hectare).

Dintre cooperativele agricole care 
au suprafețe amenajate pentru iri
gații, cele mai avansate cu aplicarea 
primei udări sint Murighiol (275 ha), 
Dunavăț (380 ha), Agighiol (242 ha). 
Iazurile (228 ha). Izvoarele (260 ha), 
Turcoaia (168 ha), Dăeni (265 ha) ș.a.

Există insă și neajunsuri. De pildă, 
unele unități agricole nu și-au asi
gurat in întregime numărul de mo- 
toporfipiști necesari pentru a asigura 
funcționarea neîntreruptă a agrega
telor de udare cel puțin in doua 
schimburi. In această situație sint 
cooperativele agricole din Bestepo 
și Sarinasuf.

De asemenea, nu peste tot specia
liștii și cadrele de conducere din u- 
nitățile agricole exercită controlul 
permanent asupra modului cum iși 
fac datoria motopompiștii și minui- 
torii aripilor de udare. Acest lucru 
este absolut necesar, îndeosebi in u- 
nitățile care irigă suprafețe pentru 
prima dată în acest an, unde lip
sește experiența. Controlul și îndru
marea concrete, pe teren, au meni
rea să prevină defecțiunile la agre
gatele de udare și să asigure res
pectarea strictă a normelor de uda
re stabilite.

O greutate o constituie lipsa coitH 
pletă din județ a electrozilor de su
dură pentru aluminiu, pe care baza 
de aprovizionare județeană n-a reu
șit să-i găsească nicăieri. Organele 
de resort din Ministerul Agricultu
rii, Industriei Alimentare și Apelor 
ar trebui să acționeze mai hotărit 
pentru rezolvarea acestei probleme.

Pentru județul Tulcea, care are de 
irigat numai in acest an zeci de mii 
de hectare, Ministerul Agriculturii 
trebuie să urgenteze crearea între
prinderii de exploatare a lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare, intrucit so
luția utilizată in prezent ca sisteme
le de irigații din județ să fie exploa
tate de întreprinderea de la Galați 
provoacă destule greutăți, tovarășii 
de la Galați avind probabil destule 
probleme de rezolvat cu sistemele 
de irigații din propriul județ.

Stellan SAVIN 
corespondentul „Scînteii'*

ÎNTRECEREA

CONSTRUCTORILOR

DE MAȘINI
(Urmare din pag. I) 
rel și Ion Constantin. sudorul 
Toma Ion. care a reușit realizarea 
acestui dispozitiv de mare eficaci
tate productivă în numai 60 de 
zile. De asemenea, controlul ultra
sonic al sudurii, introdus de cu- 
nnd, a dus la o reducere a perioa
dei de detectare a defectelor la 
instalații, ceea ce oferă garanții si
gure pentru Îmbunătățirea calității 
și caracteristicilor tehnico-funcțio- 
nale ale acestora. La cazangerie ii 
intilnim pe dțiva dintre „fruntașii 
fruntașilor**. Șeful de brigadă Ion 
Murghiloș. Maria Ilie, sudor la 
atelierul 4, cazangiul Gheorghe 
Mărgărit, de la atelierul 3 rezer
voare grele, care iși aduc din plin 
contribuția, prin priceperea și ab
negația lor. la obținerea rezultatelor 
cu care colectivul acestei secții de 
bază a întreprinderii este hotărit 
aă intimpine sărbătoarea muncii.

Alături, in secția PRELUCRĂRI 
MECANICE, aceeași muncă rodni
că pentru Îndeplinirea planului șl 
angajamentelor in întrecere.

— Lucrăm acum la un reactor eu 
eazan recuperator, destinat Combi
natului de îngrășăminte chimice din 
Arad, care reprezintă un adevărat 
examen al priceperii noastre — ne 
spune ing. Cornel Ștefănescu. A- 
cest reactor, o premieră pe țară in 
domeniul utilajelor pentru chimie, 
înglobează o serie de subansamble 
de mare tehnicitate și precizie : îl 
vom finaliza In cinstea lui 1 Mal.

— Fără a organiza un flux teh

nologic după principiul producției 
de serie nu putem realiza acest 
reactor la termenul prevăzut, ne 
relatează șeful de brigadă Bugan 
Roler. In plus, sculele, dispozitivele 
și verificatoarele principale nece
sare au fost executate în secția 
noastră.

— Și cuptorul cu rezistori pentru 
tratamentul termic, înglobat in li
nia tehnologică, ne este de mare 
ajutor, adaugă șeful de brigadă 
Ion Cozachievici. Am eliminat 
astfel transportarea tronsoanelor 
reactorului la cuptorul de trata
ment termic al întreprinderii, ceea 
ce ar fi prelungit ciclul de fabri
cație.

Am plecat de la „Grivița roșie", 
trecind din nou pe aleea mărginită 
de portretele fruntașilor, gindin- 
du-ne — aceasta fiind și o sugestie 
adresată conducerii întreprinderii 
— că rezultatele constructorilor de 
utilaj chimic dau dreptul Ia un 
număr mai mare al evidențiaților 
In producție, în marea întrecere 
socialistă.

Cu ce rezultate a încheiat primul 
trimestru ÎNTREPRINDEREA DE 
STRUNGURI DIN ARAD, de unde, 
la Începutul acestui an, a fost lan
sată chemarea la întrecere către 
toate unitățile constructoare de 
mas!ni-unelte și mecanică fină din 
tară ? Planul la producția globali 
si producția marfă rindută si în
casată, la benefirli — îndeplinit si 
depășit. La producția fizică, 170 
strunguri restante, iar la producti
vitatea muncii, o riminere in urmă 

de 03 la sută față de plan. Cum se 
acționează in întreprindere pentru 
redresarea situației ?

In secția turnătorie, secție care, 
lună de lună, trimestru de trimes
tru, iși realizează și depășește sar
cinile de plan, se pregătea o nouă 
turnare. Acolo, lingă oala cu metal 
incandescent, i-am reintilnit pe tur
nătorii Cornel Stan. Dumitru Ru- 
xanda. Gheorghe Ardeleanu. loan 
Luetici, Ștefan Farcaș, pe miezu- 
itoarea Iuliana Mateuț, pe mode- 
lorli Augustin Berar și Iosif Efler, 
ca să amintim doar cițiva din 
membrii acestui inimos și priceput 
colectiv, care și la sfirșitul trimes
trului I din acest an a raportat 
depășirea cu 12 tone piese turnate 
a planului de producție.

...Gindul ni s-a Întors cu citeva 
sâplămini în urmă, cind. la chema
rea organizației de partid, a con
ducerii întreprinderii, oamenii a- 
ceștia au hotărit să pună cu toții 
umărul $1 să înlăture neajunsurile 
cauzate de nelivrarea ritmică. la 
termen, a unor piese de către a- 
numite unități colaboratoare. Mo- 
delorii secției s-au pus imediat 
pe treabă, recondiționînd o se
rie de piese din metal care 
erau date la casare ; turnăto
rii s-au organizat in așa fel 
incit focul să ardă continuu, iar 
formarea și miezulrea viitoarelor 
carcase s-au efectuat in paralel cu 
turnarea și dezbaterea formelor ră
cite. Efectele acestei concentrări de 
forte ? Productivitatea muncii a 
crescut de trei ori, s-au turnat zil

nic 15 piese In loc de 5, procentul 
de rebut înregistrat » fost t>i este 
minim.

In secția sculărie, unde virsta 
medie a muncitorilor este de 25 
de ani, unde tineri ca Nicolae 
Călugăreanu, loan Marcu, Gheorghe 
Bula, loan Șuii și alții lucrează 
cu multă pricepere pe mașlni-cheie, 
de mare importanță, precizie și 
complexitate, s-au depus, de ase
menea, eforturi deosebite pentru 
asigurarea cu scule atit a fabrica
ției curente, cit și a aceleia aflate 
în pregătire. Și aici, datorită neli- 
vrării la termen a sculelor de că
tre întreprinderea de mecanică fină 
din București a fost necesar să se 
ia măsuri pentru realizarea lor în 
cel mai scurt timp. Prin asemenea 
acțiuni, cum ne spunea tovarășul 
Ioan Tăbăcaru, secretarul organiza
ției de partid a secției, s-au asi
gurat depășirea sarcinilor de plan 
pe primul trimestru, precum si rea
lizarea unei economii in valoare de 
90 000 lei la oteluri rapide și alte 
materiale nobil aliate.

Sint doar citeva din dovezile fe
lului in care întregul colectiv de 
muncitori, tehnicieni și ingineri — 
români, maghiari. germani șl de 
alte naționalități din întreprindere 
— înțelege să acționeze pentru re
cuperarea grabnică a restantelor la 
producția fizică, pentru realizarea 
integrală a planului și angajamen
telor. In acest scop, s-a trecut la 
suplimentarea forței de muncă, 
angajindu-se mal devreme 130 de 

viitori absolvenți al școlii profesio
nale : la reorganizarea fluxurilor 
tehnologice in secțiile batiuri, car
case, roii dintate și mecanică ușoa
ră. iar — cu sprijinul centralei șl 
ministerului do resort — s-a întoc
mit o programare riguroasă a li
vrării de către furnizori a semifa
bricatelor și dispozitivelor necesare 
producției de strunguri. Este de aș
teptat ca și întreprinderile colabo
ratoare din (ară — intre care „23 
August** din București. I.C.M. Re
șița, „înfrățirea** din Oradea, I.M. 
Cugir — să-și facă la fel de prompt 
datoria, Uvrind in timp util piesele 
solicitate și contractate.

PE SCURT, DESPRE
NOI FAPTE DE MUNCĂ...

• LA ÎNTREPRINDEREA DE 
TRACTOARE DIN BRAȘOV a fost 
omologat prototipul Încărcătorului 
frontal S-1800 IE. Tractoarele res
pective — sau, mai corect spus — 
încărcătoarele frontale pe șenile de 
180 CP, au fost supuse probelor, în 
scopul testării caracteristicilor pe 
care le posedă. Comisia de omolo
gare a confirmat caracteristicile 
tehnice și funcționale, ca și eficien
ța soluțiilor adoptate de specialiștii 
Întreprinderii, ceea ce situează noul 
produs, de la bun început, la nive
lul celor mai reușite produse simi
lare din clasa respectivă, realizate 
In alte țări.

• BOGHIUL CU NR. 10 000. Ves
tea ne-o transmite corespondentul 
„Scînteii*1. Emilian Rouă, de la în
treprinderea de osii și boghiuri 
din Balș. Boghiul cu nr. 10 000 a 
fost realizat recent (la 10 aprilie). 
Demn de relevat este faptul că, 
acum, in unitate se construiește 
un nou tip de boghiu, denumit 
„Y-25", deosebit de apreciat și so
licitat de beneficiari interni și la 
export.

• APROAPE 30 DE PRODUSE 
NOI ȘI MODERNIZATE au în
scris în nomenclatoarele lor — de 
la începutul anului și pină in pre
zent — întreprinderile constructoa
re de mașini din județele Dîmbo
vița și Prahova. Remarcabile 
sint, prin complexitatea lor teh
nică, strungurile mari parale
le, cu diametrul de peste 600 
mm, care figurează printre ulti
mele noutăți oferite de întreprin
derea „Saro“ din Tirgoviște, In 
scopul îmbogățirii familiei de 
instalații pentru foraj geolo
gic. specialiștii întreprinderii de 
utilaj petrolier din Tirgoviște 
pregătesc in prezent fabricația a 
două instalații — SG-5 și SG-8 — 
iar cei de la întreprinderea „1 
Mai" din Ploiești vor produce noi 
sape cu role, precum și subansam- 
blele pentru prima platformă de 
foraj maritim.

Dan CONSTANTIN 
Constantin SIMION

ANGAJAMENTE ONORATE 
Dt CEI CARE AU CHEMAT 

IA INTREERE
Anul acesta, întreprinderea de 

utilaj greu „Progresul" din Brăi
la aniversează 50 de ani de exis
tență. Un motiv in plus pentru 
harnicul colectiv al întreprin
derii, care a lansat chemo.rca 
la întrecere socialistă pe 1974, 
de a depune eforturi susținute 
in vederea realizării și depășirii 
sarcinilor de plan la toți indica
torii. Printre fruntașii in mun
că se numără și lăcătușul Nico
lae Petrenco și sudorul Nicu 
Cireașă (foto nr. 1, de la sl.nga 
la dreapta) din secția ex
cavatoare I. în imaginea nr. 2 
sint surprinse ultimele faze de 
montaj ale excavatorului de 
mare randament S-601. In 
foto nr. 3, otelarul Ceafa- 
lâu Dionisie și ucenicul său 
Gheorghe Alexa, din secția o- 
țelărie, iau o probă pentru sta
bilirea calității oțelului inalt a- 
liat. Aceeași preocupare pentru 
creșterea continuă a calității o 
manifestă și electricianul Sos- 
novki Ionel și Gheorghe Cara
pacea, (in imaginea nr. 4).

C. DUMITRU
Foto : E. Dicliiseanu
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S-ar pu •ea defini rorna-
nul drrpl patria persona-
jului. O [snide lacomi5HFB-
b)l mai dreaptă, ma i pe-

mai rAbdâ lnare
gurft nuve

pe care i-n 
la sau dr

Dsi-
f* nuri care acorda dre pturidr> criățerlie condiție•nalede tot «iiiLea prescript! i. în
nuvela, pcrRonajul e o bine
determinai ă figură dc 54h

vi !ntr-o epoci apropiată 
de noi romanul a cunos
cut autentice biruințe — 
tot atitea stimulente — în 
privința reliefării persona
jelor, dintre care nu unul 
se tine minte. Contribuția 
unor romancieri ca Znharia 
Stancu. Marin Preda și Eu-

cu mișcările riguros Inte- 
lErate intr-un ansamblu in 
care tactica de luptă și 
scopul ei : lovitura de 
maestru Joacă un rol cel 
puțin egal dacă nu supe
rior valorilor meselor ma
nevrate. Teatrul pare mal 
liber, mai ..deschis" dar 
cu sacrificarea indepen
dentei taie de gen li
terar in favoarea spectaco
lului a unor forte carc-l 
..preiau**, incepind cu regi- 
xorul, acest hotâritnr de 
r - tine fi sfirșind cu ul'.t- 
mul actor care dă viață, o 
viață neașteptată, ultimului 
rol. E nevoie — altfel zis 
— de „metafora teatrală*', 
c-.< tare asigură atmosfera 
planetei Spectacol, fără de 
care personajele concepu
te de dramaturg nu pot 
respira din toți plâmlnii, 
și parcă sint reduse la o 
viață latentă. Numai arare
ori textul dramatic satis
face și ca lectură. Dar a- 
tunci teatru] se apropie de 
poem...

De pe urma tuturor a- 
COStOr restricții ?i condi
ționări a profitat... roma
nul. El e genul proteic, 
aioatcprimitor. depinzind 
de o singură forță care lu
crează mereu in favoarea 
afirmării lui. chiar in 
epoci de aparentă stag
nare. cind biruie totuși 
prin numărul celor ce-1 
asaltează (autori si public), 
asigurind astfel depășirea 
momentului critic.

