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Prin organizarea temeinică a muncii,

cu grijă pentru fiecare amănunt

LUCRĂRI AGRICOLE LA TIMP
Șl DE CALITATE SUPERIOARA!

3 Sîntem în toiul lucrărilor agricole de primăvară. Pînă la 4 aprilie, 
după cum rezultă din datele centralizate la Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii, au fost însămînțate 833 565 ha cu mazăre, sfeclă 
de zahăr, floarea-soarelui și alte culturi. Semănatul mazării este pe 
terminate, iar al sfeclei de zahăr s-a realizat în proporție de 40 
la sută. Cooperativele agricole din județul Constanța au încheiat se
mănatul culturilor din prima epocă pe întreaga suprafață de aproa
pe 87 000 ha. De asemenea, peste 43100 ha au fost semănate cu 
floarea-soarelui.

Tntrucîtla multe dintre culturile agricole epocile de semănat s-au 
suprapus, iar nu peste multă vreme va trebui să înceapă și semă
natul porumbului, în zilele care urmează trebuie depus un mare vo
lum de muncă, ceea ce impune o perfectă organizare a întregii ac-o perfectă organizare a întregii ac-

fîvități, în toate unitățile și fermele agricole. Una dintre condițiile 
fundamentale ale urgentării lucrărilor agricole este folosirea, la în
treaga capacitate, a mijloacelor mecanizate și îndeosebi a tractoa
relor. La teleconferința care a avut loc la Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii s-a relevat că, în săptămîna trecută, a fost utilizată nu
mai 43 la sută din capacitatea de lucru a tractoarelor aparținînd în
treprinderilor pentru mecanizarea agriculturii. Chiar și în unele 
județe din sudul țării, care au avut condiții bune de lucru, au 
fost obținute rezultate nesatisfăcătoare în ce privește folosirea mij
loacelor mecanizate : Olt — 51 la sută din capacitatea de lucru, 
Teleorman — 56 la sută, Buzău — 62 la sută etc. In vederea inten
sificării lucrărilor agricole, care se aglomerează de la o zi la alta, 
se impune să se acorde cea mai

INAUGURAREA OFICIALĂ
A AEROPORTULUI
INTERNAȚIONAL

Actuala campanie de primăvară se 
desfășoară în condițiile create ca 
urmare a aplicării măsurilor pri
vind perfecționarea activității în a- 
gricultura cooperatistă. Se eviden
țiază răspunderea cu care muncesc 
consiliile de conducere din coopera
tivele agricole, specialiștii din aceste 
unități, cooperatorii și mecanizato
rii. Organizarea de ferme care func
ționează pe principiul gestiunii eco
nomice interne și permanentizarea 
brigăzilor de producție — forme per
fecționate de organizare a producției 
și a muncii — oferă condiții optime 
pentru afirmarea inițiativei creatoa
re a cooperatorilor și a specialiștilor. 
Măsurile pentru mai buna organizare 
trebuie duse mai departe, pentru ca 
fiecare om să știe precis ce are de fă- 
cut în fiecare zi. Numai în acest fel 
prevederile cu privire la perfec
ționarea activității în agricultura coo
peratistă vor căpăta conținut concret, 
vor asigura executarea la timp și de 
bună calitate a lucrărilor.

La cooperativa agricolă din Mădă- 
ras, județul Bihor, după cum ne de
clara tov. Teodor Maghiar, președin
tele cooperativei, a fost întocmit un 
plan de muncă săptămînal. în care

sînt trecute, pe zile, suprafețele care 
urmează să fie însămînțate. „Pentru 
azi — spunea interlocutorul nostru 
— planul prevede însămînțarea a 70 
hectare cu mazăre, sfeclă de zahăr 
și trifoi. Sînt convins că pînă se va 
lăsa întunericul vom însămînța 80 de 
hectare. Fiecare formație de lucru

rumbului, iar modul cum se desfă
șoară lucrările garantează realizarea 
acestei prevederi, „Anul acesta, dato
rită timpului mai rece, însămînțările 
de primăvară sînt întîrziate cu o săp- 
tămină fată de 1969 — ne spunea tov. 
Alex Czege, președintele cooperati
vei agricole „Drapelul roșu" din Sa-

Constatările unui raid-anthetă

în județele Bihor, Prahova, Botoșani

este interesată să termine semăna
tul în timpul cel mai scurt, iar co
laborarea strînsă cu secția de meca
nizare asigură o bună folosire a 
utilajelor". Acest lucru explică, de 
altfel, de ce cooperativa agricolă din 
Mădăras e fruntașă pe județul Bihor 
la semănat. Planul prevede ca la 
9 aprilie să termine semănatul cul
turilor de primăvară, cu excepția po-

lonta. De aceea, au fost luate măsuri 
să fie folosită din plin întreaga zi 
lumină". Că treburile merg bine o 
dovedește și faptul că. pînă luni sea
ra, la Salonta se însămînțaseră 50 ha 
cu trifoi, 80 ha sfeclă de zahăr, 50 
ha mazăre, 16 ha cartofi și suprafețe 
însemnate cu alte culturi.

gi în unele cooperative agricole din 
județul Prahova organizarea temeini-

că a producției și a muncii s-a sol
dat cu rezultate bune în ce privește 
desfășurarea lucrărilor de primăvară. 
La Gherghița, de exemplu, s-a termi
nat semănatul culturilor din prima e- 
tapă, iar acum mecanizatorii pregă
tesc cele 620 ha de teren destinat po
rumbului.

Factorul hotărîtor al respectării ri
guroase a planurilor privind desfășu
rarea lucrărilor agricole îl constituie 
prezența la locul <le muncă a fie
cărui membru al consiliului de con
ducere, a specialiștilor din unități 
și de la direcțiile agricole județene. 
Experiența a demonstrat că neajun
surile în organizarea muncii sînt de
terminate de stilul defectuos de lu
cru al unor consilii de conducere din 
cooperativele agricole. Situații de a- 
cest gen se mai întîlnesc și în actua
la campanie agricolă. în comuna Băr- 
cănești, județul Prahova, de exemplu, 
analiza lucrărilor se face la ora 14,

Const. CÂPRARU 
Aurel POP 
Ion MANEA 
corespondenții „Scînteii*

mare atenție organizării muncii.

BUCUREȘTI-OTOPENI

(Continuare în pag. a III-a)
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Congresul DIALOG

Miercuri a avut loc inaugurarea 
oficială a aeroportului internațio
nal „București-Otopeni", cea mai 
mare poartă aeriană a României.

La inaugurare au luat parte „țp- perioade ale creșterii traficului 
varășii Nicolae Ceaușescu, Ion aerian internațional al României. 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, 
Florian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Petre Lupu, Manea Mă- 
nescu, Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, 
Petre Blajovici, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Ion Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Pa- 
tilineț, Ion Stănescu, Mihai Mari
nescu.

Cu acest prilej, secretarul gene
ral al partidului, ceilalți conducă
tori de partid și de stat au fost in
formați 
rilor la 
destinat 
aeriene, 
constructorilor pentru executarea 
în cit mai bune condiții a lucră
rii, care prin concepție și reali
zare, prin arhitectonica și gradul 
său de funcționalitate este chemată 
să satisfacă 
rilor aeriene

se înalță impunătoarea și zvelta 
clădire a noului aeroport „Bucu- 
rești-Otopeni", a cărei construc
ție răspunde unor necesități im-

asupra desfășurării lucră- 
acest important obiectiv 
dezvoltării transporturilor 

relevîndu-se eforturile

cooperației de consum
CETĂȚENESC

cerințele transportu- 
contemporane.

★
de capitala țării, InLa 16 km

dreptul șoselei internaționale E-15

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducători 
de partid și de stat la inaugurarea 
oficială a modernului aeroport este 
salutată de un mare număr de lu
crători ai navigației aeriene — pi- 
loți, mecanici, navigatori, radio- 
telegrafiști de bord, ingineri și 
tehnicieni din sectoarele de de
servire la sol, de veterani ai avia
ției civile românești — precum și 
de realizatorii acestei construcții 
— muncitori, tehnicieni și proiec- 
tanți din întreprinderi și institute 
de specialitate. Conducătorilor 
de partid și de stat li se 
face o caldă și entuziastă pri
mire. Mulțimea aflată în fața com
plexului aeroportuar scandează cu 
însuflețire: „P.C.R.!", „Ceaușescu!". 
Secretarului genera] al partidului, 
celorlalți oaspeți li se oferă bu
chete de flori, li se adresează urări 
de bun venit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți oaspeți sînt salutați de mi
nistrul transporturilor, Pavel Ște
fan. De asemenea, sînt prezenți 
Cornel Burtică, ministrul comerțu-

luî exterior, Alexandru Sobaru, 
președintele Oficiului Național de 
Turism, Constantin Șendrea, direc
torul general al aviației civile, ing. 
Nicolae Mihăilescu, directorul ae
roportului.

Adresîndu-se oaspeților, tovară
șul Pavei Ștefan a exprimat, în 
numele lucrătorilor din transpor
turi, bucuria că secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători de 
partid și de stat sînt prezenți la 
festivitatea inaugurării aeroportu
lui internațional Otopeni, semn al 
înaltei considerații pe care parti
dul și guvernul o acordă activită
ții lucrătorilor din transporturi. 
TAROM, a spus vorbitorul, a 
asigurat legătura între România și 
peste 21 de țări din Europa, Asia 
și Africa, deservind totodată curse
le aeriene regulate a 13 companii 
aeriene străine.

...Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat să taie panglica inau
gurală. Apoi, în holul mare al ae
rogării, oaspeților le este prezen
tat, cu ajutorul unor machete șl 
grafice, ansamblul de obiective care 
alcătuiesc aeroportul. Directorul 
general al aviației civile dă expli
cații ample asupra gradului de do-

(Continuare în pag. a III-a)

Astăzi se deschid, în sala Palatului 
Republicii din Capitală, lucrările ce
lui de-al V-lea Congres al cooperației 
de consum, eveniment a cărui impor
tanță depășește cadrul organizației 
cooperatiste, înscriind un moment 
semnificativ în viața social-economi- 
că a întregii țări. Timp de două zile, 
cei 2 000 de delegați și 1 000 de invi
tați, reprezentînd pe cei peste 7 mi
lioane de membri cooperatori, vor 
face bilanțul activității desfășurate în 
perioada care a trecut de la prece
dentul congres și vor stabili sarcinile 
de viitor ce revin cooperației de 
consum, în lumina hotărîrilor Con
gresului al X-lea al P.C.R. în legă
tură cu problematica acestui con
gres, un redactor al ziarului nostru 
a avut o convorbire cu tovarășul Du
mitru Bejan, președintele CENTRO- 
COOP.

— Pentru început, v-am ruga 
să vă referiți pe scurt la ceea 
ce vor raporta congresului lu
crătorii cooperației de consum.

— Integrată organic în sistemul 
economiei noastre socialiste, coope-

Convorbire 
cu Dumitru BEJAN 

președintele Uniunii Centrale 
a Cooperativelor de Consum

rația de consum aduce o contribuție 
insemnată la aprovizionarea cu măr
furi a satelor, la sporirea fondului 
central cu produse agro-alimentare, 
la satisfacerea cerințelor de prestări 
de servicii ale țărănimii, traducînd 
astfel în viață politica partidului de 
îmbunătățire continuă a nivelului de 
trai al populației din mediul rural.

Schimbările importante care au 
avut loc în economia țării noastre, ca 
urmare a industrializării socialiste, a 
dezvoltării producției bunurilor de 
larg consum, au creat condiții tot mai 
bune pentru îndeplinirea sarcinii ce
lei mai importante a cooperației de 
consum — dezvoltarea comerțului la

Peste prevederi

OȚEL, FONTĂ, LAMINATE
în două sectoare 

principale ale indus
triei siderurgice — 
oțelării și laminoare 
— sarcinile de plan 
prevăzute pe primul 
trimestru al anului au 
fost depășite, obținîn- 
du-se în plus 18 200 
tone de oțel, 9 900 tone 
laminate finite și 1 600 
tone țevi din oțel. O 
mare parte din spo
rurile realizate se da- 
torește — după apre-

cierile specialiștilor — 
îmbunătățirii indicilor 
de utilizare a agrega
telor. Preocuparea si- 
derurgiștilor pentru 
sporirea producției de 
oțeluri aliate s-a con
cretizat, de asemenea, 
în faptul că, în peri
oada amintită, planul 
a fost depășit cu 7,4 la 
sută.

La rîndul lor, și 
constructorii din a- 
ceastă ramură, care

lucrează la mărirea 
capacităților siderur
gice, au obținut rezul
tate bune. întreprinde
rile de construcții si
derurgice au depășit 
prevederile planificate 
pe trimestrul I, reali- 
zînd în această peri
oadă un volum de lu
crări care reprezintă 
mai mult de 25 la sută 
din cel stabilit să se 
execute în întregul an.

(Agerpres)

sate. în prezent, prin unitățile rurale 
se desface aproape o treime din volu
mul mărfurilor vîndute prin rețeaua 
întregului comerț socialist.

Un loc însemnat în cadrul preocu
părilor cooperației de consum revine 
acțiunii de valorificare a surplusului 
de produse agro-alimentare (ouă, pă
sări, miere de albine, plante medi
cinale etc.). Volumul produselor de 
acest fel cumpărate pentru fondul 
central a crescut, în 1969, față de 
anul 1963. cu aproane 60 la sută.

O dezvoltare considerabilă a înre
gistrat-o sectorul prestațiilor de ser
vicii, volumul lucrărilor pe cap de lo
cuitor crescînd în ultimii 5 ani de 
trei ori. în aproape toate comunele 
țării funcționează secții de croitorie, 
cizmărie, frizerie-coafură, care for
mează, de fapt, profilurile de bază, 
la care se adaugă în numeroase alte 
localități variate meserii. în prezent 
își desfășoară activitatea peste 20 000 
de unități de deservire, în aproape 
150 de profiluri. S-a dezvoltat, tot
odată, rețeaua de brutării sătești.

Congresul ce-și începe astăzi lucră
rile va dezbate pe larg aceste rezul
tate, ca de altfel și multe altele, do- 
bindite de lucrătorii cooperației de 
consum. El va constitui, în același 
timp, un puternic îndemn pentru 
membrii cooperatori, pentru lucrăto
rii din organizațiile cooperatiste de a 
munci mai bine, cu perseverență, 
pentru traducerea în fapt a sarcini
lor care ne revin în etapa următoare.

— Întărind neîncetat legătu
rile cu masele de cooperatori, 
cu întreaga țărănime, organele 
cooperatiste au sarcina să folo
sească din plin marile posibili
tăți care există pentru intensi
ficarea schimbului de mărfuri 
dintre oraș și sat. Ce măsuri se 
intrevăd a fi luate pentru îm
bunătățirea, in continuare, a 
aprovizionării populației cu 
mărfuri variate și de bună ca
litate, pentru eliminarea „golu- 
rilor" care mai apar uneori 
magazine ?

— Sîntem conștient! cu toții — 
la lucrătorul operativ din rețeaua 
desfacere pînă la

in

de 
de 

conducerea

(Continuare in pag. a V-a)

La Uzina metalurgică lași sînt în curs de aplicare măsuri pentru per
fecționarea tehnologiilor de fabricație. Fotografia redă o imagine a 
cercetărilor ce se întreprind pentru trecerea de la sudura normală a 

unor tipuri de țevi la sudura prin curenți de înaltă frecvență
Foto : Gh. Vințilă

Fundamentul juridic
al securității europene

Convorbire cu Pierre COT, președintele Asociației 
Internaționale a Juriștilor Democrați

Pierre Cot, personalitate bine cunoscută a vieții publice din Franța, 
reputat specialist in domeniul dreptului internațional, președintele Aso
ciației Internaționale a Juriștilor Democrați, a împărtășit, intr-o con
vorbire cu corespondentul „Scinteii" Ia Paris, părerile sale cu privire 
la problemele securității europene și la convocarea unei conferințe ge- 
neral-europene consacrată acestor probleme.

— Acum, cînd in opinia publică s-a 
conturat un larg consens cu privire 
la necesitatea organizării unei confe
rințe europene pentru dezbaterea 
problemelor securității și colaborării 
intre toate țările continentului, ce 
importanță atribuiți unei asemenea 
conferințe și ce perspective credeți 
că poate deschide ea popoarelor Eu
ropei ?

— Consider că o asemenea confe
rință ar fi foarte utilă sub aspect 
politic. Firește, nu trebuie să ne fa
cem iluzii că ea va putea rezolva 
dintr-o dată toate problemele securi
tății europene. Dar însăși ideea con
ferinței, întrunirea ei mi se par o 
etapă importantă pe drumul lichi
dării diviziunii “ 
contrară logicii 
altfel, de mult 
siști, împreună 
opiniei publice, 
pentru desființarea concomitentă a 
blocurilor militare — formațiuni peri
mate, a căror existență reprezintă 
un obstacol în calea cooperării euro
pene și internaționale. Personal, con
sider că desființarea blocurilor este o 
condiție indispensabilă spre a se asi
gura o securitate reală în Europa.

Desigur, nu cred că ele pot fi su-

Europei — divizare 
și anacronică. De 

timp juriștii progre- 
cu pături largi ale 
cer să se acționeze

primate imediat. La aceasta se poate 
ajunge numai în cadrul unui proces 
ce presupune, mai întîi, o politică de 
întărire a încrederii reciproce. Or, 
faptul că cea mai mare parte a țări
lor europene se arată dispuse să se 
întîlnească poate constitui o premisă 
pentru restabilirea treptată a acestei 
încrederi. Este semnificativ că in pre
zent chiar și guverne din'Europa occi
dentală, care se opuneau în trecut 
ideii desființării celor două blocuri 
create în perioada „războiului rece", 
acceptă acum, pentru prima oară, 
principiul conferinței europene axate 
pe problemele realizării securității 
Europei. Ele privesc cu seriozitate a- 
ceastă chestiune, considerînd că exis
tă o problemă a securității euro
pene și că aceasta trebuie abordată 
într-un spirit nou, corespunzător cu 
schimbările care s-au petrecut în 
viața politică europeană. Mă refer, 
în primul rînd, la procesul de des
tindere care s-a conturat de cîțiva 
ani în Europa și care continuă. Este 
un fapt că între statele din Estul și

Convorbire realizată 
de Al. GHEORGHIU

(Continuare în pag. aVI-a) <
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DIALOG

CETĂȚEN ESC
„Cele semnalate prin articolul 

dumneavoastră cu privire la ma
nipularea și deprecierea calitativă 
a brinzei telemea constituie pentru 
noi un sprijin direct, ministerul 
luind o serie de măsuri ce vor asi
gura in scurt timp eliminarea tu
turor neajunsurilor, prin introdu
cerea și folosirea generalizată a 
noului ambalaj : cutie de polietile
nă". Aceste rînduri încheie un răs
puns trimis de Direcția industriei 
laptelui din Ministerul Industriei 
Alimentare ca urmare a publicării 
în „Scînteia" nr. 8315 a articolului 
„Telemeaua în suferință", 
tentați să credem că 
a calității necores
punzătoare a pro
duselor lactate, în 
general, și a brin
zei telemea, în spe
cial. ar fi ambala
jul necorespunză
tor și că, o dată 
problema ambala
jului rezolvată, vom 
mînca brînză 
bună. Desigur, 
asemenea 
poate să 
tățească 
de manipulare și 
depozitare. Dar 
ceea ce se întîm- 
plă cu brînză in a- 
ceste operații 
este decît un... 
pliment care 
groașe lipsurile de 
calitate din secto
rul lactatelor. Esen
țialul se petrece în 
sfera producției. 
Iată de ce ne-am 
propus să lărgim 
cadrul anchetei în
cepute cu articolul 
amintit 
cercăm 
frăm 
cauze 
cierii 
acest 
nurilor de consum.

După cum se 
știe, parametrii de 
calitate sînt regle
mentați prin ela
borarea unor stan
darde de stat, 
unor norme 
producție. Sînt res
pectate oare, 
procesul industria
lizării laptelui, nor
mele interne, stan
dardele în vigoare? 
Da și 
pentru 
țeaua 
ajung 
bune, 
consumatori și confirmate de că
tre specialiști prin analize de la
borator. Faptele demonstrează că 
întreprinderile noastre știu să fa
brice produse bune, de un nivel ca
litativ ridicat. Aceasta atestă po
sibilitățile tehnice, măiestria mun
citorilor, tehnicienilor și inginerilor 
care, puse în valoare, dau curs, cu 
responsabilitate deplină, cerințelor 
consumatorilor. în același timp, 
răspunsul este și negativ, pentru 
că numeroase loturi de marfă sint 
respinse, iar altele — de calitate 
inferioară, care nu corespund nor
melor — ajung totuși, pe diferite 
căi, jn comerț, nemulțumind pe 
consumatori.

Să facem mai întîi o precizare t 
Standardul prevede ca telemeaua 
să aibă conținutul In apă de 57 Ia 
sută, grăsime 42 la sută, sare 
sută.

La Inspecția comercială de 
a municipiului București se __
mai multe buletine de analiză a 
unor probe luate din magazine. 
Iată pe scurt ce consemnează : as
pect lipicios, buretos. brînză sfărî- 
micioasă, umiditate 
sare 8,8 la sută etc. 
probe luate de 
„c _ / ‘ ’
telui-Ilfov, n-au 
indica doar 37,6 
iar toate celelalte 
de sare mărit, de 
rii și-ar fi pus în 
reze pe toți consumatorii ! Aceste 
„rezultate" — existența în magazi
ne și depozite a unor, produse sub 
stas — s-au obținut în condițiile în 
care acest depozit a refuzat peste 
40 de loturi de marfă aparținînd Ia 
22 de furnizori din țară. Printre 
principalii „protagoniști", care au 
repetat de cîteva ori livrarea unor 
produse de calitate slabă, remar
căm : industriile laptelui Făurei, 
Vaslui. Bîrlad, Buzău, Babadag etc. 
Analizele loturilor respective au 
indicat variații ale umidității între 
52 și 65 la sută, ale grăsimii între 
29 și 48 la sută, ale sării între 5 
și 7,5 la sută !

Deci, o primă concluzie : nume
roase exemple atestă eă adesea 
normele interne, standardele sint 
nerespectate, produsele ajungînd la 
ronsumator cu o altă valoare decît 
aceea Ia care sînt obligate în
treprinderile. Am discutat cu nume
roși specialiști desnre calitate, ca 
atribut esențial al unei activități 
economice eficiente. Toți au fost 
unanimi în a aprecia că. preocuoați 
de îndeplinirea sarcinilor cantitati
ve. unii producători au abdicat de la 
îndatorirea de a realiza produse de 
calitate, pe care conștiința de fău
ritori ai unor bunuri materiale în 
folosul întregii societăți o impune. 
Care sînt cauzele reale ale unor a- 
semenea carențe ? Dezbaterile or
ganizate de Ministerul Industriei 
Alimentare, cu directorii, inginerii- 
șefi șf șefii serviciilor C.T.C. de Ia 
fabricile de produse lactate, ne-au 
oferit prilejul să relevăm o parte 
din ele.

Asigurarea calității produselor 
constituie un proces amplu, care 
începe cu definirea cerințelor și a- 
sigurarea cu materii prime, cu 
stabilirea fazelor tehnologice, con
tinuă cu execuția propriu-zisă și 
se încheie cu verificarea compor
tării în consum. Materia primă 
pentru producerea mult discutatei 
brînze telemea este, după cum 
bine se știe, laptele de oaie sau de 
vacă. Se constată că adeseori lap
tele nu este preluat la timp sau 
se primește indiferent cită grăsime

Am fi 
singura cauză

are, iar bidoanele și cisternele — 
mijloacele de transport al laptelui
— nu sint bine curățate. Toate aces
te defecțiuni aparțin chiar benefi
ciarilor — întreprinderile de pro
duse lactate Conținutul în apă, 
grăsimi, gradul de igienizare a lap
telui sint de cele mai multe ori 
altele decît cele prevăzute in stan
darde. Tn asemenea cazuri, vina o 
poartă ‘__ ______________
I.A.S. în județul Ilfov, de pildă
— ne
M.C.I. — s-a livrat 
producție anuală de lapte fără res- 
?ectarea tuturor caracteristicilor,
ncepînd de aici, este evidentă tre-

Ministerul Comerțului Interior pen
tru a se admite pasteurizarea doar 
a jumătate din cantitatea de lapte 
folosită pentru brinzeturi, deși stan
dardul prevede pasteurizarea lui in 
totalitate. Motivul ? Lipsa utila
jelor. Menționăm că pentru asigu
rarea condițiilor materiale necesare 
acestor operații s-a dispus de un 
răgaz de trei ani !

