
VPROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VÂ!

I

ÎN PAGINA A IV-A
a

toi

â
I ®
1

CENTENARUL 
NAȘTERII 

LUI VLADIMIR ILICI 
LENIN NICOLAE CEAUȘESCU

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul XXXIX Nr. 8382 Marți 31 martie 1970 6 PAGINI 30 BANI

ÎNVĂȚĂTURA
LENINISTĂ DESPRE

BAZA TEHNICA
MATERIALA

A SOCIALISMULUI

al Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia

DE LA IDEE PAGINA A III-A

LA PRACTICĂ, /.

PRIN ASOCIERE
e drumu

Luni dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat, a pri
mit delegația Consiliului Central 
al Uniunii Sindicatelor din Jugo
slavia, condusă de tovarășul Dușan 

-Petrovici-Șane, președintele Consi
liului Central, aflată într-o vizită 
în țara noastră.

La primire au luat parte tovară
șii Florian Dănălache, președinte
le Consiliului Central al U.G.S.R., 
și Constantin Herescu, secretar ai 
Consiliului Central al U.G.S.R.

A fost de față Iso Njegovan, am

basadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

In cursul întrevederii s-a expri
mat satisfacția comună pentru evo
luția ascendentă a relațiilor multi
laterale, de prietenie ce se dezvol
tă între cele două popoare, remar- 
cîndu-se noi posibilități pentru a- 
dîncirea cooperării și colaborării 
dintre România și Iugoslavia în 
interesul celor două țări, al cauzei 
socialismului și progresului ome
nirii.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, tovărășeas
că.

SI COOPERARE
9 ' Delegația Consiliului municipal

CUM ESTE VALORIFICAT CAPITALUL PROPUNERILOR PREȚIOASE 
DIN ADUNĂRILE GENERALE ALE SALARIAȚILOR

spre o creștere rapidă al orașului Teheran

Experiența, inițiativa creatoare a colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni din fabrici, uzine, de pe șantiere de construcții reprezintă o principală forță propulsivă a perfecționării continue a producției materiale, una din cele mai importante „rezerve" de amplificare a eficienței economice. Acest incontestabil adevăr a fost pus în evidență cu ocazia adunărilor generale ale salariaților, care, în județul Dîmbovița, ca în întreaga țară, și-au încheiat luna trecută cea de-a patra confruntare cu practica. Adunările generale ale salariaților — , expresie vie a democrației economice, formă superioară de participare â celor ce muncesc, în calitate de proprietari și producători, la activitatea de conducere a întreprinderilor — au constituit adevărate tribune de afirmare largă și constructivă a opiniei colective. Cu exigență și responsabilitate, participanții la dezbateri au reliefat atît ce este pozitiv, cit și neajunsurile care mai stau în calea bunului mers al activității întreprinderilor, și-au spus părerea asupra moda-. lităților de rezolvare a problemelor de bază, curente și de perspectivă, ale realizării sarcinilor din planul de stat, formulînd zeci și zeci de propuneri și soluții în acest sens.După mai bine de o lună de Ia desfășurarea ultimelor adunări generale ale salariaților este . firesc să examinăm ce măsuri sint în curs de aplicare pe linia valorificării propunerilor formulate de cadrele din întreprinderi, ce au făcut organele și organizațiile de partid, comitetele de direcție din întreprinderi pentru ca planurile de măsuri elaborate cu a- cest prilej să capete viață cit mai repede, să asigure îndeplinirea în condiții optime a sarcinilor economice pe acest an. Este firesc, pentru că experiența a dovedit cu prisosință că adunările generale ale salariaților nu sint un scop în sine, că viabilitatea și prestigiul lor depind în mare măsură de modul în care se fructifică propunerile făcute, se rezolvă marile probleme ale activității productive, economice și financiare.Ce am întreprins concret pentru ca propunerile și soluțiile prețioase preconizate salariaților portant în comitetelor industriale, cit mai operativă ? Biroul comitetului județean de partid a stabilit ca membrii săi, care au luat parte la pregătirea și desfășurarea adunărilor, să controleze și să sprijine în continuare comitetele de direcție din fabrici și uzine în înfăptuirea planurilor de măsuri, să ne informeze despre stadiul lor de îndeplinire. La rindul lor, comitetele de partid, organizațiile de bază din unitățile e-

Nicolae TĂBÎRCÂ 
prim-secretar al Comitetului 

județean Dîmbovița al P.C.R.

conomice ale județului au fost îndrumate să acționeze energic în acest sens, încă din primele zile după ce au avut loc adunările salariaților, menținînd sub controlul lor înfăptuirea sistematică a tuturor obiectivelor cuprinse în planurile de măsuri.In unele întreprinderi, unde comitetele de direcție au mers pe căi „bătătorite" și n-au prezentat salariaților modul în care s-au ocupat de propunerile făcute în adunările precedente, comitetul județean de partid a inițiat analize care au vizat înfăptuirea întocmai a acelor propuneri care reclamau o imediată rezolvare. Așa s-a procedat la fabrica de becuri „Steaua electrică" din Fieni și la întreprinderea „Valea Ia- lomiței“-Pucioasa. Cînd am inițiat a- semenea analize, am făcut o legătură firească între neîndeplinirea unor indicatori de plan . și faptul că propuneri valoroase formulate în adunările generale precedente erau rezolvate superficial sau, uneori., ignorate. La

Fabrica de becuri din Fieni, de pildă, unde cheltuielile neeconomicoase s-au ridicat anul trecut la cîteva milioane de lei, a avut loc o amplă dezbatere asupra costurilor de producție. Analiza a avut ca scop identificarea și valorificarea cit mai bună a rezervelor existente in vederea utilizării raționale a fondurilor bănești, aplicarea neîntîrziată a măsurilor privind organizarea superioară a producției și a muncii, îmbunătățirea întregii activități economice.Dezbaterea amintită a reunit laolaltă activiști ai comitetului județean de partid, membri ai comitetului de partid și ai comitetului de direcție, secretari ai organizațiilor de bază, organizatorii grupelor sindicale, șefi de secție și servicii, tehnicieni, .maiștri, muncitori cu experiență în producție. Deși a trecut puțin timp de la această analiză, rezultatele obținute pe primele două luni ne permit să desprindem concluzia că propunerile salariaților, existente permanent pe agenda de lucru a comitetului de' direcție de la fabrica de becuri, vor fi integral înfăptuite. în secțiile fabricii s-a creat o opinie de masă împotriva risipei de materii prime și materiale, a sporit grija față de folo-

a numărului de păsări 
și a producției de ouă
1

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit, în 
după-amiaza zilei de 30 martie, la 
Palatul Consiliului de Stat, dele
gația Consiliului municipal al ora
șului Teheran, condusă de Gho- 
lamreza Nikpey, primarul munici
piului, care face o vizită în țara 
noastră.

La primire a luat parte prima
rul general al Capitalei, Dumitru 
Popa.

) A fost de față Soltan H. V. Sa- 
nandaji, ambasadorul Iranului la 
București.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

in adunările generale ale să-și găsească un loc im- programul de lucru al de direcție din unitățile, o finalizare eficientă și

Cu peste un un în urmă, pe rampa stației C.F.R. Jid- vei, din județul Alba, au apărut niște stive uriașe de lădițe. De-atunci, nimeni nu s-a atins de ele, deși pentru transportul roadelor din anul trecut ale podgoriilor și livezilor județului a fost nevoie de zeci de mii de astfel de lădițe. Dacă n-au fost folosite, în schimb le-au bătut ploile și zăpezile, arșița verii și gerurile iernii. Au ajuns oare aceste lădițe pe rampa stației Jid- vei din greșeală și nu poate fi descoperit adresantul sau expeditorul ? N-are nimeni nevoie de ele ? Sau le-a abandonat vreunul căruia nu i se face gaură în pungă dacă le lasă pradă putrezirii ?Pentru a-1 pune pe cititor în temă, vom relata „odiseea" apariției acestor ambalaje pe rampa stației Jidvei, .așa cum ne-au pre- zentat-o conducerile I.L.F. Alba și I.A.S. Jidvei. (Ținem să precizăm, înainte de toate, că discuțiile cu conducerile acestor unități, în cadrul cărora ni s-au furnizat explicațiile și aprecierile pe care le vom reda, au avut loc, separat. Ia Alba Iulia și la Jidvei, localități aflate la vreo 60 de kilometri una de alta).Varianta I.L.F. Alba : „I.A.S. Jidvei ne-a livrat în toamna anului 1968, pe bază de contract, 110 tone de prune. Livrarea s-a făcut în lădițele. I.A.S. deoarece marfa fusese pregătită pentru export. Prin aceasta noi ne-am încărcat cu peste 13 400 de lădițe, pe care le-am plătit cu 1134 000 de lei. Cînd am vrut să le dăm înapoi, ca să ne scoatem banii, cei de Ia I.A.S. au refuzat să le primească, zicînd că ni le-au vîndut. Atunci le-am trimis lădițele ți i-am acționat în judecată

au Îndeplinit planul trimestrial
® JUDEȚUL DÎMBOVIȚA lături, pestg 160 000 bucăți becuri 

speciale.

19ALRO“ in sortimente noi

(De la corespondenții „Scînteii") : Colectivele . întreprinderilor economice ale județului Dîmbovița raportează : planul producției globale industriale, pe trimestrul I a, c., a fost îndeplinit în proporție de 101 la sută ; față de aceeași perioadă a anului trecut, depășirea reprezintă o creștere de 10 la sută și un spor de producție de 70 639 000 lei. La producția-marfă, planul a fost realizat in proporție de 100,6 la sută. Au fost date peste plan,' în a- cest trimestru, aproape 10 tone oțel, 5 000 tone ciment, 468 perechi racorduri speciale, 20 000 mp țe-

• SIDERURGIȘTII 
GĂLĂȚENIîn cursul zilei de 30 martie, si- derurgiștii gălățeni au anunțat realizarea sarcinilor de plan pe primul trimestru al anului la producția globală, producția-marfă, la producția-marfă vîndută și încasată, precum și a sarcinilor de livrări la export la tablă groasă și sleburi. Vor fi livrate peste prevederi 5 500 tone fontă, 6 600 tone iței, 6 000 tone tablă groasă.

Dacă in 1965, anul intrării în funcțiune, Uzina de aluminiu din Slatina producea numai aluminiu brut, acum aici se obțin opt diferite tipuri de aliaje din aluminiu, mult solicitate de economia națională.— Anul acesta, ne spunea tov. lng. Ion Lițescu, directorul întreprinderii, ne-am propus să îmbogățim și mai mult gama produselor noastre în materie de aliaje de aluminiu. Astfel, la sfîrșitul anului, numărul aliajelor produse se va dubla.De curînd, aici a fost omologat un aliaj complex pe bază de aluminiu și siliciu de fier, destinat executării unor piese prin turnare sub pre-

stune. $i la alte aliaje, care pînă a- cum se procurau din import, s-au abținut primele șarje. Printre beneficiarii aliajelor din aluminiu se numără întreprinderile „Elec- troprecizia“-Săcele, Uzina de autoturisme Colibași, Uzina de construcții de mașini Reșița, U.R.E.M.O.A.S. — București ș.a. în prezent se întreprind cercetări intense în vederea stabilirii tehnologiei de producție la unele aliaje ce vor fi folosite în procesul de fabricație gl uzinei de prelucrare a aluminiului, obiectiv aflat în plină construcție.
Aurel PAPAD1UC 
corespondentul „Scînteii

(Continuare în pag. a II-a)

maiPe șantierul celui

arbitraj. E adevărat, nu s-a dat dreptate. Dar

A

COLOANE ÎNALTE

mare pod rutier din țara 
zi contururi

noastră, Giurgeni—Vadul Oii, se înregistrează cu fiecare 
tot mai precise • Foto i Agerpres

Dezarmare,
«scontate, pace

la ni vom continua lupta pînă o vom cîștiga". (Variantă prezentată și susținută de Ila- rie Oargă, fost director al I.L.F. Alba în perioada livrării produselor, Corneliu Osvadă, directorul actual, juristul Ioan Olariu, Ioan 
Aldea, șeful serviciului comercial).Iată și varianta I.A.S.

directorul I.A.S. Jidvei ; E- 
mil Răuțiu, jurist).Deci fiecare declară că are de partea sa dreptatea și legea, că va continua lupta. Dacă le amintești că, pînă se vor epuiza toate posibilitățile de a obține cîș- tig de cauză, ambalajele se pot face praf și pulbere, fiecare . se spală pe mîini : „Le-am expediat celor de la I.A.S. și ei le-au

— De ce nu luați măsuri de adăpostire a lădițelor pentru a mai salva barem o parte dintre ele ?— Nu pot I Cum fac o mișcare, *>leg cu pagubă — răspunde directorul I.L.F., ridicînd din umeri a neputință.— Cum adică ? — ne a- rătăm nedumerirea.— Dacă m-aș duce la Jidvei să iau măsuri pentru
0

SAU CÎND JOCUL AMBIȚIILOR MĂRUNTE

SE FACE PE SEAMA AVUTULUI OBȘTESC

Jidvei : „I.L.F. trebuia să ne trimită ambalaje ca să-i livrăm fructele. Dar n-a avut și i le-am livrat în lădițele noastre. Ni le-au plătit și le-am socotit vîn- dute. Am rămas uimiți cind, la sfîrșitul lui ianuarie 1969, după multe luni de la livrarea prunelor, ne-am pomenit cu lădițele la gară Le-am descărcat, le-am a- ranjat pe rampă și am trimis adrese și telegrame să și le ia înapoi. Degeaba ! N-au ținut seama nici de hotărîrea arbitrajului de stat. Oricit se vor zbate, legea este de partea noastră și ei vor plăti pagubele", (ing. Gheorghe Mărgineanu,

l
I

luat în primire" — susțin I.L.F.-iștii. „Trimițîndu- ni-le cu trenul, I.L.F.-iștii s-au folosit abuziv de o prevedere a legii, sillndu-ne să le primim — se plîng cei de la I.A.S. Dar arbitrajul a stabilit de mult că lădițele sînt ale lor. Deci, ei răspund 1"Am apelat la rațiunile interesului social, la sim- țămîntul de responsabilitate ce trebuie să caracterizeze pe un conducător de întreprindere, la conștiința de cetățean care nu te lasă să rămii spectator cînd vezi că se distrug bunuri în valoare de zeci de mii de lei.

protejarea lădițelor. ar însemna să recunosc că sint ale mele. Și I.A.S. atîta așteaptă !La I.A.S. Jidvei — răspuns identic :— Dacă ne atingem de lădițe, ne-am ars, înseamnă că-s ale noastre ! — spune gest ceva în sînt două colaborează ele pentru făptuirea scopului comun : îmbunătățirea aprovizionării populației ?— Iți vine să scoți pomii din rădăcină cînd te gin-

directorul,de parcă l-ar fi la degete.această situație, relațiile dintre întreprinderi,
făcînd un 

fript

care 
cele 
cum 

în-

dești că tu, producător, ești la cheremul unor falși co- mercianți, de felul celor de la I.L.F. — se indignează directorul I.A.S. Muncești și aștepți un an să rodească pomii, închei contracte și faci grafice, dar I.L.F. nu vine să ridice marfa și a- ceasta se strică...— I.A.S. Jidvei 7 numai fructe de proastă, din cele pe jos — se înfurie directorul I.L.F. Ba chiar vor să le plătim ca bune fructele depreciate ! Ei cu beneficii de milioane, noi — cu paguba.De neînțeles cum relațiile dintre cei doi directori — oameni apreciați pentru capacitatea lor profesională, pentru activitatea depusă în fruntea întreprinderilor respective — s-au degradat în asemenea măsură.Precizăm că nu ne propunem să stabilim cota de vinovăție care revine fiecăreia dintre părți — faptul este de competențaorganelor legale, a forurilor direct răspunzătoare pentru perpetuarea a- cestei anomalii. Ne propu- • nem însă să vorbim despre latura socială a chestiunii, latură ce implică o dezba- ' tere referitoare la prin
cipiile și normele care tre
buie să călăuzească relațiile 
intre feluritele colectivități 
și conducătorii lor în socie
tatea noastră.întrebarea pe care șl-o pune, firesc, orice cetățean cu simțul răspunderii (mai simplu : orice om cu scaun la cap) este : de ce n-au 
căutat cei doi șefi de uni
tăți un mod civilizat de a 
lichida acest conflict deloc

Ne dă calitate căzute

Nicolae ENUTA
Ștefan DINICÂ

(Continuare în pag. aV-»)

Trecem de apa leajenului.Pe urmă privim dărât spre turlele oțel și de foc ale Ploieștilor și spre metropola țițeiului care scufundă după 1 orizontului.Ne împresoară o mosferă pastorală 'sîntem gata să ne chipuim că de aici colo încep domeniile agricole și paradisul podgoriilor. Satele sînt arătoase Printre case de țară apar uneori fațade și edificii industriale. Am înaintat de-a lungul Dealului Mare și am ascultat e- couri din văile radiale acoperite cu podgorii : Valea Mantei, Mieilor, Valea Largă, Valea Săracă. “ curgînd istoria acestor locuri, mă gîndeam la, miraculoasele procese săvîrșite în retortele ciorchinilor, care îndreptățesc pe deplin apariția unui mare combinat vinicol Ia Valea Călugărească. Nimic nu anunță însă — dincolo de diguri de pămînt, de batalul cu deșeuri și haldele de cenușă — prezenta U- zinei chimice Valea Călugărească, cea care stabilește savante asociații Intre struguri și sărurile de sulfat de cupru, între ciorchine și bioxidul de sulf, între vin și pirosulfit de potasiu, prelungind în domeniile industriale chimia naturii.Mașina pătrunde pe serpentine în incinta uzinei

Domurile de metal, turlele înalte de foc, gurile imense ale turnurilor de răcire ne împresoară. Au rămas departe faimoasele combinate din Ploiești. Edificiile calme înfățișează o panoramă destul de întinsă ce pare să reproducă în parte bine cunoscutele
Reportaj de la 
Uzina chimică Va
lea Călugărească 
de Traian FILIP

ValeaPar- spectacole ale chimiei. Caut un început și un sfirșit. Dar abia am trecut de primele pavilioane, abia sat în urmă asupra cărora timpului a să-și așeze amprenta, că dincolo de ele ni s-a deschis o priveliște de șantier în plină expansiune, un perimetru scormonit de buldozere, acoperit cu utilajele descărcate din vagoane, cu clădiri și hale în curs de finisare. Nori de aburi, întuneră din vreme în vreme soarele dimineții. Trenuri de contei- nere, străbat cîmpia căutînd halele uzinei chimice, pentru a stabili acele imperioase relații cu principalele ramuri ale industriei metalurgice, petroliere, textile, farmaceutice.

