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Efort maxim pentru
însămînțarea porumbului 
în timpul cel mai scurt!

Din primele zile ale acestei sâptâmini, in toate județele se lucrează intens la semănatul porumbului. O dată cu încetarea ploilor și zvintarea terenului, conducerile unităților agricole au luat măsuri ca tractoarele și celelalte utilaje să fie folosite cu randament sporit. De altfel, știrile sosite la ziar consemnează faptul că suprafețele insămînțate cu porumb
cresc rapid, de la o zi la alta. Deoarece timpul optim in care se poate semăna porumbul s-a scurtat, iar suprafețele destinate acestei culturi sint mari, este necesar ca în aceste zile printr-o temeinică organizare a muncii timpul bun de lucru să fie folosit intens.

DE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

la adunarea festivă de la Moscova consacrată

centenarului nașterii lui K /. Lenin
Stimați tovarăși,

în cele mai multe unități agricole, așa cum a rezultat în urma u- nui raid-anchetă organizat în județele Buzău, Bacău și Arad, s-a trecut la identificarea terenurilor mai zvîntate și regruparea mijloacelor mecanizate pentru ca suprafețele respective să fie însămînțate cu prioritate. Așa se explică faptul că, pînă în seara zilei de 21 aprilie, în județul Buzău, din cele 85 500 hectare prevăzute a se cultiva cu porumb ta cooperativele agricole se și însămînțaseră peste 13 000 hectare. Intensificarea eforturilor cooperatorilor și mecanizatorilor pentru a grăbi însămînțarea suprafețelor zvîn- tate a devenit un imperativ al zilei. Sînt cooperative agricole care au însămînțat 40—45 la sută din suprafețele planificate : Bălăceanu. Cochirleanca, Zoița. Tovarășul Gheorghe Morogan, inginer-șeî la cooperativa agricolă Zoița. ne-a relatat modul in care s-a organizat munca, astfel ca fiecare oră prielnică să fie folosită intensiv. Aici mijloacele tehnice —

4 semănători SPC 6 și 7 semănători SPC 2 — lucrau fără întrerupere, aprovizionarea cu semințe fost făcută la timp, lucrul începe întotdeauna dimineața devreme. Deși în cooperativele agricole amintite solul a avut exces de umiditate, nu s-a așteptat ca întreaga suprafață să se zvînte. S-a lucrat pe porțiuni de zeci de hectare, folosindu-se priceperea și experiența celor mai buni cooperatori.Problema identificării și însămîn- țării cu prioritate a terenurilor mai zvîntate se pune cu și mai multă acuitate în zonele maț de nord și din vestul țării unde precipitațiile au fost mai abundente. In județul Bacău mecanizatorii și cooperatorii. folosind fiecare oră bună de lucru, căutind în permanență tarlale zvîntate, au reușit să termine de semănat culturile din prima epocă pe întreaga suprafață planificată și de cîteva zile au început semănatul porumbului. La cooperativele a- gricole din Tirgul Țrotușului, Ure- chești. Tătărăști. Blagă. Lfpova au

a fost insămînțate cu porumb suprafețe ce depășesc 10—15 la sută din cele planificate. Numai în două zile cooperativele agricole din județ au semănat cu porumb mai mult de 1000 hectare. Activitate mai intensă se desfășoară în cooperativele din zona de deal unde pămîntul s-a zvîntat mai repede.Mult mai dificilă este situația ta județul Arad unde și în cursul zilei de marți a plouat, din această cauză pămîntul este îmbibat cu apă. Se lucrează însă pe terenurile mai ridicate. în legătură cu aceasta tov. loan Coroiu, secretar al Comitetului județean de partid Arad, președintele Uniunu județene a cooperativelor agricole, ne declara că, deși condițiile climatice din această primăvară au împiedicat desfășurarea în bune condiții a lucrărilor de primăvară și îndeosebi a însămînțărilor, măsurile luate urmăresc realizarea integrală a suprafețelor propuse a se cultiva. Tn acest scop s-a făcut reamplasn- tea culturilor în funcție de stârea

terenului, s-au repartizat tractoarele și mașinile din cooperativele a- gricole de deal care au soluri grele și umiditate multă în cele de șes. In urma acestor măsuri s-au ream- plasat culturile pe o suprafață de peste 15 000 hectare pe care se în- sămînțează sfecla de zahăr și floa- rea-soarelui, iar 250 de tractoare au fost mutate din zona de deal în cea de șes unde se poate lucra. Aceasta a făcut ca ritmul însămînțărilor să fie intensificat. Folosindu-se o- rele și zilele bune de lucru în cîmp, în multe cooperative agricole din județul Arad au fost semănate su- , prafețe mari. La cea din Grăniceni întreaga suprafață de 220 hectare e De asemenea, au fost însă-planificată cu sfeclă de zahăr gata.
Gheorghe BALTA 
Aurel POP
Radu GHEORGHIU corespondenții „Scînteii

(Continuare în pag. a IlI-a)

Mesajul președintelui

Republicii Socialiste România,

adresat participanților la Reuniunea 
rectorilor universităților europene

Am plăcerea să adresez un salut 
cordial eminentelor personalități 
participante la Reuniunea rectori
lor universităților europene, orga
nizată sub auspiciile UNESCO. - 

în epoca noastră, știința este om
niprezentă și a devenit o forță de 
impulsiune de prim rang. Cuceri
rile științei și tehnicii grăbesc rit
mul prefacerilor în diferitele pla
nuri ale existenței societății, pe 
măsură ce mereu alte arii ale na
turii intră sub stăpînirea omului, 
în efortul continuu și potențat al 
investigației științifice, care des
chide perspective altădată nebă
nuite, tainele de ieri au devenit 
certitudinile și adevărurile de azi. 
Revoluția tehnico-științifică pe 
care o trăiește lumea contempo
rană afectează profund conținutul 
învățămîntului, care devine o ve
rigă importantă a desfășurării 
acestei revoluții.

Școala, îndeosebi cea superioară, 
asimilînd și stimulînd permanent 
gîndirea și creația științifică, do- 
bîndește atribute noi, în care su
plețea și adaptabilitatea vin să 
satisfacă exigențele împrospătării 
cunoștințelor științifice și ale păs
trării cadenței cu producția mo
dernă. De aici decurge imperativul 
perfecționării învățămîntului supe-

rior, în conținut, în forme și în 
metodele de realizare a procesului 
instructiv-educativ, asigurîndu-se 
preeminența funcției sale forma
tive, cultivîndu-se și dezvoltîn- 
du-se la viitorii specialiști aptitu
dinile pentru investigația științi
fică și capacitatea lor de a 
manipula rapid și eficient infor
mația legată de cerințele vieții. 
Este semnificativ faptul că în pla
nurile de învățămînt își găsesc lo
cul tot mai multe ramuri ale 
cunoașterii cu caracter prospectiv, 
reflex al împrejurării că anticipa
ția și previziunea științifică sînt 
coordonate însemnate ale practicii 
și gîndirii contemporane. Totodată 
considerăm că învățămîntul supe
rior e chemat să insufle tinerelor 
generații principii, norme și valori 
etice conforme cu cele mai bune 
tradiții umaniste, cultivate de se
cole în universitățile de pe conti
nentul nostru.

Un semn al vremurilor pe care 
le trăim este transformarea știin
ței într-un factor determinant al 
cunoașterii și colaborării în
tre națiuni. Capitolele știin
ței au devenit astăzi adevărate 
titluri de proiecte de cooperare

(Continuare în pag. a IV-a)

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România ■
Foarte impresionat de mesajul de condoleanțe pe care Excelența 

Voastră a binevoit să mi-1 trimită în urma catastrofei de la Podișul 
d’Assy, vă mulțumesc cu multă sinceritate pentru sentimentele de prie
tenie pe care le-ați manifestat față de țara noastră.

GEORGES POMPIDOU

IN ZIARUL DE AZI:

G Dialog cetățenesc 
■ Să nu ne furăm

■ Accesibilitatea

căciula! (Cine escamo-

tează adevărul economic

să suporte rigorile legii I)

■ Antecedentele
unui accident

este proba de forță

a oricărei mari
culturi (Interviul nostru

Gheorghiu)

îmi este deosebit de plăc.ut să 
aduc, la această adunare solemnă, 
un cald omagiu operei și persona
lității lui Vladimir Ilici Lenin și să 
vă adresez dumneavoastră, Comi
tetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, tutu
ror comuniștilor și popoarelor so
vietice, cele mai calde felicitări și 
salutul de solidaritate internaționa- 
listă al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al co
muniștilor și al întregului popor 
român. (Aplauze).

împreună cu Întreaga omenire 
progresistă, poporal român sărbă
torește centenarul nașterii lui Le
nin, cinstind pe teoreticianul și 
strategul revoluționar marxist, pe 
întemeietorul 
Partidului Co
munist bolșevic 
care a pregătit 
și înfăptuit Ma
rea Revoluție 
Socialistă 
Octombrie 
veniment 
inaugurat o nouă 
eră în istoria 
omenirii. (Vii a- 
plauze).

Studiind reali
tățile țării sale, 
dezvoltarea ca
pitalismului în 
stadiul său impe
rialist, sintetizînd 
experiența lup
tei proletariatu
lui, cele mai noi 
cuceriri ale ști
inței, Vladimir 
Ilici (Lenin a îm
bogățit patrimo
niul teoriei, stra
tegiei și tacticii 
revoluționare a 
clasei muncitoa
re, a dezvoltat în 
mod creator, în 
noile condiții is
torice, opera lui 
Marx și Engels. 
(Vii aplauze).

Adversar al ori
cărei rigidități in 
gîndire, Lenin a văzut în marxism 
nu o colecție de dogme, de teze 
intangibile și etern valabile, ci o 
călăuză vie în acțiune, o concep
ție și o metodă dialectică-reVolu- 
ționară, care se îmbogățește con
tinuu în confruntarea permanentă 
cu practica socială, prin generali
zarea a tot ceea ce este nou în 
dezvoltarea societății și în cunoaș
terea umană. (Aplauze puternice).

Ideile marxism-leninismului și-au 
găsit o strălucită confirmare prac
tică în 
Uniunea 
români, 
ră din 
realizări 
adresează comuniștilor, popoarelor 
sovietice urări de noi succese pe 
drumul construirii comunismului, 
al bunăstării și fericirii celor ce 
muncesc.

Prietenia dintre popoarele noas
tre are rădăcini adînci în istorie. 
Numeroși militanți revoluționari 
din România l-au cunoscut perso-

nai și au lucrat cu Vladimir Ilici 
Lenin. O vie expresie a spiritului 
internaționalist al clasei muncitoa
re, al forțelor progresiste din Ro
mânia a constitui t-o participarea, 
cu arma în mînă, a revoluționari
lor români — care au format pri
mul detașament internațional de 
luptă împotriva intervenției im
perialiste — la apărarea tînărului 
stat sovietic. (Vii aplauze).