Toți meșterii au fost de părere — 
și ne-au demonstrat, oferindu-ne 
produse excelente — că înlăturarea 
acestor deficiențe ar permite, in 
condițiile actualelor standarde, ob
ținerea unor bunuri de calitate. Un 
roi de mare importanță ii are in

ponsabilității și factorului conștiin
ță, de către toți producătorii, ince- 
pind .cu conducătorii fabricilor și 
terminind cu fiecare lucrător, se pot 
asigura, în cantități tot mai mari, 
produse de bună calitate — premisă 
materială importantă a bunăstării 
generale. In acest sens, printr-o in
tensă activitate educativă, această 
verigă — controlul — poate con
tribui — pe calea explicării și tra
gerii la răspundere a celor vinovați 
de nerespectarea procesului tehno
logic, a standardelor — la ridicarea 
nivelului conștiinței profesionale și 
civice.

In toiul dezbaterilor despre cali- 
produselor

în obiectiv: calitatea produselor lactate
mai 
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măsură 
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adevăratele 
ale depre- 
calității în 

sector al bu-

a 
de
în

Nu. 
că în 

comercială 
și produse 
apreciate de

Da.
re-

o

Q

O

*
■SBrînză bună
din burduful

>•

neglijenței ?
MEȘTERII CU EXPERIENȚA DEMONSTREAZĂ CĂ ÎNTREPRINDERILE 
AU TOT CE LE TREBUIE PENTRU A FABRICA PRODUSE DE CALITATE
INDISCIPLINA TEHNOLOGICA, NEGLIJENȚA, LIPSA DE CONTROL SÎNT 
CAUZELE REALE ALE ABATERILOR DE LA NORMATIVE
CUM POT FI CONSERVATE CALITĂȚILE LAPTELUI IN GHEȚĂRII... CALDE ?

tatea 
lactate, la depozi
tul I. L...............
Capitală
70 de butoaie cu te
lemea de la Indus
tria laptelui — Pia
tra Neamț. La dis
poziția ministrului 
industriei alimenta
re, o echipă for
mată din specialiști, 
aflați in sală, a 
fost însărcinată să 
facă analiza de la
borator a acestui 
lot. Rezultatul ? 
Procentul de grăsi
me real a fost 35,8 
(față de 40-42, cit 
este prevăzut în
standard 1) Iată 
deci că, chiar în
timp ce se dezba
teau problemele ca
lității produselor 
lactate, unele uni
tăți ale industriei 
alimentare 
permis să 
produse 
punzătoare.

în legătură cu 
problemele dezbă
tute ar mai ti mul
te de spus. Ne vom 
mărgini să enume
răm cîteva din 
greutățile între
prinderilor din in
dustria laptelui care 
împiedică uneori 
desfășurarea nor
mală a activității : 
1. calificarea insu
ficientă a unor lu
crători ; 2. lipsa
unor mijloace de 
transport, instru
mente de măsură, 
aparate etc. ; 3. po
sibilități reduse, la 
nivelul 
dorii, de a cointe
resa sau sancționa, 
după caz, pe recep- 

4. ineficienta contro-

Ilfov din 
au sosit

și-au 
livreze 

necores-

întreprin-

4 la

stat 
află

60,5 la sută.
Nici cele cîteva 

la depozitele 
,Obor“, aparținînd Industriei lap- 

corespuns : una 
la sută grăsime, 
aveau conținutul 
parcă producă to- 
gind să saramu-

cerea cu seninătate peste „amănun
te" considerate esențiale de orice 
gospodar priceput in prepararea 
brînzeturilor. Astfel, degradările ca
litative au loc pe întreaga filieră a 
producției. Chiar și o operație 
extrem de simplă, cum este 
răcirea laptelui după muls — con
diție esențială pentru evitarea dez
voltării bacteriilor — este ignorată. 
Mulți motivează că nu au mijloace, 
deși nu e prea mare filozofie să or
ganizeze o ghețărie. Culmea este că 
„argumente" găsesc chiar și cei ce 
dispun de instalații speciale de ră
cire (I.A.S. Arad, Aradul Nou, Sa- 
lonta, Bistrița. Techirghiol. Pante- 
limon etc.), dar care în virtutea 
unor așa-zise rațiuni economice re
fuză cu îndărătnicie să le foloseas
că. Consecința tuturor acestor de
ficiențe — localizate fie la agricul
tură, fie la industrie — este depre
cierea materiei prime și deci a 
produselor finite. Discuții intre 
părți au fost destule, la fel și pro
misiuni de înlăturare a neajunsu
rilor. Nu s-a trecut însă la măsuri 
obligatorii pentru păstrarea carac
teristicilor, a normelor de calitate.

Axate in special pe asemenea 
cauze, intervențiile producătorilor 
au eludat, din păcate, aspec
tele care țin de nerespectarea fa- 
zelor-procesului tehnologic. Cu aju
torul specialiștilor ministerului 
a numeroși meșteri c— 1----
nemijlocit, 
ducție, am 
tui gen de 
producerea 
respectării

■ ’ i și
care lucrează 

de ani de zile, în pro- 
întocmit o listă a aces- 
abateri. care au dus Ia 
— chiar în condițiile 

__ ,____ conținutului în apă, gră
simi și sare prevăzut în standarde 
— a unor brinzeturi — în special 
telemea — de proastă calitate : a) 
nepasteurizarea laptelui ; b) neres
pectarea din neglijență sau comodi
tate a temperaturii de coagulare sau 
de saramurare : c) lipsa de igienă in 
executarea operațiunilor ; d) înce
tinirea sau grăbirea nejustificată 
a procesului de fermentație ; e) 
nerespectarea condițiilor de sărare 
și ambalare etc. Din aceste două 
categorii de deficiențe (legate de 
materia primă și de fabricație) care 
generează „minusurile" de calitate, 
nici una nu poate fi pusă pe seama 
dotării tehnice. Ele se datoresc ne
glijențelor. indisciplinei tehnologice, 
superficialității și lipsei de răspun
dere. singurele și adevăratele cau
ze ale grosolanelor abateri de Ia 
normative.

Iată, foarte succint, cîteva afir
mații ale unor lucrători cu expe
riență, meșteri aprecia ți : „Negre
șit, din lapte acru, zăcut sub do
goarea soarelui, nu poate ieși brin- 
ză bună. In afară de asta, brinza 
nu se face cît ai bate din palme. 
Trebuie respectate anumite faze. 
Forțînd procesul tehnologic, brin
za va ieși pe piață „necoaptă" ; 
„Surplusul de zer din brînză tre
buie scurs în timpul f..’. ' " '
ceea ce in foarte multe cazuri 
se face 
ge în 
„Fermentația ----------- ,
de temperatură produc găuri ca de 
șvaițer In telemea" Am consemnat 
multe alte opinii asemănătoare care 
demonstrează că ignorarea unor 
prescripții tehnologice obligatorii a 
devenit regulă în unele întreprin
deri.

Trebuie să spunem că. uneori, 
chiar Ministerul Industriei Alimen
tare. prin derogările care le solicită, 
deschide portițe degradării. Este 
cazul recentei intervenții pe lingă

această privință controlul — im
portantă funcție de conducere, pir- 
ghie a dezvoltării producției. De 
modul de organizare, de exigența 
controlului tehnic de calitate, de 
gradul in care la această verigă 
este înrădăcinată ideea responsabi
lității, a conștiinței datoriei față de 
beneficiari (in ultimă instanță față 
de cumpărători) depinde în cea mai 
mare măsură respectarea normelor 
de calitate. Pentru că, se știe, în a- 
provizionarea populației cu unele 
produse alimentare mai există lip
suri, pentru înlăturarea cărora se 
fac eforturi evidente. în condițiile 
unei abundențe de produse și sor
timente. nerespectarea parametrilor 
de calitate va fi. desigur, sancțio
nată direct pe seama producători
lor, pentru că nimeni nu va fi dis
pus să achiziționeze mărfuri proas
te. In prezent — prevalîndu-se de 
faptul că, în unele situații, alterna
tiva unei alegeri lipsește, iar con
sumatorii sînt nevoiți să cumpere 
ceea ce li se oferă — diverși pro
ducători își permit să „pompeze" 
pe piață mărfuri de slabă calitate, 
în condițiile actuale, asemenea ne
glijențe capătă, deci, o gravitate 
deosebită. Numai prin înțelegerea 
deplină a rolului hotăritor al res-

ționerii-șoferi;
lului sanitar asupra modului în care 
unele C.A.P. și I.A.S. respectă reguli
le de recoltare a laptelui; 5. 
insuficient al personalului 
:are superioară etc. Dacă 
relatate in prima parte a 
țin, în mod nemijlocit, de întreprin
deri, deficiențele enumerate mai sus 
trebuie rezolvate de Ministerul In
dustriei Alimentare, care, conform 
legii privind asigurarea și contro
lul calității produselor, are îndato
rirea de a crea condițiile tehnice și 
materiale pentru realizarea unei 
producții de înaltă calitate, de a 
înzestra unitățile cu aparatură de 
măsură și control, de a perfecționa 
metodele de control Ridicarea cali
tății produselor, realizarea de pro
duse cu caracteristici tehnico- 
economlce superioare, corespunză
toare standardelor și cerințelor ac
tuale, trebuie să constituie o pre
ocupare de prim ordin, una din 
sarcinile de cea mai mare însem
nătate a tuturor muncitorilor, teh
nicienilor, inginerilor și specialiști
lor din acest sector al industriei ali
mentare.

numărul 
cu califi- 
aspectele 
anchetei

George POPESCU

BUN PENTRU...
INUNDAȚIE

fabricației, 
nu 

și atunci zerul se scur- 
sacoșa cumpărătorului" : 

anormală, variațiile

„M-am mutat, la 2 mar
tie ac., intr-un aparta
ment dintr-un bloc nou, 
construit de șantierul 
local al întreprinderii ju
dețene de construcții și 
montaj Vilcea — ne scrie 
Petre Potoroacă din Dră- 
gășani, str. T. Vladimi- 
rescu nr. 444 bis, ap 8. 
Blocul a fost recepționat 
in prealabil de către 
l.G.O.-Drăgășani, care 
l-a declarat, fără nici o 
rezervă, bun de locuit. Cit 
de bine a fost recepțio
nat și luat in primire a- 
cest imobil, vom 
mai jos. Mă voi 
doar la starea 
mentului meu.
să se creadă nici o clipă 
că este vorba doar de un 
caz izolat. Peretele dintre 
cele două camere este 
complet ud și plin de mu
cegai ; caloriferele — a- 
mindouă — curg continuu, 
situație care mă obligă, in 
scopul evitării inundării 
imobilului, să stau tot 
timpul cu diferite vase 
sub ele. iar noaptea să 
pun ceasul să sune la fie
care 3 ore. pentru a mă 
trezi ca să le golesc de 
apă ; robinetele de la bu
cătărie curg, de asemenea, 
fără contenire, chiar șt a- 
tunci cînd sînt închise, 
provoctnd o enormă risi
pă de apă. Am semnalat.

vedea 
referi 

aparta- 
tără insă

(De la corespondentul „Scînteii")

în-

Tg.

magazin
la care 
preciza- 

form că-

firește, să găsim 
„reorganizări" 
tov. A. Ivan, di- 
comerț-mixt
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în 47 de mutări..
comerciale

Cum sint folosite
în orașul

Zilele trecute am întreprins un 
raid-anchetă prin unitățile O.C.L 
și T.A.P.L. ale municipiului Tg. Jiu 
Ne-am propus să urmărim cum este 
folosit spațiul comercial, ce preo
cupări au comercianții și edilii, 
pentru a-1 adapta cît mai bine de
servirii populației. Dar — surpriză I 
— ce am constatat ? Acolo unde 
știam că se află magazinul „Rom- 
srta" am găsit „Femina", în lo
cul „Feminei" l-am intîlnit pe 
„Adam", care, la rindul lui, cedase 
spațiul magazinului de țesături din 
bumbac. „Romarta" am descoperit-o 
în locul fostului magazin de foto- 
muzică, mutat și el, în spațiul ma
gazinului de mătăsuri, care cedase 
firma altei unități ș.a.m.d. Un ade
vărat vîrtej al mutărilor, în care 
intră nu mai puțin de 47 de unități 1 
Ca lucrurile să fie și mai clare ci
tăm mai jos din planul de măsuri 
pentru „reorganizarea, reprofilarea 
și modernizarea rețelei comerciale* 
întocmit pentru perioada 1 februa
rie—1 mai 1970 : „Organizarea unui 
magazin de tricotaje, prin desfiin
țarea magazinului „chimicale" din 
strada Victoriei ; înființarea unui 
magazin de piese de schimb radio 
și televizoare în locul rămas dis
ponibil prin mutarea 
de țesături bumbac ; 
magazinului de 
lux") în scopul 
zinului cu firma 
rea magazinului 
țiul deținut de 
confecții din strada Tudor Vladimi- 
rescu : mutarea depozitului de con
fecții în spațiul deținut de către 
serviciul administrativ ; mutarea 
magazinului radio în locul deținut 
de magazinul de jucării ; mutarea 
magazinului de jucării în locul de
ținut de magazinul radio etc. etc". 
Ne oprim aici, pentru a nu tran
scrie în întregime cele 6 pagini care 
cuprind, în total. 51 de asemenea 
măsuri.

Sîntem convinși că rețeaua co
mercială a municipiului Tg. Jiu are 
nevoie de anumite reorganizări, de 
profilarea și modernizarea unor uni
tăți pentru a corespunde cît mai 
bine solicitărilor cumpărătorilor. A- 
semenea acțiuni sînt necesare și 
apreciate de public. Amintim. In 
acest sens, cîteva acțiuni lăudabile 
ale O.C.L. Tg. Jiu. menite să ducă 
într-adevăr la o mai bună deser
vire a populației. dar care, din pă
cate. au termen de realizare pînă la 
1 august : este vorba de reorgani
zarea a 6 magazine alimentare în 
sistemul de autoservire ; de înfiin
țarea a 6 noi centre pentru pro
duse lactate (nînă acum in Te. Jiu 
nu erau decît 3 asemenea unități !) ; 
de construirea unor chioșcuri cu ră
coritoare și produse alimentare în 
zonele populate ale orașului. în sne- 
cial vara. Efortul conducerii O.C.L. 
pentru dezvoltarea rețelei comer
ciale este evident. Dar. de aici și 
pînă la „jocul de șah", pînă la a- 
ceste mult prea numeroase schim
bări de domiciliu este, fără îndo
ială. o cale lungă. asemenea

magazinului 
desființarea 

chimicale („Alba- 
organizării maga- 

„Tricotaje" ; muta- 
„Căminul" în spa- 
către depozitul de

spațiile comerciale 
Tîrgu-Jiu
vîrlej presupune, în mod logic, fără 
a mal fi nevoie de nici o demon
strație specială, cheltuieli conside
rabile, un mare număr de magazine 
închise in perioada de mutare și. 
fără îndoială, derularea cumpărăto
rilor nevoiți să piardă timp tot cău- 
tind unde s-a mutat cutare sau cu
tare magazin.

Am încercat, 
mobilul acestor 
tr-o discuție cu 
rector al O.C.L.
Jiu : „Am urmărit o mai bună fo
losire a spațiului comercial, care 
este în prezent de 10 114 mp și cu
prinde 151 unități. Cheltuieli ? Din 
fondurile de mică mecanizare... Nu 
se pierde prea mult timp cu mu
tatul pentru că toate reorganizările 
se tac foarte rapid. Cumpărătorii 
nu au cum să fie derutați pentru 
că, în general, magazinele care se 
mută nu se află la distanță prea 
mare unele de altele. Ne-am gîn- 
dit insă că aceste mutări vor duce 
Ia creșterea vînzărilor pentru că și 
marfa pare alta într-un 
nou".

Din planul de măsuri 
ne-am referit, am reținut 
rea din ultimul aliniat, con 
reia, pentru toată această reorga
nizare se va cere avizul consiliului 
popular municipal. Iată-ne deci la 
cei care au. în ultimă instanță, cu- 
vîntul hotăritor. Tov. Stelian 
nescu, prim-vicepreședinte al 
siliului popular municipal, 
mărturisește că abia acum 
teva zile a primit planul, 
misia permanentă de comerț și 
cooperație a municipiului urmea
ză. după cum ne declară din- 
sul, să stabilească un colectiv care 
să se deplaseze la fiecare unitate 
comercială în parte și să ia pe loc 
măsurile ce se impun în vederea 
dezvoltării și perfecționării rețelei 
comerciale.

— Bine, dar s-a 
Uzarea acestui plan

— Nu cred eă 
toate mutările. Noi 
tr-adevăr, să facem unele schim
bări, dar lucrăm la un studiu pri
vind extinderea rețelei comerciale 
și în cartierele periferice, unde nu 
stăm prea bine.

Totul este deci foarte clar. Con
ducerea O.C.L. întocmește un vast 
plan, trece la îndeplinirea lui și, 
cînd ajunge la jumătate anunță și 
consiliul popular municipal. Aici se 
fac în schimb studii de perspec
tivă în cu totul altă viziune, ceea 
ce va determina, fără îndoială, alte 
mutări. Tema folosirii spațiului co
mercial la Tg. Jiu este departe de 
a fi epuizată prin ceea ce am con
semnat noi pină acum. Dar. consi
derăm deosebit de actual ca tocmai 
„mania" schimbărilor, a reorganiză
rilor să constituie, în cel mai scurt 
timp, obiectul de studiu al comi
siei permanente amintite.

ia- 
con- 

ne 
cî- 

Co-

și trecut la rea- 
!
erau necesare 

intenționăm, m-

Mihail DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteii
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— Repede, situațiile !...
Desen de Eugen TARU

ASTEAPTĂSÂHE
»

La o distanță de numai 100 km 
de Capitală, și la 44 km de 
Ploiești, se află o stațiune bal- 
neo-climatericâ pe nedrept ținu
tă sub obroc : Slănic Prahova. 
Pentru a susține ideea de „loc 
tămăduitor" vom apela la datele 
unui studiu întreprins în 1968 pe 
un lot de 50 de bolnavi localnici, 
care au urmat tratament balnear 
la Slănic. Ce s-a constatat după 
o examinare clinică la circa 3 
luni după cură ? Din 45 sufe
rinzi de reumatism degenerativ, 
la 32 s-au constatat ameliorări 
nete, 8 cazuri au rămas stațio
nare ; din 5 cazuri de gineca- 
pate, la 4 s-au constatat ame
liorări certe (aceste date au fost 
comunicate la o sesiune științi
fică la Sinaia, anul trecut, de 
dr. Fedon Grigoropol). In ce pri
vește nămolul de la Slănic Pra
hova, o adresă de la sanatoriul 
balnear Gura Ocniței (Dîmbovi
ța) care folosește nămolul (îm
pachetări) la tratamentul copii
lor cu infirmități motorii loca
lizate pe neuronul motor perife
ric îl recomandă ca un valoros 
factor termo-terapic și chimico- 
terapic.

Am insistat asupra valorii de 
tratament a Slănicului tocmai 
pentru că se află foarte aproape 
de două mari centre urbane (Ca
pitala și Ploieștiul), unde zeci și 
sute de bolnavi au posibilitatea, 
datorită distanței scurte, să-și 
îngrijească mai ușor sănătatea. 
Menționăm că. datorită eforturi
lor pe care în prezent le fac 
gospodarii județului Prahova, in
stalațiile existente de cură pen
tru băi calde cu apă minerală, 
de băi reci în Iac și ungeri cu nă
mol, de ștrand pentru aero și 
helioterapie vor fi mai bine 
întreținute.

Dar Slănicul de Prahova este, 
în același timp, un centru turis
tic care îți oferă lucruri ine
dite. Unde se mai pot admira 
monumente ale naturii ca mun
tele de sare sau Grota Miresei ? 
Ajuns în stațiune, ai posibilita
tea să intri în „catedralele" 
linei, la 200 m sub pămînt. 
parcurgi galerii șl abataje 
pereți de sare în care sînt
cruntate tot felul de arabescuri. 
Salina este iluminată electric pe 
cei 1 600 m lungime, iar tempera
tura Interioară este constantă 
(plăcută pe caniculă : 13—14 
grade). Turistul dornic de 
noi și noi surprize are prilejul 
să găsească în împrejurimi, la 
Piatra Verde, un depozit de 
marnă cu urme de așezări ome
nești din secole îndepărtate, să 
viziteze mînăstirile Zamfira și 
Suzana, să vadă ruinele castru- 
lui roman de la Dragna. Și mai 
apoi poate pleca cu autobuzul 
mai departe, în Ciucaș, la fru
moasa cabană Muntele Roșu.

întreprinderea I.S.B.C. Sinaia, 
care din acest an gospodărește 
Slănicul, face amenajări febrile 
pentru sezonul estival, spații de 
cazare în 
menajate 
spații se 
dispoziția 
struirea unui modern hotel anul 
trecut. Autoturiștii pot circula 
în bune condiții, pentru că șo
selei i se fac în prezent repa
rațiile necesare ; se vor.asigura, 
de asemenea, spații de parcare 
a mașinilor.
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căsuțe și vile bine a- 
(200 de locuri). Aceste 
adaugă celor puse la 

turiștilor prin con-

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
imediat, toate acestea 
maistrului de șantier Ar- 
geșanu. șefului de lot, ing 
Vărzaru. precum șt con
ducerii l.G.O. Dar eu am 
vorbit, eu am auzit. Nu-i 
păcat oare de banii in
vestiți de stat în această 
construcție și de cei care 
vor mai trebui cheltuiți 
pentru remedierea tutu
ror stricăciunilor produse 
prin neglijență ?“

CE SPORT 
PREFERAȚI?

O scrisoare semnată de 
mai mulți părinți ai unor 
elevi de la școala genera
lă Rătești-Buzău ne adu
ce la cunoștință următo
rul fapt :

„In apropierea școlii 
din sat a existat, de mai 
bine de 20 de ani, un te
ren de sport destinat ele
vilor și tinerilor j săteni. 
Pe acest teren, unde se 
țineau și orele de educa
ție fizică ale școlarilor, 
șt-au dezvoltat gustul 
pentru sport numeroși ti
neri. care au făcut, cu 
timpul, dintr-un sport sau 
altul, o adevărată pasiu
ne In ziua de 21 martie 
ac., am fost cu toții, 
însă, martorii unui fapt 
incredibil. Din dispoziția 
conducerii C.A.P. Berea, 
de care ține și satul nos
tru, terenul de sport a 
fost arat de la un capăt 
la altul, distrugindu-se

pentru totdeauna amena
jările care datează de 20 
de ani (terenul de volei, 
pista de alergări, groapa 
de sărituri ș.a.m.d.) Fap
tul a uimit și a mîhnit 
întregul sat Unde vor 
mai face, de acum înain
te, sport școlarii și tinerii 
noștri 7 Pe maidan ?“

TELEFONIE 
FĂRĂ FIR

Conducerea serviciu
lui medico-sanitar Tur- 
nu-Severin a adresat re
dacției o, sesizare, sem
nată de director, dr. A- 
lexandru Tutu. în care se 
arată :

„Din cauza unor lucrări 
de electrificare 
recent, postul 
ce deservea ; 
noastră a lost 
Am considerat 
măsură ca avind caracter 
provizoriu. dar timpul 
'îndelungat care s-a scurs 
de atunci ne-a determi
nat să adresăm la 7 ia
nuarie a c o scrisoare con
ducerii direcției jude
țene PT.TR.. solicitind 
repunerea lui urgentă in 
funcțiune. Instituția res
pectivă nu ne-a onorat, 
insă, pînă acum, nici mă
car cu un răspuns. ~ 
clinica noastră 
vește circa 12 000 de ce
tățeni. Cum e de înțeles, 
nu rareori se ivesc și ca
zuri urgente, la consult

executate 
telefonic 

policlinica 
suprimat 

această

Poli- 
d e ser

se prezintă și bolnavi în 
stare gravă, care trebuie 
transportați fără intirzie- 
re la spital în astfel de 
situații, pentru a chema 
mașina „Salvării" sîn- 
tem nevoiți să ne depla
săm pe jos, o distantă 
considerabilă, pină la ga
raj. Aceasta, fără să mai 
vorbim de faptul că. prin 
desființarea postului tele
fonic, sin tem lipsiți de 
posibilitatea de a tine o 
legătură permanentă cu 
cele șase dispensare me
dicale de întreprindere 
subordonate policlinicii 
noastre. Pentru tovară
șii din conducerea direc
ției județene P.T.T.R 
toate aceste considerente, 
ce le-au fost aduse la 
cunoștință, sînt nare lip
site de importanță ?“

liul municipal al sindica
telor București, care a e- 
fectuat cercetările cu
venite : „Sus-numitul a 
fost angajatul uzinei „Vul
can" pină la data de 
octombrie 1969, 
părăsit unitatea 
o formă legală 
cu seamă, fără 
șantierului obiectele 
inventar (în valoare
720 lei) ce l-au fost în
credințate. la angajare, 
pe bază de proces-verbal". 
Așadar, nu uzina îi este 
datoare sus-numitului, ci 
invers Să fi uitat oare 
acest lucru semnatarul 
scrisorii ? Șt dacă admi
tem. prin absurd, că a ui
tat să predea obiectele 
respective, de ce a dat 
oare bir cu fugiții înain
te de a-și face formele le
gale de plecare din în
treprindere ?

