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FURAJELE

VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

IN JUDEȚUL CONSTANTA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, împreună cu 
tovarășii llie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Janos Fazekas și Leonte Răutu, membri ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, 
Petre Blajovici, membru supleant ai Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului de stat pentru economia și admi
nistrația locală, și Vasile Patilineț, membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a făcut miercuri o vizită de lucru

în județul Constanța. Au fost vizitate noile construcții turistice 
din zona Mangalia-Nord, noul port al Constanței și șantierul naval 
din acest oraș. în timpul vizitei au fost dezbătute problemele 
ridicate de extinderea în continuare a amenajărilor turistice de pe 
litoral, de lucrările de construcție în noul port și de dezvoltarea 
șantierului naval. Conducătorilor de partid și de stat le-au fost 
prezentate, atît la Constanța cît și la Mangalia, șantierele de con
strucții ; a fost examinat stadiul general de dezvoltare a turismului 
pe litoral, obiectivele care urmează să valorifice și mai bine poten
țialul prețios al acestei regiuni.

primul obiectiv 
pe agenda
zootehniei

Secretarul general al partidului, ceilalți conducători de partid și de stat au dat indicații în legătură cu cercul larg de probleme aflate în dezbatere și au stabilit — la fața locului, după consultări cu specialiștii și cu edilii locali — măsuri importante privind înfăptuirea, în mod consecvent, în aceste sectoare, a Directivelor celui de-al X-lea Congres al partidului.Lucrătorii portului Constanța, constructorii navali, muncitorii și tehnicienii de pe șantierele de construcții vizitate, popplația municipiului au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu, celorlalți conducători de partid și de stat, o caldă primire, manifestîndu-și și cu acest prilej dragostea și atașamentul față de partidul nostru comunist, față de secretarul său general.
Se conturează
viitoarea 
constelație 
a litoralului
romanesc

Ora 10. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid șl de stat sosesc în stațiunea Mangalia-Nord cu un elicopter special. Oaspeții sînt întîmpinați de tovarășii Petre Ionescu, prim- secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., președintele consiliului popular județean, Petre Nicolae, prim-secretar al Comitetului municipal Constanța al P.C.R., primarul municipiului, de alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat. Sînt de față Matei Ghigiu, ministrul construcțiilor industriale, Traian Ispas, ministrul industriei materialelor de construcții, Alexandru Sobaru, președintele Oficiului Național de Turism, Nicolae Bădescu, vicepreședinte al Comitetului de stat pen- și administrațiaconduși în sălile Mangalia Nord,
tru economia locală.Oaspeții sînt Clubului dintransformate ad-hoc, prin mulțimea hărților, planșelor și machetelor, într-un veritabil atelier de lucru. Sînt prezentate, în ansamblu și în detaliu, zonele turistice construite, ca și propunerile pentru dezvoltarea lor în viitorul cincinal și în anii următori, studii complexe și multilaterale care analizează amenajarea țărmului Mării Negre între Vama Veche și Năvodari.Ramură în plină înflorire a economiei noastre naționale, turismul își sporește, cu fiecare an, ponderea în peisajul economic și social al României contemporane. Cîteva cifre semnificative: în 1969, țara noastră a înregistrat 4 800 000 turiști, dintre care 1 890 000 turiști de peste hotare atrași de frumusețile patriei noastre, diționala ospitalitate a Iul român, ospitalitate tra-de poporu- ce își găsește, în anii noștri, un cadru de manifestare mereu mai complex, mai modern. Numai pe litoral, numărul turiștilor a fost în 1969 aproape o dată șl jumătate mai mare decît In anul precedent

dezvoltarea lor în viitorul cincinalpropunerile pentruLa Mangalia-Nord, oaspeților le-au fost prezentate machete înfâțișînd zonele turistice construite și

în cadrul măsurilor cuprinse în 
Programul național de dezvoltare a 
zootehniei și de sporire a producției 
animaliere în țara noastră, asigura
rea bazei furajere ocupă un loc de 
prim-ordin. Este firesc să fie așa, 
deoarece nivelul producției de carne 
și lapte, gradul de rentabilitate in 
zootehnie depind de cantitatea și ca
litatea furajelor produse. Calculele a- 
rată că in totalul cheltuielilor de ex
ploatare costul furajelor are cea 
mai mare pondere. De menționat că 
fiecare mie de lei cheltuită in plus 
pentru producerea nutrețurilor și hră- 
nirea animalelor cu rații echilibrate 
în substanțe energetice și proteine 
își dublează sau chiar triplează efec
tul. Spre exemplu, în unitățile avi
cole moderne se obține kilogramul de 
carne de pasăre cu 2,8 kg de nutre
țuri combinate, în timp ce în unele 
cooperative agricole, unde se practică 
hrănirea unilaterală, consumul speci
fic ajunge la 6—8 kg de porumb. Și 
în creșterea porcilor, prin înlătura
rea cazurilor de subnutriție, este po
sibilă reducerea consumului specific 
cu 30—40 Ia sută, ceea ce, la scara 
întregii agriculturi cooperatiste, echi
valează cu economii de sute de mii 
de tone de porumb. în producția de 
lapte s-a calculat că la cooperativa 
agricolă Stoicănești, județul Olt, 
unde anul trecut s-au obținut 3 152 1 
de lapte în medie de Ia 422 de vaci, 
consumul de unități nutritive și pre
țul de cost pe litru au fost de circa 
două ori mai mici decît într-o serie 
de cooperative agricole de producție 
din același județ. Nenumărate alte 
exemple demonstrează convingător 
că preocuparea stăruitoare pentru 
mărirea producției de nutrețuri la 
unitatea de suprafață, conservarea și 
administrarea lor corespunzătoare au 
cel mai mare efect economic față 
de toate celelalte acțiuni de redre
sare a zootehniei.

Ne-am referit Ia posibilitatea de a 
reduce consumul specific de nutre
țuri prin intermediul echilibrării ra
țiilor. Dar acest avantaj se cumulează 
cu altele, la fel de importante. Ne 
referim la sporirea vitezei de crește
re, la rulajul mai mare pe spațiul 
construit, la eliminarea cheltuielilor 
prelungite de îngrijire, obținerea și 
livrarea intr-un timp scurt a unor 
cantități sporite de produse animale 
de calitate superioară. Dacă amintim 
aceste probleme cunoscute o facem 
pentru că adesea, în practică, ele nu 
sînt rezolvate în mod corespunzător. 
Acum, cînd ne aflăm în plin sezon 
de însămînțare a principalelor plante 
furajere, se pot întreprinde și cele 
mai multe măsuri pentru asigurarea 
bazei furajere, și îndeosebi a optimi
zării raportului dintre substanțele 
energetice și proteină. Din acest 
punct de vedere o mare însemnătate 
au măsurile pentru extinderea acelor 
culturi care dau maximum de prote
ină la hectar. întrucît corelația sub
stanțe energetice — proteină are 
rolul determinant în producția de 
carne, lapte, ouă, iar în prezent pro-

teina constituie factorul limitativ al 
acestei producții, se poate spune că 
extinderea culturilor bogate în sub
stanțe proteice reprezintă modul cel 
mai sigur și eficient de rentabilizare 
a zootehniei. Considerente economice 
precise impun deci necesitatea ex
tinderii culturilor leguminoase și în
deosebi a lucernei care dă cea mai 
mare cantitate de proteină digestibilă 
la hectar, la cel mai redus preț de 
cost, In comparație cu oricare alta 
dintre culturile de nutreț, se pretează 
la multiple moduri de folosință și 
intră în componența rețetelor de 
nutrețuri combinate. In unele țări cu 
zootehnie dezvoltată lucerna este 
denumită alfa-alfa — începutul înce
putului zootehniei, ceea ce semnifică, 
de asemenea, atenția care se acordă 
acestei valoroase culturi de însemnă
tate excepțională pentru sporirea 
producției de carne și lapte.

Specialiștii au stabilit că o produc
ție de 10 tone de fin la hectar, pro
venită din 50 de tone de lucernă 
masă verde — recoltă minimă față de 
ceea ce se poate obține în sistem iri
gat — conține 4 800 de unități nutri
tive și peste 1 200 kg de proteină di
gestibilă. Cel mai valoros component 
— proteina — este suficientă pentru 
obținerea unei producții de circa 
12 000 litri de lapte, bineînțeles cu 
adaosurile de substanțe energetice, 
provenite din porumb siloz sau alte 
furaje de volum ieftine, pentru 
echilibrarea rației animalelor. Așa
dar, un hectar de lucernă poate 
avea, pe scara economicității fi
nale, o întîietate netă, în com
parație cu alte plante de nutreț 
cultivate în unitățile agricole de stat 
sau cooperatiste. Spre exemplu, un 
hectar cultivat cu borceag dă, în 
medie, o producție de 4 tone de fîn, 
care conține 2 040 unități nutritive și 
268 kg de proteină digestibilă. Canti
tatea de proteină obținută la hecta
rul de borceag, folosită în rația va
cilor, dă putința să se obțină numai 
2 680 litri de lapte, deci de cîteva ori 
mai puțin decît lucerna.

Aceasta nu înseamnă că pot fi ne
glijate alte culturi furajere — trifo
iul, soia, sparceta, mazărea și, desigur, 
borceagul, care, pe anumite terenuri 
pot asigura producții de nutreț apre
ciabile. Spre exemplu, extinderea 
culturilor de soia și mai ales însuși
rea tehnologiei de cultivare a acestei 
valoroase plante este cu atît mai ne
cesară cu cît șroturile ce se obțin au 
cel mai ridicat conținut de aminoa- 
cizi, indispensabili în alimentația pă
sărilor și altor specii.

In aceste rînduri ne propunem să 
consemnăm o serie de aspecte pri
vind lucerna, care trebuie să ocupe 
cele mai mari suprafețe din terenu
rile destinate bazei furajere. în com
parație cu plantele anuale, unde lu
crările de bază ale solului și de însă-

C. BORDEIANU ,

(Continuare in pag. a Il-a)

Mangalia sînt de de rezonanță pe internațional.tov. Gheorghe
evidențiind

Mamaia, Eforie, pe acum nume harta turismuluiIn fața hărții,Dumitrașcu. arhitectul-șef al județului, prezintă studiul de sistematizare a teritoriului, preocuparea constantă pentru valorificarea judicioasă a potențialului natural și pentru integrarea sa armonioasă în circuitul de valori al întregii economii. Machetele înfățișează construcțiile existente pe litoral, ca și cele propuse spre a fi realizate în etapa următoare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu atrage, de la bun început, atenția asupra necesității de a propulsa, cu precădere, acele amenajări turistice pentru care există lucrările complimentare necesare (căi de transport, rețele de canalizare ș.a.m.d.), astfel ca investițiile să fie cît mai reduse. Este necesar, de asemenea, ca înaintea amenajării unor plaje noi să se valorifice pe deplin condițiile oferite de cele existente. Din analiza diferitelor variante rezultă că soluția cea mai eficientă o constituie crearea unor capacități de cazare prin sporirea densității construcțiilor și extinderea stațiunilor existente. In acest sens, se prevede ca în zona Mangalia-Nord să se continue lucrările în stațiunile Neptun, Jupiter și Venus, ceea ce va determina creșterea capacității lor cu 16 000 locuri pînă în 1973 ; în total, zona Mangalia va avea, în 1975, 60 000 locuri. în cursul viitorului cincinal zestrea litoralului va spori cu peste 50 000 de locuri.Gazdele îl informează pe secretarul general al partidului că actualele studii, din care unele sînt realizate sau în fază de realizare, au la bază prețioasele indicații primite cu ocazia precedentelor sale vizite pe litoral. Este evidențiat. ( cu acest prilej, faptul că materialele prezentate astăzi, concretizare a acestor indicații, reprezintă soluții optime în acest stadiu, ele îmbinînd judicios necesității»

funcționale și estetice cu cele economice.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciind cele realizate, insistă a- supra necesității ca încă din primele faze ale proiectării specialiștii să depună eforturi mai mari, să chibzuiască mai temeinic, să studieze mai profund, analizînd toate soluțiile, să dea ‘ dovadă de mai multă imaginație, de mai multă

inventivitate și ingeniozitate în creația lor.O discuție vie stîrnește amplasarea unor hoteluri și complexurl comerciale în raport cu plajele și cu arterele de circulație. Secretarul general al partidului relevă tendința nejustificată de a situa relativ departe de țărm unele dintre spațiile de cazare privînd, în felul

de căi ușor accesibile și scurte spre plajă. Amplasarea în vecinătatea imediată a mării va aduce nu numai avantaje de ordin funcțional, ci și beneficii sporite întrucît, se știe, accesul direct la plajă constituie un element de confort de care se ține seama la fixarea tarifelor. In acest sens, se decideacesta, un număr de turiști (Continuare in pag. a IH-a)

la pitești a Început să producă

Prima fabrică
a Combinatului de articole

tehnice din cauciuc

Pq unul din noile șantiere ale stajiunu Mangalia-Nord

finală, 
între

Ceaușescu, în 
spune printre 
însuflețiți de 

program de

în faza 
repere, 

benzi transpor- 
plăci și curele.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit miercuri dimineața pe președintele Partidului Venstre (liberal) din Norvegia, Gunnar Garbo, care face o vizită în țara noastră,
la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a participat Eugen Jebeleanu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.(Agerpres)

PITEȘTI (Cores
pondentul „Scînteii") : 
La Pitești a început 
să producă prima fa
brică a uneia din cele 
mai mari unități eco
nomice de acest gen 
din țară — combina
tul de articole tehnice 
din cauciuc. Noua fa
brică va produce în- 
tr-un an 2 000 tone 
benzi transportoare și 
plăci tehnice din cau
ciuc. In decembrie 1972, 
cînd se va încheia con
strucția combinatului, 
capacitatea lui de pro
ducție va fi de 22 000 
tone produse anual. 
Aici se vor realiza a-

nual, 
15 000 
care 
toare, 
garnituri presate, roți, 
valțuri și bărci cauciu- 
cate.

Raportînd cu mîn- 
drie aceste realizări, 
colectivul Combinatu
lui de articole tehnice 
de cauciuc din Pitești 
a adresat o telegramă 
Comitetului Central al 
partidului, tovarășului 
Nicolae 
care se 
altele: 
mărețul 
întărire a patriei noas
tre socialiste, elaborat

de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist 
Român, ne angajăm 
ferm ca și în viitor să 
depunem eforturi sus
ținute pentru intrarea 
în funcțiune, cu trei 
luni mai devreme, a 
noii capacități prevă
zute pentru a doua 
etapă. Asigurăm con
ducerea partidului, pe 
dv. personal, iubite to
varășe Ceaușescu, că 
vom munci cu hotărîre 
și elan patriotic pentru 
a realiza exemplar sar
cinile ce ne revin pe 
anul 1970, cît și anga
jamentele însuflețitoa- 
re asumate în ampla 
întrecere socialistă.
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Alarma
n-a fost 
totuși falsă

Intr-una din diminețile tre
cute, locuitorii comunelor Tiliș
ca, Galeș șl Săliște, județul Si
biu au fost In alarmă. Echipe 
speciale căutau cu disperare, 
de-a lungul albiei rlului Săliș
te, pe copilul Mihai Popa, în 
vlrstă de 4 ani, din Tilișca. Din 
spusele unui alt copil (Ion Grea- 
vu, de 6 ani), rezulta că el s-ar 
fi înecat. Pînă la urmă, toți — 
șl, se înțelege, în primul rînd 
părinții copilului — s-au ales 
numai cu o spaimă zdravănă. 
Ce se întîmplase ? Jucîndu-se 
In preajma rlului, Mihăiță a 
scăpat o minge în apă și s-a 
aruncat după ea. Dar, prin nu 
se știe ce minune, a reușit să 
iasă la mal. De teamă să nu 
fie „certat", micuțul s-a ascuns 
și a apărut tocmai cind nu mai 
era nici o speranță de a fi gă
sit. Un deznodămînt fericit, 
dar tn același timp și un aver
tisment pentru acei părinți care 
nu-și supraveghează Îndeajuns 
copiii.

Onoare 
„subțire"

Lucrătorii vămii de la aero
portul Băneasa au fost puși, in
tr-una din zilele trecute, in fața 
unui adevărat bazar. însoțitorul 
de bord Constantin Georgescu, 
care se inapoia dintr-o cursă 
făcută peste hotare, descinsese 
pe aeroport cu articole de îm
brăcăminte fi bijuterii in va
loare de... 40 000 lei ! Susținea 
și ruga să fie crezut pe cuvînt 
de onoare că ar fi cumpărat 
absolut totul numai din banii de 
deplasare. Un calcul sumar (cu 
un rabat aproape dublu in fa
voarea sa, i-a pus insă „onoa
rea" intr-o situație mult prea 
delicată. Drept pentru care, ca 
o primă (și obligatorie) măsură, 
mărfurile i-au fost confiscate. 
Surprinzător prin el însuși, fap
tul nu este totuși chiar o sur
priză. Pentru că, din păcate, ni 
s-a mai oferit prilejul de a re
lata și altele mai mult sau mai 
puțin similare.

Muzeu
la domiciliu

Elekes Vencel din orașul 
Gheorghieni este acum pensio
nar. Pasionat culegător de artă, 
el a reușit să adune de-a lun
gul a multe decenii, o valoroa
să colecție de lucrări de artă 
populară și artă plastică. „Cata
logul" colecției cuprinde în pre
zent numeroase obiecte cerami
ce și țesături de casă. Con
știent că frumosul e mai fru
mos cind și alții au acces la el, 
colecționarul nu și-a strîns lu
crările doar pentru sine. Expo
zițiile periodice organizate 
diferite teme au cunoscut, 
fiecare* dată, o mare afluență 
vizitatori.

pe 
de 
de

Schimbați 
macazul!

Știam că există norme precise 
menite să asigure pasagerilor 
condiții civilizate de transport 
pe calea ferată. Cum sînt res
pectate aceste norme ne-o arată 
situația întîlnită pe linia Be- 
clean-Dej. Zilnic, în aproape 
flecare compartiment, diferiți 
„navetiști" își etalează calitățile 
de jucători de cărți, ocupînd 
banchetele (în vreme ce pasa
gerii sînt nevoiți să călătorească 
în picioare) și, cel mai adesea, 
declanșînd scandaluri terminate 
nu o dată cu geamuri sparte. 
Situații identice pot fi întîlnite 
și pe diferite alte curse locale, 
sub privirile îngăduitoare ale 
conducătorilor de tren. O moda
litate de alungare a plictisului 
de-a lungul călătoriei ? Poate. 
Dar atîta timp cît intră în con
flict cu instrucțiuni obligatorii 
pentru toți pasagerii, ea devi
ne... contravenție ! Și, prin ur
mare, organele C.F.R. trebuie să 
o trateze ca atare.

>>
sprinceană"

Ion Miulescu, președintele coo
perativei agricole de producție 
din Popești Leordeni, începuse să 
confunde proprietatea obștească 
cu propria sa gospodărie. împre
ună cu membrii consiliului de 
conducere — așa după cum re
zultă dintr-o verificare întreprinsă 
de Procuratura sectorului 5 din 
Capitală — el a luat din via coo
perativei ca din propria vie, stru
guri pentru vinifieație. A dat „pe 
sprinceană** unor săteni, o sută 
de rame pentru răsadnițe, în vre
me ce cooperativa nu avea sufi
ciente rame pentru sectorul legu
micol. A dispus vinderea ca „fier 
vechi*4 a unui rezervor de apă 
necesar sectorului zootehnic pe 
care, ulterior, beneficiarul chili
pirului — contabilul șef Nicolae 
Coman — l-a transformat în... ca
zan de calorifer la locuința sa. 
Altă dată, s-a „autopremiat** din 
fondurile destinate unor îmbună
tățiri la creșa și căminul de copii. 
Pentru aceste abateri grave, atît. 
el cît și alți membri ai consiliu
lui de conducere au fost desti- 
tuiți, cazul urmînd să fie "solu
ționat în instanța de judecată, 
care găsește întotdeauna leac pen
tru orice abuz.

Rubrică redactată de :
Dumitru TîRCOB 
Gh-orghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
,Scînteii"

DISCIPLINA
Șl EXIGENȚA COMUNISTĂ PLUSUL DE CiȘTIG

u

[ atitudini de înaltă răspundere socială

se- 
din 
că- 
nu- 
din

In constelația minieră a Văii Jiu
lui, exploatarea Lupeni deține, după 
bilanțul celor dintîi luni din anul 
1970. locul de stea de primă mărime. 
Cu ceea ce a produs suplimentar co
lectivul acestei mine în ianuarie și 
februarie s-ar putea alcătui un „tre- 
nuleț" lung de 8 147 vagonete din a- 
celea în care încape cite o tonă de 
cărbune. Deci, cu alte cuvinte, Lu- 
penii trăiesc substanțial în viitor, an
ticipează ziua de mîine. Iar această 
anticipare se pregătește — tot sub
stanțial — lntr-o retortă polivalentă : 
conștiința celor aproape 5000 de oa
meni care, străbătînd străfundurile 
pămîntului, descriu un drum spre ei 
înșiși, spre propria desăvîrșire. în
cercăm să stabilim cîteva din repe
rele acestei traiectorii. Interlocutorul 
nostru este unul din așii Lupenilor 
— Petre Constantin, locțiitor al 
cretarului comitetului de partid 
zona a Il-a, șeful unei brigăzi al 
rei „tren colectiv", în 9 ani, ar 
măra cam 1 800 000 de vagonete, 
care multe au anticipat, la rindu-le, 
viitorul.

— Dumneavoastră, minerii, pe 
lingă operațiunea de extracție, înde
pliniți și una de alegere. Să proce
dăm și acum la fel. Să alegem cali
tatea pe care o socotiți esențială tn 
viața unei organizații de partid.

