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„Vom da producții
sporite de oțel

și laminate- l

TELEGRAMĂ ADRESATĂ C.C. AL. P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU, CU PRILEJUL INTRĂRII ÎN FUNC
ȚIUNE A CELUI DE-AL 3-LEfi CONVERTIZOR fiL OȚELĂRIEI 

COMBINATULUI SIDERURGIC DIN GALAȚI
anunțat, la 

siderurgic de la Ga- 
loc luni un eveniment 
intrarea în funcțiune a 
3-lea convertizor cu in-
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Conducătorii de partid 
și de stat au vizitat 

Expoziția industrială elvețiană

După cum s-a mai 
Combinatul 
lăți a avut 
remarcabil : 
celui de-al 
suflare de oxigen, cu mult înaintea 
termenului planificat. Cu acest pri
lej, în numele siderurgiștilor și con
structorilor combinatului, Biroul Co
mitetului județean Galați al P.C.R. a 
transmis Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, o telegramă 
în care se spune :

Dînd dovadă de un înalt spirit de 
patriotism și animați de dorința 
fierbinte de a înfăptui în mod exem
plar sarcinile ce le revin din isto
ricele hotărîri ale Congresului al 
IX-lea și Conferinței Naționale a 
partidului, privind construcția noii 
și importantei „cetăți" de metal a pa
triei, siderurgiștii și constructorii 
de pe platforma Combinatului de la 
Dunăre au înscris în cinstea zilei de 
1 Mai, a celei de-a XXV-a aniversări 
a eliberării patriei, noi și importante 
succese în îndeplinirea angajamente
lor pe oare și le-au asumat.

Luj.,i -y orele 22,10, cel de-al trei
lea eonvfertizor cu insuflare de oxi
gen al oțelăriei a produs șarja inau
gurală. Evenimentul care a avut loc 
cu 62 de zile mai devreme față de 
termenul inclus în planul de stat și 
cu 17 zile mai devreme de data fi
xată în angajamentul constructoru
lui, marchează încheierea primei e- 
tape de construcție a oțelăriei, cu o 
capacitate instalată de 2,5 milioane 
tone de oțel lingou pe an.

Infruntînd cu abnegație vremea po
trivnică dtif iarnă" acestui ăn. ihten- 
sifieîndu-și eforturile și apelînd la 
cele mai eficiente metode de lucru, 
constructorii și siderurgiștii, avîn- 
du-i în frunte pe cei mai destoinici 
dintre ei — comuniștii — au înscris 
și alte realizări de mare importanță

pentru definirea profilului complet 
al modernei unități siderurgice de 
la Dunăre. Astfel, legat de necesită
țile crescinde de oxigen, a intrat în 
funcțiune cu 69 zile înainte de termen 
cel de-al doilea grup ' 
fabricii de oxigen, cu o capacitate 
de 11 00(1 N mc/oră. In 
rilor din etapa a II-a, 
șoară la laminorul de tablă groasă, a 
fost terminată cu o săptămînă mai 
devreme construcția cuptorului 3 cu 
propulsie, cu o capacitate de 100 
tone/oră. De asemenea, constructorii 
au reușit să pună în funcțiune cu 7 
luni în avans față de termenul din 
planul de stat celulele 15 și 16 de la 
cuptoarele adînci slebing.

în prezent au început probele la 
rece la un nou și important obiec
tiv — fabrica de blocuri dolomitice 
a cărei capacitate de 25 000 tone/an 
va satisface pe cale internă nevoile 
de material refractar utilizat la în- 
zidirea celor 3 convertizoare ale o- 
țelăriei.

Raportînd aceste realizări deose
bite, Biroul Comitetului județean 
P.C.R. Galați asigură Comitetul 
Central al Partidului, pe dv. personal, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că și în continuare constructorii 
siderurgiștii gălățeni vor munci, 
directa îndrumare a organelor și 
ganizațiilor de partid, cu aceeași 
siune și dăruire, că nu vor precupeți (
nici un efort pentru a înfăptui cu .
succes și celelalte obiective ale an
gajamentului luat pe acest an, de a 
pune în funcțiune înainte de termen 1 
furnalul nr. 2 de 1 700 m c și banda < 
a II-a de aglomerare a minereului, I 
creîrid posibilitatea obținerii unei 1
producții sporite de oțel și laminate, I 
la nivelul sarcinilor încredințate si- *
derurgiei românești în actualul cin- *
cinai, al nevoilor creseînde ale eco- ’
nomiei naționale. ’

tehnologic al

cadrul lucră- 
ce se desfă-

și 
sub 
or- 
pa-

a I e
Medaliile de aur

în decursul anilor, co
lectivul uzinei „1 Mai“ din 
Ploiești a reușit să cu
cerească o faimă bine
meritată. Produsele fa
bricate aici, complexe și 
de înalt nivel tehnic, au 
primit din partea bene
ficiarilor interni și stră
ini aprecieri elogioase. 
Reamintim că, în con
fruntări dificile, în cadrul 
unor mari expoziții indus
triale internaționale, in
stalațiile de foraj 3 DH 
200 și F-200 au cucerit 
medalii de aur.

Cu asemenea rezultate, 
comitetul de direcție, oa
menii uzinei se mîndresc. 
Dar, cum spunea secre
tarul comitetului de par
tid, tovarășul Grigore 
Dobre, pînă nu de mult 
colectivul, deși cucerea la 
expozițiile de peste hotare 
medalii după medalii, nu 
reușea în toate lunile să-și 
îndeplinească în mod 
exemplar toți indicatorii 
de plan. Acum, în anul 
celei de-a 25-a aniversări 
a eliberării țării, con
structorii de utilaj petro
lier din Ploiești au reușit 
să obțină rezultate deo
sebite și în această pri
vință : realizarea integra
lă pe 
și pe 
turor 
plan.

Discutam cu președin
tele comitetului sindica- 

, tu,lui, Mihai Bgdulescv., 
Vădea o justificată satis
facție cînd ne-a înfățișat 
rezultatele întrecerii 
cialiste : 
globale a fost îndeplinit

trimestrul I (apoi 
luna aprilie) a tu- 

indicatorilor de

SO-
planul producției

de 
aJ 
de

pe 4 luni în proporție 
103,8 la sută, iar cel 
producției marfă — 
101,7 la sută.

— Dar cu 
financiari cum

— La fel de 
tați : economii 
tare la prețul de cost de 
aproape 3 700 000 lei și be
neficii peste plan de circa 
1 milion și jumătate. Toți 
indicatorii s-au îndeplinit. 
Am luat un start bun în 
întrecerea dintre organi
zațiile județene de partid.

Am discutat cu maiștri, 
muncitori și ingineri. La 
secția I mecanică, ne-am 
adresat maistrului Gheor
ghe Vlădoiu.

— Totdeauna am spus 
și acum s-a adeverit, 
organizarea rațională 
locurilor de muncă și 
provizionarea ritmică 
piese și materiale asigură 
îndeplinirea planului, 
ne-a relatat maistrul. A- 
ceste două condiții impor
tante s-au creat la noi 
din timp și iată-ne obți- 
pînd rezultatele scontate.

Evident, maistrul a 
simplificat mult lucrurile. 
Ca să se creeze cele 
condiții importante 
tru realizarea unei 
vități ritmice a 
nevoie de alte și 
intervenții : programarea 
judicioasă a producției, 
întărirea disciplinei mun
cii și tehnologice. încăr
carea rațională a schim
burilor și a mijloacelor 
tehnice. I-Iotărîtoare au 
fost însă munca avîntată 
a oamenilor, spiritul lor 
de responsabilitate pen-

indicatorii 
stați ? 
bine. No- 
suplimen-

că 
a 

a- 
cu

două 
pen- 
acti- 
fost 
alte

tru activitatea întregii 
uzine. Oamenii secției I, 
bunăoară, au aflat că în 
sectorul remorci s-au a- 
glomerat treburile și că 
există pericolul nereali- 
zării integrale a unor in
dicatori de plan. La se
cretarul comitetului de 
partid au venit mai întîi 
strungarii și au spus : 
„Luăm și noi repere de 
la ei să lucrăm. Avem 
încă rezerve de capaci
tate la mașini". Apoi, 
s-au prezentat vopsitorii : 
„Le dăm și noi o mină 
de ajutor, fără să ne ne
glijăm sarcinile proprii. 
Vopsim remorci. Ce tre
buie să mai facem ?

Acum, 
lunii 
tul 
concretizat 
rea înainte 
a celor 
foraj destinate exnor- 
tului, precum și a altor 
lucrări din plan.

La oțelăria uzinei, mun
citorul Ștefan Vișan m-a 
întrebat : „Ce v-au spus 
cei 
re ? 
căjiți 
piese 
respund ? Să știți că noi 
ne străduim foarte mult 
ca să nu ajungă la pre
lucrare piese cu defecte".

L-am liniștit. Cei de la 
prelucrare au avut numai 
cuvinte de laudă pentru 
oțelații uzinei,,-pentru cei 
de la forjă, pentru turnă
torii de fontă. Intr-un cu- 
vînt, sectoarele „calde", 
ca toate celelalte ale în
treprinderii, și-au făcut 
datoria și au furnizat rit-

u
sfîrșitul 
rezulta- 
lor s-a 
termina- 

termen

la
aprilie, 

eforturilor
în 

de
6 instalații de 

destinate

de la prelucra- 
Sînt cumva ne- 
că le mai dăm și 

turnate care nu co-

mic piese fără defecte sau 
adaosuri mari de prelu
crare. Pentru că, după 
cum spunea ingine
rul oțelar Petre Ștefă- 
nescu, în primul trimes
tru și în luna aprilie s-au 
aplicat noi măsuri în 
scopul îmbunătățirii teh
nologiei de fabricație, 
respectării prescripțiilor 
tehnologice. In fiecare zi, 
la oțelărie, la turnătorie, 
s-au confruntat planul cu 
graficul de producție, 
precum și realizările pe 
echipe și pe om. Neajun
surile s-au rezolvat pe 
loc.

Poate funcționa per
fect mecanismul uzinei 
dacă nu ar exista servi
ciul mecanico-energetic ? 
O cît de mică avarie, o 
întrerupere în alimenta
rea cu energie electrica 
sînt suficiente pentru a 
se opri zeci de mașini, 
Asemenea accidente teh
nice sînt din ce în ce mai 
rare. Neoboriți, mecani
cii de întreținere, cei de 
la instalațiile electrice 
au vegheat și au depus 
eforturi pentru ca lucrul 
în uzină să se desfășoare 
normal. într-una din seri 
s-a produs totuși o defec
țiune la centrala electrică. 
Remedierea trebuia efec
tuată urgent Tovarășii 
Ionescu Dumitru, Iva.n 
Dumitru, ing. Dobrescu

Constantin CĂPRARII 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare 
în pag. a V-a)
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LA CIM
Hotărîrea Consiliului de Miniștri 

cu privire la programul de lucru al 
unităților agricole în zilele de 1—4 
mai a găsit un larg ecou în rîndurile 
țărănimii cooperatiste, ale lucrătorilor 
din întreprinderile agricole de stat 
și întreprinderile de mecanizare a 
agriculturii. în multe locuri, imediat 
după sosirea ziarelor, oamenii mun
cii din unitățile agricole, atît de stat 
cit și cooperatiste, și-au manifestat 
deplina aprobare față de această 
hotărîre, intensificîndu-șl eforturile 
în vederea terminării însămînțărilor 
și a altor lucrări de sezon. Ei au în
țeles că este firesc ca, folosind timpul 
prielnic, să muncească în aceste zile 
cu toate forțele, să nu piardă nici o 
oră bună de lucru la cimp, pentru a 
asigura rodnicia pămintului, pentru 
a crea condiții ca recolta agricolă a 
țării să nu se diminueze.

Pentru impulsionarea lucrărilor 
agricole. Comitetul județean de 
partid Gorj a luat măsuri concre
te, ca, în zilele de 1—4 mai, activiști 
de partid, ai consiliului popular ju
dețean, ai direcției agricole, uniunii 
cooperatiste județene și ai organiza
țiilor de masă să sprijine efectiv 
unitățile în care au fost repartizați 
în organizarea temeinică a muncii. 
Cadrele cu munci de răspundere din 
conducerile întreprinderilor de meca
nizare a agriculturii și întreprinderi
lor agricole de stat au fost repartizate 
pe secții și, respectiv, ferme, pentru 
a lua măsuri operative de înlăturare 
a defecțiunilor ce apar pe parcurs, 
pentru asigurarea cu combustibil și 
piese de schimb. La atelierele I.M.A.

și I.A.S. vor fi prezenți, în perma
nență, lucrători care să intervină 
în mod operativ la efectuarea repa
rațiilor. In acțiunea de intensificare 
a lucrărilor din campania însămîn
țărilor, comitetele comunale de 
partid au antrenat întregul activ de 
partid, care cunoaște sarcinile ce re
vin brigăzilor, fermelor, secțiilor 
I.M.A., la toate locurile de muncă. 
Avînd în vedere măsurile întreprin
se, posibilitățile existente în județ, 
ca și ritmul susținut în care s-a lu
crat în ultima vreme, se apreciază 
că însămînțările de primăvară vor 
fi terminate în timp scurt.

Pînă la 26 aprilie a.c., în județul 
Gorj au fost terminate însămînțările 
la ovăz, mazăre, borceag, in pentru 
ulei, la cartofi, iar la porumb s-a 
realizat 47 la sută din plan. Coope
ratorii din comuna Ionești au termi
nat de însămînțat întreaga suprafa
ță planificată. în această unitate, pe 
lîngă faptul că toate tractoarele și 
mașinile agricole au lucrat din plin, 
au fost folosite la maximum și ate
lajele. în obținerea acestui succes, 
o contribuție deosebită au adus mem
brii consiliului de conducere, care au 
organizat în așa fel munca, îneît nici 
un moment bun de lucru nu a fost 
pierdut. Zi de zi, președintele coope
rativei, brigadierii, inginerul agro
nom au depistat terenurile zvîntate 
și au dirijat tractoarele și atelajele 
să lucreze fără întrerupere. în ace
lași mod, concret și operativ, s-a lu
crat și la cooperativa agricolă din 
satul Lelești care, de asemenea, a 
terminat însămînțările de primăvară.

T elegramâ
Maiestății Sale JULIANA

Regina Tarilor de jos

HAGA
Cu ocazia zilei naționale a Olandei, vă adresez, Maiestate. în numele 

Consiliului de Stat și al meu personal, felicitări cordiale și urări de 
prosperitate pentru poporul olandez.

în prezent, și în alte unități se în- 
sămînțează ultimele suprafețe cu po
rumb.

După cum ne-a relatat tov. Ale
xandru Szekeres, secretar al Comi
tetului județean de partid Harghita, 
toți activiștii de partid și de stat din 
județ, precum și lucrătorii direcției 
agricole au fost repartizați pe grupe 
de unități. Lucrările campaniei a- 
gricole de primăvară s-au intensifi
cat, în ultimul timp ; multe unități 
s-au angajat ca, în cîteva zile, să 
termine complet plantatul cartofilor, 
De altfel, principalele forțe de care 
dispun cooperativele agșicole au 
fost repartizate să efectueze această 
lucrare care însumează o suprafață 
de peste 12 000 ha. Datorită ploilor 
și zăpezilor din aprilie, unitățile din 
bazinele Gheorghienilor și Ciucului, 
care reprezintă zone principale ale 
cartofului, nu au putut începe plan
tatul decît cu cîteva zile în urmă. 
Potrivit situației existente la direc
ția agricolă județeană, în ultimele 
zile s-a efectuat plantatul cartofilor 
pe mai mult de 1 600 ha. în 
timp, se lucrează intens la 
rea terenului.

Membrii cooperatori din 
Mugeni s-au angajat să încheie toate 
lucrările din actuala campanie pînă 
în ziua de 3 mai. în acest scop au 
fost repartizate toate forțele pe 
sectoare distincte, s-au luat măsuri 
ca mașinile și atelajele să fie folo
site cu întreaga capacitate de lucru. 
Organizînd bine munca, concomiten' 
cu plantatul cartofilor, cooperatorii 
efectuează și lucrările de întreținere 
pe pajiștile naturale.

în cooperativa agricolă Lăzarea, 
unitate care cultivă 520 ha cu car
tofi, toate mașinile erau la cîmp, 
plantîndu-se cu viteza zilnică pre
văzută de 15—20 ha. Bunul mers al 
lucrărilor este asigurat de faptul că. 
pe terenurile zvîntate. a fost pregătit 
natul germinativ pe circa 250 de hec
tare. Astfel, numai în cîteva zile 
Lăzarea s-a plantat o suprafață 
peste 100 de ha.

Ne-am deplasat în mai multe 
nități din bazinul Ciucului. Pe una 
din tarlalele 
Ciceu, lucrau 
Consiliul de 
zilnic mersul 
răște,

același 
pregăti-

comuna

la 
de

u-

o

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

cooperativei agricole 
sute de cooperatori, 

conducere analizează 
campaniei și hotă- 

în mod operativ, regrupare."
N. TUICU
L. DEAK1

(Continuare în pag. a IlI-a)

în cursul dimineții de marți, to
varășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Niculescu- 
Mizil, Ilie Verdeț, Manea Mănescu, 
Gheorghe Radulescu, Iosif Banc, 
Dumitru Popa, Vasile Patilineț și 
Ion Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, au făcut o vizită 
la Expoziția industrială elvețiană, 
organizată sub egida Oficiului el
vețian pentru promovarea comer
țului.

Conducătorii de partid și de stat 
au fost întîmpinați la intrarea în 
expoziție de Charles Albert Dubois, 
ambasadorul Elveției la București, 
și Walter Bossart, directorul ex
poziției.

Erau de față Corneliu Mănescu, 
Octavian Groza, Ion Crăciun, loan 
Avram, Aurel Moga — miniștri, 
Dumitru Bejan, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
Victor Ionescu, președintele Came
rei de Comerț.

Oaspeții s-au oprit în fața a nu
meroase standuri, ale celor 130 de 
firme și companii industriale par
ticipante la expoziție, în care sînt 
prezentate mostre de înaltă teh
nicitate ale industriei pentru pre
lucrarea metalelor și a lemnului, o 
variată gamă de mașini-unelte, 
mașini și instalații pentru prelu
crarea, distribuția și folosirea e- 
nergiei electrice și termice, echi
pamente pentru industria tex
tilă, chimică și grafică, aparate de 
măsură și control, instrumente op
tice și de mecanică fină. Bogat re
prezentate sînt și realizările in
dustriei chimice și farmaceutice, 
precum și cele ale tradiționalei in
dustrii de ceasornicărie.

Conducătorii de partid și de 
stat au primit ample explicații cu 
privire la exponate din partea di
rectorului expoziției, a reprezen
tanților unor firme producătoare 
și au asistat la demonstrații de

funcționare a unor mașini și ati-» 
laje.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Son 
Gheorghe Maurer și ceilalți con
ducători de partid și de stat au 
dat o înaltă apreciere exponatelor 
și au felicitat pe reprezentanții 
firmelor participante.

După încheierea vizitei, oaspeții 
s-au întreținut cu organizatorii ex
poziției.

Președintele Consiliului de Stat 
și-a exprimat speranța că această 
expoziție va contribui la dezvolta
rea relațiilor economice româno- 
elvețiene, evidențiind posibilitatea 
extinderii și intensificării cooperă
rii industriale, în avantajul ambe
lor țări.

Directorul expoziției, Walter 
Bossart, a exprimat, în numele or
ganizatorilor și al reprezentanților 
firmelor elvețiene participante, 
cele mai călduroase mulțumiri 
pentru vizita făcută de conducă
torii români, subliniind convinge
rea că această expoziție va deschi
de noi căi pentru o colaborare mai 
strînsă între cele două țări, pentru 
adîncirea cooperării reciproc avan
tajoase.

La sfîrșitul vizitei, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer au consemnat în cartea de 
onoare a expoziției:

„Am vizitat cu deosebit interes 
Expoziția industrială elvețiană, 
expresie grăitoare a hărniciei, in
teligenței și măiestriei muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor el
vețieni.

Apreciind exponatele prezentate, 
adresăm felicitări organizatorilor 
cu convingerea că dezvoltarea co
laborării și cooperării tehnico- 
economice româno-elvețiene cores
punde intereselor celor două țări, 
cauzei înțelegerii între popoare și 
păcii".

(Agerpres)

în Editura politica a apărut;

NICOLAE

„România
pe drumul
desăvîrșirii
construcției
socialiste"
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plenarele Comitetului CentralVolumul cuprindă expunerile
al P.C.R., la sesiunile Marii Adunări Naționale a Republicii Socia
liste România, cuvîntările rostite cu prilejul vizitelor conducătorilor 
de partid și de stat în județe și orașe ale țării, din perioada ianua
rie 1968 — martie 1969.
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ft i Ți; Celui de-al XlX-lea Congres al
Comunist din S. U. 4.

Partidului

a

Secvenfă industrială din marea

R--
r<-

NEW YORK

panoramă a 
Craiova

Combinatului chimic de la
Foto : Gh. Vințilă

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist Român transmite delega- 

ților la Congres, tuturor comuniștilor din S.U.A. un călduros salut tovă
rășesc. Urăm partidului dumneavoastră noi succese în activitatea consa
crată cauzei păcii, democrației și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

eratura enciclopedica românească
k perspectiva unor realizări
de prestanță științifică

® MAREA ENCICLOPEDIE ROMÂNĂ ® ENCICLOPEDIA ROMÂNIEI • DIC
ȚIONARUL ENCICLOPEDIC ROMÂN • COLECȚII Șl LUCRĂRI DE INFORMARE

Dorința de auto-instruire este o coordonată 
esențială a omului modern. Ea răspunde, fără 
îndoială, unei necesități obiective. Volumul cu
noștințelor noastre crește în progresie geome
trică. Nimeni nu mai pretinde, asemeni renas
centistului Pic de la Mirandola, că poate di- 
zerta „despre toate lucrurile știute". Tendința 
este, dimpotrivă, cel puțin în universul în per
petuă și vertiginoasă expansiune al științei, de 
a aprofunda capitole din ce în ce mai strict deli
mitate ale fiecărei discipline. Acest proces se 
îmbină însă cu efortul, tot atît de firesc, de a 
păstra contactul cu realizările remarcabile din 
toate domeniile activității umane. Un rol de 
prim rang revine, în această din urmă direcție, 
literaturii enciclopedice.

In contextul progreselor incontestabile reali
zate de poporul nostru, literatura enciclope
dică este chemată să răspundă unor necesități

imperioase. Adresîndu-se specialiștilor din dife
rite domenii, dar și unui public foarte larg, 
ea constituie nu numai un mijloc eficient de 
informare exactă, ci și un instrument de sin
teză, menit să consemneze stadiul atins de 
știința și cultura românească în procesul re
voluției socialiste. Pentru a fi Ia înălțimea 
acestei misiuni nobile, s-a hotărît editarea unor 
opere ample, de prestigioasă ținută științifică : 
Marea Enciclopedie Română, Enciclopedia Ro
mâniei, Dicționarul Enciclopedic Român. Aceste 
lucrări de primă mărime vor fi însoțite de o 
constelație de lucrări vizînd diferite categorii 
de vîrste și niveluri de cunoștințe.

Semnificația deosebită a acestui important act 
constă în faptul că toată activitatea enciclo
pedică multilaterală va fi pătrunsă de spiritul 
militant caracteristic întregii noastre culturi 
socialiste. Operele enciclopedice ce vor vedea

lumina tiparului nu vor avea ca obiectiv doar 
înregistrarea de date și informații din 
cele mai variate domenii, ci vor contribui ne
mijlocit la răspindirea filozofiei materialist-dia- 
lectice despre viață și societato, Ia triumful gîn- 
dirii marxist-leniniste. Ele vor constitui astfel 
un instrument important al muncii ideologice 
desfășurate de partidul nostru, în slujba ideilor 
socialiste, vor îmbogăți tezaurul culturii româ
nești cu lucrări originale de un înalt nivel. 
Aceste lucrări vor aduce interpretări speoifice 
gindirii și spiritualității românești față de toate 
fenomenele vieții, ale lumii contemporane.