am lă- clădirile patina început

alimentare, cu terenurile agricole, cu numeroase țări ale lumii unde sînt exportate zeci de produse.Știind că uzina a luat ființă Ia începutul secolului, mi-am manifestat dorința de a vedea măcar o hală sau o instalație dintre cele vechi. Nu mai e- xistă nici una. Dezvol- tîndu-și producția tr-un ritm mediu nual de zece la ___în actualul cincinal, u- zina s-a reînnoit complet, fiind dotată cu o nouă linie de oxigen, cu o instalație de sulfat cromic, cu o instalație de zinc.„Ne aflăm într-o expansiune decisivă, pentru care s-au prevăzut investiții foarte mari pe durata cincinalului viitor !“, ne spune ing. loan Petruța, directorul uzinei, făcîn- du-ne să privim anexele și noile teritorii acoperite de pe acum cu hale și fundații pentru laborator, atelier mecanic central, gospodărie de apă, depozite pentru carburanți și vopsele, remiză de locomotive, spălătorie mecanică pentru echipament de protecție, trecere nivel peste calea ferată și altele. „Dar partea cea mai importantă — și-a continuat relatarea interlocutorul nostru — o vor alcătui liniile de acid sulfuric, linia de
(Continuare 
în pag. a V-a)

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului CEVDET SUNAY
Președintele Republicii Turcia

în-a- sută

de

în-

ANKARA
Aflînd cu

vest a Turciei, _ __  _____  _____________
pierderj materiale, vă rog să primiți, domnule președinte, compasiunea 
noastră profundă și sincere condoleanțe pentru familiile îndoliate.

adîncă întristare de catastrofa seismică din regiunea de 
care a provocat numeroase victime omenești și imense

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tradiționalele demonstrații de primăvară pentru pace din Anglia au căpătat anul acesta un caracter sensibil mai larg și mai variat ca de o- bicei, în cadrul unui program desfășurat timp de patru zile. Startul a fost dat la Crawley, localitate la sud de Londra, unde s-au întrunit vineri dimineață peste o mie de participant! veniți din toată țara. în piața centrală a orașului s-au grupat reprezentanți ai diverselor organizații sindicale și profesionale, ai diferitelor mișcări de luptă pentru apărarea păcii, printre care Comitetul britanic pentru pace, Campania pentru dezarmare nucleară, organizații locale ale Partidului laburist, Liga tineretului comunist, Comitetul orășenesc Londra al Partidului Comunist din Marea
CORESPONDENȚA 

DIN LONDRA 
DE LA L. RODESCU

Britanie, diverse organizații obștești, antirasiste, de tineret.Coloana manifestanților era deschisă de tineri, majoritatea muncitori, dintre care mulți, cu 12 ani în urmă, Ia primul marș al păcii, cunoscut și sub numele de „marșul de la Aldermaston", fuseseră purtați pe umeri de părinții lor. Acum, alături de ceilalți mărșăluitori, tinerii, aflați în pragul maturității, au venit să-și exprime protestul împotriva cursei înarmărilor, și în primul rind a înarmărilor nucleare, să demonstreze pentru pace. O impresionantă manifestație a avut loc în fața fabricilor de armament din Crawley sub lozinca : ,,Muncă pentru pace — nu 
pentru război !“ Dînd glas năzuințelor opiniei publice, lozincile purtate se pronunțau pentru încetarea războiului din Vietnam, pentru realizarea securității europene, pentru folosirea în scopuri/pașnice a fondurilor destinate bugetelor militare. „Să tie elimi
nate armele nucleare !", „Să se trea
că la producția dc pace !“, „Desfiin
țați N.A.T.O. !“, se putea citi pe pancarte. Luînd ruvîntul la inaugurarea marșului, deputatul laburist Alistair Macdonald a declarat : „De ce să fitn privați în continuare de atîtea lucruri de care avem nevoie și de ce să îngăduim irosirea de miliarde și miliarde pentru armele nucleare ?“.înfruntînd un timp rece, cu rafale de vînt și ploaie, demonstranții au parcurs sîmbătă străzile Londrei, marșul fiind urmat de un miting. Duminică la chemarea Campaniei pentru dezarmarea nucleară, pe peluzele parcului Victoria din estul Londrei s-au adunat circa 15 000 da----------------------- 3—

(Continuare în pag. a Vl-a)



/

/

SCINTEIA marți 31 martie 1970PAGINA 2

FAPTUL
divers
Micul 
detectivDe la fereastra locuinței sale din Piața Concordiei nr. 3 (București), Nicolae Iancu, elev în clasa a VII-a La Școala generală 119, privea în stradă. A observat că un individ se plimbă prin fața casei vecinilor. I s-a părut ceva suspect. „N-o fi cumva vreun hoț ?“ — și-a zis el. Bănuiala s-a confirmat. Individul s-a strecurat în curte și, la repezeală, a furat cîteva obiecte de îmbrăcăminte, aflate la uscat, după care a luat-o la goană. Fără să ezite, copilul a sărit pe fereastră, pornind în urmărirea lui : A străbătut piața, străzile Ienăchiță Principatele Unite ți apoi calea Șerban Vodă. Aici a întîlnit un lucrător de miliție și, cu ajutorul său, infractorul a fost reținut. Ulterior s-a dovedit că era un cunoscut recidivist, avînd nu mai puțin de opt condamnări La activ. Acum, datorită ajutorului micului detectiv, o ispășește pe a noua.

Văcărescu,

I Evidente
9

| oarbe
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Cină este vorba de gestiuni 
nu este bine să ne încredem în... 
vorbe. In această materie, nu
mai actele au cuvintul. Și totuși, 
uneori, nici ceea ce spun aces
tea nu este sfint. De curînd, s-a 
încheiat o verificare a evidenței 
gestionare in 38 de cooperative 
agricole de producție din jude
țul Galați. Cu această ■ ocazie, 
s-au găsit in plus, față de can
titățile înregistrate în acte, ur
mătoarele produse : 102 561 kg 
griu, 103119 kg porumb, 4105,4 
kg alte cereale, 2707 miei, 193 
purcei și 32 viței. De unde ase
menea diferențe de ordinul a 
zeci și sute de tone intre scripte 
și realitate 7 Cum de nU‘ le-au 
putut vedea pînă acum cei ce 
au luat in primire produsele și 
animalele respective ? Cei mai 
mulți dintre aceștia susțin că 
plusurile se datoresc preluă
rii unor produse prin... aproxi
mație (!?) Dacă așa stau lucru
rile, este firesc să ne întrebăm 
insă de ce în acte dumnealor 
se exprimă foarte precis 7 -Și 
apoi chiar toți au același defect 
de vedere incit cîntăresc din 
ochi întotdeauna mai mult de- 
cit scriu pe hirtie 7

Pe ușa consiliului popular municipal intră un deputat și, suind cite două trepte deodată, dispare pe culoarele de la primul etaj. Citeva minute mai tirziu, înconjurat de trei funcționari, detaliază, „planul de bățaie" pentru pietruirea unei străzi, cu concursul voluntar al cetățenilor.— Consiliul popular să ne asigure piatra și transportul. In rest, vom duce totul la capăt prin muncă patriotică.' Am acordul deplin al ' \ ciicumscripție — deputatul, inginer Niculescu.Propunerea este tată pe loc. N-ar fi ca, in la desfășurarea care v-o rețatăm, pietruirea străzii să fi fost realizată. Brăilenii sint oameni de acțiune.In aceeași dimineață, alți șapte deputați discutau, la consiliul popular, chestiuni de larg interes cetățenesc. Prinlr-o asemenea conlucrare directă și cotidiană cu deputății, Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului Brăila reușește să rezolve probleme gospodărești și de altă natură, mari și mici, imediate sau de perspectivă, cu sprijinul activ al populației inte- 1 resate în dezvoltarea municipiului.Acum, in actuala legislatură, cind au crescut sensibil atribuțiile consi- . liilor populare și cind este I necesară, mai mult ca ori- cind, cea mai largă participare a cetățenilor la rezolvarea treburilor colectivității — date'fiind marile sarcini aflate la ordinea | zilei — învestitura de de
putat, mandatul acestuia au căpătat o greutate spe
cifică nouă, o calitate su
perioară, in concordanță 
cu preocupările sociale majore de astăzi. Prin deputat, inițiativa, contribuția și spiritul gospodăresc ale cetățenilor ajung la consiliile populare și se materializează, prompt și efi- ' cient, spre binele statului și individului Anul Șuiul prin muncă patriotică, luL crări valoare bănească se ridică la 35 milioane de lei.In centrul acestei activități cetățenești constructive stă, ca un pivot, ca un element catalizator, deputatul. 
Poziția pe care se situează deputatul atunci cînd vine la consiliul popular, repre- zentînd interesele alegătorilor, are o mare însemnătate. La Brăila, bunăoară, cei 201 deputați ai circumscripțiilor orășenești aduc, în sesiuni și în perioada dintre acestea, o dată cu doleanțele cetățenilor, an
gajamentul lor, contribuția

Am cetățenilor din anunță Marinaccep- exclus răstimpul scurs de scenei pe

deopotrivă.trecut,, locuitorii ora- Brăila au realizat,gospodărești a căror

Treizeci
pentru unuîntr-una din zilele trecute, Miron Toader și Mihai Dumitru, operatori chimiști la secția melană a uzinei de fibre sintetice Săvinești, și-au prins mîi- nile la o presă. O clipă de neatenție s-a soldat pentru amîn- doi cu grave fracturi ale brațelor. Au fost transportați la spitalul din Piatra Neamț. Pînă aici pierduseră însă o mare cantitate de sînge. Spitalul a anunțat imediat dispensarul uzinei, cerîndu-i să caute cîțiva donatori printre tovarășii lor de muncă. în cîteva minute s-au prezentat la dispensar peste 60 de muncitori, tehnicieni și ingineri de la secția melană pentru a-i salva pe cei doi. Acum, ei sînt în afară de orice pericol. Desigur, nu putem menționa numele tuturor celor ce au răspuns cu atîta căldură la apel, dar îi încredințăm că un asemenea gest nu se uită.
„Lecția" 
de escroc

y:

lor de muncă patriotică Ia 
realizarea cerințelor formulate. în acest fel, în orașul amintit s-au pavat drumuri, s-au construit trotuare, bazine pentru copii, parcuri și zone verzi, micropiețe comerciale în cartiere noi — și multe alte lucrări gospodărești. Ca reprezentant al alegătorilor, al opiniei lor, ca trimis al 'obștei în organele locale ale puterii de stat, deputatul — activist politic și social — îmbină interesele 
generale cu cele particula-

jore privind întregul municipiu, fiecare vicepreședinte menține o legătură permanentă cu un grup de deputați, legătură prin care se realizează o informare reciprocă și un sprijin reciproc. In plus, avem întâlniri de lucru, pe teren, în circumscripții, în cadrul cărora vicepreședintele și deputatul se consultă cu cetățenii, stabilesc răspunderi și contribuții de ambele părți, pentru realizarea unor obiective. Reamena- jăm „Camera deputatului".
V

Inițiativa, conștiința civică,
9 1

exemplul personal

„REȚETA "
PRESTIGIULUI
Șl AUTORITĂȚII
OEP UT A TUL UI

re, asigură colaborarea din
tre stat și cetățean în 
ambele ei sensuri, determi- 
nind înflorirea circumscrip
ției respective.In ce constă „secretul" promptitudinii cu care răspund cetățenii la chemarea vreunui deputat ? Sînt ei mai gospodari, mai săritori decît în altă parte ? Nu, oamenii sînt aceiași, pretutindeni. Stimulentul constă în seriozitatea cu care comitetul executiv al consiliului popular tratează și rezolvă cererile lor justificate, în conlucrarea strînsă dintre comitetul executiv și deputați. Cind cetățenii văd în aleșii lor oameni care se bucură de toată autoritatea, îi și urmează.Tovarășul Anton Lungu, prim-vicepreședinte al consiliului popular municipal, preciza : „Modul de lucru al comitetului executiv cu deputății se realizează pe mai multe planuri. In afara sesiunilor, unde dezbatem și hotărîm problemele ma-

/

unde fiecare poate găsi, la orice oră din zi, materiale informative, legi și normative, precum și dosarele cu realizările din circumscripția electorală respectivă".Și, totuși, unii deputați, care lucrează în producție au remarcat lipsa de „e- lasticitate" a consiliului popular municipal în stabilirea programului său de lucru. După amiază, cind acești deputați pot veni la consiliu) popular, nu-i de , găsit nici un membru al comitetului executiv competent în a lămuri lucrurile pe loc. Este o problemă rămasă încă In suspensie, la Brăila.In rîndurile deputaților municipiului întîlnim muncitori, ingineri, medici, activiști, juriști, profesori, oameni de cele mai diferite profesii, cu o puternică personalitate. Un' remarcabil potențial de experiență și competență. Cu asemenea deputați, comitetul exccu-
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în căutarea unui nou „filon" 
de venituri nemuncite, escrocul 
Florea 'loniță din Alexandria, 
(str. Horia, Cloșca și Crișan nr. 
79) a poposit nu de mult în Co
marnic. L-a întîlnit pe Gheor
ghe Păuna, din str. Podul Lung 
nr. 3, și i-a propus ca amindoi 
să se apuce de o afacere „bă
noasă". Credeți că noua lui cu
noștință s-a arătat cît de cît 
circumspectă față de o aseme
nea ofertă ? Nicidecum. El s-a 
lăsat repede convins să de
vină asociat. Și s-a oferit să-i 
avanseze imediat escrocului 
15 000 lei pentru procurarea 
materialelor necesare. Cind s.-a 
trezit, era prea tirziu. Generosul 
său asociat dispăruse. Dar pen
tru puțin timp, deoarece a fost 
descoperit de organele de mili
ție. Firește, el iși va primi pe
deapsa cuvenită. Cit despre 
Gheorghe Păuna, care a vrut 
„să învețe" o escrocherie, poate 
că ii este de-ajuns prețul cu care 
a plătit această lecție. O va ține 
minte 7

(Urmare din pag. I) /

In urma unor săpături arheologice efectuate in satul Hodiș (Bihor), aici a fost descoperit din cinci aur,un tezaur, compus brățări masive de —, inele bogat ornamentate, turi din foițe subțiri și alte podoabe de aur, cîntărind aproape 500 de grame. Est“ cel mai prețios din cele 18 tezaure descoperite in bazinul celor trei Cri- șuri. După aprecierile specialiștilor, tezaurul, care formează acum obiectul unor minuțioase cercetări, datează de la sfîrșitul mileniului doi — începutul mileniului unu, înaintea erei noastre.

cinci nas-

cu
„Scînteii

Rubrică, redactată de s
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților

J

sirea rațională a mașinilor și utilajelor, a forței ,de muncă. Asemenea dezbateri, menite să sprijine realizarea cît mai completă a măsurilor stabilite în adunările generale ale salariaților, au fost inițiate și la întreprinderea textilă „Bucegi“-Pucioasa, Uzina de utilaj petrolier Tîrgoviște, Uzina mecanică Moreni și Uzina de piese de schimb Găești. ~ dezbateri pe tema : „Cu realizăm producția" vor avea loc — în baza unui plan al comitetului județean de partid — aproape în toate întreprinderile județului, în intenția noastră fiind stimularea, în continuare, a inițiativei colective.Este îmbucurător faptul că atît în adunările generale ale salariaților, cit și acum în activitatea de înfăptuire practică a propunerilor, comuniștii sint cei mai activi. In adunări, ei au dat expresie celor mai constructive puncte de vedere și propuneri, au fost aceia care au scos la iveală cu curaj lipsurile și, cunoscind in profunzime problemele în dezbatere, participă acum nemijlocit la aplicarea multora dintre măsurile adoptate. U- zina mecanică Moreni este una din unitățile de bază ale județului. Rezultatele sale economice o situează în plutonul întreprinderilor fruntașe. Cu toate acestea, planul de măsuri al’ comitetului de direcție cuprinde numeroase propuneri — formulate de comuniști, de alți muncitori și tehnicieni în adunările generale ale salariaților — referitoare la căile de înlăturare a neajunsurilor manifestate în activitatea economico-financiară. Imediat după definitivarea măsurilor s-a trecut la lichidarea stocurilor de materiale disponibile, la corelarea e- xecutării sculelor și dispozitivelor cu produsele ce urmează a se realiza în cursul anului, la organizarea unei debitări centralizate pe uzină în așa fel ca să se înlăture consumul neecono- micos de tablă, la reproiectarea unor -repere 'cu un mare consum de metal, la identificarea și redistribuirea unor mașini-unelte folosite incomplet în uzină etc. Asemenea propuneri se înfăptuiesc și la Uziha de utilaj petrolier din Tîrgoviște. Aici, comitetul de direcție este ajutat în aplicarea măsurilor menite să asigure un raport optim între muncitorii auxiliari, și cei productivi, utilizarea cu maxi-

De altfel, ce costuri

mum de eficiență a întregii capacități de lucru a mașinilor și utilajelor, reducerea consumului destul de ridicat de metal și întărirea disciplinei în muncă.Din cele de mai sus, se poate desprinde concluzia că, în general, după ultimele adunări generale ale salariaților din întreprinderile județului nostru, s-a creat — prin eforturile directe ale organelor și organizațiilor de partid, ale specialiștilor din comitetele de direcție, — un climat favorabil fructificării operative a ideilor

tiv al consiliului popular 
municipal conlucrează dife
rențiat, potrivit capacită
ții și experienței lor. Studiul efectuat de un asemenea grup de deputați a dus la reorganizarea asistenței medicale în circumscripțiile sanitare ; alți deputați, încadrați in comisiile permanente ale consiliului popular, se ocupă de diverse probleme care interesează întregul municipiu : micșo- . rarea zgomotelor la tramvaiele orașului ; sistematizarea Parcului-Monument sub aspect funcțional ; modernizarea arterelor principale și punerea în valoare a arhitecturii locale ; re- amplasarea unităților comerciale pe teritoriul municipiului și modernizarea reclamei comerciale ; îmbogățirea conținutului educativ al activității Casei de cultură, Casei de creație, bibliotecilor și căminelor culturale. Dovadă că deputatul nu este numai un bun gospodar în circumscripția sau cartierul său ; prin natura problemelor de care se o- cupă, el' este, totodată, un activist social în cel mai deplin înțeles al cuvintului.în acest an, orașul Brăila cunoaște o nouă dezvoltare. Se construiește mult, ca în mai toate centrele de județ. Fondul locativ la Brăila crește cu încă 1500 de apartamente, dintre care 350 proprietate personală. Se înalță o ’școală cu 16 săli de clasă, o creșă cu 100 de locuri și se continuă acțiunile de modernizare a orașului, sub toate aspectele. La acest efort al statului, prin investiții mari în dezvoltarea orașului, cetățenii răspund prin ample acțiuni de muncă patriotică. Printre obiectivele aces-' tei contribuții cetățenești reținem : amenajarea aeroportului sanitar, a noului Obor, a depozitului de lemne din cartierul Comorof- ca ; începerea lucrărilor la patinoarul artificial, la terenurile de joacă pentru copii, lucrări noi la stadion, înfrumusețarea stațiunii Lacul Sărat, noi piețe comerciale in cartiere, trotuare în comunele aparținătoare municipiului, lucrări la conducta de apă Brăila- Suraia și multe altele. Deputății au discutat cu ce- ' tâțenii planul principalelor obiective ale muncii patriotice și în aceste zile de început de primăvară au și pornit lucrul cu nădejde.Autoritatea și prestigiul celui ce poartă mandatul de deputat îi sînt conferite, în primul rînd, de faptele și . acțiunile sale, de propria-i activitate în interesul obștei. Nimeni altcineva n-ar putea atribui un dram de prestigiu unui deputat inactiv sau apatic, iute la cuvinte, dar încet la fapte.