— Nu e o operațiune simplă. Sînt 
multe calitățile foarte importante pe 
care trebuie să le îndeplinească o or
ganizație de partid, spre a-și menține 
un ritm de activitate crescînd. To
tuși, în una din ele s-ar putea re
găsi multe altele. Și anume, în dis
ciplină. Cred că disciplina, ca un mod 
de a privi întregul complex de înda
toriri pe care ii are un comunist, or
ganizația de partid in întregul ei, dă 
răspunsul la toate întrebările ridi
cate de viață. Parafrazînd un cunos
cut proverb, aș afirma : spune-mi cît 
de disciplinat este un colectiv, și-mi 
va fi ușor să prevăd rezultatele Iui.

Alegerea făcută de Petre Constan
tin nu este întîmplătoare. Ea rezultă 
din practica unui colectiv de 100 de 
oameni care, de ani de zile, se si
tuează printre fruntașii minei. Iar 
acest palmares, la rîndu-i, nu este 
lipsit de temeiuri semnificative. Pen
tru organizația de partid din zonă, a 
milita spre întărirea disciplinei este 
similar cu a face o delicată operă 
de... grădinar, ajutînd să înflorească

Sala de comandâ a turbinelor din cadrul Centralei electro-termice Govora Foto : S. Cristian

La întîlnirile pe
riodice dintre re
prezentanții in
dustriei și ai co
merțului, cu pri
lejul contractări
lor, lucrurile se 
petreceau de obi
cei cam așa : co
merțul venea cu 
o cerere formu
lată în termen: 
foarte preciși și 
pleca cu... ce se 
nimerea. Fabrici
le aveau capacita
tea acoperită prin 
repartiție de la 
minister. Comer
țul, neavînd de a- 
les, era nevoit să 
„înghită" produ
sele, indiferent de 
nivelul lor calita
tiv. Lucrările de 
contractare deve
niseră, într-o a- 
numită măsură, 
formale, de vreme 
ce fiecare din cei 
doi parteneri ve
nea cu niște cal
cule gata făcute 
la care nu voia să 
renunțe.

La ultimele contractări, care au a- 
vut loc in această iarnă la Mangalia, 
s-a petrecut insă un fapt neașteptat. 
Reprezentanții Combinatului de con
fecții din Craiova au încercat să pre
zinte drept noi 16 modele vechi de 
paltoane pentru copii. De data aceas
ta, comerțul nu s-a mai lăsat păcălit: 
nu a contractat nimic. Respectivii re
prezentanți au fost trimiși frumușel 
acasă, să mai reflecteze. Și, așa 
cum se intîmplă de regulă, căutate 
mai stăruitor, soluțiile au ieșit la ivea
lă ; ceea ce nu fusese posibil in cîți- 
va ani a devenit posibil într-o lună. 
Socotindu-se, de data aceasta, bine 
pregătit pentru a înfrunta exigențe
le comerțului, Combinatul de confec
ții din Craiova a găzduit, zilele tre
cute, la el acasă, contractările ami
nate. Cu acest prilej, reprezentan
ții comerțului s-au declarat mul
țumiți ; creatorii au elaborat 91 
de modele de paltoane, dintre care 
74 au fost contractate de bazele co
merciale, avînd caracteristicile mult 
rivnite și niciodată, pînă acum, în
trunite ale îmbrăcămintei pentru co
pii : s-au găsit stofele și accesoriile 
potrivite, au fost create modele real
mente noi. Părinții celor mici vor fi 
încintați de paltonașele în culori cu
rate, vii, cu gulerașe din blană artifi
cială albă sau în alte nuanțe plăcu
te și în armonie cu stofa, 
turi metalici, lănțișoare și 
drept ornament. Și incă o 
unele dintre paltonașe sînt 
de o căciuliță sau o șapcă
lași material. Astfel completată, 
„ținuta" capătă farmec și grație co
pilărească. La obținerea varietății 
cerute de cumpărători vor contribui 
și „înlocuitorii" de palton prezentați 

cu nas- 
fermoare 
noutate : 

însoțite 
din ace-

conștiințele umane. Relatarea unor 
complexe probleme tehnice, printre 
care acea spectaculoasă creștere a 
randamentului pe post, de la 3 la 9 
tone, dezvăluie, implicit, o statornică 
grijă pentru cotele randamentului 
uman, în atingerea cărora treapta si
gură este aceeași fermă disciplină.

ome- 
edu- 
Mi- 

de

— Ca orice trăsătură 
nească, disciplina trebuie 
cată, continuă ideea Florian 
clea, secretarul comitetului 
partid din sectorul 13. Disciplina in
dividuală trebuie să-și găsească cli
matul colectiv propice, atmosfera în 
care să se dezvolte ; trebuie să 
plece, în primul rînd, de la organi
zația de partid, de la biroul acesteia.

viața de partid
de la stilul muncii de partid. Mă re
fer la disciplina noastră, a celor ce 
am fost investiți cu răspunderea de 
a coordona activitatea comuniștilor. 
Deseori am observat că intre disci
plina și exigența cu care birourile 
organizațiilor de bază, organizațiile 
de partid, in totalitatea lor, iși în
deplinesc sarcinile, și disciplina și 
exigența intregului colectiv de mi
neri există o strinsă legătură. 
In îndrumarea și controlul efectuate 
nu demult, am întîlnit, în cîteva or
ganizații de bază, o stare de lucruri 
cu care unii se împăcau : deși bine 
precizate, deosebit de utile, anumite 
sarcini nu erau îndeplinite pentru 
simplul motiv că nici nu erau cu
noscute. Cauza ? Se opriseră undeva 
la tovarășii din birourile respectivei 
organizații de bază. Urmarea ? Ca
pacitatea restrînsă de mobilizare a 
colectivului spre țelurile majore ale 
minei. Așadar, pledez pentru creș
terea forței exemplului personal al 
fiecărui comunist in întărirea disci
plinei. Fiindcă își va îndeplini cu 
atît mai bine rolul conducător o or
ganizație de partid cu cît ea însăși 
va manifesta mai multă disciplină, 
exigență, combativitate.

— Nu este adunare generală In 
care să nu vorbim despre disciplină, 
relatează Mircea Suba, secretarul 

Actul contractual iese
din zona incertitudinilor
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de Fabrica de confecții „Mureșul" din 
Tg. Mureș : 12 modele realizate din 
relon mațlasat în 12 poziții coloris- 
tice.

Cum a fost posibil totuși acest salt 
rapid pe planul creației ? Secretul, 
după cum ne dezvăluia șefa servi
ciului tehnic al Combinatului de con
fecții Craiova, Margareta Neagu, stă 
la indemina oricui. E drept, țesătorii 
au trimis mai multe și mai variate 
țesături. Dar esențialul, se pare, con
stă în locul pe care-1 ocupă creația 
în concepția conducerii fabricii, a 
combinatului. In prezent, ea se bucu
ră de mai mult sprijin — sectorul 
urmează să fie dezvoltat și întărit. 
Creatorii înșiși gindesc altfel : se 
caută acele modele care plac și se 
cer și nu neapărat cele ușor de rea
lizat în producție.

Cotitura evidentă realizată în acest 
domeniu trebuie urmată de una de 
proporții asemănătoare în cel al ca
lității produselor. Cu prilejul unei 
consfătuiri de lucru, organizată chiar 
în timpul contractărilor, tocmai ne 
linia realizării unui contact cit mai 
direct, reprezentanții comerțului 
le-au spus deschis factorilor de răs
pundere de pe toate treptele ierar
hice ale combinatului, de la director 
general pină la maiștri și controlori 
de calitate, că nu se vor mai tolera 
nici un fel de „scăpări", sita compar
timentelor de recepție fiind tot ma' 
deasă. Noua lege cu privire la cali
tatea produselor este implacabilă și 
așa cum se spunea, cu toată lucidi
tatea in consfătuirea amintită, dau
nele provocate de neglijență și ma

terializate in retururi din comerț tiu 
se vor mai acoperi prin ...critică și 
autocritică, ci se vor stabili răspun- 

comitetului de partid de la transpor
turi. Socotesc că numai așa se poate 
menține acel climat de care vorbea 
tovarășul Miclea. Desigur, nu ca să 
repetăm mereu același lucru, ci ca 
să stabilim legăturile necesare intre 
diferite aspecte ale muncii noastre 
și disciplina de partid. La noi, o 
problemă deosebit de importantă este 
disciplinizarea transporturilor minie
re. Ea se referă la eficacitate, la uti
lizarea rațională a timpului și a ca
pacităților de transport și presupune 
o accentuată disciplină în toate pri
vințele. De aceea, dezbătînd nu de 
mult In adunări generale ale organi
zațiilor de bază aceste obiective, a 
devenit și mai evident un anumit 

specific al disciplinei de partid : ca
racterul ei insuflețitor, creator, de sti
mulare a energiei și inițiativei omu
lui. Nu este vorba de o disciplină 
egalizatoare, plată, care aduce totul 
la același unison, ci de o trăsătură 
umană prin care fiecare să se simtă 
îndemnat de a-și aduce pe deplin 
contribuția, mai mult, de a șl-o am
plifica...

Din acest punct, dialogul purtat la 
Lupeni distinge cîteva elemente ale 
cadrului disciplinei pe care socotim 
util a le consemna.

— în primul rînd, este necesar să 
imprimăm disciplinei un caracter 
continuu, ne spune Petre Constantin, 
în organizațiile de partid din zona 
a Iî-a, deseori discutăm despre acest 
lucru. A milita pentru disciplina de 
partid, a o întări este în esență un 
act umanist ; înseamnă a ajuta omul 
să se dezvolte, a-i menține trează 
conștiința față de el, de faptele lui, 
față de eventualele greșeli. De aceea, 
numai fiind exigenți sintem cu ade
vărat umaniști, și nu tolerînd, trecind 
cu vederea abaterile mici care, dacă 
nu sînt stăvilite la timp, duc de mul
te ori la abateri mari. în organiza
țiile de partid din zonă s-a încetățe
nit, de aceea, obiceiul ca orice de
ficiență a unui om s-o discutăm în 
colectiv spre a cîntări exact efectele,

deri exacte, vino
vății vor plăti.

Dincolo de re
zultatul concret, 
imediat al acestei 

' întilniri, organi
zată acolo unde 
se creează și se 
produc mărfurile 
luate în discuție, 
ce concluzii s-au 
tras pe 
mai larg al 
țiilor dintre 
dustrie 
merț ?

— E 
pozitiv, 
părere 
Nicolae 
director 
Combinatului 
confecții Craiova, 
contractarea di
rectă, cu partici
parea tuturor fac
torilor care concu
ră la realizarea 
confecțiilor. Ea 
înlătură un mare 
neajuns : 
panța 
lecție 
ția de 
dițiile

planul 
rela- 

in- 
co-Și

fapt 
de

un
era 
tovarășul 
Popescu, 

tehnic ai 
de

discre- 
dintre co
și produc- 
serie. Con- 
actuale ne 

permit o mai justă corelare a capa
cităților de producție cu materia pri
mă primită de la furnizor și în func
ție de datele pentru livrare stabilite 
in contracte. Cunoscînd mai bine ne
voile noastre, mai direct, furnizorii 
de țesături se vor adapta, sperăm, 
la cerințele unei producții ce trebuie 
să țină pasul cu sezonul, cu moda. 
Prezența in fabrică a reprezentanți
lor comerțului din toată țara a avut 
o influență puternică asupra colecti
vului. La contractări mergeau, de o- 
bicei, doi-trei delegați. Acum au 
avut posibilitatea toți cei interesați 
să audă „în direct" opiniile comer
țului. Ne-am convins că nu mai 
merge să tot spui „nu se poate" cind 
este vorba de introducerea in fabri
cație a unor modele cerute de piață.

Și comerțului îi convine acest gen 
de relații directe, mult mai eficiente. 
„Nu ne este indiferent ce se întîmplă 
cu materia primă și cu capacitățile 
de producție ale furnizorilor noștri, 
dacă ele sînt folosite sau nu în in
teresul aprovizionării populației eu 
mărfurile de care are nevoie, era de 
părere tovarășul Ion Mazilu. direc
tor adjunct în M.C.I. întilnirea prile
juită de aceste contractări o consi
der deosebit de utilă. Este, cred, o 
metodă de influențare nemijlocită a 
industriei de către comerț, deosebit 
de valoroasă.

Fără a afirma că acest sistem de 
relații dintre industrie și comerț este 
cel mai bun și, ca atare, trebuie ge
neralizat, nu putem trece cu vederea 
rezultatele bune obținute. Și aceasta 
tocmai datorită eliminării intermedia
rilor și stabilirii unor contacte di
recte.

Rodiea ȘERBAN 

răspunderea și adoptînd, cind e cazul, 
sancțiuni care să evite repetarea u- 
nei situații similare.

— Mă raliez acestui punct de ve
dere, continuă Florian Miclea. In 
mod greșit, unii oameni — desigur 
nu dintre cei mai disciplinați — pun 
semn de egalitate între exigențăji... 
răutate. Face oare un rău omul exi
gent ? Dimpotrivă. Eu aș spune că, 
in zilele noastre, cu cît ești mai exi
gent cu atît ești mai util societății. 
De aceea, vorbind despre disciplină, 
nu trebuie s-o reducem doar, să zi
cem, la respectarea orelor de intrare 
și ieșire din mină. Cum este folosit 
timpul de lucru ? Cum sînt îngrijite 
sculele ? Cum sînt respectați indica
torii calitativi ai producției ? Cum ne 
interesăm de comportarea, în ansam
blu, a tovarășilor noștri ? Iată între
bări pe care, in mod firesc, ni le pu
nem în organizațiile de partid, și tre
buie să ni le punem și mai mult în 
viitor.

— Este o strinsă legătură Intre dis
ciplina de partid și grija pentru a- 
plicarea principiilor cointeresării, pe 
tărîmui cărora se îmbină armonios 
interesele generale ale colectivității 
cu cele ale individului, își precizează 
opinia minerul Vasile Rușitoru, se
cretarul comitetului de partid din 
zona a IlI-a. Spre edificare, aș re
curge la un exemplu. în trimestrul I 
al anului 1969, brigada noastră a fost 
penalizată pentru nerespectarea in
dicatorilor calitativi. Cărbunele tri
mis la suprafață conținea prea mult 
steril. Imediat. în organizațiile de 
partid din schimburi, sterilul a de
venit „obiectul" unor profunde dez
bateri. A rezultat și un fel de chemare: 
luptă necruțătoare împotriva sterilu
lui, toți, atît cei de Ia extracție, cît 
și cei din transporturi, să suprave
gheze ca nici o piatră să nu ajungă 
la suprafață. Rezultatul a fost cel 
așteptat : am exclus sterilul, au dis
părut penalizările. Din aceasta a a- 
vut numai de cîștigat calitatea pro
ducției și, în același timp, au sporit 
cîștigurile brigăzilor...

...De la cota „0", acolo unde se 
Însumează șirul nesfîrșit al trenule- 
țelor încărcate cu cărbune, pînă la 
cei trei sute cincizeci de metri a- 
dincime, unde — prin „feliile" ne
gre — înaintează abatajele, s-a des
fășurat și la Lupeni, o amplă 
dezbatere a proiectului de lege pri
vind organizarea și disciplina mun
cii. Discutînd cu oamenii de aici, am 
putut constata un sentiment de sa
tisfacție pentru faptul că respecta
rea disciplinei, normele acestei în
datoriri au căpătat putere de lege, 
ca urmare a votului recentei sesiuni 
a Marii Adunări Naționale. Afli 
aici, la Lupeni, episoade ale unei 
dirze bătălii pentru mecanizarea mi
nei, spre a ridica randamentul utila
jelor, spre a perfecționa aceste utilaje 
perfecționate ; episoade nu lipsite de 
dramatism.

— Cred că disciplina este o pro
blemă de echitate socială ; reflectă 
poziția noastră, a comuniștilor în 
primul rînd, față de îndatoririle im
puse de societate și de rolul nostru 
în societate — ne soune loan Raczek, 
secretarul comitetului de partid din 
mină. Așa că, în activitatea organi
zațiilor de partid, noi căutăm ca a- 
ceastă trăsătură umană individuală și 
colectivă să nu fie tratată abstract. 
Disciplina de partid este un instru
ment cu care acționăm spre a înde
plini politica partidului, se referă la 
obiective precise și presupune, ca 
atare, scopuri și mijloace precise. Si
tuăm, astfel, preocupările organiza
țiilor de partid, intr-un context în 
care grija pentru întărirea discipli
nei de partid trebuie să dea răspun
suri clare și în concordantă cu 
preocupările generale. Așa că, din 
dialogul neîntrerupt cu organizațiile 
de bază, cu tot colectivul, prin gama 
largă de mijloace — de la dezbate
rile în adunările generale, pînă la 
discuțiile individuale, consfătuiri etc. 
— a reieșit necesitatea unui criteriu 
unic de apreciere : rezultatele eco
nomice. Rezultate care și la noi pot 
fi mai bune.

Este o opinie care reflectă acea 
perpetuă anticipare de care vorbeam 
la început...

Platon PARDÂU

(Urmare din pag. I)

FURAJELE PE AGENDA ZOOTEHNIEI
mînțare se fac in fiecare an, la lu
cernă aceasta se efectuează numai 
o dată la patru ani, cit durează, în 
medie, o lucernieră. De aici rezultă 
economii substanțiale, de mijloace și 
forță de muncă, dar și unele conclu
zii de ordin practic ; pentru că de 
modul cum se fac lucrările de pre
gătire a terenului și de semă
nat. în aceste zile, cind are loc 
însămințarea lucernei, depinde atît 
nivelul recoltei din anul în curs, cît 
și din primii ani ai cincinalului ur
mător. în multe întreprinderi agrico
le de stat și cooperative agricole _ se 
consideră, pe bună dreptate, că înfiin-

- ‘ " oțarea unei Iucerniere reprezintă 
investiție de mai lungă durată.

Pozitiv este faptul că, în fermele 
agricole de stat, ca și în majoritatea 
cooperativelor agricole, s-a prevăzut 
ca noile Iucerniere să ia ființă pe 
terenuri amenajate pentru irigat. Este 
nevoie, însă, ca în unitățile care nu 
intră în zona marilor sisteme de iri
gații să se utilizeze intens toate sur
sele locale de apă. La I.A.S. Tg. Fru
mos, Galata și altele din județul Iași, 
s-a folosit apă din puțuri și chiar din 
rețeaua de alimentare a sectoarelor 
zootehnice. în zeci de cooperative a- 
gricole din județele Ilfov, Prahova și 
altele, se folosesc surse locale de 
apă la irigarea lucernei, ceea ce a 
permis ca producția de masă verde 
să crească pînă la 60—70 de tone la 
hectar. în sistem irigat, lucerna 
alunge, intr-un timp mai scurt, la 
nivelul producțiilor maxime prevă
zute. in comparație cu alte culturi 
Desigur, acolo unde se aplică reguli
le agrotehnice privind pregătirea te
renului. fertilizarea, densitatea opti
mă a plantelor, uniformitatea distri
buirii semințelor pe metrul pătrat, 
ad'ncimea necesară etc.

Așa cum am amintit, lucerna oferă 
avantaje atunci cind se aplică măsu
rile de care depinde mărirea randa
mentului la hectar. Ca și la alte cul-

apreciere generală

Asigurarea unei interdependențe 
mai strînse între . realizările obținute 
în producție și cîștiguri, creșterea 
rolului salariului tarifar de încadrare 
ca element determinant al salariu
lui total, diferențierea salariilor în ca
drul aceleiași categorii tarifare sau 
funcții, ținîndu-se seama de calita
tea lucrărilor efectuate, de inițiativa 
și operativitatea in muncă, de con
tribuția personală adusă la creșterea 
eficienței activității economice a în
treprinderii — sînt obiective de esen
țială importanță care s-au urmărit 
prin generalizarea noului sistem de 
salarizare și majorarea salariilor în 
industria petrolieră. Specific între
prinderilor de foraj este și faptul că 
noul sistem de salarizare țintește să 
stimuleze eforturile brigăzilor de 
sondori, ale cadrelor tehnice și eco
nomice pentru intensificarea activi
tății de identificare și punere in va
loare a noi structuri de țiței și gaze, 
ca și pentru creșterea eficienței fo
rajului. Cerințe de maximă însem
nătate economică, dacă avem în ve
dere fondurile mari de investiții a- 
locate de stat în scopul prospectării 
și explorării acumulărilor de hidro
carburi, moder
nizării bazei teh
nice de extracție 
a petrolului și 
gazelor.

De la generali
zarea experimen
tării noului sis
tem de salarizare 
și majorarea sa
lariilor în indus
tria petrolieră (1 
mai 1969) au tre
cut unsprezece 
luni. In între
prinderile de fo
raj ale Grupului 
industrial de foraj- 
extracție Pitești, 
cuprinse în inves
tigațiile noastre, 
am reținut — ca o _r______ o_______
a multor muncitori, maiștri și spe
cialiști — că noul sistem de salari
zare asigură aplicarea mai riguroasă 
a principiului socialist de retribuție 
după cantitatea și calitatea muncii, 
ciștigul oamenilor oglindind cu un 
grad sporit de precizie rezultatele 
muncii lor.

Direct interesate să monteze in
stalațiile și să sape sondele în ca
drul termenelor stabilite, să elimine 
opririle de ordin organizatoric și
alți timpi neproductivi — care, în
mod firesc, nu sînt luate în calculul 
normelor de muncă — brigăzile de 
montaj și cele de foraj au realizat, 
în a doua jumătate a anului trecut 
și în acest an, o productivitate a 
muncii și viteze de lucru superioare, 
care se reflectă direct în cîștigurile 
mai mari primite. La întreprinderea 
de foraj Bascov, spre exemplu, 
ductivitatea 
realizată în 
anul trecut, 
mergătoare 
tem de salarizare, în proporție 
101,5 la sută, iar în cele opt luni 
au urmat — în proporție de 104,4 la 
sută Salariul mediu a urmat aceeași 
curbă ascendentă. O corelație bună 
s-a asigurat și între . nivelul reali
zării volumului lucrărilor și cel al 
fondului de salarii.