Publicăm, în pagina a 4-a, interviul nostru 
cu tovarășii POMPILIU MACOVEI, președin
tele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, 
REMUS RĂDULEȚ, vicepreședinte al Academiei 
Republicii Socialiste România, și AUREL MAR
TIN, redactor șef al Editurii Enciclopedice.
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FAPTUL
DIVERS

Surpriză
de sezon

căl-Ultimele zile, cu soare si__
dura, ne-au purtat gîndurile (și 
pajii) spre ștrandurile Capita
lei. Spre deosebire de alți ani, 
în care primăvara surprindea 
întreprinderea de canal-ană 
București pe nepusă masă, de 
astă dată pregătirile sînt în
cheiate. Plaja este plajă, 
depozit de hîrtii, cabinele 
lucesc, dusurile (o să vă 
prindă), -funcționează etc. 
o situație care. în pofida 
tului că pină la deschiderea 
Ștrandurilor vor mai trece 
teva zile, reușește să ne 
călzească.

D’a capo

nu... 
stră-
sur- 
Iată 
fap-

cl
in-

de-Un grup de salariati ai_
pozitului O.C.L. Lupeni ne-au 
sesizat faptul că acordarea pri
melor nu s-a făcut după cri
terii obiective, fiind lăsată la 
„aprecierea" conducerii unită
ții. S-au creat astfel nedrep
tăți care, firește, au provocat 
nemulțumiri. Remitînd sesizarea 
forurilor în drept, s-o rezol
ve — respectiv Consiliului mu
nicipal al sindicatelor Petro
șani — în răspunsul primit ni 
se confirmă temeinicia celor a- 
rătate. în continuare se arată 
că _s-a atras atentia (părintește, 
desigur !). conducerii întreprin
derii pa, pe viitor, asemenea 
situații să nu se mai repete. 
Despre repunerea în drept a 
eeior păgubiți — nici un cu

cei 
E

Si 
ca-

eelor păgubiți — 1Z.Î “ 7" 
yint ! Nimic nici despre 
vinovati de abuzul comis 1 
timpul să se pună punct, 
să fie luate lucrurile de la 
Păt. Dar... altfel.

Afaceri 
nerentabiie

Dot cetățeni din București, 
victor Dule si Alexandru Moi- 
sescu, au pornit într-o excursie 
peste hotare. Ajungînd în Re
publica Turcia, în loc să vizi
teze obiectivele turistice și scl 
admire peisajul, s-au apucat de 
negoț. Gerovitalul, ceaiul, țigă
rile (cu care plecaseră aprovi
zionați din belșug) au fost 
3coase pe tarabă. Autoritățile 
turce n-au rămas pasive, asa 
că „turiștii" au făcut cunoștin
ța și cu un peisaj mai auster. 
Lăsind la o parte aspectul re
probabil al întregii „afaceri" și 
faptul că s-au compromis prin 
comportarea^ lor, cei doi ama
tori de căpătuială au cîștigat o 
„experiență" amară.

Emoții de
reporter

Cîțiva specialiști de la 
spectoratul silvic iudetean Har
ghita au însotit zilele trecute 
un grup de reporteri ai Tele
viziunii, la ocolul silvic Bră- 
det, pentru a filma unele spe
cii de animale sălbatice. în me-

a 
mai

Tn-

diul natural. „Expediția" 
reușit să imortalizeze 
multi urși precum si cîteva 
turme de mistreți. Dar munca 
reporterilor si operatorilor n-a 
fost lipsită de emoții. în stră
dania lor de a se apropia cît 
mai mult de... obiectivul fil
mării, era cît pe-aci să ajun
gă în contact nemijlocit cu u- 
nul din personajele filmului — 
un urs. Doar prin minune au 
scăpat de furia (de primăvară) 
• lui Mos Martin.

Pe apa
sîmbetei

Pe rampa gării Bălteni (Vas
lui) pe o distantă de 150 m au 
fost descărcate. în a doua ju
mătate a anului 1968, importan
te cantități de îngrășăminte 
chimice. Dar cum cooperativele 
agricole care au contractat a- 
ceste 
teni, 
nesti, 
nești, 
nit nici vină azi să ridice can
titățile respective, sacii de po
lietilenă s-au rupt din cauza 
intemperiilor iernii și conținu
tul lor s-a împrăștiat si s-a 
pietrificat. Organele Băncii a- 
gricole apreciază că se duc pe 
apa sîmbetei îngrășăminte în 
valoare de 201) 000 lei. Un „mun
te" de îngrășăminte chimicp 
așteaptă si în gara Muntenii do 
Jos. (Recent, lucrătorii din a- 
ceastă gară au vrut să împin
gă îngrăsămintele, cu un scre- 
per, într-o băltoacă, să scape 
de ele I). Se îngroașă gluma. Cu 
atîtea îngrășăminte, cum de nu 
creste, viguroasă si sănătoasă, 
responsabilitatea celor ce le-au 
contractat ? De... buruieni
ee

materiale (Zapodeni, Băl- 
Cursesti, Hirșova, Poe- 
Puscasi. Cozmesti, Ivă- 
Dragomirești) nu au ve-

nv
limte nevoie.

de

cu 
„Scânteii1

Rubrică redactată
Ștefan ZIDĂRIȚA 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților
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I ECONOMIA LOCALĂ
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CONSILIULUI POPULAR
După cum se știe, județul nostru 

oferă tabloul unei dezvoltări eco
nomice și social-culturale intense. 
Investițiile importante realizate aici 
în anii construcției socialiste și, mai 
ales, în ultimii ani au creat condiții 
pentru dezvoltarea unei industrii pu- 

cu 
ridi- 
unui 

de urbanizare — 
creș-

ternice și unei 
un randament 
cat, au permis desfășurarea 
proces intens 
toate constituind premisele 
terii continue a nivelului de trai 
al populației. Pe de altă parte, mă
surile luate în direcția perfecțio
nării organizării și conducerii eco
nomiei locale, au dus și duc în conti
nuare la progrese în creșterea func
ționalității și activității de conținut în 
sectoarele respective. în continuare, 
eforturile noastre sînt îndreptate 
spre găsirea unor noi căi de ridi
care a eficacității în toate comparti
mentele economiei locale.

O importantă contribuție la valori
ficarea resurselor județului o aduce 
industria locală, care realizează o 
producție anuală ce depășește 550 
milioane lei. Nomenclatorul de pro
duse al acestor unități economice cu
prinde peste 1 100 de sortimente, prin
tre care materiale de construcții, u- 
tilaje pentru fabrici de cărămizi, di
verse obiecte de uz casnic și gos
podăresc. Chiar imediat după reor
ganizarea administrativă, consiliul 
popular a inițiat o acțiune de profi
lare și specializare a acestor unități 
în vederea utilizării mai raționale a 
cadrelor, gospodăririi mai judicioase 
a materiilor prime și folosirii inte
grale a capacităților de producție 
existente. în acest scop, specialiștii din 
direcția industriei locale au studiat 
în amănunțime toate aspectele legate 
de comasarea unităților cu profil si
milar și au prezentat propuneri con
crete.

In bună parte și activitatea de- 
putaților a fost axată pe probleme
le economice, pe aspectele cele mai 
stringente care se ridică în econo
mia locală. Bunăoară, ținînd seama 
de cerințele mereu sporite de mate
riale de construcție, comisia perma
nentă de industi-ie locală, împreună 
cu direcția de specialitate a consiliu
lui popular, a întreprins un studiu cu 
privire la sistematizarea și raționali
zarea acestui sector, pentru a asigu
ra dezvoltarea în etape a producției, 
prin valorificarea unor noi resurse 
de, materii prime. S-au. efectuat, în
tre altele, o seamă de' ceftătări geo
logice și studii de laborator destinate 
determinării caracteristicilor materiei 
prime. Ceea ce ne-a determinat să 
întreprindem o asemenea măsură este 
faptul că într-o serie de fabrici de 
cărămizi producția se realiza prin 
scoaterea din circuit a unor suprafe
țe întinse de teren arabil, iar zăcă
mintele cunoscute nu permiteau sa
tisfacerea necesarului crescînd de că
rămidă, produse de carieră, balast 
etc. Propunerile formulate de depu- 
tați și de specialiștii noștri au oferit 
comitetului executiv al consiliului 
popular județean posibilitatea de a 
elabora un șir de măsuri importan
te, în urma aplicării cărora se scon
tează, după calcule estimative, obți
nerea unui spor de aproximativ 30 
la sută a actualului volum fizic si 
valoric al producției, în condițiile 
unei eficiente economice sporite.

In cadrul activității desfășurate 
pentru perfecționarea economiei lo
cale urmărim, în mod deose
bit, introducerea și extinderea pro
cedeelor tehnologice moderne, me
canizarea pe scară tot mai lar
gă a proceselor de producție ce 
solicită un volum mare de muncă 
manuală. Avem în vedere generali
zarea unor metode bune folosite în 
industria locală și depistate cu pri
lejul studiilor întreprinse de specia
liștii consiliului popular. Trustul de 
construcții Timișoara, de pildă, fo
losește pe scară largă siste
me constructive moderne, cum sînt 
panourile mari prefabricate, turnate 
în cofraje glisante și în cofraje în
călzitoare tip tunel, metode care au 
determinat creșterea productivității 
muncii, în 1968, cu 28,1 la sută față 
de anul 1965 Trebuie să menționăm 
că ridicarea gradului de mecanizare

agriculturi 
tot mai

— Trebuie să vedeți, 
mai 'întîi, un dans „Co
drenesc". Transpunînd 
emoția ce vă cuprin
de . . 
tiv al 
abia 
ritmul și coloritul aces
tui dans, sugerate prin 
mișcări, vă. va oferi în
țelegerea clară a armo
niilor rezultate din linii 
geometrice și nuanțe 
gravate sau pictate pe 
un vas de sticlă, desti
nat florilor, sau pe ova
lul unei cupe de șam
panie. Toate acestea le 
puteți vedea la între
prinderea „Victoria 
muncii", din Poiana 
Codrului...

Aceste precizări de 
ordin estetic aparțin 
doctorandului Aurel 
Becea din Satu Mare. 
Așadar, iată-ne la Po
iana Codrului, la „Vic
toria muncii"... Acolo 
ne-am convins că, in
tr-adevăr. pk plan a- 
fectiv, 
dintre dans 
în sticlă, la 
treprindere 
tează din 
este izbitoare.

„Longevitatea" o si
tuează printre cele mai 
vîrstnice și mai renu
mite întreprinderi de la 
noi din țară. Dar nu 
numai aceasta. „Bale
tul" sticlarilor, pentru 
că trebuie să stăpînești 
în chip desăvîrșit ges
turile și mișcările mun
cii (altfel consecințele

pe planul afec- 
cunoașterii, de 

atunci iscusința,

similitudinea 
și gravura 
această în- 

care da- 
anul 1801,

Mihai TELESCU
prim-secretar al Comitetului 

județean de partid, 
președintele Comitetului executiv 

al Consiliului popular județean Timiș

în industria locală are loc în princi
pal pe calea autoutilării.

Urmărind continua diversificare a 
producției industriale locale, comisi
ile permanente și direcțiile de spe
cialitate studiază cu atenție cerințe
le populației. Pentru anul 1969, pla
nul tehnic prevede asimilarea a 60 de 
produse, dintre care amintim : mobi
lier pentru locuințele cu confort di
ferențiat, boilere electrice de uz cas
nic. rulote auto pentru pavaje etc. 
Programul de fabricație include și 
unele articole mărunte de uz gos
podăresc. In vederea lărgirii sorti
mentelor de bunuri de consum, la 
atelierul de proiectare al întreprinde
rii „Electrometal" a fost lărgit grupul 
de concepție, iar pe lîngă I.I.L.-„Ba- 
natul" Timișoara s-a înființat un ate
lier de prototipuri pentru mobilă.

Dezvoltarea economiei locale tre
buie să aibă la bază și o rețea cores
punzătoare de transport. Ca atare, cu 
sprijinul consiliilor populare orășe
nești și comunale s-a elaborat un 
plan detaliat, pînă în 1975, privind 
asfaltarea drumurilor cu trafic in
tern, îmbunătățirea aprovizionării cu 
materiale, realizarea documentației 
tehnice etc. Printre altele, s-a stu
diat posibilitatea. înlocuirii metodei 
clasice de. turnare a asfaltului prin 
alta mai eficientă din punct de vedere 
calitativ și economic.

Activitatea pe tărîm economic are 
în vedere, așa cum arătam, și îm
bunătățirea organizării importantului 
sector ai deservirii cetățenești. Dacă 
ar fi să ne referim doar la comerț, 
trebuie să amintim că. ținînd seama 
de propunerile comitetelor executive 
ale consiliilor populare municipale 
și orășenești, de concluziile studiilor 
întreprinse de către direcția comer
cială și comisia permanentă, care au 
sintetizat sugestiile formulate de a- 
legători în perioada recentei campa
nii electorale, comitetul executiv al 
consiliului popular județean a apro- 
fcțat extinderea si reamenajarea mal 
corespunzătoare a rețelei de maga
zine în orașe și comune. Printre al
tele, în acest an vor fi organizate 
încă 5 magazine cu autoservire. Tot
odată ne propunem să coordonăm 
eforturile tuturor organizațiilor co
merciale și cooperatiste pentru eli
minarea unor paralelisme și îmbună
tățirea aprovizionării populației cu 
bunuri de larg consum.

Este evident că perfecționarea ac
tivității în toate sectoarele — și cu 
deosebire în cel al investițiilor, unde 
ne revin sarcini deosebite — este de 
neconceput fără perfecționarea sti
lului și metodelor de muncă. Anali
zele pe care le-am făcut, în cadrul 
sesiunilor și în ședințele comitetului 
executiv, ne-au permis să constatăm 
că, în unele cazuri, direcțiile de 
specialitate nu manifestă o suficien
tă preocupare pentru problemele de 
perspectivă, irosindu-și tortele în 
solutionarea unor sarcini fără 
prea mare importanță. Nici direc
ția comercială și nici cea 
de industrie locală nu dispun de o 
metodologie bine pusă la punct pen
tru studierea cererii de consum a 
populației. Din această cauză, timp 
îndelungat au lipsit din comerț unele 
articole de uz casnic-gospodăresc, a 
căror fabricație este posibilă chiar în 
ateliere mai slab dotate din punct 
de vedere tehnic. Măsurile luate de 
comitetul executiv au determinat, în 
cadrul tuturor direcțiilor, efectuarea 
unor studii pe teme majore ale eco
nomiei județului, care ne dau o per
spectivă clară. In momentul de fată, 
de exemplu, cunoaștem mai precis 
cum se va desfășura în continuare, 
pe o perioadă de 3—5 ani, acțiunea 
de extindere a electrificării, de îm-

abunătătire aprovizionării cu apă

Cuvîntul cititorului
COMPLETĂRI LA „BIOGRAFIA" 

CETĂȚII DE FOC
de clasă, un spital-maternitate, o întreprinderi 
de mecanizare a agriculturii ș.a.

pot fi imprevizibile, nu 
numai pentru o per
soană, cea care gre
șește, dar pentru mult 
mai mulți oameni din 
jur), are loc — totuși 
— în felul cel mai sim
plu. Este, dacă pu
tem spune așa. sim
plitatea desăvîrșirii. Jn 
nici o altă întreprin
dere industrială, proba
bil, nu este mai multă 
liniște și calm ca aici. 
Iar broderia sticlei se 
face la plus 1 500°C. In 
afară de materiile pri
me de bază, bioxidul 
de siliciu și carbo natul 
de calciu, la care se 
mai adaugă în topitură 
coloranți naturali, 
mentele esențiale 
care rezultă sticla, 
nic prezente, sînt
două osanate încă din 
antichitate : apa și fo
cul. Tales 
elogia apa, 
izvorul
stanța tuturor

s rilor din natură : ro
manticul Shelley pre
vestea o lume mai bună 
prin „Prometeu descă
tușat", miticul erou care 
a furat zeilor focul pen
tru a-l dărui oameni
lor. în flăcările focului 
sticla modelată în 
me variate, prin 
fiare, devine tot 
de răbdătoare și 
pusă ca și plastilina; 
în apă, aflată la înde- 
mîna celor care mînu- 
iesc țevile de suflat, 
sticla își definitivează

ele- 
din 

veș- 
cele

din Milet 
ca fiind 

prim și sub- 
lucru-

for- 
su- 
atît 
su-

potabilă a unor localități rurale, de 
dezvoltare a rețelei comerciale etc. 
In ansamblu, toate proiectele noas
tre sînt înglobate în complexa activi
tate de sistematizare a orașelor și 
satelor din județ.

în același timp sîntem preocupați 
să luăm în continuare măsuri pentru 
mai buna organizare a unor acti
vități pe plan local, pentru stabilirea 
unor relații mai corespunzătoare între 

■ județ și municipii. în această or
dine de idei ne preocupă proble
ma reprofilării unor unităti de gos
podărie comunală.

Revine ca o sarcină permanentă 
a comitetului executiv al consiliu
lui popular iudetean să se preocu
pe îndeaproape de îmbunătățirea 
activității comitetelor de direcție 
din întreprinderile ce-i sînt subor
donate. Aceste direcții trebuie să 
devină organisme active, caracteri
zate prin spirit de inițiativă, care 
să hotărască asupra unor măsuri în 
deplină cunoștință de cauză. Prin
tre altele am adoptat măsura ca 
vicepreședinții si alti membri ai co
mitetului executiv să participe cu 
regularitate la ședințele comitetelor' 
de direcție, precum si la adunările 
generale ale salariatilor. să stimu
leze dezbaterea vie, în spirit critic 
Si autocritic, a problemelor produc
ției și să-i orienteze Pe specialiști 
spre descoperirea si valorificarea a 
noi resurse locale.

Rezultatele obținute în dezvolta
rea si perfecționarea economiei lo
cale se datoresc, înainte de toate, 
faptului că problemele ce se ridică 
în acest domeniu au stat în per
manentă în atentia comitetului iu
detean de partid. Prin comisia sa 
economică, biroul comitetului iude
tean a acordat un ajutor concret 
rezolvării unor cerințe majore ale 
producției, îndeosebi în direcția 
perfecționării muncii de proiectare, 
a activității pe șantierele de con
strucții. în comerț etc. Comitetul 
județean de partid a sprijinit co
mitetul executiv al consiliului popu
lar iudetean să promoveze în con
ducerea unităților cadre bine 
gătite, cu spirit 
pabile să asigure 
tă a hotărîrilor 
vernului.

Bizuindu-se pe 
tilor

de inițiativă, 
traducerea 
partidului

sprijinul

în 
Si

pre- 
ca- 

via- 
gu-

deputa- 
Si al comisiilor permanente, 

stimulînd interesul si inițiativa con-; 
ducerilor organizațiilor economice și 
întreprinderilor ce-i sînt subordona
te. comitetul executiv al consiliu
lui popular al județului Timiș va 
milita si de acum înainte pentru 
dezvoltarea într-un ritm susținut a 
economiei locale, corespunzător con
dițiilor si posibilităților create, sar
cinilor mereu sporite ce-i revin.

s

Cartierul muncitoresc „Lunca Bîrzavei" din 
Reșița se dezvoltă cu fiecare an. Numeroaselor 
blocuri de locuințe și construcții social-culturale 
ridicate aici în ultimii ani li se adaugă mereu 
altele. Recent, a fost dat în folosință un bloc 
de garsoniere, cu nouă etaje, care se adaugă 
altor două — construite anii trecuți — insumînd 
peste 400 de garsoniere. în afară de locuințe, în 
cartier au mai fost construite un dispensar (cu 
secții de adulți și copii), o farmacie, o școală 
generală, un liceu. Alte obiective se află în 
plină construcție; ele vor întregi peisajul acestui 
cartier muncitoresc de pe malul Bîrzavei.

Nicofae BRÎNCUȘ
Reșița

EDIFICII SOCIAL-CULTURALE 
LA BÎRLAD

în aceste zile, pe șantierele de construcții din 
orașul Bîrlad se lucrează intens. Printre altele, 
înaintează rapid lucrările de construire a celor 
cinci blocuri de locuințe de pe strada Sterian 
Dumbravă, care însumează 120 de apartamente 
și 180 de garsoniere. Alte 40 de apartamente, 
proprietate personală, sînt aproape gata, ur
mând a fi date curînd în folosință. In cinstea zi
lei de 1 Mai au fost terminate două importante 
edificii: clădirea complexului comercial de lingă 
Stadionul tineretului și aceea în care funcționea
ză dispensarul uman și centrul de stomatologie.

B. LUPU
Bîrlad

COMPETIȚIA CONSTRUCȚIILOR 
LINGĂ COLOANA INFINITULUI

FAPTE NOI ÎNTR-UN TÎRG VECHI

Ca mai toate orașele noastre, și Tg. Jiu cu
noaște prefaceri înnoitoare. Aici au fost ridicate 
în ultimii ani două noi cartiere: „1 Mai" și 
„Grivița" — insumînd sute de apartamente con
fortabile. An de an, în orașul devenit astăzi mu
nicipiu se înalță noi edificii. De curînd a fost 
terminată și dată în folosință o clădire în care 
urmează să funcționeze patru circumscripții sa
nitare, cu numeroase cabinete de consultații, 
săli de tratamente, farmacie etc. în centrul ora
șului se află în construcție o impunătoare clă
dire, viitorul sediu al organelor politice șt admi
nistrative ale municipiului și județului. Tot în 
centru au început lucrările de construcție a unui 
modern hotel turistic.

Zamfir PODARIȚA
Tg. Jiu

în străvechea localitate Tîrgul Lăpuș s-a dez
voltat în ultimul timp un sector al economiei 
forestiere și unul de transport forestier, cu un 
parc de peste 100 mașini, s-a înființat o coo
perativă meșteșugărească de producție cu 10 
secții specializate și s-a dat în exploatare o 
bază auto cu peste 300 mașini., în locul caselor 
sărăcăcioase de odinioară se înalță astăzi lo
cuințe noi, durabile. Aici s-au construit în ulti
mul timp aproape 100 de apartamente, un liceu 
în care învață circa 1 000 elevi și o policlinică 
modernă. în prezent se află în stadiu avansat 
de construcție un nou local de școală, cu 16 săli

ROMAN
Lăpuș

BABADAGUL DE AZI
Babadagul de odinioară avea un renume deloc 

de invidiat — orașul sacalelor. în această așezare 
tipică pentru cîmpia dobrogeană, apa nu putea 
fi adusă de la mari distanțe decît cu sacaua. Di
mensiunile urbanistice ale vechiului Babadag 
se configurau din străzi înguste și pline de noroi, 
din case sărăcăcioase, insalubre.

Cine poposește azi în orașul nostru rămîne 
Impresionat de tot ce întîlnește: blocuri mo
derne, impunătoare, construcții social-culturale, 
străzi pavate și luminate, zone verzi pe supra
fețe întinse etc.

în cadrul lucrărilor de sistematizare, a fost 
amenajată piața din centrul orașului, înconju
rată de magazine, care dau localității un aspect 
modern. în ultimii ani, aici au fost date în folo
sință, în afara liceului în care învață peste 1 000 
de elevi, încă 40 săli de clasă, iar peste puțin 
timp se vor termina o maternitate și un spital 
pentru copii, un cinematograf cu 350 locuri și 
alte obiective social-culturale.

Constantin DOLNICEANU
Babadag

100 MILIOANE LEI INVESTIȚII
Industrializarea socialistă, care și-a pus pu

ternic amprenta în viața orașului nostru, a di
namizat întregul angrenaj social, a atras după 
sine schimbări esențiale în înfățișarea acestei 
vechi așezări, făcînd din orașul de pe Mureș — 
Arad — un important centru economic și cultu
ral al țării. Peisajul urban arădean este predo
minat de construcțiile noi realizate aici în spe
cial în ultimii ani. Planul de investiții pentru 
acest an prevede un număr mare de construcții, 
care vor aduce alte elemente înnoitoare în arhi
tectonica orașului. în zonele Războieni, Podgo
ria, Avrig, Afinelor și altele se vor construi noi 
blocuri de locuințe insumînd peste 1 200 aparta
mente. în afara acestora se vor mai ridica un 
liceu cu 16 săli de clasă, o creșă, precum și im
portante obiective industriale și edificii social- 
culturale. Sumele alocate de stat pentru inves
tițiile din acest an, în orașul Arad, se ridică la 
peste 100 milioane lei.