31 
cînd a 

fără nici 
și, mai 
a preda 

de 
de

plată, fiind virați în con
tul O.C L. „Tehnometal". 
Dar, in luna mai 1969, 
după ce achitasem toate 
ratele, am fost anunțată 
că mai am de plătit o 
sumă de bani, pentru 
două rate neachitate. Cum 
așa ? $i am început a- 
lergătura. „A fost o în
curcătură — m-au asigu
rat cei de la O.C.L. 
nometal" Nu mai 
de plătit nimic" Și mi-am 
văzut liniștită de treabă 
pină fn decembrie, cînd 
primesc acasă o adresă — 
de la aceeași întreprin
dere — prin care sint so
mată să achit urgent 
1 517 lei (plus penalizări
le legale) pentru... cîteva 
rate restante Asta e și 
mai și — mi-am zis — 
și m-am dus din nou. o 
dată, de două ori. de trei 
ori. la O C L„ ca să mi se 
spună în cele din urmă 
că debitul meu este de 
517 lei (și nu de I 517 lei). 
Am contestat, bineînțe
les. și acest debit, dar lot 
degeaba Caută acul în 
carul cu.. harababură ! 
După atita alergătură și 
timp pierdut — se împli
nește curînd anul de cînd 
umblu să lămuresc a- 
ceastă chestiune — îmi 
pun întrebarea: Oare 
O.C.L. „Tehnometal" - 
București nu are datoria 
să țină o evidență strictă 
a tuturor sumelor de 
bani încasate și neînca- 
sate de la debitori 7 E 
vorba doar de bani și nu 
de simple hîrtii".

„Teh- 
aveți

OMISIUNE 
CONVENABILĂ

Necula A Nicolae din 
comuna Izbiceni. județul 
Olt, ne-a scris, nu de 
mult, că uzina „Vulcan" 
din București — al cărei 
salariat a fost ca lucră
tor pe un șantier din Co
rabia — nu i-a achitat 
tonte drepturile de sala
riu cuvenite .Menționez 
că eu nu sint dator cu ni
mic față de uzină și re
ținerea banilor (450 de 
lei) s-a făcut în mod a- 
buziv".

lată ce ne răspunde, la 
această sesizare, Consi-

ACUL DIN CARUL
CU... HARABABURĂ

Prof. Lucia Pîslaru din 
București str Clucerului 
34. sectorul 7, ne scrie : 

1967 
tele- 
rate.

in- 
fost

sectorul 7. ne s
„La 28 octombrie 

mi-am cumpărat un 
vizor, cu plata in 
Potrivit contractului 
cheiat. banii mi-au 
reținuți, cu regularitate, 
lună de lună pe statul de
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Inaugurarea oficială

a aeroportului internațional

„București-Otopeni"
(Urmare din pag. I)

tare a aeroportului, asupra princi
piilor tehnice și constructive care 
au stat la baza realizării întregii 
lucrări. în conceperea și edificarea 
complexului de lucrări — realizat 
de întreprinderea de construcții 
speciale a Ministerului Transpor
turilor, după proiectul unui colectiv 
de specialiști ai Institutului de 
proiectări-transporturi, avînd ca 
șef de proiect pe ing. Vasile Iacob, 
— a modernei aerogări — al cărei 
proiect a fost elaborat de un co
lectiv de specialiști condus de arh. 
Cezar Lăzărescu — s-a avut în ve
dere apariția pe căile văzduhului 
a unor aparate supersonice de mare 
capacitate, dezvoltarea masivă a 
transportului cu avioane a turiști
lor și sporirea exigențelor de con
fort solicitate de călători în aero
gări.

Răspunzînd unor cerințe impuse 
de dezvoltarea transporturilor in
terne și internaționale, aeroportul 
„București-Otopeni" este o conse
cință a extinderii rețelei aeriene 
internaționale deservite de aviația 
românească, rețea care este în 
prezent de două ori și jumătate 
mai mare decît lungimea liniilor 
existente acum zece ani și care se 
va dubla în următorul deceniu prin 
deschiderea unor noi linii interna
ționale deservite de compania ro
mânească TAROM. Prin folosirea 
noului nod aerian, liniile dintre 
nordul Europei și Orientul Apro
piat se scurtează cu circa 800 km, 
„Otopeni" fiind în același timp un 
avantajos punct de escală și de 
alimentare cu carburanți. Anual, 
aeroportul va putea primi circa 
1 100 000 de călători, revenind 
500—700 pasageri în orele de vîrf 
,ale zilei. Tuturor acestora, con
structorii s-au îngrijit să le asi
gure condiții bune de confort.

...Se iese pe platforma de îmbar
care a pasagerilor. în partea stingă 
se înalță, alături de clădirea aero
gării, făcînd corp comun cu ea, 
pavilionul tehnic cu trei niveluri și 
turnul de control cu opt etaje, 
înălțat cu 47 m deasupra pămîn- 
tului, în care este concentrat în
tregul proces de dirijare de către 
specialiști, de la moderne panouri 
electronice, a activității aeronau
tice.

De aici se observă, de asemenea, 
aerogara de mărfuri, cu o supra
față de 3 000 mp și o capacitate a- 
nuală de 7 000 tone, depozitul de 
carburanți, cu un volum de 9 000 
mc, precum și pista de aterizare- 
decolare.

Se vizitează apoi salonul de pri
miri oficiale.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți condu
cători de partid și de stat fac 
aprecieri cu privire la aspectul 
aeroportului, calitatea lucrărilor, 
valorificarea spațiilor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu îi felicită pe 
proiectanți, pe arhitecți, pe con
structori cu prilejul inaugurării 
aeroportului pentru această creație 
modernă, pe măsura cerințelor 
economiei noastre, a exigențelor 
tehnicii actuale.

Secretarul general al partidului 
apreciază că această reușită lu
crare obligă Ministerul Transpor
turilor să se ocupe cu toată atenția 
de dezvoltarea flotei aeriene pro
prii, să ia contacte cu cît mai 
multe companii străine pentru a 
se folosi din plin capacitatea și 
calitățile acestui aeroport modern. 
Se recomandă studierea și valori
ficarea posibilităților de dezvoltare 
a unor activități în cooperare cu 
societăți de navigație aeriană in
teresate. De asemenea, se insistă 
asupra necesității de a se între
prinde cele mai eficace măsuri 
pentru ca aeroportul să poată asi
gura deservirea complexă, irepro
șabilă a avioanelor, corespunzător 
cerințelor moderne, să se facă to
tul pentru o exemplară siguranță 
a circulației, la nivelul celor mai 
mari aeroporturi internaționale. 
Prin complexul de măsuri ce se 
vor lua, a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, aeroportul 
„București-Otopeni" trebuie să asi
gure rentabilizarea activității sale.

Felicitîndu-i încă o dată 
constructori, tovarășul
Ceaușescu a ținut să aprecieze 
contribuția pe care și-au adus-o 
la înfăptuirea acestui edificiu or
ganizația municipală de partid 
București, ostașii din forțele noas
tre armate, tineretul Capitalei mo
bilizat de organizația U.T.C.

pe 
Nicolae

în încheierea vizitei, conducă
torii de partid și de stat au par
curs în mașini pista aeroportului. 
Prin dimensiunile și caracteristicile 
sale, pista de decolare-aterizare 
a aeroportului „București-Otope- 
ni“ este capabilă să primească cele 
mai moderne tipuri de avioane 
existente pe liniile internațio
nale. Aceasta 
același timp ca 
internațional să fie preluat de noul 
aeroport, cel de la Băneasa urmînd 
să asigure traficul intern de călă
tori și mărfuri, în continuă creș
tere.

în lungime de 3 500 metri, ase
mănătoare cu mărimea căilor de 
rulare de pe alte aeroporturi in
ternaționale, pista de la Otopeni 
are o rezistență de 45 tone pe roată 
izolată, fiind aptă pentru ateriza
rea și decolarea turbopropulsoare- 
lor și turboreactoarelor intrate re
cent în dotarea companiilor ae
riene din lume, printre care I.L.-62, 
Boeing-747, Trident, precum și a 
ultimelor aparate aflate în stadiul 
de construcție sau încercări — 
A.N.-22, Concorde, Lockheed-1 011 
și altele.

Aeroportul internațional „Bucu- 
rești-Otopeni" constituie în același 
timp un omagiu adus acum, în 
preajma aniversării semicentena
rului aviației civile românești, ma
rilor înaintași, cutezătorilor înălți
milor. tuturor celor care în patria 
lui Aurel Vlaicu și Traian Vuia au 
ilustrat capacitatea de a crea și 
gîndi îndrăzneț.

Miile de bucureșteni prezenți la 
inaugurarea oficială a noii „porți 
aeriene a țării" au salutat cu en
tuziaste ovații, cu îndelungi 
aplauze pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe ceilalți conducători 
de partid și de stat, exprimîndu-și 
dragostea și recunoștința față de 
partid, pentru preocuparea stator
nică de a asigura dezvoltarea con
tinuă, multilaterală a României so
cialiste, traducerea în viață a o- 
biectivelor Congresului al X-lea, 
îneît pretutindeni pe plaiurile țării 
să se înalțe noi edificii ale civili
zației și progresului 
semne ale hărniciei 
poporului român.

va permite în 
întregul trafic

socialist ca 
și talentului

(Agerpres)

LUCRĂRI AGRICOLE LA TIMP
Șl DE CALITATE SUPERIOARĂ!
i

(Urmare din pag. I)

oră la care se programează, în conti
nuare, și alte ședințe. în ziua de 7 
aprilie, de exemplu, se discuta într-o 
ședință de consiliu problema loturi
lor aflate în folosința cooperatorilor. 
Or, pentru aceasta sînt chemați din 
cîmp inginerul agronom, brigadierul, 
unii șefi de echipă, ceea ce, evident, 
duce la dereglarea activității, scapă 
de sub control efectuarea lucrărilor, 
are efecte negative în ceea ce pri
vește calitatea. La cooperativa agri
colă Balta Doamnei, același județ, s-a 
stabilit ca pe ziua de 5 aprilie să se 
lucreze la semănatul sfeclei de zahăr 
și plantatul cartofilor. Dar nici unul 
dintre cei 16 mecanizatori nu s-a pre
zentat la lucru. De altfel, în ziua 
respectivă, inginerul șef Victor Bor- 
tolini și șeful secției de mecanizare 
lipseau din cooperativă. A fost, o zi 
frumoasă, cu soare, în care se putea 
lucra din plin. Dar, așa cum s-a vă
zut, nu s-a făcut nimic. Și a doua zi 
șeful secției de mecanizare a plecat 
din cooperativă lăsind pe mecaniza
tori să facă ce vor. Trebuie să fie 
clar că pentru ca lucrările agricole 
să se poată desfășura la timp, să se 
execute la un nivel înalt calitativ 
care să asigure obținerea unor recolte 
mari este nevoie, pe lingă o organi
zare temeinică a muncii, și de disci
plină deplină și ordine desăvîrșită.

Buna desfășurare a muncii în 
campania de primăvară presupune 
măsuri operative din partea organe
lor agricole județene pentru rezolva
rea diferitelor probleme organizato
rice și tehnice care se întîlnesc pe 
teren. Or în multe locuri, interven
ția organelor agricole nu este sufi
cient de operativă. în județul Boto
șani, în ziua de 6 aprilie erau în bi
rourile direcției agricole 8 specialiști, 
iar in cel al directorului alte cadre 
tehnice se pregăteau pentru telecon- 
ferința cu Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii. Ca urmare, specialiștii 
direcției agricole județene nu erau 
deloc la curent cu ceea ce se tntîm- 
pla pe teren. Cît despre felul cum 
se muncea pe ogoare în ziua respec
tivă, nimeni de la direcția agricolă 
nu a fost în măsură să ne furnizeze 
vreo explicație, în afară de faptul

că... „se lucrează din plin". Oare așa 
să fie 7 Vrînd parcă să nu se abată 
de la această „regulă" birocratică, 
ing. Alexandru Chișcaru, repartizat 
de către organele județene să ajute 
și să îndrume însamînțările de pe 
raza secției de mecanizare din Cu- 
corăni, a planificat și dînsul o ședin
ță. Fuseseră adunați aici toți briga
dierii, cadrele tehnice ale cooperativei 
agricole și șeful secției I.M.A., doar 
pentru a-1 informa pe tovarășul dele
gat de la județ cum se mai stă cu 
însămînțările. Delegatul și-a notat 
cîteva cifre și a plecat spre Botoșani. 
Și cite n-ar fi de rezolvat pe teren. 
Tov. ing. Nicolae Răgoașcă ne pre
zintă o situație din care reiese că, 
chipurile, totul merge bine, că me
canizatorii sînt la posturi. Dar la o 
confruntare cu realitatea și spre ne
dumerirea inginerului cooperativei și 
a tovarășului loan Gavrilă, șeful 
secției I.M.A., 16 tractoare din cele 
25 de tractoare stăteau la sediul sec
ției, în timp ce pe cele 130 ha desti
nate culturii sfeclei de zahăr nu s-a 
însămînțat nimic deși terenul este 
pregătit. La sediul I.M.A. din Buce
cea găsim, de asemenea, alte 14 trac
toare care deși abia ieșite din flu
xul reparațiilor, reviziilor și recepției, 
la primul contact cu brazda s-au de
fectat, iar pentru aducerea lor la a- 
telier au fost necesare alte 14 trac
toare bune. Interesant de reținut că 
însuși tov. Lazăr Turceac, directorul 
I.M.A Bucecea, în loc să ia măsuri 
pentru urgentarea punerii la punct 
a tractoarelor amintite, solicita înțe
legere față de astfel de neajunsuri 
că „de, oameni sîntem".

Nici în județul Bihor, organele agri
cole nu intervin în toate cazurile o- 
perativ pentru rezolvarea multiplelor 
probleme care se ridică în legătură 
cu desfășurarea lucrărilor agricole. Se 
impunea, ca urmare a timpului rece 
care s-a menținut multe zile, să se 
aducă „la zi“ planul de desfășurare a 
lucrărilor agricole. Dar nu numai că 
nu se rezolvă problemele organizato
rice de perspectivă, dar se neglijează 
și cele curente. Se constată neajun
suri în ce privește folosirea tractoa
relor. La I.M.A. Tileagal staționările 
erau dsterminate de lipsa uleiului. 
De trei ori a fost trimisă la Oradea

mașina întreprinderii pentru a lua 
uleiul necesar și tot de atîtea ori s-a 
reîntors goală. Nu sînt acestea și 
multe altele de acest fel probleme 
care trebuie rezolvate urgent ?

Așa cum s-a arătat, prin măsurile 
luate în vederea perfecționării acti
vității în agricultura cooperatistă s-a 
creat cadrul necesar care permite 
îmbunătățirea organizării producției 
și a muncii. Dar pentru ca acest ca
dru nou favorabil să fie folosit din 
plin, este necesar ca acum, în timpul 
campaniei agricole, consiliile de con
ducere, specialiștii din unități și de 
la direcțiile agricole să acționeze cu 
fermitate și răspundere pentru des
fășurarea lucrărilor, pentru rezolva
rea multiplelor probleme care se ri
dică în munca de zi cu zi.

I 
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Recent, colectivului Com
binatului de exploatare și 
industrializare a lemnului 
din Sflceava 1 s-a decernat 
pentru a doua oară conse
cutiv Steagul Roșu și Di
ploma de întreprindere 
fruntașă pe ramură in în
trecerea socialistă, pe anul 
1969. Distincțiile acordate 
oglindesc aprecierea pe 
care partidul și statul o dau 
muncii forestierilor suce
veni, rezultatelor obținute 
de-a lungul unui an de ac
tivitate rodnică pentru în
deplinirea planului. îmbi- 
nînd elementele tradițio
nale ale prelucrării lemnu
lui cu rigorile tehnicii mo
derne și subordonînd totul 
cerințelor economiei națio
nale, colectivele de muncă 
din acest perimetru de „aur 
verde", cuprins între masi
vul Căliman și Obcinele 
Rădăuțului, asigură în pre
zent 52 la sută din produc
ția industrială a 
Suceava.

Pe tot fluxul 
Începînd de la 
lemnului în parchete și pînă 
la înnobilarea acestuia in 
cele 25 de sortimente pe 
care le produc unitățile 
combinatului, totul se des
fășoară pe fundalul unei 
ample întreceri pentru va
lorificarea judicioasă a fie
cărui metru cub de masă 
lemnoasă exploatată. In cei 
4 ani care au trecut din ac
tualul cincinal, valoarea 
producției obținute dintr-un 
mc de masă lemnoasă a 
sporit cu 40 la sută. Nu
mai la nivelul anului tre
cut s-a realizat o reducere 
a consumului specific cu 
110 000 mc de masă lem
noasă, realizindu-se un be
neficiu anual de peste 
1360 000 Iei.

Pe acest succint dar edi
ficator bilanț de întrecere 
și-au pus semnătura toți 
forestierii suceveni, înce
pînd de la tăietorii din par
chete și pînă la neîntrecuții 
meșteri care făuresc mobila 
sculptată. Tn eforturile lor 
pentru economisirea „auru
lui verde", ei și-au făcut a- 
liați de nădejde din meto-

dele moderne de exploa
tare și de prelucrare a lem
nului. Astfel, prin dotarea 
unităților cu sute de ferăs- 
traie, încărcătoare, autotro- 
lii și alte mecanisme care 
funcționează pe bază de 
electro-comandă, s-au putut 
reduce substanțial resturile 
din parchete, materialul ră
mas pe văi, pierderile în 
cioate și a fost eliminat 
complet consumul de lemn

Înlăturat cheltuielile sub
stanțiale generate de con
struirea barajelor și altor 
lucrări din lemn pentru 
consolidarea malurilor.

Pe temelia unei asemenea 
experiențe acumulate tn 
parchetele forestiere se clă
desc și rezultatele colecti
velor din cele 21 de unități 
prelucrătoare. De fapt, aici, 
în fabricile de cherestea, 
de plăci fibro-lemnoase. de

fi plăcile fibro-lemnoase șl 
cele din așchii. De aseme
nea, realizarea unor produ
se finite. îndeosebi mobilă, 
cu un grad superior de pre
lucrare, a sporit considera
bil caratele „aurului verde". 
Anul trecut, de pildă, 81 la 
sută din fiecare metru cub 
de material lemnos folosit 
In fabricile de mobilă s-a 
regăsit în produsul finit, 
față de numai 74,4 la sută

județului

tehnologic, 
fasonarea

MAȘINI9
SI UTILAJE9
LA EXPORT

întreprinderea de comerț 
exterior „Auto-Tractor“ a în
cheiat noi contracte care pre
văd, printre altele, exportul 
în R.P. Chineză a 2 500 de 
autocamioane și autoturisme 
de teren, iar în Iran 
număr însemnat de 
cu platformă fixă și 
lante pe trei părți.

La rîndul ei, întreprinderea 
„Mașinexport" a perfectat noi 
tranzacții cu partenerii co
merciali din Italia, cărora le 
va expedia aproape 4 500 mo
toare electrice cu rotor în scurt 
circuit. De asemenea, între
prinderea „Mecanoexport" va 
expedia în Austria, Cehoslova
cia, Cuba, Franța, Iran și Ita
lia prăjini de foraj, piese de 
schimb pentru rulouri — com- 
oresoare, alice de sablaj din 
oțel, diferite armături sanitare 
din alamă, motoîncărcătoare 
și alte produse.

a unui 
remorci 

bascu-

(Agerpres'

Complex 
intereooperatist

BOTOȘANI (corespondentul 
„Scînteii"). în perimetrul comu
nei Bucecea, din județul Boto
șani. au început lucrările pentru 
construirea unui complex inter- 
cooperatist de creștere a porcilor. 
La această formă de asociere își 
dau concursul 100 cooperative a- 
gricole din județ. Complexul va 
avea o capacitate de creștere a 
30 000 capete porci pe an. Pen
tru realizarea cît mai degrabă a 
acestei construcții, unitățile coo
peratoare au primit din partea 
statului un credit pe termen 
lung, în valoare de 10 milioane 
lei, urmînd ca restul fondurilor, 
pînă la aproape 20 milioane lei 
cît vor costa lucrările, să fie asi
gurate prin contribuția fiecărei 
unități angajate în construcția 
acestui obiectiv.

O experiență valoroasă în reducerea
consumului de lemn

In instalațiile pasagere. Ge
neralizarea și aplicarea in 
toate unitățile a metodei 
de exploatare „în catarge" 
a dus atît la ereșterea pro
porției lemnului de 
în ansamblul masei 
noase exploatate, cît 
crearea unor condiții 
me de sortare, la reducerea 
duratei de fasonare și, deci, 
la introducerea mai rapidă 
a lemnului în circuitul eco
nomic. O influență pozitivă 
asupra reducerii pierderilor 
a avut-o și înlocuirea trep
tată a plutăritului pe riul 
Bistrița cu transportul auto. 
In acest fel se asigură o a- 
provizionare ritmică a uni
tăților prelucrătoare și s-au

lucru 
lem- 
și la 
opti-

parchete, placaje șl mobilă 
sint materializate cel mai 
bine măsurile pentru valo
rificarea superioară a fie
cărui metru cub de masă 
lemnoasă. Astfel, numai la 
fabricarea mobilei, consu
mul specific de cherestea 
de fag. raportat la 1 milion 
Iei producție, a scăzut de 
la 58,7 mc cit era in 1966, 
la 35 mc in prezent.

Un factor esențial care a 
contribuit hotărîtor la dimi
nuarea consumurilor speci
fice l-a constituit valorifi
carea lemnului de mici di
mensiuni prin obținerea 
unor semifabricate de mare 
valoare economică, cum ar

cît a fost randamentul 
prelucrare în urmă cu

de
4 

ani. De fapt, nici restul de 
19 procente de masă lem
noasă, care nu s-au regăsit 
în produsele de mobilier, 
nu au fost irosite. Deșcurile 
rezultate din prelucrare au 
fost utilizate integral la fa
bricarea plăcilor fibro-lem
noase, a ambalajelor și par
chetelor, ceea ce a deter
minat o economie de 29 000 
mc de lobde de fag și ră- 
șinoase. Este de înțeles că 
această impresionantă can
titate de lemn a fost utili
zată în alte scopuri indus
triale.

Folosirea cu precădere în 
gatere a pînzelor subțiri, a

ferăstralelor panglică, cît și 
utilizarea modelelor maxi
male de debitare sînt alte 
mijloace prin care s-a ac
ționat perseverent în direc
ția reducerii consumului 
specific de material lem
nos. De asemenea, de mai 
multă vreme s-a trecut la 
înlocuirea materiei prime 
lemnoase cu produse strati
ficate — ca plăci fibro-lem
noase și plăci aglomerate 
din lemn — și cu materiale 
plastice. Prin reproiectarea 
garniturilor de mobilă corp 
care aveau elemente com
ponente supradimensionate, 
s-a reușit, de asemenea, să 
se reducă simțitor consu
murile specifice de lemn. 
Economi] însemnate de ma
terial lemnos s-au înregis
trat și la fabricarea placa
jului, prin 
derilor de 
bunătățirea 
a lemnului, 
secționarea __ ____
buștenilor In mod rațional. 
Totodată, la fabricarea plă
cilor fibro-lemnoase s-au 
luat măsuri pentru îmbună
tățirea regimului tehnologic 
de defibrare și rafinare, 
pentru diminuarea pierderi
lor la tocare. în prezent, se 
studiază posibilitatea utili
zării unor noi metode de 
debitare și a folosirii calo
telor și a marginilor rezul
tate din această operațiune, 
ca materie primă pentru fa
bricarea celulozei și plăcilor 
fibro-lemnoase.