Un moment mai dificil 
pare a fi cel de față șt nu 
numai la noi. Se schimbă 
o generație, o epocă chiar, 
se schimbă niște gusturi, 
noi valori le înlocuiesc pe 
cele vechi, o experiență 
sau niște experiențe artis
tice eșuează in plictis. Re
surecția. ca de atitea ori, nu 
poate veni dinspre compase 
și geometrie, nici din resus
citarea unor moduri epui
zate. Tehnicile sint bune 
atunci cind răspund unor 
trebuințe de dezvăluire a 
noi conținuturi, laturi și 
forme din devenirea uma
nă, din „compoziția" uma
nă, dar cind din patria sa 
— romanul — personajul 
se simte izgonit nici o vră
jitorie de procedee nu-1 
poate readuce inapoi. E ca 
un sentiment de „frustra
re" pe care-1 trăiește per
sonajul acesta, justificată 
dacă ne gindim că chiar

gen Barbu mi ac pare Inacest sen« cu doosebire
d'H’is ivft, cu atit mal
mult cu ■cit nu indlfc-
rența față de dificultățile 
și soluțiile tehnico le-a 
condus căutările. Așa stmd 
lucrurile $i avînd mai ales 
in față exemplul unor reu
șite și tentative care nu 
sint produsul purului in-

eontrare celor dorite. Pe 
de o parte, la cerebrali- 
zarea excesivă a scrisului, 
care despică firu-n patru, 
deci h întoarcerea spre 
eroul fără suflet, cobai al 
examenului interminabil. 
Iar pe de altă pnrte la re
așezarea In centrul aten
ției a unul egotism de 
crcatoi-tehnolog, pentru 
care problemele facerii o- 
pt'rt’i literaro devin chiar 
substanța și rațiunea ei 
Aș.idnr — paradoxal — la 
o nefirească arlstocratizare 
a preocupărilor Artistului...

Consecință ? Sint tot mai 
puține romanele generoase, 
cele care asigură un cimp

manulul Imperativelor re
portajului, Iar h eroului de 
roman, ncclei zămisliri do- 
'umentaristice care c eroul 
de reportaj ? Cltuși de pu
țin. Dar dacă admitem că 
romanul iși are calea și 
metodele specifice de In
vestigație, parc fot atit do 
absurdă pretenția unora de 
a face dintr-insul o nesă
rată „glagoloffic cerebrală". 
Pină la urmă, nccș.i autori 
o fac pe riscul lor. Dar 
deturnarea, in ansamblu, 
sub efectul modei, a ros 
lurilor și specificului unui 
gen șl neglijarea, ocolirea 
unor laturi esențiale din 
alcătuirea Iul, cu justifica-

nu se pot naște 
din figurine de mucava

stinct, se înțelege că nici 
ispititoarele chemări care 
vin dinspre teritoriile idi
lei. pitorescului și ale vin- 
joșeniei nu l-ar mai putea 
atrage pe acest pretențios 
personaj. Personajul aces
ta a crescut, s-a maturi
zat și anevoie va mai pu
tea ti adus să se copilă
rească sau — și mai grav 
— să se necioplească...

Am spus nici insă cam 
prea repede ce s-ar cuveni 
nu numai cxplicitat, ci 
mal larg detaliat.

în proza românească a 
ultimelor decenii, interesul 
pentru anonimii de mai 
ieri, stimulat de contactul 
cu marea proză a veacului, 
s-a conjugat cu realul patos 
al promovării obirșiilor și 
cu înțelesurile bogate ale 
umanismului socialist, ceea 
ce a dus la poezia gene
roasă și adine răscolitoare 
a Moromcților, pentru a 
da un singur exemplu.

Dar anonimizarea din ce 
în ce mai accentuată a 
personajului, dintr-un In
teres care devine tot mai 
mult experimental, paralel 
cu pulverizarea trăirilor 
lui, analizate sub micro
scop ca probe anatomice, 
au dus în vremea din 
urmă și la unele efecte

larg de mișcare pentru 
personaje semnificative șl 
interesante și in tot cazul 
coerente, neschematicc. 
Sint tot mai puțini autorii 
neatinși de morbul super- 
intclectualizării, care face 
ca romanele să semene in- 
tr-olaită ca două picături 
de apă și transformă scri
sul intr-un idiom ciberne
tic. Cit despre cealaltă fată 
a generozității epice, inci- 
tind pe romancier să dea 
friu liber interesului pen
tru naturile umane ira
diante, pentru structurile 
morale in care citim idea
luri și voința de a le vedea 
transpuse in faptă, trebuie 
spus că ea cunoaște, de a- 
semenea, întruchipări ne
consistente din cauza pre
ocupării absorbante a mul
tor prozatori de a face con
curență... policlinicii sau li
niilor de asamblat roboți.

Îndreptarea nu poate 
veni decit de la recișliga- 
rea încrederii in real, in 
forța realității de a ali
menta fără răgaz imagina
ția, subiectivitatea, care 
forță este a se căuta în 
primul rind in fibra uma
nă, în varietatea infinită a 
formelor și componentelor 
ei. înseamnă oare aceasta 
o nouă subordonare a ro-

rca că ele hrănesc conven
ția, sint acțiuni tot atit de 
puțin temeinice, pe cit este 
compunerea senină de is
torii in lanț, de către ama
tori cu desăvirșire ino
cenți, pentru care romanul 
nu e mai mult decit o 
anecdotă ceva mai lungă. 
Că asemenea istorii găsesc 
și azi o relativă audiență, 
faptul n-are cum surprinde. 
Mai surprinzătoare și de-a 
dreptul paradoxală e exis
tența unei industrii a im
popularului, încurajată de 
snobism, dar și de o prac
tică egalizatoare nu chiar 
inechitabilă, care ia de la 
autorul superficial de suc
ces și dă autorului super
ficial de insucces...

Lăsind gluma sau apa
rența de glumă la o parte, 
rămine oricum certitudi
nea faptului că anumite 
căutări, chiar serioase ale 
unor romancieri de azi ai 
noștri se dovedesc infruc
tuoase din cauza compli
cării artificiale, a încărcă
turii peste măsură exage
rate de cazuistică și ab
stracțiuni, care nu mai iasă 
spațiu de respirație obser
vației sociale, celei morale 
sau psihologice, aliații cei 
mai apropiați ai romancie
rului. aliați de nădejde și

ei Intre ei. Cum asemenea 
observații sint mijlocite, 
in istoria mai veche sau 
mal nouă a genului, de 
personaje — lot atitea un
ghiuri prismatice care par
ticularizează semnificativ, 
dar mai ales captivant 
pentru cititor, suma de 
„filozofii*' strlnsă in pagi
nile cărții — ne putem dn 
scama de forța excepțio
nală a romanului de a con
centra dinamic, Intr-un 
ghem dc tensiuni, o urlaș'i 
cantitate de ..informație", 
prelucrată, ierarhizată, 
pâstrind totodată savoarea 
sursei de la care provine 
și capacitatea de a defini 
viu, atractiv, revelator. Ar 
fi do reamintit, tocmai dc 
aceea, că cele mai îndrăz
nețe experiențe pe teren 
românesc și romanesc : ro
manele Hortensiei Papa- 
dat-Bengcscu șl ale Iul 
Camil Petrescu, saturate 
de reflecție matură, nu 
dau nici o clipă sentimen
tul excesului sau a) încăl
cării abuzive a domeniilor ; 
la ei curiozitatea cunoaște
rii e incitată cu prilejul șl 
in procesul modelării per
sonajelor și. odată cu ele, 
a acelui supra sau infra- 
personaj, care este societa
tea, o anumită societate.

Interesul incă scăzut al 
unora din romancierii 
noștri de „a ridica in plan" 
societatea de azi, cu inșii 
care o compun, de a-i ana
liza lucid, dar nu și indi
ferent, structura, de a-i 
observa cu ascuțime liniile 
de forța, pentru ca, ținind 
seama de indicațiile mate
rialului de lucru, să alcă
tuiască din el grupul pe 
care și-l doresc, — intere
sul acesta incă deficitar 
explică și el de ce roma
nul nostru ca forța dc cu
prindere și generalizare 
este numai in parte con
vingător. Dar poate că ro
manul acestei etape — una 
din cele mai interesante 
din devenirea istorică a 
țării — deschis deopotri
vă tehnicilor simbolice, 
dar și modurilor celor mai 
incisive, pateticului, dar și 
umoristicului, studiului 
grupurilor sociale, dar șl 
odiseei căutărilor și clari
ficărilor de sine e misiu
nea chiar a generației care 
are azi virsta acestei socie
tăți și care va ciștiga in 
anii ce vin — nu foarte 
tîrziu 1 — și maturitatea 
deplină dovedită de înfăp
tuirile și proiectele ei. Nu
mărul de pe acum mare al 
prozatorilor care bat la 
porțile afirmării ar putea 
să fie o garanție.

Cornel REGMAN

cinema
• Un comisar acuză : PATRIA — 
o; 12; 15: 1«; 21, BUCUREȘTI — 
8.30; 11; 13.15; 16; 18.30; 21. FAVO
RIT - 9.15; 11.30; 13,45; 16; 18.15;
20.30, MODERN — 9; 11.15; 13,30; 
16; 18.15; 20.30.
c Secretul Iul Buddha : LUCEA- 
FAIWL — 9; 11.15; 13.30: 16; 18.15;
20.30.
• Program dc desene animate : 
DOINA — 9.13; 11.15.
© Lupul singuratic : DOINA — 
12,45; 13: 17.30.
• Program de 
rc : DOINA —
• Ce drum să 
9; 11,15; 13,43; 
CAPITOL — 9:
18.30: 21.
e Rlo Loho :
11,15; 13,30; 16: ------- —. ----------
S1OR — 9: 11,15; 13.30; 16; 18,30; 
21, MELODIA — 9; 11.15; 13.30; 
16; 18.30; 20.45.
• Veronica se întoarce — 0. Po
litică cu delicatese ; S-a furat o 
bombă — 18 : CASA FILMULUI.
• Păcală: VOLGA — 9: 11,45;
14 30: 17,15; 20, MOȘILOR — 9; 
12.30; 16; 19,30, FLACĂRA — 0; 
11,45; 14.30; 17,15; 20.
e Capcana : LUMINA — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18.30; 20,45.
A Samuraiul — 14,30; 16.30, Lotna
— 18,45, Regele Lear — 20.45 : CI
NEMATECA (sala Union).
« Le Mans : VICTORIA -----
11; 13,30; 16; 18.30; 21, BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13.30; 1«; 18.15; 20.30, AU
RORA — 9; 11,13; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
© Țarul Ivan 
sia : BUCEGI 
© Porțile albastre
COTHOCENI — 13,45; 15.30; 18;
20.15. CENTRAL — 9.15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30.
O Cea mai frumoasă scară din 
viața mea : GRIV1ȚA — 9; 11,15; 
13,30: IC.; 18.15: 20.30.
o Bărbați fără ocupație : RAHO
VA — 15.30; 18: 20.15.
© Cidul : GLORIA — 9: 12.30;
16,15; 19.45, FLAMURA — 9: 12,30; 
1G; 19,30. __
o Vară ttrzie : FERENTARI — 
15.30; 18; 20.15. , ,
a Fantastica aventură a lui „Nep- 
tun" : DACIA — 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30, LIRA — 15,30.
a Ceața : LIRA — 18; 20.15.
© Cîntecul Norvegiei : DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 19.

Dincolo dc nisipuri : PRO
GRESUL - 15.30; 18: 20.15.
a Aurul negru din Oklahoma . 
UNIREA — 13.45; 18: 20.15.a Al șaptelea cartuș : PACEA — 
16; 18; 20. FLOREASCA — 15.30:
13; 20,15.
o Joc Kidd : CRÎNGAȘI
o 'călărețul fără cap : GIULEȘTI
— 15.30: 13; 20.15.
© Marele vals : POPULAR — 10;

© Proprietarii : COSMOS — 15,30; 
18; 20.15. _
o Doi pe un balansoar : VIITO
RUL — 15,30; 10.
o Jucătorul : VIITORUL — 20.15. 
© Prințul Bob : VITAN - 15.30; 
18; 20.15.
• Chemarea străbunilor : MUN
CA — 15,30; 18; 20,15.
o Misterioasa prăbușire : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15.

floare șl doi grădinari : 
15,30; 19.

filme documenta-
19.45.
alegi : SCALA — 
16,15; 18.43: 21.15. 
11,13: 13.30; 16;

FESTIVAL — 9;
10,30; 21. EXCEL-

8,30;

(și schimbă profe-
— 15,45: 18; 20.15. 

ale orașului : 
13,45; 15.30: ■"

16;

tV
PROGRAMUL T

8.30 Gimnastica pentru toți.
8.40 Cravatele roșii.
3,35 Film serial : Comoara din 13 

case. Episodul XL
10.00 Viața satuIuL
11,15 Ce știm și ce nu știm des

pre..
11.45 Bucuriile muzicii • Opera... 

în trei ipostaze.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Album duminical. Cupletul 

zilei... pe portativ cu Nicu 
Constantin și Al. Lulescu.

13,03 ..Ghici ghicitoarea mea 
Răspunsuri la etapa a Il-a a 
concursului de muzică la a- 
legerea premtanți’or. In pro- 
cram : Marina Voica, Luis 
Mariano. Margareta Pîslaru, 
formația „The Golden Gate 
Quartet", Mihai Constantines- 
cu.

13,24 Citeva minute de suspens : 
..O lovitură neașteptată" de 
Bill PronzlnL Interpretează : 
L'.’.iana Tomescu. Flonn Scâr- 
lătescu. Dorin Varga. Regia : 
Ti ti Acs.

13.34 In studio : Norocel Dimltriu. 
13,42 „Ce vrăji a mai făcut nevas

ta mea" — comedie cinema
tografică.

14,07 Ghici ghicitoarea mea ! —
etapa a IlI-a a mlcrocon- 
cursului.

14,21 „Cintau mandolinele" — me
lodii in premieră de G. Gri- 
goriu.

14.30 Spectacolul lumii.
14.50 „Pe strune de vioară și... nu 

numai atît".
15,00 Magazin sportiv © Rugbl : 

România — Polonia, in ca
drul „Cupei națiunilor". 
Transmisiune directă de la 
stadionul Dinamo.

16.30 Baladă pentru acest pâmînt. 
„Coloane in amiază". Docu
mentar.

16.43 Film serial : „Eneida".
17,35 Cîntare patriei — concurs 

coral interjudețean.
19,00 I.umea copiilor : „Bănuțul de 

aur" (Zecchino d'oro) — as
pecte înregistrate de la edi
ția clin acest an a Festivalu
lui desfășurat la Bologna.

19.30 Telejurnal © Sâp’ămîna in
ternă și internațională in 
imagini.

20,00 Reportajul sâptăminli. „Fo
cul invizibil".

20.20 Avanpremieră.
20,25 Film artistic : „Astă-seară 

dansăm in familie" — o pro
ducție a studioului cinemato
grafic „București".

22.10 Telejurnal.
22.20 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II
10,00 — 11,45 Matineu simfonic. Or

chestra Filarmonicii de stat 
„George Enescu". Dirijor : 
Adrian Sunshine. Solist : 
Aurelian Octav Popa.

20.00 Film serial pentru copii : 
..George".

20,25 De pe scenele lirice ale țării. 
Selecțiuni din opera „Pescui
torii de perle" de Bizet.

20,55 Film serial : „Columbo".

teatre
• Opera Română : Motanul În
călțat — 11, Văpaia — 19.
© Teatrul de operetă : Vîut de 
libertate — 10,30. Contesa Marltza
— 19,30.
© A.R.I.A. prezintă (la Sala Pa
latului) : Concert dat de formația 
„Midie of the road" și Frank Bar
rie (Anglia) — 17; 20.
o Teatrul Național (sala mare) : 
Zodia Taurului — 10,30, Furtuna — 
19.30, (sala Comedia) : Trei frați 
gemeni vencțicni — 15,30. Dona 
Diana — 20.
• Teatrul de comedie : O noapte 
furtunoasă — io. Volpone — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu M3- 
gtireanu) : între noi doi n-a fost 
decit tăcere — 15, Casa de mode
— 20, (sala Studio) : Noile sufe
rințe ale tinărulul „W“ — 15. Va
lentin șl Valentina — 20.