Mecanismul cointeresării materiale 
a salariaților diferă de la o catego
rie la alta de personal, în funcție de 
specificul lucrului. Muncitorii din 
brigăzile de foraj, de mrntaj și din 
echipele ce execută lucrări de su
prafață sînt salarizați în acord. Bri
găzilor de foraj li se normează metra
jul ce trebuie să-1 realizeze într-o 
lună, potrivit caracteristicilor insta
lației și ale sondei forate. Lucrările 
ce nu pot fi normate — pentru re
zolvarea avariilor și complicațiilor — 
sînt plătite în regie. Ceea ce aduce 
nou actualul sistem de salarizare este 
că pentru aceste lucrări se acordă 
salariul in proporția realizării pla
nului de metri forați pe secție. Cu 
alte cuvinte, brigăzile de foraj sînt 
interesate să nu prelungească ava
riile și complicațiile, ci să le solu
ționeze cît mai operativ cu putință.

CÎTEVA CONCLUZII DUPĂ 
GENERALIZAREA EXPERI

MENTĂRII NOULUI SISTEM 
DE SALARIZARE Șl MAJO
RAREA SALARIILOR IN UNI
TĂȚILE GRUPULUI INDUS
TRIAL DE FORAJ-EXTRAC- 

ȚIE PITEȘTI

muncii planificată a 
primele patru luni 
adică în perioada 

generalizării noului

pro- 
fost 
din 

pre- 
sis- 

de 
care

turi, se recomandă ca semănatul să 
se facă cît mai devreme posibil, a- 
tunci cind mașinile pot intra în cîmp 
și permit prelucrarea corespunză
toare a solului. în decursul anilor au 
circulat diferite teorii referitoare la 
utilitatea său inutilitatea plantelor 
protectoare. Și acum unele unități 
însămînțează lucernă sub plante pro
tectoare. Or, rezultatele practice și 
experiențele întreprinse de oamenii 
de știință au demonstrat că nu este 
recomandabilă planta protectoare.

Extinderea suprafețelor de lucernă 
este frînată de lipsa semințelor. în 
aceste zile, este așteptat să sosească 
din import un transport de sămînță 
de lucernă. Cum așteptarea se mai 
poate prelungi cîteva săptămîni, ex
piră și termenul optim de semănat. 
Firește, nu importul rezolvă lipsa se
mințelor. Au uitat oare lucrătorii din 
I.A.S. și țăranii cooperatori să produ
că sămînță de lucernă? Nicidecum. Ei 
au putut să vadă loturi semincere cu 
lucernă semănată în benzi, pe terenuri 
bine pregătite, unde se aplică prașile 
și alte lucrări de îngrijire adecvate. 
Procedînd în acest fel, I.A.S. Stu
pina, județul Constanța, a obținut 
anul trecut 412 kg sămînță stas Ia 
hectar, față de 50—200 kg sau chiar 
mai puțin în unități cu condiții ase
mănătoare. Pentru a pune capăt lip
sei cronice de sămînță este nevoie să 
se extindă suprafața de loturi se
mincere în benzi, pe terenuri fertile. 
Totodată, ținînd seama că suprafața 
acestor loturi este redusă, se impune 
ca acum să fie stabilite cele mai 
bune culturi care să fie destinate 
pentru sămînță, aplicîndu-se. cu 
prioritate, lucrările de întreținere și 
de fertilizare.

în această primăvară. I.A.S. însă
mînțează 10 000 ha cu lucernă în a- 
mestec cu graminee perene. în acest 
mod este posibil ca lucerna să fie ad
ministrată animalelor ca furaj unic, 
în mod deosebit asocierea porumb — 
lucernă in rații asigură un raport op
tim intre substanțele energetice Ș< 
proteină, ceea ce constituie cea mai

în vechiul sistem, pentru orele de 
avarii și complicații se plătea sala
riul de bază integral, cîștigul total 
nefiind prea mult afectat. După cum 
ne spunea tov. Carol Crevanos, direc
torul întreprinderii de foraj de la 
Bascov, această prevedere a noului 
sistem de salarizare a avut un rol 
deosebit în diminuarea timpului ne
productiv la sonde și creșterea vi
tezelor de avansare.

Concomitent cu aplicarea noului 
sistem de Salarizare și majorarea 
salariilor, consiliul de administrație 
al grupului industrial și comitetele 
de direcție ale întreprinderilor de 
foraj de la Bascov și Rm. Vîlcea au 
luat ample măsuri de organizare su
perioară a muncii și a producției și, 
cu deosebire, de elaborare a unor 
norme fundamentate științific, care 
să permită remunerarea justă a mun
cii prestate. Exprimind nemijlocit 
timpul real de execuție a lucrărilor, 
noile norme au fost realizate, în me
die, în jur de 100 la sută, fiind înlă
turate depășirile anormale care exis
tau înainte. Astfel, pe 
grupului industrial 
tești normele au

nor- 
cali- 
pro- 
află 

sala-

ansamblul 
petrolier din Pi- 

fost îndeplinite la 
activitatea de fo
raj, în ultimele 
opt luni din anul 
trecut, în propor
ție de 101,6 la su
tă, față de 120,6 
la sută in prima 
parte a anului. 
Proporțiile sînt 
de 100,6 la sută, 
respectiv de 117,6 
la sută, pentru 
brigăzile de foraj, 
și de 103 la sută, 
respectiv 130 la 
sută, pentru bri- 
găzile de montaj. 

Dispersia înde
plinirii normelor, 
înainte și după 
aplicarea noului 

sistem de salarizare, este concluden
tă. De unde înainte numai 5,7 la sută 
din numărul muncitorilor salarizați 
în acord își îndeplineau normele în 
proporție de 95—105 la sută, iar 53 la 
sută dintre ei depășeau normele cu 
mai mult de 20 la sută, după apli
carea noului sistem de salarizare, in 
zona firească de îndeplinire a 
melor, pentru muncitorii cu o 
ficare și experiență medie in 
ducție, de 95—105 la sută, se 
mai mult de jumătate dintre 
riații în acord. întrucît noul sistem 
de salarizare a fost aplicat simultan 
cu majorarea salariilor, s-au asigurat 
cîștiguri sporite muncitorilor ; toto
dată, după cum aminteam, a crescut 
sensibil productivitatea muncii. în 
comparație cu cîștigurile obținute în 
luna aprilie anul trecut, in care au 
existat condiții de lucru oarecum si
milare, în luna octombrie a aceluiași 
an un sondor de la întreprinderea de 
foraj Bascov a cîștigat mai mult cu 
327 lei, un sondor șef cu 352 lei, iar 
un lăcătuș cu 403 lei.

Evident, activitatea de normare 
științifică a muncii nu trebuie soco
tită încheiată, ci trebuie continuată. 
Și aceasta pentru că la stabilirea 
normelor nu s-a ținut întotdeauna 
seama de condițiile tehnice-organiza- 
torice ale lucrului, de gradul de în
zestrare cu utilaje și mecanisme. Ma
nopera normată pentru montajul 
sondelor, spre exemplu, a fost mai 
mare decît cea efectiv necesară ; de 
aceea, normele au fost uneori depă
șite cu ușurință.

în concluzie, se poate aprecia că 
generalizarea noului sistem de sala
rizare și majorarea salariilor în uni
tățile Grupului industrial de foraj- 
extracție Pitești a stimulat puternic 
activitatea productivă a petroliștilor, 
inițiativa lor creatoare pentru creș
terea eficienței forajului. Prețul de 
cost pe metru forat a scăzut per
manent, iar beneficiile peste plan 
s-au ridicat, lună de lună, la mai 
multe sute de mii de lei. Desigur, 
prin măsuri de perfecționare a orga
nizării lucrului, de ridicare a califi
cării muncitorilor, prin continuarea 
acțiunii de normare științifică a 
muncii, se vor obține în acest an 
rezultate superioare în realizarea 
sarcinilor de plan.

Ing. Nicolae PANTILIE

importantă condiție pentru mărirea 
producției animalelor.

Referindu-se la posibilitățile de a 
face ca lucerna să contribuie mai 
mult la îmbunătățirea alimentației 
animalelor, la progresul zootehniei, 
ing. Ion Țipu, director în Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii, spunea : 
„îmbunătățirea modalităților de con
servare a lucernei permite reduce
rea pierderilor do substanțe nutritive. 
Dintre metodele practice care nu ne
cesită investiții costisitoare o mare 
însemnătate prezintă prepararea se- 
mifinului din lucernă. Metoda per
mite crearea stocurilor de nutreț ne
cesare furajării continue a animale
lor și in perioada ploilor, evi.tîndu-se 
distrugerea lucernierelor prin tasarea 
cu mijloace mecanice atunci cind pă- 
mintul este umed. Continuitatea fu
rajării duce la realizarea unei ritmi
cități avantajoase în producția și în 
livrarea produselor animale. Deși 
metoda a dat rezultate excelente, 
deși s-au organizat consfătuiri și 
schimburi de experiență în unitățile 
care o aplică, totuși încă nu a că
pătat extinderea cuvenită".

în aceste zile cind se însămînțează 
majoritatea plantelor furajere, cind 
trebuie efectuate lucrări de întreți
nere și ameliorative pe mai mult de 
4 milioane hectare de pajiști natu
rale. este nevoie de organizarea ire
proșabilă a lucrărilor. într-o serie de 
cooperative agricole au fost create 
ferme Zootehnice cu gestiune econo
mică internă cărora li s-au atribuit 
și terenuri pentru producerea fura
jelor de volum. Cooperatorii și spe
cialiștii care lucrează in aceste fer
me. consiliile de conducere ale coo
perativelor trebuie să ia măsuri pen
tru ca de pe fiecare hectar destinat 
furajelor să se obțină producții net 
superioare anilor trecuți. De modul 
cum se acționează acum, de energia 
și priceperea dovedite in stabilirea 
și aplicarea celor mai adecvate mă
suri pentru sporirea producției da 
nutrețuri depinde creșterea efective» 
lor și a producției animale. ,
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
IN JUDEȚUL CONSTANȚA

(Urmare din pag. I)reamplasarea unor construcții hoteliere.In continuare sînt prezentate machetele construcțiilor viitoare din perimetrul Eforie Nord-Sud, care beneficiază de una dintre cele mai frumoase și mai întinse plaje. Tovarășul Nicolae Ceaușescu observă că, aici ca și în alte sectoare, terenul de construit poate fi mai bine folosit prin sporirea densității amenajărilor. Secretarul general al partidului insistă asupra aceleiași recomandări și atunci cînd este vorba de extinderea stațiunilor Mangalia, Neptun și Costi- nești.Vizita conducătorilor de partid și de stat continuă pe cîteva dintre șantierele de construcții ale Mangaliei-Nord. Aici prind trup de beton și sticlă ideile arhitecților și inginerilor, materializate prin hărnicia și priceperea miilor de constructori care în această primăvară pregătesc noi frumuseți litoralului nostru. Se face un popas la hotelul denumit încă, așa cum figurează în proiecte, hotelul „C“ din stațiunea Jupiter. Apreciind pozitiv originalitatea construcției, tovarășul Ceaușescu face remarca totuși că amplasarea ei nu a fost bine gîndită, întrucît camerele hotelului nu au o vedere directă la mare, deși nu era nici o dificultate ca, printr-o așezare mai bine chibzuită, să se asigure și a- cest element important. O parte din răspundere o poartă și beneficiarii, care trebuie să dea dovadă de mai multă exigență, ca și organele locale, care erau în măsură să analizeze situația la fața locului.Vizitînd șantierele din stațiunea Venus, secretarul general al partidului face observația că nu totdeauna elementele prefabricate sînt rațional dimensionate și recomandă studierea în cursul execuției a posibilităților de a realiza e- conomii sporite la materialele de construcții și finisaj ; totodată, recomandă și restudierea, în acest sens, a proiectelor care se mai află încă pe planșete.Se discută la fața locului amplasarea unor noi hoteluri în imediata vecinătate a mării, ca și posibilitățile de lărgire a plajei. Se relevă că' aici potențialul natural poate fi folosit cu mult mai multă eficiență.
Un port pe măsura 

dinamismului 
economiei naționale

De la Mangalia, zonă a litoralului unde se înalță o adevărată constelație purtînd nume de aștri, vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu și a celorlalți conducători de partid și de stat continuă la Constanța, unde se făurește o nouă și modernă poartă maritimă a țării.Elicopterul cu care călătorește secretarul general al partidului taie linia sinuoasă a litoralului. A ceastă splendidă zi de început de aprilie anticipează parcă viitorul sezon estival, cînd noile construcții de pe litoralul Mării Negre vor primi iar zeci și zeci de mii de oaspeți. De sus, se zăresc valurile line ale mării, cu creste înălbite, ce se sparg pe întinderea de nisip auriu a plajei.Se ajunge deasupra portului. Ca două brațe uriașe de piatră se văd impunătoarele diguri ce închid incinta noului bazin portuar. Lungi

în stațiunea Neptun se vizitează mai multe puncte de lucru. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat urmăresc modul de aplicare a tehnologiei moderne, se interesează de performanțele tehnice ale unor utilaje de construcții, de gradul de înzestrare cu tehnică avansată a șantierelor. Inginerul-șef al întreprinderii de construcții „Car- pați“, Nicolae Iordache, prezintă oaspeților ceea ce el a numit „tentativa de a construi un hotel de 100 de metri lungime, cu 6 niveluri, cu 330 de camere, în numai 40 de zile". Lucrările au început la 5 martie și — dacă experiența va reuși — se vor termina la 15 aprilie. Constructorilor li se urează succes. Tot aici sînt vizitate și interioarele finisate și echipate ale unui alt hotel realizat în această primăvară.Vizita în zona noilor construcții se încheie la poligonul de prefabricate, care asigură elementele necesare pentru întregul șantier. Se subliniază avantajele folosirii pe scară largă a prefabricatelor, ca și ale situării poligoanelor în însăși incinta șantierelor, necesitatea conceperii unor elemente diversificate, variate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu relevă rezultatele obținute pe șantierele de construcții vizitate și cere proiectanților și constructorilor ca, pornind de la experiența acumulată, să optimizeze efortul lor îndreptat spre realizarea în termene cît mai scurte a sarcinilor de plan. Secretarul general al partidului cere să se respecte cea mai fermă disciplină în unitățile de proiectare și execuție, cere ca spiritul de ordine să fie întărit zi de zi, atrage atenția asupra faptului că un rol important în acest sens revine tuturor factorilor responsabili încă din fazele de proiectare și organizare de șantier.Pretutindeni, constructorii au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu, celorlalți conducători de partid și de stat o entuziastă primire. Ei au ovaționat îndelung, au scandat numele secretarului general al partidului, dînd glas sentimentelor de dragoste și stimă pe care le nutresc, împreună cu întregul popor, pentru conducătorul iubit al partidului și statului nostru.

mea lor totală este de peste 5 300 m și închide o suprafață de 523 hectare, de două ori și jumătate mai mare decît a vechiului port. Vor fi aici 48 de noi dane, la care vor putea acosta nave pînă la 80 000 tdw. Capacitatea traficului de mărfuri este prevăzută să a- tingă în stadiul final 51 milioane tone pe an.Reconstruit și modernizat, portul Constanța se va situa în categoria marilor porturi europene.Elicopterul aterizează pe una din primele dane date în folosință ale noului port, pe locul unde în urmă cu numai 2 ani se întindeau apele mării.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat sînt întîmpinați de tov. Pavel Ștefan, ministrul transporturilor, de conducători ai organelor portuare și ai întreprinderii de construcții hidrotehnice.

Vizitînd portul Constanțaîn fața schiței noului port se discută despre stadiul actual al lucrărilor și programul eșalonat de viitor. Ing. Laurențiu Țoringhibel, directorul I.C.H., informează că prima etapă a lucrărilor a fost încheiată înainte de termen și se lucrează acum intens la cea de-a doua, care prevede importante a- menajări portuare interioare : 4moluri (complexuri de dane), cu cele patru bazine aferente, platforme și magazii pentru depozitarea mărfurilor, moderne instalații de manipulare etc.O problemă amplu discutată a fost cea privind amplasarea cît mai rațională a diferitelor obiective portuare. Secretarul general al partidului a atras atenția constructorilor că aceasta implică o mare răspundere, că trebuie să se adopte soluții care să asigure atît accesul ușor al navelor, cît și siguranța exploatării instalațiilor portuare și a vaselor.Ținînd seama de intensificarea traficului de mărfuri, cît și de creșterea capacității flotei noastre maritime, constructorii propun ca o serie de lucrări să fie devansate. Se arată că, în urma studiilor pe care ei le-au făcut, există posibilități ca paralel cu executarea lucrărilor din etapa a II-a să fie începute înainte de termen, chiar din anul viitor, o serie de lucrări prevăzute pentru cea de-a III-a e- tapă. Ei au solicitat totodată un sprijin din partea industriei constructoare de mașini pentru asigurarea șantierului cu utilajele grele de mare randament, absolut necesare pentru devansarea planului și începerea totodată a lucrărilor de extindere a Șantierului naval Constanța.Susținînd cerințele constructorilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu propune să se studieze toate posibilitățile reale ce concură la o bună corelare a activității cu toți factorii ce pot contribui la grăbirea ritmului lucrărilor. Planul pînă în 1975, a arătat secretarul general al partidului, ne dă posibilitatea să sprijinim eforturile constructorilor constănțeni.Problemele ce sînt discutate sînt numeroase și complexe. Aici, pe noua dană, în briza mării, conducătorii de partid și de stat au avut o adevărată consfătuire de lucru cu constructorii hidrotehnicieni și cu viitorii beneficiari, în cadrul că

reia s-au dezbătut cerințele și posibilitățile existente, s-au căutat soluțiile cele mai adecvate pentru rezolvarea lor operativă.Vizitînd apoi construcțiile și instalațiile noilor dane, tovarășului Nicolae Ceaușescu și celorlalți conducători de partid și de stat le sînt prezentate caracteristicile tehnice ale podului descărcător de minereuri, cu o capacitate de 1 000 tone pe oră ; în această zi au în
Mutații profunde 

in viața unui șantier naval 
cu vechi tradiții

îmbarcați pe o șalupă aparți- nînd marinei militare, conducătorii de partid și de stat părăsesc rada noului port și se îndreaptă spre șantierul naval, adăpostit sub cunoscutele faleze ale Constanței. Pe de o parte, digurile recent terminate, iar de altă parte orașul cuprind lumea agitată a portului. Spre apus, zarea se închide dincolo de linia neregulată pe care o formează blocurile de locuințe din cartierele noi, uzinele orașului, silueta zveltă a farului. Numai stră- bătîndu-1 poți percepe cu adevărat mărimea noului port, care este menit să se ridice la nivelul cerințelor pe care le impune dinamica dezvoltării industriale a României, a comerțului său extern tot mai intens, și în același timp să facă față exigențelor pe care le pun anii care vin, ani de progres și mai accentuat în cadrul procesului dezvoltării multilaterale a socialismului în România.înaintînd printre zeci de nave, șalupa acostează la noul doc plutitor de 15 000 tone al șantierului naval. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat sînt întîmpinați cu fur

ceput probele tehnologice la podul descărcător de minereuri. Moderna instalație lucrează cît opt macarale obișnuite și are în plus posibilitatea de a cîntări și descărca automat, atît direct în vagoane, cît și prin benzi transportoare, în magazii sau pe platforme. Un alt pod descărcător, de aceeași capacitate, se montează în imediata apropiere.

tunoase aplauze și urale de un mare număr de muncitori. Tovarășii Iosif Opriș, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, și ing. Dumitru Fuiorea, directorul șantierului, salută pe oaspeți. Apoi sînt prezentate diagrame și hărți, impresionante prin datele de producție pe care le exprimă, prin perspectivele pe care le conturează. Șantierul naval din Constanța, care a aniversat recent 75 de ani de existență, este azi o unitate de seamă în industria noastră constructoare de nave. Planurile de dezvoltare a navigației maritime, precum și a celei pe rîurile interne ale țării, potrivit documentelor adoptate de recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, pun în fața sa sarcini de mare importanță. în cadrul diviziunii muncii stabilite între șantierele navale' ale țării, Constanței îi revine cinstea de a se profila pe producția unor nave maritime de capacități cuprinse între 25 000— 80 000 tdw, nave de mare capacitate, pentru prima oară produse în țara noastră. Sarcinile sale în ceea ce privește reparațiile de nave se măresc în mod remarcabil. Șan

tierului naval din Constanța îi revin, de asemenea, cifre mărite în privința exportului de diferite tipuri de nave. în acest scop, șantierul naval va asimila producția unor noi tipuri, cea mai dificilă sarcină a etapei următoare o va constitui asimilarea navelor de 50 000 tdw, a căror construcție va începe în 1972.Răspunzînd întrebărilor puse de secretarul general al partidului în legătură cu gradul de integrare și tipurile de nave ce se vor construi, directorul șantierului naval arată că este prevăzută producerea în țară a agregatelor și aparatelor cu care sînt înzestrate navele, atingîndu-se în cîțiva ani un nivel înalt de integrare; gama de produse actuale va fi lărgită, astfel încît șantierul va a- sigura nave destinate transportului de produse petroliere, de minereuri, cărbuni, cargouri diferite. Problema cea mai importantă o constituie pentru întregul colectiv asigurarea unor motoare proprii de înaltă calitate. Este eficient și oportun ca în țară să se fabrice motoare pentru navele produse pe acest șantier și pe altele pe care le avem.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de probleme legate de eficiența economică a producției și investițiilor, de calificarea cadrelor necesare în această etapă de extindere a întreprinderii. întrucît capacitatea de producție va crește pînă în 1975 de circa 5 ori, problemele acestea devin tot mai complexe. Pe măsura realizării programului său de lărgire a producției, investițiile efectuate ating o eficiență tot mai înaltă.Una dintre principalele preocupări pe care conducerea șantierului și reprezentanții ministerului de resort o înfățișează secretarului general al partidului se referă la modalitățile și, îndeosebi, zonele de extindere a șantierului naval, astfel ca acesta să fie capabil să îndeplinească planurile sale de dezvoltare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca fiecare din soluțiile propuse să fie luate în studiu cu cea mai mare atenție. De soluția dată, de alegerea celei mai bune variante depinde într-o măsură apreciabilă însuși viitorul a- cestei mari unități industriale a 