Din această succintă cro
nică de întrecere se des
prinde hotărîrea colectivu
lui Combinatului de exploa
tare și industrializare a 
lemnului din Suceava de a 
aduce la îndeplinire exem
plar sarcina trasată de par
tid privind valorificarea cit 
mai rațională a fiecărui 
metru cub de masă lem
noasă. Succesele de pînă 
acum sînt o bună premisă 
că și în viitor „aurul 
verde" al ținuturilor suce
vene va fi înnobilat cu noi 
carate.

reducerea pier- 
reparatură, îm- 
tratării termice 
precum și prin 

și derularea

M. IONAȘCU
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Cind metodele conducerii economice
ignorează proverbul

NU LĂSA PE MÎINE
CE POTI FACE AZI

Lucrurile erau clare șl actele para
fate cu semnăturile de rigoare nu ri
dicau nici un semn de întrebare : 
printr-o minută, autobaza T. A. Rîm- 
nicu Vîlcea se angajase să transporte 
pentru C.E.I.L. din aceeași localita
te, începînd de la 1 martie, 4 000 
tone bușteni de exploatare, lucrînd cu 
35 autocamioane, iar autobaza T. A. 
Drăgășani 2 000 tone bușteni, folo
sind 15 autocamioane. Dar, în prac
tică, minuta nu a mai avut valoare: 
chiar de la 2 martie și pînă la data 
investigațiilor noastre, la începutul 
lunii aprilie, buștenii combinatului 
de exploatare și industrializare a 
lemnului, ale cărui parchete au lu
crat în mod ritmic, au rămas mai 
mult de jumătate în pădure. O obli
gație, așadar, care nu s-a respectat.

Cercetînd faptele, observăm că în 
unele unități vilcene, în relațiile 
dintre ele și în cadrul activității 
lor, stăruie fenomenele de tărăgănare 
în soluționarea unor probleme, de 
nerespectare a angajamentelor asu
mate. Este drept, nu foarte nume
roase, dar suficient de adinei pen
tru a prejudicia realizarea pla
nului. Ce transformă oare hotărîrile 
ferme, pe care își aștern semnătura 
cadre de conducere, într-o banală în
șiruire de asigurări formale ?

Practica arată că o cauză princi
pală a degradării deciziei economi
ce, a metamorfozării acesteia din- 
tr-un act obligatoriu intr-altul facul
tativ, constă în slaba cunoaștere a 
realității, a posibilităților exacte de 
realizare, sau — ceea ce este și mai 
negativ — ignorarea adevăratei stări 
de lucruri. Revenim la cazul amin
tit, întrucît a avut drept urmare 
stagnarea sau lucrul sub capacitate, 
mai bine de trei săptămîni, a unor 
importante secții de prelucrare a 
lemnului din cadrul combinatului vîl- 
cean. Văzînd că angajamentul asu
mat nu se înfăptuiește, tovarășii 
Nicolae Oancea. director adjunct al 
I.T.A. Pitești, Constantin Iancu și 
Gheorghe Panait, șefii autobazelor 
respective și semnatari ai „minutei", 
au justificat : „Nu au fost autoca
mioane, nu am avut șoferi". Ceea 
ce demonstrează dubla lor vină față 
de situația creată : pe de o parte, au 
dat asigurări scrise, fără să țină

seama de situația de fapt din propria 
întreprindere, iar, pe de altă parte, 
nu au acționat cu hotărîre în vede
rea lichidării neajunsurilor, situîn- 
du-se undeva în afara acestora, ca 
și cum nu ar fi avut nici o respon
sabilitate pentru înfăptuirea deci
ziei luate și onorarea semnăturii de
puse pe un act economic.

La unitatea de exploatare și in
dustrializare a lemnului din Băbeni, 
aparținînd aceluiași combinat, am 
depistat o altă ipostază a practicii de 
a se ignora realitatea. Aici, uscarea 
cherestelei se face încă anevoios și 
de luni de zile, din partea beneficia
rilor se înregistrează numeroase re
fuzuri de produse datorate depășirii 
procentului admis de umiditate. Im
pasibil, combinatul plătește penali
zări și suportă costul remedierilor. 
Ca și cum ar fi vorba de o fatalitate.

CE RELEVĂ 0 ANCHETĂ 
ÎN CÎTEVA ÎNTREPRINDERI 

DIN JUDEȚUL VÎLCEA

— întocmirea documentațiilor pre
țurilor era o treabă atît de compli
cată, nu existau condiții ca ea să fie

Linia automată pentru forjarea roților monobloc de la fabrica de osii ți boghiuri din Balș
Foto i Agerpreș
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Se puteau și se pot preveni pierde
rile de acest gen ? Răspunsul este 
afirmativ și iată de ce : la 20 no
iembrie 1969 a fost terminată, la uni
tatea în discuție, o lucrare de mică 
mecanizare pentru lărgirea capaci
tății de uscare, ceea ce ar fi 
nat refuzurile. Dar nici pînă acum 
ea nu s-a dat în exploatare.

— Instalația a funcționat o zi, 
două și pe urmă a „căzut" — ne-a 
spus ing. Octavian Fota, consi
lier în combinat, care răspunde de 
problemele de mecanizare. Sistemul 
de susținere nu a fost corespunză
tor. O s-o punem însă la punct și 
vom elimina în curînd refuzurile de 
mărfuri.

— Ca Instalația să funcționeze, 
este necesară munca de o zi a 4 oa
meni — ne-a relatat și ing. Constan
tin Zorlescu, proiectantul lucrării.

Deci, cauzele acestor pierderi se 
cunosc, dar se trec cu vederea. în 
plus, se acceptă tacit grevarea ne
justificată a costurilor producției cu 
zeci și zeci de mii lei, considerîn- 
du-se aceasta un lucru firesc din mo
ment ce nimeni nu suportă ceva din 
propriul buzunar. Toată lumea trece 
pe lingă instalație, ignoră prezența 
ei și acceptă în continuare plata 
penalizărilor.

O situație flagrantă de tolerare a 
unor pierderi am identificat-o și la 
noua Fabrică de talpă și încălțăminte 
de cauciuc din Drăgășani. In contu
rile sale, peste 8 milioane lei figurau 
drept credite restante, la data in
vestigațiilor, cu o tendință de creș
tere, generate de suprastocarea unor 
produse finite.

— Mărfurile stau în stoc, 
desfac, deoarece nu au fixate 
rile, ne-a relatat directorul 
sale! județene Vîlcea a Băncii 
nale, tov. Gheorghe Șerban.

— Este vina noastră, a centralei, 
că nu am impulsionat fabrica să în
tocmească, din timp, documentațiile 
necesare pentru fixarea prețurilor ; 
de asemenea. în ce ne privește nu am 
acționat la forurile de resort. In cu
rînd, însă, situația se va rezolva, (ing. 
Constantin Cosmescu, director tehnic 
al centralei industriale de prelucrare 
a cauciucului și maselor plastice Ji
lava).

Mărfurile s-au fabricat, dar ni
meni nu a luat decizia de a elabora 
din vreme, la momentul oportun, 
prețurile lor. L-am întrebat pe di
rectorul tehnic al centralei indus
triale de la Jilava :

elimi-

nu se 
prețu- 
sucur- 
Națio-

cată, nu existau condiții ca 
realizată la timp ?

— Nu, în nici un caz. Este o ches
tiune de cîteva ore 
de specialitate din 
salariații centralei.

Comentariile sînt 
ne va ne vorbea, în 
anumită tendință de tergiversare a 
lucrurilor manifestată de unii fac
tori de răspundere din fabrica amin
tită și din centrala de resort — și, 
din păcate, nu s-a înșelat. Aceeași 
situație am descoperit-o și la Gru
pul de șantiere din Rm. Vîlcea, con
structor al Fabricii de talpă și în
călțăminte de cauciuc din Drăgă
șani. Pe acest șantier, construcțiile 
din zona autoclavelor trebuiau ter
minate la 28 februarie a.c., hotărira 
fundamentată în strînsă conformi
tate cu graficul general de execuție a 
lucrărilor pe șantier. Dar construc
țiile nu s-au încheiat nici în prezent. 
Să vedem ce spun „părțile".

— Timpul prea friguros nu ne-a 
permis să turnăm betoanele, iar în
treruperile în furnizarea apei și e- 
nergiei ne-au creat dese greutăți în 
muncă (ing. Adalbert Golometi, șeful 
șantierului fabricii).

— Lucrările nu au fost încheiate, 
deoarece conducerea 
a luat măsuri pentru 
vină mai devreme la muncă, astfel 
ca ceilalți muncitori să aibă zilnic 
material turnat de la prima oră șj 
nu cu cîteva ore întîrziere. Autocla- 
vele se află în spațiu acoperit și, 
deci, nu e vorba de dificultățile pro
vocate de timpul friguros in procesul 
de turnare a betoanelor. întrerupe
rile în furnizarea apei și curentului 
au fost accidentale, s-au înregistrat 
și în alte sectoare ale șantierului și, 
totuși, în aceste sectoare, termenele 
prevăzute de predare a lucrărilor au 
fost respectate, (tov. Paul Malancu, 
dirigintele șantierului).

Investigind situația, la fața locu
lui, am reținut că, într-adevăr, con
structorul nu s-a preocupat de tra
ducerea în fapt a hotăririi luate, a 
prevederilor din grafice, nu a urmă
rit și nu a intervenit cu consecven
ță în acest sens, dînd acum vina pe 
„cauzele obiective". Consecințele ? 
Intirzierea va genera pierderea unei 
producții în valoare de cel puțin 
300 000 lei la secția de cizme a fa
bricii din Drăgășani.

Cazurile înfățișate în ancheta noas
tră relevă necesitatea unei schim
bări radicale a opticii asupra me
todelor de conducere într-o uni
tate economică. Există un minim de 
precepte ale actului de conducere
— în primul rînd obligativitatea ca
drelor de a lua, pe baza cunoașterii 
aprofundate a realității, decizii ope
rative și judicioase care privesc uni
tatea unde lucrează sau relațiile cu

■ alte întreprinderi, răspunderea pe 
care trebuie să și-o asume pentru 
diferite acțiuni ce intră în competen
ța lor. Orice tărăgănare în rezolvarea 
unor probleme, orice superficialitate 
în îndeplinirea obligațiilor asumate, 
orice tutelare a pagubelor constituie
— după cum a reieșit și din ancheta 
de față — un mod de lucru de
fectuos, cu implicații serioase asu
pra activității economice. Nu este 
deloc o exagerare dacă afirmăm că 
astăzi, cînd problemele economice 
devin tot mai complexe și soluționa
rea lor nu suferă amînare, competen
ța și răspunderea trebuie să caracte
rizeze întreaga activitate a celor care 
ocupă un loc sau altul în ierarhia 
conducerii fiecărei unități economice.

pentru
fabrică, pentru

salariații

de prisos. Ci- 
acest sens, de o

șantierului nu 
ca betonierii să

Dan POPESCU 
Ion STANCIU
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ETICA NOUĂ
obiectiv de prim plan
al activității educative

Societatea socialistă este, prin ex
celență, societatea in care factorul 
conștient se manifestă ca un puternic 
propulsor al vieții sociale — dezvol
tarea ei ascendentă realizîndu-se prin 
cunoașterea și folosirea de către oa
meni. in interesul lor, a legilor so
ciale obiective, prin angajarea lor ge
neroasă și entuziastă, dar. deopotrivă 
lucidă și responsabilă, la înfăptuirea 
transformărilor sociale. Orînduirea 
noastră este evident caracterizată 
printr-o nemaiintilnită punere în va
loare a vocației constructive a mase
lor, printr-o transformare a poporului 
din obiect de guvernare. Intr-un su
biect conștient, activ, creator al isto
riei. Pe fondul acestor coordonate se 
înscrie ampla innoire spirituală a po
porului român — rezultat al schim
bărilor structurale petrecute în anii 
socialismului în viața economică și 
social-politică a țării și în același 
timp al imensei opere educative, 
formative întreprinse sub conduce
rea partidului.

Dar într-o realitate socială atît de 
dinamică cum este realitatea noastră 
socialistă, fiecare nouă etapă istori
că își propune sarcini tot mai com
plexe și mai înalte calitativ, mai cu
tezătoare, care solicită, firesc, oameni 
capabili — sub raport politic, etic și 
profesional — să le Înfăptuiască. 
Iată de ce, formullnd programul fău
ririi socialismului multilateral dez
voltat, cel de-al X-Iea Congres al 
partidului nostru sublinia că una din 
laturile esențiale ale exercitării ro
lului conducător al partidului în so
cietate este intensificarea activității 
de educație socialistă, formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
maselor. Concepția partidului nostru 
despre educația socialistă, despre 
conținutul ei în etapa actuală a fost 
cu claritate exprimată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în raportul pre
zentat la Congres : „Educația socia
listă. conștiința socialistă implică atit 
cunoașterea temeinică a ceea ce este 
valoros in domeniul culturii, științei 
șl tehnicii contemporane, stăpinirea 
deplină a profesiunii, cit șl însușirea 
concepției filozofice despre lume și 
societate a partidului nostru — ma
terialismul dialectic și istoric, forma
rea unei atitudini cetățenești înain
tate".

O asemenea concepție izvorăște, în 
primul rînd, din osmoza organică 
care se stabilește intre socialism și 
dezvoltarea cultural-științifică, din 
intensele solicitări impuse de progre
sul științifico-tehnic contemporan. 
Desigur, omul societății noastre, che
mat să participe activ la luarea deci
ziei sociale, trebuie să fie beneficiarul 
unui orizont filozofic larg, al unei în
țelegeri materialiste și dialectice a 
fenomenelor lumii și, pe această bază, 
omul unei înalte conștiințe politice, 
cunoscînd in profunzime principiile și 
caracteristicile liniei politice interne și 
internaționale a partidului nostru. în 
același timp, societatea noastră își 
poate asigura progresul rapid, numai 
formînd oameni cu solide cunoștințe 
de specialitate și o largă cultură gene
rală, apți de a trăi și munci în
tr-o civilizație modernă. In sfîrșit. e- 
ducația etică, afirmarea (naltelor va
lori umaniste ale eticii socialismului 
întregește intr-un alt plan procesul 
de dezvoltare a conștiinței socialiste.

Relevarea acestor direcții majore 
ale acțiunii educative a societății nu 
înseamnă nicidecum ră profilul spiri
tual al omului contemporan ar fi al
cătuit din „straturi" ce ar ființa în 
mod independent. Concepția partidu
lui nostru asupra educației socialiste 
este străină oricărei unilateralizări. 
subliniind, dimpotrivă, complexitatea 
eonștiinfei socialiste, intercondiționa- 
rea laturilor ei constitutive. Iată de ce 
în egală măsură, nu putem accepta 
nici pozițiile simplificatoare. înguste, 
care reduc procesul de educație socia
listă la simpla instrucție profesional- 
științifică, negiijînd profilul politic, 
filozofic, șl nici acelea care, dimpotri
vă, subestimează importanta cunoștin
țelor tehnico-științifice și culturale în 
favoarea exclusivă a formației politi- 
co-filozofice. Dar la fel nu sînt ac
ceptabile acele viziuni care limitează 
actul formativ numai la transmiterea 
de cunoștințe — notifice, filozofice, 
științifice, ignorînd latura etică.

Este îndeobște recunoscut că. sin
gure. cunoștințele științifice sau de 
specialitate nu atrag în mod au
tomat după sine și o solidă armă
tură filozofică, o concepție științifică 
despre lume, că formarea acesteia tre
buie să constituie obiectul unei aten
ții speciale în activitatea educativă. 
La fel este general acceptat că in
struirea politică este insuficientă pen
tru rezolvarea problemelor practice 
ale construcției socialiste, care cer și 
o complexă pregătire tehnico-științi- 
fică. competență profesională. Se 
poate insă reduce activitatea educa
tivă la aceste două laturi ? Evident, 
nu 1 Instrucția, simpla cumulare de 
informații nu pot avea eficienta scon
tată. atîta vreme cit nu sînt conju
gate cu însușirea unor deprinderi de 
viată comuniste. a unei etici co
muniste ferme. Efectele negative ale 
unui asemenea mod defectuos de 
educație se reflectă in cazurile ace
lor oameni cărora nu li s-ar putea 
reproșa nici lipsa de cunoștințe po
litice. nici lipsa competenței de spe
cialitate. dar care au comportări so
ciale tn contradicție cu normele mo
ralei socialiste. Cunoștințele politice și 
cele științifice se cer grefate ne fondul 
unui profil moral superior. Este vor
ba. înainte de toate, de dezvoltarea 
unor asemenea trăsături cum sînt a- 
titudinea înaintată fată de muncă și 
fată de avutul obștesc, cinstea, mo
destia. respectul normelor de echi
tate. înalta responsabilitate socială, 
spiritul colectivismului, 
monioasă a intereselor 
cele obștești.

înrădăcinarea trainică 
rea acestor trăsături 
imensă însemnătate pentru societatea 
noastră. Societatea socialistă multila
teral dezvoltată prestinune, asa cum 
se știe, forțe de producție k puternice, 
moderne, relații sociale superioare, 
mereu perfecționate. Ea presupune 
însă totodată și avansarea spre acei 
obiectiv care e poate cel mai complex 
și mai dificil — făurirea unui om 
nou, multilateral dezvoltat. Format 
sub influenta schimbărilor petrecute în 
societate, omul nou este în același 
timp factorul hotărîtor al tuturor a- 
cestor transformări. $tiinta. tehnica, 
învățămîntul. atribute inseparabile ale 
unei societăți avansate, acționează 
prin om. întreaga lor eficientă denin- 
de in mod esențial de om, de nivelul

dr. I. ACHIM

politic șl cultural, ca și de pro-

îmbinarea ar- 
personale cu
și generaliza- 
morale au o

Iui 
filul lui etic, de gradul înțelegerii în
datoririlor față de societate.

Socialismul, desființînd proprieta
tea capitalistă asupra mijloacelor de 
producție, lichidind vechiul mod de 
repartiție ,în virtutea căruia un mic 
grup de exploatatori își însușeau cea 
mai mare parte a venitului național, 
și introducind repartiția socialistă, 
potrivit căreia tot ce se produce în 
societate aparține celor ce muncesc, 
a pus temeliile moralei noi. Prin a- 
ceasta nu s-a creat însă în mod auto
mat morala nouă, n-au dispărut din
tr-o dată amprentele lăsate în con
știința și comportarea oamenilor de 
secolele de exploatare, care au dezu
manizat raporturile între oameni și au 
exacerbat morala individualistă. După 
cum avertiza însuși Marx, orînduirea 
socialistă, ca fază inferioară 
munismului, 
te punctele de vedere 
■nic, social, moral, spiritual — pece
tea vechii societăți din sinul căreia 
s-a născut". Nu putem omite, tot
odată, influența unor concepții retro
grade, reacționare, din afară. înfăp
tuirea coexistenței pașnice — nece
sitate majoră a epocii contempora
ne — presupunînd intensificarea rela
țiilor dintre state cu orînduiri diferite, 
include în mod inevitabil nu numai 
schimburi de bunuri materiale, dar și 
de „substanțe" spirituale. Ar însem
na, desigur, o total nejustificată su
praapreciere a Influențelor străine, să 
se considere că acestea ar putea pri
mejdui noua orinduire, ar putea. în 
vreun fel sau altul, întoarce din 
drumul lor popoarele țărilor socia
liste. Existența diverselor izvoare ge
neratoare de atitudini, comportări 
și concepții străine socialismului o- 
bligă însă, cu atît mai mult, la o 
luptă permanentă pentru combaterea 
și înlăturarea unor asemenea mani
festări, la o largă, activă și convin
gătoare activitate de educație.

Un punct nodal al educației etice 
II constitui'' cultivarea atitudinii îna
intate față de muncă și față de avu
tul obștesc. O asemenea atitudine 
decurge firesc din însăși calitatea pe 
care o au oamenii muncii în societa
tea socialistă, ca producători ai bu
nurilor materiale și proprietari colec
tivi ai mijloacelor de producție. în 
această dublă calitate, desigur că 
oamenii nu pot ti indiferenți față de 
rezultatele muncii lor și ale colecti
vului din care fac parte, nu se po» 
dezinteresa de felul cum sînt con
duse întreprinderile, nu pot tolera in
disciplina chiulul, lucrul de mîntu- 
ială, sustragerile din avutul obștesc. 
Nici o irosire a avutului obștesc, nici 
o neregulă nu are loc în vid, pe sea
ma nimănui ; dimpotrivă, cea mai 
mică știrbire adusă avutului obștesc, 
în orice sector, se face pe seama so
cietății în întregul ei și a fiecărui in
divid. lovește în interesele tuturor, 
diminuează posibilitățile de ridicare 
a bunăstării generale.

Atitudinea înaintată față de mun
că. cu atributele ei inseparabile — 
disciplina în producție, asigurarea 
unei calități superioare, perfecționa
rea pregătirii profesionale — consti
tuie de altfel cerințe obligatorii, 
obiectiv necesare într-o economie 
modernă, de înaltă tehnicitate, și cu 
atît mai mult într-o economie pla
nificată. ajunsă la un grad superior de 
complexitate. într-adevăr, numai tn 
condițiile respectării stricte a disci
plinei — disciplina în muncă, tehnolo
gică, contractuală — în fiecare uni
tate, se pot asigura funcționarea 
precisă și cu eficientă maximă a 
unui mecanism atît de vast cum 
este economia socialistă, sincro. 
nizarea activității diferitelor uni
tăți și ramuri. Disciplina, stabi
litatea, lichidarea fluctuației munci
torilor dintr-o întreprindere intr-alta 
sînt vitale pentru folosirea deplinji a 
capacităților 
lui de lucru, 
nicii noi și 
profesionale 
clamă, pentru creșterea productivită
ții muncii. pentru sporirea e- 
ficientei întregii, aetivităti. Despre na- 
gubete pe care le produc neînde- 
plinirile acestor cerințe vorbește de la 
sine faptul că numai anul trecut. în 
industrie au fost pierdute din motive 
ce tin de organizare și disciplină, cir
ca 40 milioane de om/ore. Cine a 
fost păgubit prin aceasta, asupra cui 
s-au răsfrînt daunele materiale pro
duse de absențe, de întreruperile ne
justificate în procesul de producție 1 

Firește, asupra întregii societăți. 
Iată cu ce se soldează, în ultimă in
stanță, neglijarea laturii etice a edu
cației, conceperea normelor moralei 
socialiste ca principii abstracte, „ae
riene" — și nu ca norme ale condui
tei și muncii de fiecare zi.

Imperativele economice și social- 
politice mal sus-amintite au stat 
10 baza adoptării recente de că
tre Marea Adunare Națională a legi
lor cu privire la organizarea și dis
ciplina muncii în unitățile socialiste 
de stat și cu privire la asigurarea și 
controlul calității produselor. Rea- 
lizînd cadrul legal pentru perfec
ționarea conducerii, a organizării 
muncii și producției în întreprinderi, 
aceste legi trebuie privite nu numai 
ca acte administrative, ci și ca in
strumente menite să consacre atitu
dinea înaintată în producție, să o 
instituie ca o trăsătură ce trebuie 
să devină permanentă și proprie tu
turor membrilor societății noastre.

Intre valorile etice proprii societă
ții socialiste se înscrie pe prim plan 
principiul echității și dreptății socia
le. Vechi deziderat al celor ce mun
cesc. înfăptuit pentru prima oară în 
condițiile noii orînduiri. acest princi
piu este apărat și promovat cu con
secvență de partid, prin înfăp
tuirea repartiției după cantitatea 
și calitatea muncii depuse, prin sti
mularea muncii cinstite, pasionate, 
creatoare, utile societății. Constituie 
o caracteristică esențială a societății 
noastre faptul că nimănui nu-i este 
îngăduit să primească de Ia societa
te mai mult decît l-a dat el însuși, 
sau să-și însușească o răsplată ce 
Întrece propria Iul parte de contribu
ție la făurirea avuției naționale. 
Prevenirea și combaterea unor a- 
semenea manifestări, incompati
bile cu normele eticii socialiste și

a co-
„mai poartă din ioa- 

econo-

de producție și a timpu- 
pentru fructificarea teh- 
perfectionarea pregătirii 
pe care aceasta o re-

protund păgubitoare pentru societate, 
trebuie să se afle mereu în vizorul 
activității educative.