© Teatru) Mic : Viața c ca un va
gon ? — 10.30.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 10. Hotelul astenicilor —
15.30, Paradisul — 19,30. (sala Stu
dio) : Oratoriu pentru Dimitrie 
Cantemir — 10,30. Gaițele — 20.
• Teatrul Giulești : Scufița roșie
— 10, Omul care a văzut moartea
— 15, Copacii mor in picioare — 
premieră — 19,30.
o Teatrul „Ion Creangă" (sala 
Studio din Piața Amzcl) : Scufița 
cu trei iezi — 10. Tragedia greacă
— 16. Omul invizibil — 19.30.
o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str Academiei) : Do ce a furat 
zmeul mingea — 11.
o Teatrul evreiesc de stat : Au 
fost odată un băiat și o fată — 11. 
o Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Bucătăria — 20.
o Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : „Pardon... 
scuzați... bonsoar !" — 19,30. (sala 
din Caiea Victoriei nr. 174) : Vino 
să ne vezi deseară — 19.20.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllcscu" ; Eu sint tatăl co
piilor — 19,30.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate —
19.30.
© Ansamblul artistic „Doina" (la 
Casa Centrală a Armatei) : Foc 
la... estradă — 19.30.
© Circul „București" : Intilnire la 
circ — 10; 16; 19,30.

(Urmare din pag. I)

Permanenta operei
lui Camil Petrescu

SNOBISM
(Urmare din pag. I)
surpriza cacofonică a 
unei suite dedicate 
Reșiței. Turnarea oțe
lului s-ar face dintr-o 
combinație de vidare 
a unei pungi de plas
tic combinată cu sfi- 
șietorul strigăt meta- 
fizic al unui sifon care 
leapădă ultimele sale 
bule de gaz. Vine 
îndată și cronicarul 
care ne ia pe departe, 
cu înaintașii : Varese, 
că de Strawinski am 
trecut, ăsta e bătrin. 
perimat. Darius Mil
haud. Stokhausen. 
Pierre Boulez (toate 
nume onorabile in is
toria muzicii moderne), 
pină sintem aduși pe 
tărimul muzicii alea
torii. unde, vezi dum
neata, s-ar petrece lu
cruri nemaipomenite, 
care. nouă, celor de
prinși cu suitele să
tești ale lui Enescu. 
ne-ar veni mai greu să 
le Înțelegem. Bag 
seama că exact ca 
și-n pictură, titlurile 
enigmatice, sofisticate, 
eu început să inlo- 
cuiasă substanța pro- 
priu-zisă. Intru intr-o 
sală de expoziție, văd 
niște popice dc plas
tic și citeva mosorele 
lăsate pe podele, niște 
cartilagii de piatră, un 
fel de arșice, ridicate 
la dimensiuni colosale, 
ba chiar momii de ge
nul celor cu care ță
ranul sperie ciorile in 
lanul de floarea-soa
relui ; bau-bau este 
numit intr-o etichetă 
scrisă cu tuș Zeul 
războiului Au fost 
scoase de prin atelie
re bombe de metal li
pite cu pâmînt, lan
țuri de fintini cu care 
se bate vinul, mumii 
de ghips bandajate ca

răniții pe front, vine 
cronicarul și scrie la 
gazetă : „avem in fața 
ochilor noștri răspun
surile concrete la cele 
mai chinuitoare între
bări ale epocii ; suma 
consimțirii sau necon- 
simțirii la adiacența 
față de componentele 
sistemului de judecăți 
auxiliare, față de 
structura specifică a 
operei in cadrul ei de 
expunere, care ne o- 
bligă la implicații de 
ordin psihic personal, 
pe care ea le poate 
suscita. Suma situări
lor va da naștere la 
atitudinea estetică a 
omului din public față 
de consimțirea sau 
neconsimțirea (totală 
sau parțială) in fața 
operei de artă pre
zentate. Ne interesea
ză să subliniem că 
este suficientă variația 
minimă a oricăruia 
dintre factorii la care 
ne referim pentru a 
schimba rezultatul În
tregului sistem de a- 
preciere, de-aici deri- 
vind normal și posibi
litatea extremei di
versități a gustului..." 
Privesc retortele, ghe
mele de sfoară, suli
țele, cocoloașele de 
lut, osemintele de sir- 
mă, răsucite fără noi
mă și mă întreb : nu 
cumva trișsrea in ma
terie artistică a dus 
la trișarea beletristi
că ? Ce mai spune 
cronicarul ?.........osmo
za ineluctabilă a unei 
introvertiri absconse 
și intransigente a rea
lității noastre socialis
te a dus la transmu
tații ale imaginii. la 
adevărate convertiri 
substanțiale, la o au- 
tocombustie psihopom- 
pă a responsabilității

artistului față de ope
ră. Complicitatea e- 
sențialâ dintre su
biectul ca atare și 
realitatea ontologică 
oferă un sumum im
plicit, imanent, ire
ductibil, o propensiu
ne către monadele eu- 
dcmonistice către care 
aspiră pictura noas
tră dedicată omului 
și înscrierii lui iu cir
cuitul valorilor pe
rene".

Parcă altfel scria pe 
vremuri Petru Co- 
marnescu și parcă alt
fel scriu și vorbesc 
astăzi despre pictură 
Ion Frunzetti și Dan 
Hăulică. Ce se intim- 
plă ? Au apărut velei
tari cu aere cultura
le. Au nu sp știe ciți 
ani și au sărit peste 
Haendel și Respighi. 
La ei. alfabetul muzi
cal începe cu ultima 
literă. Să nu-i contra
zici că se uită urit la 
tine. în sălile de ex
poziție intîlneșli astfel 
de esteți carp și-au 
făcut ,,studiile" in sa
loanele plastice de la 
restaurantul Grădini
ța. căci pe vremea 
lor, vorba lui Mal- 
raux, muzeele erau 
închise. Dar păreri 
au :

— Ai văzut ce-a dat 
gagiul ?... Spirală bol
navă, Ectoplasm și 
Lactobar, Desen 415... 
Să știi că ia Nobelul, 
mincați-aș leafa !

— Lasă-te de bancuri, 
că Nobelul nu se 
dă decit pentru medi
camente !

Și așa mai departe, 
într-un limbaj pe care 
hirtia, săraca. îl su
portă răbdătoare șj 
tiparul ii reproduce cu 
o generozitate demnă 
de o cauză mai bună.

contribuția sa de mare însemnătate 
la organizarea întregii activități de 
înfăptuire a hotăririlor de partid, a 
legilor țării, a subliniat rolul său 
activ in dezvoltarea economico-socia- 
lâ a patriei, in înfăptuirea progra
mului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate. Totoda
tă, in spiritul critic și de înaltă exi
gență in care partidul analizează 
situația din orice domeniu, au fost 
arătate un șir de neajunsuri care 
mai persistă in ce privește stilul și 
metodele de muncă, in organizarea 
și conducerea activității. Premisa 
puternic subliniată este că atit eco
nomia, cit și întreaga viață socială 
se dezvoltă pe baza unei organizări 
științifice, ceea ce impune ca și din 
activitatea aparatului dc stat să se e- 
llmine orice manifestări de empirism, 
orice practici învechite, greoaie, să 
se folosească un stil de muncă per
fecționat, caracterizat prin eficiență, 
operativitate, precizie.

O deosebită importanță are in a- 
ceastă privință îmbunătățirea activi
tății de planificare. După cum se 
știe, dezvoltarea economiei, ca și a 
întregii noastre vieți sociale se rea
lizează planificat, pe baza unui plan 
unic național, ceea ce impune con
ducerilor ministerelor răspunderi 
sporite in elaborarea planurilor con
crete, o preocupare stăruitoare pen
tru corelarea judicioasă a diferitelor 
capitole ale planului, ca și pentru a- 
sigurarea bazei tehnico-materiale. 
Firește, prioritare absolut fiind sar
cinile planului economic, problemele 
realizării cincinalului înainte de ter
men, necesitatea unei munci mai 
bine planificate se pune pentru toa
te ministerele și instituțiile centrale, 
incit in toate verigile aparatului de 
stat, din orice domeniu să existe o 
claritate deplină a obiectivelor spe
cifice și a căilor de îndeplinire a 
lor, să se asigure folosirea rațională 
a tuturor mijloacelor materiale și u- 
mane existente in sectorul respectiv, 
să se realizeze o activitate de per
spectivă.

Desigur, pentru ca planificarea să 
fie cit mai eficientă, ca trebuie în
soțită de o activitate sistematică de 
control al îndeplinirii hotăririlor și 
obiectivelor stabilite. In această 
privință, secretarul general al parti
dului sublinia că mai există caren
țe, optici greșite, prin prisma căro
ra controlul este adeseori redus la 
funcții de consemnare pasivă, de 
Inspecție pentru simplă informare și 
raportare, ncințelegindu-se necesita
tea de a face din activitatea de con
trol un instrument viu, activ, de in

tervenție promptă, de Înlăturare a 
neajunsurilor și soluționare operati
vă. eficace, a problemelor. Nivelul și 
valoarea controlului se apreciază nu 
după cantitatea sesizărilor și notelor 
constatative, ci după gradul in care 
efectuarea sa a determinat schimbări 
practice în bine — iată un adevăr 
care trebuie să-și găsească înrădăci
narea adincă in conștiința și in me
todele de muncă ale tuturor lucrăto
rilor aparatului de stat.

Unul din subiectele majore care a 
ocupat un loc dominant in cadrul 
consfătuirii este combaterea birocra
tismului, a excesului de formularis- 
tică și scriptologic, ca o parte inte
grantă a simplificării activității și

creșterii spiritului de răspundere !n 
munca ministerelor. După cum se 
știe, această problemă preocupă de 
multă vreme partidul nostru, care 
a deschis — s-ar putea spune — un 
adevărat ,.foc de artilerie" împotriva 
acestui fenomen negativ, subli
niind că înlăturarea birocratis
mului trebuie privită ca o sar
cină de partid. Simplificările și ra
ționalizările efectuate in ultimii ani 
au dus la restrîngerea ariei de ma
nifestare a acestui fenomen — care 
nu a fost insă pc deplin lichidat ; 
mai persistă incă, așa cum s-a ară
tat in consfătuire, practici birocra
tice. care se lasă greu învinse și 
citeodatâ reușesc să se impună, se 
constată un exces de formularistică, 
exprimat prin noianul de adrese, 
circulare, ordine, instrucțiuni. Esența 
observațiilor formulate in cuvin
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
rezidă în aceea ca in activitatea 
aparatului de stat, ca și a aparatului 
de partid, principalul il constituie 
nu munca cu hirtiile, ci munca vie 
cu oamenii, contactul direct cu rea
litățile, intervenția activă pentru re
zolvarea problemelor in mod direct, 
nu prin adrese și circulare.

Pe bună dreptate au fost subli
niate consecințele negative determi
nate de acest balast, de practica 
birocratică a „conducerii prin cores
pondență" — tărăgănarea in rezol
varea problemelor, fuga de răspun
derea personală și directă prin „aco
perirea" sub tot felul de avize fi

în aceste zile de aprilie, 
Petrescu ar fi împlinit 80 
<1- * ....................... -
ne 
de 
unei ......„ ..... ...............
artistice, care timp dc aproape patru 
decenii s-a manifestat cu vigoare și 
originalitate in diverse genuri lite
rare : poezie, dramaturgie, roman, 
publicistică, eseu. încă de pe băncile 
liceului, Camil Petrescu a cunoscut 
privațiunile, grijile materiale umili
toare. Ochiul său ager a surprins 
repede și cu exactitate alcătuirea 
socială arogantă și venală a bur
gheziei, Chiar debutul in literatură 
se află sub semnul protestului Împo
triva inechității sociale. înaintea de
clanșării primei conflagrații mondia
le, presiihțihd parcă experiența ama
ră pe care o va trăi, Camil Petrescu, 
intr-un sonet subintitulat „fabulă", 
denunța războaiele și rapacitatea be
neficiarilor.

Inteligență vie și pătrunzătoare, 
Camil Petrescu a căutat cu febrili
tate să transpună, cu mijloacele spe
cifice artei autentice, acele împre
jurări de maximă solicitare, de con
fruntare decisivă dintre individ și 
societate, să fixeze în imagini preg
nante conturul acelor ființe neliniș
tite. însetate de cunoaștere. Ca 
motto, totdeauna strălucitor, la în
treaga sa operă putem cita ver
surile care încheie poemul Întitulat 
Ideca, așezat programatic în frun
tea volumului apărut in 1923 : 
„Eu sint dintre acei / Cu ochi halu
cinat! și mistuiți lăuntric / Cu su
fletul mărit / Căci am văzut idei". 
Intr-adevăr. Camil Petrescu, ostil 
modelor literare împrumutate, mi
metismului facil, ne apare obsedat, 
preocupat din primii ani ai activită
ții sale de semnificația ideilor, fapt 
care l-a făcut mai tîrziu (1939) pe G. 
Câlinescu să remarce intr-un articol 
că „este unul dintre cei mai de sea
mă dialecticieni pe care i-a produs 
generația de după război".

Mulți din eroii săi sint întrupări 
ale unor idei nobile. Gelu Ruscanu 
din Jocul ielelor acționează în limi
tele binelui și declară răspicat : „dacă 
lupt pentru o cauză, aceasta e drep
tatea însăși". Menținindu-se în sfera 
abstracțiilor, Gelu Ruscanu, ca și An
drei Pietraru din Suflete tari, ne de
monstrează că scopul dacă nu iși gă
sește mijloacele adecvate in substan
ța evenimentelor înconjurătoare este 
sortit eșecului. într-o ambianță so
cială caracteristic burgheză, intențiile, 
aspirațiile superioare se prăbușesc, 
izbinda revenind claselor abuzive, re
fractare pină la violență încercărilor 
de a exprima năzuințele poporului. 
Pentru a rămine tot la teatrul din 
perioada interbelică, eroul din puter
nica reconstituire care este Danton, 
o capodoperă a genului, va sfirși tra
gic in viitoarea marilor frâmintâri 
din timpul Revoluției franceze, fiind
că in conștiința sa nu și-au găsit 
ecoul intens imperativele istoriei.

la naștere.
facă să medităm, 
adincă prețuire, la 

Înalte conștiințe

Camil 
___  de ani 
Prilejul e menit să 

in semn 
însușirile 

civico șl
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semnături, ba chiar și confuzii re
zultate din instrucțiuni contradicto
rii, nemaivorbind de aspectul foarte 
serios al costului hirtiei consumate 
inutil. In ceea ce privește consecin
țele negative ale birocratismului, 
merită de reflectat și asupra urmă
torului aspect : după cum se știe, la 
nivelul actual al dezvoltării econo
miei noastre naționale, o singură oră 
de timp productiv in industrie în
seamnă o producție în valoare de 
200 milioane lei ; dar această va
loare a timpului privește numai 
aparatul productiv ? în condițiile in 
care fiecare oră reprezintă pe planul 
producției materiale valori atit de 
importante, nu este oare limpede ce

Dacă ar ft să exprimăm într-o 
formulare sintetică esența cerințelor 
puse in fața lucrătorilor aparatului 
de stat prin cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin Rezoluția 
consfătuirii, aceasta ar fi, fără îndo
ială, necesitatea ca fiecare funcționar 
să acționeze ca un om politic, să se 
considere activist de partid și să lu
creze in spirit partinic, pentru a asi
gura înfăptuirea neabătută a liniei și 
a politicii partidului. Rolul primor
dial in această privință il au, desi
gur. comuniștii care reprezintă 60 
la sută din totalul lucrătorilor apa
ratului central de stat și trebuie să 
constituie prin întreaga lor activitate 
un exemplu — dar toți, absolut toți

daune poate pricinui tergiversarea, 
fie chiar și de o zi, a soluționării 
unor probleme ridicate de întreprin
deri ?