încă de la înființarea sa, Parti
dul Comunist Român a militat 
consecvent pentru dezvoltarea 
prieteniei româno-sovietice. A- 
ceastă prietenie s-a cimentat trai
nic în anii socialismului pe baza 
comunității orînduirii sociale. 
Partidul Comunist Român, clasa 
muncitoare, întregul nostru popor 
sînt hotărîte să promoveze neabă
tut și în viitor linia adîncirii re-conducătorul

Teleloto : AGEBPRES

marxism-leninismului 
concrete ale țărilor 
seama de adevărul că 
și construcția socialistă — ca în 
orice proces obiectiv — generalul 
și particularul formează o unitate 
dialectică, un tot inseparabil.

Evoluția lumii contemporane de
monstrează că îmbinarea armoni- 

. oasă a intereselor naționale cu 
cele internaționale constituie o 
condiție hotărîtoare pentru desfă
șurarea cu succes a luptei revo
luționare a partidelor comuniste și 
muncitorești, a operei de construi
re a socialismului și comunismului. 
(Aplauze).

în centrul politicii externe Par
tidul Comunist Român și guvernul 
țării noastre situează în mod con- 
secveht prietenia, 
alianța frățească

la condițiile 
lor, ținînd 
în revoluția

lațiilor de colaborare frățească în
tre partidele și popoarele noastre. 
(Aplauze puternice).

colaborarea și 
cu toate țările 
socialiste. Sensul 
fundamental al 
extinderii și per
fecționării rela
țiilor dintre ță
rile socialiste
este întărirea
fiecărei econo
mii naționale, 
înflorirea fiecă
rei țări, a fiecă
rei națiuni so
cialiste și, tot
odată, sporirea 
forței sistemului 
mondial socia
list.

In același timp, 
țara noastră 
dezvoltă largi re
lații cu toate ță
rile fără deose
bire de orîndui- 
re socială și po
litică. La baza 
relațiilor sale cu 
toate statele, Ro
mânia așază 
principiile res
pectării indepen
denței și suvera
nității naționale, 
egalității, drep
tul fiecărui popor 
de a-și hotări 
singur destinele, 
neamestecul în 
și avantajul re

Stimați tovarăși,

victoria socialismului în 
Sovietică. Comuniștii 

poporul nostru se bucu- 
toafcă inima de marile 
ale Uniunii Sovietice și

Mase plastice
...Șl

Uzina pe care am vizitat-o zilele acestea are, pentru noi, între altele, și o valoare sentimentală, Sentimentală, pentru că a fost prima noastră fabrică de prelucrare a maselor plastice.S-ar cuveni să ne a- mintim ce au însemnat masele plastice atunci cînd și-au făcut intrarea in viața noastră de toate zilele, de la neînsemnatul pahar de excursie pînă la covoare de baie și cești de cafea... „Fabrica de prelucrare a maselor plastice București" a devenit între timp uzină, înscrisă în ritmul vertiginos al dezvoltării industriei chimice românești. Un recent fapt notabil : la finele lui martie, uzina și-a îndeplinit sarcinile de plan prevăzute inițial in cincinal, realizind o producție globală de t 308 600 000 lei. Lan- sînd fără întrerupere în circuitul economic peste o mie de sortimente -- obiecte de uz casnic, piese pentru construcțiile de mașini, ambalaje, materiale de construcție. materiale pentru uzul agriculturii moderne etc. — uzina se impune cu o greutate specifică in angrenajul

FAPTE
noastre socia-industriei liste.13 ani. ramură a tice aceasta constituie o virstă respectabilă, în- trucit ritmul perfecționărilor este aici mai a- lert decît în oricare alt domeniu industrial. în plus, uzina din București a funcționat, la început. ca unitate pilot , ea a experimentat o concepție de organizare a producției, a creat cadre de muncitori specializați, a generat o experiență multiplă de care au beneficiat apoi noile uzine de prelucrare a maselor plastice de la Iași. Buzău și din alte locuri.Trebuie știute toate aceste lucruri ca să poți înțelege întreaga semnificație a rezultatelor obținute de colectivul uzinei. Cum au fost posibile ? Dumitru Oprea, secretarul comitetului de partid de aici, ne oferă răspunsul :— Totul a fost posibil datorită oamenilor, mai ales celor mai vechi, cei ce cunosc toate subtilitățile producției și care au făcut, de acum, corp comun cu uzina. Ei au antrenat întregul mecanism, ei au rezolvat situațiile cele mai dificile — iăr in activitatea

Pentru tînăra maselor plas-
PLASTICE

noastră au existat nu puțina asemenea situații....O hală de producție, mai bine spus un lier de dimensiuni mari : atelierul de duse injectate. Un de mașini aliniate ca înțr-o tipografie (chiar seamănă cu mașinile tipografice), minute, fiecare aceste mașini un obiect de plastic. Lîngă dintre aceste mașini se află un om care-i dirijează mersul acționînd manete, privind mano- metre, cadrane. Ca pi- loții de avioane, oamenii aceștia sînt. atenți clipă de clipă... Mașina 300—2. Petru Barbu o „pilotează" de 10 ani. De 13 ani este în uzină mașina, de 12 ani este aici omul. Doar acum cîteva luni — și numai pentru două zile — o- mul s-a despărțit de mașină. Barbu a trebuit să lipsească și i-a predat altcuiva mașina ; u- nuia care lucrase la o mașină identică.— Ceva îmi spunea că trebuie să mă întorc repede. Aveam o presimțire... Cum am sosit mi-am dat seama... Mașina nu produsese decit jumătate din cît este în stare. Cel ce mă înlo-

atentai pro- șir
La cîteva dintre produce material fiecare

ea. Nu dat a- re-
cuise a dat vina pe apoi pe matriță... era adevărat. L-am la o parte și m-am pucat de treabă. Amcuperat toată norma.Această grijă față de utilaje este, în mare măsură, specifică întregului colectiv. Și la atelierul de malaxoare și calandre am văzut mașini ce nu se mai puteau lăuda cu... tinerețea și totuși funcționau din plin, fără greș, fără pauze, în țjmp ce în jurul lor se desfășura același ritual, cu mișcări sigure și precise, munca unor oameni care se bizuie nu numai pe îndemînarea lor, ci sînt stăpîniți de răspunderea ce le incumbă de a folosi cît mai judicios capacitățile de producție.Aflu aici și alte fapte plastice care demonstrează interesul unanim pentru soarta producției — acel interes de „producător și proprietar" care-1 face pe fiecare muncitor al uzinei să se considere nu un simplu „post de lucru", in înțelesul administra-

Mihai CARANFIL

(Continuare 
în pag a V-a)
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treburile interne 
ciproc — principii care se bucură 
de o tot mai largă recunoaștere in
ternațională.

România acționează cu consec
vență pentru rezolvarea prin mij
loace pașnice a problemelor inter
naționale litigioase, realizarea 
securității în Europa, înfăptuirea 
dezarmării generale, îndeosebi a 
dezarmării nucleare, stingerea fo
carelor de conflicte și încordare în 
lume, statornicirea unui climat de 
înțelegere și colaborare între po
poare.

România se pronunță consecvent 
pentru încetarea războiului din 
Vietnam, pentru retragerea trupe
lor Statelor Unite ale Americii și 
asigurarea dreptului poporului 
vietnamez de a hotărî singur asu
pra destinelor sale ; de asemenea, 
țara noastră se pronunță pentru 
soluționarea, pe baze politice, paș
nice a conflictului din Orientul 
Apropiat în spiritul rezoluției Con
siliului de Securitate din 1967.

Partidul comunist și poporul 
nostru își manifestă profunda 
solidaritate cu lupta popoarelor 
împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului.

Apreciind că ceea ce unește par
tidele comuniste este mai puternic 
și mai presus decît divergențele 
dintre ele, partidul nostru promo
vează cu toate partidele fră
țești relații de colaborare. Nu tre
buie să uităm niciodată cuvintele 
lui Lenin că. „divergențele dintre

in anii construcției socialiste, 
clasa muncitoare din patria noas
tră, în alianță cu țărănimea, cu 
toți oamenii muncii, a obținut rea
lizări de seamă în înfăptuirea po
liticii Partidului Comunist Român. 
Succesele 
mân, sub 
Comunist 
industriei 
rirea științei și culturii, în ridica
rea bunăstării sale sînt o străluci
tă confirmare a marxism-leninis
mului : ele adeveresc încă o dată 
că numai un popor liber și stăpîn 
deplin pe destinele sale poate con
strui cu succes socialismul și co
munismul, (Aplauze puternice).

O dată cu atenția acordată pro
gresului forțelor de producție, par
tidul nostru se preocupă neîncetat 
de perfecționarea noilor relații de 
producție, a conducerii și organi
zării întregii vieți sociale, de întă
rirea continuă a rolului său con
ducător. Pornind de la faptul că 
socialismul și democrația sînt de 
nedespărțit, de la necesitatea de a 
îmbina armonios conducerea cen
trală cu lărgirea atribuțiilor or
ganelor locale și unităților econo
mice cu inițiativa maselor, parti
dul și statul nostru asigură atra
gerea tot mai largă a celor ce | 
muncesc la conducerea statului, ‘ „ . ,. . ,-rv
manifestare plenară a energiilor “^nt d? de£
creatoare ale întregului popor.

Aniversarea centenarului naște
rii lui Lenin are loc în condițiile 
dezvoltării puternice a forțelor so
cialismului, progresului și păcii în 
întreaga lume. Socialismul, care a 
învins, prin lupta popoarelor, în 
14 state, exercită o influență 
determinantă asupra dezvoltării 
societății contemporane. Mișcarea 
comunistă și muncitorească se 
afirmă drept cea mai puternică 
forță politică a zilelor noastre. Noi 
și noi popoare, eliberîndu-se de 
jugul robiei coloniale, pășesc în 
lupta revoluționară împotriva im
perialismului, pentru un viitor de 
libertate, prosperitate și pace. (Vii 
aplauze).

Aceste ample procese revoluțio
nare, caracteristice epocii noastre, 
se desfășoară într-o mare diversi
tate de condiții social-economice, 
de particularități istorice și națio
nale, care generează în mod inevi
tabil o varietate crescîndă de for
me și metode de transformare a 
societății. Partidul Comunist Ro
mân se preocupă permanent de 
generalizarea practicii construcției • 
socialiste din țara noastră, studiind, 
totodată, experiența Uniunii So
vietice, a celorlalte țări socialiste, 
progresele cunoașterii umane pe 
plan mondial, aplicîndu-le în mod 
creator la condițiile României.

Garanția succesului luptei parti
delor comuniste și muncitorești, a 
slujirii cu devotament a intereselor 
clasei muncitoare, ale poporului o 
constituie capacitatea de a aplica 
legitățile generale și prinoipiile

obținute de poporul ro- 
conducerea Partidului 
Român, în dezvoltarea 
și agriculturii, în înflo-

divergențele cu dușmanii". în 
acest spirit considerăm că dificul
tățile existente astăzi în miș
carea comunistă și muncito
rească au un caracter temporar, 
că ele pot și trebuie să fie de
pășite prin eforturile statornice ale 
tuturor partidelor, desfășurate în- 
tr-o atmosferă de principialitate și 
stimă reciprocă, prin respectarea 
strictă a normelor și principiilor 
de. relații între partidele frățești, 
pe baza marxism-leninismului și a 
internaționalismului proletar. (A- 
plauze puternice).