țării. Totul trebuie luat în considerare avîndu-se în vedere ș creșterea celorlalte întreprirttier plasate în zona portului, pentru : crea o armonioasă îmbinare a posibilităților cu necesitățile, pentru îndreptarea eforturilor lor concentrate spre ridicarea economiei noastre naționale pe noi trepte de progres.în continuare, conducătorii de partid și de stat au vizitat, la invitația gazdelor, un cargou aflat in construcție. El are o capacitate de 1920 tdw și este destinat transportului de cherestea. Acest nou tip de navă românească, lansatî recent la apă, face parte dintr-o serie de cinci cargouri de acest fel contractate de Uniunea Sovietică. Constructorii săi se străduiesc să livreze și această navă la nivelul cerințelor moderne ; ea dispune de instalații de bord cu un grad înalt de mecanizare și automatizare, dotări speciale pentru navigație în ape calde și în cele reci.Pretutindeni, pe docuri, pe nave și lingă ateliere, sute și sute de muncitori, lăsînd pentru un moment lucrul, salută cu entuziasm, își manifestă puternic dragostea și încrederea lor în partid și conducerea sa. Tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde sentimentelor de fierbinte atașament, îi salută pe muncitori, tehnicieni și ingineri.De la șantier la portul maritim Constanța, distanța este parcursă din nou cu șalupa militară. La cheiuri se află aliniate nave românești și străine, care întîmpină cu o originală simfonie de sirene pe secretarul general al partidului și președintele Consiliului de Stat. Nave ce poartă pe mări și oceane numele orașelor și provinciilor noastre — Bacău, Oradea, Dobro- gea, Cluj, Iași, Buzău și altele — așteaptă clipa ieșirii în larg. De pe bordul acestor nave, ofițeri și marinari salută pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. O mare mulțime de oameni, aflată la gara maritimă, aclamă cu căldură, ovaționează cu entuziasm. Conducătorii de partid și de stat își iau rămas bun de la acești bravi oameni, care prin hărnicia mîinilor și efortul minții lor dau viață planurilor îndrăznețe de lărgire și perfecționare a principalei porți maritime a țării, construiesc nave ce vor duce spre largul lumii, peste țări și mări, pe toate continentele, numele și renumele României socialiste.
★încă o dată s-a adeverit ceea ca practica a consacrat de-acum, și anume că dezbaterea și analizarea, la fața locului, în mod concret și operativ, de către conducătorii de partid și de stat, a celor mai actuale probleme ale dezvoltării societății noastre socialiste, ale economiei naționale este o formă eficientă de adoptare și confirmare a unor hotărîri importante. în cadrul unui dialog viu între conducătorii de partid și de stat și realizatorii programelor noastre de construcție socialistă, prin confruntarea deschisă a cerințelor cu posibilitățile, prin exprimarea unor critici constructive și darea de indicații precise, planurile noastre îmbracă formă palpabilă, emanație vie a energiei și creației populare. însuflețiți de recentele documente ale plenarei din martie a C.C. al P.C.R., de programul legislativ elaborat de Marea Adunare Națională, care vizează domenii vitale ale dezvoltării noastre, oamenii muncii de pe șantierele vizitate au dat expresie voinței lor ca, prin promovarea eficienței în producție, a disciplinei muncii, prin îndeplinirea cu strictețe a prevederilor planului' de stat, să-și a- ducă contribuția neprecupețită la mărețul program de edificare socialistă a României.

Arh. Gh. SASARMAN 
Mircea S. IONESCU 
Nicolae SIMION

Oaspejii sînt salutaji cu câldurâ do muncitorii șantierului naval
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Muzica și vibrația Exigențele doblndirii Expoziția

sentimentului patriotic gradului didactic Deciko Uzunov

„Ram de cultură și înnobilare a 
piritului și a inimii" - muzica ră- 
îîne între toate artele să slujească 
?1 mai vibrant sufletul, gîndurile 
i sentimentele, bucuriile și speran
țe omului. De la lied și pînă la 
mplul oratoriu, forme muzicale din 
ele mai diferite 
espre sufletul 
espre idealurile 
liciodată muzica 
ost detașată de 
mului, Cintec 
rul muzicii cu poezia. 
>r rămîn mărturia 
oarlpat al vieții noastre de azi. în 
armarea complexă, ............... ..
iecărei generații, 
nuzica, prin spe- 
ificul ei, poate 
ontribui activ la 
ultivarea senti- 
nentelor, la îm- 
logățirea imagi- 
lației și a sensi- 
iilității, într-un 
:uvînt, la educa
ta etică și este- 
ică. Care este, 
:alea spre public, 
:alea directă spre 
sensibilitatea au- 
iitorilor ? Calea 
iirectă, fără ocol 
> dă expresivi
tatea muzicii. Pu- 
olicul se apropie 
de creația con
temporană dacă 
găsește o muzică 
vie, nobilă, în 
oare omul de as
tăzi să-și recu
noască năzuințe
le și elanurile. 
Artistul deci, pur
tător de 
îl marilor 
rații, este 
să transmită în lucrările sale idei și 
sentimente care să fie expresia unei 
autentice forțe morale.

au înscris pagini 
poporului nostru, 
și năzuințele sale, 
de valoare nu a 
ideea înnobilării 
și Vers, echili- 

îmbinarea 
optimismului

multilaterală, a

In valoare, se pot organiza concerte 
corale — adevărate manifestări en
tuziaste de muzică bună, cu nimic 
mai prejos decît alte concerte. Nu de 
mult, concertul coral dedicat 
zitorului Nicolae Lungu 
exemplar în acest sens ca 
concerte de muzică similare, 
zate anii trecuți la București. „Rămî- 
ne ca o datorie de onoare a creatori
lor, compozitori și poeți — continua 
Gheorghe Bazavan — să elaboreze 
lucrări cu un înalt conținut patrio
tic, capabile să sublinieze sentimen
tele de iubire de patrie". „Realiză
rile muzicii românești sînt binecu
noscute în ceea ce privește cultiva-

compo- 
a fost 
și alte 
organi-

după părerea mea — declara 
Mansi Barberis — este prin cu
vînt. Pentru lucrările vocale tre
buie alese în primul rînd acele texte 
și poezii de certă valoare. Muzica ce 
oglindește istoria patriei și viața 
noastră de astăzi trebuie să fie adec
vată stării noastre sufletești, redată 
într-o formă clară, accesibilă audito
riului obișnuit, exprimată sincer și 
pornită dintr-o adîncă și adevărată 
dragoste de țară. Numai atupci se va 
oglindi cu adevărat istoria în 
Fără sofisticări, fără " '
efecte ritmice de 
ci în necesitatea 
leva noblețea și

Prof, emerit Stelian PĂUN

• Muzica nu poate fi despărțită de sen
timentul patriotic, — și nici compozitorul 
de răspunderile lui ® Snobismul și „teh
nica" de dragul „tehnicii" 0 Șantierele 
tineretului își așteaptă noile cîntece • Ma
rile evenimente ale vieții — izvorul per
manent de inspirație și melodie

diferitelor accentuat gust pentru 
somptuozitatea orien
tală, într-o pastă — 
toată numai străluciri 
și irizații.

înclinări poetice se 
pot descifra și in mo
dul în care Deciko U- 
zunov evocă priveliș
tile de călătorie. 
„Dubrovnik1 
un 
luit 
care clădirea țîșnește 
ca o explozie de lumi
nă; o „Cubă" în culori 
intense, fierbinți, adu
nate în buchete feerice. 
Alt grup de lucrări 
dezvăluie fantezia pic
torului prin predilecția 
pentru lumea basme
lor și a legendelor. 
Astfel sînt „Kukerîi", 
„Conacul Agușev" vă
zut regizoral, intr-un 
decor de poveste, și 
„Samovarul" care ca
pătă in mîna picto
rului înfățișarea unui 
personaj puțin glumeț, 
de snoavă veche.

Și încă nu este În
cheiată nici cu aceas
tă latură lista preocu
părilor lui Deciko U- 
zunov. Două din lu
crările expuse : „Bri
za mării" și „Legen
dă", indică dorința de 
a experimenta forme 
compoziționale mai 
noi, după cum seria de 
acuarele exprimă cînd 
tendința de a obține 
efecte de mare lumi
nozitate (Smochin, Ju
cării), cînd de a rea
liza, într-un întreg de 
ținută cromatică so
bră, evocări de lumini 
și umbre nostalgice 
(Case din Rodopi).

Astfel, prin tot ceea 
ce cuprinde expoziția 
lui Deciko Uzunov se 
confirmă însăși inten
ția mărturisită a pic
torului: aceea de a de
monstra entuziasmele 
unui artist la vîrsta de 
70 de ani.

Acum cîțiva ani, 
amplă expoziție a i 
turii bulgare din 
XIX și ---- “
noscute 
mânesc 
tistice, 
sice, 
noștri.

Expoziția pictorului 
Deciko Uzunov, recent 
deschisă în sala 
ies, prilejuiește o 
întîlnire cu arta 
tică a Bulgariei.

în fața tablourilor 
Iui Uzunov, prima aso
ciație de idei care se 
ivește este înscrierea 
lor firească și inova
toare in mersul unei 
activități creatoare na
ționale, cu trăsături 
bine conturate și a- 
tractive, purtînd la rîn- 
dul lor ecoul suculen
tei arte populare bul
gare și a prețioaselor 
opere de artă veche și 
medievală de pe teri
toriul bulgar.

în pictura 
ciko Uzunov 
ceste straturi 
dimentat și 
roade. Roade 
primă o sinteză 
problemele unui artist 
modern, căutări ale u- 
nui spirit iscoditor, în 
confruntare cu com
plexele realități con
temporane — și certi
tudinile unei conștiințe 
viguroase, vital legată 
de experiențele înain
tașilor. Fenomenul a- 
cesta, prezent desigur 
în creația oricărui ar
tist de valoare, poate 
fi urmărit, citit i' 
cu o deosebită 
tate în opera lui 
ciko Uzunov, și, 
spune, mai ales 

ultimilor 
într-adevăr

> o 
pic- 
sec. 
cu- 
ro- 
ar- 

cla- 
vecinilor

aceste ten- 
în care seXX făcea 

publicului 
realizările 

devenite 
ale

separată a 
straturi.

Una din 
dințe, cea 
întrevede cel mai pro
nunțat nota de conti
nuitate cu lucrările 
mai vechi ale pictoru
lui, am putea-o numi 
tendința narativ-sim- 
bolică. O observăm în 
compozițiile „Belșug" 
și „Libertate". De di
mensiuni ample, „Bel
șugul" folosește ele
mentele de pitoresc 
folcloric ca un decor 
al narației subînțelese, 
un decor de esență 
simbolică însă ; 
decum ilustrativ, 
bertatea" 
mai ales 
calul roșu, 
neastîmpăr care 
mină suprafața tablou
lui, sugerează dinamis
mul, energia, elanul 
unor țeluri, pe care 
pictorul le definește, 
fără a le „descrie", 
fără a încărca imagi
nea cu amănunte.

O altă tendință, care 
mi se pare a fi dintre 
cele mai rodnice, se 
dezvoltă mai ales în 
domeniul portretului. 
„Tripticul", „Olga", 
„Portretul de femeie" 
păstrează ținuta rezer
vată, eleganța simplă 
a atitudinii, firescul 
gesturilor, proprii atî- 
tor portrete vechi bul
gare, astăzi strînse la 
un loc în valorosul 
muzeu din incinta ca
tedralei Alexandr Nev- 
ski din Sofia. Alte 
portrete — de pildă 
„Mireasa", „Femeie 
tracă", „Gînduri", poar
tă în ele discrete tona
lități arheologice. Gra
tii pure și seninătăți 
de antichitate răzbat 
in aceste portrete corn- 
poziționale. Excepție 
face. în mijlocul por
tretelor menționate, cel 
intitulat „Portret cu 
fructe", pictat cu un

o experiență deosebită tn activitatea 
profesorului ce merită să fie genera
lizată sau este vorba de o contri
buție științifică demnă de a fi luată 
în considerație. După opinia multor 
cadre didactice cu care am discutat, 
aceasta ar constitui o recompensă 
binemeritată pentru candidatul care 
a obținut acest grad în învățămînt, 
dar și un mijloc de comunicare, de 
valorificare a unei îndelungate și va
loroase experiențe pedagogice și de 
specialitate, recunoscute ca atare.

După cum se știe, în sistemul ac
tual de perfecționare a personalului 
didactic, un mare accent se pune pe 
inspecția specială, atît la definiti
varea în învățămînt. cît și la obți
nerea gradelor didactice. Este o pre
vedere bună. Din păcate însă, așa 
cum ea se efectuează uneori, inspec
ția capătă un aspect formal. Se uită 
cîteodată că inspecția specială, ca ac
tivitate de perfecționare, nu se poate 
concepe și efectua decît pe baze ști
ințifice, că nu poate fi lăsată pe seama 

„bunului simț" 
înțeles adeseori, 
nu știu de ce, ca 
o îngrămădire de 
laude formale la 
adresa celui au
diat. Nu putem 
să uităm că cel 
chemat să facă 
inspecția trebuie 
să consemneze în 

suficiente temeiuri

Este cu totul firească preocuparea 
constantă a profesorului de a se auto- 
depăși. Pentru că cerințele ridicării 
continue a calității învățămîntului, 
mijloacele moderne de predare aflate 
într-o continuă 
plică existența unui profesor 
meinic pregătit pentru 
bilitățile sale sociale 
tor. Tocmai de aceea în școli se 
desfășoară o tot mai amplă activi
tate pedagogică-metodică. au loc se
siuni științifice de comunicări, con
sfătuiri, simpozioane pe probleme de 
specialitate și de metodică a predării, 
consultații și cursuri periodice de 
informare științifică în specialitate, 
cu sprijinul catedrelor universitare, 
al societăților științifice, al Institu
tului central de perfecționare etc. 
Totodată, perfecționarea pregătirii 
cadrelor didactice preocupă (în mod 
deosebit) inspectoratele școlare și ca
sele județene ale 
recent înființate. în această 
de idei mi se pare 
portantă pregăti
rea profesorilor și 
a învățătorilor, în 
vederea apropia
tei sesiuni de 
examene pentru 
definitivare în în
vățămînt, precum 
și obținerea gra
delor didactice — 
II și I.

Evident, dobîndirea gradelor di
dactice presupune o creștere remar
cabilă a nivelului de pregătire, de 
calificare profesională, comportă un 
serios plus pentru prestigiul profeso
ral, incluzînd totodată unele avan
taje materiale. Totuși, numărul 
profesorilor care au obținut pînă 
acum gradul II și gradul I este re
dus în raport cu totalitatea pro
fesorilor care predau în școlile noas
tre. Bunăoară, în școlile județului 
Ilfov — și nu numai aici — profe
sorii de matematică cu gradul I sînt. 
într-adevăr. rarități și nu putem 
privi indiferenți această stare de fapt. 
Forurile impuiernicite cu perfecțio
narea personalului didactic (Institu
tul central de perfecționare a per
sonalului didactic și filialele aces
tuia, Centrul de cercetare pedago
gică și perfecționare a personalului 
didactic din învățămîntul profesional 
și tehnic, societățile științifice, in
spectoratele școlare) fac apeluri în 
rîndurile întregului corp profesoral 
pentru o 
zență la 
gradului 
lucrărilor metodico-științifice perso
nale pentru gradul I. Cred însă că ar 
fi bine ca pe lîngă acest efort pro
pagandistic, să se instituie și cîteva 
măsuri organizatorice ; de pildă. lu
crările personale ale cadrelor didac
tice care au obținut gradul I în în
vățămînt să fie publicate într-o cule
gere a Institutului central de perfec
ționare. în cazul cînd ele dovedesc

Un 
nocturn, 

„Zagorsk" învă- 
într-o boare, din

Dal- 
nouă 
plas-diversificare im- 

te- 
responsa- 

de educa-ea. 
căutări de 

dragul efectelor, 
absolută de a re- 
simplitatea mari
lor teme, 
că- muzica 
triotică și-ar am
plifica 
voarele de 
printr-o mai 
gă legătură 
creatorilor 
viața. Legați 
viață, 
tumult 
compozitorii 
da mai 
strălucire și mai 
mare audiență 
lucrărilor pe care 
le cîntă".

„Trecutul isto
ric și viața de 
astăzi, fiecare în 
parte sau laolal
tă, afirmă 
cui Petre 
dreanu, nu 
apanajul unor ge
nuri ; o concep
ție istorică, so
cială transpare și 
într-o formă așa- 
zis abstractă. O 
sonată de pildă 
alegerea mijloa- 

unei

Cred 
pa-

mult iz- 
sevă 
lar- 

a 
cu 
de 

de acest 
cotidian, 

ar 
multă

nici- 
„Li- 

accentuează 
simbolul : 
plin de 

do-

criti-compoziforii: DoruLa ancheta noastră participă

Popovici, Laurențiu Profeta, Mansi

Neagu, Gh. Bazavan, criticul Petre Codreanu

Amelia PAVEL

ro

,.înaintea gustării de dimineață" de

fruc-

LINIILE EZITANTEși dîndu-le o ac-

i

ale graficii de carte

pentru a atinge 
nu trebuie să-și 
esențială : melo- 
nobiiă, vibrantă.

lui 
toate 
s-au 
au 
care

rtnd prin muzica 
genul cîntecului

cuvînt 
aspi- 
dator

ameliorare, 
cărți de ți- 
cele pentru 
„Povestirile 
ilustrate de

în
de 
rol

co
de

specială o 
versuri-

corpului didactic, 
ordine 

deosebit de im-

revii cu 
conținut 

Ilustrații

fi o- 
viața 

in forme muzicale

în celelalte epoci, muzica 
să reflecte pregnant momen- 
marl frămintări și transfor-

cît mai numeroasă pre- 
colocviul pentru obținerea 

II, precum și la elaborarea

epoti". 
noi.

— Cum credefi că pot 
glindite trecutul istoric și 
de astăzi î.. '.. _
cesibile ?

exer- 
l.egătura cu 

pare condiția 
graficii de

importanță prin 
sa. prin larga in
cit publicul și cu 

sale, dar din 
trebuie să recu-

Barberis, Mircea

muzicii 
înaintașii 
pe 

lucrările

De- 
a- 

se- 
dat 
ex-

între

este de natură să 
ancheta 
salutar

— Care credeți că trebuie să 
fie contribuția muzicii noastre 
contemporane la educarea sen
timentelor patriotice ?

cazul li-

puncte de vedere

cinema

'„Muzica, ca și celelalte arte, tre
buie să fie un mijloc de educație 
națională, spune compozitorul Doru 
Popovici. Iar în acest sens, ea con
tribuie sensibil la ceea ce numim în 
general „educarea sentimentului pa
triotic". Desigur că 
aceste scopuri, ea 
piardă calitatea ei 
dicitatea cantabilă, 
Să nu uităm că generațiile nu se ex
clud, ci, dimpotrivă, se continuă fi
resc ; cu alte cuvinte să ne înălțăm 
sufletele cîntind cîntece înălțătoare, 
străbătute de sentimentul adine al 
dragostei de patrie I

Muzica noastră contemporană tre
buie să atingă o stare de afectivi
tate pe care o cere publicul. „Este 
o stare de afectivitate — afirma 
compozitoarea Mansi Barberis — 
egală cu nevoia auditorilor de a-și 
hrăni spiritul și a găsi un sens pro
priilor lor sentimente. Să nu uităm 
că abstractul nu are prezența unui 
sentiment vibrant, însuflețitor și 
profund, ca cel patriotic. Muzica, ori- 
cît de contemporană, de modernă ar 
fi, nu trebuie să devină „modernis
tă" în sensul care se traduce prin
tr-un șir interminabil de disonanțe, 
prin golirea de conținut, prin tehnici 
de dragul tehnicilor, prin „serii" de 
dragul „seriilor". Așa nu se poate 
scrie muzică vibrantă ! Atîta timp cît 
conținutul este sec, palid, sărac, ne
inteligibil, nu putem să-l „scuzăm" 
nici prin tehnica folosită, nici prin 
ideile pe care, de fapt, nu le simte 
nimeni întrucît... pur și simplu, nu 
există !“. Lenin spunea că patriotis
mul, dragostea față de patrie și po
por — sentiment mereu prezent, deci 
un dat fundamental al ființei noas
tre — poate fi indiscutabil cultivat 
și amplificat prin intermediul artei 
inefabile, dar eficace a muzicii. Cum 
acționează muzica exercitînd imensul 
rol formativ în ceea ce privește via
ța muzicală ? Criticul muzical Petre 
Codreanu arăta în acest sens că: „în
fiorarea pe cate o simțim la auzul u- 
nui cintec patriotic, învățat încă de pe 
băncile școlii, ne pătrunde în
treaga ființă, ne umple inima de 
mîndrie pentru trecutul istdric, de 
optimism pentru viitorul pe care-1 
clădim. Orice muzică este capabila 
să creeze un cimp de influență spi
rituală în acord cu universul ei sen
sibil. Iată de ce un spirit cultivat 
caută în audiție nu numai un di
vertisment elevat, ci și o sursă de 
regenerare, de fortificare a ca păci ta.- 
ților și potențelor sale intelectuale. 
Cunoscînd aceste aspecte, compozi
torul contemporan trebuie să fie con
știent de rolul, de puterile și răs
punderea sa și, în raport cu trăsă
turile specifice formației, tempera
mentului, măiestriei și afinităților 
sale, să creeze opere muzicale de 
largă audiență și de efectivă «utili- 
tate socială». Prin însăși esența ei, 
muzica apelează la sentimentele o- 
menești, înnobilîndu-le..................... '
mai puternică trăire".