Petru DOBREA
Arad

SEMNELE LUMINII
Satele comunei Mihăești, de pe valea Rîului 

Tîrgului, aflate în trecut în întuneric, în înțe
lesul propriu și figurat al cuvîntului, au ieșit,An. -f 
anii socialismului, la lumină. în comună exL-\" 
astăzi 8 școli de cultură generală, dintre care 
unele noi, 3 cămine culturale noi (unul la Dră- 
ghici, altul la Văcarea și altul la Valea Popii) și 
altele două aflate în construcție (la Mihăești și 
la Furnicoși), biblioteci sătești cu mii de cărți, 5 
grădinițe de copii ș.a. Majoritatea satelor au fost 
electrificate în întregime sau aproape în între
gime. Aparatul de radio, televizorul, frigiderul, 
reșoul și fierul electric sînt prezențe care nu mai 
uimesc pe nimeni în locuințele multor, săteni. La 

•‘cămindle culturale sătești, sînt (vizionate .săptă
mânal producții ale cinematografiei românești și 
străine. Toate acestea sînt semne sigure ale lu
minii.

Alecu ȘTEFAN
comuna Mihăești, județul Argeș

PE TRASEELE TURISTICE
Numeroase atracții turistice 

ne îndeamnă să pornim în 
drumeție. Unde ? Oricare din 
traseele țării se pot înscrie pe 
agenda turistică a 
lui dornic să 
mai frumoase 
mânești.

O întrebare 
semenea ocazii: unde po
posim ? Este util și oportun 
să informăm că s-au redeschis 
restaurantele, braseriile, bu
fetele, hanurile turistice, ca
banele și campingurile coo
perației de consum. Primi
toarele unități de cazare și 
de complexă deservire turis
tică sînt amplasate în locuri 
din cele mai pitorești.
în fotografie : Complexul tu
ristic de la Agapia.

călătoru- 
cunoască cele 
meleaguri ro-

firească în a- 
unde

&z//z/zzz/z//z///zz//z//zzz/zzzzzzzz/z//zzzzzz//zz//z/zz/z/z/z////z/zz//zz/z///z/zzzz//zz//z//zzzw»zw//zz/z//zz//zz///zzz/z/z//z//z/zzzzz/^

contururile, chiar 
transparența. îmi spu
nea directorul între
prinderii Gheorghe 
Greta, înainte sticlar la 
Turda:

— In afară de tehno
logii (și acestea, în pro
ducția de articole din 
sticlă, prea mult nu au 
evoluat), de materiile 
prime, a căror calitate

fel ca și cîntecul popu
lar codrenesc, din ge
nerație în generație, nu 
va izbuti să devină ni
ciodată mai mult decît 
un bun executant. Or, 
în întreprindere avem 
meseriași care sînt la 
a treia generație sti
clari : Ioan Mendel și 
Anton Robei, gravori, 
Gheorghe Szabo si Lu-

cest domeniu, esențială 
rămîne știința îmbinării 
culorilor și a geome
triei în spațiu. Noi a- 
vem o producție in
dustrială de mare se
rie — peste 7 milioane 
de obiecte anual — di
versificată în mai mult 
de 240 de sortimente 
„albe" sau colorate.

Fiori de sticlă
in Poiana Codrului5

bsssbh

Modele noi

de încălțăminte

și articole

de

marochinărie

5 (

contează extrem de 
mult, de poezia intrin? 
secă a unui obiect fru
mos, în acest meșteșug 
al sticlăriei prevalează 
în primul rînd tradiția 
și calificarea — 
întîmplător. Aici 
o veche tradiție 
ultimii ani s-a
una nouă. Dacă un nou 
angajat al întreprin
derii, din prima zi, nu 
are față de obiectul 
muncii sale o neostoită 
pasiune, transmisă la

și nu 
există 
și în 
creat

dovic Irșic, sticlari (a- 
cestia fiind mai vîrst- 
nici) sau tînăra Maria 
Michis, șlefuitoare. In 
al doilea rînd trebuie 
să fii — și nu exagerez 
— un om cu o bogată. 
fantezie, să-ți imaginezi 
noi idei și emoții artis
tice pentru a fi înfăți
șate în sticlă. Se mai 
presupune să fii un om 
cu simț artistic, ca o a 
treia condiție, să citești 
poezie și să consulți al
bume cu pictură. In a-

gravate sau nu, de uz 
casnic și industrial 
(îndeosebi pentru lu
crările de iluminat). 
Deci, o producție vastă, 
care nu ar putea fi in
dividualizată artistic. 
Numai aparent, întru
cât noi tindem ca fie
care nou lot de produse 
livrate să fie calitativ 
și estetic superior ce
lui precedent. Gama de 
sortimente este în creș
tere. Anul acesta au 
mai fost asimilate în

producție încă 22 noi 
articole din sticlă.

„Lumea sticlei" are 
dimensiuni multisecu
lare. Un pumn de cio
buri colorate, odinioară, 
a fost în măsură să 
schimbe destine umane. 
In zilele noastre, sticla 
este nelipsită din toate 
construcțiile ; o veioză 
simplă, sobră, ne ține 
deseori tovărășie pină 
în zori, cînd uităm de 
noi aplecați peste pagi
nile unei cărți intere
sante ; intimitatea fa
miliei nu este de con
ceput, azi, fără obiec
tele din sticlă, fără va
zele in culori cromatice 
și atît de frumoase, pe 
care le-am văzut fabri
cate la Poiana Codru
lui !

Momentul istoric de 
mare însemnătate al 
naționalizării din 1948 
a găsit la Poiana Co
drului o mare magher
niță... (ne ferim să-i a- 
tribuim numele de fa
brică), cu un singur 
cuptor de topit sticlă, 
de randament mic și cu 
48 de muncitori. Așa- 
zisa fabrică se mutase 
pină atunci de trei ori, 
secătuind în jur pă
durea, înaintînd în ini
ma codrului, după 
combustibilul pe care-l 
consuma. In prezent, a- 
ici muncesc peste 1 000 
de salariați. S-au cons
truit trei cuptoare de 
topit de mare capaci
tate, se folosesc mij-

toace tehnice și aparate 
de măsură și control 
moderne, 
tilizează 
ciale de 
măști — 
voie, tn 
montat sisteme speciale 
de aeraj. Nu întîmplă
tor, la ora actuală 
„marca" produselor de 
la Poiana Codrului este 
solicitată și în străină
tate, în Anglia, R.F.G., 
Cipru și în alte țări. 
Ne spunea directorul.: 
„Tot de se vede consti
tuie doar începutul u- 
nei ample renașteri a 
fabricii. Se prevede ca 
după anul 1970 să se 
treacă la o dezvoltare 
substanțială, din te
melii, care să asigure 
încadrarea în întreprin
dere a mai mult de 
3 000 muncitori.

In vecinătatea fabri
cii se prefigurează con
tururile unei noi așe
zări urbane. Primele 
blocuri, primele con
ducte de apă potabilă, 
primul complex comer
cial și de deservire. In 
construcție se găsește și 
un ștrand, amplasat în 
decorul 
pădurii, 
codrenii 
explice 
acolo și colo 
s-au petrecut 
înnoiri.

Muncitorii u- 
costume spe- 

protecție și 
cînd este ne- 

secții s-au

de la poalele 
De pe acum, 

obișnuiesc să-ți 
cu mîndrie: 

și colo 
primele

Sever UTAN

Comode, 
întreținut 
fețe sim- 
de vinii,

Printre noutățile intrate în 
magazine se numără și diver
se modele de încălțăminte și 
articole de marochinărie de 
sezon. O mal mare varietate 
de modele este sesizabilă în 
aceste zile la încălțămintea 
pentru femei. Se găsesc san
dale cu fețe din policlorură 
de vinii supralac — articol 
nou — cu o linie modernă, în 
diferite culori, cu și fără ac
cesorii ornamentale, 
practice, ușor de 
sînt și sandalele cu 
ple din policlorură 
în diverse culori.

De asemenea, modelele de 
încălțăminte, printre care san
dalele cu fețe de piei porcine, 
sandalele cu fețe box, cu foc 
de 3—5 cm, iar pentru băr
bați, sandalele cu fețe de 
piele lucrate după calapoade 
moderne. Invitația pe care 
comerțul o face de a le căuta 
în magazine e însoțită și de 
mențiunea că sînt rezistente, 
ușoare, comode și la prețuri 
foarte convenabile.

Pentru completarea ansam
blului de îmbrăcăminte și în
călțăminte de primăvară-vară 
poate fi ales, după gust, mo
delul preferat dintre poșetele 
de material plastic cu 
și culori variate si 
toare.

Magazinele pun în
în actualul sezon si o gamă 
bogată de sacoșe și genți de 
voiaj din material plastic. Ele 
sînt binevenite și necesare 
pentru drumurile diurne la 
cumpărături, în călătorie.

presaje 
atiăgă-

atenție
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Acțiunile intercooperatiste
sporesc eficiența

i investițiilor

i

de materie
Pentru o mai bună efi

ciență a investițiilor și va
lorificarea din plin a con
dițiilor naturale în coope
rativele agricole, Uniunea 
Națională a inițiat organi
zarea unor acțiuni și aso
ciații intercooperatiste. Ele 
au ca obiectiv efectuarea în 
comun de către mai multe 
cooperative agricole a unor 
lucrări de îmbunătățiri 
funciare (amenajări pentru 
irigații, desecări, combate
rea eroziunii solului), con
strucții de sere, ateliere 
mecanice pentru întrețineri 
și reparații la utilajele din 
unitățile respective, fabrici 
de nutrețuri combinate, 
magazine intercooperatiste 
etc. Deși a trecut puțin 
timp de la inițierea și or
ganizarea acțiunilor- inter
cooperatiste, au fost obți
nute rezultate bune. Care 
este stadiul actual al obiec
tivelor realizate prin coo
perare și ce trebuie făcut 
pentru organizarea, în con
tinuare, a unor asemenea 
activități 7

Birourile executive ale 
uniunilor cooperatiste.jude
țene s-au ocupat de uni
rea eforturilor cooperato
rilor în vederea executării 
unor lucrări de irigații, de
secări și combaterea ero
ziunii solului. Rezultate 
bune în această direcție 
s-au obținut la Gorganu- 
Zimnicea, județul Teleor
man, unde s-a amenajat 
pentru irigat o suprafață 
de 2 050 ha, iar la Giurgiu- 
Oinacu, județul Ilfov, 
de 130 ha. Au fost orga
nizate, de asemenea, șan
tiere intercooperatiste pen
tru desecări și combaterea 
eroziunii solului în jude- 

' țele Timiș, Arad, Bihor, 
’ Satu-Mare, Sălaj, Bacău și 

altele. In luna decem- 
! brie, anul trecut, s-au 
I încheiat lucrările de în- 
I diguire a incintei Ostrov- 
i Pecineaga, județul Tulcea. 
I Aci, prin executarea unui 
I volum de peste 300 009 mc 

terasamente, s-a construit 
un dig lung de 9 km de-a 
lungul Dunării, cu ajutorul 
căruia s-a redat circuitului 
agricol o suprafață de 1 435 
ha. în acest an continuă 
lucrările de desecare, iar 
în 1970 întreaga suprafață 
va putea fi cultivată. Ți- 
nîndu-se seama de amploa
rea lucrărilor de îmbună
tățiri funciare care se vor 
desfășura în acești ani și 

? .îndeosebi cele care se re
feră la extinderea irigații
lor, uniunile județene 
cooperativelor agricole 
vor ocupa și mai mult 
organizarea acțiunilor 
tercooperatiste avînd

i

ale 
se 
de 
in- 

_____r______ ca 
scop folosirea mai bună a 
pămîntului.

Una din cele mai largi 
forme de cooperare între 
cooperativele agricole se 
referă la construirea de 
sere și exploatarea lor în 
comun. Nu de mult, 34 co
operative agricole, consti
tuite în asociația intercoo- 
peratistă de sere București, 
au realizat împreună 46 ha 
sere. De asemenea, în jude
țul Timiș, 12 cooperative a- 
gricole construiesc sere pe 
o suprafață de 12 ha, din 
care 4 hectare sînt culti
vate cu roșii. La fel au 
procedat și patru coopera
tive agricole din județul 
Teleorman, care au început 
să construiască 4 ha de 
sere, din care două hectare 
șînt în producție.

Avantajele acestei forme 
de cooperare sînt evidente. 
Asociația intercooperatistă 
de sere București și cea de 
la Timișoara au repartizat, 
încă din primul an de pro
ducție, beneficii, prin vîn- 
zarea legumelor, de circa 
4 300 000 lei și, respectiv, 
de circa 690 000 lei. în

(Urmare din pag. I)

anul acesta se vor or
ganiza încă două asociații 
intercooperatiste pentru 
construirea de sere în ju
dețele Dolj — pe 66 ha și 
Prahova — pe 70 ha. în 
prezent, prin institutele de 
specialitate se elaborează 
studiile tehnico-economice 
și se întocmesc proiectele 
de execuție.

Au mai fost organizate 
asociații intercooperatiste 
pentru construirea de fa
brici de nutrețuri combi
nate șl stații de uscat furaje 
verzi, cum este cea de la 
Călărași, județul Ialomița, 
aflată în curs de executare. 
In acest an vor începe lu
crările și Ia fabrica de nu
trețuri combinate și sta
ția de uscat furaje verzi 
de la Ovidiu, județul Con
stanța. în această direcție 
există și forme mai simple 
de cooperare. Astfel, mai 
multe cooperative agricole 
din județele Bihor, Cons
tanța, Arad, Timiș, Buzău, 
Ilfov și altele și-au orga
nizat stații de amestec de 
furaje. Rezultatele' satis
făcătoare obținute în creș
terea păsărilor și a porci
lor, pe baza folosirii aces
tor furaje, constituie exem
ple de urmat pentru cele
lalte cooperative agricole. 
Constituirea unor asemenea 
stații de preparare a fu
rajelor nu reprezintă totul. 
Trebuie ca unitățile aso
ciate să asigure materia 
primă. De aceea, acum, în 
campania agricolă de pri
măvară, important este șă

însămînțeze toate sortimen
tele de furaje necesare.

Un alt domeniu către 
care și-a îndreptat atenția 
Comitetul Executiv al 
U.N.C.A.P. a fost și or
ganizarea unor asocia
ții intercooperatiste pen
tru întreținerea și repara
rea utilajelor din coopera
tivele agricole. în județele 
Arad, Brăila, Brașov, Con
stanța, Dolj, Ialomița, Ilfov, 
Prahova și altele au fost 
organizate ateliere meca
nice intercooperatiste care 
au acoperit, în mare mă
sură, necesarul de între
țineri, revizii și reparații 
Ia utilajele proprietatea co
operativelor agricole. Pe 
măsură ce aceste asociații 
și-au organizat mai bine 
activitatea, ele au înființat 
și unele secții noi, cum sînt 
cele destinate reparării 
cîntarelor, separatoarelor 
de lapte, motoarelor elec
trice etc. Anul trecut, în 
atelierele acestor asociații 
s-au executat peste 3 000 
diferite reparații. Merită 
reliefat faptul că utilajele 
introduse la reparat au o 
perioadă scurtă de imobi
lizare, deoarece atelierele 
respective deservesc coope
rativele agricole asociate 
față de care poartă întreaga 
răspundere, Pe viitor, în 
cadrul atelierelor de repa
rații, se vor organiza secții 
specializate pentru întreți
nerea, revizia și repararea 
instalațiilor pentru irigat, 
încît acestea să fie menți
nute în perfectă stare de

Investigațiile întreprinse 
în domeniul metalurgiei ne
feroaselor pe linia asimilării 
de noi aliaje pe bază de cu
pru, de aluminiu sau,da 
zinc s-au finalizat în re
zultate care, aplicate în 
practică, s-au concretizat în 
economii importante. Astfel, 
studiile întreprinse pentru 
obținerea unor aliaje de 
cupru cu crom au dus la 
elaborarea unul nou aliaj 
pentru electrozi disc — ne
cesari la sudura 
din oțel 
la Importul acestora, ceea 
ce, valoric, 
economie de peste 1 200 000 
lei valută pe an. De ase
menea, obținerea unor a- 
liaje pe bază de cupru cu 
caracteristici de antifric- 
țiune ridicate, utile în fa
bricarea lagărelor pentru 
laminoarele de tablă sub
țire și a altor repere pen
tru agregatele siderurgice 
(pietre de culisare, cuzi
neți, sănii de glisare etc.), 
a dus la reducerea de 2—4 
ori a timpului de întreți
nere și de întrerupere a 
funcționării agregatelor 
respective, în vederea înlo
cuirii pieselor uzate

în ce privește aliajele pe 
bază de aluminiu, obiecti
vul urmărit a fost realiza
rea unor aliaje de turnă
torie și aliaje deformabile, 
sub formă de semifabri
cate sau piese turnate și 
matrlțate. S-a pus astfel ia 
punct tehnologia de fabri
cație pentru șase mărci de 
aliaje, folosite la circa 26 
repere pentru locomotiva 
Diesel electrică (pistonul 
motorului de 2 100 cp, roto
rul turbosuflantei etc.), 
precum și a unor alia
je pentru aparatura de 
joasă 
palete 
hublouri
Si, în această direcție, a- 
plicarea rezultatelor cer
cetării științifice a contri-

tevilor
renuntîndu-se

înseamnă o

tensiune, pentru 
de ventilator, 

pentru nave.

.mașinilor, atelajelor și oamenilor 
după necesități. în felul acesta, plan
tatul va fi terminat pînă cel tîrziu 
la 4—5 mai. Aceeași hotărîre de a 
recupera întîrzierile dovedesc și coo
peratorii din multe alte unităti agri
cole din județ ca : Gheorghieni, Pău- 
leni, Sînpau, Sîntimbru, Sînmartin, 
Sîncrăieni. Din loc în loc. în apro
pierea șoselei sau sub coastele zvîn- 
tate, sute și sute de oameni muncesc 
cu rîvnă la selectarea cartofilor sau 
însoțind mașinile de plantat.

în județul Gorj se constată că în- 
tîrzie însămînțările din cauză că 
o parte din tractoare și mașini, deși 
au teren și timp bun de lucru, stau 
degeaba. La cooperativa din Țînță- 
reni, tractoarele aparținînd I.M.A. 
Filiași stăteau dimineața la sediul 
secției de mecanizare. Șeful secției 
și o parte dintre tractoriști nu veni
seră la lucru. Economistul secției de 
mecanizare, Constantin Bălăceanu, 
ne-a informat că mecanizatorii au 
suficient teren zvîntat, dar vin cam 
tîrziu la muncă. La fel au procedat 
și mecanizatorii din secția a 17-a de 
la I.M.A. Filiași, care deservește co
operativa din satul Brănești, și cei 
de la secția care deservește coopera
tiva Plopșor. Acum, cînd flecare oră 
este. deosebit de prețioasă, întîlnim 
cazuri cînd defecțiunile ivite la 
tractoare și mașini se remediază cu 
întîrziere. La sediul secției de meca
nizare de la cooperativa Ceplea, două 
tractoare și un polldisc nu funcțio
nau din cauza unor' defecțiuni. Re-

funcționare pe toată peri
oada de exploatare. Totuși 
problema nu a fost încă 
rezolvată. în diferite coope
rative agricole continuă să 
existe numeroase utilaje 
defecte, ceea ce impune ca 
uniunile cooperatiste să se 
ocupe, în continuare, de a- 
ceastă problemă.

Inițierea de către uniu
nile cooperatiste a unor a- 
semenea activități repre
zintă doar începutul. Sar
cini noi se impun, în con
tinuare, pentru organizarea 
unor asociații în domeniul 
creșterii bovinelor, porci
nelor și al păsărilor în sis
temul industrial, precum 
și a activității de deservire 
a unor sectoare de produc
ție din cooperative.

Acțiunile intercoopera
tiste, deși sînt la început 
de drum, au o importanță 
deosebită atît pentru dez
voltarea economică a coo
perativelor, cît și pentru 
economia țării în ansam
blu. Fondurile bănești sînt 
folosite mai rațional, cu o 
bună eficiență economică, 
ceea ce va duce în mod 
cert la sporirea producției 
agricole și la obținerea de 
venituri mari, la ridicarea 
bunăstării țăranilor coope
ratori.

Ing. Vasile TRUȚESCU 
sef de secție 
fa Uniunea Națională 
a Cooperativelor 
Agricole de Producție

buit la o Importantă re
ducere a importului de 
piese și semifabricate ne
cesare executării utilaje
lor și aparaturii mențio
nate.

în domeniul aliajelor cu 
aluminiu, preocupările merg

Secția converters de fa Uzina de fibre sintetice lași, intrată de curînd 
în funcțiune Foto : Gh. Vințilă

La Rovinari, carieră complet mecanizată
în noul bazin carbonifer Ro- 

vinari, prevăzut încă din acest 
cincinal cu sarcini de producție 
deosebite, a fost pusă recent 
în funcțiune, eu 4 luni înainte 
de termen, noua carieră Gîrla, 
care încă de la început a asi
gurat la parametrii proiectați 
capacitatea de excavare, trans
port și depozitare 
și utilului rezultat din 
trul acestei cariere.

Dotația tehnologică a 
Gîrla se compune din 
toare cu rotor si cupe de mare 
capacitate, benzi de transport 
cu covor de cauciuc și abzetze- 
re, care asigură o producție con
tinuă și complet mecanizată. 
Utilajele de bază ale carierei au 
fost furnizate de mai multe fir
me constructoare de mașini cu

a sterilului 
perime-

carierei 
excava-

renume : Consorțiul uzinelor 
din R.F.G., sub conducerea fir
mei Krupp, pentru excavatoare 
și benzi de transport, firma 
Brigistone din Japonia pentru 
covorul de cauciuc, firma DIA 
MASCHINEN — EXPORT — 
R.D.G. pentru abzetzere. Fir
mele amintite au lucrat la rea
lizarea utilajelor, în colaborare 
cu uzine românești. Montajul 
acestor mașini și instalații de 
înaltă tehnicitate a fost executat 
de Trustul de construcții și 
montaje miniere din subordinea 
Ministerului Minelor.

Mașinile și instalațiile care 
deservesc producția au atins 
parametrii contractuali și cei din 
proiecte, cariera urmînd a se 
dezvolta eșalonat, conform pre
vederilor.

o producție superioară

tante ale industriei, a unor 
probleme științifice cu ca
racter de perspectivă. în a- 
cest cadru se înscriu și 
cercetările care, deși la 
prima vedere par a avea 
un caracter secundar, pre
zintă totuși importanță

giei pentru un nou aliaj 
din clasa bronzurilor de a- 
luminiu care, în urma ex-, 
perimentărilor făcute, s-a 
dovedit corespunzător ce
rințelor. Se află în studiu 
Si tehnologia unui alt aliaj, 
care va fi utilizat pentru

Soluții originale

neferoasă
însă maj departe. Se tinde 
spre obținerea de aliaje 
ușoare cu înalte caracte
ristici mecanice, mult soli
citate de industria con
structoare de mașini. Se ur
mărește punerea Ia punct 
a unei noi tehnologii de 
deformare plastică și 
tratament termic, pentru 
a se obține aliaje cu 
o rezistență similară cu 
cea a otelurilor aliate.

Această succintă prezen
tare a unor teme de cer
cetare demonstrează preo
cupările colectivului de 
cercetători din institutul 
nostru în vederea soluțio
nării unor cerințe impor-

medierea acestora a durat mai mult 
de o zi.

în județul Gorj există o serie de 
probleme care ar fi trebuit să fie 
de mult rezolvate. După cite ne-a 
relatat ing. Dumitru Răduțoiu, șeful 
serviciului mecanizare din direcția 
agricolă, pe raza județului lucrează 
secții aparținînd de trei întreprin-

pentru unele sectoare in
dustriale. Mă refer la ela
borarea tehnologiei de fa
bricație a unor aliaje noi, 
necesare realizării unor 
scule cu care să se poată 
lovi, strînge, așchia fără a 
se produce scîntei. Aseme
nea scule, a căror princi
pală caracteristică este că 
nu creează primejdia aprin
derii unor amestecuri ex
plozive, sînt tot mai frec
vent solicitate de diferite 
ramuri industriale. Reali
zarea lor în țară permite 
și o importantă reducere a 
importurilor. S-a ajuns ast
fel la elaborarea tehnolo-

Lucruri asemănătoare se petrec și 
la secțiile I.M.A. Strehaia. Nu pot 
fi admise asemenea situații. Condu
cerile I.M.A. au datoria să asigure 
executarea exemplară a lucrărilor 
în toate cooperativele agricole din 
raza lor de activitate, fără nici o 
excepție.