La centenarul nașterii lui Lenta, 
considerăm că cel mai înalt oma
giu pe care îl putem aduce memo
riei sale este de a ne intensifica 
eforturile pentru dezvoltarea mul
tilaterală a patriei, înflorirea na
țiunii noastre socialiste, pentru 
sporirea contribuției Partidului 
Comunist Român și a Republicii 
Socialiste România la creșterea 
forței sistemului socialist mondial, 
a mișcării comuniste, a tuturor 
forțelor antiimperialiste în lupta 
pentru libertate, democrație, socia
lism și pace. (Vii aplauze).

Trăiască prietenia dintre po
porul român și popoarele Uniunii 
Sovietice, dintre țările și partidele 
noastre I (Aplauze prelungite).

Trăiască unitatea țărilor socialis
te, a mișcării comuniste și munci
torești internaționale, sub steagul 
atotbiruitor al marxism-leninismu
lui I (Aplauze puternice).

Trăiască lupta pentru progres și 
pace în întreaga lume! (Aplauze 
puternice, prelungite).
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CETĂȚENESC
Sfirșitul obligațiilor... Se poate deci

facultative și mai repede ca melcul
/

Calitatea — o noțiune care, în ultima Vreme, a făcut obiectul unei legi aprobate de Marea Adunare Națională, a numeroase materiale apărute în presă, a analizelor și dezbaterilor producătorilor și organelor de sinteză și control. Această efervescență — deloc intimplătoare— a fost generată de nevoia valorificării superioare a materiilor prime, de creșterea posibilităților de a lucra mai bine, printr-o dotare mai înaltă, și de apariția pe piață a unor produse de calitate slabă, a- deseori sub parametrii prevăzuți in normative. Comerțul, ca beneficiar— mandatar al cumpărătorilor — prin pirghiile de care dispune, trebuie să constituie un adevărat scut protector în calea abaterilor și degradărilor calitative. Am avut o convorbire pe această temă cu tovarășul Radu Abagiu, adjunct al ministrului comerțului interior.— De la bun inceput trebuie să subliniem — ne-a spus domnia sa — că dezvoltarea și modernizarea economiei naționale, jn concordanță cu realizările științei și tehnicii contemporane, sporirea eficacității muncii sociale și a competitivității produselor impun ridicarea calității și a nivelului lor de prezentare. Industria alimentară a obținut multe realizări importante ; totuși, unele fabrici se abat de la standarde, norme interne, produc mărfuri cu proprietăți organdleptice necorespunzătoare și finisaj neîngrijit. Desigur, sînt multe fapte care atestă această situație. Nu cred că e necesar să le enumăr pe toate. De altfel, sînt suficient de concludente investigațiile și analizele întreprinse de ziarul „Scinteia" pe a- ceastă temă. Consider că toate concluziile evidențiate în articolele publicate trebuie să mobilizeze pe toți lucrătorii, atît din comerț cit și din industrie la respectarea cu strictețe a calității produselor.
— Cum explicați abaterile de la 

normative, nerespectarea parame
trilor de calitate ?— Calitatea unor produse alimentare este adeseori slabă datorită atît modului defectuos de organizare a transportului, recepției și depozitării materiei prime, cît și lipsei de sincronizare a aprovizionării cu capacitatea de prelucrare a fabricilor, în al doilea rind, este vorba de încălcarea priu-zis, rozitate, fiecărei al tehnologiei de fabricație (durata fierberii, temperatura, rețetele, compoziția etc.) prevăzute în normative. Alteori calitatea produselor scade datorită derogărilor —a-

cordate chiar de Ministerul Industriei Alimentare — de la standarde și norme. Această tendință de destrămare a disciplinei tehnologice trebuie combătută cu toată hotărî- rea. Calea cea mai bună: renunțarea la sistemul derogărilor și întărirea controlului tehnic de calitate, legarea mai strînsă a cîștigului•

— Nu credeți că spiritul de răs
pundere și competența amintite au 
permis totuși avizarea prea multor 
derogări ?— Trebuie să recunoaștem că, în unele cazuri, nu am fost destul de exigenți și am cedat în fața argumentelor — mai mult sau mai puțin întemeiate — ale producătorilor.

Este controlul
comercial

scut protector
z al calității
produselor?

Convorbire cu tovarășul Radu ABAGIUadjunct al ministrului comerțului interior

procesului tehnologic pro- de nerespectarea cu rigu- de către toți lucrătorii, a faze și a fiecărui moment

controlorilor de rezultatele muncii lor.
— Vorbeați de derogări; cine le 

acordă ? Comerțul le aprobă ?— Modificarea parametrilor de calitate nu se poate face unilateral, de către producător, avizul beneficiarului.Ministerul Comerțului Interior. Sînt situații fortuite, cînd noi avizăm favorabil cererile producătorilor. Dar aceasta numai în urma analizării competente și cu simț de răspundere a problemelor ridicate de industrie.

AM PRIMIT

cî numai cu respectiv —

SCRISOAREA DV.!

Recunoștință 
celor ce mi-au 
salvat viața

Iuliu Simioancă din 
Focșani ne roagă să 
publicăm in coloanele 
ziarului următoarele 
rânduri, drept omagiu 
adus unor medici :

„La începutul lunii 
martie a.c. aflindu-mă 
la București, am că
zut grav bolnav. Am 
fost transportat de 
urgență la spitalul nr. 
9 „Prof. dr. Gh. Mari
nescu", unde am fost 
supus imediat unei in
tervenții chirurgicale 
dificile, soldată cu sal
varea vieții mele. Evi
dent, nu pot reconsti
tui intru totul faptele, 
insă am rămas adine 
impresionat de grija 
deosebită ce mi-a fost 
purtată, de osteneala 
fără de preget depusă, 
pentru a-mi salva via
ța, de către medicii 
care m-au operat și 
îngrijit, după aceea. 
Nu voi putea uita 
niciodată chipurile a- 
celora care, cu prețul 
unor mari eforturi, 
m-au smuls din ghea
rele morții : medicul 
primar Napoleon Pie- 
traru, medicii Constan
tin Istrate și Romeo 
Mateescu, de la secția 
a IV-a neurochirurgie 
a spitalului.

Acum, cind mă aflu 
din nou in mijlocul fa
miliei, al celor dragi, 
transmit 
rători ai 
întreaga 
tință",

acestor apă- 
vieții omului 

mea recunoș-

Prundișuri 
pe verdeață

Intr-o scrisoare sem
nată de 28 de locuitori 
ai satului Pătroaia — 
Dîmbovița se arată :

„Satul nostru se află 
așezat pe malul sting 
al riului Argeș, in ve
cinătatea albiei sale 
minore. De cind ne 
știm, n-am avut nicio
dată necazuri din cau
za apelor riului care, 
chiar și atunci cind 
prin alte locuri se re
vărsau, la noi își păstrau cursul normal. De

cițiva ani, insă, de 
cind balastiera locală 
a întreprinderii de 
prefabricate și agrega
te de construcții-Bucu- 
rești folosește mari 
cantități de nisip și 
pietriș din albia riu
lui, apele au 
să se reverse 
pe terenurile 
și ale C.A.P., 
țindu-ne cu inundația 
și locuințele. Ce s-a 
întâmplat, de fapt ? 
Din cauza exploatării 
neraționale a depune
rilor aluvionale (scoa
terea nisipului și a 
pietrișului de la adin- 
cimea de peste 6 me
tri), riul și-a deviat 
simțitor cursul, erodind 
pe o mare întindere 
malul sting și trans
formând grădinile noas
tre și ale C.A.P. in a- 
devărate prundișuri. In 
momentul de față apa 
a ajuns pină la circa 
100 de metri de casele 
noastre. Am solicitat, 
in decursul timpului, 
de mai multe ori, con
ducerii întreprinderii 
amintite să ia măsuri 
pentru consolidarea 
malului apei, au inter
venit în acest sens și 
organele locale, dar 
totul fără nici un re
zultat. Oare pentru 
I.P.A.C.-București nu
mai interesele 
contează ?“

început 
în voie 
noastre 

amenin-

saZe
A trecut toamnă 
după toamnă...
Cititorul nostru Titi 

Paul 
Iulia 
cern 
oraș, 
din 
pină 
tate" , 
mai 2 kilometri), auto
buzelor I.G.O. le sint 
necesare cel puțin 30 
de minute. Aceasta, 
din cauza numărului 
măre de gropi — pasul 
și groapa — existente 
pe traseu. Pentru a le 
evita, unele autovehi
cule circulă direct pe 
trotuare, pe alei, dis- 
trugind spațiile verzi. 
Plină de gropi și hâr
toape este și strada 
tioria, ca și altele. Cine 
nu merge cu atenție pe 
ele riscă să-și fringă

Daniel din Alba 
ne invită să fa- 

o vizită in acest
„Ca să ajungă 

centrul orașului 
in cartierul „Ce- 
(distanță de nu-

picioarele. Iar strada 
Dobrogeana Gherea — 
de nici un kilometru 
lungime — de doi ani 
se tot repară și nici 
acum nu e gata. Stri
căciunile străzilor se 
accentuează cu deose
bire toamna, in timpul 
ploilor. Atunci încep 
cei de la I.G.O. să se 
agite, să facă planuri, 
să promită cetățenilor 
marea cu sarea. Ca nu 
după mult timp să uite 
de toate".

Eroare, eroare, 
dar să știu și eu

Profesorul pensionar 
Gheorghe Ion, din 
București, Calea Ale
xandriei 20, sectorul 6, 
ne scrie :

„In tot cursul vieții
— am S3 de ani, dintre 
care 41 serviți efectiv 
la catedră — n-am 
avut niciodată vreo 
datorie la cineva, nu 
m-am sustras de la în
deplinirea nici unei 
obligații de ordin pe
cuniar. Cinstea și co
rectitudinea s-au nu
mărat printre virtuțile 
pe care le-am cultivat, 
in calitatea mea de 
dascăl, in rindurile a 
numeroase generații de 
școlari. Și n-am fost 
dezamăgit, în această 
privință, niciodată. A- 
cum citeva luni, ne- 
tam-nesam, m-am po
menit cu o poprire pe 
pensie, pentru o sumă 
de bani... datorată. Cui, 
cit, in baza cărui act ?
— nu știu. Tocmai 
pentru a cunoaște 
toate acestea, la 26 ia
nuarie a.c. am trimis 
oficiului de pensii al 
sectorului 6 o scrisoare 
recomandată, solicitind 
lămuririle de rigoare. 
Poate e la mijloc o 
eroare, o potrivire de 
nume — am menționat 
in scrisoare. Oricum, 
aveam și am dreptul să 
știu pentru ce anume 
mi se rețin bani din 
pensie. N-am primit 
insă nici un răspuns la 
scrisoarea mea. Și, 
fiind suferind, nu 
m-am încumetat să mă 
deplasez pină la sediul 
oficiului pentru a des- 
lega misterul. Ce să 
cred in legătură cu 
toate cele de mai sus ?"