Ștefan ZIDARIȚA
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• Comuna Glina, situată a- proape de Capitală, de o parte și de alta a rîului Dîmbovița, es.te alcătuită din trei sate, care, la un loc, întrunesc o populație de peste 5 000 de locuitori. De citva timp, două sate au rămas izolate atît de centrul comunei, cît și de Capitală. Podul de peste rîul Dîmbovița riorat. Autobuzele și vehicule nu mai trunde aici. Zilnic, ca la cel mai apropiat transport în comun, nicii, cît și cei peste 3 000 salariați navetiști trebuie străbată o distanță de 8 km jos. E ușor de imaginat ce poate întîmpla în cazurile Îmbolnăviri grave, dacă autosal- vările nu pot răspunde la apelurile populației, neavînd nici o altă cale accesibilă spre satele situate dincolo de rîu. La aceasta se mai adaugă și alte neajunsuri legate de aprovizionare, transportul mărfurilor etc. Cu toate demersurile făcute Ia Consiliul popular Glina, cît și la municipiul București, situația este astăzi aceeași.. Ceva mai mult, răspunsurile fost date arată că actualul de lemn nu va fi reparat și dat circulației deoarece planificat construirea unui de beton.Admitem că pînă la finele a- nului — așa cum se preconizează — vom avea un pod nou, dar pînă atunci cum vom putea înlătura neajunsurile existente ?

Poduls-a dete- alte auto- pot pă- să ajungă mijloc de atît local- de să pe se de

. Cevacare ne-au pod
pod

Un grup de locuitori 
ai comunei Glina 
sectorul V, București

Ion Ciupercă județul din comuna Constanta,•Cumpăna,ne relata într.-o scrisoare că în rețeaua electrică din localitate au loc dese perturbări care îm-
I

Noile construcții de lo
cuințe 
chează 
orașul

din Oradea mar- 
ritmuri inedite în 
de pe malurile 
Crișului(Foto : Agerpres)
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Bolintinu, din Ministerul Petrolului, nu au acordat atenție asigurării agregatelor respective.Tot în această schelă, încă din a- nul 1968 s-a pus chestiunea captării gazelor de sondă rezultate în sectorul llragadiru. Cu toate acestea, nu s-a întreprins nimic concret, astfel că și în prezent o cantitate de peste 20 000 mc de gaze de sondă se evacuează în atmosferă în loc să fie utilizată. Problema a fost reluată în dezbaterile adunării generale a sala- riaților din luna februarie a.c. Cu

DE LA IDEE
LA PRACTICA !

și propunerilor valoroase ale muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor. Comitetul județean de partid își propune să întrețină și pe mai departe acest climat, să urmărească în permanență cum sînt aplicate în întreprinderi aceste propuneri, să combată tendința ce se face simțită pe alocuri de a ignora importanța valorificării imediate, cu efecte maxime pentru activitatea economică, a posibilităților și rezervelor producției scoase la iveală in adunări. Avem datoria să procedăm astfel, pentru că în unele unități — ca, de exemplu la Schela de extracție Titu — la fiecare din ultimele adunări generale ale salariaților au fost repetate, cu insistență, propuneri de certă valoare economică. Dintre ele se distinge, bunăoară. propunerea ca brigăzile de intervenție și probe de producție să lucreze în trei schimburi, a cărei a- plicare s-a lovit întotdeauna de lipsa unor agregate de iluminat. Dar nici conducerea schelei și nici Grupul industrial de foraj-extracție

toate că era nevoie de o intervenție imediată, Grupul industrial de foraj- extracție Bolintinu a stabilft ca termen de execuție a lucrărilor luna septembrie 1970. Dintr-un calcul sumar a reieșit că numai anul trecut s-au pierdut peste 200 000 lei prin suflarea gazelor în atmosferă. Este de neînțeles faptul că grupul industrial amintit nu a stabilit ca această problemă să fie soluționată cît mai urgent.Similar s-au petrecut lucrurile și în cazul unor propuneri făcute repetat în adunarea generală a salariaților de la Fabrica de cițnent din Fieni. Aici, de mai mult timp se tergiversează rezolvarea unei propuneri valoroase privitoare la experimentarea unor noi tipuri de blindaje cu proie- minență și corpuri de măcinare, care ar permite mărirea simțitoare a duratei de funcționare a morilor de ciment și pastă. Datorită faptului că Direcția generală a silicaților din Ministerul Industriei Materialelor de Construcții nu a sprijinit cu operați-

vitate comitetul de direcție al fabricii, măsura a revenit în discuția mai multor adunări generale ale sa- lariaților. Or, este limpede că o asemenea atitudine de indiferență, de tergiversare, nu e de natură să stimuleze inițiativa și opinia colectivă.Am adus in discuție aceste exemple spre a sublinia că soluționarea u- nor propuneri rezultate din adunările generale depinde nu numai de comitetele de direcție din întreprinderi, ci și de factorii de conducere din centralele industriale și ministere. Este nevoie în această privință nu numai de o confirmare a oportunității și eficienței economice a anumitor măsuri izvorîte din propunerile făcute în dezbaterile din adunările salariaților — așa cum procedează unele ministere în răspunsurile trimise comisiei noastre economice sau întreprinderilor — ci de acordarea u- nui sprijin nemijlocit în aplicarea măsurilor ce depășesc posibilitățile proprii ale comitetelor de direcție din fabrici și uzine. Firesc este, de a- semenea, ca termenele de aplicare a unor soluții și măsuri să nu fie împinse spre sfîrșitul anului, cum s-a procedat cu captarea gazelor de sondă din Schela de extracție Titu, ci să fie aduse cît mai aproape, pentru ca eficiența lor economică să fie cît mai mare în timp.Pentru comitetul județean de partid concluziile adunărilor generale ale salariaților au constituit puncte de plecare în abordarea unor probleme economice majore. Ele au permis membrilor comitetului județean, activului său, cadrelor care lucrează în economie să formuleze măsuri mai judicioase pentru viitor, să mobilizeze toate forțele pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce revin fiecărui colectiv în acest ultim an al actualului cincinal. Este limpede, însă, că în acest domeniu este nevoie de un sprijin direct și operativ acordat de ministere și alte organe economice centrale. Acesta este, de altfel, sensul recentelor indicații ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, privind necesitatea ca organele și organizațiile de partid, ministerele și celelalte organe centrale să acorde toată atenția activității organelor de conducere colectivă a întreprinderilor, participării tot mai active a oamenilor muncii la» activitatea de conducere a unităților economice.

piedică buna funcționare a aparatelor de uz gospodăresc.întreprinderea de rețele electrice Constanța, căreia i s-a trimis scrisoarea de mai sus, ne comunică următoarele :„Pentru îmbunătățirea alimentării cu energie electrică s-au efectuat verificări și reparații la rețeaua din zona respectivă. S-a făcut alimentează s-au organizat care veghează pra bunei funcționări de joasă și medie tensiune".
revizia axului ce satul Cumpăna ; formații de lucru permanent âsu- a rețelei

rezolvat. Consiliul popular municipal ne-a informat că s-au luat unele măsuri care vor înlătura acest neajuns. S-a instalat la centrala termică a cartierului un hidrofor, pentru apă caldă, urmînd ca, în scurtă vreme, să se instaleze încă un hidrofor pentru apă rece.în răspuns se mal menționează că D.S.A.P.C. Tg. Mureș lucrează la un proiect de sistematizare a noului cartier Mureșeni. Cu acest prilej va fi pusă la punct întreaga instalație de încălzit și de apă din blocurile existente.
• Sînt salariat la Fabrica de zahăr Corabia în funcția de mecanic lăcătuș montor. In luna decembrie a anului trecut, la plata chenzinei a doua, nu am primit nici un ban. Surpriza mi-a fost cu atît mai mare, cu cît știam că nu datorez nimănui nimic. Mergînd pe filieră, Ia serviciile contabilitate, salarizare ale întreprinderii noastre, aflu că I.L.H.S. șantierul baraj Rovinari, județul Gorj, mi-a imputat suma de 800 lei. realitate se făcuse o confuzie nume.Cu toate că am adresat telul de memorii, începînd direcția fabricii și terminînd ministerul tutelar al I.L.H.S. (șantierul Rovinari), nici după patru luni n-am reușit să intru în posesia drepturilor măle bănești de care am fost păgubit din pricina unor funcționari comozi.

în detot cu cu

Vasile CRĂCIUN
Corabia, str. Lenin, nr. 21

• Intr-o scrisoare semnată de Eugen Hoța din orașul Tg. Mureș se arăta că în cartierul Mureșeni asigurarea apei potabi- te a devenit o problemă greu de

o Neculai Crăciun din satul Păncești, comuna Sascut-Bacău, a adresat, nu de mult, redacției o scrisoare detaliată în legătură cu „o seamă de nereguli pe care le săvîrșește nestingherit actualul președinte al C. A. P. Păncești, Vasile Diaconu, dar măsuri nu s-a luat pînă acum nici una".Am înaintat această sesizare, pentru cercetări, conducerii Uniunii județene a C.A.P. Bacău, care ne-a informat că cele semnalate nu sint adevărate. Autorul scrisorii, Neculai Crăciun — se arată, în continuare, în răspunsul U.J.C.A.P. — a deținut funcția de președinte al C.A.P. Păncești, pînă în februarie 1969, cind a fost înlocuit, de către adunarea generală, „pentru repetate abuzuri și abateri de la disciplina economică și financiară, De cind a fost schimbat din funcție, sus-numitul a de- . clanșat o adevărată campanie de reclamații la adresa actualului președinte al C.A.P., urmărind compromiterea sa cu orice preț. Numai anul trecut a înaintat organelor centrale de partid și de stat peste 30 de reclamații care, în urma cercetărilor făcute, s-au dovedit neîntemeiate".
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Prea ieftinul mai mult păgubește...

PREȚUL DE LUX
al unei „îmbrăcăminți" peticite

In mai 1967, ziarul nostru a publicat un articol în care erau criticate unele neajunsuri din activitatea edilitară a Brașovului. Subliniam atunci că străzile acestui oraș cu bogate tradiții gospodărești și edilitare arătau „ca scurmate, stînjenind în mod serios transportul rutier". In răspunsul primit la redacție din partea organelor locale se menționau o serie de măsuri menite să ducă la remedierea acestei stări de lucruri. Iată însă că sosirea primăverii oferă brașovenilor și vizitatorilor un tablou asemănător. Cea mai mare parte a străzilor principale, intens solicitate, sînt deteriorate,_ pline de hîrtoape și unor străzi turn, Berzei, dele Lenin, Carpați ș.a. Starea unor artere de circulație tima vreme atît de proastă, lncît organele locale au impus întreprinderii de reparații și construcții să treacă de îndată la „cîrpirea" lor, prin umplerea hir- toapelor mai mari cu asfalt, fără a ține seama de zăpada care nu se topise încă sau de temperatura destul de scăzută la acea dată.Cum se explică faptul că, la un interval atît de scurt, străzile Brașovului s-au deteriorat într-o măsură care infirmă categoric pronosticurile unor gospodari cu privire la calitatea și soliditatea lucrărilor de reparații efectuate în urmă cu numai trei ani ? Mai realiști, actualii conducători ai municipiului recunosc că, pe lingă unele cauze obiective, starea în care se află străzile Brașovului este urmarea calității necorespunzătoare a lucrărilor de întreținere și reparare, a neaplicării tuturor măsurilor preconizate. Fără îndoială, nu e cu totul lipsită de temei afirmația că fundația. străzilor este slabă și nu rezistă traficului actual, multe dintre ele avînd o vechime considerabilă. Dar, după opinia ing. Constantin Huțanu, directorul I.R.C.. această situație nu justifică deteriorarea atit de rapidă a străzilor. La degradarea lor a contribuit în bună măsură calitatea slabă a îmbrăcăminților as- făltice executate anii trecuți, a bitumului și agregatelor puse în operă, nerespectarea rețetei de preparare a asfaltului, a unor condiții tehnologice elementare privind așternerea covorului asfaltic.Din păcate, pe aceeași linie se mai merge încă, după cum o dovedesc lucrările de reparații efectuate în ultimul timp. In plus, organizarea lucrărilor de reparații, lasă de dorit, lipsesc un plan bine stabilit, o concepție clară în executarea acestora. Ca și pînă acum, lucrările se desfășoară în general fără o pregătire temeinică, fără asigurarea din vreme a unei documentații și a unui deviz, fără o analiză amănunțită a oportunității și priorității fiecăreia. Așa se tace că în adresa consiliului popular municipal — un fel de notă de comandă — înaintată la începutul anului către I.R.C. se prevede îmbrăca- rea cu un covor asfaltic a unor străzi care nu reclamă în mod stringent a- ceastă operație, în timp ce altele (Mihai Viteazu sau Saturn), care se află într-o stare foarte proastă, sînt omise. Aces( sistem defectuos de lucru, „pompierismul" și provizoratul în efectuarea unor lucrări sînt și consecința lipsei unor specialiști care să coordoneze activitatea de întreținere și reparare a străzilor. Deși sesizam acest fapt și în articolul publicat

denivelări. Este cazul ca Mihai Viteazu, Sa- Hărmanului, bulevar-
a devenit în ul-
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ÎNSEMNĂRI despre 
Întreținerea și dez
voltarea rețelei stra
dale A BRAȘOVULUI

cu trei ani in urmă, nici în prezent I.R.C. nu dispune măcar de un singur specialist cu studii superioare. Aceeași remarcă este valabilă și în privința celor care au sarcina să recepționeze lucrările efectuate. Fără îndoială că toate aceste neajunsuri au drept efect cheltuirea neeconomi- coasă a fondurilor puse la dispoziție. S-a calculat că repetata „cîrpeală" a unor străzi, efectuată an de an și uneori chiar de mai multe ori în a- celași an, a costat mai mult decît dacă străzile respective ar fi fost construite din nou.Nu-i mai puțin adevărat că Ia deteriorarea străzilor a contribuit șl spargerea lor repetată, pentru introducerea. sau înlocuirea unor rețele. Deși problema coordonării — pe baza unui plan general — a lucrărilor se pune de mulți ani, practic nimeni nu ține seama de aceasta. Concludent este exemplul străzii Lungi; in 1967 ea a fost reparată pe întreaga ei lungime. S-a refăcut îmbrăcămintea și pe alocuri s-a rit fundația, de așteptat în paralel, să se execute și celelalte lucrări prevăzute în rile unor întreprinderi. Dar întîmplat așa. La sfîrșitul 1968 și începutul anului 1969 a fost spart din nou pentru introducerea unui cablu. Abia s-a inchi» „fermoarul" și iată că acum se pune problema înlocuirii conductei de gaze.Cirpelile rămîn însă cîrpeli, oricit de corect ar fi aplicată „tehnologia" cîrpăcelii.și oricit de iscusit ar fi cîr- paciul. Soluția executării de lucrări definitive (cu fundații solide, care să corespundă traficului actual) trebuie deci extinsă pe cît mai multe străzi. Desigur, un început s-a făcut : în ultima vreme, asemenea lucrări s-au executat pe str. Zizinului, iar în prezent se desfășoară și pe străzile 13 Decembrie și Aurel Vlaicu. Se impune însă ca în această direcție să fie concentrate în mai mare mă-, sură eforturile, deoarece este practic unica soluție care poate rezolva problema atît de discutată a străzilor Brașovului.Opinia unor reprezentanți ai întreprinderii de construcții-transporturi este că de o deosebită însemnătate ar fi și reglementarea traficului rutier, intern și de tranzit. „în prezent — ne spune ing. Pavel Fetcu — circulația .internă ca și de tranzit se face pe străzile centrale ale municipiului, pentru toate autovehiculele. Trebuie reconsiderat întregul sistem de natura traficu- artere de centură transport intern actuală". O primă se și află in curs va prelua tranzi-

intă-Era
ca.

planu-r nu s-a anului asfaltul

rutier, în funcție lui. Separarea pe a tranzitului de devine extrem de asemenea centură de conturare, tul și o parte de mărfuri și urma străzile va trece prm nua pe strada -------pe linia terasamentului fostei căi ferate pină în zona fabricii de cauciuc, de unde transportul va fi dirijat spre Sighișoara, Sibiu, Cîmpulung.Asigurarea unor condiții optime de circulație pe teritoriul municipiului Brașov implică, de bună seamă, numeroase alte aspecte. Este de datoria organelor locale să le analizeze cu temeinicie și să adopte măsurile pe care realitatea în continuă pfefacere le impune cu tot mai. multă stringență.
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii*

Eaa transportului intern călători. Traseul ei va Saturn, Hărmanului, piața Gării, va conti- Aurel Vlaicu și apoi
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DESPRE BAZA TEHNICA MA TERIALĂ

A SOCIALISMULUI
Revoluția socialistă, instaurînd un nou tip de proprietate — proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție — asigură lichidarea exploatării omului de către om, face posibilă repartiția după cantitatea și calitatea muncii prestate de fiecare. Dar pentru a se realiza scopul fundamental al societății socialiste — satisfacerea în măsură tot mai mare a necesităților materiale și culturale mereu crescînde ale tuturor membrilor societății — este absolut o- bligatoriu să se asigure o creștere a un pe a vi-