Nici unele consilii de conducere și

construirea sculelor anti- 
scîntei așchietoare.

Desigur, activitatea de 
Investigație științifică, ori- 
cît de bine ar fi dotat un 
institut cu bază materială 
și specialiști din diversa 
domenii, trebuie să se des
fășoare în colaborare cu 
numeroase alte institute, 
instituții și întreprinderi. 
Consider că secretul rezul
tatelor obținute pînă acum 
în tară, în domeniul meta
lurgiei aliajelor neferoase, 
constă în colaborarea fruc
tuoasă care s-a statornicit 
între I.C.E.M. și uzinele in
teresate în valorificarea

rezultatelor cercetării. De 
cele mai multe ori, specia
liștii din aceste uzine 
devin colaboratori direcți 
ai colectivelor de cercetare 
din institutul nostru, atît 
în perioada de experimen
tare, cît și în cea de pre
gătire pentru trecerea la 
aplicarea în producție a re
zultatelor cercetării. Me
rită relevat șl faptul că 
există o preocupare per
manentă din partea cerce
tătorilor institutului, de a 
informa, în sesiunile știin
țifice anuale și prin mul
tiple publicații, uzinele și 
celelalte instituții din tară 
asupra rezultatelor 
cercetări, astfel ca 
fie valorificate cît 
conomic și rapid

Se ridică, totuși, ,. . 
blemă în legătură cu acti
vitatea de cercetare științi
fică în -domeniul metalur
giei aliajelor neferoase. în- 
trucît în ultimii ani cerce
tarea producției de aliaje a 
ridicat probleme de organi
zare la nivelul a patru mi
nistere, au început să apară 
paralelisme în cercetare, 
ceea ce duce la chel
tuirea unor fonduri su
plimentare în aceeași di
recție de activitate științi
fică și la irosirea de poten
țial științific. în aceste 
condiții, cred că problema 
organizării și coordonării 
activității de cercetare 
științifică ar putea fi re
zolvată la nivelul C.N.C.S. 
O asemenea coordonare nu 
ar întîrzia să aibă efect și 
asupra producției, contri
buind la o valorificare mai 
consecventă a rezultatelor 
cercetării științifice, 
creșterea eficienței ei 
conomice.

Ing. Petre MARCU

unor 
ele să 

mai e- 
posibil. 
o pro-

la
e-

sef de secție 
la Institutul de cercetări
metalurgice
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tehnico-economic se arată că pro
ducția anuală trebuie să se ridice la 
10 000 garnituri de mobilă corp, 
600 000 scaune și 10 000 garnituri 
mobilă de bucătărie. Acum, după 
nouă ani de existență, realizăm 
curent 15 000 garnituri de mo
bilă corp, 700 000 scaune și 20 000 
garnituri mobilă de bucătărie pe an. 
Ca să fabricăm această producție 
avem nevoie de aproximativ 30 000 mc 
material lemnos, îndeosebi cherestea, 
placaj,' plăci aglomerate și fibrolem- 
noase, precum și furnire, deci o în
semnată cantitate de materii prime.

Problemele care se ridicau în le
gătură cu mărirea volumului produc
ției și economisirea materialului 
lemnos erau, așadar, dintre cele mai 
importante. Trebuia să concentrăm 
eforturile, priceperea si energia în
tregului nostru colectiv spre 
diversificarea și realizarea unei mo
bile moderne, de calitate. Că am reu
șit în această tentativă o dovedește 
faptul că, în ultimii ani, aproape în
treaga producție de mobilă a fost 
solicitată pe piața externă. Să ve
dem cum am reușit să asigurăm so
luționarea unei sarcini principale _■— 
reducerea consumului de material 
lemnos, fără a influența cu nirnic ca
litatea mobilei.

Acțiunea a început, cu cîtva timp 
în urmă, prin studierea amănunțită, 
la fiecare loc de muncă, a tehnolo
giilor de fabricație a fiecărui tip de 
mobilă și scaun în parte, a posibili
tăților de adaptare a unor utilaje 
pentru a se putea realiza noi sorti
mente care să valorifice superior 
masa lemnoasă. Studiul respectiv a 
fost analizat temeinic de comitetul 
de direcție, care a stabilit căile de 
economisire a lemnului. Accentul s-a 
pus îndeosebi pe înlocuirea unor pie
se din lemn, cu altele din materiale 
plastice, pe valorificarea deșeurilor 
și înlocuirea unor ambalaje din lemn 
cu carton, chiar dacă acestea erau 
confecționate din lemn de esențe mai 
moi.

.La mobila corp de bucătărie s-au 
înlocuit sertarele din lemn cu ser
tare confecționate din materiale 
plastice. Acestea au preț de cost 
mult mai redus, sînt mai rezistente 
și estetice. S-au putut astfel econo
misi însemnate cantități de cheres
tea și placaje. Pentru a obține, însă, 
o scădere și mai simțitoare a pre
țului de cost, comitetul de direcție 
a hotărît să confecționeze sertarele 
în întreprinderea noastră, nu la o 
unitate din București, cum se pro
ceda. Economiile sînt vizibile, mai cu 
seamă că materialele plastice le pro
curăm de la întreprinderea de pre
lucrare a maselor plastice din Iași, 
cu care ne învecinăm. Am pregătit 
o matriță și am adoptat unele in
stalații de presiune ' cu aer pentru 
a putea produce circa 50 000 sertare 
din mase plastice, fabricație care a 
început de curînd.

înlocuirea lemnului cu mase plas
tice o aplicăm și la cuierele pentru 
vestiare. Sîntem pregătiți să extin
dem înlocuirea unor Piese din lemn 
cu mase plastice și la mobila corp. 
Fapt este că, pe această cale, numai 
în anul care a început se vor econo
misi cel puțin 300 mc cherestea și 
placaje. în plus se mărește substan
țial și productivitatea muncii la con
fecționarea sertărașelor din materia
le plastice. Calculele arată că ea 
poate crește de 4—5 ori, cîștigîn
du-se în favoarea producției întreg 
timpul de 10—15 zile necesar uscă
rii, croirii, prelucrării și montării 
sertărașelor din lemn.

Vreau să precizez că acțiunea de 
economisire a masei lemnoase nu se 
desfășoară la întîmplare, făcîndu-se 
ici și colo cîte ceva. Această acțiune 
se coordonează prin însăși contrac
tarea la export a mobilierului care 
permite folosirea unor soluții con
structive ce necesită lemn mai pu
țin. Dacă anul trecut, pentru mobi
lierul exportat s-au consumat circa 
200 mc lemn la un milion producție 
marfă, în acest an. Ia aceeași valoa
re a producției se economisesc apro
ximativ 50 mc lemn. Și aceasta, în

rumb, pînă sîmbătă seara 
mințaseră numai 150 ha. 
ganizarea muncii lasă încă . . ... _ 
Tractoarele nu lucrează din plin. In 
aceeași situație sînt și cooperativele 
din satele Cătune și Turceni. Ultima 
este chiar vecină cu cooperativa din 
lonești, care a terminat însămîntările 
iar condițiile nu diferă prea mult".

se însă- 
Aici, or- 
de dorit.

TOATE FORJELE
LA CÎMP

deri de mecanizare care-și au sediul 
de reședință pe teritoriul județelor 
Dolj și Mehedinți. Acestor secții nu 
li se asigură asistența tehnică nece
sară. Cooperativa Slăvuța este de
servită de o secție de la I.M.A. Me- 
linești-Dolj. Deși această unitate este 
mult rămasă în urmă cu însămîntă
rile, conducerea I.M.A. Melinești a 
găsit
SPC — 6 să fie trimisă în altă parte.

cu cale ca o semănătoare

chiar unii specialiști din cadrul 
cooperativelor agricole nu depun su
ficiente eforturi pentru recuperarea 
rămînerilor în urmă la însămînțări. 
în această privință, ing. Gheorghe 
Ionescu, directorul Direcției agricole 
județene Gorj, ne-a spus : „Deși în 
cooperativa Livada lucrează doi in
gineri agronomi (Constantin Lărgea- 
nu și Ion Toma) din cele 740 hectare 
destinate a fi însămințate cu po-

Dar ce a întreprins direcția agricolă 
pentru a determina ca toți inginerii 
agronomi să-și facă datoria 7

în unele locuri se pierde încă timp 
din cauza organizării defectuoase a 
muncii. în fața sediului cooperativei 
agricole din Ocna de Sus-Harghita, 
un tractor stătea deoarece mecani
zatorul nu știa unde să lucreze. Și 
alți tineri mecanizatori, trimiși să 
lucreze aici, s-au deplasat la sediul

secției I.M.A. din Corund, Ia o dis
tantă de vreo 3—4 km. Cauza depla
sării : de cîteva zile secția de meca
nizare a uitat să le asigure carbu
ranții și, ca atare, mecanizatorii se 
aprovizionează singuri, umblînd cu 
tractoarele în gol. Aceasta este una 
din cauzele 
cooperativa 
Sus — cu o 
tofi relativ
numai 7 hectare. Absența mecaniza
torilor- era .esimțită și la coopera
tiva agricolă Mihăileni. care are de 
plantat cortofi pe 279 ha. Aici, pînă 
în seara zilei de 28 aprilie nu s-a 
plantat nimic. Președintele și ingine
rul cooperativei au fost nevoiti să o- 
prească mașinile de plantat cartofi 
ale I.M.A. Miercurea Ciuc deoarece 
acestea au stat în tot timpul iernii 
în atelierul de reparații, fără a fi 
puse la punct. în felul acesta s-a 
pierdut o zi frumoasă de lucru aș- 
teptîndu-se schimbarea pieselor de
fecte la cele 6 mașini.

Deși în aceste zile trebuie să se 
folosească intens fiecare oră, în u- 
nele cooperative se constată că nu 
s-au asigurat în întregime cartofii de 
sămînță. La cooperativa agricolă 
Brădești, în absenta contabilului-șef, 
care se află în concediu, consiliul de 
conducere nu a delegat pe nimeni la 
Agrosem Miercurea Ciuc pentru ri
dicarea repartiției de cartofi. în si
tuații similare se găsesc și alte uni
tăți din județ. Direcția agricolă tre
buie să ia toate măsurile urgente 
pentru recepționarea și transportul

care au determinat ca la 
agricolă din Ocna de 

suprafață de plantat car- 
mică — să fie realizate

cartofilor. Cum este posibil ca acum 
să pornești la plantat fără cartofi de 
sămînță 7 Măsuri bine gîndite pri
vind folosirea forței de muncă a ma
șinilor și atelajelor se cer să fie a- 
plicate cu mai multă fermitate de 
către organele agricole și consiliile 
de conducere ale cooperativelor a- 
gricole, astfel ca în următoarele 
cîteva zile plantatul cartofilor ca și 
celelalte lucrări de sezon să poată fi 
terminate.

în aceste zile hotărîtoare pentru 
terminarea însămînțărilor sînt nece
sare, mai mult ca oricînd, folosirea 
cu întreaga capacitate de lucru a tu
turor tractoarelor și mașinilor, diri
jarea operativă a forțelor și mijloa
celor din unitățile care au terminat 
semănatul în cele rămase în urmă, 
organizarea temeinică a lucrărilor 
în fiecare cooperativă și fer
mă agricolă. Este de datoria orga
nelor de partid și de stat și, în pri
mul rînd, a direcțiilor agricole si a 
uniunilor cooperatiste județene 
asigure 
acorde 
rămase 
toarele
și celelalte lucrări de sezon să poată 
fi încheiate. Muncind cu hărnicie, 
țărănimea cooperatistă, lucrătorii din 
fermele și întreprinderile agricole de 
stat, din întreprinderile pentru me
canizarea agriculturii vor spori rod
nicia ogoarelor.

să 
intensificarea lucrărilor, să 

principalul sprijin unităților 
în urmă, astfel ca, în urmă- 
cîteva zile, însămîntările ca

/

4 tipuri noi de dormitoare ce le fa
bricăm din stejar și mahon pentru 
Franța, masele „Draplix" din lemn 
de fag și hîrtie decorativă stratifica
tă, fotoliile stil „Rococo", scaunele 
S.C. 308 și altele sînt mult a- 
preciate de beneficiari. Bine pri
mită a fost și noua garnitu
ră din stejar pentru adolescenți pe 
care am prezentat-o în ianuarie a.c. 
Ia expoziția internațională de la 
Paris. La fabricația ei se consumă 
un volum mic de lemn și garnitura 
se distinge prin funcționalitatea sa. 
ocupînd un spațiu redus. O execu
tăm din cherestea de stejar, în cu
loare naturală și finisată cu lacuri 
mate.

După cum spuneam, noi protejăm 
lemnul și prin folosirea deșeurilor, 
mai ales la confecționarea ambalaje
lor, economisind cheresteaua. Numai 
în acest an, economia de lemn se va 
ridica pe această cale la 300 mc. 
Totodată, la ambalaje înlocuim lem
nul cu carton. La ora actuală, expe
diem etajerele ce le confecționăm 
pentru anumit! beneficiari de peste 
hotare împachetate în cutii de car
ton si studiem posibilitatea de a li
vra în același fel și scaunele sau me
sele demontabile. Valorificarea mai 
rațională a deșeurilor îmbracă si alte 
aspecte, mai cu seamă că la o fa
brică de mobilă, deșeu nu înseam
nă, în totalitate, material lemnos de 
calitate inferioară. De aceea, noi am 
contractat o mare comandă de pa
turi simple, la care vom folosi, în 
mare măsură, așa-zisele deșeuri, care 
în realitate sînt materiale de bună 
calitate. Ne-am gîndit apoi și am și 
introdus în fabricație o serie de ti
puri de scaune care utilizează mai 
bine masa lemnoasă rămasă de la 
croirea altor sortimente. în acest fel, 
vom realiza în lunile următoare peste 
30 000 scaune pliante, cîștigîndu-se 
150 mc cherestea brută.

O valorificare superioară a deșeu
rilor din .lemn depinde, în ultimă 
instanță, de natura sortimentelor 
aflate în fabricație, astfel ca ceea ce 
rezultă ca deșeu la produsele de 
bază să poată fi folosit ca materie 
primă la alte sortimente. în fabrica 
noastră există asemenea posibilități 
pentru că producem și mobilă corp 
și mobilă curbată. Sîntem însă hotă- 
rîți să diversificăm, în continuare, 
producția, pentru a utiliza mai ra
țional și mai complet masa lemnoa
să. în acest an, prin credite de mică 
mecanizare, se va amenaja un ate
lier special care va utiliza deseu- 
rile de fabricație într-un 
cît mai economic. Aceasta nu
seamnă că secțiile principale de pro
ducție nu prelucrează și unele ma
teriale mici, din categoria deșeurilor, 
Se confecționează din deșeuri, 
fiecare 
cesare 
pentru 
repere 
șipcile 
materiale destinate construcțiilor ru
rale, araci pentru susținerea viței 
de vie și a legumelor.

Diversificarea producției și valori
ficarea superioară a lemnului le 
îmbinăm strîns cu cooperarea dintre 
noi și alte întreprinderi din ramura 
economiei forestiere sau din indus
tria locală și cooperația meșteșugă
rească. Cooperăm, de pildă, cu 
T.T.I.L., pentru a ne livra nu numai 
scîndură „STAS" ca materie primă, 
ci și cherestea gata croită sau piese 
semifabricate, iar I. F. Piatra Neamț 
ne furnizează unele semifabricate 
pentru mobila curbată. în acest mod 
economia de lemn se face de la în
ceput, prin realizarea semifabricate- 
lor dintr-un 
lemn, din bușteni i 
uneori nu puteau 
trial.

Cooperăm apoi : 
industriei locale 
meșteșugărești care 
în realizarea unor panouri furniruite 
combinate din resturi „căzute" de lz 
anumite sortimente. în acest fel, noi 
livrăm unităților respective diferite 
cantități de furnire, iar ele ne spri
jină în valorificarea deșeurilor. Nu
mai cu cooperația meșteșugăreasca 
din Iași am încheiat astfel de con
tracte în valoare de circa 3 milioane 
lei, ceea ce înseamnă pentru fabri
ca noastră nu numai o creștere 
simțitoare a producției, ci și o ma! 
bună folosire a furnirului.

Succese deosebite în economisirea 
materialului lemnos am obținut prir 
eliminarea rebuturilor. Practic, lz 
ora actuală, la noi nu se mai înre
gistrează rebuturi aproape deloc 
Totuși este necesar să efectuăm îricj 
o serie de modernizări, în special la 
secția de mobilă curbată, pentru ca 
prelucrarea lemnului necesar confec
ționării scaunelor să o putem face 
la un înalt nivel tehnic. Bine ar fi 
ca fiecare întreprindere furnizoare 
să ne livreze material lemnos de 
bună calitate, căci este cunoscut c« 
dintr-un lemn cu însușiri inferioare 
rezultă deșeuri mai multe și chiar re
buturi. Insist, de asemenea, ca furni
zorii să ne expedieze ritmic materia 
primă și de calitate corespunzătoare 
pentru a nu cădea în „goluri" de 
producție. Mă refer îndeosebi la 
IPROFIL Gugești, care are mari re
stanțe în livrarea furnirului de nuc, 
la C.I.L. Blaj — în cazul placajului 
si la T.T.I.L. Pitești și Bacău — în 
privința cherestelei de rășinoase. 
Este de așteptat că organele de re
sort ale Ministerului Economiei Fo
restiere vor manifesta o exigență 
sporită fată de toate întreprinderile 
sale, pentru ca fiecare din ele să 
aducă o contribuție sporită și di
rectă la valorificarea superioară a 
lemnului.

Ing. Petru NECULA 
directorul Fabricii da mobila 
din lași

în 
secție, pe lîngă piesele ne- 
scaunelor pliante, a celor 
paturile simple și a altor 

necesare producției de bază, 
de ambalaj, leațuri și alte

volum 
mai subțiri, 
fi ..........

mai mic de 
care 

utilizați indus-

si cu unităti ale 
Si cooperației 
produc, mobilă
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n

ntîlnirea din pămînturi

0 contribuție la armo
nizarea mijloacelor de 
informare cu dezvol-

— Ce ne puteți spune 
despre cele două enciclo
pedii la a căror elabo
rare institutele Acade
miei vor contribui în 
mod substanțial ?

tarea generală a 
societății noastre

Convorbire cu Pompiliu Macovei
președintele Comitetului de Stat pentru Cultura și Artă

— Pentru început, vă 
rugăm să ne vorbiți des
pre considerentele care 
au dus la elaborarea cu
prinzătorului plan de mă
suri în domeniul editării 
literaturii enciclopedice.
— Esențialul constă în a 

pune de acord mijloacele 
de informare cu stadiul de 
dezvoltare atins de socie
tatea noastră, în ansam
blul ei. Prelungirea duratei 
învătămîntului mediu, pro
liferarea formelor de ins
truire extrașcolare (uni
versități populare, cercuri 
științifice de toate gradele, 
conferințe, simpozioane, 
cursurile și ciclurile tema
tice de la radio și televiziu
ne etc.), amploarea crescîn- 
dă a activității editoriale au 
determinat o creștere evi
dentă a nivelului științific 
și cultural. Acumularea de 
cunoștințe duce 'nsă Ia ne
voia imperioasă de a acu
mula noi cunoștințe.

Așadar, e necesar 
sigurat, în primul 
concordanta între 
de cunoștințe si 
toacele de ,a-i răspun
de, pe un plan elevat, 
în concepția noastră, aceste 
mijloace nu se pot rezuma 
însă la datele informative, 
documentare, oricît de bo
gate ar fi ele. Literatura 
enciclopedică nu este doar 
un instrument de studiu, ci 
și o pîrghie puternică în 
opera de educare a mase
lor.

ciclopedice din tarile dez
voltate situația este evi
dent nesatisfăcătoare. Aria 
restrînsă de preocupări nu 
a răspuns cerințelor diferi
telor categorii de public. 
Se constată absenta unor 
lucrări de sinteză pe dife
rite ramuri științifice și 
a unor cercetări privind iz
voarele bibliografice și le
xicografice. Planul de lu
crări enciclopedice a fost 
abordat nesistematic, 
făcut simțită lipsa
concepții unitare de per
spectivă, în ceea ce priveș
te concentrarea eforturilor 
asupra temelor majore La 
toate acestea a <'ontribuit 
substantial inexistenta unei 
edituri specializate.

— Problemă, după cite 
știu, rezolvată.

de a- 
rînd 

setea 
mij-

— O concepție care a 
călăuzit predecesori iluș
tri...

— Exact. Nimeni nu con
testă importanta pentru is
toria culturii — pentru is
torie, în general — a Marii 
enciclopedii franceze din 
secolul al XVTII-lea. Expli
cația constă în rolul covîr- 
sitor pe care l-a jucat a- 
•eastă operă monumentală 
n dezvoltarea gîndirii știin- 
ifice, cu reflexele ei pe 
>lan social-politic. Aici ne 
sutem referi și la învățații 
îoștri luminați din secolele 
recute, începînd cu spiri- 
ul enciclopedic al lui Di- 
nitrie Cantemir, dar mai 
des la operele din trecu- 
ul mai apropiat ale înain- 
așilor culturii noastre, 
ireocupați de ridicarea ni
velului de înțelegere al ma- 
elor : „Etymologicum Mag- 
lum Romaniae" al lui Haș- 
eu, Enciclopedia Română 

. Astrei de la Sibiu (Dia- 
onovici) etc. însușindu-ne 
aracterul militant al 
nciclopedismului ilumi- 
ist. îl vom pune în slujba 
ropagării concepției m«- 
erialist-dialectice despre 
urne și viată, în slujba 
leilor socialiste.

— Da, prin înființarea 
Editurii Enciclopedice. Este, 
de altfel, un prim pas con
cret spre îmbunătățirea or
ganizării întregului sistem 
editorial, care cere orga
nisme mai suple, adaptate 
necesităților reale, animate 
de un spirit mai exigent și 
mai selectiv, tinînd seama 
de necesitățile de informa
re și educare a cititorilor.

Desigur, Editura Enciclo
pedică nu va putea duce 
la bun sfîrșit singură sar
cinile extrem de complexe 
care-i revin. Ea nu are 
cum să includă în cadrul 
său toate competențele ne
cesare pentru a-și situa ac
tivitatea la cel mai înalt 
nivel și va recurge la cola
borarea instituțiilor celor 
mai specializate: Acade
mia Republicii Socialiste 
România, Comitetul Națio
nal al Cercetării Științifi
ce, Institutele de cercetări, 
Uniunile de creație etc. 
Din colectivele care vot 
răspunde de editarea celor 
mai prestigioase lucrări — 
Enciclopedia României, Ma
rea Enciclopedie Română, 
Dicționarul Enciclopedic 
Român — fac parte oameni 
de știință reputati. avînd o 
îndelungată și valoroasă 
experiență. Sîntem con
vinși, de altfel, că munca 
de elaborare a enciclope
diilor va stimula la rîn- 
dul său cercetarea ști
ințifică, în diferite dome
nii. Exemplul cel mai 
Ia îndemînă îl constituie 
lingvistica, cu rolul ei ho- 
tărîtor în precizarea anu
mitor termeni.

— Pe această linie exis
tă, totuși, unele realizări.

— In presa noastră au 
fost semnalate unele ano
malii în legătură cu pre
zentarea realităților ro
mânești în enciclopediile 
străine. Ele se datorau, 
probabil, și inexistenței 
unui for care să aibă 
o răspundere centralizată 
în această privință.

— Putem cita Lexiconul 
'ehnic Român, apărut în- 
r-o primă versiune în 8 
olume, în anii ’948—1955 
i apoi, în 19 volume, între 
956—1968. De asemenea, 
>icționarul Enciclopedic 
oman, în 4 volume, pu- 
licat între 1962—1966. Li 
-au adăugat cîteva dic- 
onare pe specialități. Toa- 
î acestea au fost 
lite de publicul 
rau adresate.
Nu putem însă 

ederea carențele 
•ate pînă acum 
omeniu. în raport cu exi- 
entele momentului actual 
i cu nivelul activității en-

bine pri- 
căruia îi

trece cu 
înregis- 

în acest

— Nu numai a unui for, 
ci, respectiv, și a mate
rialelor necesare. Creș
terii prestigiului tării 
noastre îi corespunde un 
interes sporit față de 
multiplele aspecte ale eco
nomiei, științei, culturii, is
toriei, geografiei românești. 
Toate acestea trebuie pre
zentate într-un mod adec
vat, cu respectarea strictă 
a criteriilor științifice. Edi
tura Enciclopedică va asi
gura elaborarea grabnică a 
unor lucrări care să cores
pundă acestor < xigențe. Mai 
tîrziu, sursa cea mai indi
cată o vor constitui înseși 
marile opere euciclopedrcc 
despre care am vorbit și 
care vor continua să apară.