Important este ca aceste derogări să nu se permanentizeze sau să se extindă prea mult. De aceea intenționăm să luăm toate măsurile pentru a preîntimpina acest lucru. De altfel, am și respins numeroase cereri insuficient întemeiate.
— Cititorii noștri vor fi, desigur, 

bucuroși să afle că asemenea inten
ții lăudabile sint pe cale să devină 
o realitate. Deocamdată insă, de
gradarea calitativă a unor produse 
reprezintă pentru ei o realitate 
mult mai concretă. In evitarea a- 

‘cestili fenomen beneficiarul, ar tre
bui să aibă o contribuție decisivă...— Din păcate, au existat numeroase cazuri cind unele organe comerciale au dovedit prea multă „înțelegere" pentru producători, per- mițînd pătrunderea în rețea a unor produse alimentare de calitate slabă, ceea ce a creat nemulțumiri justificate din partea consumatorilor. Pentru a preveni asemenea situații, am organizat, pe lîngă întreprinderile comerciale mai mari, compartimente de calitate și laboratoare (există deja 43 de asemenea unități) încadrate cu specialiști, care supun analizelor loturile de mărfuri alimentare livrate de producători. Aceste verigi protectoare nu vor permite, sub nici o formă, apariția pe piață a produselor necorespunzătoare.

— Numeroși producători reclamă 
că unele degradări de calitate se 
produc in sfera comerțului, in de
pozite și magazine, datorită păstră
rii, depozitării și manipulării nea
tente și incompetente. Sint îndrep
tățite observațiile lor 2— Unele reclamații ale producătorilor sînt întemeiate. Noi le pre-

tindem să ne livreze mărfuri la nivelul stabilit în normativ, dar la rindul lor, unele organizații comerciale depozitează neglijent marfa, ceea ce duce în mod inevitabil la degradarea ei. Alături de factori obiectivi — legați de condițiile materiale — la nașterea acestor situații contribuie numeroase cauze subiective. Neatenția, incompetența profesională, necunoașterea specificului mărfurilor și responsabilitatea redusă au generat,*  adeseori, diminuarea calității produselor și importante pierderi materiale.
— Ce se întreprinde pentru în

lăturarea acestor carențe, perpe
tuate și amplificate ani de-a rin
dul ?— Sintem conștienți că multe dintre problemele care privesc calitatea produselor alimentare n-au fost rezolvate de organizațiile comerciale pe măsura eforturilor făcute de stat pentru dezvoltarea bazei materiale la nivelul exigențelor actuale. Trebuie să arătăm că sita comerțului nu este la fel de deasă pe tot cuprinsul țării. Sint județe — în special fostele capitale de regiuni — dotate cu laboratoare puternice care barează calea produselor depreciate. în unele din județele noi, (Vaslui, Teleorman, Sălaj, Olt etc) prin forța lucrurilor recepția se face doar organoleptic, ceea ce lărgește o- chiurile sitei. Pe de altă parte, mai există serioase lacune în pregătirea profesională și educarea personalului în spiritul unei depline responsabilități și discipline. Specializarea continuă și explicarea aprofundată a importanței sociale a asigurării calității produselor cît și căile de materializare a acestor îndatoriri se vor asigura în fiecare întreprindere prin procurarea de documentații complete privind specificul mărfurilor, indicii de calitate. Vom iniția, cu sprijinul organizațiilor de partid, o acțiune de masă pentru a antrena fiecare lucrător la exercitarea unui sever control, cu deplină competență. Se va recurge și la instruirea lucrătorilor comerciali prin diferite cursuri și publicații.

— Legea contractelor economice 
împuternicește pe beneficiari să 
efectueze controale — pe parcursul 
fabricației și la livrare— asupra 
modului în care se îndeplinesc obli
gațiile asumate de furnizori privind 
calitatea. Cum înțelege comerțul 
să-și exercite acest drept 2— Pînă nu de mult n-am exercitat controlul calității produselor la producător. De curînd, ministerul nostru a desemnat delegați permanent ai" organizațiilor ■ comer- cfale pe lîngă fabrici, cu rolul de a exercita un control sever, permanent, pe faze, acolo unde se pot produce abateri. In același timp, s-au luat măsuri — pentru respectarea unui alt articol al legii amintite —de a se respinge toate loturile de mărfuri cu deficiențe calitative. Intenționăm, de asemenea, să organizăm o culegere sistematică de date și propuneri din partea organizațiilor comerciale și a consumatorilor, privind îmbunătățirea unor indici de calitate, care nu mai corespund necesităților actuale și exigenței cumpărătorilor. Pe această bază vom interveni în vederea revizuirii actelor normative. Examinăm și posibilitatea — in colaborare cu M.I.A. — organizării unor consfătuiri periodice cu participarea organizațiilor comerciale și_ a producătorilor. Toate aceste intenții vor fi în cel mai scurt timp materializate. Sintem ferm nptărîți să nu mai tolerăm nici un fel de abateri de la calitate. Convorbire realizata de 

George POPESCU

Articolul „Obligații... o- bligatorii și obligații... facultative" apărut în ziarul „Scinteia" din 11 martie 1970, nr. 6 902, analiza citeva aspecte legate de nerespectarea regulilor generale de comerț în mai multe județe. Zilele trecute a sosit la redacție o . scrisoare de răspuns din partea Consiliului -popular al județului Satu Mare, în care se arată :„Pentru înțelegerea clară a regulilor generale de comerț și a H.C.M. nr. 2 503/1969, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, în perioada 25 martie — 30 aprilie 1970 se organizează grupe de studii formate din 30—40 lucrători din comerț. în aceste grupe de studii se vor preda și seminariza prevederile actelor normative menționate mai sus. Prelucrarea acestora va fi însoțită de prezentarea unor exemple concrete de abateri săvîrșite de unii lucrători. Desfășurarea acestei acțiuni va fi sprijinită și controlată de către dispecerii de resort, consilierul juridic, precum și de conducerea direcției comerciale județene. Pentru a asigura respectarea regulilor generale de comerț se vor forma brigăzi din lucrători ai Direcției comerciale județene, inspecției comerciale de stat și reprezentanți ai organizațiilor comerciale care vor efectua controale periodice la fiecare unitate comercială. Abaterile și sancțiunile aplicate vor fi prelucrate în cadrul ședințelor de analiză a realizării planului, care se țin trimestrial in fiecare organizație comercială.Conștienți de faptul că aceste reglementări au o eficiență sporită in ridicarea nivelului servirii

populației, cunoașterea și respectarea lor de către toți lucrătorii din comerț, va fi un obiectiv pentru a cărui transformare practică se vor lua toate măsurile".Referindu-se la același articol, răspunsul Consiliului popular județean Brăila consemnează :„Hotărirea Consiliului de Miniștri privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la regulile generale de comerț a fost amplu dezbătută, începînd cu organele de conducere ale direcției comerciale județene, organizațiilor comerciale, inspecției comerciale, cooperației de consum, inspecției sanitare de stat și pînă la ultimul lucrător din comerț, insistîndu-se asupra tuturor aspectelor ce decurg din nerespectarea regulilor comerciale.In afară de aceasta, s-a luat măsura ca fiecare unitate comercială să fie dotată cu textul acestei hotărîri, afișindu-se la loc vizibil principalele paragrafe. După aceste măsuri s-au format echipe mixte de control, care au verificat pe teren modul de respectare al prevederilor legale. în urma acestor controale s-au aplicat o serie de sancțiuni. Pentru exemplificare arătăm că numai în perioada 1—15 martie, în urma con" troalelor efectuate, s-au aplicat un număr de 175 sancțiuni cu o valoare totală a amenzilor de 20 750 lei. Controlul respectării regulilor generale de comerț nu s-a rezumat numai la aplicarea de sancțiuni, ci s-au explicat fiecărui lucrător în parte consecințele grave pe care le poate genera nerespectarea regulilor generale de comerț. Pe viitor se preconizează noi acțiuni în același scop".

Referitor la articolul „Copăcel, dar nu ca melcul" în care se critica slaba participare a industriei locale din județul Gorj la aprovizionarea populației, Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală, ’n răspunsul trimis redacției sub semnătura vicepreședintelui ing. Ion Chiriles- cu, ne comunică că, recent, comitetul executiv al consiliului popular al județului Gorj a luat măsura de a reorganiza unitățile de producție ale industriei locale, inființind o

întreprindere profilată numai pentru producția bunurilor de consum destinate fondului pieței și prestărilor de servicii către populație.In continuare, se arată că „problemele ridicate de articolul menționat nu pot fi considerate rezolvate de' această reorganizare și că va trebui să ne preocupăm Îndeaproape de dezvoltarea industriei locale din acest județ, de lărgirea gamei de bunuri de consum pentru fondul pieței".
E mai

să dai vina pe altul

4Este de-a dreptul pitorească și ademenitoare o piață de alimente bine organizată, bine aprovizionată, strălucind de curățenie, funcțio- nînd, în marea ei complexitate, cu precizia unui mecanism perfect reglat ! Tocmai de aceea, perimetrul comercial menit să ofere cu gene- - rozitate și într-o formă atrăgătoare roadele pămîntului și ale muncii omului exercită, prin excelență, o necontenită și puternică seducție, în piețele alimentare — cu umbrelele și umbrarele lor multicolore, cu larma lor specifică — forfota, binecunoscutul du-te-vino, încep de la primele ore ale dimineții și se domolesc abia seara tîrziu. Am vizitat, recent, zeci de piețe în dorința de a le simți „pulsul comercial", de a observa la fața locului cum sînt aprovizionate, cum sînt pregătite și organizate, ce noutăți oferă, intr-un cuvînt, cu gîn- dul de a constata dacă „demarajul" spre sezonul care vine a fost făcut în condiții bune. Se cuvine să relevăm că. în general, piețele de a- limente sînt aprovizionate mai bine decît anul trecut cu produsele specifice acestor unități comerciale : legume, fructe și zarzavat. Reprezentanții întreprinderilor de legume și fructe ne-au asigurat că atît în rețeaua de desfacere cît și în depozite există cantități îndestulătoare de fasole și ceapă, de cartofi și mazăre, rădă- cinoase și tot soiul de legume și fructe deshidratate.Piața oferă, de asemenea, în aceste zile cantități mari de roșii și castraveți, salată și ridichi de lună, spanac, zarzavat din noua recoltă, varză timpurie...In raidul întreprins, am sesizat, în special în Capitală și un al doilea fenomen îmbucurător. Noua ■ conducere a I.L.F’. intenționează (intenție de altminteri în bună parte’ concretizată) să lichideze, pe cit posibil, în sfera rețelei legume- fructe acel blamat comerț rudimentar, de tarabă, să pună capăt mentalității potrivit căreia „Aprozar" = marfă amestecată cu pămînt și alte impurități. O oprimă măsură — curo spuneam — a și fost luată : marfa (treptat, firește) nu se va mai vinde în vrac decît la cerere. Produsele indiferent de felul lor, vor fi pre- ambalate în plase ori în pungi de

polietilenă. In ansamblul intențiilor de modernizare a comerțului cu legume și fructe, socotim inițiativa respectivă cit se poate de nită. •Dar să revenim la piețe, dintre cele vizitate, de-a raidului, dispun de magazine unități mai mici pentru legume și fructe, cu înfățișare de expoziții. Am găsit asemenea „avanposturi" ale comerțului modern de legume

bineve-Multe lungul ; sau

Pălăria ajustată

Uzina „Electronica"- București — in răspunsul trimis redacției la articolul „E mai greu să fabrici un televizor decît o rezistență de cițiva bani 7“ — încearcă să. ne demonstreze că răspunzători de lipsa unor piese de schimb sînt de fapt numai alții : cooperația meșteșugărească care demonstrează lipsă de interes privind aprovizionarea cu piese de schimb, comerțul care nu se preocupă să asigure în totalitate piesele necesare, din nou cooperația meșteșugărească, apoi iar comerțul care așa și pe dincolo... și iarăși cooperația meșteșugărească și comerțul care... Pe patru pagini, directorul general al uzinei aduce fel de fel de argumente pentru ca în final să conchidă : „Pentru uzina noas- tră, problema asigurării în' totalitate a pieselor necesare întreținerii produselor în termenul de garanție și a pieselor fabricate și contractate pentru post-garanție constituie o preocupare permanentă".