„Contribuția muzicii 
temporane la educația 
patriotice — declara 
Gheorghe Bazavan — 
elementele esențiale de

rea sentimentelor patriotice, spune 
compozitorul Laurențiu Profeta ; 
cred că ceea ce avem de făcut este 
să parcurgem în continuare un drum 
deja statornicit, grăbind și întărind 
ritmul pașilor — după tempo-ul pe 
care ni-1 comandă contemporaneita
tea. Creația noastră și-a constituit 
în acest domeniu un patrimoniu care 
începe cu corurile patriotice ale lui 
Ion Aricescu sau Radu Palladi și a- 
junge la lucrări monumentale ca 
«Tudor Vladimirescu» de Gheorghe 
Dumitrescu sau «Miorița» de Sigis
mund Toduță. Această tradiție ne 
obligă la noi realizări. în acest sens 
mă gindesc la necesitatea de a fi 
create noi lucrări, în special în ge
nul cantatei sau poemului simfonic 
cu tematică istorică-patriotică, ge
nuri mai puțin frecventate de com
pozitori în ultimul timp. Mă gindesc 
apoi la noi cîntece patriotice, cu 
convingerea că acestea vor apare și 
în acest an, așa cum anul trecut, în 
cinstea Congresului al X-lea, au fost 
create numeroase coruri valoroase. 
Și mă mai gindesc în sfîrșit la crea
ția de operă și balet, care, trebuie 
să recunoaștem, nu e suficient de 
susținută și nici suficient... susți
nută".

Ca și 
trebuie 
tele de 
mări sociale într-un limbaj melodic 
expresiv, viguros, cu un bogat con
ținut de idei, menite să contribuie la 
educarea sentimentelor patriotice. 
„Cred, spunea compozitorul Mircea 
Neagu, că nu ar trebui să uităm 
în cîntecele patriotice filonul cinte- 
cului popular. Numai în acest fel 
creația noastră muzicală va răs
punde cerințelor iubitorilor artei su
netelor, va avea rezonanța dorită.

Radio, televiziunea ar trebui să a- 
corde o mai mare atenție emisiuni
lor de muzică patriotică. Sîntem con
vinși că printr-un spirit selectiv ri
guros, prin alegerea celor mai bune 
lucrări, se pot alcătui interesante e- 
misiuni care să capteze interesul pu
blicului. Aș vrea să insist asupra a- 
cestui spirit selectiv care să ducă la 
popularizarea celor mai demne 
creații pe acest tărîm. Reluarea la 
televiziune a unor concerte de largă 
audiență, prezentarea ingenioasă, a- 
tractivă, integrată unor idei, unor 
teme, asigurarea unei interpretări de 
aleasă ținută, ar constitui, de aseme
nea, un mijloc de răspindire a acestor 
creații. S-ar putea organiza convorbiri 
cu compozitorii, prezentări ale piese
lor interpretate de critici și persona
lități avizate ale vieții noastre mu
zicale. Mai mult, consider că institu
țiile (incluzînd teatrele muzicale, fi- 
larmonicile, casele de creație) ar tre
bui să aibă în vedere o colaborare 
strinsă cu compozitorii, ar trebui să 
comande special pentru anumite e- 
venimente sociale, politice, pentru 
aniversări importante, lucrări mu
zicale care apoi să fie prezentate în 
primă audiție. Vedem aceasta nu ca 
o acțiune de campanie, ci ca o me
todă permanentă de colaborare 
tuoasă".

— și aceasta prin 
celor, prin conturarea unei at
mosfere, prin funcția estetică în 
ultimă instanță. Desigur că genu
rile care se sprijină pe Imagini con
crete au o șansă sporită de a-și 
purta mesajul și de a-și atinge cu 
mai multă ușurință țelul. Tocmai de 
aceea lor trebuie să li se acorde dte 
către creatori, de către școală, de că
tre factorii de difuzare, cea mai neo
bosită atenție. Rămînerea în urmă a 
muzicii corale, a cîntecului pentru 
copii, a operei și baletului, în com
parație cu alte sectoare de creație 
care s-au afirmat exploziv în ulti
mul deceniu 
grijoreze și consider că 
față are un puternic și 
stimulator".

Dacă răsfoim Istoria 
mânești. vedem cum 
cu posibilitățile tehnice pe care 
le aveau marcau în lucrările lor 
ecoul trămîntărilor vremii respective. 
Astăzi limbajul este mult mai evo
luat; deci posibilitățile de exprimare 
infinit mai mari. „Nu cred că tre
buie părăsit, declara Gheorghe Ba
zavan, chiar dacă muzica simfonică 
sau opera sint mult mai complexe — 
cîntecul de masă, cîntecul patriotic. 
El este forma perfectă, concisă, prin 
care în primul rînd se poate vorbi 
despre viața noastră de astăzi, despre 
istoria țării".

Sentimentul patriotic trebuie culti
vat cu pregnanță în lucrările muzica
le. Are o putere emotivă nebănuită, 
are valențe certe, care dau opusurilor 
autenticitate, găsesc ecou în conștiința 
și sensibilitatea oamenilor. Și nu 
poate exista o cale mai firească de 
a apropia publicul de muzică decît 
aceea de a oferi publicului muzică 
vibrantă, muzică de o nobilă inspi
rație, în care să se simtă impresio
nanta efervescență a realizărilor de 
astăzi, a marilor transformări sau vi
goarea eroicelor pagini de istorie. 
Sentimentul patriotic este de fapt as
pirația continuă, puterea motrice 
care dă artei muzicale strălucire și 
trăinicie in timp.

rapoartele sale 
pentru recomandarea acordării unui 
grad didactic sau altul. Și subliniez a- 
ceastă cerință pentru că în practica 
muncii de îndrumare sînt cunoscuta 
multe recomandări care nu conving, 
fac loc îndoielilor sau chiar compro
mit pe cel care le-a redactat.

Iată și un alț aspect al aceleiași 
probleme. In pregătirea pentru obți
nerea gradelor didactice, personalul 
didactic poate participa la consultații 
individuale sau colective. De regulă, 
cele mai solicitate sînt consultațiile 
colective, așa ctim au fost cele acor
date pentru colocviul din primăvara 
aceasta. Dar, cu toate că s-au discu
tat problemele esențiale prevăzute de 
programă, totuși cele șase zile de con
sultații s-au dovedit cu totul insufi
ciente. Pentru eficiența lor mai mare, 
cred că se impune ca aceste consul
tații să fie organizate îndeosebi în 
timpul vacanțelor școlare și în preaj
ma colocviului pentru gradul II, și 
evident, cu o mai mare contribuție 
a catedrelor universitare care pregă
tesc personalul didactic. în scopul 
perfecționării profesionale, ar mai pu
tea fi programate și cursuri organi
zate în țară.

Este firesc deci să așteptăm cu 
mult și vădit interes Regulamentul 
prevăzut de Statutul personalului di
dactic, în care să se precizeze preve
derile de rigoare și exigențele confe
ririi gradelor didactice.

17,30 Emisiune tn limba maghiară. 
18,05 Film serial : „Oliver Twist" (IV). 
18,35 Mult e dulce și frumoasă. Emi
siune de conf. dr. Sorin Stati. 19,00 
Telejurnalul de seară. 19,20 Fluiere
le — prezintă Tiberiu Alexandru. 
19,30 Reflector. 20,00 Teatru TV : 
Eugen O’Neill. Interpretează Lilianar _ ___ ____ ...____

l Tomescu. Regia Cornel. Todea. 20,30 Instantanee muzicale. Interpretează
1 Marina Voica ș^ Cristian Popeșcu. 20,55 Film artistic: „Mama din Torino”

— producție a Televiziunii italiene. 21,45 Evocări - Pagini din războiul an
tihitlerist. 22,05 Telejurnalul de noapte. 22,15 Cronica ideilor. 22,35 Avan
premiera. 22,45 Miniaturi instrumentale de Victor Iusceanu. Ctntă pianista 
Crimhilda Cristescu.

PROGRAMUL II

20,00 Transmisiunea concertului Orchestrei simfonice a Radlotelevizlunil 
Române (partea I). Dirijor Emanuel Elenescu. Solist Cornellu Rfidulescu. 
în program » Cantata „Numai prin timp, timpul este cucerit" de Aurel 
Stroe. • Concertul pentru pian șl orchestră de Benjamin Britten. 20.55 
Sfioasa — film artistic, producție a studiourilor cinematografice din 
R.S. Cehoslovacă. Ecranizare după Dostoievski. 22,10 Prin muzeele lumii.

Smarando OTEANU 
C. RASVAN

chiar, 
clari- 
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ani.opera 
întîlnim 
astăzi în preocupările 
pictorului mai 
tendințe 
care, cu 
lor pînă 
vergent, 
existenta și

multe 
concomitente, 
tot caracterul 
la urmă con- 
lasă vizibilă 

acțiunea

• Filarmonica de „George
Enescu" (la Ateneul Român — sala 
Studio): Recital de plan susținut 
de Eva Rădăcineanu șl Recital 
de vioară susținut de ștefan Ro
desc» acompaniat la pian de 
Ilinca Dumitrescu — 26.
• Opera Română- Fidelio — 19.30.
• Teatrul de operetă: Sînge vie- 
nez — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 

(sala Comedia): Idiotul — 
(sala Studio): Travesti —19,30;

19,30.
• Teatrul 
gora — 20.
• Teatrul 
Magheru) 
19,30; (sala 
albastră — 20.
• Teatrul Giuleștl: Comedie cu 
olteni - 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă": Roata 
morii — 9,30; Mușchetarii... Mă
găriei Sale ! — 16.
• Teatrul evreiesc de stat: Ma- 
zel-tov J — 19.30.
• Teatrul dramatic din Baia Mare 
(în sala Studio a Teatrului „Lucia 
Stnrdza Bulandra”): Dona Juana 
- 20.
• Teatrul de stat din Ploiești (în 
sala Teatrului Mic): Duelul — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu": Domnișoara din 
Sighișoara — 19,30.
• Circul de stat: Spectacol dat 
de Circul Mare din Moscova — 
premieră — 19,30.

de comedie: Mandra-

„C. I. Nottara” (s 
Crimă șl pedeapsă
Studio): Cînd luna e

noastre con- 
sentimentelor 
compozitorul 

este unul din 
______ ______ _ care compozi

torii trebuie să țină seama în creația 
lor. Muzica noastră contemporană 
trebuie să-și aducă din plin contri
buția la mobilizarea tineretului, a 
oamenilor muncii".

In literatura noastră muzicală cu 
caracter patriotic avem cintece me
lodioase inspirate, dar încă se simte 
suficient nevoia unei consecvente 
preocupări a compozitorilor noștri, a 
celor mai talentați creatori de a se 
aplec? asupra acestui gen. Nu canti
tativ discutăm creația muzicală ce se 
naște din sentimente patriotice. Nu 
numărul de coruri cu asemenea te
matică demonstrează „înflorirea" a- 
cestui gen. Este o realitate că mai 
ales față de muzica de cor, o atitu
dine de „snobism" a dus la o pro
ducție calitativ redusă ; dintre sute 
de cintece, doar puține pot cuceri 
prin melodie, prin ritm și armonie, 
larga circulație. De aici se înlăn
țuie, firesc, numărul insuficient de 
manifestări artistice de valoare în 
care frumusețea muzicii corale româ
nești să atragă, așa cum e firesc, un 
mare număr de ascultători. Dar a- 
tunci cind muzica e inspirată, cind ne 
intîmpină o mare frumusețe melodi
că, atunci cind filonul muzicii popu
lar» nu e uitat, ci dimpotrivă pus

„în primul 
raia, fie prin 
masă, fie prin poeme sau madrigale 
mai ample, afirmă compozitorul 
Doru Popovici. Accesibil nu în
seamnă a fi simplist .sau schematic. 
Imnurile olimpice din străvechea 
Eladă au fost admirabile cîntece de 
masă prin intermediul cărora mu
zica, poezia și sportul își uneau 
semnificațiile majore și deveneau un 
mijloc de educație națională. Cinte- 
cele patriotice ale lui Porumbescu, 
Musicescu, Kiriac, Cucu și, in zilele 
noastre, acelea ale lui Ioan Chirescu, 
Gh. Dumitrescu și mulți alții urmă
resc același fapt înălțător. In al doi
lea rînd. prin muzică vocal-simfo- 
nică și prin muzică cu program. 
«Balada» lui Mihail Jora, oratoriile 
lui Gh. Dumitrescu, mă refer cu 
precădere la «Tudor Vladimirescu». 
cantata «Stejarul lui Horia» de Cor
nel Țăranu, sînt doar cîteva exem
ple în care o autentică forță drama
tică redă sentimentul patriotic in 
toată măreția sa. în al treilea rînd. 
prin opere și balete : «Decebal» 
«loan Vodă cel Cumplit» de Gh. Du
mitrescu, «Stejarul din Borzești» de 
Th. Bratu, «Zamolxe» de Liviu Glo- 
deanu sînt opeie inspirate, în care 
limbajul muzical, in expresiva fuziu
ne cu libretul, tălmăcește în culori 
luminoase istoria unui popor demn", 

directă exprimare,

Este un lucru binecunos
cut : cartea cunoaște o 
creștere numerică vertigi
noasă. Simpla răsfoire a 
statisticilor ne convinge de 
acest lucru sau, mai simplu, 
vizita în librării O aseme
nea efervescență editorială 
atrage și impune revalori
ficarea unor noțiuni care, 
in afară de factorul, — de
sigur decisiv — prestigiul 
autorului și valoarea textu
lui, se leagă de raportul 
carte-cititor, de felul în care 
se stabilește afinitatea elec
tivă. Problema relației car
te-cititor nu este nouă, dar 
in actuala ei complexitate 
apar elemente inedite care 
țin de ansamblul fenomenu
lui cultural în rapidă dez
voltare în societatea noas
tră, ca și de inerenta crește
re a nivelului de înțelegere 
și a cerinței publicului. 
Pentru a răspunde cît mai 
complet funcțiilor sale și 
exigențelor cititorilor, car
tea trebuie să realizeze in
tegrarea tuturor elemente
lor care o compun, de la va
loarea literară pînă la ma
chetă. de la calitatea hîrtiei 
pînă la cea a legăturii, de 
la tipar pînă la ilustrație

SI astfel ajungem Ia gra
fica de carte, problemă ce 
merită 
funcția 
cidență 
problemele 
păcate — 
noaștem — destul de negli
jată de către critica de spe
cialitate Lipsa a.easta de 
atenție pare cu atît mai ne- 
lustificată cu cît la noi 
ilustrația de carte, prezen- 
tarea grafică în general 
cunoaște o evidentă evolu
ție calitativă, confirmată de 
numeroasele distincții ob
ținute în confruntări inter
naționale de prestigiu, 
vem și artiști de v~ 
ale căror lucrări 
tui o satisfacție 
mai exigenți 
Geta Bră'escu 
Gănescu Val 
Ion State; 
ciu 
cela Cntdescu 
coliuc. 
mitresi u 
într-o librărie, în afaia cî-

volume de versuri, 
două-trei volume de 

și — cum este

torva 
a două-trei volume 
proză, și — cum 
normal — a literaturii 
pentru copii ou întîlnești 
cărți ilustrate (dacă lăsăm 
la o parte coperțile). Feno
menul pare curios cu atît 
mai mult cu cit majoritatea 
titlurilor, tentante ca sono
ritate. conțin pagini care 
s-ar preta ilustrării Aș a- 
minti în treacăt recentele 
volume Sadoveanu, apărute 
în Editura pentru literatură 
ale căror texte au inspirat

Asupra acestui punct 
ilustratorii de carte au o- 
pinii asemănătoare Astfel 
Geta Brătescu afirmă că 
„ilustrația de carte este un 
fel de acompaniament, dis
cret dar necesar care mă
rește conținutul emoțional 
fără a răpi libertatea ima
ginației cititorului", iar C 
Baciu găsește că „ilustrația 
de carte este un soi de pau
ză plasată la punctele în 
care cititorul rezumă men
tal un fragment cu unitate 
afectivă, ea avînd rolul de

prtu tn raport de publicul 
căruia 1 se adresează Su
gestia este bună dar rămî- 
ne de văzut cum poate fi 
concretizată, căci, fără a 
pretinde că orice carte se 
pretează ilustrării, trebuie 
să constatăm totuși o mul
titudine de texte atractive 
De altfel. înșiși graficienii 
constată dificultatea ilus
trării unor autori sau ge
nuri. astfel că. așa ctim 
afirmă Mircea Dumitrescu, 
„în loc să Ie faci un servi
ciu le deservești, la fel ca

A- 
valoare 

pot consti- 
pentru cei 
bibliofili 

Benedict 
M'inteanu 

Constantin 
Petre Vulcănescu 

Vasile 
Dune Stan M 

ș.a Intrînd

Ra-
Mar 

So 
Du 
însă

și inspiră încă ilustrații de 
bună calitate, absente însă 
în actuala ediție i apoi lu
crările lui Rebreanu. dintre 
care „Pădurea spinzurați- 
lor“ nu are nici măcar nu
mele autorului coperții (lu
cru care se întîmplă și cu 
„Princepele" lui Eugen 
Barbu) ori operele altor 
clasici români și străini (să 
amintim doar . pe Dumas 
Hugo, Jules Verne). Am ci
tat în special clasici pentru 
că aici avem texte de va
loare. consacrate, ce pot 
stimula pe ilustratori Ace
lași lucru se petrece și în 
cazul numelor mai noi

Desigur problemele ilus
trării implică și aspecte de 
fond, căci artistul reinter- 
pretează în acest fel ima
ginea literară. căutîndu-i 
un echivalent plastic cu 
valoare emoțională proprie 
dedusă din cea a textului, 
fără a i se subordona dar 
urmărind sublinierea at
mosferei sugerate de lectu-

a da un reper de ansamblu 
pentru atmosfera cărții, de
taliile aparținînd fiecăruia 
dintre noi" i și chiar unele 
dirijări ale imaginației, 
specifice mai ales cărților 
pentru 
tocmai 
stil, o 
teanu 
menea 
ginația 
poate fi un lucru pozitiv 
nu numai în 
teraturii pentru copii, dar 
și atunci cînd 
reconstituirea i 
unei 
găm 
reușit acest 
„Gargantua 
în maniera 
dievale. volum care a fost 
premiat la Nissa .Există 
particularități ce tin de 
vîrsta cititorului afirma 
graficianul Done Stan d' 
nivelul său" De aceea el 
propune chiar ca fiecare 
editură să aibă un stil pro-

copii. sînt necesare 
pentru a sugera un 
amprentă Val Mun- 
ne-a spus de ase- 
că „a canaliza ima- 

stimulată de text

I urmărim 
parfumului 
Și, adău- 

graficianul a 
lucru ilustrînd 
și Pantagruel" 
gravurilor me

și pe cititorul căruia nu-i 
mai lași libertatea de in
terpretare urmărită de au
tor". Adeseori se întîm
plă însă să avem de-a face 
cu o ilustrație îo sine, cu 
valoare plastică indepen
dentă Acesta este fenome
nul care se petrece, pa- 
re-se, cn ilustrațiile lui Au
rel Stoenescu la „Epopeea 
lui Ghilgameș". de o densi
tate și calitate care le re
comandă mai curînd expu
nerii sau cu ilustrațiile lui 
C Abăluță la propriu) vo
lum de versuri, care nu au 
calitatea de a mări sugestia 
versurilor, rămînînd 
ciții de sine 
textul mi se 
definitorie a 
carte

O situație 
creează ilustrarea 
lor Simpla transcriere gra
fică a elementelor concre
te nu este suficientă efec
tul fiino nepoetic și adese
ori facil. Devine obligatorie

o concepție omogenă asu
pra volumului, o „arhitec
tură de carte cu elemente 
bine articulate", cum con
sideră util Done Stan să 
definească sudura dintre 
litere, vignetă, format, ilus
trație, culoare Dar. cum 
este și firesc de la proiect 
la realizare, de la machetă 
la volum există modificări 
dorite de autor, de editură 
— și adeseori impuse de ti
pografie Ajunsă aici, car
tea nu mai aparține total 
concepției graficianului, ci 
depinde de condițiile teh
nice. implicînd dificultăți 
în lucru cu ilustrația, cu
loarea, formatul cărții. 
Unele dificultăți sînt obiec
tive, dar tocmai prin aceas
ta capabile de 
Dovadă cîteva 
mită, mai ales 
copii cum sînt 
lui Andersen", 
P Vulcănescu, „Șah-Namâ' 
de Firdusi, realizat de 
Socoliuc și FI lonescu, 
„Gargantua" a lui B. 
nescu, „Amintirile din 
pilărie" ale lui Creangă, 
ilustrate de C. Baciu, 
„Idilele" lui Teocrit, 
trate de V Kazar.

Revenind la cele afirma
te la început, trebuie sub
liniat un aspect evident 
pentru cei ce urmăresc fe
nomenul ilustrației de car
te i prezentă la un nivel 
excelent în expoziții, deci 
sub formă de propuneri, 
ea lipsește din edițiile ul
terioare, editurile neurmă
rind probabil îmbogățirea 
volumelor printr-o nouă 
coordonată artistică., sau 
neapelînd la realizări exis
tente care pot fi selecțio
nate și ameliorate. Ne în
trebăm, deci, dacă n-ar fi 
utile concursurile inițiate 
pentru ilustrarea unor au
tori, ca și expozițiile perio
dice axate strict pe grafica 
de carte, formulă din care 
ar avea de ciștigat atît edi
turile cît și cititorii.