Id de cultură co un
solid fundament știin-

expresie a unei
concepții militante

Convorbire cu
vicepreședinte

Remus Răduleț
al Academiei

— înainte de a intra 
în fondul discuției noas
tre, ar fi nimerit, poate, 
să aruncăm o privire a- 
supra activității enciclo
pedice desfășurate pe te
ritoriul României în tre
cut.
— Trebuie să subliniem 
1 nu am dispus și nu dis- 
Linem încă de o lucrare 
e mare anvergură.
După eliberare au fost 
aborate Lexiconul Teh-

nic Român în 19 vo
lume și Dicționarul En
ciclopedic Român. în 4 
volume. Lexiconul se a- 
dresează însă, în principal, 
inginerilor și tehnicienilor, 
limitîndu-se. cum e și firesc 
la problemele lor de spe
cialitate. Iar Dicționarul, al 
cărui ultim volum a apă
rut în' 1966, trebuie îmbu
nătățit și extins, pentru a 
cuprinde noile date și cu
noștințe acumulate în toate 
domeniile.

Marea Enciclopedie Ro
mână, în 10—12 volume, va 
conține datele fundamen
tale ale civilizației româ
nești și universale. Cuprin- 
zînd un număr mare de 
termeni, deci un mare vo
lum de informații, la un 
nivel ridicat de tratare, ea 
va fi cea mai prestigioasă 
enciclopedie editată vreo
dată în România, compa
rabilă cu lucrări similare 
de nivel mondial. Primul 
volum va apărea în 1973, 
iar ultimul în 1979—1980.

Enciclopedia României, 
lucrare în 4—5 volu
me, va prezenta țara noa
stră, de la origini pînă as
tăzi, sub toate aspectele, 
sintetizînd evoluția mate
rială șl spirituală a po
porului noștru. Expresie 
actuală a specificului și 
nivelului creației româ
nești în știință și tehnică, 
în literatură și artă, mora
lă și drept, ea va constitui 
și principala sursă de in
formare. în acest sens, pen
tru enciclopediile străine. 
Primul volum va apărea în 
1972. ultimul în 1976.

Amintesc că aceste ope
rații au durat un an și ju
mătate pentru Lexiconul 
Tehnic Român. S-a elabo
rat, intr-o fază inițială, 
textul articolelor a circa 150 
de termeni importanți, ca
re desemnau mari domenii 
de cercetare, concepte și 
orientări generale, sau pro
bleme tehnice controver
sate. Elaborarea, difuzarea 
și dezbaterea largă a aces
tor termeni au dat colec
tivului permanent al Lexi
conului elementele pe baza 
cărora a fixat orientarea 
lucrării, modul de lucru și 
spațiul grafic pentru dife
rite discipline și diverșii 
termeni — și i-au permis 
să treacă la redactarea de
taliată a textelor.

membru corespondent al 
Academiei.

— Un program bogat 
pe care sperăm să-l ve
dem îndeplinit în între
gime. Am dori să cu
noaștem cite ceva și des
pre planul de perspectivă 
al editurii.

— Cum vedeți munca 
propriu-zisă de elaborare 
a enciclopediilor ?

— Sînt convins că orga
nizarea după principiul 
cuvintelor directoare ordo
nate alfabetic este prefe
rabilă sistematizării pe ma
terii, după principiul co
nexiunii organice, în care 
căutarea unor date ar im
pune citirea unor capitole 
întregi.

Pentru început, ar tre
bui discutate cîteva princi
pii privitoare la orientarea 
generală a enciclopediilor. 
De pildă, raportul dintre 
datele sigure și cele con
troversate. Sau modalită
țile îmbinării laturii infor
mative cu cea cognitivă. 
Sau încă ponderea relativă 
pe care o vor avea diferi
tele discipline.

Ar urma o perioadă în 
care materialul — divizat 
în subdomenii atribuite u- 
nui număr mic de colec
tive restrînse — ar fi îm
părțit pe principalele ra
muri, iar în interiorul a- 
cestora, pe principalii ter
meni directori ai articole
lor de enciclopedie. în ca
drul unei discuții largi s-ar 
fixa apoi, cu valoare de o- 
.rientare, spațiul grafic a- 
cordat diferitelor discipline 
și termenilor mai impor
tanți.

Mături de
numentale,

— Ne-ați vorbit, pînă 
acum, despre rolul co
lectivelor. Ele vor fi al
cătuite, însă, din indivi
dualități distincte, spe
cialiști reputați în cele 
mai variate domenii...
— Ar trebui, poate, ca 

autorii articolelor funda
mentale să-și semneze tex
tele, pentru a le asigura o 
anumită autonomie în ca
drul orientării generale și 
a nu condamna lucrările 
la nivelul de reproducere 
sau adaptare a ideilor din 
enciclopedii existente. E 
necesar ca, urmînd liniile 
directoare trasate, lucră
rile să se bazeze pe concre
tizarea cunoștințelor, con
cepției, experienței și ac
tivității proprii a autorilor 
sau, în orice caz, pe elabo
rarea proprie, originală, a 
unor surse de informație
taica piujjnc, 
unor surse de 
primară.

— Academia 
for ce unește 
reprezentative 
intelectualității 
va avea o 
importantă 
rea acestor 
cest fapt va ______ ,
îndoială un nivel de înalt 
prestigiu, permițînd valori
ficarea unui amplu poten
țial științific.

— într-adevăr, membrii 
Academiei sînt larg re- 
prezentati în 
însărcinate cu 
rea și elaborarea marilor 
enciclopedii. De asemenea, 
împreună cu Comitetul de 
Stat pentru Cultură și 
Artă, Consiliul National al 
Cercetării Științifice. In
stitutul de studii istorice, și 
social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R. și Editura 
Enciclopedică avem sar
cina de a antrena în această 
activitate pe cei mai buni 
specialiști din unitățile de 
cercetare, din învățămîn- 
tul superior, din uniunile 
de creație și din alte in
stituții.

Rom&nă, 
cele mai 
forte ale 
românești, 
contribuție

la alcătui- 
lucrări. A- 
asigura fără

colectivele 
coordona-

opere mo 
o multitu*

dine de lucrări cu
caracter de largă 
informare

Convorbire cu Aurel Martin
redactor-șef al Editurii Enciclopedice Române

— Din programul de 
activitate al editurii, țin
tind să realizeze, in 
perspectivă, un sistem in
formational multilateral, 
se detașează, ca am
ploare și complexitate. 
Enciclopedia României și 
Marea Enciclopedie Ro
mână. Bănuiesc că vă a- 
flați, deocamdată, în sta
diul pregătirilor prelimi
nare.

I
— Editura e preocupată, la 

ora actuală, să definitiveze 
structura celor două ope
re, potrivit unui plan care 
să asigure unitatea de con
cepție și de tratare a fiecă
rei lucrări. Nu e cazul să 
intru în amănunte. E su
ficient să spun că e vorba 
de o complicată operație de 
selectare, sistematizare și 
coordonare a unui imens 
material, însumînd zeci de 
mii de termeni comuni (de 
specialitate) și proprii, de 
proportionarea lor într-un 
context cu nenumărate im
plicații lexicografice. Ope
rație, se înțelege, de oare
care durată, absolut obliga
torie însă, presupunînd tot
odată formularea unor cri
terii ideologice și științifice 
orientative prealabile, după 
care să se poată conduce 
uriașul colectiv de colabo
ratori chemat să elaboreze 
cele două mari enciclopedii. 
Ambele lucrări vor repre
zenta nu o simplă înșirui
re de articole-definiții, ci 
un vast și complex sistem 
informațional, în care fie
care termen va fi explicat 
și interpretat, fiecare per
sonalitate va fi caracteriza
tă și evaluată, fiecare fe
nomen va fi descris și dis
cutat, de pe poziții știin
țifice moderne. Ca și toate 
celelalte lucrări ale Editu
rii Enciclopedice, ele 
însemna, 
ternice 
cepției 
leniniste, 
societate. . . .
existenței și a istoriei, des
pre procesul de cunoaște-

re și despre ideea de pro
gres.

lor 
care 
rii 
mâne ?

Pînă la apariția ce- 
două mari lucrări, 
sînt planurile Editu- 
Enciclopedice Ro-

vor 
de asemenea, pu- 
afirmări ale con- 
noastre, marxist- 
despre univers și 
despre dinamica

— Vom pune la îndemî- 
na cititorilor o serie de lu
crări enciclopedice comple
mentare. Mai întîi, Micul 
dicționar enciclopedic, un 
instrument de informare 
rapidă și sigură, destinat u- 
nui public larg, 
mul cuprinde. în 
alfabetică, circa 
de articole, se 
tipar, iar la 
nului curent 
în vitrinele

Anul acesta vor apărea și 
alte lucrări de prestigiu. 
Istoria lumii în date (pri
ma de acest fel la noi) 
alcătuită de un colectiv 
sub îndrumarea acad. An
drei Oțetea, veritabilă 
mini-enciclopedie a cunoș
tințelor istorice, consemnea
ză cronologia datelor im
portante ale evoluției so
ciale, politice, culturale a 
omenirii pînă în zilele 
noastre. O cronologie si
milară, de astădață a civi
lizației românești, a fost în
tocmită de un colectiv de 
istorici sub conducerea 
prof. univ. C. C. Giurescu. 
Ambele lucrări vor fi foar
te utile surse de informa
re nu numai pentru spe
cialiști, ci și pentru mare
le public. Mai citez două 
lucrări colective cu carac
ter complex : Capitalele lu
mii și Porturile lumii.

Din categoria dicționare
lor de specialitate (formulă 
căreia îi acordăm un inte
res deosebit), aș remarca, 
în contextul aparițiilor din 
acest an, Dicționarul de pe
dagogie contemporană. Lu
crarea, cuprinzînd circa 
650 de articole (nume co
mune și proprii), e alcătui
tă sub redacția prof. dr. 
docent Ștefan Bîrsănescu,

Volu- 
ordine

70 000 
află sub 

finele a- 
va fi 

librăriilor.

— Planul de perspectivă 
cuprinde titluri de mare di
versitate tematică, elocven
te, cred, prin ele însele. 
Mi-aș îngădui să enumăr 
cîteva : Mică enciclopedie a 
României socialiste, Dicțio
nar geografie și istoric al 
României, Dicționar de fol
clor românesc, Dicționarul 
artei populare românești, 
Dicționarul prozatorilor ro
mâni, Dicționarul poeților 
români, Dicționar de perso
nalități românești, Enci
clopedia științelor naturii, 
Mic dicționar de știință și 
tehnică, Dicționar de socio
logie, Dicționar al mitolo
giilor, Dicționar al capodo
perelor literaturii univer
sale, Enciclopedia sporturi
lor, Lexicon teatral româ
nesc, Enciclopedia „Om- 
nia“ (sinteză a evoluției 
cunoștințelor umane des
pre natură, univers 
societate) și altele, 
parte din acestea 
contractate, altele sînt 
discuție ; 
caracter 
vor retine ... . __
fundamentali. Ele vor 
tisface nevoile de informare 
ale specialiștilor din di
versele domenii, ca și ale 
unei mari mase de iubitori 
ai culturii. Nu e lipsit de 
sens să remarc că ele vor 
înlesni substantial și dru
mul de acces spre elabora
rea celor două mari enci
clopedii. despre care am 
vorbit.

Și
O 

sînt 
în 

unele vor avea 
exhaustiv, altele 

doar termenii 
sa-

_— Editura Enciclopedi
că s-a făcut de pe acum 
cunoscută prin cîteva din
tre colecțiile sale. Ce ne 
puteți spune în legătură 
cu acest aspect ?
— Vom promova, desigur, 

și alte forme ale literaturii 
de informare științifică și 
culturală, în conformitate 
cu necesitățile societății 
noastre socialiste si cu ac
tualitatea diverselor pro
bleme legate de evoluția 
spirituală a umanității. E 
vorba de lucrări îmbrăți- 
șînd domenii variate ale 
științelor naturii și socie
tății. ale tehnicii contem
porane, ale filozofiei, ale 
istoriei, ale culturii și ar
tei, ale literaturii române 
și universale etc., lucrări 
de sinteză, micromonogra
fii, „introduceri". în genul 
celor publicate în colecții 
străine de prestigiu. Ti
nînd seama, evident, după 
natura colecției, de catego
ria cititorilor cărora li se 
adresează. O colecție, de 
pildă, cum e „Enciclopedia 
de buzunar" însumează, 
deocamdată, lucrări de 
strictă specialitate. Inten
ționăm să-i lărgim sensibil 
profilul Drin abordarea u- 
nor probleme de interes 
mai general și orin diversi
ficare tematică, anexîn- 
du-i, bunăoară, mai pro
nunțat, zone aparținînd ști
ințelor umaniste. Colecția 
„Pe harta lumii" își va îm- ■ 
bogăți, la rîndu-i, titlurile 
cu prezentarea sistematică a 
țărilor de Pe glob. Colecția 
„Orizonturi". Ia ora actua
lă cea mai variată sub as
pectul problemelor tratate, 
își va spori capacitatea de 
cuprindere și. firesc, și e- 
xigentele de esență calitati
vă. Colecția „Cunoștințe 
folositoare", continuînd 
mai vechi tradiții, va căuta, 
ca atît prin subiectele ata
cate cit și prin modul mai 
popular de expunere, să-și 
dovedească plenar utilita
tea. Nu mă îndoiesc că un 
atare program se va bucura 
de atentia și a colaborato
rilor și a marei mase de 
cititori.

Avem, așadar, o vedere 
de ansamblu asupra princi
piilor directoare și a pla
nului concret de desfășu
rare a activității enciclope
dice în țara noastră. Fără 
îndoială că izvorîte dintr-o 
asemenea concepție știin
țifică. urmărind să devină 
deopotrivă instrumente de 
cunoaștere și formare ideo
logică, lucrările ce vor 
vedea lumina tiparului vor 
da un impuls hotărîtor des
fășurării acestei activități, 
determinînd apariția ope
relor fundamentale de care 
are nevoie poporul nostru 
în înaintarea sa impetuoa
să către socialism.

Ion HOBANA
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Regăsim din nou, în actualitatea 
literară imediată, numele lui Marin 
Preda, 
volum 
listică 
autor. .... .
nuvele apărut în 1948, — „întîlnirea 
din pămînturi", — noua culegere cu
prinde lucrări în plus fată de aceea: 
nuvelele de mai mare amploare, 
„Desfășurarea", „îndrăzneala" si 
„Friguri", precum și alte cîteva mai 
scurte. Majoritatea nuvelelor incluse 
în acest volum premerg cronologic 
romanului de consacrare al lui Ma
rin Preda : „Moromeții" și ilustrează 
permanențele proprii autorului.

Fiind vorba de o reeditare, o cro
nică obișnuită este de prisos ; fiecare 
din nuvelele volumului și-a avut la 
timpul ei exegetii și a marcat mo
mente de răscruce — consemnate și 
ele ca atare — în evoluția prozei 
românești. Ne vom opri doar asupra 
acelor permanențe mai sus-amintite. 
asupra a ceea ce semnifică prezenta 
literară a lui Marin Preda. Nuvelele 
scriitorului se încadrează în temele 
și tipurile traditionale ale nuvelei 
românești. Prozator obiectiv, folo
sind mijloacele unei arte prin exce
lentă realiste, observator atent al 
realităților sociale, Marin Preda se 
situează evident în filiera lui Re- 
breanu sau Pavel Dan. Țăranul a- 
pare ca tip. cu elemente de biogra
fie generală, în mai toate nuvelele 
lui Marin Preda. Dar e remarcabilă 
o modificare a perspectivei : țăranul 
nu e interesant ca îns pitoresc, ci ca 
o conștiință care sesizează și oglin
dește subtil transformările petrecute 
în existența socială.

înclinat. în genere către o proză de 
pronunțată factură epică, autorul 
cultivă aici, cu talent exceptional, 
sondajul analitic ce pune în evidență 
problematica socială. Ca și în „Mo- 
rometii", această amplă și exemplară 
construcție epică inspirată din viața 
și frămintările țărănimii noastre, 
Marin Preda realizează tablouri so
ciale pregnante din lumea satului 
mai ales (dar si din alte zone de 
viată). Nuvela „în ceată", de pildă, 
e realizată sub forma unui monolog 
al lui Ilie Resteu, care relatează ne
dreptatea ce i s-a făcut, străbătînd 
toată gama de nuanțe de la simpla 
neînțelegere uimită, pînă la indigna
rea cea mai aprigă. Fără nici o in
tervenție a autorului, din simpla 
„transcriere" a unui monolog saca-

de astă dată în fruntea unui 
care reunește creația nuve- 

de pînă acum a prestigiosului 
Păstrînd titlul volumului de

dat, se deduce o întreagă situație 
socială, un aspect din viața satului 
din perioada premergătoare coopera
tivizării.

Alteori, din observarea stărilor 
sufletești, autorul urmărește să ex
tragă 
flăm 
vela 
tă si 
țanghel relatează un drum la mun
te, făcut în tovărășia vecinului Miai, 
cu niște porumb de vînzare. 
Povestind, cu o adevărată voluptate 
a istorisirii. Patanghel face însă ob
servații de fin comentariu psiho
logic cu privire la Miai, surprin- 
zînd — cu dezaprobare — crescîn- 
da „foame de avere" a acestuia. 
Patanghel prefigurează acel tip de

adinei semnificații morale. A- 
o astfel de modalitate în nu- 
„O adunare liniștită**, realiza- 
ea printr-un cvasimonolog. Pa-

note de lector

va în- 
desăvîr-

social

„țăran filozof** Pe care îl 
truchipa ulterior, în mod 
șit, Ilie Moromete.

Restructurarea peisajului 
românesc, transformările înnoitoare
petrecute în viata noastră socială nu 
rămîn fără ecou în creația nuve
listică a lui Marin Preda, care dă 
în acest sens două dintre cele mai 
reprezentative nuvele românești 
tratînd despre anii intrării satului 
pe făgașul revoluției socialiste: 
„Desfășurarea** și „îndrăzneala**. 
Tema lor este una etică, eroii Ilie 
Barbu și. respectiv. Anton Modan 
ilustrînd mutațiile de conștiință de
terminate de noile prefaceri din e- 
xistenta socială. Alături de conflic
tele ce se produc pe fundalul noi
lor. radicalelor schimbări sociale din 
lumea satului, Marin Preda urmă
rește frămintările interioare din 
conștiința eroilor săi. în nuvela ..în
drăzneala" este surprinsă plămădi
rea unei noi conștiințe, a unei re
structurări a personalității, par- 
curgînd drumul de la șovăială la 
„îndrăzneala" sigură de sine a u- 
nui Anton Modan. bunăoară, — re
structurare . determinată de contac
tul cu noile evenimente si realități 
sociale, cu ideologia înaintată a 
clasei muncitoare.

într-o nuvelă amplă care încheie 
prezentul volum, intitulată „Friguri", 
autorul relatează un episod din

lupta antilmperialistă a poporului 
vietnamez, fiind preocupat in spe
cial a revela semnificația simbo
lică a faptelor narate : crearea, de 
către un grup de partizani, a unei 
baze în vederea cuceririi aerodro
mului de la Kat-Bl și atacarea lui, 
acțiuni în care se întretese o vi
brantă idilă între partizanul Nang 
și Thanh, fata bolnavă de friguri. 
Destinul luptătorului Nang întru
chipează voința Si tenacitatea unor 
oameni însuflețiți de nobile idea
luri patriotice, capabili a rezista și 
lupta eroic pentru eliberarea pa
triei lor. Pe drept cuvînt s-a vor
bit. pornind de la această nuvelă, 
de un clasicism „sui-generis“ al lui 
Marin Preda : incidentalul e elimi
nat tinzîndu-se spre esentializare. 
spre luminarea unor date funda
mentale ale existentei umane. Fap
tele reale sînt investite aici cu o 
adîncă valoare simbolică. Deși în 
tradiția aceleiași detașate obiectivi
tăti. specifice prozei lui Marin Pre
da, nuvela „Friguri" ni se pare că 
vădește și o autentică undă de li
rism.

Marin Preda narează cu detașa
re, reținerea afectivă e prezentă me
reu. Limbajul e foarte concret, 
comparațiile si metaforele se rea
lizează prin termeni ce 
cotidiană, de universul 
păta astfel o puternică 
gestivă.

Noul volum,, reunind 
se de Marin Preda în 
aproape două decenii 
pune în lumină consecventa admi
rabilă a orientării scriitorului, me
reu preocupat a intui și înfățișa în 
tot ceea ce oferă mai semnificativ, 
viata satului românesc, universul 
lui de viată, problematica lui so
cială. Volumul reamintește, o dată 
în plus, că ne aflăm în fața 
unei personalități* scriitoricești de 
prim rang, al cărei talent s-a ma
turizat. ca și în romanele sale, în. 
efortul creator, tenace, de a oglindi 
artistic fenomenele si problematica 
umană caracteristice societății ro
mânești contemporane. împlîntată în 
fondul adine al realității socialiste, 
configurînd la un nivel artistic ex
cepțional universuri de viată, per
sonaje și situații reprezentative 
pentru epoca noastră. Marin Preda 
și-a cîștigat un loc proeminent în e- 
voluția literaturii românești actuale.

tin de viata 
rural si ca- 
valoare su-

nuvele scri- 
răstimpul a 
de creație.

Adriana ȚABIC
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teatr
q Filarmonica de stat „George 

Enescu" (Sala Mică a Palatului) : 
Concert dat de formația „Soliștii 
din București" a Conservatorului 
„Ctprfan Porumbescu" — 20. * 
Opera Română : Trubadurul —19,30. Teatrul de Operetă : Pa- J 

ganini — 19,30. < Teatrul de Co- \ 
mxicTîo, • ¥T/»îor<lc! FX on

i

j

medie : Ucigaș fără simbrie — 30. 
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : D-ale carnavalului — 20 ; 
(sala din str. Alex. Sahia): Dansul 
morții — 20. « Teatrul „C. I. 
Nottara" (sala Magheru) : Echili
bru fragil - 19,30 ; (sala Studio) : 
Enigmatica doamnă „M“ — 20. 
® Teatrul Mic : Prețul — 20. • 
Teatrul Giuleștl : Pălăria floren
tină — 19,30. 0 Teatrul „Ion 
Creangă": Poveste neterminată —
15.30. o, Studioul I.A.T.C., „I. L. 
Caragiaie" : Meșterul Manole —
19.30. « Teatrul „Țăndărică" (sala 
din Calea Victoriei) : Papuciada 
— 17 ; (sala din str. Academiei) : 
Tigrișoru! Petre — 17. « Teatrul 
de estradă „Ion Vasilescu": Hanul 
melodiilor populare — 20. • Cir
cul de stat : Selecțluni de primă
vară — 19.30.

F

tv
11,00 — Limba franceză. Lecția 

56 (reluare) 11,30 — Limba en
gleză. Lecția 55 (reluare). 12,00 — 
TV pentru specialiștii din indus
trie. Chimie. Noutăți în industria 
de lacuri șl vopsele (reluare). 
12,30 — închiderea emisiunii de 
dimineață. 17,30 — Telex TV. 17,35 
— TV pentru specialiști. Medi
cină : Diagnosticul precoce și 
tratamentul în luxația congeni
tală a șoldului. Prezintă conf. dr. 
Aurel Denischi. 18,05 — Limba 
germană. Lecția 53. 18,30 — „Sub 
ram de măr" — emisiune pen
tru tineret. 19,00 — Telejurnalul 
de seară, o Buletinul meteorolo
gic o . Publicitate. 19,30 — Muzică 
populară românească cu Ioana 
Cristea, Aurel Ioniță și formația 
condusă de Ionel Dinlcu. 19,45 — 
Monografii contemporane. „Ado
lescența unui oraș". Orașul Vic
toria la 20 de ani de existență. 
Emisiune de Ion Sava. 20,05 — 
Tele-ctnemateca. „Cele 4 zile ale 
orașului Neapole — producție a 
studiourilor italiene. 21,55 — Dia
log cu telespectatorii. Prezintă 
Tudor Vornicu. 22,10 — Avanpre
mieră. 22,25 — Lira — „Această 
țară" — versuri de Mihal Beniuc, 
Virgil Teodorescu, 
Adrian Păunescu, 
Connerth. 22,35 — 
primăvară — muzică ușoară cu 
Luiza Costache și Dorin Anas- 
tasiu. 23,00 — Telejurnalul de 
noapte. 23.10 — închiderea emi
siunii.