In nici un moment nu am fost tentați să credem — și articolul la care ne referim, ca de altfel și altele apărute în coloanele ziarului nostru confirmă acest lucru — că cei doi factori (cooperația meșteșugărească și comerțul) nu au partea lor de vină pentru greutățile pe care le întîmpină cetățenii a- tunci cînd solicită depanarea aparatelor amintite. Dar nu acest lucru doream să-1 aflăm de la uzina „Electronica". Ne interesa cum își respectă ea sarcinile contractuale privind piesele de schimb, întrucît la această problemă se referea articolul. In cazul în care conducerii uzingi îi este imposibil să stabilească responsabilitățile sale, să răspundă la problemele concrete ce o privesc pe ea și nu pe alții, sale trala facepreună cu reprezentanții uzinei să ne «trimită răspunsul așteptat.
apelăm la forurile superioare, la cen- economică din care parte, pentru ca îm-

a voiajorului comercial Reabilitarea„Referitor la articolul „Pălăria pentru două capete a voiajorului comercial" publicat în nr. 8 373 din 22 martie 1970, arătăm că. activitatea, voiajorului comercial din cadrul întreprinderilor comerciale cu ridicata a stat în atenția deosebită a direcției noastre — se scrie»în răspunsul direcției comerciale pentru mărfuri tex- tile-încălțăminte a M.C.I.în acest sens. în cursul anilor 1968 și 1969 s-au făcut nenumărate controale pe linia îndrumării activității comerciale. De asemenea, s-au elaborat o serie de acte normative privind modul de organizare a activității voiajorilor comerciali. Printre alte indicații date se prevăd obligațiile voiajorilor comerciali, care , — așa cum s-a constatat: cu ocazia raidului-anchetă inițiat de ziarul „Scinteia" — au fost neglijate complet de voiajori, precum și de conducerea I.C.R.T.I. Timișoara. Voiajorii comerciali au obligația ca în

deplasările pe care le fac la magazine pentru luarea comenzilor să aibă asupra lor material documentar ca mostre, cataloage, e- șantioane, fotografii etc. . Această responsabilitate revine conducerii întreprinderilor cu ridicata, care sint obligate de a a- sigura tot materialul necesar. Cu ocazia întocmirii notelor de comandă, voiajorul comercial este obligat ca, pe lîngă cantitatea solicitată sau propusă, să treacă neapărat structura sortimentală ca model, mărime, culoare, talie etc. De asemenea este obligat să cunoască zilnic stocul existent in depozit și în raport de acesta să preia sau să lanseze comenzile.Rămîne în atenția noastră ca pe viitor să urmărim rezolvarea acestei probleme și cu ocazia controalelor efectuate pe teren să dăm in cqnti- nuare îndrumările corespunzătoare privind activitatea voiajorilor comerciali".

restaurantului
lacto-vegetarian

Ir: legătură cu articolul apărut in nr. 8 343 intitulat „O circulară nouă înfruntă o veche problemă... și se dovedește neputincioasă", conducerea direcției . alimentației publice din Ministerul Comerțului Interior ne aduce la cunoștință că au fost luate următoarele măsuri :„La restaurantul lacto- vegetarian din Ploiești s-a fixat și se realizează un sortiment de preparate pe bază de legume, paste făinoase, ouă, brinzeturi, lactate, carne de pasăre și vită și preparate dietetice. Măsuri similare au fost luate și la unitatea cu același profil din Craiova.

în cazul orașului Pitești — care este citat in articol — la sfirșitul lunii februarie a.c. a fost deschisă o unitate nouă, modernizată, cu profil lacto- vegetarian. In afara celor de mai sus, delegații ministerului, cu ocazia deplasărilor ce le vor efectua in celelalte județe criticate, vor urmări modul de aducere la îndeplinire a sarcinilor stabilite pe linia diversificării rețelei de alimentație publică". Evident, reabilitarea acestui tip de restaurante este bine venită. Vom reveni asupra acestor probleme pentru a vedea cit de temeinice sînt garanțiile date consumatorilor.
/

cedează gospodărește cînd în condițiile unui fond de marfă asigurat se „repară deodată toată piața" în toiul primăverii 1Ne continuăm raidul....Piața Coșbuc. Aici, în parte, lucrurile se petrec întocmai ca la piața pomenită mai sus. Am avut o lungă convorbire cu Niță Urzică, administratorul pieței „Coșbuc" și al tuturor celorlalte piețe din sectorul 5.

tenția noastră Să dezbatem acum mai pe larg această problemă. Pentru moment ne întrebăm doar atit : de vreme ce, în final, întreprinderile de construcții, de reparații, care se ocupă cu întrețineri și amenajări de tot felul, sînt subordonate consiliilor populare, de ce comitetele executive ale acestora nu cercetează modul cum unitățile respective înțeleg să colaboreze cu partenerii lor 7 Ar fi în interesul unei mai

CA LA PIAȚĂ
o modalitate nedorită

mercială a Capitalei, e convinsă de necesitatea amenajării „cît mai rapide" a unei piețe alimentare. Și atunci 7 Aflăm că rezolvarea problemei a întîrziat din cauza „fră- mîntărilor și discuțiilor". Ce se poate adăuga 7 Am sugera organelor comerciale în culpă — avind in vedere necesitatea imediată a amenajării pieței despre care discutăm — să grăbească discuțiile !In fine, socotim absolut necesar să atragem atenția asupra lacune mai vechi și de ordin general întîlnite în piețele București ori din alte orașe țară. In esență este vorba de

în organizarea piețelor
și fructe la piețele „Traian", „O- bor", „Ilie Pintilie", „Ferentari", ,,Rahova", „Unirii". De fapt, aici chiar și piețele, în ansamblul lor, par bine pregătite să întîmpine sezonul care bate la ușă, anotimpul cu cea mai mare solicitare. Ne referim în mod direct la lucrările gospodărești, efectuate la timpul cuvenit : reamenajări, extinderi, modernizări, revizuirea și remedierea instalațiilor de apă. canal, electricitate.Dar cu ce impresii te alegi oprin- du-te de pildă în piața „1 Mai" ? Cu impresia ciudată că bătrîna piață e pe punctul de a-și muta sediul. Magazinele specifice pieței au obloanele trase. In perimetrul comercial propriu-zis — țipenie. Doar la o margine, cineva ciocănește și bocănește niște seînduri. „Ce faceți aici ?“ — am întrebat. „Reparăm piața". Am rămas complet nedumeriți : este oare judicios, se pro-

arcusă
— Slabă vinzare — s-a exprimat d-Iui.— Dacă pregătirile încep cind fi trebuit să fie terminate 7 !Interlocutorul a fost de acord opinia noastră, dar a adăugat :— Cum .puteau fi pregătiteîntîmpine apropierea avalanșei de marfă și de cumpărători, dacă cei care au posibilitatea să ne ajute nici nu ne iau în seamă 7 Singuri nu putem face mare lucru... Cerem I.C.R. să execute lucrări în trimestrul I și ni le „promit" m patru ! Solicităm...In mare măsură, administratorul are dreptate. Lucrările de amenajare. de extindere, de modernizare din piețe — atît de trenează, pentru că crede ! — sint prea clar : fiecare I.C.R., me similare, contractează realizarea de lucrări ușoare sau de anvergură. De ce 7 Nu este in in-

importante — — nici n-a! mărunte ! Mai ca și alte fir- numai

bune aprovizionări și desfaceri, adică în interesul publicului și al rentabilității unităților comerciale !Dorind să avem, în această direcție, un punct de vedere din partea factorilor de răspundere, am purtat o discuție cu vicepreședintele de resort al comitetului executiv al consiliului popular din sectorul 7 și cu șeful serviciului comercial. Discuția a fost destul de neplăcută. Și cum putea fi altfel, dacă totul s-a învîrtit în jurul unui fapt aproape incredibil 7 Unul dintre cele mai mari cartiere ale Capitalei — Drumul Taberei — n-are piață de alimente 1 De ani de zile, cetățenii sînt nevoiți să apeleze la „oficiile" particularilor sau să bată drumul altor cartiere. La alegere... Greutăți obiective 7 Nu. Sumele de bani (destul de modeste) — necesare amenajării pieței — există. Există și un „plan de bătaie" ; toată lumea, inclusiv Direcția co-