Prof. univ. dr. N. N. CONSTANTINESCU

corespunzătoare ă producției și productivității muncii și implicit venit național care să permită, de o parte dezvoltarea continuă economiei, iar pe de altă parte dicarea necontenită a nivelului - de trai.De aceea, concepția științifică a socialismului și comunismului, făurită de Marx, Engels și Lenin, leagă în mod organic noua societate de dezvoltarea înaltă a forțelor de producție. Socialismul, arăta Lenin, învinge definitiv ca-arăta Lenin, pitalismul numai atunci cînd creează o productivitate a muncii mai mare decît acesta. Or, o productivitate superioară se poate obține numai prin creșterea impetuoasă și modernizarea forțelor de producție, prin făurirea unei puternice baze tehnico-materiale a noii orînduiri.Interdependența strînsă dintre potențialul economic, nivelul producției și al productivității muncii și modul de trai, gradul de bunăstare al populației constituie una din ideile fundamentale care ștrăbăt ca un fir roșu întreaga concepție leninistă privitoare la făurirea noii societăți.Cu deosebită acuitate s-a ridicat problema construirii unei baze tehnico-materiale adecvate a socialismului în Rusia, care moștenise de la capitalism o stare de înapoiere e- ' conomică accentuată. De aci și stăruința cu care Lenin a insistat a- supra necesității unor mari eforturi din partea întregii societăți pentru reconstruirea pe baze moderne a economiei, ca premisă fundamentală a progresului economic, a ridicării gradului general de civilizație, a asigurării unui standard înalt de trai pentru întregul popor.în concepția leninistă, baza tehnică- materială a socialismului o constituie marea producție, intemeiată pe cea mai înaltă tehnică și dominantă in întreaga economie națională. Cu o excepțională clarviziune, Lenin a pus în centrul programului de făurire a bazei tehnico-materiale a socialismului industrializarea socialistă, văzind în aceasta factorul de dinamizare a întregii economii. „Fără 
o mare industrie bine organizată — scria el — nici nu poate fi vorba de socialism în general și mai cu seamă într-o țară cu caracter nesc".Este de remarcat faptul că 
a conceput industrializarea ca peră bazată pe tot ceea ce a rit știința și tehnica mai avansat, pe „ultimul cuvint al științei moderne", cum însuși se exprima. El a luat ca etalon în această privință realitățile, dar — trebuie subliniat in mod deosebit — realitățile din țările cele mai dezvoltate economic din vremea sa. Așa se și explică atenția deosebită pe care a acordat-o electrificării. Deși introducerea energiei electrice în producția industrială se afla în primele decenii ale secolului la începuturile ei chiar în țări avansate. Lenin a întrevăzut în electrificare temelia temeliilor oricărei industrializări, a oricărui progres tehnic, economic, științific și cultural modern.. Importanța covîr- șitoare acordată de Lenin electrificării reiese de altfel cu prisosință din celebra sa formulă : „comunismul este Puterea Sovietică plus electrificarea întregii țări". Lenin a considerat, de asemenea, principalele ramuri ale industriei grele, în primul rînd industria constructoare de mașini și industria chimică. drept factorii propulsori ai făuririi bazei tehnice-materiale moderne, ai asigurării progresului tehnic în întreaga economie. Aceste adevăruri profunde, demonstrate de Vladimir Ilici acum mai bine de o jumătate de veac, au devenit în condițiile revoluției tehnico-științifice de astăzi o veritabilă axiomă, aplicarea operativă și pe scară largă a cuceririlor științei și tehnicii în producție reprezentînd o condiție sine qua non a creșterii e- conomice.învățătura leninistă, reflectînd cerințele legilor obiective ale construcției socialiste, a călăuzit și călăuzește partidul nostru în întreaga operă de edificare a economiei socialiste. Este meritul istoric al 
P.C.R. că a urmat cu perseverență și fermitate neabătută orientarea spre industrializare. Aplicînd creator această politică, P.C.R. a pornit de Ia condițiile concrete ale României, de la particularitățile structurii economiei naționale, care vea un caracter precumpănitor grar, un nivel redus de dezvoltare a forțelor de producție și de valorificare a resurselor naturale — rezultat al situației în care fusese ținută România în trecut ca sursă de materii prime și piață de desfacere a puterilor industriale din Occident.Dezvoltarea complexă a economiei socialiste a pus astfel în fața partidului și poporului nostru sarcina e- laborării celei mai potrivite „strategii economice" pentru condițiile României. Aceasta se referă atît la

găsirea și valorificarea optimă a resurselor, cit și la determinarea ritmului dezvoltării economice, deciderea priorităților, desfășurarea practică a creșterii cu precădere a producției mijloacelor de producție, lichidarea disproporțiilor moștenite, luarea în considerație a cerințelor revoluției tehnico-științifice.Experiența istorică a României a confirmat și ea importanța. industrializării ca pivot al progresului general al societății. într-adevăr, de politica de industrializare, ca factor determinant, sint legate realizările considerabile obținute în anii construcției socialiste in industrie, ca și in toate celelalte ramuri ale economiei naționale, în absorbirea crescin- dă in sectorul industrial și celelalte sectoare neagricole a populației ocupate, în ridicarea tuturor județelor, în dezvoltarea orașelor, în lichidarea urmă a satului față în ridicarea nivelu-
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rămînerii în de oraș și lui de trai al întregii populații. Industrializarea s-a dovedit — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — „factorul hotăritor pentru lichidarea înapoierii economice moștenite de Ia regimul burghezo-mo- șieresc, dezvoltarea susținută a întregii economii și ridicarea social-cultu- rală a țării, creșterea nivelului de trai al populației, întărirea independenței și suveranității naționale".Limbajul lapidar al cifrelor este și el semnificativ pentru roadele industrializării. Deja în 1969, România socialistă echivala din punct de vedere industrial cu circa 15 Românii ale anului 1938. Ponderea industriei în venitul național a crescut de la 30,8 la sută în 1938 la 54,2 la sută anul trecut, iar ponderea populației agricole se reduce de la circa 80 la sută în 1938 la aproximativ 50 la sută în 1970. Dezvoltarea unor ramuri esențiale cum sînt energia electrică, siderurgia, construcțiile de mașini, industria chimică, construirea a sute și sute de întreprinderi noi, dotate cu tehnica avansată, au determinat o schimbare fundamentală a peisajului economic.Așa cum a arătat Congresul al X-lea al partidului, obiectivul fundamental al programului pentru anii care urmează il constituie lărgirea și perfecționarea continuă a bazei teh- nico-materiale a țării, menită să constituie o componentă esențială a procesului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. In mod firesc, continuarea consecventă ,a industrializării se Va afla și de aci înainte în centrul eforturilor întregului nostru popor. Ceea' ce caracterizează orientarea imprimată de partid dezvoltării industriei, ca de altfel întregii economii in anii următori sint nu numai creșterea intensă a forțelor de producție, ritmurile înalte de sporire a producției, dar mai ales schimbările calitative, efortul pentru accentuata modernizare, prin perfecționarea structurii producției, prin dezvoltarea rapidă a acelor ramuri sau subramuri strîns legate de progresul tehnico-științific contemporan, care condiționează înzestrarea tehnică superioară a întregii economii.în lumina cerințelor impuse de revoluția tehnico-științifică, de necesitatea realizării unei înalte productivități a muncii — ca atribut fundamental al economiei socialiste, al asigurării competitivității , în circuitul internațional al valorilor — partidul și statul nostru urmăresc stăruitor introducerea în fiecare ramură industrială și în fiecare întreprindere a . tehnidii și tehnologiei avansate, ridicarea gradului de calificare a forței de muncă. Pe prim plan în procesul de dezvoltare a economiei se situează, de asemenea, preocupările pentru aplicarea științei conducerii și organizării producției și a muncii. Și astăzi își păstrează întreaga actualitate cuvintele lui Lenin potrivit cărpra a- sigurarea unei înalte productivități necesită, o dată cu asigurarea bazei materiale a marii producții moderne, „creșterea disciplinei oamenilor muncii, a priceperii lor în muncă, a sporului de muncă, a intensificării muncii și a unei mai bune organizări a acesteia". Buna organizare, întronarea unei ordini și discipline desă- vîrșite în activitatea productivă, folosirea completă și productivă a timpului de lucru în fiecare unitate și la scara ansamblului societății reprezintă o problemă esențială a progresului economic al țării.Făurirea bazei tehnico-materiale a socialismului a fost întotdeauna legată, în concepția lui Lenin, de asigurarea unei eficiențe maxime a muncii sociale în toate ramurile economice, pe baza unei înalte înzestrări tehnice și a organizării potrivit principiilor marii producții moderne. El a întrevăzut că. o dată cu diversificarea și creșterea industriei, dezvoltarea cu caracter industrial a tuturor ramurilor economice se va ilp- pune obiectiv, tot mai mult, ca o lege a progresului economic și social. Este semnificativ în acest sens țelul in care agriculturii lui. Pentru presupunea socialistă a tragerea țărănimii, pe baza liberului ei consimțămînt, la marea producție cooperatistă, dar și înzestrarea agri-

culturii cu o puternică bază tehnică materială. în acest fel vedea Lenin ' posibilitatea asigurării unor randamente superioare generalizate în agricultură, în măsură să satisfacă nevoile de produse agricole ale industriei, ea și ale populației. Și tocmai acestui scop fundamental i-a subordonat el întregul său plan cooperatist. Numai marea industrie — scria Lenin — „va da orașului posibilitatea să acorde satului fărîmițat și înapoiat un ajutor din punct de vedere tehnic și social atît de radical incit să creeze baza materială pentru o creștere uriașă a productivității muncii în domeniul cultivării pă- mintului și al gospodăriei agricole în general și să constituie, prin forța exemplului, un îndemn pentru micii țărani ca să treacă, în interesul lor, la marea agricultură colectivă mecanizată".Pornind de la concepția științifică marxist-leninistă și ținînd seama de condițiile specifice ale României, P.C.R. a desfășurat o vastă activitate pentru reorganizarea producției agricole pe baze socialiste. în același timp, partidul s-a preocupaț de mecanizarea și chimizarea agriculturii, ceea ce se reflectă, între altele. în faptul că pe ogoarele României socialiste lucrează in prezent 105 000 tractoare și zeci ,de mii de mașini agricole, iar în 1969 au fost livrate agriculturii 540 000 lone îngrășăminte- substanță activă. Așa cum a subliniat insă Plenara C.C. al P.C.R. din 17—19 martie a. c., eforturile făcute pînă acum pentru înzestrarea tehnică a agriculturii se cer foarte mult sporite. întrucît agricultura țării noastre prezintă încă o serioasă ră- mînere in urmă în raport cu nivelurile de randament atinse pe plan mondial, cu propriile ei posibilități. Pe această linie, programele naționale adoptate de plenară privind dezvoltarea zootehniei și creșterea producției animaliere, precum și gospodărirea rațională a resurselor de apă, extinderea lucrărilor de irigații, . îndiguiri, desecări și de combatere a eroziunii solului au o excepțională însemnătate, fiind menite să aducă o substanțială contribuție la făurirea unei agriculturi cu adevărat moderne, de înaltă productivitate.Exigențele leniniste ale făuririi bazei tehnico-maleriale a socialismului prin incorporarea celor mai avansate cuceriri ale științei și tehnicii presupun. în mod firesc, o grijă și atenție excepțională pentru dezvoltarea științei. Așa cum se știe., Lenin a conceput știința ca o componentă inseparabilă a întregii activități de edificare a societății socialiste. Cu atît mai actuale sînt aceste idei în prezent, cînd știința își dezvăluie tot mai pregnant atributele de forță nemijlocită de producție.Partidul Comunist Român a acordat și acordă o atenție deosebită dezvoltării cercetării științifice și tehnice. Partidul nostru a elaborat de fapt o adevărată politică de dezvoltare a științei, avînd drept coordonate fundamentale crearea cadrului necesar unei organizări de maximă eficiență. dotarea materială a unităților de cercetare, orientarea cercetării spre soluționarea problemelor legate nemijlocit de producția materială, de dezvoltarea economică și concomitentcială a patriei
Călinescu și

dezvoltareaLenin a conceputîn condițiile socialismu- el. această dezvoltare nu numai transformarea relațiilor agrare, prin a-

so- cu
deApreciat de G.E. Lovinescu pentru verva și finețea observației sale, I. Valjan face parte din categoria comediografilor de după Caragiale care au distilat, cu afabilitate și lirism, satira înverșunată, acidă a lui Caragiale. Din familia literară a lui Tudor Mușates- cu, Gh. Ciprian, țescu, Victor Ion I. Valjan (loan Vasilescu), a urmat direcțiile satirice ale lui Caragiale, dar, ca și congenerii săi, a căutat să descopere, dincolo de lumea egoistă, infatuată și stupidă pe care a ridicu- lizat-o ilustrul predecesor, zonele de umanitate generoasă. Termenul de opoziție este liric și naiv, consfințind însă prezența în comedia satirică interbelică a unui personaj nou, opozantul cumsecade, onest, incoruptibil, senin. Frenezia critică e ușor frînată de o notă sentimenta- listă, dar buna tradiție a comediei românești, care s-a exprimat cu precădere in satiră și abandonată.După ce a scris piese într-un o comedie de în care însăși critică socială cuprinzătoare, de sacrificiu" Teatrul de Stat „Cârre de valeți rente, oare, comerciale ?)

Alexandru Kiri- Popa. dramaturgul

//

valorificarea operativă a rezultatelor cercetării.Abordind problemele făuririi bazei tehnice-materiale a socialismului, Lenin nu a scăpat nici o clipă din vedere importanța uriașă pe care o are in acest proces activitatea de organizare și conducere economică. Fără a ne putea opri acum asupra problemelor care țin de acest domeniu, trebuie totuși neapărat amintite preocupările lui Lenin pentru aplicarea consecventă a principiului centralismului democratic, ca principiu fundamental de organizare și conducere planificată a economiei socialiste. Aceasta pentru că, așa cum de altfel se verifică și prin experiența construirii socialismului în România, centralismul democratic potențează într-o măsură impresionantă efortul economic al unui popor. Este, de pildă, suficient să arătăm că, în domeniul investițiilor, prin posibilitatea unor acțiuni sistematice și concentrate, îndreptate spre obiectivele și direcțiile hotărîtoare, centralismul democratic permite crearea și dezvoltarea bazei tehnice materiale a socialismului într-un mod accelerat și cu_o înaltă eficiență socială și economică. Centralismul democratic oferă. în același timp, temelia largă și rodnică a desfășurării și dezvoltării democratismului economic socialist a antrenării și utilizării organizate a.inteligenței tuturor oamenilor muncii în elaborarea deciziei economice și în opera de creație.Tocmai pe această linie se Înscriu măsurile care au fost luate în ultimii ani pentru lichidarea tendințelor de centralism excesiv și a manifestărilor de birocratism, pentru îmbinarea armonioasă a conducerii centralizate cu larga autonomie a unităților de bază, pentru dezvoltarea democrației economice, pentru aplicarea principiului conducerii și muncii colective în toate sectoarele activității economice.Abordînd problema centralismului democratic în economie, Lenin nu uita să amintească dubla calitate a oamenilor muncii în socialism, de producători și de proprietari colectivi asupra mijloacelor de producție. In spiritul acestei caracteristici fundamentale a noii orînduiri. partidul și statul nostru se preocupă de consolidarea disciplinei socialiste a muncii, de perfecționarea continuă a cadrului in care toți cei ce muncesc să poată participa Ia administrarea ștești. să simtă efectiv i pentru felul în care sint bunurile poporului.
■icînvățătura despre baza I terială a socialismului t__________ _contribuție din cele mai de preț a marelui gînditor și transformator al societății care a fost Lenin la tezaurul gîndirii umane. Importanța acestei învățături sporește în mod deosebit astăzi, cînd opera de făurire și dezvoltare a socialismului se desfășoară în 14 țări, dintre care cele mai multe au moștenit de la capitalism o economie insuficient dezvoltată, iar popoarele din zeci și zeci de tinere state, abia ieșite din robia colonială. își caută drumul viitoarei dezvoltări.Vie. realistă și dialectică prin însăși esența ei, învățătura lui Lenin își păstrează neîntinată prospețimea. Aplicată în mod creator la condițiile concrete ale fiecărei țări și însușită de mase, ea se dovedește la fel de transformatoare și greșului, astăzi ca
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• Splendoare în iarba : PATRIA
— 9; 11,30. 14; 16,30; 19; 21,30.
O Asterix și Cleopatra : REPU
BLICA — 9,15; 11,30; 14; 16,15;
18,45; 21.
o Joc dublu în serviciul secret : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 21, BUCUREȘTI — 9;
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, MO
DERN - 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30. \
• Elvira Madigan : CAPITOL —
9.30. 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• Domnișoara doctor : SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 3240); 20,15 (seria de bilete
— 3242), FESTIVAL — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, FAVORIT — 
10; 13; 15,30; 18; 20,30.
• Fecioara care-mi place : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• Ultima dragoste : CENTRAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
• Stelele din Eger : LUMINA —
9.30— 15,45 în continuare; 19,30.
O Program pentru copii : DOINA 
9; 10.
® Ghici cine vine la cină 7 : DOI
NA - 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, 
MIORIȚA —10; 12,1(0; 15; 17,30; 20. 
e Cele trei primăveri ale lui Le
nin ; Lenin în Samara; Ultima 
perioadă de ilegalitate a iul Le
nin ; Adevărul 
TIMPURI NOI — 
tinuare.
e" Fiul șelculul :
— 10: 12; 14.
• Moll Flanders :
9; 11,10; 14,30; 17,30; 20,30, EXCEL
SIOR - 9,30; 12,15; 15; 17.45; 20.30, 
MELODIA — 9; 11,45: 15.30; 18.15; 
20,45.
a Adio Texas : GRIVIȚA — 9,30; 
11,45; 16; 18,15; 20,30, FLOREASCA
— 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
e Călugărița i BUZEȘTI - 15.30: 
19
• Winnetou în Valea Morțil : ÎN
FRĂȚIREA IN.TRE POPOARE — 
15,15 17,45; 20. VIITORUL — 15.30; 
18.
o Cînd se arată cucuveaua : DA
CIA — 8,30—19.45 în continuare, 
FLACARA - 15,30; 18; 20.30.
e Visul domnului Gentil : BU- 
CEGI — 16; 18,15; 20,30, GIU-
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, ARTA
— 10—16 în continuare : 18,15:
20,30.
• Explozie în munți : LIRA — 
15 30; 18.
• Viridiana :
• Via Mala :
15,30’ 17,45;
15,30; 18.
• Tandrețe : ___
• Păcatul dragostei : FERENTARI
— 15,30; 18: 20.30, PACEA — 16: 
18: 20.
A La Nord prin Nord-Vest : CO- 
TROCENI — 15,30; 19.
O Stăpîn pe situație ; VOLGA — 
15,30: 18: 20,30.
n Mireasa era în negru : AURO
RA - 9: 11,15: 13.30; 15,45; 18:
20,15, TOMIS — 9.30—15,30 în con
tinuare ; 18; 20.15.
• Urmărirea : FLAMURA — 0:
11.30- 15; 17.30: 20.
• A trăi pentru a trăi : MOȘI
LOR - 15.30; 18.
• Doi bărbați nentru o moarte : 
MOȘILOR - 20.30.
• Comisarul X și „Panterele al
bastre" : MUNCA - 16: 18; 20.
» Profesioniștii : COSMOS — 15.30: 
18: 20 15.
• Valea păpușilor : VITAN — 
15.30: 18: 20.15.
• Bărbații în deplasare : PRO
GRESUL - 15,30: 18; 20,15.
• Baltagul : POPULAR - 15.30:
18: 20.15.
• Sherlock Holmes : UNIREA — 
15,30: 18; 20.15.
• Pentru încă puțini dolari : 
CRINGAȘI — 15,30; 18; 20,15.

POETUL UNEI

de Edgar PAPU

cinematografic :
9—19 în con-

CINEMATECA

FEROVIAR —

lira — 20.15.
DRUMUL SĂRII —
20. RAHOVA —

RAHOVA - 20,15.

• Opera Română : Aida
• Teatrul de operetă :
Maritza — 19,30
• Teatrul National „I. ’ 
giale" (sala Comedia) : 
bergul de altădată 
Studio) Părinții teribili
• Teatrul de comedie ■ 
publică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Lâonce și Lena — 20 ; 
(în sala ansamblului U.G.S.R.) : 
Purlcele în ureche — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : Othello — 19,30.
O Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Guliver în țara 
păpușilor — 17.
• Studioul I.A.T.C. .. 
giale" (sala Casandra) : 
istorie a doctorului Faust 
mieră — 20.
O Teatrul Național din 
(în sala Teatrului Mic) : 
Tudor Gheorghe — "" 
curțile dorului — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) Nicuță... la Tănase — 19.30.
• Teatru! de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Domnișoara din 
Sighișoara — 19,30.

- 19. 
Contesa

L. Cara- 
Heidel- 

19,30 ; (sala 
“■ - 19,30.

Opinia

„I. L.