Nu ne-am referit decît la cîteva din 
trăsăturile moralei noi, socialiste. 
Alături de ele, atitudinea responsa
bilă în societate, în viața cetă
țenească, ca și în familie, ac
tiva participare la rezolvarea proble
melor de stat și obștești, cinstea, co
rectitudinea. sinceritatea, simplita
tea și modestia întregesc profilul mo
ral al constructorilor socialismului. 
Esențialul în eforturile pentru culti
varea acestor trăsături îl con
stituie — după curo arată ex
periența — nu prelucrările ge
nerale, nu discuțiile despre proble
mele de etică „in stare pură", ci le
garea organică a acestor probleme de 
viata și activitatea fiecărui colectiv, 
de obiectivele lui fundamentale. O 
întruchipare vie a eticii noi sînt 
faptele miilor și zecilor de mii 
de muncitori, țărani, intelectuali, 
eroi simpli, harnici, modești ai mun
cii constructive, creatoare, care mun
cind cu pasiune și abnegație, nu 
precupețesc nimic pentru a-și înde
plini exemplar sarcinile încredințate. 
Concentrarea atenției spre criticarea 
fenomenelor negative nu trebuie să 
ducă, în nici un caz. Ia ignorarea a- 
cestor exemple admirabile, ci, dim
potrivă, să fie însoțită mereu de 
popularizarea lor, cunoscute fiind in
fluența și puterea de atracție pe care 
le exercită.

Nu trebuie uitat că normele etice 
nu acționează de Ia sine, ci mal ales 
prin Intermediul opiniei publice : o 
opinie, desigur, activă, care să nu aș
tepte ivirea unor „cazuri", ci să asi
gure. prin înalta ei exigență, o veri
tabilă profilaxie a maladiilor morale, 
să combată nu numai încălcările nor
melor eticii socialiste, dar și mani
festările de indiferență, pasivitate, 
spirit duplicitar, care le favorizează.

Iată un vast cimp de activitate 
pentru organizațiile de partid, ca și 
pentru sindicate, organizațiile U.T.C. 
și celelalte organizații obștești, pen
tru școală, familie, pentru instituții
le de cultură, pentru toate instituții
le sociale angajate |n Influențarea 
universului moral al omului cores
punzător cerințelor de progres con
tinuu ale societății noastre socialiste.
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• Splendoare tn iarbă: PATRIA
- 9; 11,30; 14; 16.30; 19; 21,30, FES
TIVAL - 9.30, 12,15; 15; 18; 20,45.
• Helga: REPUBLICA — 8,45;
11,15, 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
• Asterix șl Cleopatra: FAVORIT 
10; 15,30; 18; 20,30, EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• In fiecare seară la ora 11: LU
CEAFĂRUL - 9; 11.15; 13,30; ' 
13.13; 20,45.
• Elvira Madigan: CAPITOL
9.30. 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• Jungla ademenitoare: BUCU- , 
REST1 — 9; 11,15, 13,30; 16,30; 18,45; ț 
21.
• Republica fetelor: VICTORIA
— 8,45; 11; 13.30; 16; 18,30; 20,45.
• operațiunea Crosbow: CEN
TRAL — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18.15; 
20,45.
• Prieteni fără grai: LUMINA — 
9—16,15 în continuare; 18,45; 20,45.
• Program de desene animate: 
DOINA - 10.
• Basme: DOINA — 11,
• Valea păpușilor: DOINA 
18,30; 21, LIRA - 15,30; 18
• Pe plajele lumii: TIMPURI 
NOI — 9—17 în continuare.
• Ermitajul; Comorile mînăstiril 
Bila ; Porto-Carero : TIMPURI 
NOI - 19; 21.
• Program special pentru copil: 
CINEMATECA (sala Union) — 10; 
12; 14.
• Domnișoara doctor: FERO
VIAR - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, MELODIA - 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, FLAMURA — 16: **•"
20.30.
• Mireasa era In negru:
VIȚA — 16; 18,15; 20,30,
REASCA — 16; 18,15; 20.30, 
RITA - 15; 17,30; 20.

f, Păcatul dragostei: ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15.15; 17.45;

20, VITAN — 15.30; 18; 20,30.
• Cînd se arată cucuveaua: BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18; 20.30.
« Anchetatorul din umbră: DA
CIA - 9,30—19.30 în continuare.
a I.oana: BUCEG1 — 16: 18.15; 
20.30.
• Ghici cine vine la cină?: DRU
MUL SĂRII - 15,30; 17,43; 20.
FLACARA - 15,30; 18; 20.30, RA
HOVA - 15.30; 18; 20,30.
• Explozie în munți: GIULEȘT1
- 15,30: 18: 20.30, PROGRESUL — 
16: 18.30.
• Vîrsta Ingrată:
- 15 ,10: 18 : 20,30.
• Ultima dragoste:
18,15, 20.30.
• Prea mic pentruPrea mic pentru un război atît 
de mare : VIITORUL — 17; 19.30.
• Moll Flanders: GLORIA — 9;
11.30: 14,30; 17,30; 20.30, TOMIS — 
8.45—15,30 în continuare: 18; 20.30, 
MODERN - 8.30: 11;
18.30; 21.
• Via Mala: 
11.45. 18; 20.15.
• Camera tn formă de L: MO
ȘILOR- 15.30; •" ““““
• Becket: MUNCA
• Fecioara care-mi place:
- 15.45; 18; 20.15.
• Bătălia pentru Roma: 
GĂSI - 15.30; 19.
• Călugărita: COSMOS — 15,30: 
19.
• O șansă dtntr-o mie: PACEA
- 16,45; 19.15.

J

• Taina Leului: FERENTARI — i
15,3u; 18; 20.15. ’

22.25
22.35

producție a studiourilor da 
televiziune sovietice.
Telejurnalul de noapte.
Actualități literare : „Biblio
teca pentru totl" împlinește 
75 de ani.
F’nala Cupei campionilor eu
ropeni la baschet masculin: 
T.S.K.A. Moscova - Ignis 
Varese (repriza a n-a) — 
Transmisie de la Sarajevo, 
închiderea emisiunii progra
mului I.

18,35

21.00

21,20

22,5021,55

19.30
20.10de seară, 

în economie.
Al. Philippide.

Programul I
17.30 Emisiune în limba maghiară. 
18.05 Film aertal ..Oliver Twist" 

'V).
Mult e dulce și frumoasă — 
Emisiune de conf. dr. Sorin 
Stati.
Telejurnalul 
Actualitatea 
Prim plan: 
Reflector.
Se.ră de teatru TV: „Un 
nasture sau absolutul" de 
Radu Cosașu.
Lenln — film documentar —

22,50

Programul II
Actualitatea muzicală.
Concertul taureaților con
cursurilor Internationale (In- 
tervlziune) — Transmisiune 
ne la Moscova.
Poesls - „Cintice țigănești” 
de M. R. Paraschlvescu.
Film artistic: „Nimeni nu știe 
nimic".
închiderea emisiunii progra
mului II.

lui Rafael

Calendarul aniversă
rilor recomandate de 
UNESCO menționează 
împlinirea a 450 de ani 
de la moartea mare
lui pictor al Renaște
rii Rafael Sanzio.

„Roma mi se pare 
goală și pustie de cind 
Rafael nu mai este 
printre noi" avea să 
afirme Baldasare Cas
tiglione in 1520, anul 
morții pictorului, ex-

primind în aceste pu
ține cuvinte prestigiul 
pe care l-a cunoscut 
in lumea artistică a 
epocii Rafael Sanzio 
(1483—1520), pictorul
care in pofida scurtei 
sale vieți avea sd re
unească sintetizind in 
opera lui cele mai de 
seamă 
tistice 
său

Format prin contac-

tul cu opera lui Peru- 
gino și apoi cu cea a 
lui Masaccio, Rafael 
va înțelege principiile 
artei lui Leonardo da 
Vinci, chiar dacă se va 
elibera de 
clar obscur, 
caracteristic 
în numele 
formelor. Modelele de 
frumusețe feminină 
create de el („Madona 
în luncă", „Frumoasa 
grădinărită", „Madona 
Sixtină") au rămas ce
lebre tot așa după cum 
memorabile sînt și 
scenele ce decorează 
așa numita Cameră a 
Semnăturii din Roma 
sau imaginile lui lu- 
liu 11. Leon X. Balda
sare Castiglione. Indi
ferent insă de subiect, 
Rafael nu va abando
na nici o clipă căuta
rea frumuseții, a per
fecțiunii. Este căutarea 
unui tip de frumusețe 
caracteristic de altfel 
întregii arte renas
centiste, a unei fru
museți capabile să 
pună in evidentă cit 
mai complex calitățile 
omului dezvoltat și a- 
daptat noilor condi
ții. Idealul său este 
„la sprezzatura" — 
arta de a accentua a- 
supra naturalului și ar
moniei gestului. Gra
ția figurilor sale con
cretizează acest e- 
fort de realizare al 
unei frumuseți plasti
ce desăvirșite. “ 
o frumusețe tn care 
imaginile au o 
loare materială și un 
foarte sigur sens al 
existentei lor terestre.

DE ISTORIE
Revista Institutului 

de studii istorice 
și social-politice 

de pe lingă C.C. al P.C.R

nr. 2/1970
Din cuprins :

tipul de 
atît de 
acestuia, 

solidității

Ette
vi-

100 DE ANI DE LA 
REA LUI V. I. LENIN. 
pescu-Puțuri : „Victoria 
mului în România, confirmare a 
viabilității marxism-leninismu- 
lui, a spiritului său novator" ; 
Titu Georgescu : „Concepția lui 
Vladimir Ilici Lenin despre par
tidul de tip nou. Crearea Parti
dului Comunist Român — întru
chipare a leninismului" ; Nicolae 
Goldberger, Gheorghe Surpat : 
„V. I Lenin despre rolul de he
gemon al clasei muncitoare în 
revoluția și construcția socialis
tă"

ARTICOLE - COMUNICĂRI: 
„Marea victorie asupra Germa
niei hitleriste", de Virgil Smâr- 
cea ; „Gîndirea lui C. Dobrogea- 
nu-Gherea în <Neiobăgia»“, de 
Damian Hurezeanu ; „Pro Con
stantin Dobrogeanu-Gherea. Co
respondență", de Nora Z. Mun- 
teanu ; „Activitatea științifică a 
Institutului de istorie a partidu
lui de pe lingă CIC. al Partidu
lui Popular Revoluționar Mon
gol", de A. Mamu (R. P. Mon
golă) : „Date privind contribuția 
socialiștilor români la păstrarea 
și dezvoltarea legăturilor de so
lidaritate internațională a clasei 
muncitoare în anii 1914—1916“, 
de Gheorghe Matei,

VIATĂ ȘTIINȚIFICA : „Se
siunea științifică de lucru a In
stitutului de studii istorice și 
social-potitice de pe lîngă C.C. 
al P.C.R." ; „Seminarul româno- 
bulgar privind rolul partidetor 
comuniste din cele două țări în 
lunta pentru instaurarea și con
solidarea puterii populare" : 
Moscova — Sesiune științifică 
consacrată centenarului nașterii 
tui V. I. Lenin (24—26 februarie 
1970).

NAȘTE- 
Ion Po- 
socialis-

' a

note de lectura • note de lectură • note de lectura

GEORGE BACOVIA"
Restrinsă ca dimensiune și totuși 

atît de singular fascinantă prin in
tensitatea și profunzimea vibrației 
sufletești, prin adîncimea viziunii și 
acuitatea gravă a timbrului, prin ex
traordinara ei forță de sugestie, ope
ra lui Bacovia aduce un sunet dis
tinct în lirica universală contempo
rană. Lipsa aproape inexplicabilă a 
unor lucrări cu caracter similar asu
pra poetului (nu omitem, desigur, 
anumite studii și articole substan
țiale apărute mai de mult sau mai 
recent), ca și reacțiile și judecățile 
de valoare diferite, nu întotdeauna 
de o fericită adecvare, emise in epo
că uneori de critici de mare autori
tate, precum și unele simplificări so
ciologizante ne determină a întim- 
pina cu atenție monografia scrisă de 
M. Petroveanu. Fiindcă, dincolo de 
seducția obiectului, de surprinzătoa
rea și aparenta simplitate a liricii ba- 
coviene, încercarea de a capta și tăl
măci acordurile-i grave e tot atît de 
dificilă ca și interpretarea marii 
muzici, ce nu încetează a exercita 
asupra noastră o irezistibilă atracție, 
dar ale cărei sonuri se lasă cu greu 
sau numai partial dezvăluite de ori- 
cit de subtile mijloace intelectuale.

Cercetarea în cazul de față dema
rează puțin cam greoi, neevitîndu-se 
inițial zone nu întru totul semnifica
tive pentru luminarea „portretului 
psihologic" al poetului, uitîndu-se, pe 
alocuri, acel adevăr, formulat atît de 
lapidar undeva de Paul Valăry, că 
„viata autorului nu e viata omului 
ce este el". Abordînd opera propriu- 
zisă. investigația e întreprinsă însă 
pe parcurs cu finețe și aplicație, de-

vine metodică, sistematică, avansind 
tn cercuri concentrice, prin sondarea 
straturilor succesive ale creației, către 
acel univers interior ce definește spe
cificul, atmosfera, timbrul fundamen
tal al acestei poezii.

Văzînd în Bacovia „un poet tra
gic", in accepția veche și nouă a cu- 
vîntului". Ia care „tenta socială și 
chiar justificarea socială a poziției 
devin parte integrantă a artei sale", 
autorul lucrării sesizează acele as
pecte ce indică apartenența poetului 
la curentul simbolist (depășindu-i 
totuși cadrele) dintr-o primă fază, 
specifică sfîrșitului de veac, — cu
rent cu care, „în sensul strict al cu- 
vîntului" împarte „elementele doc
trinei sale estetice fundate pe echi
valența muzicii, plasticii, poeziei 
(sinesteziei) și nostalgia unui uni
vers reintegrat prin latura socială a 
viziunii sale despre lume". Criticul 
analizează elementele constitutive 
ale universului poetic bacovian (sus
cită un deosebit interes în acest sens 
paginile despre „infernul citadin", 
„bivalenta naturii", „obsesia eului" și 
„hohotul ba’covian"). depistind apoi, 
intr-un substanțial capitol, mijloacele 
și procedeele artistice folosite, care 
consolidează „structura ciclică", de 
„cerc închis" a acestei creații „spon
tană ca un strigăt", dar nu mai puțin 
„elaborată. compusă conform unei 
legități proprii de o severitate a- 
proape implacabilă".

M Petroveanu iși propune astfel, 
ca printr-o laborioasă investigație, o- 
rientată tenace către adincurile ope
rei. să releve dimensiunile ei pro
funde. Subdiviziuni precum „Realism

După drama lirică „Nota 
zero la purtare", piesă care, 
la aproape douăzeci de ani 
de la scrierea ei, continuă 
să facă obiectul Interesului 
scenic și despre care cred 
că va cămine, cel puțin ca 
un document dramatizat al 
unei epoci romantice, co- 
media-satirică „Moartea ul
timului golan’ 
atragă din nou atenția asu
pra lui Virgil 
scriitor consacrat, în ultimii 
ani, aproape cu exclusivi
tate, teatrului radiofonic, 
pentru care a scris nume
roase scenarii și piese

Evident. „Moartea ulti
mului golan" nu tace decît 
să confirme preocuparea 
susținută a lui Virgil Stoe
nescu pentru problematica 
inepuizabilă, de altfel, a u- 
niversului tînăr.

Armele folosite de dra
maturg sînt cele ale paro
diei și satirei care, la un 
moment dat. devine de o 
virulență amintind de tea
trul social al lui Baranga.

Firește, nu e vorba de o 
pastișe, după cum nu este 
vorba nici de o apropiere 
forțată, replica lui Baran
ga înscriindu-se in descen
dența artei caragialești. a 
definirii tipurilor și situa
țiilor în formule care cris
talizează, pentru totdeauna, 
fizionomii morale.

Dar trebuie subliniată 
ambiția scriitorului de a-și 
înscrie efortul în perime
trul literaturii și de a face 
din actul său literar un 
act de atitudine civică. Și 
este de relevat faptul 
publicul recepționează 
tenția dramaturgului, salu- 
tînd cu aplauze satira, ex- 
primînd reacția opiniei pu
blice. Propunîndu-și să ri
diculizeze, pe de o parte, 
mentalitatea, în ultimă in
stanță falimentară, a acelor 
tineri care, nesimțindu se 
obligați cu nimic față de 
societatea și timpul lor, se 
consideră îndreptățiți să-și 
folosească „inteligența" 
pentru a-șl aranja o exis
tentă ușoară, disprețuind 
cu suverană detașare ones
titatea celor care au eon-

reușește să
Stoenescu,

că 
în-

știința datoriei, Iar pe de 
altă parte propunîndu-și să 
satirizeze, fără menaja
mente, acele împrejurări 
care favorizează, prin in
terventionism și nepotism, 
existența celor dinții, — 
dramaturgul imaginează o 
anecdotică simplă dar pi
torească, în orice caz. din 
punct de vedere dramatur
gie, plauzibilă.

plici care au darul să ne 
amintească stilul revistelor 
umoristice, In sfîrșit o a- 
numită diluție a limbaju
lui. Dar nu e mal puțin a- 
devărat că există și situații 
satirice însoțite de violenta 
autentică a unor replici 
teatrale viguroase. care 
concentrează atenția spec
tatorului și. cum ziceam, 
dau satisfacție.

Există o anumită pen- 
dulare a autorului Intre 
satira gravă și ceea ce o- 
bișnuit numim comedia de 
divertisment, agrementată 
satiric, spre care iși încli
nă. pînă la urmă, balanța 
valorii. ,

Venind Insă în favoarea 
satirei, regia lui Ion Fin- 
teșteanu i-a acordat aces
teia o reușită preponderen-

CARNET TEATRAL

Pe scena Teatrului Național

„MOARTEA
ULTIMULUI GOLAN"

de Virgil STOENESCU

la a 
vom 
con- 
fiica 
sau 

des- 
exis- 

o
sce-

Eroul, „golan-ul* — 
cărui simbolică moarte 
asista, tînăr inginer, 
vins că o partidă cu 
unui director general 
a unui ministru ii va 
chide accesul spre
tența fără griji pe care 
visează, va traversa, 
nic, drumul spre înțelegerea 
faptului că într-o societate 
ca a noastră nici un fel de 
intervenție, nici un fel de 
rudenie, nici un fel de
„conjunctură fericită", nu
te pot salva de răspundere 
fată de timpul tău.

Derularea avatarurilor 
„ultimului golan" este, sce
nic, In general Ingenios 
tradusă, chiar dacă nu o da
tă superficial și în ultimul 
act chiar didactic tratată. 
Astfel, nu vom putea să nu 
observăm destule clișee, re-

Sub raport arhitectural, 
piesa se desfășoară cumin
te, după canoanele genu
lui, cu fidelitate respectate, 
partea tntîi i!ustrindu-se 
printr-o expoziție poate 
prea întinsă în motivare, 
pentru ca evoluția ulterioa
ră a faptelor să cunoască o 
gradație alertă, susținută și 
de înscenarea Ingenioasă, 
finalul rămînînd să se con
sume totuși prea lent. în
săși motivarea, mai ales 
sentimentală, pentru erou, 
a aflării adevăratului drum 
in viață, este credibilă doar 
în măsur^ acceptării con
venției. pentru că argumen
tele produse de dramaturg 
n-au consistența celor care 
dau episodului satiric citat, 
de pildă virtutea de a fi 
convingător și. mai mult, 
cuceritor.

ță și l-a găsit o traducere 
scenică menită să fructifice 
virtuțile unui text care, la 
Național, a devenit, astfel, 
motivul unui spectacol a- 
greabil și cu ținută. Așa 
s-a făcut că în viziunea lui 
Ion Finteșteanu asistăm ia 
un izbutit moment satiric, 
la care colaborează inge
nioasa folosire a diverselor 
mecanisme capabile să 
transforme, la un semn, un 
mizer birou de slujbaș mă
runt în somptuosul cabinet 
al unui viitor... ginere 
ministru.

Regizorului îi revine, 
asemenea, meritul de a 
știut să citească textul 
o exigentă care a făcut 
accentele să nu cadă
expresia facilă ci, dimpotri
vă. prin amplificarea vir-

de

de 
fi 

cu 
ca 
pe

tuților de actualitate, co
media să-și afle o expresie 
elevată. Nu mai puțin sa
lutară este, apoi, în spec
tacol, preocuparea direcției 
de scenă pentru ca elegan
ța tonului și, evident, a jo
cului în ansamblul său. să 
nu fie contrazisă de prea 
via, uneori, coloratură a 
textului. Receptivă la toaie 
acestea s-a dovedit și dis
tribuția. condusă de regi
zor cu știința-i recunoscută 
și cucerind îndeosebi prin 
interpretul „golanului", — 
tînârul actor Costel Con
stantin care debutează cu 
brio pe prima scenă a țării. 
De o sinceritate a jocului 
și de o autenticitate neobiș
nuite. în stare să facă din 
cea mai banală replică un 
motiv de vibrantă emoție. 
Costel Constantin — cu un 
rar farmec personal — face 
din rolul său o creație do
veditoare a unui talent ad
mirabil. convingîndu-ne că 
prezenta lui la National 
este pe deplin meritată.

Replica prin care este 
susținut personajul „gola
nul" de un adevărat alter- 
ego in devenire (Fony). in
terpretat de Ovidiu Moldo
van. este de un real * ' 
comic.

La rindul ei, Ilinca 
roveanu creionează 
lui suavei Gina cu, delica
tețea și poezia lirică speci
fice întotdeauna prezentei 
sale scenice. O șarjă sati. 
rică plină de culoare rea
lizează Gheorghe Cristescu 
(Pomoje). parodiind cu u- 
mor tipul fantelui de ex
presie hippv tn sfîrșit. din 
distribuție mai fac parte 
Janine Tomescu (Laura). 
Rodica Popescu (Monți). 
Chirii Economu (ministrul).

Ion Finteșteanu. regizo
rul spectacolului, interpre
tează un pitoresc personaj 
simbolizînd echilibrul, ju
decata și siguranța omului 
simplu. Rolul e investit cu 
arta binecunoscută a aces
tui mare și mereu tînăr ac
tor. pe care îi aplaudăm cu 
toată căldura.

Șl viziune", „Monodramă mimică", 
„Bacovia și muzica", „Cromatica ba- 
coviană" sînt tot atitea trepte în ex
plorarea metodică și dezvăluirea in
flexiunilor răscolitoare ale lirismului 
bacovian, al cărui caracter „vizionar" 
e socotit a izvorî „paradoxal din 
realismul lui, din potențarea aces
tuia". Ideea asemănării poeziei 
bacoviene cu mimodrama e una din 
nu puținele observații pătrunzătoare 
pe care le aflăm In cuprinsul lucră
rii. De finețe dă dovadă M Petro
veanu și atunci cînd interpretează 
așa-numitul „manierism bacovian" 
— expresie care, fără nuanțările de 
rigoare ar risca să încorseteze, să e- 
ticheteze simplist această creație — 
considerind că în el „transpare o 
nostalgie de clasicitate. Atribut prin 
care poezia lui Bacovia intersectea
ză tradiția de armonie a ființei, spe
cifică literaturii române. Nu aici. — 
se întreabă, eu temei, autorul — în 
această tensiune internă se află oare 
sensul eminescianismului său ?“ Ana
liza prozei lui Bacovia pare însă su
mară, expeditivă, aceasta fiind defi
nită cam unilateral drept un simplu 
„jurnal al eșecurilor" După ce exa
minează apoi înrîurirea sensibilității 
bacoviene în epocă și receptarea ei 
critică, prezența poetului tn conștiin
ța literară, M. Petroveanu consacră 
în finalul lucrării un dens capitol in
tegrării acestei opere în contextul 
valorilor universale, confruntind-o în 
semnificațiile ei universale (forțînd 
uneori însă nota, detașînd prea mult 
opera și pe artist de solul generator) 
cu creația unor mari scriitori con
temporani, „martori ai aceleiași ten
siuni".