unor mai din din ,____ __  _______ ____ ______ _ lipsade igienă, de neorinduiala care, în ciuda trecutelor semnale critice, se mențin in continuare. Teoretic, administrația piețelor, organizațiile comerciale „cu vad" în aceste perimetre recunosc că piața alimentară se cade să fie de o curățenie exemplară. Practic însă, unele piețe sint chiar de pe acum, „pardosite" cu resturi de marfă degradată, cu hirtii, cu ce nu-ți trece prin minte ! Cei mai mulți dintre administratorii de piețe spun : „Noi nu avem aproape nici o putere. Sarcina noastră e să păstrăm curățenia pe... jos. Dar parcă poți sta cu mătura după fiecare vînzător în parte ?“Așa e, nu poți sta cu mătura după fiecare. Dar în piață există o regulă : cine murdărește, să curețe ! Iar dacă nu procedează ca atare, iar administrația piețelor n-are posibilități legale de constringere, e- xistă foruri investite special cu a- semenea sarcini : inspecția comercială și sanitafă. Problema respectării normelor de igienă in comerțul alimentar, mai ales în timpul sezonului cald și în condițiile expunerii deschise a mărfurilor, este mult prea serioasă pentru a mai fi tratată în continuare cu ușurință și blîndețe.Cu toate slăbiciunile semnalate, piețele de alimente (și in special magazinele de legume și fructe) se prezintă, mai aies în ce privește aprovizionarea, in mod satisfăcător. Dar pentru moment ne abținem de la orice anticipație. Aceste se- \ licitate unități comerciale vor trece adevăratul examen de maturitate ceva mai tîrziu.
Gh. GRAURE
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pagina economică
ANTECEDENTELE 
UNUI ACCIDENTLa 30 iunie 1965, o dată cu elaborarea primei șarje de aluminiu românesc, a fost semnat actul de naștere al celei mai tinere industrii din țara noastră. In cei cinci ani care au trecut de atunci, Uzina de aluminiu din Slatina a parcurs mai multe etape de dezvoltare ; ca urmare, producția inițială s-a dublat la sfîrșitul anului trecut. Demn de relevat este și faptul că, încă din primul an de activitate, colectivul acestei unități industriale și -a îndeplinit integral sarcinile de plan. Șirul succeselor s-a întrerupt însă brusc în acest an. în trimestrul I a.c., uzina a înregistrat o restanță de 293 tone aluminiu electrolitic. S-a ajuns la această situație din pricina neajunsurilor care s-au manifestat în aprovizionarea uzinei cu unele din materiile prime de bază, cum ar fi criolita și fluorura de aluminiu. Astfel, cîteva zeci de cuve — la care s-au încheiat reparațiile capitale — nu au putut fi puse în funcțiune din cauză că lipseau aceste materii prime de bază Consecințele economice nefavorabile sînt și de altă natură : scăderea nivelului de electroliți din cuvele de electroliză a dus la creșterea consumului de energie electrică pe tona de aluminiu extras. De asemenea, a avut loc și o scădere a acidității electrolitului, de la 6—8 la sută normal, la 0—3 la sută, fapt ce a determinat diminuarea randamentului de extracție a aluminiului, care de la 85 la sută, în medie, a scăzut în luna martie chiar sub 80 la sută. Iată, pe scurt, pierderile care s-au înregistrat la uzina din Slatina din cauza dereglărilor ce au survenit în aprovizionarea cu unele materii prime de bază.în discuțiile purtate cu factorii de răspundere de ’» Grupul industrial de aluminiu din Slatina a re- ieȘxt că această situație nu s-a născut peste noapte ; evoluția ei a fost anticipată cu mult timp în urmă.
De ce nu și-a realizat 

planul pe primul trimestru 
Uzina de aluminiu 

din Slatina
încă-din luna februarie a anului trecut, conducerea uzinei de aluminiu'a sesizat forurile de resort, Ministerul Industriei Chimice și întreprinderea de comerț exterior „Chimimport". despre greutățile ce se profilau în aprovizionarea cu materiile prime amintite. în trimestrul IV al anului trecut și la începutul acestui an a fost din nou tras semnalul de alarmă. Cu toate acestea, nu s-au luat nici un fel de măsuri pentru preîntîmpinareă greutăților.Astfel, deși se cunoștea din timp necesarul de materii prime de bază, întreprinderea de comerț exterior „Chimimport" nu a contractat în termenul legal întregul volum de materii prime solicitat de Uzina de aluminiu. Reproșurile uzinei le-am adus la cunoștința conducerii întreprinderii „Chimimport". ■ ilrapat-degajareiicu care tov. Valentin Gaidargiu, directorul general âl întreprinderii „Chimimpbrt". recunoaște deschis vina. Deși s-au încheiat contracte pentru necesarul pe întreg anul, livrarea criolitei a întîrziat din cauza neîntocmirii la timp a formelor de rigoare. Persoana care s-a ocupat de această problemă a fost sancționată și retrogradată, a conchis d-sa.Și cu aceasta ni s-a dat de înțeles că s*a  pus la „anei o greșeală cu adînci consecințe. Dar oare numai o persoană poate răspunde de o asemenea gravă eroare ? Dar celorlalte persoane, care în- tr-un fel sau altul au avut legătură cu această problemă, ce sancțiune trebuie să li se rezerve ? Important este să se analizeze aprofundat cauzele care au determinat această situație și să se afle de ce sistematic nu s-a ținut cont de sesizările Uzinei de aluminiu, de ce nu s-au luat la timpul oportun măsurile ce se impuneau. Cei care se fac vinovați să fie trași serios la răspundere și puși să suporte pagubele. Acum, situația este în curs de normalizare. Toate cuvele de electroliză au intrat in funcțiune, iar colectivul uzinei depune eforturi deosebite pentru recuperarea restanței. Pe luna în curs se prevede o depășire a planului cu 30—50 tone aluminiu. Ceea ce vrem să accentuăm în mod deosebit este necesitatea luării tuturor măsurilor care să înlăture pe viitor „golurile" in aprovizionarea uzinei cu materiile prime de bază.— Toate aceste neajunsuri, care s-au simțit in activitatea de aprovizionare a uzinei — arăta tov. 
Ion Buda, directorul general al Grupului industrial de aluminiu Slatina — sînt. în mare parte, consecințele aprovizionării pe bază de contracte pe termen scurt, care nu mai răspund cerințelor actuale ale producției. Producție ritmică înseamnă aprovizionare ritmică. Acest lucru se realizează perfect numai prin încheierea de contracte pe termen lung, cel puțin Ia materiile prime de bază, care să prezinte garanția aprovizionării pe o perioadă mai îndelungată a uzinei.Nu este un lucru nou ; ideea a fost în mai multe rînduri subliniată de conducerea partidului. Se impune însă ca și întreprinderea de comerț exterior „Chimimport" să treacă la aplicarea ei imediată, pentru a asigura o bază sigură în aprovizionarea uzinei din Slatina cu materiile prime din import.

Aurel PAPADIUC corespondentul „Scîhteii'

SA NU NE FURAM
CĂCIULA!

Cine escamotează adevărul economic
să suporte rigorile legii!

După cum este cunoscut, partidul și guvernul au luat o serie de măsuri de mare importanță pentru perfecționarea conducerii și organizării activității economice, a întregii vieți sociale, cu scopul ferm de a duce pînă la capăt, în timpul cel mai scurt posibil, îndeplinirea hotăririlor Conferinței Naționale și ale Congresului al X-lea. Esența acestor măsuri a fost relevată recent, intr-o sintetică formulare, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, atunci cînd a precizat : „Trebuie să înțelegem, tovarăși, că realizarea acestor măsuri este vitală pentru bunul mers al societății noastre ; sensul lor este creșterea răspunderii tuturor organismelor economice și sociale, sporirea independenței in luarea hotăririlor la toate verigile sistemului nostru social".Este evident că aceste măsuri, ca și altele aflate în curs de elaborare răspund necesității de a se asigura o îmbinare optimă a conducerii centralizate a economiei naționale cu o mai largă autonomie și inițiativă a unităților economice. Dar lărgirea atribuțiilor și creșterea sferei de competență în luarea deciziilor și inițierea unor acțiuni, în scopul de a se crea cele mai bune condiții pentru ca întreaga activitate economică să se desfășoare în strînsă legătură cu nevoile economiei, cu cerințele ridicării eficienței, impune, în egală măsură, în fiecare unitate economică, întărirea ordinii, disciplinei și răspunderii în îndeplinirea planului, combaterea promptă a oricăror manifestări de subiectivism și arbitrar. Acesta este unicul punct de vedere sub exigența căruia trebuie a- preciat modul în care se respectă disciplina de plan în întreaga activitate economică.îmi este plăcut să relev că, de-a lungul a mulți ani, de cînd particip la activitatea organelor de control ale Ministerului Finanțelor, am avut posibilitatea să constat că respectarea neabătută a disciplinei de plan, înalta răspundere pentru îndeplinirea lui exemplară, lună de lună și trimestru de trimestru, au devenit o normă de conduită in activitatea majorității covirșitoare a colectivelor de întreprinderi. Animate de dorința de a-șî face pe deplin datoria. de a îndeplini și depăși principalii indicatori ai planului de stat, pe baza aprecierii realiste, obiective a fenomenelor economice >dintr-un compartiment sau altul al întreprinderii, ele desfășoară o vastă și sistematică muncă de organizare, inițiind și aplieînd cu promptitudine măsuri energice de redresare atunci cînd survin rămîneri în urmă. Acesta este, în fond, elementul pe care se sprijină îndeplinirea și depășirea cu consecvență, an de an, a prevederilor planurilor de dezvoltare a economiei noastre naționale. Aceeași muncă temeinică a asigurat, bunăoară. și succesul din primele trei luni ale acestui an, cînd principalele prevederi ale planului economic au fost, de asemenea. îndeplinite și chiar depășiteîn acest climat de înaltă răspundere pentru mersul îndeplinirii planului, climat care impune urmărirea cu exactitate a tuturor fenomenelor economice, luarea de măsuri hotărîte pentru a preveni orice rămînere în urmă, apar cu atît mai contrastante răzlețele cazuri pe care am avut nedoritul prilej să le mai constatăm, cînd in dorința de a obține succese facile, de a se împăuna cu laude care nu li se cuvin, unii conducători de întreprinderi fardează realitatea. Săvîrșirea unor asemenea abateri de ia disciplina cea mai elementară a planului trădează implacabil incapacitatea acestora de a lua măsuri energice de organizare a producției și a muncii, de a ordona relațiile contractuale, de a limpezi sistemul informațional și de evidență. Cei care comit astfel de acte reprobabile înșeală nu numai statul, ci și pe ei înșiși, pentru că oricum, mai devreme sau mai tîrziu, adevărul iese, precum untdelemnul, la suprafață.De aceasta s-au convins o bună parte din cadrele de conducere de la Complexul pentru industrializarea