Szasz lanoș, 
Ion Pop, A.

Armonii dș
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& valoros
tolectiv artistic
PE MARGINEA SPECTACOLELOR 

TEATRULUI DRAMATIC DIN SKOPLJE
Zilele acestea, colectivul teatrului 

din Skoplje a fost oaspetele bucu- 
reștenilor după un turneu susținut 
la Timișoara, Brașov și Sibiu, mar
cat de prețuirea publicului si a cri
ticii. Două seri la rînd spectatorii 
din Capitală au putut urmări două 
spectacole interesante, diverse ca 
factură, semnificative ca repertoriu 
St orientare programatică a teatru
lui.

Fugara de Vasil Iliovski, e 
cunoscută comedie de moravuri 
prima lucrare dramatică scrisă 
limba macedoneană, datînd din 
nul 1927, mareînd deci un mo
ment în istoria culturală a Iugo
slaviei. In lumea unui sat macedo
nean se desfășoară intriga drama
tică aparent simplă a acestei piese, 
în coordonatele unei iubiri dintre o 
fată bogată și un băiat sărac — iu
bire căreia îi stau potrivnici pă
rinții fetei. De fapt, aproape schi
țat. conflictul dă posibilitatea auto
rului de a surprinde si desena ti
pologii, caractere, de a fixa mici 
scene de moravuri în ipostazele li
nei fresce colorate, bogată în cîn- 
tece si dansuri populare. Dincolo de 
valențele literare ale textului, spec
tacolul a ilustrat astfel și bogă
țiile folclorice îmbietoare ale po
porului vecin si prieten. Regia 
(Teodorka Kondova-Zafiroskal, sce
nografia (Dimitar Condovski) și au
toarea costumelor (Rada Petrova- 
Malchici) au luminat din plin lu
mea aceasta a satului macedonean 
într-o acțiune scenică mereu vie, 
dezvăluind suculent laturile vieții 
sociale si sufletești a eroilor în
tr-un amestec foarte plăcut si bine 
echilibrat de lumini, cîntece si cu
lori. Prezenta actorilor Ion Isaia și 
Mara Isaia care au reliefat cu sub
tilitate artistică tipologia eroilor a 
fost dublată valoric și de efortul pe 
care aceștia l-au făcut pentru a 
prezenta o bună parte din specta
col în limba română. Gratia fireas
că a Snejanei Mihailovici (Lence — 
„fugara"), care își urmează chema
rea iubirii, prestanța lui Stevo Spa- 
sovski (tînărul țăran sărac), compo
ziția discret comică a lui Ațo Iva- 
nouski, compozițiile Anghelinei Iva- 
novska. Mititei Stoianova și ale ce
lorlalți membri ai ansamblului au 
completat creator cadrul acestui 
spectacol popular în sensul major 
al noțiunii, pe baza unui text si azi

o

în
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o A trăi pentru a trăi : PATRIA 
— 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30,
SALA PALATULUI — 17 (seria de 
bilete — 2850) ; 20,15 (seria de bi
lete - 2853).
® Paradisul îndrăgostiților : RE
PUBLICA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19 ; 21,15.
• Pe urmele șoimului : LUCEA
FĂRUL - 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18 30 ; 21, BUCUREȘTI — 8,45;
11 ; 13,15 ; 16 ; 18,30 ; 21.

Comedianții : FESTIVAL —
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20,15, MODERN — 
10 ; 14 ; 17 ; 20.
o Vremuri minunate la Spessart : 
FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30, GRIVIȚA — 9 ; 11.15 ;
16 ; 18,15 ; 20,30.
© Numai o singură viață : 
TORIA - 9 ; 11,15 ; 13.45 ;
18.30 ; 20,45.
• Eclipsa : CENTRAL — 
12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.
e Ceasul căpitanului Enrico 
MINA — 8,45—16,45 în continuare ; 
18,45 ; 20,30.
• Cocoțatul : CINEMATECA —
10 : 12.30 ; 14.30.

e La Est de Eden : DOINA — 
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, BU- 
CEGI — 9,30 ; 12 ; 15.30 ; 18 ; 20,30, 
VOLGA — 9—15,45 in continuare ; 
18,15 ; 20,30.
O Program pentru copii : DOINA 
— 9 ; 10.

16 ;

13,30 ;

VIC-
16.15 ;

9,30 ;

: LU-

cinema

0 Vîrstele omului : UNION —
15.30 ; 18 ; 20,30.
o Program de filme documen
tare românești în premieră : 
TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
0 Noaptea e făcută pentru... a 
visa : FEROVIAR — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 Î 18,30 ; 21, EXCELSIOR 
- 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 : 18,30 ; 21.

MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
18,15 ; 20.30.
e Rlo Bravo : ÎNFRĂȚIREA 
TRE POPOARE — 15,30 ;
MUNCA — 15,30 ; 19.
0 Pașa : BUZEȘTI — 15,30 ; 
FLACĂRA — 15,30 ; 16.
o Tata : FLACĂRA — 20,30.
0 Ultima noapte a copilăriei : 
BUZEȘTI — 20,30.
0 Rolls Royce-ul galben ; Totul 
pentru rîs : DACIA — 8,15—19,45 
în continuare.
0 Pe teren propriu : UNIREA — 
15,30 ; 20,30.
0 Montparnasse 19 : UNIREA 
— 18.
0 Expresul colonelului von Ryan : 
LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,30, FEREN
TARI — 15,30 ; 18 ; 20.15.
0 Pentru încă puțini dolari : 
DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20, 
POPULAR - 15,30 ; 18.
0 A fost odată un moș șl o babă : 
POPULAR — 20,30.
0 Răutăciosul adolescent: GIU- 
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, MIO
RIȚA — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17,30 : 20.

18,

1

viabil, după mai bine de patru de
cenii de la data elaborării sale.

Dacă Iliovski a fost un autor ne
cunoscut pînă acum publicului ro
mânesc. în schimb Branislav Nușici 
a fost mult jucat pe scenele noastre 
cu Doamna Ministru. Doctor în .fi
lozofie. iar multe alte piese au pri
lejuit adaptări radiofonice. Răposa
tul. piesa jucată de colectivul din 
Skoplje, e așa cum bine a intitu
lat-o autorul, o „farsă tragi-comi- 
că“ : aparenta farsă și reala trage
die a unui om. care, crezut decedat 
(și de fapt doar plecat temporar din 
tară), reapare printre cei care l-au 
moștenit, în casa în care presupusa 
sa văduvă a început o nouă viată. 
Povara prezenței sale nedorite naște 
o mică conjurație menită a-l pre
zenta în ochii opiniei publice drept 
un dușman al societății, cu scopul 
evident ca „răposatul" să fie lichi
dat cu adevărat. Frescă de mora
vuri si violentă satiră politică, pie
sa e reprezentativă pentru Nușici, 
cel care milita pentru un „teatru 
combatant", o „literatură aplicată in 
slujba adevărului social". Nu de
geaba creația sa dramatică a fost 
deseori comparată atît datorită te
melor cit si metodelor de creație 
cu cea a marelui nostru Caragiaie.

Subiectul „Răposatului", alternan
ța _ de grotesc și pamflet viu, des
chis, tipologia oarecum mai puțin 
obișnuită au invitat colectivul tea
tral din Skoplje de astă dată la un 
spectacol în egală măsură grotesc 
— în sensul obținerii unor efecte 
ascuțit satirice, și în același timp 
polemic.

Ca atare, au fost folosite uneltele 
unui teatru spectaculos în expresi
vitate, și prin efecte groase de ma
chiaj, și prin costumație și recuzita, 
insolită. într-un cadru scenic redus 
la un simplu chenar căptușit cu 
jtirnale (al căror rol în acțiune e 
subliniat simbolic) în loc de pereți 
și prin care eroii trec din lumea 
exterioară în aceea a acțiunii sce
nice. Pendulînd astfel cu pondere 
artistică, fără a cădea în exercițiu 
gratuit, interpreta au obținut un 
succes deosebit atît în scenele de 
comic truculent (admirabila lectură, 
colectivă a ziarului sau discursul 
ministrului Giurici de ne o tricicle
tă, susținut cu aplomb și vervă de 
Ion Isaia). Deci, după spectacolul 
popular cu Fugara, actorii macedo
neni au dovedit că stăpînesc în e- 
gală măsură limbajul esențializat, 
modalitatea unui teatru violent, in
genios, dar nu mai puțin artistic. 
Regia lui Liubișa Gheorghievski 
care semnează și scenografia alături 
de Giinther Cube a pus în lumină 
si valoare, cu o inventivitate nese
cată un grup de excelenți adori, 
creatori de tipuri tragi-comice ca 
Teodorka Kondova, Krum Stoianov 
(actor de mare fantezie comică, po- 
sedînd un foarte variat registru in
terpretativ), Mara Isaia (cu un umor 
de bună calitate), Dimitar Gheșov- 
slci. Sisman Anghelovski, Toma Vi
dov.

Bine alese, ambele piese, pentru 
a face cunoștință cu posibilitățile 
multiple, diverse ale teatrului din 
Skoplje, au fost edificatoare, subli
niate de publicul bucurestean prin 
sincere și entuziaste aplauze.

Vizita Teatrului dramatic din 
Skoplje, semnificativă pentru boga
tele schimburi culturale 
rile noastre, s-a bucurat 
primire ce a răsplătit și 
tentică a artiștilor săi. 
dramatice prezentate.

dintre tă- 
de o caldă 
creația au-- 
si textele

Alecu POPOVICI
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SOSIREA UNEI DELEGAȚII
GUVERNAMENTALE

A R. S. CEHOSLOVACE
Marți dimineața a sosit în Capi

tală o delegație guvernamentală a 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
condusă de Vaclav Vales, vicepreșe
dinte al guvernului federal, pentru a 
participa la deschiderea Expoziției 
industriale cehoslovace.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de Ion

Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Dumitru Bejan, prim- 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior, Vasile Șandru, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

A fost prezent Karel Kurka, amba
sadorul Cehoslovaciei la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Primire Ea Consiliul de Miniștri
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri, Ion Pățan, a primit marți la 
amiază delegația guvernamentală a 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
condusă de Vaclav Vales, vicepreșe
dinte al guvernului federal.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au luat 
parte Dumitru Bejan, prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
Vasile Șandru, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Cristinel Vîl-

1
ciu, adjunct al ministrului energiei 
electrice.

A participat Karel Kurka, amba
sadorul Cehoslovaciei la București.

Cu acest prilej, au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea relații
lor de colaborare economică între 
cele două țări.

*
In aceeași zi, tovarășul Ion Pățan 

a oferit un dineu în cinstea oaspeți
lor cehoslovaci.

(Agerpres)

Recepție cu prilejul sărbătorii naționale 
a Japoniei

Marți la amiază, ambasadorul Ja
poniei la București, Toshio Mitsudo, 
a oferit a recepție în saloanele 
ambasadei cu prilejul sărbătorii na
ționale a țării sale.

Au participat Mia Groza, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
Mihai Marin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Vasile Răuță, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior, reprezentanți ai altor ministe
re, conducători de instituții centrale,

oameni de știință, artă și cultură, 
ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice și alți membri ai corpului 
diplomatic.

★
Cu ocazia sărbătorii naționale a 

Japoniei, ambasadorul acestei țări Ia 
București, Toshio Mitsudo, a rostit 
marți seara o cuvîntare Ia posturile 
românești de radio și televiziune.

(Agerpres)

CRONICA
Prin decret al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Gheorghe Cioară a fost 
eliberat din funcția de ministru al 
comerțului exterior și numit în 
funcția de prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
cu rang de ministru și membru al 
Consiliului de Miniștri.

Prin alte decrete ale Consiliului 
de Stat, tovarășul Cornel Burtică a 
fost rechemat din calitatea de am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Ro
mânia în Italia, Maroc și Malta și 
numit în funcția de ministru al co
merțului exterior.

Plecarea delegației de activiști
ai P.C.

Marți a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre patrie, delegația 
de activiști ai P.C. Bulgar, con
dusă de Nencio Stanev, membru 
supleant al C.C. al P.C.B., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Loveci al P.C.B., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de 
schimb de experiență în țara 
noastră.

în timpul șederii în România, 
delegația a fost primită la C.C. al 
P.C.R. de către tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a avut convorbiri la Consiliul E- 
conomic, comitetele județene

Bulgar
Neamț și Suceava ale P.C.R., Mi
nisterul Economiei Forestiere și a 
vizitat obiective economice, știin
țifice și social-culturale din Capi
tală, precum și din județele Neamț, 
Suceava, Bacău, Brașov și Prahova.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost însoțită de 
tovarășii Mihai Florescu, membru 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului Economic, de activiști 
de partid.

Au fost de față Gheorghi Bog
danov, ambasadorul R.P. Bulgaria 
la București, și membri ai amba
sadei.

Funeraliâte iui
Juan Modesto Guiloto

INFORMAȚII Telegramă

vremea
UJIMWEJJIHUHIUMULl»—MW

Ieri în țară : vremea s-a menținut 
călduroasă mai ales în vest. Cerul a 
fost variabil, cu înnorări mai accen
tuate în regiunea subcarpatică a 
Munteniei, în sudul Moldovei și în 
Dobrogea, unde s-au semnalat aver
se lol'alf Ssoțite de descărcări elec
trice. VintuJ a suflat în general slab, 
cu unele intensificări în estul țării, 
din sectorul nord-estic. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 10 gra

de la Sulina și 26 de grade la Gura- 
honț.

în București: vremea s-a menținut 
călduroasă, cu cerul variabil. A 
plouat slab. Temperatura maximă a 
fost de 23 de grade.

Timpul probabil pentru 1, 2 și 3 
mai: vremea devine ușor, insta
bilă, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi de scurtă durată. Vînt po
trivit, cu intensificări temporare. 
Temperatura în scădere ușoară. Mi
nimele vor fi cuprinse între 2 și 12, 
iar maximele între 12 și 22 de grade, 
în munți, la peste 2 000 de m. altitu
dine, lapoviță și ninsoare.

în București : vremea devine ușor 
instabilă. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi de sburtă durată. Vînt 
potrivit. Temperatura în scădere u- 
șoară.

în cursul zilei de marți, Mircea 
Malița, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, a primit pe dr. Leo 
Kaprio, directorul Biroului regional 
pentru Europa al Organizației Mon
diale a Sănătății, care face o vizită 
în țara noastră.

★

Delegația Confederației Sindicate
lor din Finlanda — S.A.K. — con
dusă de Arvo Hautala, al doilea pre
ședinte al Confederației, care, la in
vitația Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România, 
se află în vizită în țara noastră, a 
fost primită marți la Consiliul Cen
tral al U.G'.S.R. de tovarășul Con
stantin Drăgan, prim-vicepreședinte 
al consiliului.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au par
ticipat Larisa Munteanu, secretar aj 
Consiliului Central, șefi de secție și 
adjuncți de șefi de secție la Consiliul 
Central al U.G.S.R.

★

Marți la amiază, Vasile Dinu, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, a oferit în 
saloanele restaurantului Athenee 
Palace un cocteil cu prilejul tur
neului întreprins la București de co
lectivul Teatrului muzical „Ștefan 
Makedonski“ din Sofia.

Au luat parte Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, funcționari superiori din 
M.A.E., artiști și alți oameni de cul
tură. Au participat, de asemenea, 
Gheorghi Bogdanov, ambasadorul 
Bulgariei Ia București, și membri ai 
ambasadei.

Dr. Leo Kaprio a ținut marți dimi
neața la Centrul de documentare 
medicală al Ministerului Sănătății o 
conferință despre activitatea și preo
cupările Biroului regional pentru Eu
ropa al O.M.S. Au fost prezenți prof, 
dr. Ion Moraru, adjunct al ministru
lui sănătății, funcționari superiori din 
acest minister, conducători și cerce
tători ai unor institute de cercetări 
medicale.

★

în Capitală a avut loc o conferință 
de presă organizată de Comandamen
tul pompierilor, în cadrul căreia re
dactori ai presei centrale și locale 
au fost informați asupra unor as
pecte ale activității de pază contra 
incendiilor desfășurate de pompierii 
militari și formațiunile civile. Au 
fost, de asemenea, amintite rezulta
tele muncii de cercetare științifică 
în domeniul pazei contra incendiului, 
propagandei în favoarea prevenirii 
incendiilor. Ziariștii au fost infor
mați despre unele acțiuni care ur
mează a avea loc în cursul acestui 
an, printre care organizarea unei 
campanii de pază în timpul lucrărilor 
agricole, în păduri și obiectivele de 
interes turistic, desfășurarea la Bucu
rești a unei consfătuiri cu caracter 
internațional a pompierilor și a unor 
concursuri internaționale cil aspect 
profesional și sportiv. în cadrul con
ferinței de presă s-a făcut un apel 
către toate întreprinderile, institu
țiile, cetățeni de a sprijini activ ac
țiunile pentru prevenirea incendiilor, 
de a întări exigența în aplicarea 
normativelor emise de organele de 
resort.

(Agerpres)

Tovarășul Ștefan Voitec, preșe
dintele Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, a 
adresat tovarășului Alexander 
Dubcek o telegramă de felicitări cu 
prilejul alegerii sale în funcția de 
președinte al Adunării Federale a 
Republicii Socialiste Cehoslovace.

Folosesc acest prilej — se spune 
în telegramă — pentru a-mi expri
ma convingerea profundă că rela
țiile de prietenie tradițională și co
laborare frățească dintre România 
și Cehoslovacia se vor dezvolta 
continuu, spre binele popoarelor 
noastre prietene, al cauzei socialis
mului și păcii în lume.

FRAGA 29. — Corespondentul
Agerpres, E. Ionescu, transmite : 
La Praga au avut loc marți funera
liile lui Juan Modesto Guiloto, mem
bru al C.C. al P.C. din Spania, ge
neral al armatei populare republi
cane spaniole, erou al războiului na- 
țional-revoluționaf din Spania, care 
a încetat din viață la Praga, în urma 
unei lungi și grele suferințe.

La funeraliile lui Juan Modesto 
au fost prezenți numeroși membri 
ai Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C. din Spania, în frunte cu Dolo
res Ibarruri, , președintele C.C. al 
P.C., și Santiago Carillo, secretar ge
neral al partidului. Au fost prezen
te. de asemenea, numeroase delega
ții din țările Europei și ale Americii 
Latine, delegații ale unor partide co
muniste și muncitorești și foști 
membri ai brigăzilor internaționale 
care au luptat în Spania. Delegația 
C.C. al P.C.R. a fost formată din to
varășii Mihai Burcă și Valter Ro
man, membri ai C.C. al P.C.R. Au 
participat personalități ale vieții po
litice din Cehoslovacia.

în fața catafalcului dispărutului a 
fost aliniată o companie de onoare, 
formată din militari ai armatei 
populare cehoslovace.

Din partea C.C. al P.C.C. a adus 
un ultim omagiu dispărutului, B. Las- 
tovicka, membru al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia.

A luat apoi cuvîntul Dolores Ibar
ruri, care a spus :

Mare este emoția noastră văzînd 
că s-au adunat aici tovarăși din toa
te țările Europei, reprezentanți ai 
foștilor luptători din brigăzile inter
naționale, care au luptat pentru li
bertatea noastră și pentru libertatea 
patriilor lor pe cîmpurile de luptă 
ale Spaniei, înscriind pagini de 
eroism nemuritor.

Astăzi, cu durere în suflet, ne-am 
adunat aici pentru a aduce ultimul

omagiu tovarășului și prietenului 
nostru Juan Modesto, unul din marii 
eroi ai războiului nostru national- 
revoluționar, membru al C.C. al P.C. 
din Spania și primul general al ar
matei populare republicane spaniole.

întreaga sa viață a fost im
pregnată de sentimentul datoriei față 
de partid și de popor. Partidul comu
nist putea conta totdeauna pe el, el 
fiind unul din stîlpii cei mai siguri ai 
partidului, atît în timp de pace, cît 
și în timp de război.

A vorbi de tovarășul Modesto în
seamnă a vorbi de organizarea mili
țiilor antifasciste în țara noastră, el 
fiind unul din cei mai activi anima
tori ai acestora.

Aceasta înseamnă evocarea muncii 
grele, ilegale, sub conducerea neuita
tului nostru Jose Diaz și a lui Pedro 
Checa. înseamnă a ne aduce aminte 
de lupta pentru crearea frontului 
popular. înseamnă organizarea rezis
tenței armate împotriva rebeliunii 
fasciste, înseamnă crearea regimentu
lui 5.

A vorbi de tovarășul Juan Modesto 
înseamnă a vorbi de „companiile de 
oțel", de gloriosul batalion „Thăl- 
mann".

Viața și activitatea politică și mili
tară a tovarășului nostru Juan Mo
desto ca comunist și combatant al 
armatei populare fac parte insepara
bilă din istoria patriei noastre, re
prezintă un exemplu strălucit pentru 
comuniștii și tinerele generații care 
intră astăzi pe arena luptei împo
triva dictaturii franchiste și pentru 
democratizarea Spaniei.

Tovarășul Modesto a murit.
Dar partidul comunist, căruia tova

rășul nostru de neuitat i-a dedicat 
tot ce a avut mai bun în viața sa, 
trăiește, crește și se dezvoltă și re
prezintă una din principalele forțe 
în lupta pentru răsturnarea dictatu
rii, pentru stabilirea unui regim de
mocratic în țara noastră.

LISTA DE ClȘTIGURI C.E.C. IN AUTOTURISME-Trim. 1-1969
Numărul 
libretului 
câștigător

Numărul 
libretului 
cîștigător

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 
cîștigător

Numărul 
libretului 
cîștigător

UN AUTOTURISM 
MERCEDES 190

1 703-1-8207

UN AUTOTURISM
VOLGA M. 21

> A 747-1-374

UN AUTOTURISM 
RENAULT 16

3 709-217-991

UN AUTOTURISM 
FIAT 124

4 740-1-954

UN AUTOTURISM 
RENAULT 10

5 730-1-615

CÎTE UN AUTOTURISM
DACIA 1100

6 701-203-2631
7 702-1-11589.
8
9

702- 108-1675
703- 809-830

10 732-1-13650
11 709-1-11847
12 709-1-31097
13 724-104-8404
14 710-1-5201 >
15 710-127-115
16 715-1-33135
17 754-1-5157
18 716-1-15066
19 748-1-3186
20 717-216-1864
21 730-1-935
22 719-203-3296
23 727-1-12691
24 744-205-220
25 750-1-13118
26 740-1-3022
27 736-1-8629
28 736-212-4565
29 741-1-5978
30 723-103-3679
31 743-1-23204
32 747-1-3968
33 752-1-10678
34 704-25-427
35 731-103-11513
36 731-111-4294
37 761-208-13260
38 766-1-10016
39 762-1-15624
40 734-103-14815
41 764-1-7084
42 759-1-23674
43 759-1-52396
44 759-205-3987
45 760-1-13292
46 760-206-9749
47 765-1-3904

CÎTE UN AUTOTURISM
MOSKVICI 408

48 702-1-5960
49 713-1-1293
50 703-1-7086
51 732-1-8869
52 709-1-3381
53 709-1-28490
54 724-104-3816
55 710-1-626

56 710-119-691
57 715-1-29268
58 715-207-1060
59 716-1-10845
60 748-202-601
61 717-1-15937 •
62 749-1-2665
63 719-222-340
64 727-1-9934
65 741-212-574
66 750-1-8070
67 734-1-6924
68 710-204-816
69 736-1-25628
70 741-1-1863
71 723-102-2122
72 743-1-20091
73 725-414-13
74 752-1-298
75 753-1-1902
76 731-103-2974
77 731-106-16441
78 761-208-6649
79 762-207-8644
80 762-1-12284
81 734-103-7798
82 763-202-1643
83 759-1-14099
84 759-1-48055
85 759-1-64514
86 760-1-501
87 760-206-5652
88 760-202-5247
89 709-213-268

CITE UN AUTOTURISM 
SKODA 1000 M.B.