(sala

Cara- 
Traglca 
— pre-

Craiova 
Recital 
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S-au împlinit două veacuri de la nașterea celui mai mare liric german, Johann Christian Friedrich Holderlin (1770—1843). Comemorarea acestui ’ eveniment depășește semnificația simplei eyocări și o atinge pe aceea a unei consacrări universale. Să încercăm a desluși o atare afirmație, prin antecedentele care au sugerat-o.Poetul s-a văzut aproape ignorat, în nefericita sa existență, încheiată, ca și la Eminescu, cu înnoptarea u- nei minți ce-și dăruise întreaga strălucire creației poetice. în această tristă stare mal vegetează el patru decenii, ceea ce l-a făcut să devină uitat — și încă demult uitat — chiar în timpul vieții. Dar nici după obscura sa moarte, petrecută în 1843, nimeni nu s-a gîndit să cerceteze cine a fost cel dispărut. Abia peste jumătate de secol de la stingerea sa, adică în pragul veacului nostru, încep să se deschidă ochii cîtorva oameni de discernămînt și de răspundere. O întreagă comoară poetică iese, astfel, treptat, din întunericul uitării. In țara sa, faima postumă îi crește vertiginos, contribuind Ia creația celor mai de seamă poeți germani din veacul nostru. Astăzi este recunoscut pretutindeni ca unul din marii poeți ai lumii. De aceea, comemorarea celor două veacuri de la nașterea sa corespunde, de fapt, unei prime consacrări de amploare mondială.La noi, recenta „Antologie a poeziei romantice germane" apărută la Editura „Universul", și care-i dedică un interes deosebit, vine tocmai la momentul oportun pentru a ne da proaspăta imagine a unei părți din creația sa. Acest coincident act editorial nu ne face, totuși, să renunțăm la așteptarea traducerii integrale a operei sale, de altfel nu prea voluminoase.Holderlin a fost un neoclasic, fază literară ilustrată și de contemporanii săi mai fericiți, Goethe și Schiller, cărora li s-a recunoscut de la început geniul. Prieten în tinerețe cu filozofii Hegel și Schelling, el se simte tot timpul însuflețit de idealul patriotic și libertar, pe care-1 conjugă cu sentimentul naturii și îndeosebi cu imaginea Greciei antice, de unde își are punctul de plecare neîntrecuta perfecțiune a versului său. Dar nu numai versul, ci și întregul spirit umanist al acelei vechi civilizații îi pătrunde opera De aceea. Holderlin rămine singurul poet modern ale cărui imnuri se văd înaripate de același avînt ca și peanurile lui Pindar. El caută să adapteze aceste calități
: u uivAjib .«a? jjv’V ................ • cit'D.D

antice Ia conștiința nouă a libertăților sociale și naționale, în perspectiva deschisă de Revoluția din 1789. Astfel, în romanul liric Hiperion, scris între 1797 și 1799, eroul său plqacă entuziast în Orient spre a lupta pentru eliberarea Greciei de sub jugul otoman. Holderlin este, a- șadar, primul poet care, încă de la sfîrșitul veacului al XVIII-lea, ilustrează această temă libertară, ce va contribui mai tîrziu la celebritatea marilor romantici din veacul al XIX- lea, Byron și Hugo. Romanul său ne face să vedem într-însul un purtător de intuiții anticipatoare.Această trăsătură se afirmă cu toată tăria și în restul creației sale. De o erudiție uriașă, cunoscînd perfect limbile clasice, istoria, mitologia, filozofia veche, Holderlin întrupează cu aceeași pasiune și aspirațiile înaintate ale poporului său. întreaga sa operă reprezintă o armonie desăvîrșită între cultură, idee și îndemnul la o constructivă acțiune politică și socială. Absorbind in versul său întregul tezaur al Antichității, el îl adaptează conștiinței moderne în sensul progresului.Poezia sa, de o ținută nobilă și e- levată, se caracterizează printr-o deosebită mlădiere a limbajului, filtrat pînă la transparența unei unde, în care cuvintele, versurile, strofele curg unele în altele și se revarsă maiestuos mai departe, sub chip de unică melodie. Prin a- ceastă latură, ea a influențat puternic lirica modernă germană. Intr-însa, convertită în timbru de muzică gravă — resemnată și adînc răscolitoare totodată — domnește melancolia omului neînțeles de contemporani, pătruns de presimțirea tristului și singuratecului său sfîrșit. Și totuși, nu acesta este singurul ei sunet. Mai există și un altul, care-1 deDășește pe. cel dinții. Se descifrează în largile ecouri ale versurilor sale, dincolo de destinul personal, o încredere nețărmurită în poezie. Deși tardiv, încrederea sa nu s-a văzut dezmințită. în zilele noastre, poetul și, îndeobște, artistul, mai mult decît orieînd. se află integrați în marile resorturi ale vieții sociale, iar glasul lor capătă o înrîuritoare audiență în conștiința poporului' respectiv și a umanității întregi.De aceea, astăzi, sărbătorirea lui Holderlin celebrează, totodată, și împlinirea visului său Evocarea a- cestui nume devine cu atît mai actuală cu cit ea ni-1 amintește pe omul ce-a „năzuit către prestigiul — acum realizat — al poeziei.

satiră vehementă, cu asprimi de pamflet, a lumii îmbogățiților de război, lumea imundă și dizgrațioasă a profitorilor, singurii care nu au’ fost a- fectați de criza economică din 1929— 1933. Dramaturgul creionează un portret jiquidian al marilor afaceriști, își mișcă personajele într-un ritm drăcesc de vodevil, ironizează prețiozitatea lor sterilă, subliniază comic

Care de valeți"
3

de I. valjan la hâtrul de stat din Ploiești
/ ♦

pamflet, nu a fostcîteva remarcabile Val ian a încercat mari,act.dimensiuni mai sfera de observație și trebuia să devină maiComedia(jucată înPloiești“ — din
,.Generația prezent la cu titlul conside- este o

contrastul dintre pretenția aristocratică și provincialismul obtuz și, mai presus de toate, satirizează prostia agresivă și periculoasă, venalitatea. lipsa de scrupule, parazitismul respectivelor cercuri ale burgheziei.Structura simplitatea precum și . proape patruzeci de ani, i-a alterat intrucîtva limbajul au determinat o „recondiționare" a textului într-o manieră de loc nepioasă. „Generația de sacrificiu" s-a transformat într-o comedie muzicală de bun gust, cu un ritm modern, suplu, cu un mod discret și ingenios de a apropia valorile textului de publicul contemporan, cu excelente cuplete (mult mai asemănătoare tipuliii brechtian,

vodevilescă a comediei, construcției dramatice, patina care, după a-

„song“-ului, decît celui revuistic), interpretate ireproșabil de actorii 
de dramă ai teatrului, creatori înainte de toate ai unor portrete vii, pline de culoare și sevă. Regizorul H. Eliad a făcut, poate, unul din cele mai bune spectacole \ spectacol complet, de ținută, de a- curatețe profesională, dinamic, plastic, pe alocuri seînteietor de vervă și, deși termenul nu face parte din lexicul curent criticii, Muzica lui nielescu, grafia lui căianu, lui S. Anastases- cu, costumele I- rinei Borovski,toate conceputeîn gustul modern, cu o tentă de ironie (dau un exemplu : leii somptuoși și masivi din casa lui Bănescu sînt din carton aurit și pot fi deplasați cu ușurință ca niște bibelouri) au contribuit fericit la realizarea acestui spectacol complex.Am distins rafinamentul comic al Margaretei Pogonat. expresivitatea scenică deosebită a Silviei Năstase- Dumitrescu (minus momentele de duioșie melodramatică preluate cam simplist din partitura originară), hazul gras, popular al lui Aristide Teică, masca excelentă a iui I. An- gelescu-Moreni, prezența inteligentă și dinamică a lui Eusebiu Ștefă- nescu, apoi bunele apariții episodice ale lui Ștefan Chivu, Gina Tranda- firescu, Nora Popescu, George Filip. Andrei Bursaci. Ghenrghe Aramă.

Regizorul H.ale sale, un
al 

plăcut. N. Da- sceno- V. Fă- cupletele
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18,00 „Universal-șotron" — litera 

G (enciclopedie pentru copii), 
economie : 

a
18,30 Actualitatea în

Noua salarizare și normare 
muncii.
Anunțuid — publicitate. 
Telejurnalul de seară, 
auto.

18,55
.19,00

La volan — emisiune pentru conducătorii____
Atomul, această necunoscută • Materie și antimaterie. 
Reflectai. 
Moment folcloric cu Ioana Cristea șl Emil Gavriș. 
Primăvara României socialiste — Aspecte de la recitalul prezentat 
Ateneul Român Versuri în lectura autorilor (III).
Film artistic „Am două mame și doi tați“ — Producție a studiourilor 
iugoslave

22,05 Telejurnalul de noapte.
22,15 Teleglob. Reportaj în alb — Leningrad. Film de Manase Radnev șl 

George Pascâru.
22,35 Pliant lirico-dramatic,
23,00 închiderea emisiunii.

19.20
19,35
20,00
20,10
20.20

20,40
la

■-J

• note de lectură • note de lectură

Ion Horea : „Calendar"Intr-un peisaj liric deschis unui proces activ de căutări și înnoiri, exprimat orin multiple tendințe și experiențe, sînt puțini acei creatori care, des- coperindu-și de la început cadența, tonul și uneltele proprii să rămînă neabătut pe o traiectorie ascendent valorică credincioși vocației inițiale. Printre aceștia. Ion Horea dovedește, de-a lungul unei activități de peste un deceniu, o lăudabilă consecvență cu sine însuși, realitate confirmată și de ultimul său volum, 
CalendarUniversul liricii lui Ion Horea rămine în esență același : locurile natale, vremea copilăriei. nostalgia primelor iubiri. De la un volum la altul, poetul adaugă alte nuanțe, filtrează tot mai adînc bagajul de senzații, emoții și trăiri, depozitate în amintire. Poezia se naște în cel mai autentic decor rural : pretutindeni poetul regăsește lumea, sa intim asimilată, desprinsă parcă din necontenita cernere a timpului etern, dar de fiecare dată parcurgînd o altă ipostază sufletească. Imaginea casei, a curții, a obiectelor casnice, cuprinse în notații lapidare, a- proape descrintive. au de fiecare dată darul de a sugera printr-un cumul de o- biecte un interior domestic investit cu valori permanente : „AZ- 
binele-s în iarnă și 
stupii parcă-s goi I Nu 
mai pind'm deasupra 
ogrăzii nici un roi. / 
Uneltele-s pe goliți și 
masca-i pusă-n cui I 
...Hotarul verii • chea
mă din coșniți ne-g.- 
trerupt / Un păr us-

cat mai ține-n picioa
re gardul rupt I Mi
roase dulce-a faguri 
și-a fum de bălegar / 
Cite-o mașină trece pe 
drum și tot mai rar I 
$i piere urmărită de 
cirduri de cocori / Și 
vremea-i de ninsoare 
și-aștepți colindători" / (SE MAI AUD). Sfîrșitul toamnei, cu coșarele pline cu rod, proiectează ținuturile natale, asemeni pastelurilor lui Alec- sandri, în coordonatele unui peisaj concret, a- devărată panoramă interioară a satului, a- nimat în existența sa cotidiană de munca neobosită a oamenilor, de încrederea lor nețărmurită în viață. Lumea atît de familiară poetului are conștiința vechimii existenței sale, care se transmite și astăzi prin fiecare gest, prin fiecare atitudine, ca o adevărată emblemă a permanențelor. configu- rînd în ritmurile interioare ale poeziei cadențele unei lumi în continuă transformare.în acest univers amintirea copilăriei devine un moment al fericirii totale, dar și n confruntare majoră cu adevărurile vieții. întreaga poezii stă sub semnul discret al „marii treceri" care iscă, pe alocuri, sonuri grave și întrebări e- xistențiale. „Calendar" se dovedește a reprezenta o nouă vîrstă poetică tocmai prin a- cuitatea cu care poetul. presimțind ținuturile de toamnă, se întoarce către sine, fn- cercind un prim bilanț, poetul se exprimă lapidar. aforistic chiar, cuprinzînd în cîteva versuri înțelepciunea unei vieți : 
„Ca o pasăre-n bătaia 
puștii / treci peste lu

me I și nu știi... / și 
nu știi..." (DESTIN).Poezia din acest volum, asociindu-și inflexiunile cîntecului folcloric sau meditația erotică, își întregește paleta artistică cu noi culori și registre. Definitorie, însă, pentru poezia lui Ion Horea, rămine aderența spirituală și sufletească la un spațiu uman și poetic, atît de cunoscut, comun poeților ardeleni : lumea satului, din care vine și unde se regăsește în toată plenitudinea artistică. Este lumea unui sat care și-a descoperit in anii noștri noi lumini, o seninătate, a plenitudinii, a cărei vitalitate specifică se materializează într-un nou context uman și spiritual. Ni se pare, de altfel, că autorul, pentru a-și duce pînă la capăt opera de configurare lirică a universului predilect, ar trebui să se arate mai preocupat de surprinderea acelor semnificații inedite pe care actualitatea socială le-a adus în această zonă tradițională pentru inspirația poetică. In tărîmul nașterii și al rodirii, al împlinirii și al permanențelor, tă- rîm extrem de bogat în fapte și semnificații, deopotrivă sensibil la real și mit, poezia lui Ion Horea își află nu numai izvoarele, ci și tăria morală, conștiința apartenenței ei la un anumit mod de viață, la o tradiție artistică din care vine șl pe care o continuă. în tot ce are mai împlinit artistic, o astfel de poezie se situează in continuarea unuia din filoanele perene ale liricii noastre.

Emil VASILESCU
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JUDEȚEAN
NEAMȚ

Tribuna 
propagandei 

tehnico-
economice

In județul Neamț s-a inaugu
rat cea de-a doua ediție a „Tri
bunei de propagandă tehnico- 
economică". Printre cei invitați 
să participe la această acțiune și 
să ia cuvintul la „tribună" se 
numără academicieni, profesori 
și, conferențiari universitari, 
cercetători de la Centrul de 
chimie-fizică din 
CEPECA, Oficiul ____
ții și standarde, Institutul de do
cumentare tehnică din Capitală, 
Ministerul Industriei Lemnului, 
institutele politehnice din Iași 
și Galați. La Stațiunea experi
mentală agricolă din Secuieni 
va avea loc un simpozion pe 
tema „îmbunătățirea bazei fu
rajere, factor important in dez
voltarea zootehniei" ; va avea 
loc și o sesiune de comunicări 
despre ,,Știința și tehnica in
sprijinul ridicării producției ani-

- maliere", iar la Fabrica de za
hăr din Roman un alt simpo
zion despre noutăți în tehnolo
gia zahărului. Vor fi organizate 
numeroase schimburi de expe- 

■ riență, concursuri de masă, ex
puneri și gale de filme tehnice.

universitari,

București, 
de inven-

TULCEA

Complexe 
zootehnice

intercooperatiste
In apropierea localităților Ca- 

taloi și Satul Nou, din județul 
Tulcea, a inceput zilele trecute 
construcția a două complexe in
tercooperatiste pentru creșterea 
și ingrășarea porcinelor, care se 
realizează prin asocierea a 42 
cooperative agricole de produc
ție. Gradul ridicat de industria
lizare a lucrărilor de construcție 
va asigura, încă la sfirșitul a- 
cestui an, începerea procesului 
de producție prin popularea ma
ternităților. Incepind din 1971, 
ambele complexe vor livra 
anual 60 000 porci ingrășați, mai 
mult decit au livrat laolaltă, în 
1969, cele 77 cooperative agricole 
de producție din județ.

Filme despre 
folclor

Arhiva de folclor a Universi
tății din Timișoara s-a îmbogă
țit recent cu noi filme etnogra- 
fico-folclorice realizate de cer
cul științific de specialitate des
pre datinile și obiceiurile popu
late din Banat. Numeroase ca
dre didactice, cercetători și stu
denți, membri ai cercului de 
folclor al Universității, au par
ticipat la o asemenea gală de 
filme. Filmele realizate de lecto
rul universitar Gabriel Mano- 
lescu, secretarul științific al cer
cului, și de tehnicianul Sandu 
Dragoș, șeful laboratorului cine
matografic al Universității, mar
chează începutul studierii siste- 

I matice de către cercetătorii ti
mișoreni a folclorului naționali
tăților conlocuitoare din partea 
de vest a țăriiJ

MARAMUREȘ

Initiative 
cetățenești

Vn scurt și semnificativ bi
lanț : in primăvara anului tre
cut, cu prilejul campaniei elec
torale, in județul Maramureș 
s-au făcut peste 5 250 propuneri 
menite să contribuie la dezvol
tarea economică și social-cultu- 
rală, la creșterea nivelului edi- 
litar-gospodăresc al localităților. 
Pină in prezent au fost înfăp
tuite peste 3 450 propuneri. Ini
țiativa cetățenilor s-a afirmat 
cu o deosebită pregnanță in ac
țiunile practice pentru înfrumu
sețarea localităților. Ca urmare, 

•loarea lucrărilor executate de 
•teni, prin muncă patriotică, 

'ică la circa 60 milioane lei. 
eroase comune din județ, 
>.t Șomcuta Mare, Săliș- 
Sus, Seini, Satulung și 

ată cu sosirea acestei 
se simte efervescen- 

și inițierii unor noi

trașii 
Paltin

flăcăi, în frumoase 
vrincenești din Vidra 

. -iea Sării, din Vrlncioaia și 
Tainici, buciumașii din Spulber, 
cimpoierii din Nistorești, dan
satorii cu măști din Nereju, din 
toate comunele zonei de munte 
a județului Vrancea s-au intil- 
nit duminică pentru a sărbători 
împreună 30 de ani de bogată 
activitate a formației de fluie
rași din Paltin. Participanta la 
aniversare au vizitat, cu acest 
prilej, expoziția etnografică or
ganizată intr-o casă tipic vrin- 
cenească, au admirat parada 
portului vrîncean, au gustat pros
pețimea și tinerețea fără bătrî- 
nețe a cintecelor și dansurilor 
ee au fost prezentate in cadrul 
spectacolului folcloric.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCINTEII"

mtwaaaim

încheierea vizitei delegației
\

Consiliului Central al Uniunii
Sindicatelor
Luni dimineața au continuat convorbirile între delegația Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, condusă de tovarășul Florian Dănălache, președintele consiliului, și delegația Consiliului Central al Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia, condusă de tovarășul Dușan Petro- vici-Șane, președintele consiliului.în cadrul convorbirilor, care s-au desfășurat Intr-o atmosferă caldă, prietenească, s-a subliniat, de ambele părți, că această vizită se înscrie în contextul relațiilor de prietenie și colaborare existente între centralele sindicale din cele două țări vecine și prietene, relații ce urmează un curs ascendent, în interesul reciproc, al întăririi unității de acțiune a oamenilor muncii din lumea întreagă, al cauzei păcii și socialismului. Oaspeții au

O
a

delegație
U. G. S. R.

din Iugoslavia
exprimat, totodată, mulțumiri pentru primirea cordială și ospitalitatea cu care au fost înconjurați pretutindeni, pentru posibilitatea oferită de a cunoaște mai îndeaproape realizările poporului nostru, preocupările și activitatea sindicatelor din România.După-ămiază, delegația Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia ■ părăsit Capitala.La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost conduși de tovarășii Florian Dănălache, Larisa Munteanu și Constantin Herescu, secretari ai Consiliului Central al U.G.S.R., de activiști sindicali.Erau prezenți Iso Njegovan, ambasadorul Iugoslaviei la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

Cu prilejul vizitei delegației
Consiliului municipal 
al orașului Teheran 5Ambasadorul Iranului la București, Soltan H. V. Sanandaji, a oferit luni după-amiază un cocteil în onoarea delegației Consiliului municipal al orașului Teheran, condusă de dholamreza Nikpey, primarul municipiului, care ne vizitează țara

la invitația Consiliului popular a) municipiului București,Au luat parte Dumitru Popa, primarul general al Capitalei, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, academicieni și alți oameni de știință și cultură, precum și șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București.
*

itn cursul zilei de duminică, delegația Consiliului municipal a! orașului Teheran, însoțită de primarul general al Capitalei, precum și de ambasadorul Iranului la București, a vizitat Hidrocentrala de pe Argeș și orașul Curtea de Argeș. în conti-

*nuare, oaspeții au străbătut masivul Carpaților prin pasul Bran și s-au oprit la Brașov, unde au vizitat construcții noi de.- locuințe și stațiunea turistică Poiana Brașov. (Agerpres)

SPORT
SUCCES AL JUCĂTORILOR 

NOȘTRI DE TENIS 
LA REGGIO CALABRIA

„Mondialele" de hochei 
pe gheată

Ain.
plecat

Finlanda
a- de

O delegație a Uniunii Generale a Sindicatelor, condusă de tovarășul Constantin Drăgan, prim-vicepreșe- dinte al Consiliului Central al U G.S.R., e plecat luni dimineața la Helsinki, unde va face o vizită la invitația Federației Sindicatelor din Finlanda. (Agerpres)
Cronica zi ieiO delegație a Comitetului național pentru apărarea păcii a plecat luni la Moscova, unde va participa la sesiunea Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii, consacrată sărbătoririi centenarului nașterii lui V. I. Lenin. Delegația este alcătuită din acad. Gheor- ghe Mihoc, vicepreședinte al C.N.A.P., Alexandru Cornescu, redactor șef adjunct al ziarului „România liberă", și Liviu Râureanu, secretar al Comitetului județean de luptă pentru' pace Cluj.