Se cuvine a fi subliniat că lucră
rile consfătuirii s-au soldat nu cu 
simole apeluri, ci cu importante de
cizii și măsuri de ordin practic pen
tru combaterea excesului de formu
laristică. Astfel, in cuvintarea secre
tarului general al partidului s-a pre
cizat cine are dreptul și in ce fel 
de chestiuni să emită hotăriri și in
strucțiuni — intr-un număr cit mai 
redus, indicindu-se totodată retrage
rea din circulație a unui mare număr 
de, acte normative depășite, spre a se 
ai unge la o ordine desăvirșită, obiec
tivul esențial urmărit fiind acela ca 
întreaga organizare și activitate ale 
organelor de stat să fie așezată pe 
baza legilor. Legea, care este adop
tată de forurile supreme ale statului, 
care fixează cadrul, obiectivele și ja
lonează direcțiile de acțiune este și 
trebuie să fie instrumentul funda
mental de conducere a activității in 
toate sectoarele — și nu feluritele 
instrucțiuni emise de funcționarii de 
pe diferite trepte ierarhice. Iși gă
sește in aceasta o nouă expresie 
preocuparea stăruitoare a partidului 
de a asigura continua întărire a le
galității socialiste, închiderea orică
ror canale de infiltrare a subiecti
vismului și arbitrarului, adincirea 
reală a democrației socialiste, ba
zată pe spiritul de ordine și disci
plină socială.

lucrătorii aparatului de stat sint 
chemați să se ridice la nivelul cerin
țelor puse activiștilor de partid. 
Aceasta este o necesitate de- 
curgind din însuși procesul obiectiv 
al integrării tot mai profunde a 
partidului in viața socială, din îm
pletirea tot mai strînsă a activității 
de partid și de stat, din cerințele 
întăririi și creșterii rolului statului 
socialist in etapa actuală.

Pe această cale iși va găsi eradi
carea optica criticată cu fermitate de 
secretarul general al partidului, in- 
tilnită la acei lucrători care conside
ră că se situează pe deasupra mase
lor, că „fac o favoare" cind soluțio
nează cererile acestora. Tocmai in 
acest sens sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Trebuie avut permanent 
in vedere ca intrcgul aparat de stat 
să sc afle sub controlul maselor largi 
populare, să răspundă in fața aces
tora de felul cum iși desfășoară acti
vitatea. Subliniez acest lucru, de
oarece am impresia că unii lucrători 
din aparatul de stat mai sint pri
zonierii mentalității că. pină la urmă, 
masele populare sint acelea care tre
buie să se subordoneze aparatului de 
stat și funcționarilor, nu invers. 
Adevăratul stăpin al destinelor țării 
este poporul insuși, iar funcționarii, 
aparatul de stat de orice fel se află 
in serviciul poporului". Tocmai por
nind de la acest principiu, consfă
tuirea a subliniat necesitatea de a 
întări neîncetat controlul maselor 
populare asupra Întregii activități a

Dar la Camil Petrescu există o înru
dire intre personaje ca Gelu Rusca- 
nu. Andrei Pietraru, Pietro Oralla din 
teatru și Ștefan Gheorghidiu sau Ln- 
dima din romanele Ultima noapte dc 
dragoste, futila noapte de război șl 
Paiul lui Procust. Scriitor realist, Ca
mil Petrescu este atent șl la reliefa
rea detaliului psihologic, a amănun
tului caro tăinuiește o particularitate. 
Ștefan Gheorghidiu din Ultima noap
te de dragoste, întiia noapte de răz
boi ne apare ca o minte clară, un 
suflet aureolat de puritate, trăsături 
contrastante cu mediul viciat de prac
tici inavuabile. Ladima e înzestrat șl 
el cu virtuți deosebite, frustrat insă 
de posibilitatea împlinirii.

Opera lui Camil Petrescu elaborată 
după 23 August 1944 va evidenția 
șl mai mult această Însușire de scrii
tor realist caro l-a slujit să triumfe 
In piesele Bălcescu și Caraglalc și 
vremea Iul și in monumentala trilo
gie romancscă Un om intre oameni.

In 1947. scriitorul nota : „începută 
In 1924 și continuată pină In toamna 
anului 1925, Danton însemna pentru 
mine revelația marii Revoluții fran
ceze. Aproape zi și noapte, citind 
sau scriind, am lucrat intr-un soi de 
visare concentrată, mai bine dc doi 
ani". Peste aproape un sfert de veac, 
lui Camil Petrescu i se va oferi pri
lejul să revină la problematica re
voluției. De rindul acesta, interesul se 
îndreaptă spre Revoluția din 184(1, in 
Muntenia, și orizonturile de lumină 
spre care a privit, acționlnd pină la 
sfirșit, Nicolae Bălcescu. Mult mal 
densă decit Danton, noua dramă de
notă înțelegerea rolului personalității 
in dinamica istoriei, înțelegere pro
venită din asimilarea materialismu
lui istoric. Camil Petrescu a găsit in 
Nicolae Bălcescu acea încărcătură 
spirituală de excepție și înflăcărare 
patriotică, tipul de intelectual care, 
prin temperament clocotitor, cultură 
și intransigență, devine forța simbo
lică in jurul căreia se string masele.

Cu mijloacele romanului, în urma 
documentării laborioase, a explorării 
arhivelor și cărților fundamentale, 
Camil Petrescu revine la același mo
ment al Revoluției de la 1848 in Un 
om intre oameni, unde aduce o im
presionantă bogăție de fapte, din al 
căror ansamblu distingem, in linii de 
frescă, imaginea vieții social-politice 
a Țării Românești in prima jumătate 
a secolului al XIX-lea. Un om intre 
oameni atestă cunoașterea in detaliu 
a epocii. în centrul acțiunii rămine 
Bălcescu, ca principală întruchipare a 
celor mai înflăcărate păzuințe. El ișl 
afirmă cu fervoare convingerile de
mocratice și constituie elementul ca
talizator de energii. Scriitor cu deo
sebite aptitudini analitice, Camil Pe
trescu a selectat cu grijă cuvin tul 
arhaic pe care îl întîlnim numai 
atunci cind perifrază sau sinonimul 
contemporan ar fi distonant, prejudi- 
ciind pastei realiste folosite în 
descrierea personajelor. Atmosfera se 
obține, in chip natural, din ansamblul 
de fapte, nu dintr-o topică veche și 
cu arhaisme. Arta lui Camil Petrescu, 
contribuția lui la dezvoltarea roma
nului istoric constau tocmai in evita
rea procedeelor vetuste, idilizante. El 
minuiește pagina-document in Un om 
intre oameni cu deplină siguranță, 
fără să alunece în excese literaturi- 
zante. Deși neterminată, prin calită
țile ei majore, care certifică orienta
rea scriitorului spre reconstituirea 
faptului de larg răsunet in istoria 
poporului nostru, trilogia Um om in
tre oameni reprezintă o cotă altitu- 
dinară a literaturii noastre contem
porane.

Cind scriitorul pleca dintre noi, 
prea devreme, Tudor Vianu, unul din 
statornicii săi prieteni și admiratori, 
spunea : „Evenimentele din toamna 
anului 19-14 nu l-au găsit pe Camil 
nepregătit. Era un om din popor, 
unul din acei cărora li se cer jertfele 
cele mai grele. Era un mare munci
tor. Cineva care răzbise cu greutate 
spre lumină și avea elementele pen
tru a înțelege pe toți nedreptătitil 
lumii. A aderat Ia socialism cu bu
nă credință, cu hotărîrea de a-l sluji. 
Noul regim popular a recunoscut 
meritele sale". Intr-adevăr, opera lui 
Camil Petrescu a sporit cu luminile 
ei înalte prestigiul literaturii noas
tre contemporane, intrată cu . atitea 
valori în sfera . universalității.

Liviu CALIN

aparatului de stat, de a asigura In 
continuare participarea tot mai acti
vă a oamenilor muncii la conducerea 
statului, la dezbaterea și rezolvarea 
tuturor problemelor de interes ob
ștesc.

Experiența construcției socialiste 
a demonstrat că principala condiție 
a realizării la un nivel calitativ su
perior a sarcinilor ce-i revin apara
tului de stat o reprezintă întărirea 
îndrumării și conducerii sale de 
către partid, de către organele 
conducătoare ale partidului. Aces
tui imperativ ii răspunde sarcina 
ce a fost trasată in cadrul 
consfătuirii de a se asigura partici
parea directă, nemijlocită, a cadre
lor de răspundere ale partidului in 
conducerea ministerelor și altor in
stituții centrale, lichidindu-se orga
nismele paralele. In aceeași viziune, 
consfătuirea a subliniat necesitatea 
de a se asigura intensificarea acti
vității organizațiilor de partid din 
ministere si instituțiile centrale, dez
voltarea in fiecare colectiv a unei 
atmosfere de exigență și responsa
bilitate partinică, de combativitate 
revoluționară față de lipsuri, ridica
rea nivelului de pregătire politico- 
idcologică și profesională a cadre
lor, a tuturor comuniștilor șl întă
rirea responsabilității lor, participa
rea efectivă a tuturor cadrelor (le 
conducere din ministere la întreaga 
viață politică, ideologică, organizato
rică a partidului.

Este, desigur, de datoria tuturor 
organelor și organizațiilor de partid 
din ministere și instituțiile centrale, 
din întregul aparat de stat, să treacă 
neintirziat la aplicarea concluziilor
consfătuirii, a sarcinilor cuprinse in
cuvintarea secretarului general al
partidului, președintele republicii,
precum și în Rezoluția adoptată, 
manifestindu-se, așa cum li s-a 
cerut, ca o forță dinamică în lupla 
pentru ridicarea activității la un 
nivel superior. Primul exemplu al 
hotărîrii de a imprima un stil de 
muncă viu operativ trebuie sâ-i 
dea înseși organizațiile de partid, 
prin promptitudinea organizării unor 
temeinice analize a situației și pro
blemelor din sfera lor de activitate 
în lumina ideilor consfătuirii, prin 
caracterul concret, eficient, al mă
surilor adoptate.

Aceasta este chezășia că aparatul 
nostru de stat va răspunde cu cinste 
și in viitor, in condiții mereu mai 
bune, menirii sale, va aduce o tot 
mai importantă contribuție la înfăp
tuirea mărețului program trasat de 
Congresul al X-lea de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate in patria noastră.
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Excelență,
Am marea plăcere să vă prezint, !n numele Comitetului director nl 

Mișc irii Pi pulare de Eliberare a Angolci — MP.LA., al militanților 
ș ti. al întregului popor angolez și in numele meu personal, cele mai 
călduroase felicitări cu prilejul alegerii dumneavoastră în magistratura 
suprema a țârii.

Alegerea dumneavoastră este o mărturie a încrederii pe care 
poporul român o pune în dumneavoastră și In opera grandioasă realizată 
de Partidul Comunist Român, sub luminoasa dumneavoastră conducere.

Sint convins că relațiile noastre strinse de prietenie șl de cooperare 
în lupta comună contra colonialismului șl imperialismului, pentru 
libertate, independență, progres social și pace se vor întări tot mai 
mult.

Vă doresc fericire personală, cele mai bune urări de multă sănătate 
și prosperitate in îndeplinirea mandatului care v-a fost încredințat

AGOSTINHO NETO
Președintele M.P.L.A.

.Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

îmi face o mare plăcere să vă felicit în numele guvernului și al po
porului nigerian cu pr lejul istoric al alegerii dumneavoastră în înalta 
funcț e de președinte al Republicii Socialiste România.

Transmițîndu-vâ felicitările noastre, domnule președinte, vă doresc 
succes în strădaniile dumneavoastră pentru progres și dezvoltarea țării 
dumneavoastră, a păcii și înțelegerii mondiale. Fiind încredințați că 
cooperarea apropiată și fructuoasă intre țările și popoarele noastre se 
va dezvolta si înflori, vă rugăm, domnule președinte, să acceptați asigu
rările mele de cea mai înaltă considerație și stimă.

General YAKUBU GOWON
Șef al Guvernului Militar Federal. 

Comandantul suprem al Forțelor Armate 
ale Republicii Federale Nigeria

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Re

publicii Socialiste România, vă adresăm cele mai calde felicitări și urări 
de noi succese în construirea socialismului în țara dumneavoastră.

In numele Asociației de prietenie Suedia-România

HENRY PETER MATTHIS
Președinte

SVEN OESTERBERG
Secretar

Nunțiul apostolic al Vaticanului, Romolo Carboni, l-a rugat pe am- 
bas'dorul Republicii Socialiste România in Italia să transmită, din 
partea Sanctității Sale Papa Paul al VI-lea, urările cele mai bune Exce
lenței Sale Nicolae Ceaușescu, cu ocazia alegerii sale în funcția de pre
ședinte al Republicii Socialiste România.

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Sînt profund mișcat de mesajul pe care Excelența Voastră mi l-a 
adresat cu prilejul încetării din viață a președintelui Georges Pompidou.

Sentimentele exprimate in mesaj, precum și prezența la ceremoniile 
din 6 aprilie de la Paris a unei delegații române, condusă de domnul 
Mănescu, președintele Consiliului de Miniștri, constituie mărturia prie
teniei dintre cele două țâri ale noastre.

în numele meu personal, al guvernului și poporului francez, vâ rog 
să binevoiți a accepta expresia mulțumirilor mele cele mai sincere.

ALAIN POHER
Președintele Senatului, 

exercitind interimar funcțiile de 
președinte al republicii

Maiestății Sale
SRI SAVANG VATTHANA

Regele Laosului
LUANG PRABANG

Poporul român a primit cu deosebită bucurie știrea semnării dc 
către Maiestatea Voastră a decretului dc învestitură a Guvernului 
Provizoriu de Uniune Națională șl a Consiliului Politic de Coaliție 
Națională, constituite în baza Acordului privind restabilirea păcii șl 
realizarea înțelegerii naționale în Laos.

încheierea cu succes a tratativelor interlaoțlenc și formarea noiloi 
organe de uniune națională reprezintă o mnre victorie a poporului 
laoțian in realizarea năzuințelor sale fierbinți de a avea o țară unită, 
Independentă și prosperă.

Totodată, exemplul Laosului constituie o nouă ilustrare elocventă 
n realității de netăgăduit că singura cale de rezolvare a tuturor 
problemelor, oricît ar fi ele de spinoase, este calea tratativelor politice, 
a dialogului direct, purtat în spiritul dorinței reciproce de a se ajunge 
la soluții echitabile,'în conformitate cu interesele majore ale popoarelor.

Urînd poporului prieten laoțian noi și mari succese pe calea 
edificării unei patrii unite, independente, democratice și prospere, îmi 
exprim convingerea, Maiestate, că relațiile de prietenie dintre Republica 
Socialistă România si Regatul Laos vor cunoaște o dezvoltare continuă 
spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii și progresului în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste 

România

Excelentei Sale
Prințului SUFANUVONG

Președintele Comitetului Central al Frontului Patriotic Laoțian, 
Președintele Consiliului Politic de Coaliție Națională

VIENTIANE
în numele poporului român, al P.C.R., al Guvernului Republicii Socia

liste România șl al meu personal, vă transmit dumneavoastră și, prin 
dumneavoastră, întregului popor laoțian prieten, Frontului Patriotic Laoțian, 
cele mai sincere și calde felicitări cu ocazia formării Consiliului Politic de 
Coaliție Națională și a Guvernului Provizoriu de Uniune Națională.