Astfel încît fiecare carte 
să devină un mic obiect de 
artă la care să 
plăcere, bogat în 
și îmbogățit orin

Virgil MOCANU

Splendoare tn Iarbă: PATRIA 
9; 11,30;....................... “ “
Asterix

BLICA —
18.45, 21.
• Joc dublu In serviciul secret: 
Sala Palatului — 17,15 (seria de 
bilete — 3236); 20,15 (seria de bi
lete — 3237), LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30, 21, BUCU
REȘTI - 9; 11,15; 13,30; 16,30; 13,45; 
21. MODERN — 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 : FESTI
VAL — 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 Egger: LUMINA — 
9,30—15,45 în continuare; 19,30.
• Program pentru copil: DOINA
— 9; 10.
• Ghici cine vine la cină ? 
DOINA — 11,30; 13,45, 16; 18, 
20,45 MIORIȚA — 15; 17,30; 20.
• Cele trei primăveri ale iui Le
mn; Lenln în Samara; Ultima pe
rioadă de ilegalitate a lui Lenin; 
Adevărul cinematografic: 
PURI NOI — 9—19 "
• Fiul șelculul:
— 10; 12; 14.
• Moll Flanders:
9: 11,30, 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.
• Adio Texas: GRI VIȚA — 9,30; 
11,45; 16; 18,15; 20,30, FLOREASCA
— 9; 11,15; 13,45; 16, 18,15; 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
20.30.
• Călugărița: BUZEȘTI — 
19, POPULAR — 15,30; 19.
• Winnetou in Valea Morțtl: ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,15; 17,45; 20, VIITORUL — 15,30; 
18.
• Cînd se arată cucuveaua: DA
CIA — 8,30—19,45 in continuare, 
FLACARA — 15,30; 18; 20,30.
• Visul domnului Gentil: BU- 
CEGI — 16. 18,15; 20,30, GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,30, ARTA — 10—16 
tn continuare; 18,15: 20,30.
• Explozie tn munți: LIRA
15.30. 18.
• Vlridiana: LIRA — 20,15.
• Via Mala: DRUMUL SĂRII 
15,30; 17,45; 20, RAHOVA 
18.
• Tandrețe: RAHOVA
• Păcatul dragostei: FERENTARI
— 15,30; 18; 20,30, PACEA — 15,45; 
18; 20.15.
• La Nord prin Nord-Vest: CO- 
TROCENI - 15,30; 19.
• Stăpfn pe situație: VOLGA — 
15,30; 18 . 20,30.
• Mireasa era In negru: AURORA 
9. 11.15: 13,30; 15,45; 18; 20,15, TO
MIS — 9,30—15,30 tn continuare; 
18; 20,15.
• Urmărirea: FLAMURA
11,30; 15: 17,30; 20.
• A trăi pentru a trăi: MOȘILOR 
- 15,30; 18.
• Doi bărbați pentru o moarte: 
MOȘILOR - 20,30.
• Comisarul X și „Panterele al
bastre”: MUNCA — 16; 18;
• Profesioniștii: COSMOS — 
18. 20 15.
• Valea păpușilor: VITAN —
18; 20.15.
• Bluw-up: PROGRESUL —
18; 20.30.
O Băieți' tn haine de plete:
REA - 15.30. 18. 20,15.
» Vă place Brahms?: CRINGAȘI

18. 20.15.

14; 18.30; 18; 21,30. 
șl Cleopatra: REPU- 
0,15: 11,30; 14; 16,15;

TIM- 
în continuare. 
CINEMATECA

FEROVIAR
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PRIMIRE
LA C. C. AL P. C. R.
Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 

membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit miercuri 
delegația de activiști ai U.C.I., con
dusă de Milorad Stanoievici, mem
bru al Prezidiului Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, care la invitația 
C.C. al P.C.R. a făcut o vizită în 
țara noastră pentru schimb de ex
periență în domeniul muncii ideo
logice.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovără
șească. au participat Ilie Rădulescu 
și Vasile Vlad, șefi de secție la C.C. 
șl P.C.R.

A fost prezent Iso Njegovan. amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

*
în timpul șederii In țara noastră, 

delegația de activiști ai U.C.I. a avut

Vizitele ministrului afacerilor 
externe și cooperării 
al Republicii Burundi

Ieri la amiază, la Ministerul Aface
rilor Externe au început convorbirile 
oficiale între Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, și Ndabak
waje Libere, ministrul afacerilor ex
terne și cooperării al Republicii Bu
rundi.

La convorbiri au participat din 
partea română Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, Ministerul 
Comerțului Exterior, ai Comisiei gu
vernamentale de colaborare și coope
rare economică și tehnică și ai Mi
nisterului Agriculturii și Silviculturii.

Din partea burundeză au partici
pat Albin Nvmoya. director general 
In Ministerul Agriculturii, Petrice 
Natahorubuze. director general al 
planului. Philippe Rurashitse, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Burundi la Cairo.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
dintre cele două țări, precum și unele 
aspecte ale situației internaționale.

*
Ministrul afacerilor externe. Cor

neliu Mănescu. a oferit in aceeași 
zi un dejun în onoarea ministrului 
afacerilor externe și cooperării al 
Republicii Burundi, Ndabakwaje Li- 
bdre.

în toastul rostit cu acest prilej, ex- 
primîndu-și satisfacția fală de vizita 
oaspetelui, ministrul Corneliu Mă- 
neseu a spus : Nutrim convingerea 
că atît discuțiile începute astăzi, cit 
și cele ce vor urma vor constitui 
un util schimb de vederi asupra 
preocupărilor actuale ale Republi
cii Socialiste România și Republicii 
Burundi, vor evidenția dorința co
mună de a pune In valoare posi
bilitățile de cooperare și colaborare 
existente in diferite domenii ale 
economiei, culturii și științei.

Arătînd că poporul român, pro
fund atașat cauzei păcii și securită
ții In lume, militează în mod ferm 
pentru o largă cooperare între toa
te statele lumii, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, vorbitorul a sub
liniat principiile politicii externe 
a României, principii fundamentale 
ale dreptului internațional, care se 
bucură de o tot mai largă recunoaș
tere internațională. O ilustrare grăi
toare a acestei politiei o constituie 
cursul continuu ascendent al rela
țiilor României cu un mare număr 
de state din Africa, solidaritatea po
porului nostru cu lupta popoarelor 
împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului. con
damnarea politicii de apartheid și 
discriminare rasială.

în continuare, ministrul român a 

convorbiri la C.C. al P.C.R., la co
mitetele județene Iași, Galați și Con
stanța ale P.C.R., la Academia de 
Științe Sociale și Politice, la Acade
mia de invățămint social-politic 
„Ștefan Gheorghiu'1, la Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de 
Producție, a vizitat unități economi- 

'ce, instituții culturale, de invățămint 
și științifice.

Miercuri seara, delegația a părăsit 
Capitala. îndreptîndu-se spre patrie. 
La aeroportul Băneasa, oaspeții iu
goslavi au fost salutați de Ilie Ră
dulescu, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Dan 
Marțian, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., de acti
viști de partid.

A fost prezent Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

spus : îmi este plăcut să constat 
cu acest prilej evoluția pozitivă a 
relațiilor dintre Republica Socia
listă România și Republica Burun
di — țară prietenă, ale cărei efor
turi pentru realizarea aspirațiilpr 
sale pe calea dezvoltării economice 
de sine stătătoare, pentru progres 
social și cultural sînt urmărite cu 
simpatie de către poporul român.

în încheiere, Corneliu Mănescu a 
toastat în sănătatea președintelui Re
publicii Burundi, colonel Michel Mi- 
combero, a ministrului de externe și 
celorlalți oaspeți burundezi, pentru 
prietenia româno-burundeză, pentru 
fericirea și prosperitatea celor două 
popoare, pentru pace in lume.

Rășpunzînd, ministrul Ndabakwaje 
Libere a mulțumit pentru amabila 
invitație de a face o vizită în Ro
mânia, pentru caldele cuvinte rostite 
de ministrul român al afacerilor ex
terne la adresa Republicii Burundi.

Republica Burundi, a spus apoi 
oaspetele, împărtășește întrutotul 
punctele de vedere ale României în 
ceea ce privește politica internațio
nală. asigurarea securității și păcii 
în lume. Țările noastre consideră că 
respectarea principiilor Cartei O.N.U. 
constituie fundamentul unei vieți in
ternaționale sănătoase. Aceste prin
cipii sint indispensabile și trebuie în 
permanență perfecționate și dezvol
tate pentru a răspunde nobilelor sco
puri ale asigurării independenței și 
suveranității naționale, egalității în
tre state, dreptului popoarelor de a 
dispune în mod liber de soarta lor. 
Apreciem, de asemenea, ca fiind deo
sebit de valoroasă politica guvernu
lui român îndreptată spre întărirea 
și dezvoltarea colaborării internațio
nale. în acest sens, apreciem spriji
nul pe care îl acordă România cau
zei libertății popoarelor din Africa. 
Recenta luare de poziție a României 
în problema Rhodesiei și în problema 
poporului Zimbabwe sînt tot atîtea 
dovezi de netăgăduit în acest do
meniu.

Sînt convins că în timpul vizitei 
noastre în frumoasa dumneavoastră 
țară, a spus în încheiere ministrul 
burundez. vom avea întrevederi fruc
tuoase. cu rezultate toarte bune pen
tru ambele noastre popoare. Oaspe- 
tele a toastat apoi în sănătatea pre
ședintelui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. a ministrului afacerilor 
externe, pentru prietenia și colabo
rarea între popoarele celor două țări.

★
în cursul după-amlezii de miercuri, 

la Ministerul Industriei Miniere și 
Geologiei a avut loc o întrevedere 
între Bujor Almășan, ministrul in
dustriei miniere și geologiei, și Nda- 
bakwaje Libăre. ministrul afacerilor 
externe și cooperării al Republicii 
Burundi. (Agerpres)

Manifestări consacrate 
centenarului nașterii 

lui Lenin
în cadrul manifestărilor dedicate 

aniversării centenarului nașterii lui 
V.I. Lenin, în municipiul Tr. Seve
rin a tost organizată o întîlnire cu 
profesori de științe sociale de la li
ceele de cultură generală. Cu acest 
prilej au fost dezbătute diferite teme 
legate de viața și opera conducăto
rului Revoluției Socialiste din Oc
tombrie. S-a subliniat, de asemenea, 
modul creator în care Partidul Co
munist Român aplică învățătura mar- 
xist-leninistă la condițiile specifice 
ale țării noastre.

★

Miercuri a avut loc la Slatina 
vernisajul expoziției „Centenarul 
nașterii lui Lenin“, organizată de Co
mitetul județean Olt pentru cultură 
și artă. Expoziția cuprinde fotogra
fii și diferite documente înfățișînd 
aspecte din viața și activitatea re
voluționară a tui Lenin, ediții ale 
operelor sale, publicații ale vremii 
in care au fost reproduse articole 
scrise de V.I. Lenin.

*
în ultimele zile, un mare număr de 

oameni ai muncii din peste 20 de lo
calități ale județului Gorj, precum 
și din numeroase întreprinderi și 
instituții au audiat cu mult interes 
conferințe în cadrul cărora a fost 
înfățișată concepția leninistă cu pri
vire la rolul, sarcinile și structura 
partidului de tip nou al clasei mun
citoare și cu privire la victoria so
cialismului.

*
La Botoșani a avut loc o adunare 

omagială organizată de Comitetul 
municipal de partid în cadrul căreia 
a .fost prezentată expunerea „Leni
nismul. uriașă forță transformatoare 
a societății". Expunerea a fost ur
mată de un spectacol susținut de ac
tori ai teatrului „Mihai Eminescu" din 
localitate, spectacol cuprinzînd frag
mente din piesa „Orologiul Kremli
nului" de Pogodin și versuri închi
nate lui Lenin.

De asemenea, la Casa de cultură 
din Dărăbani, un public numeros a 
luat parte la conferința „Personali
tatea lui V.I. Lenin". Simpozioane, 
expuneri, alte acțiuni consacrate a- 
cestui eveniment au avut loc și în 
alte localități din județ.

*
Aniversarea unui veac de la naș

terea conducătorului primului stat 
socialist din lume a prilejuit în a-

0 delegație a Academiei 
Republicii Socialiste România 

si Academiei de Stiinte• » • 
Sociale si PoliticeV

a plecat la Moscova
O delegație a Academiei Republi

cii Socialiste România și Academiei 
de Științe Sociale și Politice a ple
cat miercuri la Moscova, pentru a 
participa la lucrările sesiunii jubi
liare a Adunării generale a Acade
miei de Științe a Uniunii Sovietice, 
consacrată centenarului nașterii lui 
V. I. Lenin.

Din delegație fac parte acad. Mi
ron Nicolescu, președintele Acade
miei Republicii Socialiste România 
— conducătorul delegației, acad. Șer- 
ban Țițeica, vicepreședinte al Aca
demiei, acad. Ilie Murgulescu, direc
torul Centrului de chimie fizică, 
prof. dr. Ladislau Banyai, vicepre
ședinte al Academiei de Științe So
ciale și Politice, și prof. dr. Con
stantin Ionescu, secretar general al 
Academiei de Științe Sociale și Po
litice.

(Agerpres) 

ceste zile numeroase manifestări și 
in județul Vrancea. în 25 de locali
tăți rurale, intre care Jariștea, Vînă- 
tori, Gugești, Vidra, a fost expusă 
prelegerea „Lenin și tineretul" în 
30 de biblioteci sătești, printre care 
cele din Ciorăști. Ră<oasa. Dumbră
veni, Urechești, au fost prezentate 
montaje de versuri pe tema „Lenin 
și copiii". în orașele Mărășești, Odo- 
bești și Panciu au avut loc simpo
zioane pe tema „Chipul lui Lenin în 
literatură și artă".

★

în prezența unui numeros public, 
la Clubul sindicatelor din Simeria a 
avut loc o adunare în cadrul căreia 
a fost prezentată o expunere despre 
viața și activitatea lui Lenin. Ma
nifestări consacrate acestui eveni
ment au fost organizate Ia căminele 
culturale din Romos. Fornădie, Lu
ca de Jos și în alte localități ale ju
dețului Hunedoara. (Agerpres)

Expoziție organizata 
de „Mejdunarodnaia 
Kniga" din Moscova

Cu prilejul aniversării a 100 de ani 
de la nașterea lui V. I. Lenin, între
prinderea sovietică de comerț exte
rior „Mejdunarodnaia Kniga" din 
Moscova a deschis miercuri, în foaie
rul sălii Palatului Republicii Socia
liste România, o expoziție cuprin- 
zind cărți, publicații periodice, discuri, 
timbre filatelice, diafilme, diapoziti
ve, precum și reproduceri după lu
crări celebre care oglindesc viața și 
opera lui V. I. Lenin.

Printre cei prezenți la festivitatea 
de deschidere se aflau Mihail Roșia- 
nu, președintele A.R.L.U.S., Victor lo- 
nescu, președintele Camerei de Co
merț, și alte persoane oficiale.

Erau prezenți A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, membri ai ambasadei, precum 
și atașați culturali ai unor misiuni 
diplomatice la București.

Cu prilejul vernisajului au rostit 
scurte cuvîntări G. I. Nikolaev, re
prezentantul comercial al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București, și 
Barbu Rădulescu, director în Camera 
de Comerț.

Expoziția rămîne deschisă pînă în 
ziua de 8 aprilie.

^... (Agerpres)

Ministrul 
comerțului exterior 

s-a înapoiat 
in Capitală

Ministrul comerțului exterior, Cor
nel Burtică, s-a înapoiat miercuri 
seara în Capitală, venind de la Pe
kin, unde a semnat protocolul privind 
schimbul de mărfuri între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Chineză pe anul 1970.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți membri ai conducerii 
Ministerului Comerțului Exterior și 
alte persoane oficiale.

Erau de față Cian Hai-fun, amba
sadorul R. P. Chineze la București, 
și membri ai ambasadei.

*
în ultimele trei zile ale șederii 

sale in R. P. Chineză, Cornel Bur
tică a fost oaspetele orașelor Shang
hai și Hancijou. La plecarea din 
Pekin, ministrul român a fost condus 
de Li Cian, adjunct al ministrului 
comerțului exterior al R. P. Chineze. 

(Agerpres) 

ÎNTOARCEREA delegației 
P.C.R. CARE A PARTICIPAT 

IA CEI DE-Al XX-LEA 
CONGRES Al P.C. 

DIN LUXEMBURG
Miercuri seara s-a Înapoiat tn Ca

pitală delegația Partidului Comunist 
Român formată din toyarășii Si- 
mion Bughici. membru al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Colegiului 
Central de Partid, și Nicu Bujor, 
șef de sector la Secția internațională 
a C.C. al P C.R., care a participat la 
cel de-al XX-lea Congres al P. C. 
din Luxemburg.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de tovă
rășii Dumitru Ivanovici, membru al 
C.C. al P.C.R.. și Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

Cronica zilei
La invitația Ministerului Afaceri

lor Externe, în perioada 29—31 mar
tie, primul adjunct al ministrului a- 
facerilor externe al R.P. Ungare, 
Puja Frigyes, a făcut o vizită de 
prietenie in țara noastră.

La 31 martie, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, l-a pri
mit la M.A.E. pe primul adjunct al 
ministrului afacerilor externe ungar, 
cu care a avut o convorbire sinceră, 
tovărășească, asupra unor probleme 
de interes comun. La primire au par
ticipat George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului, și Ferenc Mar
tin. ambasadorul Ungariei la Bucu
rești.

tn timpul vizitei, George Macoves
cu, prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe, a avut un schimb 
de vederi cu Puja Frigyes, prim- 
adjunct a! ministrului afacerilor ex
terne al R.P. Ungare, asupra unor 
probleme curente de relații bilaterale 
româno-ungare, precum și în legă
tură cu unele probleme internațio
nale actuale.

La 1 aprilie oaspetele a părăsit 
țara.

★
Miercuri a avut loc solemnitatea 

înmînării ordinului „Meritul cultu
ral" clasa a Il-a scriitorului Paul 
Constant, conferit de Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. pentru activitate îndelungată și 
merite deosebite în domeniul crea
ției literare, cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 75 de ani în numele Con
siliului de Stat, tov Richard Win
ter, prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid, președintele Con
siliului popular al județului Sibiu, a 
înmînat scriilorului înalta distincție, 
urîndu-i noi succese în activitatea de 
creație. Mulțumind pentru acordarea 
distincției, scriitorul Paul Constant a 
relevat grija partidului și guvernului 
pentru activitatea scriitoricească din 
țara noastră, pentru cei care contri
buie la edificarea culturii și artei 
României socialiste.

★
Miercuri dimineața, în holul sălii 

Palatului Republicii Socialiste Româ
nia, firma „Hugin Kassaregister" din 
Stockholm a deschis o expoziție teh
nică.

Expoziția, care rămîne deschisă 
pînă în ziua de 7 aprilie, cuprinde 
case de marcat electromecanice și 
electrice.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA CONCURSUL NR. 14
DIN 1 APRILIE 1970

EXTRAGEREA I : 18 25 4 41 
14 44.

FOND DE PREMII : 489 550 lei.
EXTRAGEREA A II-A : 42 7 , 

36 26 24 22 41 32.
FOND DE PREMII : 437 004 lei.

După 25 de ani
PRIN LOCURI IN CARE AU LUPTAT OSTAȘII 

ROMANI PENTRU ELIBERAREA UNGARIEI 
DE SUB JUGUL FASCIST

Am poposit la Debrețin nu de mult, 
în zilele cînd orașul sărbătorea îm
plinirea unui sfert de veac de la eli
berare.

Străbătînd străzile largi și cartiere
le noi, cu parcuri și monumente, cu 
mari întreprinderi industriale și mul
te lăcașuri de cultură, este greu să-ți 
imaginezi cum arăta orașul cu 25 de 
ani în urmă. „în perioada de după 
eliberare — îmi spunea Kovacs Imre, 
vicepreședinte al sfatului orășenesc 
— prin hărnicia și priceperea locuito
rilor săi. Debreținul, ca mai toate lo
calitățile Ungariei, a renăscut din rui
ne, s-a înălțat mai frumos, mai im
punător. Dar noi nu uităm și nu vom 
uita niciodată pe cei care și-au jertfit 
viața pentru eliberarea orașului nos
tru".

în piața Bocskai, un monument In- 
fățișînd o femeie îndurerată, cu o 
cască de soldat în mină și cu porum
belul păcii pe umăr, poartă inscrip
ția : „Ridicat cu pioasă recunoștință 
in memoria ostașilor români căzuți 
pentru eliberarea 
Debreținului". Și 
nu au fost puțini, 
în marea carte de 
onoare a orașu
lui, printre eroii 
luptelor pentru 
eliberarea Debre
ținului, consem
nat cu litere de 
aur. se află și 
numele locotenentului român Ion 
Stancu. în apropierea rambleului 
unei căi ferate din sudul orașului, 
fasciștii opuneau o rezistență deose
bit de puternică. O barieră de foc in
tens oprea înaintarea ostașilor Divi
ziei „Tudor Vladimirescu". Locote
nentul Ion Stancu, locțiitorul politic 
al comandantului batalionului 3 din 
regimentul 2 al diviziei, comunist din 
ilegalitate, știa că în situații ca acestea 
exemplul personal este cel mai efica
ce generator de curaj și energii. A 
pornit primul la atac. în iureșul lup
tei, o rafală de mitralieră a retezat 
picioarele bravului ofițer, care s-a 
stins apoi din viață. Dar punctul de 
rezistență a fost nimicit.

Bătălia din această zonă a fost deo
sebit de singeroasă. Luptînd cot la 
cot cu unitățile sovietice, ostașii ro
mâni din diviziile „Tudor Vladimires
cu" și 3 Munte au trebuit, pentru a 
Infringe puternica rezistență a duș
manului. să cucerească orașul casă cu 
casă. „Pentru vitejia și eroismul de 
care au dat dovadă ostașii Diviziei 
„Tudor Vladimirescu" în bătălia pen
tru eliberarea orașului — amintea re
cent ziarul județean ungar „HAJDU 
BIHARI-NAPLO" — această unitate 
a fost citată de comandamentul su
prem sovietic și a fost distinsă, a- 
dăugindu-i-se la titulatură numele 
orașului Debrețin".

Am pornit de aci spre apus, prin 
locuri în care, cu 25 de ani în urmă, 
trupele române au luptat în cadrul 
unei alte mari operațiuni militare — 
„OPERAȚIA B-UDAPESTA". Acțiu
nea a început prin asaltarea regiunii 
aflate între Tisa și Dunăre, în timpul 
căreia trupele române ale Corpului 7 
armată, alături de trupele sovietice, 
au izgonit dușmanul din orașele Szol- 
nok. Abony și Cegled — puternice 
puncte de sprijin în rețeaua defensi
vă a inamicului. După eliberarea lo
calității Abony, comandantul Corpu
lui 7 armată a primit o scrisoare din 
partea primăriei locale, în care se 
spunea : Armata română, civilizată, 
a binemeritat dragostea, stima și re
cunoștința populației ungare".