Monografia lui M. Petroveanu nu 
dezminte însă, în ansamblul ei, acel 
interes initial al lectorului, ci îl ali
mentează și satisface de-a lungul 
unei covîrșltoare părți a itinerarului 
descris. Prin amploarea și suplețea 
investigației, prin spiritul avizat, 
comprehensiv la specificul fenome
nului poetic și, în speță, la profun
zimea liricii bacoviene care o 
călăuzește, această lucrare »e înscrie 
ca o contribuție Ia adincirea creației 
marelui poet și, desigur, ca un in
strument util viitoarelor cercetări și 
exegeze pe această temă.

Adrian ANGHELESCU

efect
Tomo- 
profi-
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«Opera Română: Cavaleria rus- 
canâ; Palat» — 19,30.

• Teatrul de operetă: Suzana — 
premieră — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia): Tragedia 
optimistă - 20. (sala Studio)
Moartea ultimului golan — 20.
• Teatrul de comedie: Nlcnlc — 
20.
• Teatrul Mic: Emigrantul din 
Brisbane — 20.
• Teatrul
uln" — 16; 
19,30; (sala 
albastră —
• Teatrul Ciulești: Meșterul Ma- 
nole — 10: Comedie cu olteni — 
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă": Nota 
zero la purtare — 10; Roata morii 
- 16
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) O poveste cu cîn- 
tec — 10; (sala din str. Academiei) 
Guliver în tara păpușilor — 17.
• Teatrul evreiesc de stat: Noap
tea tn tirgul vechi - 19.30.
• Teatrul de stat din Oradea — 
secția maghiară - (la Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" — sala 
din bd. Schitu Măgureanu): Po
veste neterminată - 18: Privește 
înapoi rîzînd — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) La 
„Cărăbuș" - premieră ___
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" Trei fete de mă
ritai - 19,30.
• Circul de stat Spectacol pre
zentat de Circul mare din Mos
cova - 10; 19.30.

v . cauul „C. I. Nottara" (sala 
Magheiu): Spectacol festiv „Le- 

Crimă $1 pedeapsă — 
Studio): Cînd luna e 
20.

grădina
- 19,30
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| Agro-club

în comuna Poiana Mare (Dolj) | 
a luat ființă, acum cîteva zile, I 
un club care reunește toate caV •
drete de ingineri și tehnicieni 
de la întreprinderea de meca
nizare a agriculturii și din coo
perativele agricole de producție 
de pe raza acestei localități. Nu 
este vorba doar de o modalitate 
de petrecere in chip plăcut a 
timpului liber. în programul 
agro-clubului, membrii săi au 
înscris, în primul rînd, o serie 
de cercetări In domeniul folo
sirii îngrășămintelor chimice, 
extinderii irigațiilor și crește
rii animalelor. în urma acestor 
cercetări vor cîștiga atît ei (de
oarece, în mod implicit prin 
schimbul de păreri își vor 
perfecționa pregătirea profesio
nală), cit și unitățile în care lu
crează. La început de drum, le 
dorim o „recoltă bogată".

Aviz 
pescarilor 
amatori

De curînd, au început lucră
rile de amenajare a bazinului 
hidrografic alpin al văilor Iu- 
hod și Bistra, din județul Mu
reș, Aici se va crea o mare re
zervație piscicolă naturală. Pe 
o lungime de aproape 20 ki
lometri de-a lungul acestor pî- 
raie de munte, se construiesc 
mici cascade care vor ti popu
late cu păstrăvi, lipani și lostri- 
țe. într-o primă etapă, în noua 
rezervație, vor fi deversați a- 
proape 2 milioane de puieți din 
aceste specii de pești deosebit 
de valoroase. Este de așteptat 
ca mulți din turiștii care vizi
tează aceste locuri să devină 
pescari.

Mai aveți»

vreun

I

I
I
I
I

secret ?
Un necunoscut a bătut intr-o 

zi la poarta stației releu de te
leviziune din Suceava. Cerea să 
i se deschidă și paza i-a des
chis absolut toate ușile pentru 
a face „un control". Oaspetele a 
vizitat toate punctele stației, 
plimbindu-se peste tot ca la el 
acasă. La urmă, s-a prezentat și 
la ing. Viorel Nica, șe/ul stației. 
Acesta, deși nici nu știa cine 
este neașteptatul musafir, i-a 
furnizat imediat cele mai amă
nunțite explicații tehnice in le
gătură cu funcționarea și dota
rea stației, iar la plecare i-a o- 
ferit și un dosar cu documente 
„strict secrete", in schimbul... 
promisiunii de a i-l restitui a 
doua zi la hotel. Și necunoscu
tul s-a ținut de cuvint. Cine era 
și ce voia să controleze ? In fața 
hotelului, ing. Viorel Nica avea 
să afle totul. Un lucrător de mi
liție. încerca să vadă cum este 
asigurată paza stației și cum 
sini păstrate documentele se
crete !

I

Scăderea

I

a ajuns 
adunare

Ilie Ciulită, șeful depozitului ■ 
de legume și fructe din orașul I 
Tirgul Bujorului (Galați), avea | 
cîteodată momente de mare lu
ciditate. Atunci încerca să fie I 
sincer față de sine însuși. în- I 
tr-un astfel de moment, s-a apu
cat să-și facă ordine în gestiune. | 
După propriile lui socoteli, ii I 
ieșeau, pînă atunci, aproape I 
100 000 lei lipsă. Fără să mai 
întîrzie o clipă, i-a comunicat I 
rezultatul lui Aurel Donasa, șe- | 
ful centrului de legume și fruc
te din localitate. își tăcuseră I 
suma. Drept pentru care au ho- I 
tărît amîndoi să suspende, tem- • 
porar, orice nouă delapidare. . 
Dar, pentru ca suspendarea să I 
nu țină prea mult, au început | 
repede să facă acte fictive de 
„scădere". Cînd să iasă la mal, | 
un control inopinat i-a dat în ! 
vileag. Acum se pregătesc să ' 
reia aceleași socoteli de la ca- > 
păt. Și, după cit voiau ei să sea- I 
dă, le va adăuga instanța de ju- I 
decată.

Depanarea j 
în pană

Cum funcționează echipele de | 
intervenție auto-service pe prin
cipalele trasee turistice ? Am I 
pornit, duminică dimineața, din I 
Rm. Vilcea spre București. Tra- 1 
seu solicitat. Trafic intens in ■ 
ambele sensuri. Pe șosea insă, I 
nici o mașină pentru depanare. I 
In schimb, numeroși turiști in 
pană. La Leordeni, un autotu- I 
risrn aștepta pe dreapta de 5 ore. | 
Altul, chiar in fața stației de 
benzină din Pitești. Dacă n-am | 
găsit echipele de depanare pe | 
drum, ne-am decis să le găsim 
la ele acasă Dar in incinta ale- . 
Herulul auto-service al coopera- | 
tivei meșteșugărești din str Sf. | 
Vineri, nici țipenie de... paznic ! 
Depanarea se afla intr-un re- > 
paus numit pană de organizare. I 
Cine o depanează ? '

Rubrică redactată de i
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

COMUNICAT
cu privire la vizita în Republica 
Socialistă România a ministrului

afacerilor externe și cooperării 
al Republicii Burundi, Libere Ndabakwaje

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe și cooperării 
al Republicii Burundi, Libăre Nda- 
bakwaje, a făcut o vizită oficială în 
Republica Socialistă România între 
31 martie și 7 aprilie 1970.

în timpul șederii sale în România, 
oaspetele a fost primit de președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, de președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
a avut convorbiri oficiale cu minis
trul afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, și întrevederi cu ministrul 
comerțului exterior, Cornel Burtică, 
și cu ministrul industriei miniere și 
geologiei, Bujor Almășan.

Ministrul afacerilor externe și coo
perării al Republicii Burundi și per
soanele care l-au însoțit au vizitat 
obiective economice și social-cultu- 
rale din București, Ploiești, Brașov 
și Pitești, bucurîndu-se pretutindeni 
de o primire călduroasă, expresie a 
sentimentelor de prietenie și simpatie 
ale poporului român față de poporul 
burundez.

Convorbirile oficiale, desfășurate 
într-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă, au prilejuit efec
tuarea unui schimb util de păreri a- 
supra relațiilor bilaterale și cu pri
vire la principalele probleme inter
naționale actuale.

Cei doi miniștri, analizînd stadiul 
relațiilor dintre cele două țări, au a- 
preciat că există posibilități de dez
voltare a acestora, pe baza avantaju
lui reciproc. în domeniile politic, e- 
conomic și cultural-științific.

în timpul vizitei, a avut loc sem
narea unui acord guvernamental de 
colaborare culturală și științifică și 
s-a convenit negocierea, într-un vii
tor apropiat, a unui acord comer
cial și a unui acord de cooperare e- 
conomică și tehnică.

S-a stabilit, de asemenea, să se 
procedeze la acreditarea de ambasa
dori în capitalele celor două țări.

Procedînd la un schimb de păreri 
asupra principalelor probleme inter
naționale. cele două oărți au subli
niat importanța respectării în rela
țiile dintre state a principiilor inde
pendentei și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc și au fost de acord că numai 
aplicarea cu strictețe a acestor prin
cipii de valoare universală poa*e asi
gura pacea și cooperarea internațio
nală. Ele s-au pronunțat cu hotărîre 
pentru stingerea focarelor de tensiu
ne și conflict care frămîntă în pre
zent omenirea, pentru renunțarea la 
folosirea forței sau amenințării cu 
forța în relațiile interstatale, pentru 
rezolvarea prin mijloace pașnice a 
problemelor litigioase — deziderat 
major al epocii contemporane.

în cadrul discuțiilor, cei doi mi
niștri au subliniat însemnătatea deo
sebită. pentru întreaga omenire, a 
înfăptuirii dezarmării generale si. în 
primul rînd. a dezarmării nucleare. 
Relevînd faptul că povara înarmă

SPORT
FOTBAL, LA STUTTGART

ROMANIA-R.F.G. 1-1
Echipele de fotbal ale României și 

R. F. a Germaniei — ambele, după 
cum se știe, participante la turneul 
final al „Cupei Jules Rimet" 1970 — 
s-au întîlnit aseară pe stadionul 
„Neckar" din Stuttgart intr-o partidă 
amicală, de verificare în vederea a- 
propiatului eveniment fotbalistic 
mondial. Avînd în vedere tocmai a- 
cest caracter, de test, antrenorii celor 
două reprezentative au folosit dife
rite formule, în atac și in apărare, 
convenind de fapt încă dinaintea în
ceperii jocului asupra posibilității de 
schimbare a trei rezerve. La ora în
ceperii partidei însă, atît Helmuth 
Schbn, cît și Angelo Niculescu au 
„lansat" în -teren formațiile de bază, 
cu care — bineînțeles, sub rezerva, 
neprevăzutului — intenționează să 
apară și la „mondialele mexicane". 
Echipa României a avut următoarea 
alcătuire : Răducanu — Sătmăregnu, 
Lupescu, Dinu, Mocanu — Dumitru, 
Nunweiller VI — Neagu, Dobrin, Du- 
mitrache, Lucescu. „Unsprezecele" 
vest-german a fost alcătuit astfel : 
Maier — Vogts, Hdttges — Schnelin- 
ger, Beckenbauer, Weber — Gra
bowski. Haller, Milller, Overath, 
Maas.

La ora 20,30 (ora Bucureștiului), 
cînd a început partida, în tribune se 
aflau circa 80 000 de spectatori, asis
tență de „zile mari", cum apreciau 
unii comentatori de fotbal vest-ger- 
mani. Primele minute aparțin gaz
delor. care au chiar o bună ocazie 
de a marca, dar șutul nimerește bara. 
Un contraatac al echipei noastre 
avea să fie. de asemenea, ratat de 
puțin. Este evident însă că echipa 
R.F.G. iși concentrează atenția în 
special ofensivei ; cu pase rapide, 
foarte precise, prin participarea la 
atacuri chiar a fundașilor, se află 
deseori în careul nostru. Mereu la 
post, fundașii echipei române (in 
special Sătmăreanu) rezolvă cu sigu
ranță situațiile dificile.

Acesta avea să fie aspectul gene
ral al jocului circa 20 de minute. 
Scorul a rămas totuși intact. A ur
mat o perioadă — e drept, cam 
scurtă — cînd echipa noastră s-a 
aflat în ofensivă, avind aproape in
tegral inițiativa. Rezultatul acestei 
dominări teritoriale, la care și-au 
adus aportul și apărătorii, n-a intir- 
ziat să apară. în minutul 22, infil- 
trîndu-se ca de obicei în atac — după 
cum remarca, in transmisia sa, crai
nicul radiodifuziunii române — Săt- 
mâreanu centrează de pe marginea 
terenului. Mingea, ajunsă în fața 
porții lui Maier, este reluată scurt și 
precis, cu capul, de Neagu. Gol 1 1—0 
pentru România. Fazele se succed in 
continuare în plină viteză, fotbaliștii 
vest-germani atacînd parcă mai de
ciși. Portarul nostru se remarcă de 
cîteva ori. dar și portarul vest-ger
man trece de cîteva ori prin mari 
emoții. Scorul devine egal în minu
tul 35. Autor : Weber. Egalarea insă 
este pusă în primul rînd pe seama 
unor ezitări comise de apărătorii 
noștri. 

rilor, care apasă din ce în ce mai 
greu asupra popoarelor, constituie o 
primejdie evidentă pentru pacea și 
securitatea internațională, ei au de
clarat că este imperios necesar ca 
toate statele, mari sau mici, să de
pună eforturi sporite pentru reali
zarea de măsuri practice care să ducă 
la încetarea cursei înarmărilor, la re
ducerea stocurilor de arme și, în fi
nal, la dezarmarea generală.

înfăptuirea unor asemenea mă
suri ar permite ca resursele umane 
și materiale irosite în prezent pentiu 
înarmări să fie dedicate muncii paș
nice, operei de construcție a fiecărei 
națiuni, în conformitate cu interesele 
și aspirațiile sale. O parte din a- 
ceste resurse ar putea fi afectată 
sprijinirii eforturilor proprii ale sta
telor angajate pe calea lichidării 
subdezvoltării, a progresului lor ge
neral.

Cele două părți, reafirmîndu-și 
simpatia și solidaritatea cu lupta 
pentru independență și libertate a 
popoarelor împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolonialis- 
mului. au condamnat menținerea pe 
continentul african a unor teritorii 
sub dominație străină și politica de 
discriminare rasială promovată de 
regimurile din Republica Sud-Afri- 
cană și Rhodesia De asemenea, ele 
au condamnat cu fermitate actul ile
gal al proclamării de către autorită
țile rasiste de la Salisbury a așa- 
numitei „Republici Rhodesia”, consi- 
derîndu-I drept o acțiune abuzivă, 
contrară principiilor Cartei O.N.U., 
rezoluțiilor pendinte ale O.N.U., ale 
Organizației Unității Africane, o în
călcare flagrantă a Declarației cu 
privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale.

Subliniind necesitatea creșterii ro
lului Organizației Națiunilor Unite în 
menținerea păcii și securității inter
naționale, în dezvoltarea colaborării 
între state, cei doi miniștri au apre
ciat că în acest important for mon
dial trebuie să se asigure realizarea 
deplină a principiului universalității, 
pentru ca el să-și poată îndeplini e- 
ficient răspunderile cu care a fost 
investit.

în cadrul discuțiilor, părțile au 
constatat cu satisfacție că vizita mi
nistrului afacerilor externe și coo
perării al Republicii Burundi în Re
publica Socialistă România, convorbi
rile avute cu acest prilej, reprezintă 
o contribuție importantă la dezvol
tarea relațiilor de prietenie și cola
borare dintre cele două țări, ceea ce 
corespunde atît intereselor celor două 
popoare cit și cauzei păcii și colabo
rării internaționale.

Ministrul afacerilor externe și coo
perării al Republicii Burundi, Li
bere Ndabakwaje, a mulțumit pen
tru primirea cordială și ospitalita
tea de care s-a bucurat din partea 
guvernului și a poporului român și 
a invitat pe ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, să facă o vi
zită oficială în Republica Burundi. 
Invitația a fost acceptată, cu plăcere.

La reluare, fotbaliștii români acțio
nează un timp ceva mai insistent, cu 
mai multă claritate decît au făcut-o 
după ce au deschis scorul. în forma
ția gazdă se produc două schimbări : 
Roth ia locul lui Maas, iar Lorenz pe 
cel al lui Haller. Jocul, extrem de 
strins. capătă pe alocuri o tentă de 
duritate. Pe măsură ce partida se a- 
propie de sfîrșit, inițiativa trece 
iarăși de partea vest-germanilor. 
Faptul prilejuiește lui Răducanu cîte
va intervenții salvatoare și aplauda
te. Contraatacurile echipei noastre, 
mai rare, mai puțin consistente, se 
termină cu șuturi imprecise. O oca
zie, în minutul 69. putea fi totuși 
concretizată. Lucescu pătrunde pe 
extremă, centrează bine, Neagu sare, 
de asemenea, cu capul, atinge min
gea, insă Maier, cu un reflex ex
traordinar, își salvează poarta. în 
minutul 75, Dobrin este înlocuit cu 
Ghergheli.

Ultimul sfert de oră al meciului nu 
aduce njmic nou (în min. 78, Dem- 
brovschi ia locul lui Lucescu). Nici în 
ce privește raportul de forțe de pe 
teren, nici... pe tabela de marcaj. La 
fluierul final al arbitrului, scorul a- 
cestui util meci de verificare (util, 
desigur, pentru ambele formații) este 
de 1—1.

Vom reveni cu amănunte.
• Aseară, la Sarajevo, într-un meci 

amical de fotbal, Iugoslavia — Aus
tria 1—1 (0—1).

Miercuri, la Moscova,

au luat sfîrșit

CAMPIoSTloPEfli 
DE TENIS OE MASĂ

Suedezul Hans Alser este noul 
campion european de tenis de masă, 
în finală, el I-a învins cu 3—0 
(21—19. 21—18, 21—9) pe iugoslavul 
Korpa. La dublu feminin, titlul a fost 
cucerit de perechea sovietică Rudno- 
va, Grinberg, care a dispus cu 3—1 
(21-15, 21-13. 18-21, 21—17) de
vest-germanele Scholer, Simon.

în semifinalele probei de simplu 
feminin cehoslovaca Ilona Vostova a 
dispus cu 3—2 (18—21, 21-11, 17-21. 
21—19. 21—19) de Maria Alexandru 
(România) în cea de-a doua semi
finală Zoia Rudnova (U.R.S.S.) e 
cîștigat cu 3—2 (21—13. 12—21. 22—20. 
15—21, 21—18) în fața lui Pogosova 
(U.R.S.S.) tn finală. Rudnova a in- 
trecut-o cu 3—2 (15—21, 21—11.
11—21, 21—5. 21—17) pe Vostova.

La dublu femei, cuplul nostru Ma
ria Alexandru. Carmen Crișan a pier
dut. în semifinale, cu 3—0 în fața so
vieticelor Rudnova, Grimberg.

PRIMIRE
LA C. O. AL P. C. R.
Tovarășul Manea Mănescu, mem

bru al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C al P.C.R., a primit la 8 apri
lie delegația de activiști ai P.C. Bul
gar, condusă de ing. Dimităr Ionov, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C. Bulgar, care, la invitația C.C. a1 
P.C.R., a făcut o vizită pentru schimb 
de experiență în țara noastră.
. La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă tovărășească, au par
ticipat Nicolae Ionescu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., și Lu
cian Drăguț, secretar general al 
Consiliului Economic.

A fost de față Spas Gospodov. am

Manifestări consacrate 
centenarului nașterii 

lui V. I. Lenin
Lectorii Comitetului județean 

Dolj al P.C.R., studenții Universită
ții serale de marxism-leninism, acti
vul de propagandă al municipiului 
Craiova, precum și numeroși repre
zentanți ai organizațiilor de masă și 
obștești au participat miercuri după- 
amiază la simpozionul „Caracterul 
militant a! leninismului". Cu acest 
prilej, conferențiarii Tiberiu Nicola, 
Neculce Popescu și Victor Oncescu, 
de la universitatea craioveană, au 
relevat aspecte semnificative din 
viața și activitatea marelui Lenin, 
modul creator în care partidul nostru 
aplică învățătura marxist-leninistă la 
condițiile concrete din România.

★
La Deva s-a deschis miercuri ex

poziția „Centenarul nașterii lui 
Lenin", organizată de Comitetul ju
dețean Hunedoara pentru cultură și

Cooperarea româno-indiană 
în domeniul petrolului

Ministrul petrolului, Nicolae Toa- 
der, înapoiat recent din vizita 
pe care a făcut-o în India, la 
invitația ministrului de stat in Mi
nisterul Petrolului, Chimiei, Minelor 
și Metalelor al acestei țări, a împăr
tășit unui redactor al „Agerpres" 
cîteva impresii din această vizită. 
După ce a amintit că cooperarea ro
mâno-indiană în domeniul petrolului 
a început în urmă cu 15 ani, cind 
țara noastră a livrat în India primele 
instalații românești de foraj și cind 
specialiștii noștri au săpat primele 
sonde în sectorul de stat, ministrul 
Nicolae Toader a spus : Am vizitat 
mai multe obiective industriale pe- 
troliere, precum și institute de cer
cetare pentru forajul, extracția și 
prelucrarea țițeiului. în convorbirile 
avute la Ministerul Petrolului cu dr. 
Triguna Sen, ministru unional, și eu 
specialiști din acest minister au 
fost discutate o serie de aspecte care 
interesează cele două ministere în 
domeniul prospecțiunilor, exploa
tării și prelucrării țițeiului, precum 
și în cel al construirii utilajului pe
trolier în ambele țări. S-a constatat 
că există posibilități pentru aborda
rea unor noi forme de coonerare. re
ciproc avantajoasă, între România și
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CENTROCOOP — că activitatea coo
perației de consum trebuie perfecțio
nată în continuare. De altfel, ideea de 
la care s-a pornit la convocarea con
gresului al V-lea nu a fost atît ne
voia de a face un bilanț, de a tota
liza niște rezultate, cît necesitatea de 
a stabili direcțiile de dezvoltare în 
perspectivă, măsurile concrete care 
trebuie luate. în felul a'cesta, se va 
conferi lucrărilor congresului un ca
racter de lucru, de dezbatere, care 
să scoată la lumină acele rezerve de 
care dispunem în prezent și pe care, 
încă, nu le cunoaștem și, în conse
cință, nu le valorificăm suficient.

Directivele Congresului al X-lea al 
partidului prevăd creșterea, în viito
rul cincinal, a vinzărilor de mărfuri 
către populație într-un ritm de 5,8 
la sută anual, ceea ce înseamnă 
pentru comerțul sătesc un vo
lum suplimentar de desfacere de 
44 miliarde lei față de perioada 
1966—1970. Pentru realizarea acestei 
sarcini, ne propunem să acționăm pe 
mai multe planuri. în primul rînd, 
vom ridica unitățile de desfacere de 
la stadiul perimetrului unde are loc 
simplul act al vînzării-cumpărării la 
nivelul axului central al activității co
merciale. Aceste unități trebuie să 
facă comerț în înțelesul complet a! 
cuvîntului. nu numai simpla desfa
cere a mărfurilor. Vom întări, pentru 
aceasta, rolul și răspunderea gestio
narilor în aducerea la unitate a măr
furilor care sînt cu adevărat solicitate 
de populație și nu a celor ce prisosesc 
in depozite.

— In paralel cu măsurile ce 
vizează structura organizatori
că a comerțului la sate, ce se va 
întreprinde pentru perfecțio
narea in conținut a activității 
unităților de desfacere ?

— Pe lingă cele peste 1509 
de noi unități comerciale, care 
se vor construi în perioada 1971— 
1975, se va reorganiza rețeaua 
de desfacere existentă prin optimiza
rea numărului de unități cu amănun
tul. iar acolo un le condițiile ne per
mit. vom trece de la magazinul mixt 
universal la compartimentarea aces
tuia pe raioane și chiar pe unități 
distincte, specializate. Vom lărgi, de 
asemenea, formele moderne de co
merț, iar în piețe, oboare, tîrguri. în 
general în punctele cu flux mare de 
cumnărători. vom dezvolta comerțul 
mobil Pe aceeași linie, a îmbunătă
țirii activității de conținut a unități
lor cu amănuntul, vom extinde ges
tiunile unice cu răspundere colectivă.