Salutind cu bucurie încheierea cu succes a dialogului interlaoțian, 
opinia publică din România, țară care a fost întotdeauna solidară cu cauza 
dreaptă a poporului laoțian, consideră că actul de la 5 aprilie 1974 a deschis 
largi perspective spre înfăptuirea năzuințelor naționale ale întregului popor 
laoțian. Crearea organelor de uniune națională constituie baza transformării 
Laosului intr-o țară cu adevărat pașnică, independentă, neutră, democratică, 
unită și prosperă, permite afirmarea de-sine-stătătoare a unui popor care 
vreme îndelungată a suferit de pe urma războiului, reprezentind, in același 
timp, un remarcabil succes al Frontului Patriotic Laoțian, al tuturor forțelor 
progresiste laoțienc.

Totodată, formarea Consiliului Politic de Coaliție Națională și a Gu
vernului Provizoriu de Uniune Națională are o deosebită semnificație pen
tru restabilirea și consolidarea păcii în Indochina, pentru cauza păcii și 
înțelegerii in întreaga lume.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de 
prietenie și solidaritate dintre poporul român și poprul laoțian, dintre P.C.R. 
și Frontul Patriotic Laoțian vor cunoaște o nouă dezvoltare în toate dome
niile, in interesul reciproc, al păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste 

România

Excelentei Sale
Prințului SUVANNA FUMA

Prim-ministru al Guvernului 
Provizoriu de Uniune Națională

VIENTIANE
Cu prilejul formării Guvernului Provizoriu de Uniune Națională, a Con

siliului Politic de Coaliție Națională și numirii dv. in funcția de prim-mi
nistru, vă rog să primiți, Excelență, în numele Guvernului Republicii So
cialiste România și al meu personal, cele mai sincere felicitări.

Constituirea Guvernului Provizoriu de Uniune Națională din Laos și a 
Consiliului Politic de Coaliție Națională reprezintă o mare victorie a poporu
lui laoțian in realizarea dorinței sale de edificare a unei patrii unite, in
dependente și prospere.

Urîndu-vă noi și mari succese în importanta dv. activitate viitoare, imi 
exprim convingerea că relațiile dintre țările și guvernele noastre vor cu
noaște o continuă dezvoltare și diversificare In folosul reciproc al cauzei

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

destinderii și cooperării internaționale.

*

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a transmis lui Fumi 
Vongvicit. vicepremier și ministru al 
afacerilor externe al Guvernului Pro-

vizoriu de Uniune Națională din 
Laos, o telegramă de felicitare cu 
ocazia numirii sale in această func
ție.

• SPORT • SPORT • SPORT ♦ SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

GIMNASTICĂ ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Campionatele internaționale 

ale României
CamDionatele internaționale de 

gimnastică ale țăni noastre au con
tinuat simbatâ in sala sporturilor de 
la Floreasca cu desfășurarea exer- 
citiilor liber alese. In clasamentul fe
minin. după două zile pe primul loc 
se află Raisa Biciukina (U.R.S.S.) cu 
73,15 puncte, urmată de sportivele

românce Elena Ceampelea — 73 
puncte și Anca Grigoras cu 72.70 
puncte. La masculin conduce cam
pionul nostru Dan Grecu cu 109.80 
puncte. Pe locul doi se află colegul 
său Mircea Gheorghiu, urmat de N. 
Ganin (U.R.S.S.). Astăzi, la ora 11, 
au loc întrecerile finale pe aparate.

PLECAREA SELECȚIONATEI 
DE FOTBAL ÎN BRAZILIA

Selecționata de fotbal a României 
a părăsit simbătă dimineață Capi
tala. pierind in Brazilia, unde ur
mează să intilneascâ, miercuri 17 a- 
prilie. la Sao Paulo, reprezentativa 
braziliană, de trei ori campioană a 
lumii.

După meciul de la Sao Paulo, se
lecționata noastră va evolua la 22

aprilie la Buenos Aires, în compania 
reprezentativei Argentinei.

★
La Cannes au continuat simbătă 

meciurile turneului internațional de 
fotbal pentru juniori. Echipa Unga
riei a învins cu scorul de 2—1 selec
ționata României.

TENIS DE MASĂ

încheierea campionatelor europene

Simbătă la Novi Sad au luat sfir- 
șit Campionatele europene de tenia 
de masă. în finala probei de dublu 
femei, perechea Judith Magoe—Hen
rietta Lot al 1< r (Ungaria) a învins cu 
scorul de 3—1 pe Mana Alexandru 
(România) — Alice Grofova (Ceho
slovacia). La această ediție a „euro
penelor". campioana României. Maria 
Alexandru, a cucerit două medalii : 
una de argint in proba de dublu fe
mei și una de bronz în proba de 
dublu mixt, unde a jucat alături de

iugoslavul Anton Stipanclci. în semi
finalele probei de dubiu femei, Ma
ria Alexandru și Alice Grofova au 
Învins cu 3—1.

In finala probei de simplu mascu
lin, cehoslovacul Milan Orlowski l-a 
învins cu 3—2 pe maghiarul Gabor 
Gergely. Proba feminină a fost ciș- 
tigată de jucătoarea maghiară Judith 
Magos. învingătoare cu 3—1 în finala 
susținută In compania suedezei Ann 
Christian Hellman.

NATAȚIE. — La Dallas, In bazin 
de 25 de yarzi, au continuat între
cerile campionatelor de natație ale 
S.U.A. In proba feminină de 400 
yarzi mixt, tinăra înotătoare Jenny 
Franks (in virstă de 15 ani) a sta
bilit un nou record american, cu 
performanța de 4'26"22’100. Rezulta
tul obținut de Jenny Franks consti
tuie și un nou record mondial al 
probei (in bazin de 25 yarzi), care 
era deținut, cu timpul de 4’27"ll/100. 
de austraiianca Shaaie Gould.

POLO. — In prima zi a competi
ției internaționale de polo pe apă de 
la Belgrad, reprezentativa Ungariei 
a Învins cu scorul de 8—4 (2—2,
2— 1, 3—1, 1—0) formația Iugoslaviei.
Selecționata U.R.S.S. a cîștigat cu 
6—1 (l-o, 3—0, 1—0, 1—1) jocul
susținut cu echipa Olandei.

TENIS. — Turneul internațional 
dc tenis de la Orlando (grupa o 
II-a a circuitului W.C.T.) a progra
mat partide din cadrul sferturilor 
de finală ale probei de simplu băr
bați. Principalii favoriți ai concursu
lui au obținut victorii scontate : 
australianul John Newcombe l-a În
trecut cu 6—4, 6—3 pe mexicanul 
Raul Ramirez, iar americanul Stan 
Smith a dispus cu 6—1, 6—3 de
compatriotul său Cliff Richey.

*
Finala turneului internațional de 

tenis de la Tokio (grupa a IlI-a a 
circuitului W.C.T.) se va disputa 
intre australianul Rod Laver și spa
niolul Juan Gisbert.

în semifinale, Laver l-a eliminat 
cu 7—5, 7—5 pe suedezul Bjorn 
Borg, iar Gisbert l-a întrecut cu
3— 6, 6—3, 6—3 pe neozeelandezul 
Onny Pumn.

BASCHET. LOTUL REPREZEN• 
TATIVEI EUROPENE. William 
Jones, secretarul federației interna
ționale de baschet amator, a comu
nicat lotul selecționatei masculine a 
Europei, care urmează să susțină 
patru meciuri cu o reprezentativă 
americană.

Primele două jocuri se vor disputa 
la Rio de Janeiro (26 septembrie) și

Sao Paulo (28 septembrie), iar ur
mătoarele două partide vor avea loc 
la Bruxelles (2 octombrie) și Ma
drid (4 octombrie).

Au fost selecționați în lotul Eu
ropei următorii jucători : Serghei și 
Aleksandr Belov (U.R.S.S.), Kresi- 
mir Ciosici, Damir Solman (Iugosla
via), Dino Meneghin, Pierluigi Mar- 
zorati (Italia), Clifford Luyk, Wayne 
Brabander (Spania). Jacques Ca
chemire (Franța), Jiri Pospisil, Zde- 
nek Kos (Cehoslovacia) și John 
Petty (Anglia).

Ca antrenor al selecționatei euro
pene a fost numit italianul Gian
carlo Primo.

♦
Echipa sovietică T.T.T. Riga a cu

cerit pentru a 14-a oară „Cupa cam
pionilor europeni" la baschet femi
nin.

In meciul retur al finalei actualei 
ediții a competiției, baschetbalistele 
sovietice au jucat in deplasare cu 
formația franceză U. C. Clermont 
Ferrand, pe care au invins-o cu sco
rul de 69—53 (34—24).

în primul meci, disputat la Riga, 
echipa sovietică cîștigase cu scorul 
de 96—67.

CICLISM. „CUPA FEDERAȚIEI". 
Simbătă a început cea de-a 17-a e- 
diție a tradiționalei competiții inter
naționale de ciclism pentru „Cupa 
federației". Prima etapă s-a dispu
tat contracronometru individual 
de-a lungul a 20 km pe șoseaua de 
la Tunari, din apropierea Capitalei. 
Cel mai bun timp — 29'56” a fost 
Înregistrat de dinamovistul M. Ra- 
mașsanu, care a fost urmat in clasa
ment de cehoslovacul Jiri Turek — 
30'16” și de C. Cirjă (Dinamo) — 
30’21”.

Astăzi, de la ora 9,00. pe șoseaua 
Bucurcști-Ploiești (varianta Buftea) 
cicliștii iși vor disputa victoria in 
cea de-a doua etapă, care măsoară 
120 km.

FOTBAL. Ieri, la Cluj, Intr-un joc a- 
mical de fotbal s-au intilnit diviziona
rele C.F.R. Cluj și A.S.A. Tg. Mureș. 
Oaspeții au obținut victoria cu sco
rul de 1—0 prin punctul marcat de 
Fazekaș In minutul 77.

în ziua de 13 aprilie 1974 n avut 
loc ședința Consiliului de Miniștri. 
Pe baza concluziilor tovarășului 
Nicolae .Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. la Consfătuirea eu activul de 
partid șl dc stat din ministere și in
stituții centrale s-au examinat sar
cinile ce revin guvernului, ministere
lor și celorlalte organe centrale pen
tru îmbunătățirea in continuare a 
activității economice și sociale.

în cadrul ședinței s-au analizat, pe 
bază do bilanț, rezultatele activității 
cconomico-flnanciare obținute in 1973 
și îndeplinirea planului național unic 
de dezvoltare economico-socială pe 
primul trimestru nl anului 1974.

Consiliul de Miniștri a apreciat po
zitiv rezultatele obținute in îndepli
nirea planului și a stabilit măsurile 
ce urmează a fi luate dc ministere, 
centrale, întreprinderi pentru reali
zarea sarcinilor de plan pe cel de-al 
doilea trimestru, asigurarea tuturor

condițiilor pentru îndeplinirea into- 
grnlâ a planului pe 1974 șl pregătirea 
planului pentru anul 1975 in vederea 
înfăptuirii înainte de termen a pla
nului cincinal.

în continuare. Consiliul dc Miniș
tri a dezbătut activitatea de protec
ție a muncii dosfftșurnlc in 1973 și a 
hntftrit ca Ministerul Muncii, cele
lalte ministere, cu sprijinul Uniunii 
Generale a Sindicatelor, să acționeze 
cu mai multă exigență pentru reali
zarea programelor de îmbunătățire a 
condițiilor do muncă, întărirea ordi
nii și disciplinei In respectarea nor
melor do protecție a muncii In toate 
unitățile socialiste.

A fost, de asemenea, examinat ra
portul asupra modului do înfăptuire 
a măsurilor din programul adoptat 
do Consiliul de Stat privind regimul 
prețurilor și tarifelor și s-au aprobat 
propunerile privind respectarea rigu
roasă a legislației prețurilor și tari
felor.

Convorbiri româno-polone 
in domeniul turismului

în zilele do 10—13 aprilie au avut 
loc la București convorbiri Intre de
legațiile Ministerului Turismului al 
Republicii Socialiste România si Co
mitetul general pentru cultură fizică 
Si turism al R. P. Polone, privind 
stadiul relațiilor turistice bilaterale 
si perspectivele dezvoltării acestora 
pe perioada 1976—1980.

Cu prilejul tratativelor, care s-au 
desfășurat Intr-o atmosferă de prie
tenie si deplină înțelegere, a fost 
semnat un protocol de colaborare 
din partea română dc Ilie Voicu, 
prim-adiunct al ministrului turismu
lui. iar din partea polonă de Bogus- 
law Ryba. adjunctul președintelui 
Comitetului general pentru cultură 
fizică si turism.

(Agerpres)

Lucrările Comisiei economice 
româno-americane

SEMNAREA PROTOCOLULUI PRIMEI SESIUNI
Simbătă la amiază, Ion Pățan, 

vlceprim-ministru «al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, și 
Frederick Dent, secretarul pentru 
comerț al S.U.A.. au semnat, in 
prezența membrilor celor două dele
gații, Protocolul primei sesiuni a 
Comisiei economice româno-ameri
cane.

Au fost de față Corneliu Bogdan, 
ambasadorul României la Washing
ton. și Harry G. Barnes jr., ambasa
dorul S.U.A. la București.

După ceremonia semnării, șefii ce
lor două delegații au rostit scurte 
alocuțiuni, subliniind că lucrările

comisiei se Înscriu in spiritul 
indicațiilor președinților Nicolae 
Ceaușescu șl Richard Nixon și sint 
menite să ducă la dezvoltarea mai 
intensă a relațiilor de colaborare și 
cooperare româno-americane. S-a 
ciocnit apoi o cupă de șampanie in 
sănătatea șefilor de stat ai celor 
două țâri, pentru dezvoltarea conti
nuă a relațiilor româno-americane. 
In interesul ambelor popoare. Secre
tarul pentru comerț al S.U.A., Fre
derick Dent, a toastat cu acest prilej 
pentru „marele conducător, președin
tele Nicolae Ceaușescu".

(Agerpres)

Dc la Ministerul 
Agriculturii, Industriei 

Alimentare și Apelor
Pentru asigurarea reproducerii peș

telui și protecția fondului piscicol 
s-a instituit prohibiția generală a- 
nualâ a pescuitului in perioada 13 
aprilie—15 iunie 1974 inclusiv.

In acest interval se interzice pes
cuitul industrial al peștelui, broaște- 
lor, racilor și scoicilor in toate băl
țile permanente, temporare, zone 
inundabile și complexele de bălți din 
Delta Dunării, lacurile litorale. Lun
ca Dunării șl a Prutului, pe întregul 
șenal al Dunării cu ostroavele și 
bălțile sale, in apele interioare, riuri, 
zone inundate din lunci, bălți, lacuri 
de acumulare și baraj.

Totodată, se interzice pescuitul 
sportiv în toate bazinele piscicole din 
țară in perioada 15 aprilie—15 iunie 
1974, cu excepția bazinelor adminis
trate de Asociația generală a vlnă- 
torilor și pescarilor sportivi, in oare 
pescuitul este interzis in perioada 3 
mai—15 iunie 1974.

COMUNICAT
în zilele de 12 și 13 aprilie 1974, 

la București s-au desfășurat lucră
rile primei sesiuni a Comisiei econo
mice româno-americane. consti
tuită prin Declarația comună cu pri
vire îa cooperarea economică, in
dustrială și tehnică dintre Republica 
Socialistă România și S.U.A., adop
tată la 5 decembrie 1973, cu ocazia 
vizitei in S.U.A. a președintelui Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Delegația română la lucrări a fost 
condusă de Ion Pățan. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale, iar delegația 
americană de Frederick B. Dent, se
cretarul pentru comerț al S.U.A.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit pe secretarul pentru comerț al 
S.U.A. De asemenea, Frederick B. 
Dent a fost primit de Manea 
Mănescu, prim-ministru al guvernu
lui Republicii Socialiste România, a 
avut inlilniri cu Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, cu 
Mihail Florescu, ministrul industriei 
chimice. Virgil Actarian, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini- 
unelte și electrotehnicii.