★Luni s-a înapoiat în Capitală tovarășul Petrache Trofin, vicepreședinte al Oficiului Național de Turism, conducătorul delegației române la cea de-a IlI-a Conferință a organizațiilor oficiale de turism din țările balcanice care și-a desfășurat lucrările la grad. Bel-
4rAnsamblul artistic indian lakihetra" din Madras a sosit seara în Capitală. Tn timpul turneului pe care, il vor întreprinde în București și in numeroase orașe din țară, membrii ansamblului vor prezenta o suită de spectacole cu caracter folcloric, selecționate din străvechea creație artistică a poporului indian. Direcția de scenă, regia, coregrafia, schițele de decor și costumația spectacolelor sînt semnate de Rukmini Devi,1 personalitate artistică de prestigiu, directoarea Academiei de arte frumoase „Kalakshe- tra" La sosire, pe aeroportul Băneasa, artiștii indieni au fost salutați de reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, precum și de B. D. Goswami, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Indiei la București.
★Luni seara, la Universitatea populară din București, conf. univ. dr. Nicolae Ciachir a susținut conferința „Un istoric român în Iugoslavia". După expunere au fost prezentate un program de filme documentare și filmul artistic „Fata din parc", producții ale studiourilor iugoslave. La manifestare au participat reprezentanți ai Ambasadei R.S.F. Iugoslavia la București.(Agerpres)

„Ka- luni

Tenismanii români Ilie Năstase și Ion Tiriac au repurtat un frumos succes cîștigînd proba de dublu din cadrul turneului internațional de la Reggio Calabria, tn finală, Năstase și Țiriac au învins cu scorul de 7—5, 10—8. 6—3 pe australienii Ball-Gilti- nan. Proba de dublu mixt a revenit cuplului cehoslovac Neumannova- Pala, învingător cu 6—8, 9—7, 7—5 în fața perechii Vrankovici (Argentina) — Năstase (România). în finala probei de simplu masculin, Martin Mulligan (Italia) a dispus cu 8—6, 6—4, . 6—4 de Panatta (Italia).
Meciul de șah U.R.S.S.—

Selecționata „Restului lumii"

DUPĂ PRIMA RUNDAîn sala Palatului Sindicatelor din Belgrad, în prezența a aproape 3 000 de spectatori, a început duminică seara tirziu mult așteptatul meci de șab dintre echipa U.R.S.S. și Selecționata lumii. Meciul cuprinde întilniri la 10 mese, în 4 ture. După desfășurarea primei runde, scorul provizoriu este egal (3—3), 4 partide fiind întrerupte. Campionul lumii, Boris Spasski (U.R.SS.). a tăcut remiză în 39 de mutări cu Larsen. Fischer a obținut victoria la mutarea a 39-a în partida cu Petrosian (U.R.S.S.), iar Gelier (U.R.S.S.) a cîștigat la Gligorici. S-au încheiat remiză partidele Smislov— Reshevsky, Tal—Najdorf, Keres—Iv- kov. Au fost întrerupte partidele Korcinoi—Portisch ; Hort—Polugaev- ski ; Taimanov—Uhlmann ; Matulo- vici—Botvinnik.După disputarea partidelor întrerupte, prima rundă a meciului de șah dintre echipa U.R.S.S. și selecționata „Restului lumii" s-a încheiat cu scorul de 5,5—4,5 în favoarea șahiștilor sovietici.
în cîteva rînduri

IN ZIUA A DOUA A CAMPIO
NATELOR INTERNAȚIONALE UNI
VERSITARE DE NATAȚIE ale S.U.A., care se desfășoară la Salt Lake City (Utah), înotătorul Peruvian Jan Bello a obținut o surprinzătoare victorie in "proba de 200 yarzi liber cu rezultatul de 1’42” 7/10. Pe locul secund s-a clasat favoritul probei, americanul Franck Heckl, cu 1’42” 8/10. Mike Burton, campion olimpic la Ciudad de Mexico, a terminat învingător în proba de 200 yarzi fluture, cu timpul de 1’51” 6/10. Un rezultat excelent a fost înregistrat în proba de 100 yarzi bras, cîști- gată de Brian Job (S.U.A.) cu 57” 6/10 (cea mai bună performanță mondial^). Alte rezultate : 100 yarzispate : Larry Barbiere (S.U.A.) —51” 9/10 ; 400 yarzi mixt : Gary Hall (S.U.A.) - 4’07” 3/10.

IN ZIUA A PATRA Internațional de polo pe vat echipelor de juniori) grad s-au rezultate : Olanda—Iugoslavia 4—2 (2—0, 0—1, 1-0, 1—1) ; Spania - Italia 5—3 (1—0, 1—0, 1—3, 2—0) ; R. F. a Germaniei — Franța 8—5 (2—1.3—0, 0—3, 3—1). în clasament conduce Olanda cu 7 puncte, urmată de Spania — 6 puncte, R. F. a Germaniei — 5 puncte etc.

a turneului apă (rezer- de la Bel- înregistrat următoarele Olanda—Iugoslavia

LA LUDWIGSBURG. Intr-un meci preliminar pentru calificarea în turneul final al campionatului european de baschet (juniori), echipa Finlandei a învins duminică cu scorul de 66—53 (30—25) echipa Olandei.
NUMEROȘI SPECTATORI au urmărit la Eelgrad MECIUL INTER

NATIONAL DE BOX DINTRE E- 
CHIPELE R. D. GERMANE și IU
GOSLAVIEI. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 14—6.

ÎNVINGÎND SUE
DIA CU 3-1, ȘI-A PĂSTRAT 

TITLUL

U.R.S.S.,

vremea

funcționar care lucrează în centrul capitalei ne declară că pentru el noua linie de metrou va însemna un cîș- tig de peste 30 de minute pe zi. Ca in orice mare o- raș, locuitorii calculează cu rigurozitate, în cifre 'exacte, durata călătoriilor cotidiene, cu atît mai mult cu cit, în orele de vîrf, circulația la suprafață devine din ce în ce mai dificilă din cauza aglomerației mij-

orașului, armonioasă in diversitatea ei, apare în toată amploarea sa panoramică de pe înălțimea colinei Gelert. Alături de vechiul Pod de Lanțuri se înalță noul Pod Elisabeta, pod suspendat cu cabluri de o- țel, suplă magistrală argintie aruncată peste apele fluviului în 1964. Dar Dunărea oglindește în drumul său și alte imagini noi. Nu departe de impresionanta

BUDAPESTA
sub constelația

intr-o

Nici nu am apucat, tn cadrul vizitei prietenești, să ne familiarizăm cu peisajul dens și bogat al Budapestei și am primit t; invitație pentru o scurta odisee... subpăminteană. Așadar, ia- tă-ne in drum spre o vanpremieră : cursaprobă a noului metrou bu- dapestan. Ajunși în piața Deâk Ferenc, pătrundem sub o cupolă de sticlă și coborim citeva trepte spre un hol vast, cu lumină indirectă. Podeaua cauciuca- tă, pereții insonorizați absorb zgomotele, astfel îneît comentariile vii ale sutelor de budapestani care au coborît o dată cu noi se transformă intr-un murmur nedeslușit. După ce trecem • printre „taxatorii" auto- mați, care in schimbul u- nei monede de un forint o- feră un bilet valabil pentru întregul traseu, pășim ipe scara rulantă și cobo- rîm la o adincime de 30 de metri sub nivelul străzii, în stația de metrou propriu- zisă. Nu avem deloc impresia că ne aflămgalerie subterană, pentru că lumina puternică a neonului se reflectă in luciul mat al marmurei de diverse culori cu care sînt placați pereții.Suim in vagoane și trenul demarează în forță, a-. mintindu-ne accelerația reactoarelor pe pista de decolare. Viteza ? 80—90 km pe oră, aproape triplă față de cea a tramvaielor și autobuzelor de la suprafață. Spre deosebire de vechiul metrou, construit doua jumătate a lui trecut, la o mică a- dincime sub pămînt. cu vagoane rudimentare și o viteză redusă, noul metrou beneficiază de toate cuceririle tehnicii moderne. Traseul său constituie o magistrală care străbate de la răsărit la apus Pesta (partea orașului de pe malul sting ai Dunării), insu- mind 7 stații pe o lungime de 6,5 km. Datorită vitezei mari, întregul traseu e parcurs în numâi 13 minute, cu opriri de aproximativ 30 de secunde in fiecare stație...Ajungem in stația Fe- her, punct terminus al noii linii de metrou. Coborim pe peronul aflai la suprafață, în mijlocul unui cartier nou. în plină construcție. O parte din pasageri rămîn aici, îndreptîndu-se spre locuințele din apropiere. Printre aceștia, un

însemnări de călătorie

de Paul DIACON ESCU

în a secolu- mică pămînt.
toacelor de transport în comun și a turismelor.— Dar cînd se va !nau- gura noul metrou ? — am întrebat.— în ziua de 2 aprilie, In preajma celei de-a XXV-a aniversări a eliberării Ungariei....Revenim, după scurta și rapida plimbare subterană, în stația de plecare. Sub lumina calmă a după-a- miezii de primăvară observ pe zidul unei clădiri aflate chiar în fațp stației noului metrou o placă de marmură, cu următoarea inscripție : „în această casă a funcționat școala în care Petbfi Sandor a învățat între anii 1833—1834“. Sugestivă și simbolică alăturare, sintetizind, de fapt, peisajul de azi al Budapestei, în care monumentele trecutului se întilnesc cu construcțiile prezentului, tradiția cu inovația arhitecturală. Această imagine a

clădire a Parlamentului se înalță edificiul modern al hotelului „Intercontinental", inaugurat doar în urmă cu citeva luni.Dar în afara acestor imagini din zona centrală a orașului, peisajul budapes- tan a cucerit în ultimul pătrar de veac suprafețe și volume noi prin construirea a 30 de cartiere de locuințe, într-o concepție arhitectonică diversă, în care func- țibnalul se îmbină cu esteticul.Acesta este motivul pentru care Sarlos Istvăn, președintele Comitetului executiv al Consiliului municipal al Budapestei, afirma, la o conferință de presă organizată recent în cinstea unui grup de ziariști din mai multe țări, că „Budapesta este un oraș vechi, dar nu bătrîn". Intr-adevăr, cum ar putea „bătrîn" un oraș care i centrează 43 la sută i fi con- din
Ediția 1970 a Festivalului național

al artei studențești

Industria întregii țări și (cu2 milioane de locui- ai săi) 20 la sulă populația Ungariei ; oraș in care trași creează 80 la .sută personalitățile repre-un iese din zentative ale vieții științifice și culturale și învață peste jumătate din numărul total al studenților ? Sînt cifre elocvente, care ilustrează importanta pondere a capitalei în viața economică, politică și socială a țării, rolul său de centru dc iradiere a noului, a progresului în toate domeniile de activitate ale Ungarei' socialiste.La aceeași conferință de presă, primarul Budapestei ne-a vorbit pe larg despre planurile de dezvoltare a orașului, studiate în perspectiva anului 2000. Dificultăți mari' ce se cer învinse sînt legate de aglomerarea circulației urbane, de poluarea atmosferei și chiar de cele 700 clădiri- . monument care trebuie păstrate și integrate în planurile de sistematizare. Pentru a soluționa mai ușora- ceste probleme se prevede ca in următorii 30 de ani populația să nu depășească cifra de 2 300 000 locuitori, ceea ce constituie, sub raport demografic și administrativ, o problemă destul de complexă. Budapesta privește spre viitor cu încredere și pasiune, ală- turînd entuziasmului constructiv luciditatea riguroasă a studiilor științifice — coordonate permanente ale edificării socialiste.• în ultima dintre puținele zile petrecute la Budapesta, primăvara a încercat timid să pună pete de lumină pe zidurile orașului patinate de vreme. Era, parcă, o invitație de a reveni în frumoasa capitală de pe Dunăre și în alte a- notimpuri, o invitație sugerată, de altfel, de freamătul diurn și nocturn al orașului, de culoarea și dinamismul străzii, de fețele zîmbitoare ale localnicilor. Era, ir? fond, profunda șt perpetua invitație pe care călătorul o resimte întotdeauna acolo unde viața pulsează în ritmul intens al transformărilor. Or. dapesta, ca și întreg poporul maghiar prieten, trăiește și se împlinește î,i ultimii 25 de ani — sfertul de veac al libertății și socialismului — sub generoasa constelație a înnoirilor.

Bu-

OPaptida U.R.S.S.-Suedia, transformată prin jocul rezultatelor într-o adevărată finală a actualei ediții a campionatelor mondiale, s-a bucurat Intr-adevăr de toate atributele unei asemenea intîlniri. După o primă repriză, în care ambele formații’ au făcut realmente risipă de energie, dar n-au reușit să înscrie nici un gol (portarul Holmquist apărînd senzațional). Imediat ce se reia jocul, Vickberg marchează. Hocheiștii sovietici patinează 17 minute după egala- re, aruncînd pe... gheață întreg bagajul de cunoștințe tehnice și tactice. Ei exercită o presiune puternică la poarta suedezilor și reușesc nu numai golul egalizator (Petrov, min. 37), dar și pe cel cu care iau conducerea (Vikulov, min. 38). După acest gol. echipa suedeză cedează încet. încet și chiar dacă cel de-al treilea gol al formației U.R.S.S. este înscris abia în min. 46 (Malțev, golgeterul campionatului mondial), este limpede că pe gheață nu se mai află decît o singură echipă ce țintește net victoria - U.R.S.S.Terminînd învingătoare cu 3—1, chipa U.R.S.S. își- păstrează titlul campioană mondială și europeană, locul al. doilea s-a clasat Suedia, pe locul al treilea Cehoslovacia.

Ieri in țară : vremea a fost frumoasă în sudul țării, unde cerul a fost mai mult senin și s-a încălzit ușor. în rest, vremea s-a menținut rece, cu cerul variabil, tar în nordul Transilvaniei și al Moldovei, izolat a nins. Vîntul a suflat potrivit,, cu intensificări temporare din sectorul vestic Temperatura aerului la ora 14 oscila intre minus un grad la Borsec și 12 grade la Băilești, București. Tr. Măgurele, Roșiorii de Vede, Viziru și Tecuci. în București : vremea a fost frumoasă, cu cerul mai mult senin. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de 13 grade.
Timpul probabil 

2 și 3 aprilie. în încălzește treptat țării. Cerul va fi noros în jumătatea de nord a țării, unde vor cădea ploi temporare șk sub formă de averse. în rest, averse izolate. Vînt potrivit, predominind din sectorul vestic. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre minus 2 și plus" 8 grade, izolat mai coborîte la începutul intervalului, iar maximele între 8 și 18 grade. în zona de dea! și de munte din nordul țării se vor semnala lapoviță și ninsoare la începutul intervalului. în București : vreme în curs de încălzire. Cerul va fi variabil Ploaie de scurtă durată Vînt slab pină la potrivit din sectorul vestic. Temperatura în creștere.

pentru zilele de l. țară : vremeaîn toate regiunile variabil, mai multse

Tn cursul lunii aprilie, Comitetul Executiv al Uniunii Asociațiilor Studențești din România organizează Festivalul național al artei studențești, manifestare tradițională a vieții cultural-artistice din țara noastră, care își propune să contribuie la valorificarea resurselor artei populare, dramaturgiei și muzicii ronpânești, să promoveze creația originală și să stimuleze mișcarea artistică studențească: Formațiile participante, cu- prinzind peste 2000 de studenți, au fost selecționate în cadrul festivalurilor studențești, desfășurate în centrele universitare din întreaga țară.Ediția 1970 a Festivalului național al artei studențești se desfășoară în următoarele centre . universitare : Brașov : 3—5 aprilie — Festivalulteatrelor dramatice și de poezie ; Timișoara : 10—12 aprilie — Festivalul formațiilor de muzică ușoară și de estradă ; Cluj : 17—19 aprilie — Fes-
PRONOEXPRES

PREMIILE CONCURSULUI NR.
DIN 25 MARTIE 1970 fExtragerea' 1 : Categoria I : 0,5 a 61 250 lei ; a Il-a : 2 a 30 625 lei ; a IlI-a : 7,4 a 8 277 lei ; a IV-a : a 1 441 lei ; a V-a : 113,4 a 540 a Vl-a : 4 125 a 50 lei.Extragerea a Il-a : Categoria 4,4 a 9 785 lei ; B : 3,7 a 11 636 C : 12.7 a 3 390 lei ; D : 60.3 a 500 E : 803,4 a 100 lei ; 10 907,7 a 20lei.
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(Urmare din pag. I)

irezolvabil ? Căci, la drept vorbind, la mijloc erau — sau, mai bine zis, trebuiau să fie — nu răbufniri de orgoliu mărunt, nu hatiruri și capricii personale, nu trufii exacerbate, ci răs
punderea comună față de 
un bun comun, un avut al 
statului. Mijlocul cel mai firesc de tăiere a „nodului gordian" ar fi fost o discuție tovărășească între conducătorii celor două u- nități. Aceasta cu atît mai mult cu cît întreprinderile 
respective se află în același 
județ, iar conducătorii lor au prilejul să se întîlnească adeseori la centrul de județ.Ei bine, din decembrie 1968 pînă la începutul lunii martie 1970, deși s-au în- tilnit de nenumărate ori, directorii celor două unități 
n-au schimbat un singur 
cuvint despre un lucru ca- re-i rodea și în legătură cu care au conceput și semnat zeci de acte, adrese, telegrame. Firește, primul pas trebuia să-l facă directorul I.L.F., deoarece nu obiectase și nu returnase la vreme ambalajele. Dar nu l-a făcut, ză, .in loc ție care problema separat, recunoaște acum că existau posibilități de rezolvare’„pașnică" a litigiului), conducerea I.L.F. a ales calea judecății la arbitraj. Și. o dată pornită pe această cale, s-a încăpățînat să meargă pînă la ca-