— Schimbul de mărfuri din
tre oraș și sat implică, după cum 

basadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești.

★
în timpul șederii în România, de

legația a avut convorbiri la Consi
liul Economic, la Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini și Mi
nisterul Muncii, la Comitetul jude
țean Argeș și Comitetul municipal 
Craiova ale P C.R„ a vizitat unități 
industriale, instituții sociale și cul
turale din Capitală și din județele 
Argeș. Dolj și Brașov.

★
Miercuri seara, delegația a părăsit 

Capitala. îndreptindu-se spre patrie.

artă, muzeul județean și Filiala Ar
hivelor statului, cu sprijinul comite
tului municipal de partid. în expu
nerea rostită cu prilejul deschiderii. 
Ion Ardeleanu, prim-secretar al co
mitetului municipal de partid, pre
ședintele consiliului popular munici
pal, a arătat că expoziția de la Deva 
se înscrie in șirul multiplelor mani
festări ce au loc în întreaga țară, 
prin care partidul și poporul nostru 
dau înaltă prețuire vieții și activită
ții făuritorului Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și întemeietorul 
primului stat socialist din lume.w

La Clubul muncitoresc al Șantieru
lui naval din Constanța s-a deschis 
expoziția „Prin locurile unde a trăit 
și a activat V. I. Lenin" închinată 
centenarului nașterii conducătoruiui 
Revoluției Socialiste din Octombrie. 

(Agerpres)

India atît în domeniul petrolier ctt 
și în alte ramuri industriale, cum ar 
fi. de exemplu, construirea de noi 
obiective in comun in India sau in 
terțe țări, colaborarea în construirea 
de instalații chimice și chiar fabri
carea în comun a unor utilaje pe
troliere în încheiere, ministrul Ni
colae Toader a spus : Vreau să re
marc amabilitatea, căldura deosebită 
cu care am fost primiți pretutindeni. 
Discuțiile pe care le-am avut au fost 
purtate într-un spirit de înțelegere 
reciprocă.

Reprezentanți 
de peste hotare 

la Congresul 
cooperației 
de consum

La București au sosit, pentru a lua 
parte la lucrările celui de-al V-lea 
Congres al Cooperației de consum 
din Republica Socialistă România, 
reprezentanți ai organizațiilor coope
ratiste din R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. P. Chineză, R. P. D. Co
reeană, R. D. Germană, R. S. F. Iu
goslavia. R. P. Polonă, R. P. Un
gară, U.R.S.S., R.A.U., Austria, Fran
ța, R. F. a Germaniei, Italia, Mauri
tius, Suedia.

(Agerpres)

□ □ □ □ E3 EIEHSHEIH0ESDE3EH
se știe, reciprocitatea. Cum se 
va asigura creșterea volumului 
de produse agro-alimentare a- 
trase la fondul central al statu
lui pe calea contractărilor, achi
zițiilor ?

— Prin traducerea în viață a pro
gramelor naționale dezbătute de ple
nara C.C. al P.C.R. din 17—19 martie 
a. c., agricultura noastră socialistă va 
cunoaște noi stadii de dezvoltare, 
ceea ce va crea condiții favorabile 
pentru valorificarea pe calea achizi
țiilor și contractărilor a unui volum 
sporit de produse din surplusul de 
producție al membrilor cooperatori, 
al C.A.P. și îndeosebi din gospodă
riile țărănești necooperativîzate, con
tribuind astfel la îmbunătățirea a- 
provizionării populației, la asigu

Congresul
cooperației de consuni

rarea Întreprinderilor prelucrătoare 
cu cantități sporite de materii 
prime. Cooperația de consum va 
mări sprijinul ce-1 va acorda mem
brilor cooperatori și producăto
rilor individuali, furnizîndu-le aces
tora pui de o zi prin folosirea integra
lă a capacităților de incubație de care 
dispune. Vom organiza stine coo
peratiste. crescătorii de iepuri 
pentru reproducere, vom folosi cu 
mai multă pricepere pîrghiile de care 
dispunem — avansurile în bani la în
cheierea contractelor, prețuri stimu
lative, materiale de înmulțire, furaje 
concentrate, asistență tehnică ș.a. 
pentru atragerea la fondul central al 
statului a unor cantități sporite de 
lapte de vacă, miere de albine, melci, 
broaște, plante medicinale. deșeuri 
etc. tn paralel cu acțiunile întreprinse 
în sprijinul celor cu care contractăm, 
ne vom ocupa, în mai mare măsură, 
de valorificarea, în mai bune condiții, 
a produselor achiziționate, prin pre
lucrarea lor superioară ne plan local, 
prin crearea unor condiții mal bune 
de depozitare (la București. Timisoa
ra. Slobozia Constanța, dr exemplu, 
se vor construi frigidere pentru păs-

Răsfoind presa străină 

„journal d’egypte": Relații cordiale 
în slujba păcii și progresului 

economic și social
Ziarul „JOURNAL d’EGYPTE", 

care apare la Cairo, publică un ar
ticol consacrat dezvoltării relațiilor 
prietenești și de colaborare dintre 
România și țărilt arabe și ale Africii.

„România, stat socialist angajat cu 
toate resursele sale in efortul de a 
contribui la edificarea unei comu
nități mondiale, progresiste, se pro
nunță in favoarea unei politici de 
extindere a relațiilor sale cu toate 
țările, indiferent de sistemul lor so
cial și politic — ferm convinsă că 
națiunile nu pot decit să profite de 
pe urmă sporirii schimburilor de va
lori materiale și spirituale, ceea ce 
contribuie, de asemenea, la consoli
darea păcii internaționale. în acest 
spirit, România pune la baza politicii 
sale externe normele consacrate de 
dreptul internațional modern, adică 
respectarea absolută a principiilor 
suveranității naționale, deplinei ega
lități în drepturi, neamestecului in 
treburile interne, a dreptului fiecă
rui oopor de a-și hotărî singur soarta.

Apreciind în mod deosebit efortu
rile lumii arabe și ale Africii, îndrep
tate spre materializarea ideilor de 
libertate și emancipare națională, 
spre eliminarea sechelelor colonialis
mului și înaintarea pe calea progre
sului, spre realizarea unor transfor
mări profunde în economia lor, spre 
utilizarea cit mai judicios posibilă a 
resurselor lor materiale și spirituale, 
România se simte legată de ele prin- 
tr-un sentiment de stimă și solida
ritate. Ea subliniază că aceste țări 
exercită o influență din ce în ce mai 
mare asupra evoluției vieții interna
ționale contemporane, in care ele au 
pășit pe picior de egalitate cu alte 
țări pe cale de dezvoltare.

Iată de de România a dat lumii 
arabe și africane un loc de prim- 
ordin in sistemul relațiilor sale ex
terne. Nu numai că România a sta
bilit cu aceste țâri relații politice și 
diplomatice, precum și relații econo
mice și culturale din ce în ce mai 
ample, dar întreține și își întărește 
relațiile amicale cu partidele lor pro
gresiste".

„Au fost intensificate contactele 
politice și schimburile de vizite ofi
ciale dintre România și țările arabe 
și africane. Utilitatea schimburilor de 
vizite și contactelor politice a fost 
evidențiată prin descoperirea a nu
meroase posibilități concrete de dez
voltare a relațiilor româno—arabo- 
africane, precum și prin convorbiri 
fructuoase asupra problemelor inter
naționale, prin acțiuni de interes re
ciproc ale reprezentanților românj și 
reprezentanților arabi și africani în 
cadrul diferitelor organisme interna
ționale și în special la O.N.U.

■ Astfel, în ceea ce privește lumea 
arabă. România, care militează in 
mod activ in favoarea păcii, nu în
cetează să-și exprime profunda în
grijorare în legătură cu persistența 
și intensificarea tensiunii în Orientul 
Mijlociu, situație care exercită o in
fluență negativă asupra întregii vieți 
internaționale. în acest spirit, Româ
nia apreciază că trupele israeliene 
trebuie să fie imediat retrase de pe 
teritoriile arabe ocupate și că trebuie 
să fie găsită o soluție echitabilă a 
problemei palestinene pentru a se 
ajunge la o situație de integritate 
teritorială și independență a statelor 
regiunii. în mod deosebit se știe că 
după raidul aviației israeliene asupra 
uzinelor metalurgice de la Abu 
Zaabal, guvernul român și-a expri
mat în mod oficial dezaprobarea to
tală față de acest act, considerind 
că extinderea atacurilor asupra unor 
obiective civile și provocarea de vic
time în rîndul populației sînt ele
mente care nu pot decît'să agraveze 
situația, deja încordată, din Orientul 
Mijlociu.

De asemenea, acționînd în confor
mitate cu principiile fundamentale 
ale Cartei O.N.U., ale Declarației cu 
privire la independența țărilor colo
niale și cu rezoluțiile Adunării Gene
rale O.N.U.. guvernul român a con

trarea ouălelor), prin extinderea ga
mei de semifabricate, dezvoltind uni
tăți de producție corespunzătoare.

— Deși programul de dezvol
tare a activității de prestări 
de servicii in cooperația de con
sum pentru perioada 1966—1970 
a fost realizat cu aproape un 
an inainte de termen, se resim
te încă insuficiența rețelei de 
deservire, lipsa unor profile de 
largă solicitare. Care vor fi 
direcțiile de dezvoltare in pers
pectivă a acestui sector ?

— Pentru perioada 1971—1975 ne 
propunem ca volumul lucrărilor și 
serviciilor executate să fie de peste 
2 ori mai mare față de cel realizat 

in actualul cincinal. Pentru aceasta, 
încă din acest an, la nivelul fiecărui 
județ a fost întocmit un studiu cu 
privire la necesitățile și posibilitățile 
de dezvoltare a rețelei de* ateliere. 
Folosind și propunerile care se vor 
face in cadrul congresului nostru. 
CENTROCOOP urmează să dezbată 
in curind planul de perspectivă. 
Se preconizează ca. pe lingă cele trei 
profile de bază, acolo unde se justi
fică din punct de vedere economic, 
să ia ființă ateliere de tinichigerie, 
de reparații și întreținere a locuin
țelor, prestații in construcții, repa
rarea obiectelor de uz casnic, închiri
erea articolele de solicitare ocazio
nal^ etc. Pornind de la faptul că în 
prezent forța de muncă de care dis
punem nu este utilizată pretutindeni 
la maxima capacitate, se va dezvolta 
pe lingă atelierele de reparații și acti
vitatea de producție a unor bunuri 
de larg consum care vor fi oferite 
populației. Vom căuta ca volumul 
sporit de prestări de servicii să se 
realizeze, în principal, prin folosirea 
cît mai judicioasă a resurselor locale, 
prin utilizarea deșeurilor și a mate
rialelor care prisosesc întreprinderi

damnat cu fermitate actul abuziv de 
la 2 martie 1970 al proclamării de 
către autoritățile rasiste din Salis
bury a pretinsei „Republici a Rho- 
desiei", declarindu-se pe deplin so
lidar cu lupta justă pentru libertate 
și independență a poporului zirrK 
babwe.

în ce privește relațiile diplomatice 
cu țările arabe și africane, remarcăm 
că România a făcut schimb de am
basadori cu 29 din aceste țări".

Referindu-se Ia relațiile economica 
și culturale, in articol se spune : „Ro
mânia, al cărei potențial economic și 
comerț exterior se află într-o cons
tantă creștere, s-a orientat spre ma
rile probleme ale înaintării pe calea 
progresului, care se pun cu acuitate 
în fața țărilor arabe și africane. în 
acest spirit România, care a fost în
totdeauna însuflețită de un senti
ment de solidaritate față de țările în 
curs de dezvoltare, împărtășește pre
ocupările țărilor arabe și africane și 
contribuie, pe măsura mijloacelor 
sale, la eforturile lor creatoare de 
progres economic și social. Intre Ro
mânia și țările arabe și africane s-au 
încheiat aproximativ 50 acorduri co
merciale, de cooperare tehnică, eco
nomică, culturală și științifică. Intre 
1966 și 1968 schimburile comerciale 
au crescut de peste două ori, iar din 
1960 și pînă acum ele au crescut de 
peste trei ori, ocupind la ora actuală 
un loc important in relațiile reci
proce pentru care constituie un sti
mulent" Referindu-se în continuare 
la relațiile cu R.A.U., Algeria, Tu
nisia, Maroc etc., în articol se arată 
că in cadrul acordurilor de colabo
rare existente, specialiști români iau 
parte la realizarea unor proiecte eco
nomice de dezvoltare și exploatare a 
resurselor naturale în țări afro-arabe. 
Se menționează contribuția specialiș
tilor români la exploatarea resurselor 
minerale și de petrol din R.A.U., 
Ghana și Algeria și se menționează 
că sînt în curs acțiuni similare in 
Tunisia și alte țări africane. Se arată, 
de asemenea, că România furnizează 
R.A.U. echipament și utilaj pentru 
construirea unor obiective indus
triale, printre care cele de la Ale
xandria și Haramwein. în do
meniul relațiilor culturale se ara
tă că pe baza unor acorduri 
de colaborare culturală, încheiate cu 
R.A.U., Maroc, Tunisia. Algeria, Su
dan, Guineea, Somalia au loc schim
buri de expoziții, ansambluri artis
tice, oameni de știință, studenți.

Oprindu-se asupra relațiilor cu 
partidele progresiste ale popoarelor 
afro-arabe, în articol se arată 
că : „Documentele Plenarei Comi
tetului Central al P.C. Român 
din 17—19 martie 1970 amintesc 
că acest partid a acționat întot
deauna pentru lărgirea contactelor și 
relațiilor sale prietenești cu parti
dele progresiste din țările arabe și 
africane, ca Maroc, Iordania, Liban, 
Siria, Irak, Sudan etc. El a dezvoltat 
pe scară largă legăturile de solida
ritate cu mișcările de eliberare na
țională din acele țări unde popoa
rele asuprite luptă pentru libertate 
și pentru lichidarea colonialismului 
și neocolonialismului. In 1969, au 
avut loc întîlniri cu reprezen
tanții Uniunii Socialiste Arabe din 
R.A.U., ai Partidului Democratic din 
Guineea, ai Uniunii Democratice din 
Somalia. Conducători ai Partidului 
Comunist Român, Nicolae Ceaușescu 
personal, au discutat cu lideri ai 
Fronturilor de eliberare națională 
din Angola și Mozambic și cu ai altor 
mișcări progresiste, democratice și 
antiimperialiste".

„Acest tablou al progresului conti
nuu al activității poporului român 
în domeniul cooperării materiale și 
spirituale cu țările arabe și africane 
— se spune în încheiere — poate fi 
considerat ca o premisă favorabilă a 
dezvoltării și mai mari în viitor a 
relațiilor multilaterale de prietenie 
dintre România și țările arabe șl 
africane".

lor productive. Pentru asigurarea 
meseriașilor vom elabora un program 
amplu de calificare a unui număr 
sporit de cadre, prin ucenicie Ia locul 
de muncă și în școlile de care dis
punem.

— Ce alte probleme mai sint 
înscrise pe agenda de lucru a 
congresului ?

— Aș dori să remarc că, printre 
alte multe aspecte care vor fi abor
date, o atenție deosebită se va acorda 
analizei stilului de muncă a lucră
torilor din cooperația de consum. 
Recentele adunări ale cooperativelor 
și conferințele uniunilor județene au 
criticat, pe bună dreptate, unele ten
dințe și practici birocratice d« 
conducere și îndrumare manifesta
te de la nivelul unităților de bază 
pînă la cel al CENTROCOOP. 
Vom căuta, de aceea, să sta
bilim măsurile cele mai eficien
te pentru a întrona un stil de 
muncă viu, prin contactul direct al 
cadrelor de conducere cu masele de 
membri cooperatori, cu lucrătorii o- 
perativi. Vom analiza, totodată, și ne
cesitatea raționalizării aparatului de 
conducere Ia toate nivelurile.

Un loc aparte îl vor ocupa pro
blemele legate de activitatea coope
rației de consum pe planul relațiilor 
sale externe. Ca membră a Alianței 
cooperatiste internaționale, Uniunea 
Centrală a Cooperativelor de Consum 
din Republica Socialistă România, 
punînd in aplicare linia politică a 
Partidului Comunist Român și a sta
tului nostru, a susținut și susține 
activ ideea lărgirii și întăririi conti
nue a mișcării cooperatiste, a dez
voltării legăturilor de cooperare in
tre toate organizațiile cooperatiste 
din lume, indiferent de orînduirea so- 
cial-politică a țărilor în care-și desfă
șoară activitatea, pe baza respectării 
egalității în drepturi și a avantaju
lui reciproc, a neamestecului în tre
burile interne. Vom căuta să stabi
lim. in cadrul congresului, noi căi și 
mijloace de intensificare a schimbu
lui reciproc de experiență, de docu
mentare tehnică, de publicații, pre
cum și alte forme de colaborare.

Prin aria problemelor care vor fi 
dezbătute, prin hotărîrile care i se 
vor supune spre adoptare. Con
gresul al V-lea al cooperației de 
consum va marca un moment de 
seamă în viața și activitatea mi
lioanelor de cooperatori, va cău
ta să găsească răspunsuri cît mai 
concrete la întrebările ce le ridică 
traducerea in viață a mărețelor sar
cini trasate cooperației de con
sum pentru etapa viitoare de către 
documentele programatice ale parti
dului.

Convorbire consemnata da 
Mihai IONESCU
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Atacuri ale aviației israeliene in zona 
Canalului de Suez

SOLDATE CU VICTIME ÎN RÎNDUL POPULAȚIEI CIVILE
TEL AVIV 8 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt militar de la Tel 
Aviv, citat de agenția Reuter, a anun
țat că miercuri aviația israeliană a 
atacat „obiective militare egiptene 
de-a lungul Canalului de Suez am
plasate la 30 kilometri în interior de 
linia de încetare a focului". La Cairo, 
un purtător de cuvînt militar a con
firmat raidul israelian asupra secto
rului central al Canalului de Suez.

★
CAIRO 8 (Agerpres). — Ministerul 

de Interne al R.A.U. a dat publicității 
un comunicat care, după cum anunță 
agenția M.E.N., face cunoscut că în 
timpul raidului de miercuri al avia
ției israeliene a fost atinsă clădirea 
unei școli primare din guvernoratul 
Sharkia. în urma acestui atac, „31 
de civili, dintre care 30 de copii, au 
fost uciși, iar alți 46, dintre care 36 
copii, au fost răniți".

Comentînd acest comunicat, un 
purtător de cuvînt israelian a decla

rat : „Avioanele noastre au atacat 
numai obiective militare". Agenția 
Associated Press, care a transmis de
clarația purtătorului de cuvînt, men
ționează că, la întrebările corespon
denților de presă, acesta a refuzat să 
confirme sau să dezmintă faptul că 
o școală a fost atinsă.

CAIRO 8 — Corespondentul A- 
gerpres C. Oprică transmite : Pur
tătorul oficial de cuvînt al guvernu
lui R.A.U., Abdel Meguid, a confir
mat miercuri în cadrul unei confe
rințe de presă că Joseph Sisco, asis
tent al secretarului de stat al S.U.A. 
pentru problemele Orientului Apro
piat și Asiei de sud, va face înce- 
pînd de vineri o vizită în Republica 
Arabă Unită. El a adăugat că „a- 
ceastă vizită nu a fost stabilită la 
invitația R.A.U.". Joseph Sisco și-a 
exprimat dorința de a vizita Cairo 
pentru a examina situația explozivă 
din Orientul Apropiat înaintea ple
cării sale la Teheran, unde va pre
zida conferința ambasadorilor ameri
cani acreditați în regiunea Orientului 
Apropiat.

AUSTRIA

Faza hofărîtoare a tratativelor 
pentru constituirea

„marii
VIENA 8 (Agerpres). — Negocie

rile între Partidul socialist — învin
gător în alegerile legislative de la 
1 martie a.c. din Austria — și Parti
dul populist, în vederea formării 
unei „mari coaliții", au intrat săptă- 
mîna aceasta într-o fază hotărîtoare, 
apreciază observatorii politici aus
trieci. întrevederile celor două părți 
din cursul acestei săptămîni au fost 
precedate de o convorbire particu
lară a Iul Bruno Kreisky, președin
tele Partidului socialist și cancelar 
desemnat, cu Herman Withalm, vice
cancelar demisionar și succesor al 
lui Josef Klaus la conducerea Parti
dului populist.

Prezentînd presei proiectul propus 
de populiști pentru a deveni pro-

VIETNAMUL DE SUD

ACȚIUNI OFENSIVE 
ALE FORJELOR 

PATRIOTICE
SAIGON 8 (Agerpres). — Agen

țiile de presă relatează că miercuri 
dimineața trupele Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud au lansat o se
rie de atacuri asupra pozițiilor stra
tegice americano-saigoneze, situate în 
diferite regiuni ale teritoriului sud- 
vietnamez.

Un purtător de cuvînt militar a- 
merican a declarat că lupte violente 
s-au desfășurat în regiunea saigone- 
ză, trupele americane suferind grele 
pierderi în oameni și materiale de 
luptă.

De asemenea, într-o regiune si
tuată la aproximativ 100 km nord-est 
de Saigon, o unitate a celei de-a 
25-a divizii de infanterie americană 
a fost atacată de forțele patriotice, 
provocîndu-i pierderi. în zonele sep
tentrionale au fost semnalate lupte 
de hărțuire între trupele americane 
și patrioții sud-vietnamezi.

în primele tre> luni ale acestui an 
forțele patriotice din Vietnamul de 
sud au continuat să lanseze acțiuni 
ofensive de anvergură împotriva tru
pelor americano-saigoneze, provocîn- 
du-le pierderi considerabile — rela
tează agenția de presă Eliberarea. O 
intensificare deosebită a activității 
patrioților a fost semnalată în Delta 
Mekongului în pofida sprijinului in
tens pe care trupele administrației 
de la Saigon, dislocate în regiunea 
amintită l-au primit din partea a- 
viației și navelor militare americane, 
aproximativ 18 000 de militari sai- 
gonezi au fost scoși din luptă de 
către forțele patriotice.

în aceeași perioadă, trupele ameri
cane au suferit, de asemenea, pier
deri grele în cursul atacurilor ini
țiate de forțele militare ale Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud.

coaliții"5
gram al noului guvern, Withalm a 
subliniat că, potrivit opiniei parti
dului său, colaborarea între cele două 
componente ale viitorului cabinet de 
coaliție trebuie să se întemeieze pe 
egalitate și că este necesar ca gu
vernul să întreprindă mari reforme 
(fiscală, în domeniul apărării națio
nale, în sistemul electoral).

Deși există unele divergențe între 
pozițiile celor două partide, la Viena 
se apreciază că între populiști și so
cialiști s-ar putea totuși ajunge la o 
înțelegere de principiu. In cercurile 
politice se menționează, de aseme
nea, că împărțirea portofoliilor în 
viitorul cabinet nu a fost încă abor
dată în cursul negocierilor bipartite.

S.U.A. Cereri pentru 
instituirea unui 

moratoriu asupra 
înarmărilor nucleare 

strategice
WASHINGTON 8 (Agerpres). — 

Comisia politică a senatorilor demo
crat a adoptat marți în unanimita
te o rezoluție prin care avertizează 
guvernul S.U.A. că realizarea unor 
noi sisteme de arme nucleare strate
gice ar putea stînjeni convorbi
rile sovieto-americane pentru limita
rea înarmărilor nucleare strategice 
(SALT) programate să fie reluate la 
Viena, la 16 aprilie.

Rezoluția recomandă, de asemenea, 
Senatului să aprobe înainte de reali
zarea convorbirilor sovieto-america
ne de la Viena proiectul de rezoluție 
prezentat de senatorul Brooke, căruia 
i s-au alăturat, în calitate 'de co
autori, alți 43 de senatori. Acest 
proiect de rezoluție cere guver
nului S.U.A. să acționeze în ve
derea stabilirii de comun acord 
cu U.R.S.S. a unui moratoriu asupra 
înarmărilor nucleare strategice.

noului guvern
în dezbaterea Senatului

ROMA 8. — Corespondentul Ager
pres N. Puicea transmite : La Pa
lazzo Madama — sediul Senatului — 
au continuat miercuri dezbaterile a- 
supra declarației-program guverna
mentale prezentată marți de către 
primul-ministru, Mariano Rumor. 
Pînă în prezent au luat cuvîntul re
prezentanți din aproape toate gru
purile parlamentare. Se poate afirma 
că intervențiile lor confirmă aștep
tările : în timp ce senatorii aparți- 
nînd partidelor coaliției de centru- 
stînga subliniază că programul gu
vernului reprezintă „un angajament 
concret de a răspunde pozitiv pro
blemelor centrale ce stau în prezent 
în fața țării", forțele opoziției de 
stînga au scos în evidență „caracte
rul instabil și precar" al noului ca
binet, contradicțiile sale specifice, 
care fac să nu existe garanții că 
programul va fi realizat.