în cursul lucrărilor sesiunii comi
siei economice, desfășurate intr-o 
atmosferă cordială, cele două părți 
și-au exprimat satisfacția cu privire 
la dezvoltarea relațiilor comerciale 
și de cooperare economică și tehnico- 
științifică româno-americane.

Trecind in revistă modul de apli
care a liniilor directoare aprobate 
dc președinții celor două țări, co
misia economică a remarcat iniție
rea de noi discuții cu privire la o 
serie de aranjamente de cooperare 
in industriile construcțiilor de mașini 
grele, mașini-unelte, electronicii, e- 
lectrotehnicii, industriei chimice etc. 

„Relațiile economice

COMUN
Pe baza rezultatelor obținute și în 

conformitate cu perspectivele econo
mice și necesitățile celor două țări, a 
examinat noi domenii de cooperare 
economică, industrială și tehnică, 
inclusiv sub formă de societăți 
mixte.

Comisia economică a recunoscut 
necesitatea unui sprijin continuu 
pentru activitatea abordată in aceste 
domenii de către firmele și organi
zațiile din cele două țări.

Comisia a consemnat cu satisfacție 
intensificarea recentă a cooperării 
științifice și tehnice, in cadrul căreia 
sint in curs de realizare mai multe 
obiective.

Remarcind o creștere de 7 ori a 
comerțului dintre cele două țări in 
perioada 1969—1973, comisia a apre
ciat că realizarea unui volum al co
merțului bilateral de 1 miliard dolari 
in anul 1980 constituie un obiectiv 
real și de dorit.

In scopul dezvoltării in continuare 
a relațiilor economice, ambele părți 
au fost de acord să faciliteze în 
țările lor, prin toate formele cores
punzătoare, desfășurarea activități
lor comerciale, inclusiv crearea de 
condiții normale pentru astfel de 
activități.

Fiind de acord că, în relațiile sale 
cu S.U.A, este de dorit ca România 
să primească același tratament ca 
cel acordat altor țări, delegația a- 
mericană a reafirmat angajamentul 
guvernului S.U.A. de a continua să 
acționeze pentru obținerea legislației 
care să autorizeze pe președintele 
S.U.A. să acorde României clauza 
națiunii celei mai favorizate.

Statele Unite ale Americii apre
ciază importanța deosebită pe care 
România o acordă cererii sale de a 
fi desemnată ca beneficiară a siste
mului de preferințe tarifare generali
zate, preconizat de S.U.A.

româno-americane
se dezvoltă în ritm dinamic44

Conferința de presă a secretarului pentru corner] al S.U.A.
După încheierea sesiunii Comisiei 

economice româno-americane. Fre
derick Dent, secretarul pentru comerț 
al Statelor Unite ale Americii, a ți
nut o conferință de presă.

Răspunzind la intrebările unor re
dactori ai ziarului nostru — în le
gătură cu stadiul actual și perspec
tivele deschise de recentele lucrări 
ale Comisiei economice româno-ame
ricane — oaspetele a declarat : „As 
vrea să subliniez, de la bun început, 
ritmul dinamic imprimat comerțului, 
cooperării economice și tehnico-știin- 
țifice de înțelegerile încheiate anul 
trecut la Washington in urma con
vorbirilor dintre președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Statelor Unite. Richard Nixon. 
Volumul schimburilor comerciale, re
ciproc avantajoase s-a dezvoltat 
rapid in ultimii ani. Numai in pe
rioada 1969—1973 s-a înregistrat o 
creștere a comerțului româno-ameri- 
can de circa șapte ori. Aceasta re
prezintă, fără îndoială, o tendință 
promițătoare in evoluția relațiilor 
economice reciproce, dar trebuie să 
remarcăm că există încă posibilități 
multiple de amplificare a lor. însuși 
țelul principal al activității comisiei 
este de a explora și Identifica cele 
mai potrivite căi și mijloace de ex
tindere și diversificare, in continua
re, a colaborării economice dintre 
țările noastre. In acest sens, doresc 
să remarc atmosfera favorabilă de 
conlucrare, spiritul constructiv în 
care s-au desfășurat lucrările sesiu
nii de la București. încă de pe acum, 
pot spune că această intilnire a În
tărit bazele colaborării noastre vii
toare, creind premisele intensificării 
dialogului economic româno-ameri-

can. Rezultatele obținute in această 
primă acțiune comună vor influența, 
desigur, in mod hotăritor, companii
le industriale, comerciale, bancare 
etc. din S.U.A. de a dezvolta coo
perarea cu parteneri din România".

Ministrul american s-a referit, 
in răspunsul dat unei alte întrebări 
adresate de ziarul nostru, la însem
nătatea înființării anul trecut a 
unei societăți mixte in domeniul 
computerelor, menționind că aceasta 
reprezintă o sursă valoroasă de ex
periență in vederea extinderii acestei 
forme de cooperare. El a arătat că. 
in această privință, a fost semnată 
o Înțelegere avînd ca obiectiv crearea, 
in comun, a unei filiale cu sediul la 
București, aparținind Băncii române 
de comerț exterior și băncii new- 
jorkeze „Manufacturers Hanover 
Trust".

In continuare, Frederick Dent și-a 
exprimat convingerea că în viitorul 
relativ apropiat — cel mai tirziu In 
anul următor — Senatul american va 
aproba modificările privind actuala 
legislație, ceea ce va permite să se 
acorde României clauza națiunii celei 
mai favorizate. „Aceasta, împreună 
cu înțelegerile ce se vor încheia in 
cadrul G.A.T.T., va duce, desigur, la 
crearea unor condiții favorabile pen
tru înlăturarea și a altor bariere din 
comerțul bilateral, la o mai mare li
beralizare a relațiilor economice. De 
altfel, cele două părți și-au propus 
ca țel, pentru anul 1980, un nivel al 
schimburilor economice reciproce de 
circa 1 miliard de dolari, considerind 
că această țintă este realistă și de 
dorit, cu mari șanse de a fi atinsă", 
a arătat secretarul pentru comerț.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

15, 16 și 17 aprilie. în țară : Vreme 
in general frumoasă, cu cerul varia
bil. Ploi izolate sint posibile in estul

țării, Vint slab pînă la moderat. 
Temperatura acrului va marca o scă
dere la Începutul intervalului. Mini
mele vor fi cuprinse intre minus 2 
și plus 8 grade iar maximele intre 
10 și 20 de grade. In București : 
Vreme in general frumoasă, cu cer 
variabil. Vint In general slab. Tem
peratura ușor variabilă.

Cronica zilei
în zilele de 12 și 13 aprilie a avut 

loc, la București, Consfătuirea teh- 
nico-științifică privitoare la tehno
logiile și materialele noi de construc
ții, caracterizate prin consumuri re
duse de materiale și energie. Au 
participat profesori universitari, spe
cialiști din institute de cercetări și 
proiectări, cadre tehnice din 22 de 
întreprinderi și unități specializate 
in proiectarea și construcția obiecti
velor civile și industriale.

Referatul general, intitulat „Ale
gerea eficientă a materialelor, siste
melor constructive și procedeelor de 
execuție in vederea reducerii consu
mului de energie și de materiale", 
a supus discuțiilor rezultatele la care 
au ajuns, pină acum, studiile efec
tuate in domeniul construcțiilor civi
le și industriale, inclusiv cele referi
toare la problemele proceselor de 
fabricație a materialelor de bază și 
a elementelor prefabricate din beton 
armat. De asemenea, celelalte refe
rate, precum și intervențiile specia
liștilor au scos în evidentă preocu
pările care se manifestă pe șantie
rele de construcții și în întreprinde
rile industriale ale ramurii pentru 
evitarea risipei și reducerea consu
mului de energie.

(Agerpres)
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LA ÎNTREPRINDEREA 
„DOROBANȚUL" 

DIN PLOIEȘTI

MODELE NOI 
DE ȚESĂTURI
Colectivul întreprinderii de 

stofe „Dorobanțul" din Ploiești, 
care a lansat, in acest an, che
marea la întrecere către toate 
unitățile textile din țară, obține 
rezultate de seamă in muncă. 
Astfel, de la începutul anului 
și pină in prezent, la filatură 
s-a înregistrat un plus de pro
ducție de peste 24 000 kg fire 
pieptănate din care se pot țese 
70 000 mp stofe. La rindul lor, 
harnicele țesătoare au înscris pe 
panoul întrecerii un plus de sto
fă finită de 18 000 mp. Rezultate 
frumoase sint și la secția de 
creație, unde s-au pregătit, nu
mai într-o lună și jumătate, 160 
de noi modele, pentru cerințele 
modei trimestrelor III și IV la 
Îmbrăcămintea de femei, băr
bați și copii.

— O parte din surplusul de 
producție din anul acesta, adică 
30 000 kg fire pieptănate și 
60 000 mp țesături tip lină — 
ne spune directorul unității, 
inginer Vasile Tudor — va fi 
obținută din economiile realizate 
la materii prime și materiale. 
Potrivit programului de măsuri* 
elaborat In acest sens, în cen
trul preocupărilor noastre se 
înscriu, printre altele, folosirea 
resturilor de partizi, a deșeuri
lor din filatura pieptănată, re
ducerea la maximum a pierde
rilor tehnologice, mai buna va
lorificare a urzelilor.

— Cine sint fruntașii în a- 
ceastă competiție a hărniciei și 
bunei gospodăriri a materiilor 
prime ?

— Avem foarte mulți, ale că
ror fotografii le-ați și văzut a- 
șezate, de altfel, pe marele pa
nou al întrecerii din incinta 
unității. Dau numai cîteva 
nume : filatoarele Manda Ene, 
Florica Săndulescu, Alexan
drina Mocanu, țesătoarele Nicu- 
lina Stingă, Elena Costea, Ana 
Vasilescu, echipa de reparații 
capitale condusă de Gheorghe 
Cismaru, ajutorul de maistru 
Nicolae Radu și mulți alții.

La sfirșitul acestor rinduri, o 
remarcă : realizările obținute de 
harnicul colectiv de Ia „Doro
banțul" sînt mai mări ca cele 
din perioadele similare din ulti
mii ani, Așadar, un start exce
lent in Întrecerea socialistă din 
1974.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Sclnteii"
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viața internațională
Sesiunea extraordinară a Adunării Generale a O. N. U.

„România este ferm hotârilă sâ contribuie activ 
la rezolvarea problemei maieriilor prime 

in folosul tuturor popoarelor"
Cuvîntarea șefului delegației române

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în 
cadrul dezbaterilor de politică generală ale sesiunii ex
traordinare a Adunării Generale a O.N.U., consacrată 
problemelor materiilor prime si dezvoltării, ministrul 
afacerilor externe al României, George Macovescu, a 
expus poziția tării noastre lată de problemele aliate pc 
ordinea de zi.

Convodnd ln sesiune extraordina
ră cel mai înalt for olenar al O.N.U., 
la inițiativa președintelui Houari 
Boumediene, orie 135 de tari mem
bre si-au manifestat astfel, in cali
tatea lor de state suverane și eeale 
l.i drepturi, hotărirea de a se an ca ia 
farâ intirziere in eforturi comune 
pentru examinarea si solutionarea 
problemelor mondiale privind mate
riile crime si dezvoltarea — a de
clarat ministrul român.

în abordarea problemelor privind 
dezvoltarea — a subliniat vorbitorul 
— este necesar, după părerea noas
tră. sâ se porncascâ de la realitățile 
prezente si de la cauzele care le-au 
generat, mai precis de la existenta, 
alături de tarile dezvoltate. a unui 
mare număr de țări rămase in urmă 
din punct de vedere economic si so
cial. ca urmare a politicii imperialis
te. colonialiste și neocolonialiste. Da
torită perpetuării în viața internațio
nală a unor asemenea politici și 
practici anacronice, decalajele dintre 
tarile Industrializate si tarile in curs 
de dezvoltare, in loc să se reducă, 
se adincesc necontenit, spre îngrijo
rarea profund legitimă a popoarelor. 
Cursa înarmărilor, cheltuielile mili
tare. absorbind o parte însemnată 
din resursele materiale si umane ale 
lumii, sustrag importante mijloace 
care ar putea send la sprijinirea e- 
forturilor proprii ale țărilor in curs 
de dezvoltare, la progresul economic 
si social al tuturor națiunilor. La re- 
zoivarea problemelor privind mate
riile prime și dezvoltarea si. in ge
neral. la o mai bună stare a tuturor 
popoarelor.

Pe acest fundal. în lume are loc o 
permanentă sporire a consumului de 
materii prime și energie ce creează 
o discrepantă tot mai accentuată in
tre ritmul de creștere a necesarului 
si disponibilului de asemenea resur
se. Consecințele crizei de energie și 
materii prime rint resimțite îndeo
sebi de către țările in curs de dez
voltare. care dispun de insuficiente 
resurse si nu dețin mijloace finan
ciare de natură să Ie permită a face 
fată perturbărilor și speculațiilor u- 
nor societăți multinaționale care au 
realizat, așa cum s-a intimplat re
cent in timpul crizei petrolului, pro
fituri fabuloase pe seama țărilor in 
curs de dezvoltare.

Atmosfera de incertitudine și in
stabilitate a schimburilor de ma
terii prime și produse manu- 
facrurate. marile fluctuații ale pre
țurilor, fenomenele de criză in do
meniul financiar-valutar vin să în
greuneze și mai mult situația deja 
precară a țărilor in curs de dezvol
tare. Criza energiei, care preocupă in 
momentul de fată întreaga omenire, 
manifestindu-se diferit de la țară la 
țară, a produs greutăți în multe 
state si. dacă nu vom găsi remedii 
corespunzătoare, va produce in mod 
cert dificultăți si mai mari in viitor.

Asemenea consecințe se fac cu a- 
tîl mai resimțite cu cit ele se adaugă 
la inechitățile șl discriminările de 
tot felul existente în raporturile 
dintre țările in curs de dezvoltare si 
cele Industrializate, contribuind ast
fel la adincirea decalajelor dintre 
ele. Reducerea și, pină Ia urmă, eli
minarea acestor decalaje pe plan e- 
conomic. tehnologic, științific și in 
alte domenii apare astăzi ca o nece
sitate primordială pentru statornici
rea păcii, securității Internationale și 
progresul general al omenirii.

Soluționarea arzătoarelor probleme 
privind materiile prime și dezvolta
rea — a spus in continuare ministrul 
român — reclamă, înainte de toate, 
stabilirea cadrului de principii și li
nii directoare pe care trebuie să se 
întemeieze întreaga activitate de 
cooperare a statelor In acest dome
niu. Este, de aceea, necesar, după 
părerea guvernului român, ca un 
Ioc central In preocupările sesiunii 
extraordinare a Adunării Generale 
să revină elaborării. adoptării si 
transpunerii in practică a unui 
ansamblu de principii noi, uni
versal valabile, care să asigure de
plina egalitate in drepturi, respecta
rea independentei si suveranității 
naționale, neamestecul in afacerile 
interne, avantajul reciproc, nefolosi- 
rea forței si a amenințării cu forța in 
acțiunile statelor pentru solutionarea 
problemelor privind materiile prime 
si dezvoltarea și, în general, in rela
țiile economice si financiare dintre 
toate țările lumii ; odată convenite, 
aceste principii se impun a fi respec
tate întocmai de către fiecare stat ori 
grup de state față de orice stat sau 
grup de state, de Întreaga comuni
tate internațională.