138 709-217-1026
139 708-1-3551
140 733-201-4680
141 715-1-21700
142 715-1-39835
143. 711-506-28
144 716-203-1432
145 717-1-10492
146 724-1-6324
147 719-217-517
148 727-1-882
149 741-201-93
150 745-1-1200
151 703-522-222
152 736-202-1233
153 736-1-21435
154 719-715-55
155 745-2-2386
156 743-1-14350
157 743-209-192
158 728-1-2296
159 752-201-2545
160 723-1-1119
161 731-106-10470
162 761-205-13249
163 762-207-32
164 733-110-928
165 762-210-2973
166 763-1-5426
167. 764-208-2647
168 759-1-40520
169 759-1-60740
170 738-103-5570
171 760-1-23856
172 760-201-3338
173 736-212-2997

Astăzi la Paris

Franța-România,
la fotbal

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99 

100 
101 
102
103
104
105
106
107
108 
10!) 
110 
111 
112
113
114
115
116
117
118
119
120 
121 
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

719-212-646 
702-1-17811
735- 1-9096
732- 227-40
705- 1-2542 
709-1-22112 
709-215-302
708- 1-719
733- 201-1116 
715-1-18423
715- 1-38776 
711-107-286
716- 215-1951
717- 1-7516 
724-1-4473 
719-1-5600 
707-204-201 
763-213-27 
750-201-1401
706- 201-529 
746-1-2475
736- 1-19742
736- 208-2227 
745-201-347 
743-1-11976 
743-208-394 
726-711-75 
752-1-18066 
739-213-96 
731-106-6837 
761-205-11170
761- 201-2774 
766-201-2803
762- 201-10591
763- 1-1645
764- 206-3625 
759-1-37949
759- 1-59238 
738-103-97
760- 1-22497
737- 113-1116 
701-532-131
701- 201-1148 '
702- 218-543 
735-177-24 
758-213-214 
705-204-359
709- 1-23951

UN AUTOTURISM 
RENAULT DAUPHINE- 

GORDINI

174 723-1-541

CÎTE UN AUTOTURISM 
TRABANT 601

175 701-205-1206
176 702-1-12944
177 735-1-453
178 703-809-2692
179 732-1-14589
180 709-1-13894
181 709-201-180
182 724-104-9279
183 710-201-98
184 715-1-2989
185 715-1-34029
186 754-1-6143
187 716-1-15978
188 748-1-3967
189 713-101-638
190 731-1-1302
191 719-203-4534
192 727-235-762
193 722-213-747
194 750-1-14063
195 740-1-3849
196 736-1-10860
197 736-212-6067
198 741-9-319
199 / 723-140-38
200 743-1-24066
201 747-1-4849
202 752-1-12237
203 726-1-308
204 731-103-12847
205 731-111-5398
206 761-208-14553
207 766-1-11622
208 762-201-726
209 734-103-16235
210 764-1-8251
211 759-1-25957
212 759-1-53593

213 759-205-4986
214 760-1-15231
215 760-207-1405
216 765-1-5491
217 702-1-8524
218 713-25-68
219 703-1-8111
220 732-1-11066
221 709-1-7086
222 709-1-29507
223 724-104-5916
224 710-1-2920
225 710-119-2544
226 715-1-30925
227 754-1-1885
228 716-1-12710
229 736-210-488
230 717-1-16890
231 749-213-63
232 715-708-940
233 727-1-11096
234 741-212-2458
235 750-1-10463
236 703-616-4
237 736-1-1602
238 736-1-26479
239 741-1-3729
240 723-103-754
241 743-1-21266
242 747-1-644
243 752-1-5613
244 704-1-1702
245 731-103-7170
246 731-106-17378
247 761-208-9846
248 766-1-4973
249 762-1-13677
250 734-103-11043
251 764-1-2293
252 759-1-17780
253 759-1-49859
254 759-1-65356
255 760-1-6885
256 760-206-7666
257 760-202-6696
258 760-1-14966
259 706-1-532
260 702-1-16785
261 735-1-7772
262 706-314-700
263 705-1-364
264 709-1-20180
265 709-211-404
266 721-1-1859
267 722-306-490
268 715-1-15141
269 715-1-37711
270 711-102-3638
271 716-209-629
272 717-1-3634
273 724-1-1282
274 719-1-4008
275 711-203-1098
276 762-203-135
277 754-205-1030
278 750-211-2167
279 746-1-1038
280 736-1-17771
281 736-279-1045
282 758-1-1685
283 743-1-9419
284 743-207-405
285 755-201-811
286 752-1-17003
287 739-1-2239
288 731-106-1231
289 761-205-8632
290 761-208-18329
291 766-1-15592
292 762-201-9304
293 734-103-20427
294 764-206-1259
295 759-1-35336
296 759-1-57811
297 764-202-3032
298 760-1-21022
299 760-208-2763
300 701-203-2831

Știri culturale->
- ■

Teatrul muzical „Ștefan Make- 
donski" din Sofia, și-a încheiat 
marți seara turneul în tara noastră 
cu un spectacol în care a prezen
tat, pe scena Operetei bucureștene, 
opera bufă „Girofle-Girofla" de 
Charles Lecocq. Lucrarea compozi
torului francez a avut ca interprets 
pe Boris Stamenpv. Tvetana Gola- 
nova, Diana Popova, Todor Pantev, 
Hrisand Băcivarov. Liubcio Avra
mov, Liliana Kisiova, Sabina Tean- 
kova. Petăr Kadiev. La pupitrul 
orchestrei bulgare s-a aflat compo
zitorul si dirijorul Viktor Raicev, 
artist emerit. Acțiunea operei, mon
tată de regizorul Gheorghi Părva- 
nov. s-a desfășurat în cadrul sce
nografic semnat de Mihailena Nai- 
denova. La realizarea spectacolului 
si-au mai dat concursul maestra de 
balet Feo Mustakova-Ghenadieva și 
dirijorul corului, Ianko Tuntov.

Printre persoanele oficiale pre
zente la spectacol, care a fost pri
mit cu căldură de publicul nostru, 
se aflau Vasile Dinu, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură si Artă, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
precum și Gheorghi Bogdanov, am
basadorul Bulgariei la București, și 
membri ai ambasadei.

In parcul din centrul municipiu
lui Rm. Vîlcea a avut loc, marți, 
solemnitatea dezvelirii unei statui a 
lui Mircea cel Bătrîn, ridicată în 
memoria marelui domnitor, care 
și-a petrecut o parte din viată pe 
aceste meleaguri. Statuia este opera 
sculptorului Ion Irimescu.

La festivitate au luat parte re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, cadre didactice, 
elevi. Gheorghe Rizescu, primarul 
municipiului, și Vasile Roman, pre
ședintele Comitetului județean de 
cultură si artă, au evocat persona
litatea domnitorului.

(Agerpres)

LISTA DE ClȘTIGURI
la depunerile pe libretele de economii 

pentru construirea de locuințe 
TRAGEREA LA SORTI 

TRIMESTRUL 1/1969

Cîștigătorilor care nu se prezintă 
la filiala C.E.C., în termen de 30 de 
zile de la data tragerii, li se vor 
plăti cîștigurile în numerar (valoa
rea autoturismului mai puțin contri
buția de 5 000 lei).

Fiecare titular de libret poate be
neficia într-o perioadă de un an de

un singur cîștig în autoturisme, cele
lalte cîștiguri se plătesc în numerar. 
Toț în numerar se achită cîștigurile 
titularilor care și-au cumpărat auto
turisme pe bază de depuneri la 
C.E.C. în cursul anului premergător 
tragerii la sorți.

Cîștigătorii de autoturisme în

scriși pentru procurare de autotu
risme, în cazul în care doresc să pri
mească autoturismul cîștigat, vor re
nunța în prealabil, pe bază de cerere, 
la procurarea autoturismului prin 
C.E.C. în caz contrar cîștigul se achi
tă în numerar.
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1 3244 831-106-405 45 000 45 000
1 3843 862-207-159 35 000 35 000
1 5189 859-1-1874 20 000 20 000
1 1119 818-1-50 15 000

1 1 801-203-1 15 000
1 1381 842-1-28 15 000
1 5483 859-1-2377 15 000
1 5712 859-1-2718 15 000
1 5953 838-103-373 15 000
1 2257 836-1-523 15 000
1 564 809-1-836 15 000
1 5961 838-103-388 15 000
1 279 803-203-18 15 000
1 6696 865-1-499 15 000
1 3918 862-207-495 15 000
1 2105 836-202-109 15 000
1 2502 843-1-531 15 000
1 5204 859-1-1902 15 000
1 6606 860-201-258 15 000 240 000

19 TOTAL: 1 340 000

PARIS, 29 (prin te
lex). — Fotbalul nu 
este cel mai comod su
biect de conversație 
pentru parizianul obiș
nuit, deoarece epoca de 
aur a lui Kopa și Fon
taine. a imprimat în 
memoria -tribunelor 
franceze un etalon al 
valorii în comparație cu 
care se judecă foarte 
sever, de fiecare dată, 
speranțele de reîncoro- 
nare a sportului-rege, 
nu numai cu nume noi 
dar si cu rezultate.

Tocmai de aceea 
Georges Boulogne, în 
calitatea sa de selecțio
ner al echipei Franței 
si de director al scolii 
naționale de antrenori, 
crede, pe bună drep
tate, că recentele vic
torii ale „speranțelor" 
fotbalului francez (5—3 
cu Real Madrid și 2—0 
cu reprezentativa echi
valentă a Italiei) dau 
dreptul la optimism 
numai dacă ultima în- 
tîlnire internațională 
din acest sezon, cea de 
miercuri cu echipa 
României, îl va con
firma.

Pregătirile pentru a- 
ceastă partidă au în
ceput de luni la Chan- 
tilv. unde și-au fixat 
întâlnire cei 16 com
ponent! ai lotului 
francez: CHAUVEAU 
(Lyon), DJORKAEF 
(OM), NOVI (OM), LE- 
MERRE (Sedan), ROS- 
TAGNI (Monaco), MI
CHEL (Nantes), BROI- 
SSARD (Sedan). LOU- 
BET (Nisa). REVELLI 
(Saint Etienne), HOR- 
LAVILLE (Quevilly). 
BRAS (Valenciene) (e- 
chipa tip) și rezerve
le : Gallina (Angers), 
Camerini (Saint E-

tienne), Huck (Stras
bourg), Bereta (Saint 
Etienne) și Levava- 
sseur (Sedan).

„Nu vom face nici o 
modificare în echipa 
marilor victorii re
cente. întîlnirea cu se
lecționata- ■ .---României 
este grea nu numai 
prin prisma ultimelor 
rezultate românești de 
prestigiu și a succese
lor directe asupra fot
baliștilor francezi, din 
anul trecut, la Paris 
si din recentul turneu 
de la Cannes — ne 
mărturisește selecțio
nerul naționalei fran
ceze. Este grea pentru 
că fotbaliștii români 
nu aplică de două ori 
la rînd aceeași tactică, 
organizîndu-și jocul nu 
în prealabil la cabină, 
ci pe teren, în funcție 
de adversar. Cel puțin 
aceasta este concluzia 
noastră. Or, în aceste 
condiții, preocuparea 
principală a antreno
rilor francezi a fost 
punerea în valoare la 
maximum a vitezei si 
preciziei de șut a e- 
chipei. pentru a evita 
pe cît posibil imprevi
zibilul. Victoria echi
pei franceze ar confir
ma valabilitatea efor
turilor care s-au făcut 
si se fac pentru re
dresarea acestui sport 
în Franța. Și de aceea, 
pentru jucători, pentru 
antrenori ca si pentru 
iubitorii fotbalului, me
ciul din 30 aprilie este 
mai mult decît o sim
plă partidă amicală".

Așadar, extempora
lul „unsprezecelui" ro
mânesc, fixat pentru 
mîine seară în fața pu
blicului parizian pe 
stadionul Parc des

Princes, nu pare prea 
ușor, pentru că tinerii 
elevi ai lui Boulogne 
au luat în serios nu 
numai acel 2—2 al ro
mânilor de la Atena, 
dar si perspectiva ca 
ei să devină mult aș
teptata națională fran
ceză. De aceea, jucăto
rii francezi vor face 
totul ca să adoarmă 
liniștiți și după citirea 
cronicilor din ziarele 

de joi.
„Echipa de speranțe 

a domnului Boulogne 
— scriu ziarele de 
specialitate — consti
tuie cel mai valoros 
„unsprezece francez" 
din ultimii ani".

Lotul fotbaliștilor ro
mâni, sosit astăzi la 
Paris, are programat 
pentru seară o vizită 
la Parc des Princes, 
pentru o primă cunoș 
tință cu terenul pe ca
re se va desfășura jo
cul de mîine. Partida 
va începe la ora 20,30 
(ora Parisului). Tre
buie să vă spun că bi
letele de intrare pen
tru acest meci au fost 
puse în vînzare încă 
de sîmbătă dimineața la 
casele instalate la se
diul federației de spe
cialitate din Avenue 
d'Iena.

Un alt aspect ne ca
re vreau să-l subli
niez este faptul pozi
tiv că fotbaliștii noștri 
nu s-au arătat prea 
impresionați de decla
rațiile antrenorilor și 
tehnicienilor francezi, 
publicate luni și marți 
de presa de speciali
tate.

Teofil BALAJ

În cîteva rînduri
ETAPA A 5-A A TURULUI CI

CLIST AL SPANIEI, desfășurată pe 
distanța Madrid—Alcazar de San 
Juan (162 km), a fost cîștigată la 
sprint de sportivul belgian Steeg- 
mans, cronometrat cu timpul de 
3h27’31”.

Pe primul Ioc în clasamentul ge
neral individual a trecut acum bel
gianul Raymond Steegmans, urmat 
de Wright (Anglia) — la 2 secunde, 
Echevarria (Spania) — la 9 secunde, 
Michelotto (Italia) — Ia 12 secunde, 
Roger Pingeon (Franța) — la 19 se
cunde etc.

COMPETIȚIA INTERNAȚIONA
LĂ DE SPADĂ DE LA BERNA s-a 
încheiat cu victoria scrimerului fran
cez Francois Jeanne, care în turneul 
final a totalizat 6 victorii. Pe locu
rile următoare s-au clasat compa
triotul său Jean Ladgaillerie- — 5 
victorii, austriacul Rudolf Trost ;— 4 
victorii (24 tușe), elvețianul Peter 
Loetscher — 4 victorii (25 tușe) și 
polonezul Henryk Nielaba — 3 vic
torii.

La această competiție au partici
pat 137 de sportivi din opt țări eu
ropene.

S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE 
CAMPIONATULUI MASCULIN ITA
LIAN DE BASCHET. TITLUL DE 
CAMPIOANĂ a revenit în acest an 
formației IGNIS VARESȘE, care în 
ultima etapă a învins pe teren pro
priu cu scorul de 98—68 (39—24) 
echipa Simmenthal Milano.

CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
DE DECATLON DESFĂȘURAT LA 
WALNUT (CALIFORNIA) a revenit 
atletului american RICK SLOAN cu 
un total de 7 615 PUNCTE.

Pe locul secund s-a clasat ameri
canul John Warkentin cu 7 255 punc
te, iar locul trei a fost ocupat de 
finlandezul Jorma Vasala cu 7 121 
puncte. Campionul olimpic al probei, 
Bill Tommey, a abandonat în urma 
unei ușoare accidentări suferite în 
proba de săritură cu prăjina.

Pnmâvarâ Foto : Gh. Vințilă

Medaliile
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(Urmare din pag. I)

au restabilit totul într-un timp re
cord. Dar echipa nu a plecat, ci a 
continuat să supravegheze funcțio
narea centralei, să ia alte măsuri de 
precauție. într-un tîrziu s-au întors 
la casele lor. Și dimineața, la a- 
ceeași oră cu ceilalți salariați, erau 
prezenți la muncă.

Șeful acestui compartiment-cheie 
al întreprinderii, ing. Nuță Toma. 
este și membru în biroul comitetului 
de partid pe uzină. L-am găsit în 
pauza de prînz la sediu. Ne-a vorbit 
cu multă pasiune despre oameni, 
despre faptele lor. „Ați fost cumva 
la forja nouă a uzinei ? — m-a în
trebat. Ei bine, dacă v-ați fi abătut 
pe acolo ați fi văzut desigur un 
ciocan de 5 000 kg/f. Să-1 montezi, 
să-l muți de la un loc la altul nu 
este lucru ușor. Ce credeți, echipa 
maistrului Petre Bădiceanu l-a mon
tat în numai 15 zile. Au înțeles oa
menii că orice cîștig de timp este 
în favoarea îndeplinirii planului".

Nici o vorbă despre el nu a spus 
inginerul. Dar am aflat că el, noapte 
și zi, ori de cîte ori este nevoie, se 
află în uzină. „Este omul de șoc, cu 
inima ca flacăra" — așa l-a definit 
secretarul comitetului de partid. Și 
de ce să nu-1 credem ! Pentru că 
la uzina „1 Mai", cu inimi ca fla
căra sînt o mulțime de oameni. Ei 
și-au unit forțele, și-au conjugat 
priceperea și eforturile, făcînd ca 
planul și angajamentele să fie rea
lizate întocmai.

Uzina „1 Mai" — o marcă de fa
bricație bine cunoscută, o unitate cu 
largi posibilități de a desfășura o ac
tivitate economică tot mai eficientă. 
Uzina „1 Mai“ — mii de oameni ■— 
un singur țel: realizarea exemplară 
a planului și angajamentelor luate 
în întrecere, în întîmpinarea aniver
sării unui sfert de veaa de la eli
berarea țării.



viața internațională
geneva Lucrările Comitetului IRLANDA DE NORD Generalul Charles de GaulleAcțiuni ofensive ale

celor 18 state pentru dezarmare Atmosfera politică patrioților sud-vietnamezi

GENEVA 29. — Corespondentul 
Agerpres H. Liman transmite: în 
ședința de marți a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare, șe
ful delegației cehoslovace, Tomas 
Lahoda, s-a ocupat de problema 
încetării experiențelor nucleare 
subterane. El a insistat asupra im
portanței cooperării internaționale 
în domeniul controlului.

Șeful delegației canadiene, Geor
ges Ignatieff, a propus ca puterile 
nucleare să încheie un acord pen
tru interzicerea exploziilor nucleare 
subterane, precum și pentru înce
tarea producției de materiale fi
sionabile în scopuri militare, ofe-

rind în acest domeniu țărilor nenu
cleare garanții echivalente cu ace
lea oferite prin tratatul de nepro- 
liferare. în același timp, vorbito
rul a recunoscut , că asemenea mă
suri nu au decît un caracter pre
ventiv, fără a putea elimina peri
colul nuclear.

Delegata mexicană, Elisa Aguir
re, a informat comitetul că guver
nul său a propus statelor semna
tare ale tratatului de denucleari- 
zare a Americii Latine să se reu
nească în luna iunie în vederea 
constituirii unei organizații capa
bile să asigure punerea în aplicare 
a prevederilor acestui tratat.

din ultimele zile

NOI INCIDENTE 
ISRAELIANO- 
IORDANIENE

I

AMMAN. Un purtător de cuvînt 
militar de la Amman a anuntat că 
în dimineața zilei de 29 aprilie patru 
avioane israeliene au bombardat zo
nele Tel Sukar și Quatar, în partea 
nordică a văii Iordanului. In ajunul 
acestui atac s-a desfășurat timp de 
o oră un duel de artilerie între for
țele israeliene și iordaniene 
potrivit afirmației purtătorului 
cuvînt, a fost declanșat de 
israeliene.

TEL AVIV. Mai multe 
Israeliene au pătruns marți 
țiul aerian al Iordaniei și au mitra
liat și bombardat pozițiile de artile
rie care deschiseseră foc împotriva 
trupelor israeliene, a anuntat 
purtător de cuvînt militar de la 
Aviv.

Ciocnire între poliție și munci- 
torii serviciilor de salubritate 1 
din New York, care au organi- ț 
zat o manifestație de protest ț 
împotriva reducerii sumelor alo- ț 

acestei ramuri

BELFAST 29 (Agerpres). — Succe
sorul lui O’Neill, care a demisio
nat din funcția de lider al Parti
dului Unionist de guvernămînt, va 
fi probabil Brian Faulkner, apre
ciază observatorii politici din Bel
fast. Faulkner a demisionat în ia
nuarie din postul de viceprim-mi- 
nistru, argumentînd aceasta prin 
„pierderea de autoritate” a lui 
O’Neill. Faulkner a declarat des
chis că-și va pune candidatura la 
succesiunea primului ministru, asi
gurând că el va aduce la îndepli
nire reformele promise, dar că a- 
cestea vor trebui înfăptuite într-un 
climat „de lege si ordine".

La Londra, demisia lui O’Neill a 
provocat neliniște si surpriză. Pînă 
acum se spera că O’Neill își va pu
tea menține autoritatea, evitînd prin 
aceasta o intervenție britanică 
afacerile interne ale Irlandei 
nord.

Ceea ce guvernul britanic a 
rit să evite este considerat în 
pitala Irlandei de nord un fapt 
plinit. De peste o săptămînă,
pele britanice protejează numeroase 
puncte strategice.

SAIGON 29 (Agerpres). — Forțele 
patriotice din Vietnamul de sud au 
lansat noi acțiuni în cursul ultimelor 
24 de ore împotriva trupelor ameri- 
cano-saigoneze. Dintre acțiunile mai 
importante anunțate de purtătorii de 
cuvînt militari de la Saigon, agențiile 
de presă citează pe cele inițiate de 
forțele F.N.E. împotriva pozițiilor 
unui batalion de infanterie saigonez, 
aflate în apropierea zonei demilitari
zate. O altă ciocnire a avut loc în a- 
propierea podului strategic Ben Luc, 
care, situat la aproximativ 25 km sud 
de Saigon, a fost distrus sau avariat 
în mai multe rînduri de unitățile

F.N.E. Tot în zona capitalei, un con
voi american a căzut luni după- 
amiază într-o ambuscadă.

In cursul nopții de luni spre marți, 
bombardierele de tip B-52 au efectuat 
șase raiduri împotriva unor presupuse 
poziții ale forțelor F.N.E. In misiu
nile lor efectuate în zona capitalei, 
avioanele americane au lansat peste 
1 000 tone de bombe.

HANOI 29 (Agerpres). — Forțele 
armate din portul Haifong au doborît 
luni un avion american de recunoaș
tere fără pilot, care a pătruns în spa
țiul aerian al R. D. Vietnam, trans
mite agenția V.N.A.

Neliniște pe piețele
în 
de monetare occidentale

care, 
de 

trupele

avioane 
în spa-

★
BEIRUT. — Deși criza politică 

Liban nu a fost încă soluționată, si
tuația a devenit mai calmă, deoa
rece în ultimele zile nu au mai fost 
semnalate incidente.

Potrivit relatărilor agenției M.E.N., 
după consultările avute cu diverse 
personalități politice, președintele 
Libanului, Charles Helou, a pregătit 
un proiect în vederea soluționării 
crizei politice, care ar urma să fie 
prezentat liderilor fracțiunilor parla
mentare.

S-a anunțat, de asemenea, că auto
ritățile libaneze au transmis Ligii 
Arabe un memorandum referitor la 
recentele evenimente petrecute în 
Liban, definindu-și poziția față de 
activitatea organizațiilor de rezis
tență palestinene.

do- 
ca- 
îm- 
tru-

Zvonurile potrivit cărora marca 
vest-germană ar putea fi reevalua
tă la sfîrșitul săptămînii au provo
cat o vie agitație în capitalele oc
cidentale. Luni, cursul lirei sterli
ne și al dolarului au înregistrat scă
deri la bursa din Londra în ra
port cu marca. Luînd cuvîntul în 
aceeași zi în fata „Grupului de lu
cru al tinerilor patroni", ministrul 
de finanțe al Republicii Federale 
a Germaniei, Franz Jozef Strauss, 
a declarat că nu este exclusă „în 
principiu" o reevaluare a mărcii 
vest-germane, dînd însă asigurări 
din nou că nu va avea loc o o- 
peratiune unilaterală în acest sens 
din partea R. F. a Germaniei, în 
schimb, a spus Strauss, va fi po
sibil să se ia în discuție din nou 
cursul mărcii vest-germane, în ca
zul unor schimbări multilaterale ale 
parităților monedelor occidentale.