După ce în ședința de marți după- 
amiază au luat cuvîntul reprezen
tanți ai grupărilor de dreapta, care 
se pronunță împotriva guvernului, 
miercuri dimineața intervențiile re
prezentanților P.C.I. și P.S.I.U.P. au 
ocupat întreaga ședință. Apreciind

negativ constituirea noului guvern, 
Paolo Bufalini (P.C.I.) a declarat, 
printre altele, că guvernul prezintă 
și „unele aspecte pozitive", constînd 
îndeosebi în renunțarea la dizolva
rea anticipată a parlamentului și fi
xarea datei pentru alegerile regio
nale. Principalul aspect negativ al 
cabinetului condus de Mariano Ru
mor, a spus vorbitorul, îl constituie 
încercarea de a se menține la putere 
bazîndu-se pe formula de guvern de 
centru-stînga, care nu corespunde 
cîtuși de puțin cu realitatea din țară 
și cu cerințele maselor populare. 
Bufalini a apreciat, de asemenea, ne
gativ politica economică preconizată 
de guvern și unele orientări preconi
zate de primul-ministru în politica 
externă. Dario Valori, șeful grupului 
parlamentar din Senat al P.S.I.U.P., 
a relevat că felul în care a fost con
stituit guvernul permite să se vadă 
cu claritate agravarea a trei crize : 
cea dintre centru-stînga și cerințele 
maselor populare, cea a relațiilor 
dintre partidele de centru-stînga și 
cea din cadrul partidelor care for
mează guvernul.

agențiile de presă
In întreaga Italie a înce

put greva națională de 24 
de Ole 3 ce*or aproximativ jumă
tate de milion de salariați ai admi
nistrațiilor locale provinciale și co
munale, organizată in comun de că
tre centralele sindicale C.G.I.L., 
C.I.S.L. și U.I.L. Greva are ca scop 
sprijinirea revendicărilor oamenilor 
muncii privind unele probleme le
gate de salarii, pensionare, precum 
și stabilirea unei politici noi care să 
garanteze mijloace financiare și au
tonomie efectivă provinciilor și co
munelor.

Vicepreședintele Consili
ului de Miniștri al U.R.S.S., 
Vladimir Novikov, care se află în Ja
ponia pentru a participa la „Ziua 
Uniunii Sovietice" din cadrul expozi
ției mondiale „Expo-70“ de la Osaka, 
a fost primit miercuri de împăratul 
Japoniei, Hirohito. De asemenea, Vla
dimir Novikov a avut o întrevedere 
cu primul-ministru Eisaku Sato și 
cu membri ai Dietei.

Autoritățile cambodgiene 
au eliberat nava americană 
„Columbia Eagle". Miercuri 
nava a plecat spre Filipine. Se știe 
că, la 13 martie, cargoul „Columbia 
Eagle" ce se îndrepta spre Tailan- 
da, încărcat cu muniții, a fost deviat 
spre un port cambodgian de doi 
membri înarmați ai echipajului.

Decorări cu prilejul cen
tenarului nașterii lui Lenin. 
C.C. al P.C.U.S., Prezidiul Sovie
tului Suprem al Uniunii Sovietice și 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au 
adoptat o hotărîre cu privire la de
corarea unor unități armate, unități 
de luptă, nave, institute de învățămînt 
militar și instituții militare ale For
țelor Armate ale Uniunii Sovietice cu 
diplome de onoare în cinstea sărbăto
ririi a 100 de ani de la nașterea lui 
V. I. Lenin, anunță agenția TASS. 
Diplomele de onoare au fost acor
date pentru obținerea unor rezultate 
excepționale în pregătirea politică și 
de luptă.

Incertitudini asupra lansării la data stabilită 
a navei „Apollo-13“

RAPE KENNEDY 
8 (Agerpres). — Cu trei 
zile înainte de data 
stabilită pentru lan
sarea navei spațiale 
„Apollo-13“, autorită
țile de la N.A.S.A. au 
îndoieli asupra po
sibilității respectării 
datei fixate inițial. 
Contractarea rujeolei 
de către unul din mem
brii echipajului de re
zervă, astronautul 
Charles Duke, a făcut 
ca echipajul format 
din James Lovell, 
Fred Haise și Thomas 
Mattingly să fie ex
pus contaminării. Cea 
de-a doua serie de 
probe de sînge colec
tată de la astronauți

nu a fost nici ea mai 
promițătoare decît pri
ma. Medicii au anun
țat miercuri că Thp- 
mas Mattingly nu este 
imun la această boa
lă contagioasă, exis- 
tînd astfel pericolul 
ca el s-o facă în tim
pul misiunii. Se spe
cifică faptul că pe
rioada de incubare 
pentru rujeolă este 
între 14 și 21 de zile.

In cazul amînării, 
lansarea ar urma să 
fie stabilită pentru 9 
mai. cînd Luna se va 
afla din nou într-o 
poziție care să per
mită luminozitatea ne
cesară astronauți lor

la aselenizare și des
fășurarea în condiții 
optime a programului 
extravehicular pe su
prafața Lunii.

O știre de ultimă o- 
ră transmisă de a- 
gefnția U.P.I. informa 
totodată că la situa
ția de incertitudine 
provocată de expu
nerea Ia pericolul de 
contaminare a astro- 
nauților se adaugă și 
previziunile defavora
bile ale meteorologi
lor, care au anunțat că 
timpul Ia Cape Ken
nedy în ziua lansării 
va fi probabil ploios 
și în orice caz cerul 
va fi acoperit de nori.

Fundamentul juridic al securității europene
(Urmare din pag. I)

SOSIREA LA PRAGA A MINISTRULUI 
AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI

PRAGA 8. — Corespondentul Ager
pres la Praga, Eugen Ionescu, trans
mite : La invitația lui Jan Marko, mi
nistrul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste Cehoslovace, miercuri a so
sit la Praga, într-o vizită oficială de 
trei zile, Comeliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Socia
liste România. La sosire, în Gara 
centrală din Praga, erau prezenți Jan 
Marko, ministru] de externe al Ceho
slovaciei, Karel Kurka, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
R. S. Cehoslovace, funcționari supe

riori din Ministerul Afacerilor Externe 
al Cehoslovaciei. Erau, de asemenea, 
prezenți Ion Obradovici, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Praga, membri ai ambasadei și ai A- 
genției economice române din Praga.

★
în drum spre Praga, Comeliu Mă

nescu a făcut o scurtă oprire la 
Budapesta. In gară el a fost salutat 
de Puja Frigyes, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe ungar, și 
de Dumitru Turcuș, ambasadorul 
României în R. P. Ungară.

Apel pentru intensificarea mișcării 
de eliberare din coloniile

Sesiune științifică 
cu prilejul 

centenarului nașterii 
lui V. I. Lenin

MOSCOVA 8 — Corespondentul 
Agerpres L. Duță transmite: La 
Moscova s-a desfășurat sesiunea 
științifică „V. I. Lenin și politica ex
ternă sovietică", organizată de Con
siliul științific pentru probleme de is
torie a politicii externe sovietice al 
Academiei de Științe a Uniunii So
vietice, Institutul de stat din Mos
cova pentru relații internaționale și 
Asociația pentru Națiunile Unite a 
U.R.S.S. în cursul lucrărilor sesiunii 
au prezentat referate și comunicări 
numeroși oameni de știință sovietici 
și de peste hotare.

Nicolae Fotino, director științific 
al Asociației de drept internațional și 
relații internaționale din Republica 
Socialistă România, a prezentat refe
ratul „V. I. Lenin și coexistența paș
nică".

portugheze
O reuniune pregătitoare a Frontu

lui de eliberare a Mozambicului, 
Mișcării populare de eliberare din 
Angola și Partidului african al inde-

transmit:
Nelson Rockefeller din 

nou desemnat candidat 31 
partidului republican pentru funcția 
de guvernator al statului New York. 
Candidatura a fost aprobată în una
nimitate de Comitetul partidului re
publican din acest stat. Agenția 
U.P.I., care subliniază că este un fapt 
fără precedent desemnarea lui Rocke
feller pentru un al patrulea mandat, 
apreciază că realegerea actualului 
guvernator poate ti dată ca sigură.

„Cosmos-331". La 8 aPrUle« 
în Uniunea Sovietică a fost lansat sa
telitul artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-331". Lansarea a fost efectuată 
pentru continuarea explorărilor cos
mice anunțate de agenția TASS.

A BAU. TO BE OPE® 5.000YEARS HfNCE. 
.TIME CAPSULE

. . •••. .

întrevedere Leonid Brejnev -

Trupe britanice patrulînd pe străzile 
orașului Belfast (Irlanda de nord) ca 
urmare a demonstrațiilor și tulbură
rilor înregistrate aici în ultimele 

zile

vestul continentului s-a instaurat o 
cooperare fructuoasă. Un alt fapt sem
nificativ este că noul guvern vest- 
german se manifestă mai favorabil 
destinderii și cooperării decît cel pre
cedent. Există deci o atmosferă mult 
mai favorabilă pentru desfășurarea 
dialogului intereuropean. Există pre
mise temeinice pentru organizarea 
conferinței. Și am convingerea că ea 
va putea da rezultate.

— V-ați referit mai sus la nece
sitatea lichidării blocurilor. Ce alți 
factori considerați că ar putea con
tribui la îmbunătățirea climatului 
politic în Europa și, deci, la promo
varea securității și cooperării pe con
tinent ?

— După părerea mea, recunoaște
rea existenței celor două state ger
mane este unul din factorii princi
pali in direcția statornicirii unui cli
mat de pace și colaborare. Totodată 
se impune și recunoașterea frontie
relor statornicite după cel de-al doi
lea război mondial, inclusiv a gra
niței Oder-Neisse. Interesele păcii în 
Europa cer acceptarea acestei fron
tiere ca o realitate. Consider că re
zolvarea acestor probleme ar favoriza 
și o adîncire a cooperării multila
terale dintre cele două state germane 
— factor de mare însemnătate pen
tru Europa. Totodată s-ar deschide 
perspective pentru reducerea înar
mărilor și crearea de zone denuclea- 
tizate. Toate acestea ar conferi o 
nouă fizionomie Europei, ar deter
mina ca securitatea europeană să 
pășească intr-o fază efectivă, care să 
permită înțelegeri reale, consfințite 

. ulterior în tratate.

— In calitate de specialist în drep
tul internațional, ce fundament ju
ridic considerați că trebuie să fie 
dat organizării securității europene ?

— Organizarea securității în Eu
ropa trebuia să se bazeze pe stricta 
respectare a principiilor universal- 
valabile ale independenței și suve
ranității tuturor statelor europene, 
neamestecului în afacerile lor in
terne, egalității în drepturi și coope
rării fără discriminări. Numai cu un 
asemenea fundament juridic solid al 
relațiilor dintre statele europene se 
poate ajunge la o securitate eficace. 
Aceasta poate și trebuie să fie mij
locul prin care fiecare stat își poate 
exercita de sine stătător relațiile sale 
externe, își poate asigura indepen
dența fără nici o ingerință din afară.

— Dat fiind că un program atit 
de vast ca acela la care v-ați re
ferit nu ar putea fi abordat și epui
zat dintr-o dată, cum vedeți rolul 
unei prime conferințe europene ?

— Consider că cele două propu
neri conținute în cunoscuta Decla
rație de la Praga sînt adecvate pen
tru ordinea de zi a primei conferințe 
europene, care, în mod firesc, nu poate 
fi decît limitată. Discutarea acestor 
puncte ar fi mult facilitată de faptul 
că ele nu prezintă prea mari difi
cultăți pentru a fi acceptate de toate 
statele europene Pentru moment, cred 
că este indicat să se discute con
vergenței0 și. apoi, într-un climat 
nou, îmbunătățit, și divergențele. 
Atit consensul de a nu se mai re
curge la forță între statele europene, 
cit și adincirea schimburilor comer
ciale a cooperării economice, teh- 
nico-științifice ar constitui pași îna
inte pentru Europa, pentru dezvol
tarea cooperării și comerțului eu

ropean. Aceasta ar favoriza și dez
voltarea unei cooperări politice în
tre statele continentului. După pă
rerea mea, conferința sau conferin
țele europene vor trebui să ducă la 
crearea mai multor organisme de 
cooperare. în prezent, cînd marile 
realizări științifice contemporane dau 
problemelor continentului european, 
ca și celor internaționale, noi dimen
siuni, cooperarea europeană apare 
mai necesară și mai urgentă ca ori- 
cînd. Or, conferința europeană ar 
putea asigura în această direcție nu 
numai o bază politică, dar și juri
dică.

Iată de ce consider că se impun 
eforturi susținute din partea țărilor 
europene pentru organizarea acestei 
conferințe. Firește, conferința trebuie 
pregătită cu grijă, dar sub acest mo
tiv nu trebuie tergiversată convoca
rea ei. Trebuie să se facă totul pen
tru asigurarea unui climat propice, 
de reușită. Aceasta presupune ca 
participanții să vină animați de un 
spirit constructiv, să manifeste re
ceptivitate și atenție față de punctele 
de vedere ale tuturor părților, față 
de formulele noi pe care dezbaterea 
le va scoate la iveală cu siguranță. 
In cadrul dezbaterii prealabile con
sider că iuriștii democrați pot și tre
buie să-și aducă aportul la eluci
darea problemelor, la promovarea 
principiilor dreptului Internațional.

Observînd că securitatea europeană 
nu poate fi decît rezultatul contri
buției tuturor statelor continentului, 
doresc să subliniez că apreciez ca 
foarte important și pozitiv rolul pe 
care l-a avut și îl are România in 
dezvoltarea procesului de destindere, 
eforturile ei constante pentru afir
marea principiilor unei cooperări 
trainice, activitatea depusă în slujba 
păcii și securității internaționale.

La Expoziția mondială de la Osaka 
(Japonia) este expusă această „Capsu
lă a timpului" care conține documen
te privind realizările științifice și teh
nice actuale. Capsula va fi îngropa
tă la închiderea expoziției, urmînd 

să fie deschisă peste 5 000 de ani
„S-a încheiat ancheta cu 

privire la moartea lui Mary Jo Ko- 
pechne" — a declarat marți procurorul 
districtual Edmond Dinis la termina
rea dezbaterilor secrete ale Marelui 
Juriu din districtul Dukes (Massa
chusetts) în legătură cu împrejurările 
accidentului de automobil din 18 iulie 
1969 al senatorului Edward Kennedy. 
„Cazul este închis", a precizat el, 
menționînd că marele juriu, care are 
un statut analog unei camere de pu
nere sub acuzare, a hotărît că acest 
caz nu trebuie să fie adus în fața 
unui tribunal.

Printr-o hotărîre a Consi
liului de Miniștri al Franței, 
amiralul Storelli a fost numit 
miercuri în funcția de șef de stat ma
jor al marinei franceze. El înlocuieș
te în acest post pe amiralul Charles 
Patou, care a demisionat recent în 
urma unor dezacorduri cu ministrul 
de stat însărcinat cu apărarea națio
nală, Michel Debre, privind rolul 
marinei în sistemul militar francez.

Peste 90 de persoane 
și-au pierdut viața, iar alte 
117 au fost rănite în urma unei ex
plozii subterane de la construcția 
metroului din Osaka, anunță agen
ția Reuter.

Convorbirile dintre ministrul 
afacerilor externe al Angliei, Michael 
Stewart, și Ihsan Sabri Caglayangil, 
ministrul de externe al Turciei, au 
luat sfîrșit la Ankara Cei doi miniș
tri au examinat, pe lingă relațiile bi
laterale, și unele chestiuni generale 
privind relațiile Est-Vest, problema 
cipriotă, situația din Golful Persic 
etc.

0 nouă ședință a Comi
siei militare de armistițiu 
în Coreea 8 avut loc 13 Pan_ 
mun — anunță Agenția centrală te
legrafică coreeană Arătînd că această 
ședință are loc în preajma aniversării 
a 17 ani de la încheierea acordului de 
armistițiu, reprezentantul părții nord- 
coreene a subliniat că, în toți acești 
ani, s-au înregistrat 77 590 cazuri în 
care au fost comise acțiuni provoca
toare de către partea americană

pendenței Guineei și Capului Verde 
a hotărît convocarea unei conferințe 
comune a forțelor patriotice de eli
berare din coloniile portugheze. „Noi, 
mișcările de eliberare națională din 
coloniile portugheze — se spune in 
apelul lansat cu acest prilej — che
măm toate popoarele și organizațiile 
politice și sindicale, toate personali
tățile, toate forțele solidare cu lupta 
justă a popoarelor din coloniile por
tugheze, să participe la conferința 
Internațională, să întărească solidari
tatea lor".

Apelul amintește că denunțarea co
lonialismului portughez de către 
O.N.U., apelurile directe și repetate 
adresate guvernului portughez n-au 
fost de natură să pună capăt opre
siunii coloniale, guvernul de la Lisa
bona primind un ajutor direct — pe 
plan politic, militar, financiar și di
plomatic —A din partea unor puteri 
occidentale și îndeosebi a unor țări 
membre ale N.A.T.O. Astfel, s-a im
pus, în urmă cu nouă ani, necesita
tea organizării luptei armate de eli
berare a popoarelor din Angola, 
Guineea-Bissau, Mozambic, Insulele 
Capului Verde.

Semnatarii apelului subliniază că 
lupta lor este parte integrantă a lup
tei popoarelor din Africa de Sud, 
Zimbabwe și Namibia, oprimate de 
coaliția rasistă și fascistă a Portuga
liei, Rhodesiei și Africii de Sud.

Conferința internațională de spriji
nire a popoarelor din coloniile portu
gheze se va ține la Roma, între 
27—29 iunie.

H. LIMAN
Geneva.

Ludvik Svoboda
MOSCOVA 8 (Agerpres). — Agenția 

TASS anunță că Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
a avut miercuri o întrevedere cu 
Ludvik Svoboda, președintele R.S. 
Cehoslovace, care s-a aflat în capi
tala sovietică pentru o scurtă pe
rioadă în drum spre patrie, venind 
din Japonia. în cadrul întrevederii a 
avut loc un schimb de păreri cu p'f- 
vire la dezvoltarea și consolidare..4 
în continuare a prieteniei și colabo
rării multilaterale dintre Uniunea 
Sovietică și Cehoslovacia.

Numeroase 
arestări 

in Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA 8 

(Agerpres). — Aproximativ 300 de 
persoane au fost arestate la Ciudad 
de Guatemala in urma asasinării am
basadorului vest-german Karl von 
Spreti, anunță agenția Reuter. Auto
ritățile nu au confirmat numărul ce
lor deținuți, dar au recunoscut că au 
fost operate numeroase arestări.

Totodată. Curtea Supremă a Gua- 
temalei a ordonat deschiderea unui 
proces împotriva a cinci dintre cei 
22 de deținuți ceruți de asasinii am
basadorului vest-german Karl von 
Spreti, în schimbul eliberării aces
tuia.

NOTE

CONCURENTA...5
De cîtva timp în

tre postul de radio 
Monte Carlo și radio
ul italian se duce un 
aprig război al un
delor. Spiritele s-au 
încins atit de mult 
incit problema a ajuns 
să fie discutată în 
parlamentul italian. 
Motivul ? „Monte Car
lo", care transmitea a- 
cum patru ani numai 
două ore pe zi în lim
ba italiană, și-a mă
rit emisiunea respec
tivă la 12 ore, in mare 
parte muzică pe gus
tul publicului italian, 
drept care a crescut 
vertiginos numărul 
său de ascultători din 
Italia. Ca urmare, tot 
mai multe firme ita

liene preferă să dea 
anunțuri publicitare 
radioului Monte Car
lo. In plus, avînd în 
vedere larga campa
nie care se duce in 
lume împotriva fu
matului, din motive 
medicale bine cunos
cute, radioul italian
— proprietate de stat
— a interzis orice fel 
de reclamă pentru ți
gări. De acest lucru 
profită acum din plin 
radio Monte Carlo, 
care nu are asemenea 
restricții.

Așa se explică, scrie 
corespondentul din Ro
ma al ziarului „Sun
day Telegraph", că a- 
cest post a ajuns să
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ciștige de pe urma re
clamei aproximativ e- 
chivalentul a 700 000 
lire sterline pe an. O 
sumă considerabilă, 
pe care de fapt o pier
de statul italian, în
tr-un moment cînd 
resimte nevoia de ca
pital. Nu este de aceea 
de mirare că războiul 
undelor a fost discu
tat în parlament cu 
mențiunea „Chestiune 
urgentă". Dezbaterea 
s-a soldat cu decizia de 
a reînființa, în chip de 
represalii, vechiul post 
de radio San Remo, 
închis după război, 
care să aibă ca pro
fil tocmai reclama 
comercială.

SUPERMARKET ÎNGHITE 
BOUTIQUES-URILE

La Marsilia a fost 
inaugurat zilele tre
cute supermagazinul 
„Casino", cel mai mare 
magazin de acest 
gen din Franța, a- 
vind o suprafață de 
33 000 metri pătrați. 
Evenimentul ar fi fost 
trecut poate la rubrica 
faptelor diverse dacă 
ceremonia nu s-ar fi 
desfășurat sub stricta 
supraveghere a poli
ției. Motivul acestei 
„atenții" excesive l-a 
constituit preocuparea 
autorităților locale de 
a preveni demonstrații 
din partea micilor pro

prietari de magazine. 
Este un lucru cunoscut 
că trei sferturi din co
merțul francez se rea
lizează încă prin inter
mediul micilor maga
zine — „boutique" — 
aparținînd micilor co- 
mercianți.

In ultimul timp însă 
aceste mici magazine 
pierd vertiginos teren 
în fața supermarjetu
rilor de tip american. 
Cifra anuală de afa
ceri a acestora se ri
dică la 20 miliarde 
franci.

Micii proprietari de 
magazine rezistă cu

MÎNA

greu acestei concuren
țe și tot mai mulți 
dau faliment. „Actuala 
noastră structură co
mercială trebuie refor
mată — scrie revista 
„Le Nouvel Observa- 
teur", referindu-se la 
necesitatea creării de 
supermagazine pentru 
a rezista concurenței 
străine — dar în ace
lași timp trebuie lua
te măsuri în favoarea 
micilor comercianți și 
a meseriașilor, pe sea
ma cărora se face de 
fapt această concen
trare".

A. S.

KU KLUX KLAN-ULUI?
Pe șoseaua care duce 

spre orașul american 
Cambridge, care apar
ține statului Maryland 
(S.U.A.), s-a auzit la 
un moment dat o ex
plozie puternică. O 
mașină a fost distrusă. 
Lucrurile s-au petre
cut atit de rapid incit 
martorii nu și-au pu
tut da seama dacă 
bomba a fost aruncată 
in mașină din afară sau 
se găsea ascunsă în in
teriorul ei. Cele două 
victime sînt negrii 
Ralph Featherstone și, 
probabil, William Pay
ne. A doua victimă era

atit de mutilată incit 
nu a putut fi identifi
cată. Featherstone și 
Payne sînt cunoscuți 
luptători pentru drep
turile populației de cu
loare. „Autorul crimei 
este fie Ku Klux 
Klan-ul, fie o altă or
ganizație extremistă 
de aceeași teapă" — 
declară judecătorul
William Kunstler, care 
s-a ocupat de ancheta
rea cazului.

In ultimul timp, ase
menea acțiuni teroriste 
s-au înmulțit. Nume
roși negri sau chiar 
albi care îndrăznesc

să se ridice în apăra
rea drepturilor popu
lației de culoare le-au 
căzut victime. De cele 
mai multe ori, autorită
țile n-au reușit să-i 
descopere pe făptași și 
nu s-a luat nici o mă
sură serioasă de natură 
să ducă la evitarea a- 
cestor acte criminale. 
Teroarea nu îi intimi
dează pe militanții 
progresiști. Mari de
monstrații, petiții cu 
mii de semnături chea
mă guvernul federal să 
lichideze discriminarea 
rasială.

T. P.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteli". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzoril din întreprinderi și Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scîntell 40 36»