Din această cau- să aibă o discu- ar fi rezolvat (fiecare, întrebat

păt. S-a aplecat cu stăruință asupra legilor, hotărîri- lor și instrucțiunilor, cău- tînd articole și paragrafe în baza cărora ar putea sili I.A.S. să primească înapoi lădițele, fără a putea pretinde însă penalizările legal datorate pentru întir- ziere. Ca să realizeze acest lucru, conducerea I.L.F. a recurs Ia un subterfugiu : știind că nu I se va aproba cererea de vagoane, deoarece distanța Aiud—Jidvei este mai mică decît prevăd instrucțiunile în vigoare, 
I.L.F. a transportat ambalajele cu camionul Ia o stație mai îndepărtată, de unde le-a expediat apoi cu trenul la Jidvei ! Juristul I.L.F. privește slalomul printre paragrafe și articole de legi ca pe un bun serviciu făcut întreprinderii, deși litigiul nu s-a stins încă și nu se știe dacă cei care l-au inițiat și întreținut nu vor fi „buni de tă" pentru pagubele duse.Nici partea adversă stat cu mîinile în .... I.A.S. a contracarat tactica f.L F„ folosind alte articole și paragrafe din ' hotărîri și instrucțiuni.. Nici unul nu s-a „umilit" adresîndu-se celuilalt cu vreo propunere măcar pentru protejarea bunurilor în litigiu pînă la încheierea judecății.Ne-am interesat pe plan loca! - la procuratură, direcția agricolă — dacă există organe de resort care ar putea pune piciorul în prag și, înainte de a se inchide litigiul, să oblige pe cei în

pla- pro-n-a sîn.

cauză să ia măsuri pentru protejarea și folosirea ambalajelor. Ni s-au înfățișat niște căi și mijloace anevoioase și cu eficientă îndepărtată. Altfel spus, s-ar părea că nu există cineva care, în asemenea situații, in virtutea dreptului conferit prin lege, să-i determine pe cei in cauză să revină imediat la poziții care să concorde cu interesele societății, nu cu ambițiile personale. Și. din păcate, se simte mare nevoie 1Dar, mai presus de orice, se simte nevoia unei intervenții hotărîte a forurilor de resort, deoarece, in momente cînd trebuie luate anumite decizii și cînd se cere ca lucrurile să fie a- nalizate „la rece", cu calm și cu toată grija pentru prevenirea neajunsurilor sau a pagubelor — în asemenea momente unii conducători de întreprinderi își pierd „busola", se lasă copleșiți de resentimente, de . orgoliul de șef jignit, se infoaie în pene ca niște cocoși și văd in cel cu care au un litigiu un „adversar". Combaterea unor a- semenea atitudini și manifestări este absolut necesară nu numai pentru prevenirea unor situații de felul celor semnalate mai sus, dar și pentru asigurarea unui climat propice colaborării între întreprinderi și conducerile lor. Pe deasupra oricăror neînțelegeri și litigii ce se pot ivi între două întreprinderi, mai presus . de prevederile

din regulamente și instrucțiuni ce le poate invoca in favoarea sa o parte sau alta, conducătorii unităților socialiste au obligația de a face totul pentru a preveni păgubirea avutului obștesc. Numai ințelegind și făcînd la timp și bine acest lucru — chiar și atunci cînd au certitudinea că partea „cealaltă" este de vină — directorul, contabilul-șef, juristul vor putea să considere că și au îndeplinit obligațiile ce le incumbă postul ce-1 ocupă, vor putea spune cu conștiința împăcată că și-au făcut datoria, că au acționat în conformitate cu interesele societății noastre socialiste.Iar dacă este vorba de ambiție, de orgoliu, teren fertil de manifestare a nu poate fi decit acela efortului general pentru se munci mai bine, mai spor 1
lor al a cu

N. A. în timp ce scriam acest articol, cele două părți în litigiu — dîndu-și seama totuși de consecințe și puse in fața întrebării implacabile : „De ce nu luați măcar acum măsuri de protejare a ambalajelor ?“ —s-au intilnit. au triat lădițele. le-au pus la adăpost pe cele bune,1 au încheiat un proces-verbal de constatări. E un prim pas spre rezolvare, căruia trebuie să-i urmeze celelalte măsuri ce se impun a fi luate Dincolo de rezolvarea acestui caz ră- mine avertismentul pentru „cocoșii justițiari" de la Alba și de aiurea...

tivalul și colocviul de folclor ; Iași : 24—26 aprilie — Festivalul formațiilor corale și instrumentale ; București : 5—20 aprilie — Salonul studențesc de primăvară ; 23—26 aprilie — Colocviul de literatură.Juriile vor fi formate din personalități ale vieții artistice și culturale, reprezentanți ai Consiliului U.A.S.R., ai Ministerului învățămîntului și Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, redactori ai presei studențești. Manifestare de prestigiu a artei studențești, festivalul va prilejui schimburi de opinii între studenți și personalitățile din juriile concursurilor privind problemele actuale ale creației artistice, ale asimilării valorilor culturii și artei.Formațiile studențești vor susține, în afara concursului, spectacole în orașele care găzduiesc festivalul, în centrele muncitorești și localitățile învecinate.Comitetul Executiv al U.A.S.R. va acorda premii formațiilor și soliștilor laureați, urmînd ca la sfîrșitul festivalului să se organizeze tn București un spectacol festiv.

0 delegație militară 
română a plecat 
in R. P. UngarăO delegație militară, condusă degenerai de armată Ion Tutoveanu, a plecat duminică seara la Budapesta, pentru a face o vizită în țara vecină și prietenă, la invitația ministrului apărării al Republicii Populare Ungare, general-colonel CzinegeTLajos, și a participa Ia festivitățile prilejuite, de cea de-a 25-a aniversare a eliberării Ungariei de sub jugul fascist. Dele1- gația este formată din generali și ofițeri activi și în rezervă din țara noastră, participanți la luptele purtate de armata română și armatele sovietice pe teritoriul Ungariei împotriva cotropitorilor hitleriști.

★La sosire, în gara Nyugati, delegația a fost întîmpinată de general- maior Szucs Laszlo, locțiitor al ministrului apărării al Republicii Populare Ungare, de generali și ofițeri superiori. Au fost, de asemenea, pre- zenți Dumitru Turcuș, ambasadorul României la Budapesta, și colonel E- milian Bîrlea, atașat militar și aero al României Ia Budapesta. (Agerpres)

COLOANE ÎNALTE
(Urmare din pag. I)grășăminte fosfatlce concentrate, instalația de acid fosforic, instalația de florură de a- luminiu și altele. Extinderea in cincinal va duce practic la dublarea producției globale și la obținerea unor beneficii de peste o sută de milioane lei"Ni s-a amplul plan de perspectivă. Investițiile au făcut să apară de pe acum instalații mecanizate și automatizate la nivelul tehnicii mondiale. Era firesc să ne întrebăm dacă, în acest stadiu de dezvoltare, uzina va ti capabilă (să rivalizeze cu firmele străine, dacă tehnologia modernă. în care s-au investit nu numai fonduri, dar și speranțe, va face față în termenii estimați de proiectant, dacă priceperea cadrelor și pregătirea lor actuală reprezintă suficiente garanții pentru a vedea ivindu-se aici. în- tr-un spațiu industrial practic necunoscut multora dintre noi. a- cele produse pe care sîntem nevoiți să Ie achiziționăm din străinătate„Una din activitățile nbastre de bază. ne relatează ing. Mircea Cernov ghicindu-ne parcă gîndul, se desfășoară la piloții productivi, adevărați stîlpi de susținere, a- devărate chei de boltă ale uzinei. Dispunem acum de un serviciu de cercetări dotat cu cadre superior calificate, cu tehnicieni, laboranți și o-

desțășurat

peratori chimiști bine pregătiți. în colaborare cu ICECH1M experimentăm, pe instalații pilot, unele produse care se fabrică pentru prima oară în țară și studiem tehno- log’i noi, care vor duce treptat la înlocuirea licențelor străine".Ne manifestăm dorința de a vedea a- cești piloți. Ei sînt a- devărate secții ale u- zinei, nu simple laboratoare cum am ti fost tentați să ne închipuim. Nici n-aș fi bănuit cu cîteva ore îna • inte că Uzina chimică ^Valea Călugărească 'este o gigantică farmacie care prepară substanțele necesare pentru industria brinze- turilor (sulfatul de sodiu, tripolifosfatul de sodiu, topire) nul din piloți are menirea de a le studia în vederea perfecționării , tehnologiei de fabricație Am intrat, la instalația de cercetare a degresanților și sărurilor de utilizate în construcțiilor șini, săruri actualmente port. Aceste sînt cerute de mari u- zine din Brașov. Ploiești. Tîrsoviște. București, Cîmpia Turzii. Cereri de noi produse sînt formulate mereu, fie de către o uzină mecanică din Gorj, care are nevoie de o sare de fosfatare specială, fie de către o u- zină de reparații din Craiova, pentru degresant special, de uzinele de tractoare și autocamioane din Brașov.Studiate pe cale de

sărurile pe care de
u-

pasivare industria de ma- procurate din im- săruri

un fie

laborator, unele din produsele respective au intrat în circuitul planului de stat. A- vînd o activitate semi- industrială și ‘ contribuind prin produsele lor la acoperirea unor cote însemnate din investițiile pentru cercetare, piloții au devenit productivi și au deschis adevărate e- vantaie de sugestii creatoare. Grație lor medităm asupra mențiunilor de onoare care însoțesc multe produse noi : patent brevetat în România. Desfăcute din alcătuirea lor obișnuită, înnobilate, reînnoite a- semenea unor metafore, substanțele chimice își caută noi veșminte și expresii, noi căi de afirmare, pentru că numai în acest fel ajung să rivalizeze cu produsele similare ale unor firme reputate.în clădirile ce adăpostesc reactoare de neutralizare și vase de decantare, între coloanele suple, împletite, dese, în clădirile pe care le aflăm în faza de finisare cu utilajele pregătite pentru montaj, piloții industriali se pregătesc pentru o febrilă și multilaterală activitate de cercetare, creatoare rilor. acare au sporească mașinilor mecanizare, a muncitorilor cu optica formată pe liniile de perspectivă. hotărăște eficiența acestei intense activități desfășurate lingă coloanele înalte și pe platourile fierbinți ale unei uzine în plin proces de afirmare.

Iar gîndirea a inventato- inovatorilor, făcut să eficiența prin mica



MOSCOVA

9SAIGON 30 (Agerpres). — Unitățile Guvernului Revoluționar Provizoriu au supus în cursul nopții de sim- bătă spre duminică unor intense bombardamente cu rachete și mor- tiere o serie de poziții americano- saigoneze situate la nord-vest de Saigon. Potrivit relatărilor agențiilor de presă, atacurile au produs pierderi importante în rîndul trupelor americano-saigoneze.Forțele patriotice au atacat luni dimineața o tabără militară saigone- ză. într-un alt atac, declanșat de pa- trioți împotriva forțelor americano- saigoneze într-un punct situat la 120 km nord-vest de Saigon, 30 de militari americani au fost uciși și alți 30 răniți.
AVIOANE AMERICANE
AU ATACAT REGIUNI

HANOI 30 (Agerpres). — Agenția V.N A. informează că, la 30 martie, mai multe avioape americane au violat spațiul aerian. al R.D. Vietnam, atacînd o serie de regiuni din provincia Quad Binh. Un avion de tip RF-4C a fost doborît de către populația locală. în acest fel, numărul avioanelor americane doborîte deasupra teritoriului R. D. Vietnam, se ridică la 3 336.
*HANOI 30 (Agerpres). — Agenția Vietnameză de Informații anunță că, ,1a 30 martie, Ministerul Afacerilor Externe al R.D. Vietnam a dat publicității o declarație de protest împotriva raidurilor efectuate de bombardiere americane în zilele de 18 și 28 martie a.c. deasupra unor localități dens populate din provincia Nghe An. Guvernul Republicii Democrate Vietnam, se arată în declarație, cere Statelor Unite ale Ame- ricii să pună imediat capăt actelor de încălcare a suveranității și securității R. D. Vietnam.

STOCKHOLM

încheierea Conferinței
de solidaritate

cu lupta
poporului vietnamezSTOCKHOLM 30 (Agerpres). — A cincea conferință internațională de solidaritate cu lupta eroică a poporului vietnamez și-a încheiat luni lucrările la Stockholm. La conferință au participat reprezentanți ai opiniei publice din 62 de țări ale lumii, printre care și delegați din-Republica Socialistă România, precum și reprezentanți a peste 30 de mari organizații internaționale.In ultima ședință au fost examinate rezultatele lucrărilor pe comisii și au fost aprobate proiectele de documente elaborate in cursul unor ample discuții în comisii și grupuri de lucru. Conferința a adoptat un Apel pentru lărgirea campaniei mondiale de strîngere de semnături în sprijinul cererii de retragere completă, imediată și necondiționată a trupelor S.U.A. și ale aliaților lor din ' Vietnamul de sud.în rezoluția generală a conferinței se subliniază că războiul. dus de S.U.A. împotriva poporului vietnamez, intensificarea amestecului armat a- merican în Laos, mașinațiunile Washingtonului în Cambodgia, pun în mod serios în primejdie cauza păcii și securității popoarelor. Pentru a preveni extinderea războiului în întreaga Peninsulă Indochineză, se subliniază în rezoluție, este necesar să se ceară cu hotărîre ca S.U.A. să înceteze escaladarea agresiunii în Laos și să pună capăt intervenției în treburile interne ale Cambodgiei.Intr-o altă rezoluție privind ajutorul pentru lupta poporului vietnamez, Conferința de la Stockholm recomandă o sporire importantă a sprijinului material și în medicamente acordat Vietnamului.Participanții la conferință au hotărît să creeze Comisia internațională pentru cercetarea crimelor de război ale S.U.A. în Vietnam. Această comisie se va ocupa de strîngerea, studierea și publicarea tuturor dovezilor pe care le poate obține cu privire la crimele trupelor americane în Vietnam.într-o declarație cu privire la crimele agresorilor americani în Vietnam, delegații la conferință exprimă, în numele a sute de milioane de oameni de pe toate continentele, indignarea lor profundă și protestul hotărît, chemînd pe toți oamenii de bună credință să-și intensifice lupta împotriva agresiunii S.U.A.în numele participanților a fost adresată președintelui S.U.A., Richard Nixon, o telegramă cu următorul cuprins : „încetați războiul din Vietnam !“.

Cu prilejul centenarului nașterii lui V. /. Lenin

SALUTUL C. C. AL P.

MOSCOVA 30 — Corespondentul Agerpres, L. Duță, transmite : Conducerea centrală a Asociației de prietenie sovieto-române s-a întrunit luni la Moscova într-o ședință festivă consacrată împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui V.I. Lenin.Printre participanții la ședință se aflau Vasili Konotop, președintele conducerii centrale a asociației, prim- secretar al Comitetului regional Moscova al P.C.U.S., Grigorii Sotnikov, prim-vicepreședinte al conducerii centrale, ministru adjunct al industriei constructoare de mașini grele e- nergetice și de transport al U.R.S.S., Alla Lavrentieva, vicepreședinte al conducerii centrale, adjunct al ministrului industriei ușoare al U.R.S.S., vicepreședinți și alți membri ai conducerii centrale a asociației, oameni de știință, cultură și artă, ziariști.Erau de față, de asemenea, funcționari superiori din M.A.E. al U.R.S.S.La ședință au fost invitați să participe ambasadorul Republicii Socia-

liste România in Uniunea Sovietică, Teodor Marinescu, și membri ai ambasadei.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de Vasili Konotop, președintele conducerii centrale a A.P.S.R.A luat apoi cuvîntul prof. Ivan Oleinik, doctor în științe economice, care, relevînd importanța- acordată de Partidul Comunist Român răs- pîndirii și însușirii ideilor marxism- leninismului in țara noastră, s-a referit la multitudinea manifestărilor ce se desfășoară în România, potrivit hotărîrii Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind aniversarea centenarului nașterii lui Vladimir Ilici Lenin.în încheierea ședinței, a luat cuvîri- tul ambasadorul român Teodor Marinescu. El a vorbit despre Lenin și România, despre aplicarea creatoare de către P.C.R. a marxism-leninismu- ■ lui în lupta pentru triumful revoluției socialiste, pentru victoria deplină și definitivă a socialismului în patria noastră.

După cum transmit agențiile de presă, in Cambodgia au loc o serie de manifestații de sprijinire a prințului Norodom Sianuk. în zeci de orașe și sate — relatează agenția Associated Press — se desfășoară demonstrații de protest împotriva actualelor autorități de la Pnom Penh. Trupe aflate de partea acestora au fost trimise pentru a reprima manifestațiile. în urma ciocnirilor dintre armată și populație, relevă agenția citată, s-a înregistrat un mare număr de morți. La Kampong Cham — unde, așa cum declara un căpitan din forțele armate locale, citat de agenția A.P., actualele autorități nu pot pune bază pe poliție — armata a deschis focul zilele trecute, omo- rînd 29 de persoane și rănind alte' 68. Ciocnirile din orașul Kampong Cham, cele mai acum, nu sint » un exemplu în localitatea circa 60 de km s-au desfășurat
violente de pînă izolat. Skoun. situată la de Pnom Penh, săptămîna trecută

timp de două zile, demonstrații de simpatie față de prințul Sianuk, reprimate de armată. Potrivit unor surse franceze, unități ale armatei au trecut de partea lui Norodom Sianuk. Contrar afirmațiilor actualelor autorități, un marș spre capitală este organizat — potrivit informațiilor obținute direct de agenția A.P. — dc susținători ai prințului Sianuk. Pe șoseaua principală care face legătura cu regiunea de la sud de Pnom Penh au fost ridicate la fiecare citeva mile baricade construite rapid din pietre și bidoane de benzină. Poliția cestea urmează să tarea susținătorilor nuk spre capitală.*PNOM PENH 30 (Agerpres). — Generalul Lon Noi, lider al noului regim instaurat în Cambodgia, a declarat luni că autoritățile cambodgiene au hotărît să înapoieze Statelor Unite nava „Columbia Eagle".

P. C. DIN LUXEMBURG
ADRESAT CONGRESULUI

a afirmat că a- impiedice înain- lui Norodom Sia-

KHARTUM 30 (Agerpres). - A- gențiile de presă relatează că situația din Sudan continuă să rămînă încordată în urma încercării de asasinare, la sfîrșitul săptămânii trecute, a președintelui Consiliului comandamentului revoluției, Gaafar Mohammed El Numeiry. Luni s-au înregistrat noi tulburări în regiunile Omdurman și Khartum. Guvernul sudanez a dat publicității un comunicat' în care arată că o încercare de rebeliune, organizată de partizanii imamului El Hadi-Mahdi, șeful sectei religioase musulmane a ansarilor, a fost înăbușită în cursul dimineții, după lupte sîngeroase. Ministrul de interne al Sudanului, colonelul Faruk Osman Hamadallah, a făcut la rîndul său o declarație la postul de radio Omdurman, în care a arătat că regiunile ocupate de rebeli au fost preluate de trupele guvernamentale, iar în întreaga țară a fost instaurată ordinea. Partizanii imamului El. Hadi-Mahdi au fost dezarmați, capturîndu-se o importantă cantitate de arme și muniții.Autoritățile sudaneze au anunțat, totodată, că au fost luate măsuri deosebit de severe pentru preîntîmpi- narea unor eventuale noi incidente, interzicîndu-se orice fel de demonstrații și adunări publice.