Diverse aspecte ale sistemului mo
netar interoccidental au fost a- 
bordate și în cursul întrevederilor 
de la Washington dintre miniștrii 
de finanțe ai S.U.A. și Marii Bri
tanii — David Kennedy și Roy Jen
kins. Referindu-se la aceste între
vederi, agenția Reuter arată că la 
Washington există temeri cu pri
vire la slăbirea pozițiilor dolarului 
Si lirei sterline. De altfel, luni, 
Banca Centrală a Republicii Fede
rale a Germaniei a intervenit se
rios Pe piața bursei din Frankfurt 
Pe Main, pentru a opri tendința 
defavorabilă francului francez, do
larului și lirei sterline în favoarea 
mărcii vest-germane. Potrivit agen
ției United Press International, 
Banca Centrală ar fi scos din re
zervele ei importanta sumă de 100

milioane dolari pentru efectuarea a- 
cestei operații de anvergură.

Karl Blessing, președintele Băn
cii Centrale, a făcut o declarație 
în care a încercat să micșoreze va
lul speculațiilor de bursă, datora
te, potrivit aceleiași agenții, rezul
tatului referendumului din Franța.

DACCA 29 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută reprezentanților 
presei, președintele Pakistanului, 
generalul Yahya Khan, a subliniat 
din nou necesitatea creării unei at
mosfere de calm în țară, în vederea 
organizării alegerilor generale. A- 
ceastă problemă s-a aflat în centrul 
convorbirilor pe care generalul 
Yahya Khan le-a avut recent cu li
derii politici din Pakistanul de est, 
în cursul vizitei pe care a între- 
prins-o în această regiune a țării. 
Șeful statului pakistanez și-a ex
primat satisfacția în legătură cu 
rezultatele acestor convorbiri. în 
același timp, el a ținut 
ze necesitatea respectării principiu
lui unității națiunii.

voi___
să sublinie-
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în Algeria, a fost primit de Houari 
Boumediene, președintele Consiliului 
Revoluției al Republicii Algeriene De
mocratice și Populare.

La Pans a avut loc cea de-a doua sesiune a Comi
tetului de cooperare pentru industria chimică întrunită ca 
urmare a hotărîrilor luate cu prilejul Reuniunii comisiei mixte guvernamentale 
româno-franceze de cooperare economică, științifică și tehnică din ianuarie 
1969. Totodată s-au desfășurat tratative directe între membrii delegației române 
și firmele franceze interesate. Cele două părți au constatat cu satisfacție 
dezvoltarea relațiilor în diferite domenii de cooperare, precum și rezultatele 
concrete obținute între sesiuni, subliniind, totodată, tematica și modalitatea 
de cooperare pentru noi acțiuni comune. Următoarea sesiune a comitetului 
mixt va avea loc la București, anul viitor.

S-au încheiat lucrările 
Convenției anuale a parti
dului de guvernămînt din 
India, Congresul național indian. A 
fost examinată situația economică și 
politică a țării. în discursul său, pri
mul ministru Indira Gandhi a relie
fat succesele dobîndite pe calea rea
lizării unei independențe depline po
litice și economice a țării. Convenția 
a amînat, pentru o dată neprecizată, 
naționalizarea băncilor și a compa
niilor de asigurare.

Luni a avut loc Ziua Ro
mâniei la Tîrgul Parisului. 
Standul românesc a fost vizitat cu 
acest prilej de A. Mercier, președin
tele Comitetului de organizare a tîrgu- 
lui, și de alte oficialități. în cursul 
aceleiași zile, C. Flitan, ambasadorul 
Republicii Socialiste România Ia Pa
ris, a oferit un dejun.

LA MADRID,

Ștefan Jedrychowski, mi
nistrul afacerilor externe al 
R. P. Polone, care facc 0 vizila 

uimit de Houari

*

fi 1 -

IN AJUNUL

ZILEI DE 1 MAI

personalitate remarcabilă 
a politicii de înțelegere 

și colaborare internațională

Cunoscutul explorator norve
gian Thor Heyerdal a început 
realizarea proiectului său de 
traversare a Atlanticului, în
tr-o ambarcațiune construită din 
Papirus. 500 de atleți au trans
portat ambarcațiunea din Pa
pirus, care cîntăre'ste 10 tone, 
prin pustiu. In felul acesta,■< el 
a vrut să reediteze un vechi 
ceremonial de pe vremea fa
raonilor. In timpul transportă
rii sale, vasul a alunecat de 
pe platformă, împotmolindu-se 
in nisip. A fost nevoie de se
rioase eforturi pentru a scoa
te vasul din nisip. Ambarcațiu
nea urmează să sosească marți 
la Alexandria, unde va fi e- 
chipată pentru originala călă
torie.

Primul-ministiu al Ira
nului, Amir Abbas Hoveida, care 
se află într-o vizită oficială la Bonn, 
a avut marți o întrevedere cu minis
trul afacerilor externe Willy Brandt. 
Discuțiile celor doi interlocutori, sub
liniază agenția D.P.A., s-au referit 
la probleme ale situației internațio
nale și probleme economice bilaterale.

A 15-a ședință a Confe
rinței de la Paris în proble
ma Vietnamului se va tine as
tăzi în marea sală a hotelului Majes
tic. Inițial ea fusese stabilită pentru 
joi. Devansarea ședinței a fost moti
vată de faptul ca joi este 1 Mai,

Vizita în Anglia a pre
ședintelui Italiei, Giuseppe 
Saragat, a luat sfîrșit ieri. In comuni
catul comun dat publicității cu acest 
prilej se subliniază, între altele, do
rința celor două țări de a se.ajunge la 
o soluționare a problemei lărgirii Pieței 
comune, precum și intenția de a în
treprinde consultări frecvente cu alia- 
ții lor în vederea aplicării unei politici 
de destindere în Europa. Potrivit 
comunicatului, cele două părți își ex
primă îngrijorarea în legătură cu si
tuația din Orientul Apropiat și se 
pronunță pentru soluționarea crizei 
din această parte a lumii pe baza pre
vederilor rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967.

Un decret Prin care se extint1e 
limita apelor teritoriale ale Braziliei 
de la 12 mile la 18 mile a fost sem
nat de președintele Arthur da Costa 
e Silva.

La Tokio a fost semnat 
un acord sovieto-japonez 
potrivit căruia firma niponă „Tokyo 
Engineering Co.“ va prelua construi
rea unei mari uzine de amoniac so
vietice. Aceasta este prima uzină de 
amoniac pe care Japonia o exportă 
Uniunii Sovietice potrivit unui con
tract în valoare de 24 milioane do
lari, rambursabili în opt ani.

Delegația sindicală ceho
slovacă condusă de Karel Polacek, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C.C., 
președintele C.C.S. din R. S. Ceho
slovacă, care a făcut o vizită de prie
tenie în U.R.S.S., a părăsit Moscova 

[ înapoindu-se în patrie.

Direcția Centrală de Sta
tistică a U.R.S.S. 3 comunicat 
că în cursul primului trimestru al a- 
cestui an industria sovietică și-a sporit 
producția cu 6 la sută față de perioa
da corespunzătoare a anului trecut, 
ceea ce înseamnă depășirea în ansam
blu a sarcinilor de plan. în sectorul 
industriei grele, ritmul cel mai înalt 
de dezvoltare l-au înregistrat con
strucția de mașini, industria electro- 
energetică, chimia.

Extinderea Consiliului E- 
conomic și Social al O.N.U. 
(E.C.O.S.O.C.), de la 18 la 24 de 
membri, a fost recomandată de către 
Comitetul O.N.U. pentru aplicarea 
științei și tehnologiei în domeniul 
dezvoltării.

Premiul american „Ato
mul în slujba păcii",s a anun- 
țat la Cambridge (Massachussetts), a 
fost acordat anul acesta savanților 
Aage Bohr și Ben Mottelson (Dane
marca), Floyd Culler jr, Henry Ka
plan și Anthony Turkevich (Ș.U.A.), 
M. S. Ioffe (U.R.S.S.) și Compton Ren
nie (Marea Britanie). Dintre laureați, 
Aage Bohr este fiul renumitului fi
zician danez, Nils Bohr, prima per
soană distinsă cu acest premiu. Pre
miul „Atomul în slujba păcii", finan
țat de Fundația Ford, a fost instituit 
în anul 1955.

Plecat la 15 martie din San 
Francisco, Erik Tabarly a parcurs 
pe ambarcațiunea sa „Pen Duik 
5“ cele circa 6 000 mile pînă în 
Japonia în timpul record de 39 
zile și 15 ore. în fotografie: 
Tabarly, cîștigâtorul cursei trans- 
pacifice, in fața coastelor ja

poneze

MADRID 29 (Agerpres). — Gu
vernul spaniol a luat măsuri în ve
derea reprimării oricăror demons
trații organizate de sindicate cu 
prilejul zilei de 1 Mai. Anul trecut, 
demonstrațiile de 1 Mai, la care au 
participat mii de muncitori și func
ționari, au prilejuit ciocniri cu po
liția, soldate cu sute de arestări și 
răniți. într-un comunicat dat pu
blicității de Ministerul de Interne 
se arată că poliția și gărzile civile, 
mobilizate în vederea zilei de 
1 Mai, au primit „ordine riguroa
se" de a acționa împotriva „agita
torilor nedisciplinați" și manifesta
țiilor ilegale. La Madrid și în alte 
mari orașe din Spania au fost dis
tribuite manifeste care cheamă pe 
muncitori la demonstrații. Manifes
tele denunță, totodată, sindicate
le legale existente, ale căror orga
ne de conducere sînt numite de 
autorități și care apără interesele 
patronatului. Muncitorii spanioli cer 
legalizarea propriilor lor sindicate.

★
într-o corespondență din Madrid, 

ziarul „Le Monde" informează că în 
cursul săptămînii trecute autorită
țile spaniole au arestat opt membri 
ai clerului, sub acuzația de a fi com
plici ai membrilor organizației re
voluționare basce E.T.A.

Evenimentele care au loc în aces
te zile în Franța sînt urmărite cu 
un interes viu și profund de opinia 
publică mondială. Ceea ce este cu 
totul firesc, date fiind rolul pe care 
Franța l-a avut și îl are în viața 
politică internațională, importanța 
pozițiilor sale în efortul popoarelor 
pentru destindere, securitate, pace și 
colaborare pe continentul european 
și în lumea întreagă.

Știrile care au anunțat că genera
lul Charles de Gaulle, ca urmare a 
rezultatelor referendumului de dumi
nică, și-a prezentat demisia din înalta 
magistratură de președinte al 
blicii au căpătat un puternic 
internațional. Declarațiile 
te cu acest prilej de un 
număr de personalități ale 
ții publice franceze și 
ționale, comentariile a 
rate ziare și posturi de radio consa
crate acestui eveniment — apreciat 
ca avînd o mare semnificație politi
că — încep, în marea lor majoritate, 
prin a exprima un omagiu generalu
lui de Gaulle, om de stat și proemi
nentă personalitate a vieții publice 
franceze și internaționale. Sînt apre
cieri elogioase, care exprimă stima 
și considerația opiniei publice față 
de o personalitate care, prin viața 
și activitatea sa, aparține în cel mai 
înalt grad istoriei Franței și isto
riei contemporane. In memoria po
poarelor, în mințile oamenilor în
suflețiți de idealurile luptei de elibe
rare a popoarelor cotropite de fas
cism sînt viu întipărite rolul im
portant al generalului de Gaulle în 
eroica rezistentă a poporului fran
cez împotriva ocupanților hitleriști, 
contribuția prețioasă pe care 
Franța, sub conducerea sa, a adus-o 
la victoria coaliției antihitleriste, la 
înfrîngerea barbariei fasciste. Nume
le generalului de Gaulle este legat 
de restaurarea republicii în Franța, 
acum "

Nu 
uitat 
tere 
nale 
premier și apoi ca președinte al re
publicii, Charles de Gaulle, înfrun- 
tînd opoziția și atacurile reacțiunii, 
își consacră activitatea realizării u- 
nui obiectiv esențial al forțelor de
mocratice și progresiste din Franța 
si din toată lumea — încetarea răz
boiului din Algeria. în martie 1962, 
prin acordurile de la Evian, se pune 
capăt acestui război colonial, care 
provocase atîta vărsare de sînge și 
pagube celor două popoare ; aceasta 
a produs a vie satisfacție în opinia 
publică franceză, algeriană și inter
națională.

în răstimpul celor zece ani și ju
mătate cît a exercitat fără întreru
pere funcția de președinte al Franței, 
de Gaulle s-a dovedit pe multiple 
planuri ale politicii externe un om 
politic clarvăzător, cu o înțelegere 
lucidă a unora din realitățile majore 
ale lumii contemporane. însuflețit 
de năzuința de a asigura ță
rii sale un loc demn în concer
tul popoarelor, de Gaulle a înțeles 
că Franța nu își va realiza această 
vocație în condițiile dependenței po
litice, ale „războiului rece", ale unei 
divizări artificiale a continentului 
europeah și ale războaielor de agre
siune, de natură să pericliteze pacea 
lumii întregi. Pornind tocmai de la 
asemenea considerente și dînd ex
presie aspirațiilor opiniei publice 
franceze, generalul de Gaulle, în 
calitate de președinte al Franței, a 
adus o contribuție importantă la a- 
firmarea necesității și 
unor relații sănătoase, 
și colaborare între
deosebire de sistem _________
tic. Esența unor asemenea relații o 
constituie — așa cum a subliniat nu 
o dată generalul de Gaulle — abo
lirea tendințelor de dominație a unei 
țări asupra alteia, luarea în consi
derare a drepturilor și intereselor 
fiecărei națiuni, promovarea consec
ventă în politica internațională a 
principiilor independenței și suve
ranității naționale. Atașamentul 
față de aceste principii și-a găsit ex
presie în numeroase luări de atitu
dine și acțiuni 
ale guvernului 
ieșirea Franței 
litare integrate 
probarea războiului de agresiune dus 
de Statele Unite în Vietnam, dezvol
tarea consecventă a legăturilor eco
nomice, politice, culturale și în alte 
domenii cu țările socialiste din răsă
ritul Europei — ca premisă a îmbu
nătățirii climatului general euro
pean.

Adept al ideilor întăririi securită
ții și colaborării europene, generalul

repu- 
ecou 

făcu- 
mare 
vie- 

interna- 
nenumă-

25 de ani, 
poate fi, de asemenea, 

faptul că, revenind la pu- 
în împrejurări excepțio- 

în anul 1958, mai întîi ca

la stabilirea 
de încredere 
state, fără 
social-poli-

de politică externă 
francez, între care 
din organismele mi
ale N.A.T.O., deza-

de Gaulle a subliniat nu o dată nece
sitatea de a se depune eforturi pen
tru a înfăptui „o Europă fără cor
tină de fier, o Europă în care toate 
statele, toate națiunile să fie stă- 
pîne pe soarta lor, o Europă caro 
cooperează în întregime pentru pro
gres și pentru pace". (Din cuvînta- 
rea rostită la adunarea populară de 
la Craiova). O asemenea concepție 
despre destindere și cooperare răs
punde, desigur, intereselor sta
telor europene, vine în întîm- 
pinarea ideilor și propunerilor făcute 
de statele socialiste în cunoscuta De
clarație de la București, în recentul 
Apel de la Budapesta. în această 
direcție se cere acționat și în viitor 
pentru înfăptuirea dezideratului ma
jor al popoarelor continentului nos
tru — .asigurarea unei păci trainice, 
a unei reale securități, a colaborării 
reciproc avantajoase.

Poporul român, legat de poporul 
francez prin tradițiile unei străvechi 
prietenii și prin actualele relații de 
fructuoasă colaborare și cooperare 
dintre cele două țări, a nutrit în 
permanență față de președintele de 
Gaulle sentimente de stimă și res
pect, ca față de un mare exponent al 
Franței și un om de stat devotat 
păcii și înțelegerii între popoare. 
Opinia publică românească își a- 
mintește de vizita pe care generalul 
de Gaulle a întreprins-o în țara noas
tră în urmă cu un an și care a pri
lejuit o caldă manifestare a priete
niei dintre cele două popoare, con
vorbiri rodnice între președintele 
Franței și președintele Consiliului de 
Stat al României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, soldate cu rezultate deo
sebit de pozitive. Aceste convorbiri 
au exprimat dorința comună de a da 
un nou avînt prieteniei româno-fran- 
ceze, au evidențiat noi posibilități 
de a dezvolta cooperarea țîn econo
mie, în știință, în tehnică '1 iltșră și 
în alte domenii, hotărîret... a-ar-con
lucra mai intens pe planu.<>_,3ții in
ternaționale pentru promovarea secu
rității europene și colaborării inter
naționale, pe baza respectării prin
cipiilor independenței și suverani
tății naționale. La încheierea vizitei, 
președintele de Gaulle declara : „Am 
văzut care sînt progresele moderne 
în curs de realizare în industrie, în 
agricultură, în învățămînt, în teh
nică... Am văzut și poporul vostru, 
mîndru, activ și plin de viață. Nici o 
țară n-ar putea să se bucure mai 
mult de această propășire decît Fran
ța, care, din totdeauna și mai ales 
astăzi, iubește și stimează România ; 
Franța care dorește fierbinte să vadă 
România puternică și prosperă ; 
Ffanța care nădăjduiește să o gă
sească alături de ea, ca ele împreu
nă să ajute Europei să respire în 
sfîrșit nestingherită". Opinia publică 
din țara noastră își exprimă convin
gerea că relațiile dintre Franță și 
România se vor dezvolta și în / ‘'or 
în același spirit al prieteniei-, Al
mei și înțelegerii reciproce, al coo
perării multilaterale, că ele vor ac
ționa și în viitor împreună pentru 
cauza destinderii, păcii și securității 
în Europa și în lume. Un asemenea 
curs al relațiilor reciproce are te
meiuri obiective ; decurge din tra
diții istorice și realități stringente, 
din interesele legitime ale celor două 
popoare și țări ale noastre și cores
punde intereselor generale ale păcii. 
Ne exprimăm încrederea că această 
năzuință va călăuzi și de aici înainte 
conducerea de stat a Franței, tot așa 
cum de această aspirație este ani
mată și Republica Socialistă Româ
nia.

Opinia publică din țara noastră 
își exprimă convingerea că Fran
ța, potrivit cu nobilele ei tra
diții progresiste, cu aspirațiile for
țelor democratice ale națiunii fran
ceze, cu rolul important al țării pe 
arena internațională, își va aduce și 
de aci înainte contribuția la intensi
ficarea relațiilor de bună vecină
tate, înțelegere și încredere între 
state, indiferent de orînduirea lor 
socială, la însănătoșirea climatului 
politic în Europa. Continuarea și 
intensificarea eforturilor tuturor 
statelor în direcția destinderii, îna
intarea pe calea înlăturării tuturor 
surselor de tensiune, a divizării con
tinentului european în blocuri ostile, 
dezvoltarea legăturilor multilaterale 
și a cooperării rodnice între țări 
sînt imperative majore ale situației 
internaționale contemporane și în a- 
ceastă direcție se cer canalizate e- 
forturile tuturor factorilor de răs
pundere, ale partidelor și oamenilor 
politici, ale tuturor forțelor înain
tate ale omenirii contemporane.

Ion FÎNTINARU

Activitate febrilă în rîndul formațiunilor politice franceze

David Jensen, eroul serialu
lui de televiziune „El Fugi
tivo", a fost rănit în încerca
rea de a-i prinde pe doi indi
vizi care fugeau după ce îi 
„vizitaseră" locuința. In urma 
cercetărilor făcute de poliție, 
s-a stabilit că cei doi răufăcă
tori sînt... evadați dintr-o în
chisoare din împrejurimile 
Hollywoodului.

Lupte violente Ia Umuahia. DuPa cum informează agenția 
France Presse, reluînd un comunicat oficial biafrez, trupele federale nigeriene 
nu au reușit să ocupe în întregime orașul Umuahia, principalul centru admi
nistrativ al provinciei secesioniste Biafra. Conform acelorași surse, în interiorul 
orașului, unde în urmă cu cîteva zile au pătruns unități ale forțelor federale, 
se desfășoară lupte violente.

O vie activitate are loc în prezent 
în rîndul diferitelor formațiuni poli
tice preocupate de pregătirea ale
gerilor prezidențiale de la începu
tul lunii iunie. Potrivit presei fran
ceze, este sigur că cel puțin trei 
candidați se vor prezenta ne arena 
electorală. Unul este Georges Pom
pidou, fost 
tei, care a 
ta în mod 
funcția 
„După 
Gaulle 
său si 
o cunoaște Franța în momentul de 
fată, am hotărît să-mi prezint can
didatura la viitoarele alegeri pre
zidențiale. Fac aceasta din senti
mentul datoriei. în dorința de a 
menține continuitatea si stabilita
tea necesară. în speranța de a Pre
găti viitorul".

Un alt candidat va reprezenta, 
fără îndoială, centrul, eventual- în 
unire cu formațiuni situate la 
dreapta evantaiului politic. Numele

prim-ministru al Fran- 
anuntat marți diminea- 

oficial că va candida la 
președinte al republicii, 

generalului de
de .
hotărîrea
de a renunța la mandatul 
în situația incertă pe care
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președintelui interimar. Alain Poher, 
a si fost pronunțat în acest sens 
de anumite personalități ale cen
trului. El ar putea să întrunească și 
sprijinul. republicanilor independenți 
conduși de Giscard d’Estaing. In- 
tr-o declarație, Giscard d’Estaing a 
anunțat că nu va sprijini candidatura 
lui Georges Pompidou.

Va exista și un candidat comun al 
stîngii ? Din declarațiile unor 
lideri ai partidelor de stînga 
ar rezulta 
unică nu va 
al doilea tur 
tarul general 
list S.F.I.O.,

Din declarațiile 
partidelor de 

că o candidatură 
interveni decît în 
de scrutin. Secre- 

... al Partidului Socia- 
., Guy Mollet. de pildă, 

a declarat că „noul partid socialist 
va avea, cu siguranță, un candidat 
în alegerile prezidențiale". El a a- 
dăugat că va cere partizanilor săi 
să voteze în al doilea tur de scru
tin pe candidatul care va rămîne

în cursă, fie că el va fi centrist sau 
comunist, 
secretarul 
cluburilor 
trunirea 
partidelor 
telor muncitorești pentru a desemna 
un candidat unic și pentru a ela
bora un program comun.

Marți după-amiază, un nou candi
dat a apărut pe scena politică. Li
derul socialist Gaston Defferre a 
anunțat în Adunarea Națională că 
intenționează să candideze la preșe
dinție. El a adăugat că va încerca să 
obțină sprijinul partidului socialist 
pentru această candidatură. Defferre 
avusese intenția să candideze și în 
alegerile prezidențiale din 1965, dar 
s-a retras în faza finală din campa
nie pentru a permite candidatura lui 
Francois Mitterrand în numele în
tregii stingi. Nu este exclus ca și de

în schimb, Claude Estier, 
general al Convenției 
republicane, a cerut în- 

reprezentantilor tuturor 
de stînga si ai sindica-

data asta, dacă majoritatea din par
tidul socialist i se va opune, el să-și 
retragă candidatura. Defferre este 
cunoscut ca un membru al aripii de 
dreapta a Partidului Socialist S.F.I.O. 
și este puțin probabil ca el să 
poată obține sprijinul tuturor for
țelor de stînga și mai ales al Par
tidului Comunist Francez.

Partidul Comunist Francez se 
pronunță ferm pentru un candidat 
și un program comun al stîngii. 
„Criza politică deschisă acum — a 
declarat secretarul general al P.C. 
Francez, Waldeck Rochet — nu 
poate fi depășită, respectîndu-sa 
principiile democratice, decît prin- 
tr-o alianță puternică a forțelor 
muncitorești si democratice, baza 
unirii tuturor energiilor naționale". 
El a reafirmat hotărîrea P.C. Fran
cez „de a face totul pentru a con
tribui la înțelegerea dintre partidelo 
de stînga, marile organizații sin
dicale si profesionale, pe baza unui 
program limpede si definit de co
mun acord, fără nici un compromis 
de dreapta".
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