Isaszeg este o mică comună așeza
tă între păduri, pe albia unui pîrîu. 
„Nemții se întăriseră puternic aici — 
povestește bătrînul învățător Szatma- 
ri Zoii, martor ocular al luptelor. A- 
părau drumul spre Budapesta. Lup
tele au durat mai multe zile și nopți. 
Soldații romăni au luptat ca niște 
eroi. Mulți au murit, alți mulți au 
fost răniți. Ne aducem aminte de ei 
cu adincă recunoștință".

Dar cite alte fapte asemănătoare 
nu s-au petrecut in grelele bătălii 
purtate de Ia hotarul de răsărit pînă 
la cel de apus al Ungariei, fapte care 

CORESPONDENTA 
DIN BUDAPESTA 

DE LA AL. PINTEA

atestă curajul, dtrzenia și spiritul de 
sacrificiu al ostașilor și ofițerilor 
care au luptat pentru eliberarea Un
gariei.

La expoziția „Cel de-al doilea răz
boi mondial și eliberarea Ungariei", 
deschisă recent la Muzeul militar din 
Budapesta, o mică statuie ii înfăți
șează pe ostașul român Eftimie Croi- 
toru înfigînd cangea în mina ce se 
îndrepta către podul de pontoane din 
vecinătatea comunei Tiszalok, pe care 
tocmai treceau trupe române și so
vietice ; sacrificîndu-se, el a sărit în 
aer odată cu mina, care nu a mai 
putut astfel atinge podul, iar trecerea 
trupelor a continuat nestingherită. 
Relatînd despre fapta eroului, ziarul 
„NEPSZABADSAG" din 4 ianuarie 
1970 scria : „Eftimie Croitoru este un 
erou nu numai al poporului român, 
ci si al cauzei eliberării Ungariei".

începutul anului 1945 a găsit tru
pele Corpului 7 armată român la 
porțile Budapestei, avîntate, împreună 
cu trupele sovietice, în luptele în

verșunate pentru 
eliberarea capita
lei ungare.

Am străbătut o 
parte din străzile 
și cartierele ora
șului, locuri în 
care, cu 25 de ani 
în urmă, s-au 
desfășurat luptele. 
Desigur, chiar și 

acelora care au participat atunci la 
eliberarea Budapestei le-ar fi greu 
să mai recunoască astăzi locurile, a- 
tît de transformate și înnoite în anii 
rodnici ai construcției socialiste. Kiss 
Karoly, acum pensionar, amintind vi
tejia și spiritul de sacrificiu al osta
șilor care au eliberat cartierul Ko- 
banya, povestește : „Am fost mar
tor ocular la aceste lupte. Românii 
porneau la atac cu grenade, distru
geau cuiburile de mitraliere, curățau 
clădirea de nemți și treceau Ia altă 
casă și apoi la alta, și alta... Mulți 
au căzut, dar alții porneau și mai 
dirji la atac".

Despre un asemenea episod rela
ta, nu de mult, și ziarul „IGAZ 
SZO" : „Trupele dușmane se fortifi
caseră puternic in jurul hipodromu
lui... După îndelungate și grele lupte, 
unitățile Regimentului român 13 Că
lărași au reușit să ocupe, in seara zi
lei de 7 ianuarie, o parte a hipodro
mului și, prin aceasta, au făcut im
posibile legătura unităților fasciste 
încercuite cu exteriorul, aproviziona
rea acestora cu armament și muni
ții".

Generalul-locotenent în rezervă Ilie 
Antonescu, unul dintre foștii coman
danți ai trupelor române care au 
luptat pentru eliberarea Ungariei și 
care, în aceste zile, tace parte din 
delegația militară română care vi
zitează Ungaria, arată că la opera
țiile duse pe teritoriul ungar tru
pele române au participat cu 17 di
vizii de infanterie și cavalerie, un 
corp aerian, două brigăzi de artile
rie antiaeriană, o brigadă de căi fe
rate, precum și alte unități, însumind 
un efectiv de 210 000 oameni. în a- 
ceastă perioadă, trupele române au 
cucerit 3 masive muntoase (Hegylja, 
Bukk și Matra), au forțat 4 mari 
cursuri de apă șl au eliberat 1 237 
de localități, între care 14 orașe.

De-a lungul Ungariei există zeci și 
sute de localități in care se găsesc 
cimitire și morminte ale celor 42 700 
de soldați și ofițeri români care și-au 
vărsat sîngele pentru eliberarea Un
gariei de sub jugul fascist. Cinstin- 
du-le memoria, la Miskolc, Gyor, 
Nyiregyhaza. Megyoszo. Tapisuly, 
Cerkeszolo și altele, au fost ridicate 
monumente Închinate ostașilor ro
mâni care au participat la eliberarea 
acestor localități.

Coroane și buchete de flori, depu
se pretutindeni la mormintele și mo
numentele ostașilor români, exprimă 
recunoștința, mereu vie, pe care 
populația Ungariei o nutrește celor 
care au contribuit la eliberarea pa
triei lor.

LISTA DE CÎȘTIGURI ÎN OBIECTE
la depunerile pe librete C.E.G. de economii cu dobîndă șt cîștiguri *

TRAGEREA LA SORȚI PE TRIMESTRUL I 1970

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
>’ * ______ ____ _______________________ ,_______ •___________________________________ , _________ ' BUDAPESTA

Nr. rtștlgurilor Nr libretului 
eîștieător

Valoarea cîștigurilor
parțială totală

1 1 442 420 10 000
1 645 676 10 000
1 1 643 744 10 000
1 2 093 970 10 000
1 1 905 212 10 000
1 1 435 071 10 000
1 2 052 266 10 000
1 667 260 10 000
1 980 624 10 000 90 000

Terminația
libretului 
«îștieător

21 34 891 5 000
21 75 285 5 000 210 000

Cî$t icuri 
în

210 (cu 4 ochiuri) 9 207 1 955
210 ( — idem — ) 1 016 1 955 821 100

aragaze 210 (cu 3 ochiuri) 7 145 1 709
cu butelie i 210 ( — idem — ) 1 324 1 709 717 780

210 0 470 1 000
210 2 007 1 000 420 000

210 8 619 500
210 6 766 500
210 5 237 500
210 3 737 500
210 1 207 500
210 1 895 500
210 4 746 500 735 000

2 781 CÎȘTIGURI ÎN OBIECTE ÎN VALOARE TOTALA DE LEI i 2993880

Cîștigurile Ieșite la sorți se acordă 
integral libretelor de economii care 
au un sold mediu trimestrial egal 
cu cel puțin 10 la sută din valoarea 
cîștigului. Dacă soldul mediu trimes
trial este mai mic de 10 la sută din 
valoarea ciștigului. se acordă un 
cîștig de 10 ori mal mare decît sol
dul mediu trimestrial al libretului.

Titularii libretelor de economii cu 
dobindă și cîștiguri ieșite la sorți pot 
alege. în cadrul listei in obiecte și 
în limita valorii cîștigurilor ce li se 
cuvin, obiectele preferate.

Obiectele se vor ridica de la filia
lele C.E.C. de care depind unitățile 
care au emis libretele cu dobindă și 
cîștiguri ieșite la sorți.

Diferențele In plus sau în minus 

între valoarea obiectelor alese și va
loarea cîștigurilor se lichidează în 
numerar, la înmînarea obiectelor.

De cîștigurile în aragaze cu bute
lie beneficiază titularii libretelor de 
economii cu dobîndă și cîștiguri ale 
căror numere curente au terminațiile 
ieșite la sorți pentru aragaze, cu 
condiția să aibă un sold mediu tri
mestrial de cel puțin 10 la sută din 
prețul de vinzare al aragazului cu 
butelie.

Pentru a beneficia de aragazele cu 
butelii, titularii libretelor ciștigă- 
toare trebuie să se prezinte, în ter
men de 30 de zile de la data trage
rii, la filialele C.E.C. care țin fișele 
de cont ale libretelor respective.

IERI LA „DINAMO“ „Europenele”
Reîntilnire 

națională
Ieri după amiază, pe stadionul Di

namo, echipa națională de fotbal a 
susținut primul său meci de antre
nament de cind s-a reîntors din tur
neul sud-american. Selecționabilii au 
intilnit formația de rezerve-tineret 
a clubului Dinamo, într-o alcătuire 
in core figurau mulți titulari di- 
namoviști — Pircălab. Stefan, Doru 
Popescu, Nunweiller IV etc.

Antrenorii Angelo Niculescu și 
Emerieh Vogi au programat acest ioc 
de pregătire avînd in vedere mai ales 
apropiata intilnire cu reprezentativa 
R.F. a Germaniei și desigur ar fi fost 
foarte mulțumiți dacă pe terenul din 
Șoseaua Ștefan cel Mare ar fi intrat 
o formație cit mai aproape de... ade
văr. Dar, Lucescu. Neagu. Hălmă- 
geanu si Dumitrache n-au putut

În cîteva rînduri
A ÎNCEPUT TURNEUL INTER

NAȚIONAL DE TENIS de la Cata
nia. Ilie Năsiase l-a învins cu 6—2. 
6—2 pe Stephne Warboys (Anglia), 
iar Ion Tiriac a dispus cu 8—6, 6—2 
de italianul Piero Toci.

CURSA CICL1STA INTERNAȚIO
NALA DE LA DENAIN s-a încheiat 
cu victoria rutierului belgian Callens, 
cronometrat pe distanța de 175 km. 
cu timpul de 4h 25’20”. în același 
timp cu învingătorul au sosit in ordi
ne Bodart (Belgia). Catieau (Franța). 
De Munster și De Moli (ambii Bel
gia).

cu echipa 
de fotbal
participa la joc. deoarece sint acci
dentați (ca si Domide. un „semititu- 
lar“, de altfel). In aceste condiții, 
ceea ce a interesat mai mult a fost 
modalitatea de a înlocui pe titulari 
cu rezerve prezumtive sau de drept, 
ca si o eventuală nouă formulă a 
fundașilor centrali.

Ca si înaintea meciului cu Iugo
slavia, de la Belgrad, din toamna tre
cută, „rezervele" echipei Dinamo au 
inceput partida cu multă ambiție. 
Doru Popescu a marcat un gol fără 
drept de apel (min 3), dintr-o pasă 
a lui Pircălab și tot el... a fost faul
tat in careu de Mocanu (min 20). 
Stoenescu a executat penaltiul si 
2—0 pentru sparring-partner. Pină 
la pauză, selecționabilii au egalat 
situația de pe tabela de marcaj si o 
dată cu scurgerea timpului s-a pe
trecut încet, încet și departaiarea 
sub unghiul calității incului dintre 
cele două formații. Ceea ce era abso
lut normal. Au marcat Dembrnvschi 
și Tufan (min. 23 și 39) si tot ei, 
după pauză (min 62 Tufan si min. 
66 Dembrovschi) au ridicat scorul la 
4-2.

Ultimele patruzeci si cinci de mi
nute ale partidei s-au desfășurat 
în nota de netă superioritate a 
selectionabililor, Dobrin. Nunweiller 
VI, Dinu și Sătmăreanu manifestind 
o deosebită poftă de foc. De altfel, 
poate că cel mai pozitiv aspect al a- 
cestei reîntîlniri a selectionabililor 
l-a constituit pofta de toc pe care au 
manifestat-o marea lor majoritate.

tn sfirșit, ar fi riscant să tragem 
concluzii după acest antrenament de 
condiție. Să așteptăm și alte eveni
mente.

V. P.

de tenis de masă
Cel de-al 7-lea Campionat euro

pean de tenis de masă a început ieri 
la Moscova cu întrecerile pe echipe. 
Selecționata feminină a României a 
obținut în prima zi două victorii : 
3—0 cu Austria și tot 3—0 cu Gre
cia.

Alte rezultate din competiția femi
nină : U.R.S.S. — Bulgaria 3—0 ; Po
lonia — Olanda 3—0 . R. D. Germană 
— Finlanda 3—0 ; Bulgaria — Iugo
slavia 3—2 ; Anglia - Belgia 3—2 ; 
Ungaria — Grecia 3—2

Rezultate din competiția mascu
lină : U.R.S.S. — Austria 5—0 ; Sue
dia — Franța 5—0 ; Danemarca — 
Grecia 5—1 ; Cehoslovacia — Scoția 
5—1. România nu este reprezentată 
in concursul masculin.

ȘAH

Meciul U.R.S.S. - 
selecționata 

„Restului lumii"
în runda a 2-a a meciului inter

național de șah de la Belgrad 
dintre selecționata lumii și re
prezentativa U.R.S.S.. arbitrii au 
consemnat următoarele rezultate : 
Larsen—Spasski 0—1 ; Portisch—Kor- 
cinoi remiză ; Horth—Polugaevski 
remiză . Gligorlci—Geller remiză ; 
Uhlmann—Taimanov 0—1 ; Matulo- 
vici —Botvinnik remiză.

După două runde, in meciul de șah 
dintre echipa U.R.S.S și selecționata 
„Restului lumii" scorul este de 10,5— 
8.5 puncte (o partidă intre*iptă) în 
favoarea șahiștilor sovietici. în par
tidele întrerupte. Smîslov l-a învins 
la mutarea 63 pe Reshevsky. in vre
me ce Petrosian a pierdut la muta
rea 62 in fața lui Robert Fischer.

Solemnitatea depunerii unor coroane 
ia mormintele eroilor români

BUDAPESTA 1. — Coresponden
tul Agerpres. Al. Pintea, transmite : 
Cimitirul Rakosliget din Budapesta, 
ca și altele din preajma Budapestei, 
evocă amintirea celor 11 000 de ostași 
și ofițeri români căzuți în luptele 
pentru eliberarea capitalei ungare. 
Miercuri dimineața, cu prilejul ce
lei de-a 25-a aniversări a eliberării 
Ungariei de sub jugul fascist, aici au 
fost depuse coroane de flori din par
tea Consiliului Prezidențial al Repu
blicii, Guvernului Revoluționar Mun
citoresc Țărănesc Ungar. Consiliului 
Național al Frontului Popular Patrio
tic, din partea Ministerului Apărării 
Naționale, a Ministerului Siderurgiei 
și Construcțiilor de Mașini, a Comi

CONTRIBUȚII ROMANEȘTI
LA „ANUL INTERNATIONAL AL EDUCAȚIEI
După sesiunea științifică pe tema 

„Matematica, instrument de cunoaș
tere in științele naturii și în știin
țele social-umaniste" — manifestare 
cu care au început acțiunile prin care 
țara noastră contribuie la Anul in
ternațional al educației — Universita
tea din București va găzdui în luna 
aprilie o reuniune internațională de
dicată aceluiași eveniment : Con
sfătuirea rectorilor de universități 
din Europa. Cei aproximativ 50 de 
rectori ai universităților din toate 
țările europene care nu fost invi
tați să participe, ca și cei ai univer
sităților din Cluj. Iași. Timișoara și 
Craiova, vor dezbate în cadrul în- 
tilnirii diferite aspecte ale colabo

tetului orășenesc de partid, a corpu
lui diplomatic acreditat la Buda
pesta și a unor organe locale de 
partid și de stat

De asemenea, a fost depusă o co
roană de (lori din partea Ambasadei 
Republicii Socialiste România la 
Budapesta.

La solemnitate au luat parts 
Benke Valeria și Pongracz Kalman, 
membri ai Consiliului Prezidențial 
al Republicii, Levardi Ferenc, minis
trul industriei grele, Lazar Gyorgy, 
ministrul muncii. Gyenes Andras, 
locțiitor al ministrului afacerilor ex
terne, general-maior Kovacs Pal, loc
țiitor al ministrului apărării națio
nale, și alte persoane oficiale.

rării interuniversitare, precum și 
unele probleme specifice vieții stu
dențești.

în agenda manifestărilor ce se vor 
desfășura în continuare sub auspi
ciile Anului internațional al educa
ției sint înscrise Simpozionul națio
nal „Rolul și locul educatorului în 
procesul de modernizare a învăță- 
mintului" și Conferința internaționa
lă „Copilul in fața progresului, teh
nicii și științei contemporane". De 
asemenea. Ministerul învățâmîntu- 
lui va tipări gratuit pe.-te 30 000 de 
abecedare pentru o tară in curs de 
dezvoltare, recomandată de UNESCO.

(Agerpres)



viața internațională
VIETNAMUL DE SUD NEW YORK

Ample acțiuni ofensive CONVORBIRILE CVADRIPARTITE agențiile de presă transmit
ale forțelor patriotice

• PESTE 240 DE ATACURI ÎMPOTRIVA OBIECTIVELOR 
AMERICANO-SAIGONEZE

SAIGON 1 (Agerpres). — Ultimele 
24 de ore au coincis în Vietnamul de 
sud cu o intensificare deosebită a ac
țiunilor ofensive lansate de forțele 
patriotice asupra unor obiective mi
litare americano-saigoneze. Grupuri 
diferite de patrioți au atacat simul
tan sau succesiv peste 240 de obiec
tive militare ' americano-saigoneze. 
Zece cartiere generale ale diviziilor 
americane, printre care cel al divi
ziei a 25-a de infanterie a S.U.A. de 
lîngă Tay Ninh și cel al primei di
vizii aeropurtate din apropiere de

Phuoc Vinh. au fost ținte ale bom
bardamentelor.

Totodată, importantele baze aerie
ne americane de la Da Nang, Cam 
Ranh și Phan Rang au fost supuse 
de patrioți unor intense bombarda
mente cu rachete. Acțiunile ofensive 
declanșate în ultimele 24 de ore de 
forțele Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu au provocat pierderi consi
derabile trupelor americano-saigo
neze. Primele comunicate oficiale di
fuzate la Saigon anunță, în acest sens, 
că în cursul luptelor a fost ucis ge
neralul american de brigadă William 
Bond.

CAMBODGIA

Ciocniri între unități
ale armatei și populație

PNOM PENH 1 (Agerpres). — A- 
genția U.P.I., preluînd un comunicat 
oficial guvernamental transmis de 
postul de radio cambodgian, infor
mează că miercuri dimineața au a- 
vut loc lupte între unități ale ar
matei regulate cambodgiene și gru-

puri înarmate ale populației dintr-o 
localitate " '
de Pnom 
Norodom 
difuzat a 
cestor ciocniri, forțele guvernamen
tale au înregistrat pierderi.

situată la 160 km nord-est 
Penh, care il sprijină pe 

Sianuk. Comunicatul radio- 
precizat că, în cursul a-

0 declarație a Agenției V.N.A.
HANOI 1 (Agerpres). — Agenția 

Vietnameză de Informații — V.N.A. 
a fost împuternicită să dea o decla
rație în legătură cu zvonurile răs- 
pîndite de grupul Lon Noi — Sirik 
Matak de la Pnom Penh cu privire 
la o așa-numită Intervenție a R.D. 
Vietnam împotriva Cambodgiei. In 
declarația Agenției V.N.A. se arată 
că, încă de mult timp, Statele Unite 
au recurs la pretextul „agresiunii 
vietnameze" în Cambodgia pentru a 
interveni șl pentru a comite o agre
siune împotriva poporului vietnamez 
și a altor popoare din Peninsula In
dochina. Aceste afirmații nu au pu
tut însă să inducă pe nimeni în 
eroare. Condamnînd Statele Unite, 
care sînt agresorul, opinia publică 
sprijină lupta dreaptă a popoarelor 
vietnamez, cambodgian și laoțian.

începînd de la 11 martie 1970, 
cercurile reacționare din Cambodgia 
au inițiat o campanie împotriva R.D. 
Vietnam, răspîndind zvonuri că a- 
ceasta ar fi instigat și ar fi condus 
demonstrații în sprijinul prințului 
Sianuk și că forțe armate ale R.D. 
Vietnam și F.N.E. din Vietnamul de 
sud ar fi atacat șase provincii de 
frontieră cambodgiene.

Agenția Vietnameză de Informații 
respinge categoric acuzațiile minci
noase ale grupului lui Lon Noi. Po
litica nestrămutată a guvernului R.D. 
Vietnam este de a respecta strict in
dependența, suveranitatea, neutrali
tatea și integritatea teritorială a Re
gatului Cambodgiei în cadrul fron
tierelor sale actuale, de a menține 
și dezvolta relații de prietenie fră
țească și de bună vecinătate cu a- 
ceastă țară, pe baza principiilor co
existenței pașnice și acordurilor de 
la Geneva cu privire la Indochina 
din 1954.

f

EVENIMENTELE
DIN SUDAN

FORȚELE ARMATE 
AU PRELUAT 

CONTROLUL ASUPRA 
INSULEI ABAKHARTUM 1 (Agerpres). — Potrivit postului de radio Omdur- man, forțele armatei sudaneze au preluat controlul insulei Aba, unde își stabiliseră cartierul general forțele rebele conduse de imamul El Hadi El Mahdi, șeful sectei religioase Al Ansar. Prin intermediul aceluiași post de radio, menționează agențiile de presă, ministrul apărării al Sudanului a precizat că trupele guvernamentale au capturat o importantă cantitate de arme și muniții. Rebelii s-au predat. Șeful lor, imamul El Hadi El Mahdi, a fost ucis în momentul cînd trecea granița cu Etiopia.

★CAIRO 1 (Agerpres). — Consiliul comandamentului revoluției sudaneze a hotărît să consacre ziua de 29 martie ca „Zi a martirilor". Generalul El Numeiry, șeful statului sudanez, a arătat într-un mesaj adresat forțelor armate că în a- ceastă zi va fi comemorată moartea celor 36 de persoane, ucise în cursul incidentelor care au avut loc în ultimele zile între unitățile armate și grupurile de rebeli.

Peste 200 000 de salariați din re
țeaua de transporturi 
Pakistanul de ” 
miercuri

rutiere din 
_r_. au declarat 

_______ grevă pentru o perioadă 
definită, în sprijinul revendicărilor 
formulate de lucrătorii de la Compa
nia de stat pentru transporturi rutie
re și a personalului de la companiile 
particulare de transporturi auto. în
treaga activitate din Pakistanul de 
Est a fost paralizată.