Radu CIURILEANUcontrolor-revizor general în Ministerul Finanțelor
lemnului de la Blaj, atunci cînd a trebuit să ia măsuri pentru recuperarea a peste 100 000 lei premii plătite nelegal și a altor 200 000 lei cu cît s-a depășit în mod necorespunzător fondul de salarii, ca urmare a înregistrării eronate în anul trecut a unui însemnat volum de producție. Dacă în acest caz a fost denaturat indicatorul producției globale. în alte situații operația de înfrumusețai e se răsfrînge asupra rezultatelor financiare. Astfel, cu ocazia aceluiași control efectuat în cîteva zeci de întreprinderi agricole de stat, s-a constatat că bilanțurile pe 1969 ale cîtorva dintre ele oglindeau beneficii mai mari decît s-au realizat în realitate, cu aproximativ 7 milioane lei, după cum unele pierderi erau considerabil diminuate.Interesant de relevat este faptul că în aproape toate cazurile de asemenea factură, atunci cînd s-au analizat împrejurările care au favorizat abaterea, toți cei implicați s-au situat pe o poziție șubredă, de la baza căreia lipseau principialitatea și puterea de înțelegere a conținutului economic al răspunderii realizării exemplare a sarcinilor de plan. Din capul locului, cei în cauză au încercat să șe disculpe, aducînd pe tapet fel de fel de justificări, care, de regulă, se învîrt în jurul așa-zisei insuficiențe a normelor în vigoare după care se face raportarea îndeplinirii planului.Dacă discutăm, de pildă, noțiunea de „produs finit", reguli economice de acum consacrate stabilesc că prin aceasta se înțeleg acele produse care sînt complet terminate și corespund STAS-urilor sau normelor interne, care au fost recepționate de serviciul de control tehnic și au fost predate Ia magazia de produse finite. Despre ce fel de produs finit poate fi vorba în cazul Fabricii de mobilă din Rădăuți care, anul trecut, a înregistrat ca producție definitiv fabricată mobilă in valoare de 748 mii lei, pentru care însă nici la sfîrșitul lunii ianuarie a.c. o parte din piese și sub- ansamble nu erau terminate și recepționate de organele în drept ?Și așa, pierzînd poziție după poziție, argumentele celor care încearcă să umbrească adevărul economic scad în intensitate pînă la zero, dincolo de care începe insistenta solicitare a îngăduinței. Pentru înmuierea inimilor se bate monedă, de regulă, pe seama greutăților ivite în realizarea sarcinilor de plan, ca urmare tFunor neajunsuri izvorîte din relațiile cu terții. Oricine cunoaște cit de cît rigorile activității productive va înțelege că uneori pot surveni

greutăți în desfășurarea activității productive. Existența- lor nu poate constitui însă un motiv pentru lipsa de probitate și răspundere în raportarea rezultatelor asupra realizării pianului, pentru încălcarea legilor statului. La orice nivel s-ar analiza condițiile în care s-a săvîrșit o asemenea abatere, înțelegerea greutăților trebuie însă să funcționeze pînă la marginea încălcării legii. De aici incolo nu poate fi pusă în discuție decît tragerea la răspundere a celor ce se fac vinovați. Așa s-a procedat, de exemplu, cu ocazia unui recent control întreprins în cîteva uzine, cind față de abaterile de la lege în ce privește raportarea rezultatelor activității economice, concomitent cu luarea in considerare a unor greutăți a trebuit să se aplice mai multe sancțiuni disciplinare unor cadre cu funcții de conducere — directori, șefi de servicii, de secție, controlori tehnici de calitate etc.Atunci cînd mistificarea realităților economice a generat remunerarea în plus sau plata nejustificată a unor stimulente materiale și cînd aceste sume pe nedrept încasate trebuie restituite, aceste cadre de conducere incorecte ne-au spus că „este nedrept să se rețină sumele plătite, întrucît s-au depus mari eforturi pentru realizarea planului". Nedreaptă nu este măsura de restituire a sumelor încasate nelegal, contrar celor mai elementare principii ale retribuției socialiste, ci fapta acelora care au întocmit formele nelegale, au propus și aprobat plata, deși cunoșteau destul de bine că ceea ce tac contravine legii.Căzînd rînd pe rînd orice „argument", în finalul încercării de justificare a denaturării realității ■se pune în discuție și problema demnității și autorității, soli- citîndu-se clemență organelor de control în raport de mărimea unității in cauză și ' de poziția câștigată de aceasta în economie. Cred că unanim sîntem de acord că mărimea unității, renumele și aprecierea de care aceasta se bucură, complexitatea activității și alte asemenea elemente nu îndreptățesc cîtuși de puțin abaterea de la disciplina de plan și de la respectul față de lege.In recentul control am întîlnit și un alt gen de abatere de la disciplina de plan — și anume, efectuarea de către beneficiari a unor plăți fără ca produsele să fie în realitate livrate de furnizori. Asemenea grave încălcări ale disciplinei economice a practicat, bunăoară, Uzina mecanică din „Timișoara care, deși

sistematic a livrat în tranșe beneficiarilor anumite poduri rulante și macarale, totuși a facturat și a încasat anticipat valoarea integrală a acestora, o dată cu livrarea primei tranșe. După ce se ‘ vedea cu toți banii intrați în cont, uzina tergiversa livrarea integrală a respectivelor utilaje chiar și cîte 30 de zile de la data efectuării plății. Este de necrezut cum au putut accepta beneficiarii produselor să semneze documentele de primire și să plătească contravaloarea unor bunuri care fie că nu au fost livrate, fie că au fost incomplete sau nefinisate. Dacă din punctul de vedere al furnizorului mai pot exista explicații — bineînțeles nefondate — in ce privește beneficiarii în cauză este de neînțeles poziția lor tolerantă. Dacă ar .fi să plătească banii din buzunarul propriu oare tot așa ar proceda ? Desigur că nu. Ar întoarce pe toate părțile produsul respectiv Șl nu l-ar plăti pînă nu s-ar convinge că este de cea mai bună calitate.Aceste înțelegeri mutuale între furnizori și beneficiari, uneori realizate chiar cu încuviințarea forurilor lor de resort, determină consecințe dintre cele mai grave : pentru o bună perioadă se escamotează neajunsurile organizatorice, din care cauză se îngreunează considerabil scoaterea lor la iveală și se amină aplicarea unor măsuri hotărîte pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan și întronarea disciplinei. Relațiile economice dintre întreprinderi, în loc să fie un mijloc eficient de control reciproc, suferă un proces nedorit de transformare, prin care se promovează tîrguiala, micul aranjament, concesiile reciproce neprincipiale, în dauna intereselor economiei naționale.Desigur, noile reglementări recent adoptate — mă refer la Legea contractelor economice, la Legea privind asigurarea și controlul calității produselor — au creat cadrul legislativ și organizatoric de natură să preîn- tîmpine neajunsuri de felul celor semnalate în rîndurile de față. Dar alături de cerințele legilor, în măsura în care nu se înțelege respectarea disciplinei în îndeplinirea planului și în desfășurarea raporturilor economice, trebuie să funcționeze prompt și sever pîrghia tragerii la răspundere a celor ce săvîrșesc asemenea abateri» Avînd la dispoziție instrumente de intervenție mult mai perfecționate și mai eficace decit pînă acum, ne propunem ca încă în acest an să intensificăm și mai mult controlul asupra activității economice, în general, și, în special, asupra modului^ în care se aplică noile reglementări, astfel îneît, în timpul cel mai scurt posibil, să nu mai fie posibilă evaziunea de la respectarea a- devărului, iar rarisimele anomalii la care m-am referit să devină fapte de domeniul amintirilor.

Combinatul chimic Rimnicu Vîlcea : sala de comandă a secției oxoalcooli Fcto ; S. Cristian
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CONTRASTE
• Timpul curge liniștit 

pe apa Simbetei... 
și a Oltului

La uzina „Electro- 
putere"—Craiova, 
mărul orelor 
voiri și concedii 
ră plată a crescut în 
primul trimestru al 
acestui an cu 40,3 la 
sută, comparativ cu 
aceeași perioadă a a- 
nului trecut, iar al ab
sențelor nemotivate 
cu 41,1 la sulă, 
pul neutilizat a 
ridicat in cele 
luni de la i 
anului și la 
prinderea de 
bricate din beton, Fa
brica de confecții și 
la Unitatea pentru ex
ploatarea și indus
trializarea lemnului, 
toate din Craiova, ca 
și la tăbăcăria Buco- 
văț. Referitor la aceas
tă situație, Dumitru 
Băluță, șef de serviciu 
la Direcția județeană 
de statistică Dolj, și 
expertul contabil Ca
rol Bora au făcut un

nu- 
de in- 

fă-

Tim- 
fost 
trei 

începutul 
tntre- 
prefa-

• „Roata

(Urmare din pag. I)

calcul. Ce rezultă din 
cifrele prezentate de 
corespondenții noștri ? 
Că numai in întreprin
derile republicane ale 
județului s-au 
gistrat in 
trei luni ale 
aproximativ 
ore-om de i 
peri, învoiri și 
țe nemotivate.
timpul respectiv ar fi 
fost folosit productiv 
s-ar fi obținut o pro
ducție suplimentară in 
valoare de 16,8 mi
lioane lei, iar produc
tivitatea muncii ar fi 
sporit cu 1,1 la 
Concluziile sînt 
ficatoare. Un 
lucru nu este 
cind au de gind 
mitetele de 
ale unităților 
triale in cauză să ia 
măsuri hotărite in 
vederea inlăturării 
risipei de timp de lu
cru ?

i inre- 
primele 

anului 
162 000 

întreru- 
absen- 

Dacă

sută, 
edi- 

singur 
cert : 

co- 
direcție 

indus-

norocului"
și șarjele „la noroc"

Uzina de mașini 
grele București a re- 
butat, in numai trei 
săptămâni din luna 
martie a.c., 72 tone de 
oțel. Unor șarje li s-a 
modificat ad-hoc pro
cesul tehnologic și s-au 
obținut, in final, 62 
tone din alte sorti
mente de oțeluri decit 
cele scontate, fără des
facere asigurată. Pen
tru fabricarea a 636 
tone de oțel s-a schim
bat programul de topi
re, ceea ce a antrenat 
cheltuieli suplimenta
re și pierderi de capa
citate. Și toate acestea 
se intimplă pentru că 
fierul vechi, livrat de 
întreprinderea de co
lectare a metalelor, 
avea o compoziție ete
rogenă, cu un mare 
conținut de elemente 
de aliere nedorite. 
Specialiștii din Minis
terul Industriei Meta
lurgice, de care apar
ține I.C.M., cunosc, 
desigur, rolul fierului 
vechi in procesul de 
fabricare a oțelurilor. 
De altfel, tocmai avîn-

du-se in vedere spe
cificul producției de 
la uzina bucureșteană, 
s-a stabilit ca, în prin
cipal, fierul vechi să-i 
fie livrat după o anu
mită pregătire de către 
Combinatul siderurgic 
Galați. In realitate, u- 
zinei i se dă mai mult 
fier vechi din colec
tări. Toate interven
țiile comitetului de di
recție și ale centralei 
din care face parte u- 
zina, la forurile compe
tente din M.I.M., au ră
mas fără rezultgt — 
fierul vechi se pri
mește parcă de la lo
terie, la „roata norocu
lui". Și pină una alta, 
la U.M.G.B. se elabo
rează șarje „la no
roc". Oare M.I.M., 
învestit cu atribuții de 
coordonator al fabri
cației de oțel în eco
nomie, nu are nici o 
răspundere față de ca
litatea producției de 
metal a acestei uzine, 
chiar dacă ea nu face 
parte din sistemul său 
administrativ ?