Este dreptul sacru al fiecărui popor 
de a fi stăofn pe bogățiile, materiile 
prime și resursele sale de energie 
spre a fi utilizate in scopul dezvol
tării economice si sociale proprii, al 
consolidării independentei și suvera
nității naționale, al participării active 
la cooperarea economică Internațio
nală. a relevat vorbitorul. Pe de altă 
parte, slntem de părere că statele 
lipsite de asemenea resurse sint in 
drept să beneficieze, fără discrimi
nare. pe bază de înțelegeri reciproc 
avantajoase, de materiile prime ne
cesare dezvoltării lor economice și 
sociale. România se situează pe pozi
ția fermă ei situația din domeniul 
materiilor prime, surselor de energie, 
al dezvoltării si, ft» general, al rela
țiilor economie* internaționale nu 

trebuie folosită ca mijloc de presiune 
sau amestec in treburile interne ale 
altor state.

Relevind că hotăritor este modul 
în care fiecare popor reușește să va
lorifice prin muncă materiile prime, 
bogățiile naturale ale țârii sale, 
ministrul român a subliniat că expe
riența poporului nostru demonstrează 
că. pentru rezolvarea problemelor 
dezvoltării economiei și culturii, pen
tru ridicarea nivelului de viață al 
unei națiuni, sint necesare eforturile 
întregului popor, antrenarea tuturor 
forțelor șl energiilor acestuia.

Rezultatele dobindite de poporul 
român — a arătat vorbitorul — au 
dus la transformarea României In
tr-un stat cu o industrie și o agri
cultură in plină dezvoltare, ceea ce 
a permis ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al poporului, 
depășirea stadiului de țară slab dez
voltată. Ea continuă insă să fie țară 
în curs de dezvoltare, ceea ce face 
necesare considerabile eforturi pe 
care poporul român este ferm hotărît 
să le depună pentru accelerarea pro
gresului material, științific și cultu
ral in scopul ajungerii din urmă a 
țărilor avansate ale lumii. Realizările 
obținute de țara mea in acești ani 
demonstrează încă o dată că. atunci 
cind un popor este liber și stăpîn pe 
destinele sale, el poate realiza. în- 
tr-un timp istoricește scurt, progrese 
importante pe calea dezvoltării lui 
economice și sociale.

Asigurarea accesului larg al tuturor 
popoarelor la cuceririle științei șl 
tehnologici moderne — a spus in 
continuare ministrul român — con
stituie o altă cerință de bază pentru 
reducerea decalajelor dintre țările in 
curs de dezvoltare și cele industria
lizate. Delegația română apreciază că 
O.N.U., organismele sale sint chemate 
să acționeze mai intens și cu mai 
multă eficientă pentru stimularea 
cooperării internaționale in domeniul 
stiintei și tehnicii. Convocarea 
sub auspiciile O.N.U. in anii 
1978—1979 a unei conferințe mon
diale pentru știință și tehno
logie in slujba dezvoltării, ini
țiativă pe care România a promo
vat-o în mod constant, va trebui 
să reprezinte un moment de răs
cruce in asigurarea accesului ne- 
stinjenit al tuturor țărilor și. in 
primul rind. al celor in curs de dez
voltare la această pirghie de bază 
a progresului economic și social. In 
aceiași timp, o condiție obiectivă a 
dezvoltării o constituie asigurarea 
pregătirii și perfecționării cadrelor, 
utilizarea judicioasă a forței de 
muncă. România consideră de datoria 
țărilor dezvoltate, a instituțiilor spe
cializate și organismelor O.N.U să 
sprijine eforturile țărilor In curs de 
dezvoltare pentru pregătirea de 
cadre.

Subliniind că relațiile de coope
rare internaționale sint chemate, la 
rindul lor. să inlesnească și să spri
jine efortul național al fiecărui popor 
pentru progres și dezvoltare, vorbi
torul a declarat : după părerea 
noastră, acordurile de colaborare și 
cooperare bilaterală întemeiate pe 
principiile noi, democratice, ale rela
țiilor dintre state, reprezintă ele
mente esențiale pentru utilizarea re
ciproc avantajoasă a surselor de ma
terii prime, pentru progresul social 
și economic al țărilor participante la 
astfel de acorduri. Guvernul român 
iși aduce propria contribuție la rea
lizarea unei largi și echitabile coo
perări Intre state.

Tratatele de prietenie și colaborare, 
declarațiile solemne comune precum 
și celelalte acorduri încheiate de pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu conducătorii a numeroase state 
din Asia, Africa, America Latină, 
din America de Nord și Europa a- 
61 gură o temelie trainică, de lunga 
durată, in cadrul unei cooperări 
multilaterale, reciproc avantajoase, 
deschizind ample perspective dez
voltării relațiilor de prietenie și co
laborare intre poporul român și po
poarele respective.

Referindu-se la aceste documente, 
în discursul solemn rostit recent in 
fața Marii Adunări Naționale, atunci 
cind a fost Învestit ca întiiul pre
ședinte al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
declarat : „Acum, in aceste mo
mente, doresc să asigur incă o dată 
pe prietenii noștri de peste hotare, 
toate națiunile lumii că poporul 
român iși va respecta cu sfințenie 
angajamentele, acționînd neobosit 
pentru afirmarea principiilor noi de 
relații Intre state, pentru promovarea 
politicii de prietenie și colaborare 
Intre toate statele și națiunile lumii".

In continuare, ministrul român a 
relevat că ln cadrul căutării solu
țiilor pentru problemele perene ale 
dezvoltării, o pirghie de mare efi
ciență o constituie mecanismul pre
țurilor la materiile prime și relația 
dintre acestea și prețurile produse
lor industriale, asigurarea unui ra
port echitabil Intre prețurile mate
riilor prime și cele ale produselor 
industriale.

Susținem, de asemenea, necesitatea 
de a se acționa cu toată fermitatea 
contra oricăror restricții și bariere 
artificiale, de a se înlătura orice 
obstacole șl discriminări care gre
vează relațiile economice internațio
nale și afectează cauza cooperării, 

păcii și securității internaționale —a 
declarat vorbitorul. Abordind tema
tica complexă a materiilor prime și 
dezvoltării, sesiunea extraordinară 
trebuie să aibă in vedere, după pă
rerea delegației române, și proble
mele privind alimentația și produ
sele agroalimentarc. Sint necesare 
măsuri de natură să asigure dez
voltarea rapida a producției agrico
le și a industriei alimentare in toa
te țările și, in primul rind. in țările 
în curs de dezvoltare care au con
diții pentru aceasta. O atenție deo
sebită se cerc a fi acordată proble
melor financiare și monetare, in
tensificării eforturilor la scară na
țională și internațională pentru asi
gurarea desfășurării schimburilor 
comerciale dintre state și a cooperă
rii lor economice în condiții de 
siguranță și stabilitate. Identificarea 
și punerea de acord a unor soluții 
optime in domeniul financiar și mo
netar reclamă participarea tuturor 
țârilor care manifestă interes atit 
in fazele de dezbatere, cit și in cele 
de pregătire a deciziilor și de adop
tare a lor.

In spiritul poziției consecvente a 
Republicii Socialiste România pri
vind așezarea la baza relațiilor din
tre toate statele a normelor fun
damentale ale legalității internațio
nale — a spus in continuare vor
bitorul — delegația română consi
deră că soluționarea problemelor 
majore privind materiile prime și 
dezvoltarea, ca șl a oricăror altor 
probleme internaționale, la sesiu
nea extraordinară și in continuare, 
trebuie să se facă cu participarea 
tuturor statelor și in conformitate 
cu drepturile șl Interesele legitime 
ale tuturor.

După părerea guvernului român, 
revine actualei sesiuni extraordina
re a Adunării Generale sarcina de 
înaltă răspundere de a face primul 
pas in direcția stabilirii principiilor 
și liniilor directoare ale soluționă
rii problemelor privind materiile 
prime și dezvoltarea, adoptind, prin 
consensul statelor membre, docu
mente corespunzătoare in vederea 
consacrării lor. Sesiunea extraordi
nară este chemată să prefigureze, 
in același timp, viitoarele măsuri și 
acțiuni menite să deschidă o etapă 
nouă a cooperării statelor in dome
niile materiilor prime, energiei și 
dezvoltării prin promovarea unor 
programe de cooperare in scopul 
explorării, exploatării, punerii in 
valoare și transportului resurselor 
existente și descoperirii de noi re
surse, cu participarea liberă a tu
turor statelor interesate. Din 
punctul de vedere al continuării 
acțiunilor începute, O.N.U. reprezintă 
forul adecvat pentru dezbaterea, cău
tarea și găsirea de soluții probleme
lor complexe privind materiile prime 
și dezvoltarea. După părerea guver
nului român, un cadru corespunzător 
pentru atingerea acestor obiective l-ar 
constitui convocarea, sub egida 
O.N.U., cu participarea tuturor state
lor. a unei conferințe generale pe 
tema materiilor prime și dezvoltării. 
Delegația română se pronunță pentru 
definirea unui program concret de 
activitate al instituțiilor specializate 
și organismelor O.N.U. in domeniul 
cooperării internaționale destinat să 
contribuie la o judicioasă rezolvare 
a problemelor care constituie obiectul 
preocupărilor Adunării Generale in 
momentul actual. Ne exprimăm ferma 
convingere că O.N.U. are capacitatea 
să ducă la bun sfîrșit această 
misiune.

In incheiere, George Macovescu a 
spus : Guvernul român m-a însărci
nat să declar de la această tribună 
că România este ferm hotărită să 
contribuie activ Ia eforturile comu
nității internaționale destinate rezol
vării problemelor mondiale privind 
materiile prime, energia și dezvol
tarea. Acționind in modul acesta, 
avem conștiința că servim interesele 
de azi și de miine ale poporului ro
mân, ale tuturor popoarelor, că parti
cipăm la făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte, spre care cu toții tre
buie să ne îndreptăm.

★
In cadrul dezbaterilor au luat 

cuvintul și alți șefi de delegații, care 
au relevat marea insemnătate, pentru 
întreaga comunitate internațională, a 
problemelor aflate pe ordinea de zi 
a actualei sesiuni.

Președintele Gambiei, David Ja- 
xvara, s-a pronunțat in favoarea 
creării unui sistem economic inter
național adecvat nevoilor urgente ale 
popoarelor. Ministrul afacerilor ex
terne al Guineei, Fily Sissoko, a in
sistat asupra problemei transporturi
lor maritime, chemind țările în curs 
de dezvoltare să-și formeze propriile 
lor flote comerciale naționale și re
gionale. Șeful delegației japoneze, 
Mikio Mizuta, a propus Întreprin
derea de către Universitatea O.N.U. 
a unor studii și cercetări asupra re
surselor și energiei, convocarea celei 
de-a 4-a sesiuni a Comitetului pentru 
resurse naturale și crearea de către 
O.N.U. a unui grup consultativ care 
să recomande liniile principale de 
cooperare internațională ln domeniul 
materiilor prime și resurselor na
turale.

Ministrul afacerilor externe al 
Cehoslovaciei, Bohuslav Chnoupek, 
a sprijinit cererile statelor in curs de 
dezvoltare de a li se respecta și re
cunoaște dreptul suveran asupra re
surselor lor naturale și a utilizării 
lor raționale. Ministrul cehoslovac a 
subliniat imperativul așezării rela
țiilor economice și comerciale dintre 
state pe baze complet noi, demo
cratice.

LAOS

Sint necesare eforturi 
unite pentru 

instaurarea unei 
păci durabile

Declarația 
prințului Sufanuvong

VIENTIANE 13 (Agerpres). — Lu- 
înd cuvîntul la o intilnire cu repre
zentanții mai multor organizații po. 
lltlce laoțiene, prințul Sufanuvong, 
președintele C.C. al Frontului Patrio
tic Laoțian, președintele Consiliului 
Politic de Coaliție Națională din 
Laos, a subliniat necesitatea unității 
țării, transmite agenția Khaosan 
Pathet Lao. Acolo unde există uni
tate — a spus cl — se înregistrează 
progrese și succese. Consiliul Politic 
de Coaliție Națională va lucra în 
strinsă coordonare cu Guvernul Pro
vizoriu de Uniune Națională pentru 
a crea condițiile favorabile instaură
rii unei păci durabile, independen
ței. democrației, neutralității, unifi
cării și prosperității Laosului.

Abordind probleme aJe politicii ex
terne a țării sale, prințul Sufanu
vong a subliniat că regatul Laosului 
va întreține relații prietenești cu 
toate țările.

ORIENTUL. APROPIAT
BEIRUT 13 (Agerpres). — în noap

tea de vineri spre simbătă, unități ale 
armatei israeliene au întreprins un 
raid asupra a șase sate din regiunea 
de sud a Libanului — anunță un co
municat oficial libanez reluat de a- 
gențiile occidentale de presă. In 
urma raidului, două persoane au fost 
ucise, alte 13 au fost luate ostatici 
și un număr de locuințe au fost dis
truse. în legătură cu aceasta, sim
bătă, la Beirut a avut loc o reuniune 
a Consiliului Apărării al Libanului, 
prezidată de șeful statului, Suleiman 
Frangieh. La încheierea reuniunii, 
primul ministru Takieddine Solh a 
anunțat hotărirea țării sale de a 
prezenta Consiliului de Securitate o 
plingere in legătură cu raidul israe- 
lian si de a cere întrunirea consi
liului.

★
TEL AVIV 13 (Agerpres). — Forțe 

Israeliene de comando au atacat, in 
noaptea de vineri spre simbătă, șase 
sate libaneze ca ripostă la acțiunea 
a cărei responsabilitate a fost asu
mată de Frontul Popular pentru Eli
berarea Palestinei — Comandament 
General (C.F P.L.P.-C.G.) - declan
șată de pc teritoriul Libanului — și 
in urma căreia 18 persoane Israelie
ne au fost ucise in localitatea Kiryat 
Shemona, a anunțat un purtător de 
cuvînt militar al Israelului, potrivit 
agențiilor de presă.

★
WASHINGTON 13 (Agerpres). — 

Henry Kissinger a conferit simbătă 
cu generalul Hikmat Chehabi. șeful 
serviciilor de informații militare al 
Siriei, asupra modalităților de reali
zare a unei dezangajări a trupelor 
șiriene și israeliene din zona înăl
țimilor Golan. în centrul convorbi
rilor s-au situat propunerile prezen
tate. In vederea realizării acestui o- 
biectiv. de ministrul israelian al apă
rării.

agențiile de presă transmit:
0 declarație a Partidului 

Guatemalez al Muncii 
(P.G.T.), aflat în ilegalitate din 1954, 
cheamă masele populare la acțiuni 
menite să determine respectarea 
voinței poporului de către cercurile 
aflate la putere. Documentul relevă 
că actuala criză politică și econo
mică în oare se află țara se reflectă 
in continua sporire a costului vieții, 
in accentuarea terorii fasciste, în 
nerespectarea celor mai elementare 
norme legislative.

Muzeul Victorieiln r5zboluI 
de eliberare a patriei a fost inaugu
rat, la Phenian, în prezența lui Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene.

Aviația saigoneză a 
bombardat,,a 12 aPrilie.un car- 
tier al capitalei provinciale Loc

praga Consfătuirea 
reprezentanților băncilor 

din țările membre 
ale C.A.E.R.

PRAGA 13 (Corespondență de la 
C. Prisăcaru). — Intre 9 și 12 apri
lie, la Praga s-au desfășurat lucră
rile consfătuirii reprezentanților băn
cilor din țările membre ale C.A.E.R., 
cu participarea delegaților Băncii In
ternaționale de Colaborare Economi
că, Băncii Internaționale de Investi- 
ții și al Secretariatului C.A.E.R. Au 
fost examinate probleme din dome
niul bancar, efectuîndu-se, totodată, 
un schimb de păreri asupra situației 
pe piața Internațională de devize. 
Consfătuirea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă de colaborare și înțelegere 
reciprocă.