Est

ÎN PROBLEMA
ORIENTULUI APROPIAT

PREGĂTIREA UNUI MEMORANDUM ASUPRA REZULTA 
TELOR OBȚINUTE PÎNA IN PREZENT

Pretențiile grupului Lon Noi — 
Sirik Matak nu pot ascunde în nici 
un fel faptul că intenționează să ser
vească interesele Statelor Unite și să 
se opună intereselor poporului cam
bodgian, se arată In încheiere in 
declarație.

NEW YORK 1 (Agerpres). - Re
prezentanții la O.N.U. ai Franței, 
Marii Britanii, Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite au avut marți o nouă 
reuniune consacrată examinării 
tuației din Orientul Apropiat, 
sfârșitul acestei întîlniri, a 32-a de 
la inițierea lor în luna aprilie anul 
trecut, reprezentantul S.U.A., la re
ședința căruia a avut loc intilnirea, 
a făcut următoarea declarație presei: 
„Am însărcinat pe supleanții noștri 
cu pregătirea unui memorandum a- 
supra rezultatelor de pînă acum ale 
consultărilor în patru privind o re
glementare în Orientul Apropiat, 
conformă rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967“. 
Viitoarea reuniune la nivel de am
basadori, a spus reprezentantul S.U.A 
la O.N.U., se va ține la 15
a.c.

Agenția Reuter adaugă că 
sadorii celor patru la O.N.U. 
fi căzut de acord ca eforturile 
găsirea unei soluții crizei din

si- 
La

aprilie

amba- 
par să 
pentru 
Orien-

GENEVA 1
gerpres 
Palatul 
deschis 
siuni a 
pentru 
drept internațional referitoare la re
lațiile prietenești și cooperarea între 
state.

La actuala sesiune, comitetul va 
examina problema nerecurgerli la 
forță, a neintervenției în treburile 
interne și pe cea a dreptului popoa
relor la autodeterminare. Partici-

— Corespondentul A- 
Horia Liman transmite : La 
Națiunilor din Geneva s-au 
lucrările celei de-a 6-a Se- 
Comitetului special O.N.U. 
codificarea principiilor de

tul Apropiat să continue paralel, atît 
la Washington, intre ambasadorii 
S.U.A. și U.R.S.S., cît și la New York, 
între reprezentanții celor patru pu
teri.

*
1 (Agerpres), — Ministrul 
externe al Libiei, Saleh

CAIRO 
afacerilor 
Bussir, și-a încheiat vizita la Beirut, 
unde a mediat în conflictul dintre 
autoritățile libaneze și grupările pa- 
lestinene 
ționeazâ 
Miercuri, șeful diplomației libiene a 
sosit într-o vizită la Cairo, unde va 
conferi cu ministrul egiptean al 
cerilor externe, Mahmud Riad. 
Cairo, el a declarat presei că 
satisfăcut de rezultatele misiunii 
în Liban și în special de acordul in
tervenit între cele două părți, care 
s-au angajat să respecte acordurile 
precedente în vederea aplanării inci
dentelor dintre grupările palestinene 
șl forțele libaneze de securitate.

de comando care sta- 
pe teritoriul Libanului.

afa-
La 

este 
sale

panții la sesiune vor elabora o De
clarație a principiilor relațiilor din
tre state, care urmează să fie pre
zentată celei de-a 25-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

în funcția de președinte al sesi
unii a fost ales șeful delegației me
xicane, S. Gonzales Galvez. Repre
zentantul României, Aurel Cristescu, 
a fost ales în unanimitate vicepre
ședinte. Al doilea vicepreședinte este 
reprezentantul Republicii Arabe Uni
te, El Reedy.

In Piața Trafalgar din Londra a avut loc o puternică demonstrație împotriva politicii de apartheid promovată 
autoritățile Republicii Sud-Africane. Participanții la demonstrație au reprodus scene petrecute acum 10 ani 
orașul sud-african Sharpeville, cînd cu prilejul unor manifestații ale populației poliția a deschis focul, ucigind 69 

persoane

Federația emirilor si mișcarea
t * >

Regiunea Golfului 
Persic, care dispune de 
uriașe 
lifere, 
multă 
prin lupta acerbă ce se 
desfășoară între marile 
monopoluri pentru aca- 

,pararea acestor bogății.
„Golful conține două 
treimi din rezervele de 
petrol cunoscute și com
paniile 
ligă de 
țin de 
lari pe 
cent ziarul „LIBRE 
BELGIQUE". Emirii lo
cali se îmbogățesc, la 
rîndul lor, într-un timp 
record. In ultima vre
me, datele situației s-au 
modificat prin apariția, 
ca un element nou și 
deosebit de semnifica
tiv, a unei puternice 
mișcări anticolonialiste, 
a manifestării tot mai 
active a forțelor care 
luptă pentru lichida
rea dominației emirilor 
reacționari și a compa
niilor petroliere. „După 
declarația Marii Britanii 
că se va retrage din 
Golful Persic în 1971 — 
subliniază publicația 
franceză „LE MONDE 
DIPLOMATIQUE" - 
s-a angajat o adevărată 
cursă între forțele con
servatoare tradiționale 
și forțele în creștere ale

resurse petro- 
reține, de mai 
vreme, atenția

americane 
aici nu mai 
1 500 000 000 
an" — scria 

ziarul „1

cîș- 
pu- 
do- 
re-

revoluției pentru con
trolul formidabilelor bo
gății petroliere ale a- 
cestei regiuni". în timp 
ce pentru primele acest 
lucru înseamnă menți
nerea privilegiilor, asi
gurarea în continuare a 
redevențelor primite de 
la monopolurile străine, 
forțele revoluționare 
țintesc la folosirea 1- 
menselor resurse în in
teresul progresului și 
bunăstării propriului 
popor.

Socotind că prin ple
carea soldaților brita
nici vor rămîne într-o 
situație vulnerabilă, 
șeicii de pe Coasta Pi
raților au semnat, la 
mai puțin de două luni 
de la anunțul Londrei, 
un tratat cu privire la 
crearea așa-zisei Fede
rații a emiratelor din 
Golful Persic. Noua 
formațiune statală, al
cătuită din nouă emi
rate (Abu Dhabi, Dubai, 
Sharjah, Ras Al Khai- 
mah, Fujairah, Vmm 
Al Qaiwan, Ajman, 
Bahrein și Qatar), cu o 
suprafață de 106 212 
km p și o populație 
de aproximativ 400 000 
locuitori, constituie, în 
concepția inițiatorilor 
ei, un mijloc de a-și 
concentra forțele pen
tru apărarea actualelor

privilegii și reprimarea 
oricărei mișcări popu
lare. Totuși, la doi ani 
de la constituire, fede
rația există mai mult 
pe hîrtie. Așa cum a 
arătat ultima sesiune a 
Consiliului ei Suprem, 
intre participanți există 
numeroase divergențe ; 
unele provocate de lup
ta pentru poziții pre
ponderente dintre șeicl, 
altele alimentate de u- 
neltirile marilor mono
poluri petroliere, care 
sprijină ideea unei fe
derații, dar nu doresc 
constituirea unui stat 
cit de cît închegat, toc
mai spre a-și putea e- 
xercita mai lesne domi
nația.

Populația
înțelege însă tot 
clar adevăratele 
puri ale Federației Gol
fului Persic. Ca răspuns 
la coalizarea forțelor 
reacțiunii, ea își inten- 
sifică lupta pentru li
chidarea puterii mono
polurilor și a emirilor. 
Acțiunile maselor popu
lare cuprind numeroase 
regiuni ale Coastei Pi
raților, îmbrăcînd ade
sea forma luptei arma
te. O deosebită am
ploare a luat mișcarea 
de guerilă în Dhofar, 
mic teritoriu aparținînd 
sultanatelor Mascat și

emiratelor 
mai 
sco-

de 
in 
de

Delegația Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din 
România, condusă de Constantin 
Drăgan, prim-vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R., care în
treprinde o vizită în Finlanda, a avut 
marți convorbiri cu Niilo Hanalai- 
nen, primul-președinte al Centralei 
Sindicatelor din Finlanda, și cu alți 
membri ai conducerii acesteia, în le
gătură cu activitatea desfășurată de 
sindicatele din România și Finlanda. 
In cursul aceleiași zile, delegația ro
mână a vizitat uzinele „Stromberg", 
cea mai mare unitate a industriei 
electrotehnice din Finlanda.

Consulul Republicii So
cialiste România în Repu
blica San Marino,Ion Dumitru’ 
a făcut la 31 martie a.c. o vizită ofi
cială de prezentare la palatul guver
namental al republicii.

încetarea din viață a ma
reșalului 5. Timoșenko. La 
Moscova a fost dat publicității necro
logul mareșalului Semion Timo- 
șenko, membru supleant al C.C. al 
P.C.U.S., deputat in Sovietul Suprem 
al U.R.S.S., care a încetat din viață 
miercuri, in virstă de 76 de ani. In 
necrologul semnat de Leonid Brej- 
nev, Alexei Kosîghin, Nikolai Pod- 
gornîi și de alți conducători de partid 
și de stat sovietici se subliniază că 
Semion Timoșenko a fost un emi
nent conducător de oști, erou al răz
boiului civil și al Marelui război pen
tru apărarea patriei.

Membrii brigăzii „23 August— 
România", care participă ca vo
luntari la prelucrarea trestiei 
de zahăr în centrala „Jose Mar
ți", din provincia Pinar del Rio, 
s-au intilnit cu un grup de fa
milii ale eroilor căzuți pentru 
victoria revoluției în Cuba. 
Gheorghe Radu, comandantul 
brigăzii, a vorbit despre contri
buția adusă de tineretul român 
in opera de construire a socia
lismului in România. După ce 
a amintit rezultatele bune ob
ținute de tinerii brigadieri ro
mâni aflați in Cuba, vorbitorul 
a subliniat că tinerii din Ro
mânia, întregul popor român, 
au deplină încredere că poporul 
cubanez va obține victoria în 
marea bătălie a celor 10 milioa
ne de tone de zahăr. Intilnirea 
a decurs intr-o atmosferă cal
dă, prietenească.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone, 
Jozef Cyrankiewicz, l-a primit pe 
Ihsan Sabri Caglayangil, ministrul 
afacerilor externe al Turciei, care 
face o vizită oficială în Polonia — 
anunță Agenția P.A.P.

Președintele R.S. Ceho
slovace, Ludvik Svoboda, 
care face o vizită în Japonia, a avut 
la 1 aprilie o întrevedere cu împă
ratul Japoniei, Hirohito. In aceeași 
zi, ministrul afacerilor externe al 
Cehoslovaciei, Jan Marko, a avut o 
întrevedere cu omologul său japonez, 
Kiichi Aichi.

Prima reuniune a noului 
Consiliu Național, ,ormat în 
urma alegerilor generale din Austria, 
de la 1 martie, a avut loc marți în 
prezența președintelui republicii, 
Franz Jonas. Cu 161 de voturi pen
tru, din totalul de 165, socialistul 
Karl Waldbrunner a fost ales preșe
dinte al noului Consiliu Național, 
înlocuindu-l pe Alfred Maleta (popu-

puterii 
condusă 
Frontul

sultanului 
de că- 
Popular

Oman, cu o suprafață 
de 65 000 km p și o 
populație de aproxima
tiv 300 000 de locuitori. 
Lupta armată a popu
lației de aici a început 
în iunie 1965 
tensificat an 
vorizată atît 
țiile geografice deosebit 
de prielnice războiului 
de partizani (munți îm
păduriți, lipsa de dru
muri), cît, mai ales, de 
îndîrjirea maselor largi 
împotriva regimului in
staurat de sultanul Said 
Ben Taimur. De nu
mele acestuia sînt le
gate cele mai crude 
realități ale Dhofarului. 
Preluînd puterea cu a- 
jutorul colonialiștilor

și s-a in- 
de an, fa
de condi-

englezi, Ben Taimur nu 
numai că a ruinat agri
cultura, principala ocu
pație a populației, prin 
măsuri abuzive, ci a in
terzis orice acțiune de 
modernizare. în Dhofar, 
oamenii trăiesc în grote 
sau în 
continuă 
azi. Din lipsă de mij
loace de trai, numeroși 
locuitori 
să emigreze.

Mișcarea de guerilă 
din Dhofar, scrie publi
cistul francez Jean- 
Pierre Viennot, „expri
mă mînia acestui popor 
frustrat, care are senti
mentul acut de a fi. în 
mod voit, ținut Ia dis
tanță de civilizația mo-

colibe, sclavia 
să existe și

au fost siliți

dernă. Tocmai de aceea, 
asistăm aci la un război 
al săracilor, războiul 
„blestemaților pămintu- 
lui“, împotriva celor a- 
vuți din Peninsula Ara
bică : emiri, sultani, 
șeici și regi, care își 
datorează bogățiile com
paniilor petroliere și 
prezenței colonizatoru
lui străin". Răsculații 
au eliberat două treimi 
din teritoriul Dhofaru- 
lui. Ei desfășoară, în 
prezent, lupte îndîrjite 
pe frontul central la 
nord de orașul Salalah, 
capitala sultanatului. în 
regiunile eliberate, pâ- 
mînturile șefilor de tri
buri îndepărtați au fost 
preluate de noile auto
rități, devenind pămîn- 
turi colective ; au fost 
întreprinse măsuri pen
tru emanciparea femeii, 
alfabetizarea maselor.

Lupta populației din 
Dhofar pentru lichida
rea 
este 
tre 
pentru Eliberarea Gol
fului Arabic ocupat 
(F.P.E.G.A.O.), organi
zație relativ tînără, care 
a hotărît, la congresul 
ținut în septembrie 
1968, să extindă lupta 
de guerilă în toate e- 
miratele golfului. Fron
tul dispune, paralel, de 
o organizație politică 
— „Mișcarea revoluțio
nară din Oman și Gol
ful Arabic", ce-și des
fășoară activitatea prin
tre muncitorii din ex
ploatările petroliere. El 
provoacă o serioasă ne
liniște cercurilor colo
nialiste, care încearcă 
din răsputeri să izoleze 
mișcarea din Dhofar de 
restul emiratelor.

Nicolae N. LUPU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „SctnteU". Tel. 17 8010, 17 60 20. Abonamentele ea fao ta oficiile poștale șl dlfuzorU din întreprinderi șl

Turnul observatorului asl’ofizic al Academiei de Științe o U.R.S.S. con
struit la circa 2 000 m altitudine în munții Karaciaevo-Cerkessii

list). In alocuțiunea sa. noul preșe
dinte al Consiliului Național a decla
rat că activitatea parlamentară pro- 
priu-zisă nu va începe decît abia 
după formarea noului guvern.

0 demonstrație pașnică 
a muncitorilor portuari din 
Puerto Plata <RePublica Domi
nicană) a avut marți un deznodă- 
mint tragic : trei persoane au fost 
ucise, iar alte 17 rănite de gloanțele 
trase de unități ale poliției și arma
tei. Demonstrația a avut loc în semn 
de protest față 
docuri a sistemului 
măsură care în intenția 
urmează să se soldeze cu 
a sute de docheri.

Un avion de tip „Cara- 
Velle” aparținînd companiei „Ro
yal Air Marocan" a făcut explozie în 
timp ce ateriza lîngă Casablanca. Din 
cele 82 de persoane aflate Ia bord 57 
și-au pierdut viața.

de aplicarea în 
de conteinere, 

autorităților 
concedierea

Intr-un discurs
Tobruk, președintele 
Comandamentului Revoluției din Li
bia, colonelul Moamer El Gedafi, s-a 
referit, între altele, la activitatea 
companiilor petroliere străine, cu care 
guvernul a inceput tratative la 29 
ianuarie, în vederea majorării prețu
lui petrolului brut. Gedafi a atras a- 
tenția că acestea ar comite o eroare 
adoptînd o atitudine rigidă. „Ele nu 
trebuie să uite că au ca partener un 
popor care se află în revoluție și nu 
un guvern tradiționalist".

rostit la
Consiliului

ROMA 1. — Corespondentul 
Agerpres N.' Puicea transmite : 
In legătură cu deschiderea la 
Roma a expoziției „Civilizația 
romană in România", televiziu
nea italiană a transmis marți 
seara un program de 30 de mi
nute intitulat „Decebal împotri
va lui Traian — călătorie in is
toria României". Filmul prezin
tă imagini actuale ale celor mai 
cunoscute locuri de pe terito
riul României, legate de trecu
tul istoric al poporului nostru, 
de prezența romanilor in Dacia 
și campaniile lui Traian. Obiec
tivul aparatului de filmat se o- 
prește apoi asupra principalelor 
exponate ale expoziției 
zația romană 
continuă să se 
aici, la Roma, 
monumente de 
Adam-Clisi, 
Severin) și altele.

„Civili- 
in România", ce 
bucure de succes 
și a cunoscutelor 
la Sarmizegetusa, 

Drubeta (Turnu-

Ambasadorul R.F. a Ger
maniei în Guatemala, Karl 
von Spreti, a fost răpitmarti 
de către un grup de șase persoane 
înarmate. Autorii răpirii au adresat 
o scrisoare cotidianului „El Grafico", 
în care fixează un termen de 72 de 
ore pentru punerea în libertate a 
acestuia în schimbul eliberării unor 
deținuți al căror număr nu a fost 
încă precizat. După cum reiese din 
scrisoare, răpirea ambasadorului 
vest-german a fost pusă la cale și 
înfăptuită de membrii organizației 
„Forțele armate rebele" din Guate
mala.

La Moscova a fost des
chisă Expoziția industrială 
japoneză, cea ma* mare expozi
ție niponă de acest fel organizată în 
străinătate, anunță agenția TASS. La 
festivitatea de inaugurare, Vladimir 
Novikov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a relevat 
că în ultimii 10 ani volumul schim
burilor de mărfuri dintre cele două 
țări a crescut de mai mult de 10 ori.

„Republica Populară 
COUQO s’a Pronuntat pentru calea 
necapitalistă de dezvoltare, întrucît 
numai socialismul este în măsură să 
asigure eliberarea popoarelor asupri
te și a oamenilor muncii de sub do
minația imperialistă și feudală", a 
declarat președintele Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Congo (B), Marien N’Gouabi, luînd 
cuvîntul în cadrul lucrărilor Congre
sului extraordinar al Partidului Mun
cit Referindu-se la recenta tentativă 
de lovitură de stat dejucată de auto
rități, N’Gouabi a apreciat eșecul 
acestui complot contrarevoluționar ca 
o nouă victorie a forțelor revoluției 
împotriva imperialismului.

Creșterea
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exporturilor S.U.A. 
în tarile socialiste

UN RAPORT AL DEPARTAMEN
TULUI DE STAT

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Departamentul de Stat al S.U.A. a 
prezentat marți Congresului un ra
port în care se arată că exporturile 
Statelor Unite în țările socialiste din 
Europa au crescut în anul 1969 cu 
34 milioane dolari față de 1968. Ra
portul subliniază că în 1969 s-a în
registrat o modificare în structura 
exporturilor americane destinate a- 
cestor țări, sporind volumul mașinilor 
și materialelor industriale exportate. 
Creșterea exporturilor a fost în pri
mul rînd posibilă datorită unei spo
riri a vînzărilor către Uniunea Sovie
tică.

Ca un aspect negativ, raportul con
semnează o reducere cu 3 milioane 
dolari a importurilor Statelor Unite 
din țările socialiste europene.

Documentul constată, de asemenea, 
că relațiile comerciale ale țărilor 
vest-europene cu țările socialiste 
s-au dezvoltat în anul 1968 mult mal 
intens decît cele ale Statelor Unite,

Deturnarea 
unui avion 

japonez

TURCIA

cutremur
Autoritățile turce au anunțat că 

bilanțul provizoriu al celor care și-au 
pierdut viața în urma cutremurelor 
din Anatolia de vest s-a ridicat marți 
seara la 1 080 de morți. Pe de altă 
parte, agenția France Presse trans
mite că în Anatolia occidentală con
tinuă mișcările seismice. Un cutre
mur care a avut loc la 31 martie a 
provocat 100 de noi victime.

NEW YORK. Consiliul Economic 
și Social al O.N.U. a adoptat o rezo
luție in care exprimă compasiunea 
față de poporul turc în urma cu
tremurului de pămînt ce a avut loc 
in această țară. Rezoluția recomandă 
tuturor membrilor O.N.U. și organi
zațiilor neguvernamentale să acorde 
ajutor populației care a avut de su
ferit de pe urma acestei calamități 
naturale.

instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sctnteli

TOKIO 1 (Agerpres). — Agen
țiile de presă au informat că un 
avion al companiei japoneze „Jal“, 
care efectua cursa Tokio—Fukuoka, 
a fost capturat la scurt timp după 
decolare de 15 studenți japonezi 
înarmați, care au cerut comandan
tului de bord să îndrepte avionul 
spre Phenian. Fără a-și anunța in
tențiile, pilotul a dirijat însă avionul 
spre Coreea de sud, aterizind la 
marginea aeroportului din orașul 
Seul. Dindu-și seama că au fost in
duși în eroare, cei 15 studenți au re
fuzat să permită pasagerilor și echi
pajului avionului să coboare, insis- 
tînd să fie transportați spre Phenian. 
Ei au declarat că, în cazul cînd ce
rerea nu le va fi îndeplinită, vor 
arunca avionul în aer.

Se anunță totodată că ministrul 
japonez al transporturilor s-a depla
sat la Seul pentru a încerca să con
vingă guvernul sud-coreean să per
mită avionului japonez să plece în 
Republica Populară Democrată Co
reeană.

★
PHENIAN 1 (Agerpres). — Secre

tarul părții nord-coreene în Comisia 
militară de armistițiu în Coreea a 
remis secretarului părții americane o 
notă în care se arată că, în cazul 
cînd avionul companiei japoneze 
„Jal" va ateriza pe teritoriul R.P.D. 
Coreene, guvernul R.P.D. Coreene 
garantează securitatea avionului și a 
pasagerilor. Pasagerii se vor bucura 
de un tratament umanitar din par
tea autorităților R.P.D. Coreene șl 
vor putea să se înapoieze în patrie 
la cerere.
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