CAIRO. Agenția M.E.N. relatează că colonelul Moamer El Gedafi, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Libia, a adresat un mesaj generalului Gaafar Mohammed El Numeiry, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției, informîndu-1 că unități ale forțelor armate libiene vor putea fi puse la dispoziția armatei sudaneze.

HANOI 30 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității la Hanoi o declarație privind actele ostile comise împotriva rezidenților vietnamezi din Cambod- gia.în declarație se arată că, In timpul pregătirii loviturii de stat din 18 martie și în zilele următoare, actualele autorități de la Pnom Penh au lansat o susținută campanie antivietna- meză. Au fost violate și jefuite ambasada R. D. Vietnam și cea a Guvernului -Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, au fost comise spargeri și jafuri în atelierele, prăvăliile și locuințele rezidenților vietnamezi din Pnom Penh și din alte localități, proprietarii lor fiind molestați. Poliția a primit ordin

să reprime pe rezidenții vietnamezi, iar în 27 martie numeroși dintre a- ceștia au fost arestați. Concomitent, d serie de ziare și postul de radio din Pnom Penh au încercat să semene discordie între poporul cambodgian și cel vietnamez.Aceste acțiuni, arată declarația, au drept scop subminarea solidarități) dintre cele două popoare și mascarea amestecului S.U.A. în regatul cambodgian. Ele constituie o violare a dreptului internațional și o provocare la adresa popoarelor vietnamez și cambodgian.Autoritățile cambodgiene — se subliniază în declarație — vor trebui să suporte întreaga răspundere pentru toate urmările grave care ar putea decurge din acțiunile lor.

LUXEMBURG 30 (Agerpres). - în ședința de luni a celui de-al XX-lea Congres al Partidului Comunist din Luxemburg, tovarășul Si- mion Bughici, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Colegiului Central de partid, a adresat delega- ților la congres, comuniștilor, oamenilor muncii din Luxemburg, un cald salut frățesc, în numele C.C. al P.C.R., al comuniștilor și oamenilor muncii din Republica Socialistă România.Membrii partidului nostru — s spus vorbitorul — poporul român cunosc și urmăresc cu simpatie și solidaritate internaționalistă activitatea desfășurată de partidul dumneavoastră pentru apărarea intereselor fundamentale ale clasei muncitoare, ale maselor largi pentru realizarea aspirațiilor tora de felurile nist din tribuția forțelor împotriva acțiunilor agresive ale imperialismului, pentru cauza nobilă a păcii și colaborării între popoare. Folosim acest prilej pentru a ne exprima convingerea că relațiile tovărășești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Luxemburg se vor dezvolta continuu in interesul partidelor și popoarelor hoastre, al unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Totodată, subliniem dorința noastră de a dezvolta și în viitor raporturile de colaborare dintre România și Luxemburg în interesul reciproc si al înțelegerii internaționale.în continuare, vorbitorul a arătat că poporul român, stăpin deplin pe destinele sale, este angajat cu toate forțele într-o amplă activitate constructivă pentru înfăptuirea progra

populare, aces- libertate și progres, pentru socialiste. Partidul Comu-' Luxemburg își aduce conta lupta comună a tuturor democratice și progresiste
I

mului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, elaborat de cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român.în centrul politicii externe a Republicii Socialiste România, a spus el, se află preocuparea statornică pentru dezvoltarea continuă a prieteniei, alianței frățești și colaborării multilaterale cu toate țările socialiste, de care sîntem legați prin comunitatea orînduirii sociale, a țelurilor și idealurilor revoluționare. în același timp, acționind în spiritul coexistenței pașnice, țara noastră dezvoltă relații de largă colaborare cu toate țările, fiind convinsă că aceasta contribuie la apropierea între popoare, la îmbunătățirea climatului internațional.Baza relațiilor noastre externe ci. toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, o constituie respectarea principiilor suveranității și independenței naționale, egalității depline în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc.După ce a expus apoi poziția P.C.R. față de unele probleme internaționala actuale, vorbitorul a adăugat : Detașament activ al mișcării comunisto și muncitorești internaționale, Partidul Comunist Român acționează pentru refacerea și întărirea unității mișcării comuniste, dezvoltă legătui ' de colaborare și solidaritate cu toaf 'i r partidele frățești, militînd totodat. W pentru unirea tuturor forțelor revo-’ luționare, progresiste și democratice în- lupta împotriva imperialismului. pentru pace, democrație», și progres social. Aniversînd centenarul nașterii lui V. I. Lenin, marele conducător și învățător al proletariatului revoluționar, considerăm drept o înaltă îndatorire internaționalistă ca, in actualele condiții din mișcarea comunistă, toate eforturile să fie orientate spre depășirea dificultăților existente și normalizarea relațiilor dintre țările socialiste, dintre partidele comuniste și muncitorești, spre întărirea unității și coeziunii lor. Chezășia sigură pentru atingerea acestor țeluri o constituie respectarea neabătută a principiilor marxist-le- niniste ale egalității, suveranității, neamestecului în treburile interne și solidarității internaționale.în încheiere, delegatul Partidului Comunist Român a urat succes deplin lucrărilor Congresului Partidului Comunist din Luxemburg,
In Irak, a lost anunțată o 

importantă remaniere gu
vernamentală. In conformitate, cu acordul încheiat la 11 martie, cinci reprezentanți ai populației kurde au fost incluși în cabinet. Este vorba de Ihsan Shai Tad — ministru pentru afaceri municipale și rurale, Mohammed Mahmud — ministru pentru dezvoltarea teritoriului nordic, Nouri

Shawees — ministru al muncii și locuințelor, Nafidh Jalal — ministru al agriculturii, și Salih Al Yousifi — ministru de stat. Remanierea a afectat, de asemenea, alte șapte funcții ministeriale. Cutremurul

ale popu- profilînd in-

Opinii în favoarea revi
zuirii politicii de restricții a 
S.U.A. în comerțul cu țările 
Europei de răsărit. Leonard Farbstein, președintele Subcomitetului pentru Europa al Comisiei pentru problemele externe a Camerei Reprezentanților, a cerut guvernului american să procedeze la o revizuire a politicii de restricții in comerțul cu țările din Europa răsăriteană. El a subliniat că în discuțiile pe care le-a avut in timpul unei misiuni de studiu în Europa occidentală s-a exprimat aprecierea că această politică este irațională și lipsită de perspectivă.
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La cumpăna apelor dintre Congo și Nil, la nord de lacul Tan- ganica, între Republica Democratică Congo, Tanzania și Ruanda se găsește o țară muntoasă, brăzdată de rîuri tumultuoase. Este Republica Burundi cu o suprafață de kmp — ceva mică decît cea giei. Populația peste 3 milioane locuitori, este formată din trei triburi : ba- tutsi, aparținînd grupului etnic din Africa orientală, veniți pe a- ceste meleaguri în secolele XV-XVIII ; ba- hutu, aparținînd grupului bantu, agricultori iscusiți ; și batwn, înrudiți cu pigmeii care populează pădurile ecuatoriale. Această țară are una din cele mai zbuciumate istorii de pe continentul african. Legenda spune că la începuturi, neînfricatul burundez Ntare, la îndemnul u- nui vrăjitor, s-a înarmat cu o sabie și un topor și a pătruns în peștera în care trăia un leu pe care locuitorii din Burundi 11 cinsteau ca rege. Ntare l-a răpus, rămînînd el însuși rege.De atunci multă apă pe zizi, pe tron rindat numeroși care de care mai hrăpăreți ; au venit apoi, în ultima parte a secolului trecut, colonia- germani

27 800 mai a Bel- sa, de de

cursarîul Ru- s-au pe- regi.

după primul război mondial, au fost în- locuiți de cei belgieni. Oprimarea devenea tot mai puternică. Pentru a-și impune mai ușor dominația, colonialiștii au provocat și întreținut cu iscusință disensiuni între cele trei populații ale țării, micul stat suferind numeroase crize politice. Nici după proclamarea independenței, în iulie 1962, uneltirile de inspirație colonialistă și neocolonialistă nu au încetat. în decurs de patru ani, le-au căzut victime doi prim miniștri, a- sasinați pentru că doreau desființarea feudalismului și stabilirea unei depline egalități între cele trei triburi. O dată cu instaurarea republicii, în noiembrie 1966, noile autorități au început să treacă la treptata lichidare a rînduielilor feudale ; a fost, în fine, statornicită egalitatea celor trei etnii care formează populația țării, măsură salutată cu bucurie de mase.Populația țării a dus, pînă nu demult, o existență din cele mai mizere, deși dispunea de importante condiții pentru dezvoltare și prosperitate. Burundi are o climă blîndă, văi fertile în care se cultivă arbori de cafea de tip arabica. una dintre cele mai apreciate pe piețele externe, bumbac.

ceai ; pentru dezvoltarea zootehniei, țara dispune de pajiști in- tinse care nu sint bîn- tuite de musca țe-țe. însă colonialiștii, în goana după cit mai mari profituri, au neglijat cultivarea terenurilor pentru nevoile de hrană lați'ei, treaga agricultură pe citeva produse destinate exportului.în prezent, această situație a început să se schimbe. Guvernul republican a luat măsuri pentru înfăptuirea u- nei reforme agrare, precum și în vederea valorificării resurselor naturale. S-a proiectat construirea a numeroase șos”ele care să înlesnească comunicația intre diverse puncte ale țării și să faciliteze exploatarea zăcămintelor de minereuri prețioase, printre care cele de wolfram, tantal. staniu. Se prevede, de asemenea, construirea mai multor hidrocentrale care să asigure energia necesară industriei năs- cînde. O atenție deosebită se acordă lichidării analfabetismului, a de deridicării culturale populației, formării cadre naționale' specialiști.Pe plan extern, năra republică se pronunță pentru o politică de pace, destindere și cooperare internațională, pentru întărirea legăturilor cu țările vecine, pentru abolirea definitivă a colonialismului in A- frica - și respingerea tentativelor neocolo- nialiste, pentru respectarea dreptului de neatîrnare a popoarelor și dezvoltarea relațiilor de colab.ora- re cu toate statele, indiferent de orinduirea lor socială și politică. Relațiile diplomatice între România și Burundi, stabilite in 1968, se dezvoltă pe planuri multiple, în interesul ambelor popoare, al colaborării internaționale.
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Guvernul U.R.S.S. a adre
sat un protest guvernului 
Argentinei in Iesăturâ cu actiu- nile provocatoare la adresa diploma- ților sovietici din Argentina — informează agenția TASS. tn nota înmî- nată Iun1 însărcinatului cu afaceri ad-interim al Argentinei in U.R.S.S. se arată că la 29 martie, la Buenos Aires, un grup de infractori au comis o tentativă de răpire a unui diplomat sovietic. în notă se atrage atenția asupra acestor acțiuni provocatoare, exprimindu-se speranța că autoritățile argentinene vor lua măsuri pentru depistarea vinovaților.

Cunoscuta scriitoare pro
gresistă americană Anna 
Louise Strong a încetat din 
Viată duminica» 'a Pekin, în vîrstă de 84 de ani. în timp ce se afla în tratament la spital, ea a fost vizitată de Ciu En-lai, premierul Consiliului de 'Stat al R. P. Chineze, de Go Mo-jo, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării reprezentanților populari din întreaga Chină, precum și de numeroși tovarăși și prieteni din Statele Unite și din alte țări, aflați la Pekin, relatează agenția China Nouă.

0 nouă ședință a Comisi
ei militare de armistițiu din 
Coreea a avut £oc *a 30 martie, la Panmunjon, la propunerea părții R.P.D. Coreene. La ședință, reprezentantul R.P.D. Coreene a arătat că, recent, au fost trase focuri cu armament de infanterie și artilerie asupra teritoriului nord-coreean și a zonei de la linia de demarcație militară. De asemenea, a spus el, în zona demilitarizată au fost introduse care de luptă și diferite alte tipuri de armament. Avioane militare americane au violat spațiul aerian al R.P.D. Coreene încălcîndu-se astfel prevederile acordului de armistițiu. Reprezentantul R.P.D. Coreene a cerut pedepsirea celor răspunzători pentru aceste acțiuni, retragerea armamentului și a personalului introduse ilegal in zona demilitarizată și luarea de măsuri pentru ca asemenea acte să nu se mai repete.

Președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al Uniu
nii Sovietice, Nikolai Podgornîi, care se află într-o vizită oficială în Iran, a avut o întrevedere cu Amir Abbas Hoveida, primul ministru al

Greva perlată a personalului de control aerian 
americane continuă. în mod deosebit sînt afectate aei 
York și Chicago, unde zborurile au fost reduse cu 
tografie : avioane de pasageri blocate pe aeroportul 

nedy*Iranului, și cu Ardeshir Zahedi, ministrul afacerilor externe al acestei țări, anunță agenția TASS. în timpul întrevederii, menționează agenția citată, au fost discutate probleme de interes comun.
Adunarea Națională din 

Laos a adoptat o hotănre prin care cere prințului Suvanna Fuma, șeful guvernului regal de la Vientiane, să înceapă negocieri cu reprezentanți ai partidului Neo Lao Haksat, pe baza propunerilor președintelui Comitetului Central al acestui partid, prințul Sufanuvong. De asemenea, Adunarea Națională lao- țiană a cerut ca aceste tratative să fie duse fără condiții prealabile.
Țările arabe vor începe 

construirea unui reactor 
atomic, care va £i utiIizat pentru desalinizarea apei de mare și producerea de electricitate — informează ziarul. „Al Ahram". Inițiativa realizării proiectului, al cărui cost se cifrează la aproximativ 48 milioane dolari, aparține Ligii Arabe.

de la aeroporturile 
reporturile din New
50 la sută. în fo- 

I international „Ken-

dezvoltării in

în orașul Gedîz șl regiunea înconjurătoare se întreprind vaste acțiuni de salvare in urma catastrofalei zguduiri seismice de sîmbă- tă seara. La ora cînd transmit, se estimează că numărul răniților ar fi de circa 2 000, dintre care mulți se află încă sub dărîmături. Totodată, numărul morților s-ar ridica la peste o mie. Au lizate avioane militare lansa la fața locului Mașini ale pompierilor, litare, echipe de medici, precum și voluntari, transportați cu mașini ale armatei, continuă să sosească din numerbase centre pentru a a- )T
fost mobi- pentru a parașutiști. unități mi-

Ministrul 
dustriale și cercetării știin
țifice al Franței, Francois Xa- vier Ortoli, care a făcut o vizită în Uniunea Sovietică la invitația lui Vladimir Kirillin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a părăsit luni Moscova, îndreptîndu-se spre patrie. într-o declarație făcută unui corespondent al agenției TASS, ministrul francez a arătat la Moscova a purtat convorbiri privire la colaborarea economică tehnico-științifică dintre Franța U.R.S.S. Cele două părți, a arătat depun eforturi pentru ca, în perioada 1970-1974, dubleze.

CORESPONDENȚA 
DE LA AL. CINIPEANU

că cuȘiȘiei,comerțul reciproc să se
surprize, deși calendarul primăverii. Dumi-Iarna grea din acest an aduce noi indică începutul nică a nins intens la Praga și în numeroase regiuni ale Cehoslovaciei. în regiunile muntoase a viscolit și s-au format troiene de peste 2 metri. în vestul țării, ninsoarea a fost însoțită de tunete și fulgere.

DEVIZA MARȘURILOR
Ț AMICE DE PRIMAVARA

V

(Urmare din pag. I)oameni pentru a participa la „Festivalul vieții". Simultan, pe patru scene s-au desfășurat spectacole în cadrul cărora au evoluat grupuri de cîntăreți, dansatori, artiști, prezen- tînd un program inspirat în cea mai mare parte din literatura și folclorul luptei pentru pace, drepturi democratice și o viață mai bună. într-un colț al parcului a fost realizată o emoționantă evocare a masacrului de la Song My. satul vietnamez a cărui populație a fost exterminată de trupele americaneȘirul multiplelor manifestații a culminat luni după amiază in Trafalgar Square. Sub egida Campaniei britanice pentru pace în Vietnam a avut loc în această piață o mare întrunire. Dintre vorbitorii care au urcat la tribune, cu îndelungi aplauze

a fost primită Nguyen Ngoc Dung, din delegația Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud la tratativele de la Paris. După miting, lîumeroși participanți s-au încolonat într-un marș pînă în Grosvenor Square, unde au demonstrat în fața ambasadei americane sub lozincile „încetați agresiunea 
„Poporul vietnamez — singurul stă- 
pin pe soarta luiMarșurile de primăvară, diversele manifestații pe care le-au prilejuit au dat expresie, și anul acesta, aspi rațiilor de pace ale opiniei publice britanice, dorinței ca omenirea să fie eliberată de coșmarul unei catastrofe nucleare — prin interzicerea armelor atomice și lichidarea stocurilor existente — sentimentelor de solidaritate cu popoarele care luptă pentru neatîrnare, pentru dreptul lor inalienabil la o viață liberă, independentă.

juta la operațiunile de salvare. în timp ce unități militare și echipe ale Semilunei roșii cercetează rui- nile pentru descoperirea victimelor, răniții sînt transportați la spitalul din Kutahya, aflat la 50 de mile. La locul tragediei au sosit primul ministru Demirel și alți membri ai guvernului, care au urmărit la fața locului acțiunile de salvare. Premierul turc a asigurat populația sinistrată de întregul a- jutor al guvernului.Cutremurul a fost atît de puternic, incit clădirile s-au dărîmat instantaneu, orașul transformindu-se brusc intr-un morman de ruine. Ca urmare a scurt-circuitării rețelei e- lectrice, puținele clădiri rămase în picioare au fost cuprinse de incendii. Ploaia torențială ce a urmat a limitat extinderea incendiilor, dar în același timp a îngreun acțiunile de salvare.Cutremurul a lovit și sate' regiunea orașului Gedîz, c fost izolate de restul țării ș ferit mari distrugeri. Drun devenit impracticabile, r a surpărilor de teren. ’ latărilor ziarului „Mii1 într-un singur sat ar morți, iar în altul pr au fost dărimate.Mișcarea seismic picentrul în oraști simțită în toată T bul și Ankara sute meni au ieșit din c. restaurante, părinți brațe și-au părăsit l reprezentant al centru din Ankara a declarat ci nea Anatolieî de vest i. de la Gedîz a fost urmat u. de mișcări seismice mai slabe.
★ANKARA 30 (Agerpres). — Trei noi cutremure s-au produs luni dimineața în subprefectura Emet, la o distanță de numai 40 kilometri de Gedîz. Casele avariate de cutremurul din noaptea de sîmbătă spre • duminică s-au prăbușit. Nu sint semnalate victime omenești. Potrivit aprecierilor unui cercetător al observatorului seismic de la Kan- dilli, mișcările telurice vor continua citeva zile, poate chiar încă luni de zile, în regiunea lovită de ultimul cutremur, pierzînd insă din intensitate.
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