Pentru eliminarea folosirii 
forței și amenințării cu forța 

in relațiile interstatale
Proiect adoptat de Comitetul special al O.N.U. 

pentru definirea agresiunii
NAȚIUNILE UNITE 13 (De 1» co- 

respondentul nostru). — întrunit la 
sediul din New York al Națiunilor 
Unite, în cadrul celei de-a 7-a se
siuni. Comitetul special al O.N.U. 
pentru definirea agresiunii — orga
nism din care fac parte 35 de state, 
intre care și România — a aprobat 
in unanimitate „Proiectul definitiv al 
definiției agresiunii". Elaborarea 
acestui document marchează încu
nunarea cu succes a eforturilor 
începute în cadrul Ligii Națiunilor și 
continuate, încă din 1950, in cadrul 
Națiunilor Unite, de a se ajunge la 
o formulare unanim acceptabilă a 
acestui act brutal de încercare a re
zolvării prin forță a diferendelor in
ternaționale.

în preambulul proiectului se sub
liniază datoria Organizației Națiuni
lor Unite de a menține pacea și secu
ritatea internațională ..și de a re
prima orice act de agresiune sau alte 
încălcări ale păcii", precum și dato
ria statelor „de a rezolva diferendele 
lor internaționale prin mijloace 
pașnice".

Preambulul califică agresiunea 
„drept cea mai gravă șl periculoasă 
formă a folosirii ilegale a forței, 
care cuprinde, dată fiind existența 
tuturor tipurilor de arme de distru
gere în masă, amenințarea posibilă a 
unui conflict mondial, cu toate con
secințele sale catastrofale".

Reafirmînd datoria statelor de a nu 
folosi forța armată pentru a lipsi po
poarele de dreptul lor la autodetermi
nare. libertate și independență, sau 
pentru a aduce atingere integrității 
teritoriale, preambulul subliniază că 
„teritoriul unui stat nu poate fi violat 
și nu poate constitui, fie chiar și tem
porar. obiectul unei ocupații militare 
sau a! altor măsuri de forță".

în partea operativă a proiectului se 
subliniază că „agresiunea, așa cum 
este definită in cele ce urmează, este 
folosirea forței armate de către un 
stat împotriva suveranității, integri
tății teritoriale sau independenței po
litice a unui alt stat, sau in orice alt 
mod incompatibil cu Carta Națiuni
lor Unite".

în articolul trei al proiectului sint 
expuse in mod clar următoarele acte 
ce intră in categoria de „agresiune" :

a) Invadarea sau atacarea teritoriu
lui unui stat de către forțele armate 
ale unui alt stat, sau orice ocupație 
militară, chiar temporară, rezultînd 
dintr-o asemenea invazie sau din- 
tr-un asemenea atac. sau orice 
anexiune, prin folosirea forței, a te
ritoriului sau a unei părți a terito
riului unui alt stat ;

b) Bombardarea, de către forțele 
armate ale unui stat, a teritoriului 
unui alt stat, sau folsirea oricăror 
arme de către un stat împotriva te
ritoriului unui alt stal ;

c) Blocada porturilor sau coastelor 
-unui stat de către forțele armate ale 
unui alt stat ;

d) Atacul efectuat de către forțele 
armate ale unui stat împotriva for
țelor armate terestre, navale sau 
aeriene, a flotelor maritime și aeriene 
civile ale unui alt stat ;

e) Folosirea forțelor armate ale 
unui stat care sint staționate pe te
ritoriul unui alt stat cu acordul sta
tului gazdă, contrar condițiilor pre
văzute in acord, sau orice extindere 
a prezenței lor pe teritoriul In 
chestiune după stingerea acordului ;

f) Acțiunea unui stat de a admite 
ca teritoriul său, pe care l-a pus la 
dispoziția unui alt stat, să fie folosit

Ninh, din Vietnamul de Sud, aflată 
sub controlul Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud. Bombele au lovit o 
școală, provocind mai multe victi
me, informează agenția de presă 
„Eliberarea".

întrevedere Alexei Ko- 
sîghin - Fam Van Dong. 
Alexei Koslghin, membru al Birou? 
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a avut, simbătă, o intreve- 
dere cu Fam Van Dong, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui celor ce Muncesc din Vietnam, 
primul ministru al guvernului R. D. 
Vietnam. Au fost discutate probleme 
de interes comun, precum și unele 
probleme internaționale.

Premierul desemnat al 
Bclyici, Leo Tindemans, l-a infor
mat pe regele Baudouin asupra eșe

Noi date despre planeta Mercur
WASHINGTON 13 (A- 

gerpres). — Ultimele 
rezultate ale examină
rii probelor televizate 
transmise de nava spa
țială „Mariner-10" au 
arătat că suprafața pla
netei Mercur este foar
te accidentată. S-au 
obținut, totodată, indi
cații potrivit cărora mie
zul planetei este bogat 
in compuși ai fierului, 
așa cum este Interio
rul Pămintului. Aceste 
date au fost dezvăluite 
de dr. Bruce C. Murray, 
cercetător științific în 
problemele sistemului 
solar de la Institutul 
tehnologic din Cali
fornia. in cadrul unui 
colocviu al geofizicieni
lor americani. „Mercur 
este la fel ca Luna la 

suprafață și are o struc
tură asemănătoare cu 
a planetei noastre in 
Interior — a spus el — 
și pentru această ra
țiune este o planetă 
unică In sistemul nos
tru solar".

Alte părți ale filmu
lui examinat au relevat 
că straturile superioa
re ale scoarței planetei 
Mercur sint alcătuite 
din roci bogate In sl- 
licați, avind o compozi
ție similară solului lu
nar. Dacă cercetările 
ulterioare vor confirma 
aceste date — a 6pus 
cercetătorul american 
— înseamnă că, in 
timpul marilor mișcări 
care s-au produs ln 
straturile geologice e- 
lementele a căror greu

de către acest din urmă stat pentru 
comiterea unui net de agresiune ;

g) Trimiterea de către un stat sau 
In numele lui de bande sau grupuri 
Înarmate, de forțe neregulate sau 
mercenari care săvirșesc acte de forță 
armată împotriva unui alt stat, de o 
asemenea gravitate incit ele echiva
lează cu actele enumerate mai sus, 
sau faptul de a se angaja In mod 
substanțial lntr-o astfel de acțiune.

Definiția relevă, fără echivoc, că 
„nici un considerent, de orice natură 
ar fi el, politică, economică, militară 
sau de alt fel, nu poate să justifice 
o agresiune".

Războiul de agresiune — sublinia
ză documentul — constituie o crimă 
împotriva păcii internaționale. Agre
siunea dă naștere la răspundere in
ternațională. Nici o achiziție terito
rială sau avantaj special rezultînd 
de pe urma unei agresiuni nu sint 
legale și nici nu trebuie să fie recu
noscute ca atare — se arată In pro
iect.

După adoptarea proiectului de 
către comitet, a luat cuvîntul 
reprezentantul țării noastre. Dumi
tru Ceaușu. care a declarat că, 
profund atașată principiilor Cartei 
O.N.U., România militează, ca și alte 
state, pentru eliminarea completă a 
folosirii forței și a amenințării cu 
forța din relațiile internaționale, 
pentru prevenirea șl suprimarea ori
cărui act de agresiune, care este 
forma cea mai periculoasă de re
curgere la forță.

Refertndu-se apoi la proiectul de 
definiție, vorbitorul a arătat că 
România concepe acest instrument 
ca un element central, esențial, al 
cadrului juridic al sistemului de 
securitate al statelor. Pentru Româ
nia, necesitatea definiției agresiunii 
decurge din concepția generală a 
politicii sale externe, bazată pe res
pectul riguros al principiilor Inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității in drepturi, neamestecului 
in treburile Interne ale altor state, 
nerccurgerii la forță și la amenin
țarea cu folosirea ei.

Referindu-sc in continuare la pro
punerile românești incluse in pro
iectul definiției, delegatul român a 
declarat că ele au fost inspirate din 
necesitatea elaborării unui document 
cit mai complet posibil pentru În
chiderea oricărei portițe care să 
permită unui eventual agresor să-și 
justifice actele. Reprezentantul 
României s-a referit, intre altele, la 
interzicerea, prin definiție, a posibi
lității unui eventual agresor de a 
Invoca, pentru justificarea actelor 
sale, considerente legate de politica 
internă sau externă a altui stat, pre
cum și la nota explicativă care în
soțește definiția. în care se speci
fică clar că „nici un stat, sau grup 
de state, nu are dreptul să inter
vină, direct sau Indirect, oricare ar 
ti motivul, in treburile interne sau 
externe ale altui stat".

Dezbaterile din comitet, la care 
au participat numeroși delegați, au 
cristalizat aprecierea că realizarea 
proiectului de definiție intr-o ches
tiune atit de complicată ca cea a 
agresiunii reprezintă o elocventă 
confirmare In practică a opiniei po
trivit căreia orice problemă, cit ar 
fi ea de complexă, poate fi rezolvată 
prin negocieri, atunci cînd statele 
fac dovada concretă a voinței lor 
politice de a acționa cu răbdare și 
perseverență în direcția edificării și 
consolidării bazelor păcii și secu
rității.

cului încercărilor sale de a alcătui 
un nou guvern. Observatorii politici 
consideră că nereușita se datorește 
lipsei unei soluții de compromis 
(privind — în special — controver
satele probleme ale Invățămintulul 
și autonomiei regionale) între parti
dele social-creștin și socialist. In 
urma negocierilor desfășurate în ul
timele trei săptămîni.

Acțiunile revendicative 
concertate ale sindicatelor japoneze 
din cadrul „sâptăminii grevei ge
nerale din transporturi" au luat 
sfîrșit simbătă. Comitetul pentru 
acțiune unită în campania de pri
măvară a sindicatelor a hotărît în
cetarea grevelor, după realizarea 
unui acord in cursul negocierilor 
cu autoritățile, prin care se stiDU- 
lează că guvernul va depune efor
turi în vederea soluționării, cit mai 
curind posibil, a problemei dreptu
lui la grevă al angajaților din între
prinderile și serviciile publice.

tate a fost mai mare 
au pătruns spre miezul 
planetei, iar altele, mai 
ușoare, cum este cazul 
silicaților, s-au ridicat 
la suprafață. Dar, a 
adăugat el, analizele au 
dus la concluzia că 
Mercur este mult mai 
densă decit Luna, iar 
centrul planetei este 
probabil mult mai bogat 
in compuși ai fierului.

Cercetarea fotogra
fiilor a permis, de ase
menea, experților să 
aprecieze că Mercur s-a 
format In urmă cu 
4—4,5 miliarde de ani, 
datorită unui mare a- 
flux de particule cos
mice, care explică și 
proveniența craterelor 
de pe suprafața pla
netei.

• „CARTIERE" SO
LARE. Statisticile arată că un I 
kW/oră de energie solară este
de 2—3 ori mai ieftin decit un 
kW/oră de electricitate. Iată de 
ce, de cind cu criza energetică, 
o atenție aparte se acordă 
centrului de cercetări de Ia 
Odeillo, ln Pirlneii francezi, 
condus de profesorul Felix 
Trombe. In acest loc foarte în
sorit au fost amenajate o serie 
de case experimentale — care 
dispun pentru încălzire de acu
mulatoare speciale de energie 
solară in pereții orientați spre 
sud și colorați în negru ca să 
atragă maximum de lumină po
sibil. Pe baza studiilor se a- 
preclază că aparatele respective 
ar putea asigura 3/4 din necesi
tățile încălzirii casnice, in zo
nele puternic însorite, și respec
tiv 2.3 in regiunile umede 
sau cu soare puțin. încălzirea 
locuințelor cu ajutorul soarelui 
reclamă o arhitectură șl un ur
banism anume, clădirile urmind 
a fi construite și situate in așa 
fel incit să înlesnească acumu
latoarelor o aprovizionare so
lară egală.

• PĂDURE PIETRIFI
CATĂ. In Extremul .Orient I 
sovietic a fost scoasă la iveală
o pădure pietrificată veche de 
milioane de ani. Trunchiuri de 
arbori și tipare de frunze atestă 
că in această regiune au cres
cut, cindva, anini, magnolii, 
platani și conifere. Au fost 
descoperite și resturi de ferigi. 
Experții au stabilit că pădurea 
fusese acoperită, cu prilejul 
unei erupții, de cenușă vulca
nică. Astăzi, in regiunea res
pectivă nu mai există de mult 
plantele respective care se in- 
tilnesc in zone cu clima caldă.

• TEST DE POLITEJE. 
Un club feminin din Montreal 
(Canada) a făcut următorul 
test : unei tinere membre i s-a 
înminat un cec de 100 de do
lari ce urma să fie predat ace
lui bărbat care, in orele de virf 
ale circulației, i-ar oferi, in au
tobuz, locul. Abia după ce â 
schimbat 8 autobuze, tinăra a 
reușit să predea cecul. Bărba
tul care s-a ridicat pentru a-i 
da locul a luat cu mulțumiri 
cecul ținind insă Să precizeze : 
„Tot trebuia să cobor".

• 1. 2. 3... 7, OUTI 
La Congresul mondial al SDor- 
tulul. desfășurat la Melbourne 
(Australia), neurologul austra
lian dr. Geoffrey Vanderfield a 
venit cu o propunere care, in 
cazul acceptării ei, ar revolu
ționa lumea boxului : ca numă
rarea boxerului aflat la podea 
să se termine la 7 secunde, in 
loc de 10 secunde, cum se prac
tică. Medicul australian moti
vează astfel propunerea sa : 
boxerul „numărat" Încearcă cel 
tirziu la „7“ să se ridice. Chiar 
dacă reușește, el este totuși atît 
de slăbit, incit nu se poate 
apăra îndeajuns în fața lovitu
rilor adversarilor. In astfel de 
situații se poate ajunge la 
traumatisme uneori ireparabile.

• „OROLOGII" BIO
LOGICE. 200 de persoane au | 
trăit 3—6 săptămîni in aparta
mente subterane, in totală izo
lare față de lumea exterioară. 
Asupra lor s-a întreprins, de 
către specialiștii Institutului de 
fiziologie a comportamentului
de la Erling-Andechis (R.F.G.), 
o serie de experiențe interesan
te cu privire la „orologiul in
tern" al omului. O primă con
cluzie : omul iși pierde repede 
orice orientare in timp cind 
nu mai are ceasul lingă el. Unii 
„sechestrați" au lucrat noaptea; 
un om a lucrat 30 de ore con
tinuu și a dormit 20 de ore. Nu 
numai ritmul somn-deșteptare 
a fost perturbat, dar și func
țiile vegetative s-au modificat. 
Ele au început să se desfășoare 
după un ritm de 25 de ore. in
diferent de durata orelor de 
somn și de veghe. De aci 
concluzia că omul ar poseda nu 
unul, ci două „orologii interi
oare" care nu sint conectate în
tre ele. Dar — surpriză I sub 
influența unui cimp electric, 
cele două orologii biologice au 
Început să se pună de acord ; 
fazele de activitate și de repaus 
s-au „readaptat", ritmului func
țiilor organice.

• „ROCK" Șl MARI
JUANA. Un festival de mu- I 
zică „rock", la care au partici
pat 200 000 de persoane, a luat 
sfîrșit, după două zile de des
fășurare, pe pistele pentru 
cursele de automobile din On
tario (S.U.A.). Potrivit datelor 
furnizate de autoritățile poliție
nești, festivalul a fost dublat
de un adevărat ritual al consu
mului de stupefiante. S-a fu
mat din belșug marijuana, dar 
n-au lipsit hicl droguri mai 
tari. Cele douăzeci de arestări 
operate n-au putut contribui la 
restabilirea ordinii.
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