• Cura de slăbire
a vacilor la regim 
de motopompe

Cooperativele agri
cole din județul lași 
s-au asociat in vederea 
construirii unui atelier 
intercooperatist unde 
să fie reparate camioa
nele și alte mașini. A- 
telierul s-a ridicat, iar 
acum este la dispoziția 
cooperativelor asocia
te. Că este la dispozi
ția unităților respecti
ve e un fel de a zice. 
Pentru că tărăgănează 
sistematic reparațiile. 
Cooperativa agricolă

mînțate ceapa și cartofii, iar acum toate forțele au fost concentrate la porumb. Lucrările sînt avansate și in cooperativele agricole din Aradul Nou. Pecica, Curtici, Șiria, Vășand și altele.Am subliniat aceste aspecte care demonstrează că acolo unde spe-’ cialiștii, cadrele de conducere din cooperativele agricole urmăresc în permanență evoluția zvîntării terenului și iau măsuri operative de mișcare a tractoarelor pot fi obținute rezultate bune. întrucit starea terenului diferă de la a zonă la alta și ch’ar în cadrul aceleiași unități se cere ca specialiștii să bată pas cu pas cîmpul și să indice unde se poate lucra, chiar pe porțiuni mai mici. In unele locuri se așteaptă zvîntarea întregii suprafețe, ceea ce, evident, ar putea duce la întîrzierea lucrărilor. Căldura care se face simțită într-o bună parte a țării ar putea favoriza răsărirea rapidă a porumbului și de aceea acest avantaj trebuie folosit din plin. Că acest lucru nu este înțeles pe deplin o dovedesc unele din situațiile intîl- nite cu prilejul raidului nostru.Subliniam la început unele rezultate bune obținute în județul Buzău. Dar tot în acest județ sînt cooperative agricole în care inițiativa și operativitatea se lasă așteptate. La Săgeata nu s-a semănat nici un bob de porumb. De ce ? Chipurile se „studiază", după cum ne spune inginerul-șef Vasile Dache, adică se așteaptă ca cele 1 500 de hectare să se zvînte în întregime. Au rămas, • drept, și în

clipa de față vreo 200—250 de hectare cu excefl de umiditate. Dar pe cel puțin 500 de hectare se putea semăna. Cooperativa din Găvănești trebuie să semene 900 hectare. Pină acum n-a realizat decit 3 la sută din plan. Dată fiind această situație, este necesară intensificarea ritmului de lucru. Dar 27 de tractoare stăteau la sediul secției. Se făcuse, zice-se, o

starea terenului. Nu lucrau nici mecanizatorii care deservesc cooperativele agricole din Oncești. Dealul Perjului < și Izvorul Berhe- ciului. Șefii de secții și inginerii a- gronomi din aceste unități n-au mers să încerce terenul dacă se poate lucra sau nu. In condițiile cînd terenul prezintă di' . rentieri mivi de la un loc la altul în ce privește

Cooperativa
Vlădeni, de exemplu, 
a făcut in ecztcrul 
zootehnic o instalație 
de ’ "
prin 
este 
rul 
S.D.
un timp motopompa a 
avut nevoie de repa-

sectorul

aducțiune a apei 
conducte. Apa 

pompată cu ajuto- 
unei motopompe 
de 18 CP. După

rații. Cooperatorii au 
dus-o incă in ianuarie 
a.c. la atelierul din 
Hirlău. Ca instalația să 
funcționeze au cumpă
rat o pompă de rezer
vă. Dar iată că și a- 
ceasta s-a stricat. A- 
cum ambele motopom
pe stau la Hirlău ne
reparate. Apa este a- 
dusă cu sacaua de la o 
distanță de 5 km. 
Au început să se înre
gistreze scăderi la pro
ducția de lapte. Să fie 
mre necesară o nouă a- 
sociație care să repare 
defecțiunile in 
ționarea 
sociației 
tiste. de 
mine de 
nu prea 
malele mor de sete.

func- 
atelierului a- 
intercoopera- 
la Iași ? Ră- 
chibzuit. Dar 
mult, că ani-

ÎNSĂMlNȚAREA 
PORUMBULUI

probă pe niște terenuri la vreo 7 kilometri distanță și se ajunsese la concluzia că semănatul nu poate începe. Dar la un kilometru de sediu se afla teren arat din toamnă unde șe putea pregăti patul germinativ și începe semănatul.Situații asemănătoare au fost sesizate și in unele cooperative agricole din județul Bacău. în timp ce in alte locuri se lucra de zor. la Odobești, cele 15 tractoare și 4 po- lidiscuri ale secției. I.M.A. erau a- liniate la sediu. Tractoriștii stăteau și ei. Așteptau să vină brigadierii de cîmp să le aducă vești despre

zvintarea se impune ca specialiștii din unitățile respective, cadrele de conducere să verifice îndeaproape cum se prezintă pămîntul. Experiența celorlalte campanii agricole a dovedit că de la o zi la alta sau chiar în cursul aceleiași zile terenul se zvîntă devenind accesibil tractoarelor. Or. acest monn nt trebuie prins cu exactitate. Numai că in unele locuri specialiștii, in loc să verifice starea terenului nu se dezlipesc de birouri. O asemenea situație putea fi intîlnită la cooperativa agricolă din comuna Odobești, județul Bacău. Cum ar putea ingi

nerul agronom Gheorghe Cojocaru să indice tractoriștilor unde să lucreze din moment ce el- se ocupă cu întocmirea unor situații ? Și în alte locuri — cooperativele agricole din Izvorul Berheciului. Oncești — cadrele de conducere și specialiștii, in loc să fie pe cîmp, unde să verifice starea terenului și să indice tractoriștilor locurile care pot fi lucrate cu prioritate, iși găsesc alte preocupăriPrin măsurile de perfecționare a activității în agricultura cooperatistă, inginerii șefi și șefii de fermă din cooperativele agricole stabilesc tehnologiile care să se aplice diferitelor culturi, răspund de exploatarea mijloacelor mecanice ale cooperativei și cele aflate în dotarea secției de mecanizare. Dar cum pot ei să indice ce trebuie făcut din moment ce sînt străini de cimp, se închid în birouri sau își găsesc alte treburi. Iată de ce acum, mai mult ca oricînd, se cere ca specialiștii să fie prezenți pe teren, să dirijeze operativ pe mecanizatori unde să lucreze.Pentru grăbirea lucrărilor este hotărîtoare operativitatea în ce privește stabilirea deciziilor privind terenurile care trebuie lucrate cu prioritate și măsurile practice care să ducă la folosirea cu randament sporit a tractoarelor și mașinilor a- gricole. In aceste zile totul trebuie să fie subordonat realizării principalei sarcini care stă în fața oamenilor muncii din agricultură : terminarea însămînțării porumbului în limitele timpului optim și la un nivel agrotehnic ridicat. De aceea trebuie depistate rapid toate terenurile care se zvîntă și care pot fi semănate mai repede.

IN COOPERATIVELE AGRICOLE 

DIN JUDEȚUL TELEORMAN

110 mii de hectare 
însămînțate

ALEXANDRIA (corespondentul „Scînteii") : In ultimele zile, prielnice lucrărilor în cîmp, în județul Teleorman ritmul însămînțărilor de primăvară a crescut simțitor. Pînă marți seara, din planul total de 241 275 ha în coope- . rativele agricole au fost însămînțate 110 220 ha din care întreaga suprafață de 39 000 ha destinată florii-soarelui și 37 040 ha cu porumb. Cele ma: bune rezultate le-au obținut mecanizatorii care lucrează în cooperativele agricole din raza de activitate a I.M.A Nanov, Conțești și Brînceni, unde au fost însămînțate peste 60 la sută din suprafețele planificate Pentru grăbirea lucrărilor organele județene de partid și cele agricole au luat o serie de măsuri care să ducă la utilizarea cît mai completă a tractoarelor și mașinilor, la folosirea fiecărei zile bune de lucru între altele s-a dispus deplasarea unor utilaje din secțiile de mecanizare fruntașe spre zonele rămase în urmă — Odobeasca, Tătărăști, Videle, Drăgănești Vlașca — unde solul impermeabil și ploile au determinat întîrzierea lucrărilor de primăvară.

• Cind sectorul
de producție-anexă 
se numește speculă

Majoritatea coope
rativelor agricole din 
județul Mureș au dez
voltat sectoarele anexe. 
Dar in unele locuri, 
„anexele" 
sate pe 
elemente 
puse pe ................La cooperativa agricolă 
Un Viforoasa acest sec
tor era dat pe seama 
lui Ladislau Fekete. 
întrucit conducerea 
cooperativei l-a dat 
mină liberă, a întocmit 
liste de plăți fictive, 
a făcut tranzații spe
culative Erau cumpă
rate diferite produse 
de la întreprinderi fo
restiere și cooperația 
de consum și apoi re- 
vindute imediat la pre
țuri mai ridicate unor 
unități economice de 
stal. Astfel, 90 300 a- 
raci de vie cumpă
rați de la I.F. Miercu
rea Ciuc cu un 
bucata au fost 
vrați cu cite 1.65 lei ;

395 000 cozi de 
turi procurate 
întreprinderile 
tiere Toplița și 
ta cu 0,36 lei 
ău fost vindute 
feritelor întreprinderi 
cu 0,98-1,50 lei buca
ta. Numai că a- 
ceasta nu se cheamă 
activitate anexă, ci 
speculă sub paravanul 
cooperativei agricole. 
Afacerile au ieșit la 
iveală și, pentru a se 
preintimpina repetarea 
lor in alte locuri, or
ganele agricole, ban
care, financiare, pre
cum și cele de urmă
rire penală din județ 

--o ac- 
desco-

mă- 
de la 
fores- 
Sova- 

bucata 
di-sint lă- 

seama unor 
afaceriste 

căpătuială.

leu 
li-

au întreprins 
țiune pentru 
perirea și anchetarea 
activității speculanți
lor de genul celor 
Viforoasa. Tîrziu. 
te adevărat. Dar 
e bine că se dă 
o parte perdeaua 
care se operează 
„anexele".

din 
es- 
tot 

la 
sub 

cu
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ACCESIBILITATEA
este proba de forță

a oricărei
mari culturi

NIcolae Dragoș : Probabil ați observat, tovarășe Mihnea Gheorghiu, că în interviurile cu oamenii de cultură pe care le-am găzduit pînă acum în coloanele ziarului Scînteia au revenit ca un leit-motiv noțiunile de actualitate a artei și aceea a accesibilității operei artistice. Solicitam celor intervievați să încerce o definire a acestor noțiuni din perspectiva activității proprii, a concluziilor Ia care au ajuns confruntîn- du-se cu lucrările esențiale ale culturii naționale și universale. Care este opinia dumneavoastră asupra acestei constante teme a interviurilor noastre ?Mihnea Gheorghiu : A face o operă accesibilă, voit accesibilă adică, e rezultatul unui proces de gindire și expresie de pură natură didactică, este o operă de popularizare, sau de vulgarizare („ad usum vulgi") în care excelează numai o anumită literatură de specialitate. Nu înțeleg termenul intr-o asemenea simplificată accepție atunci cînd el se aplică la procesele creației artistice, ci ca o direcționare voluntară spre comunicarea dintre transmițătorul și receptorul semnelor și simbolurilor conținute în orice operă de artă, de creație. Accesibilitatea este proba de forță a oricărei mari culturi. Inacce- sibilitatea. în schimb, ca și analfabetismul cultural, este simptomul neputinței, care descoperă uneori vina ambilor factori, dar de cele mai multe ori cauzele ei rezultă din slăbiciunile autorului, zac in nedesă- vîrșirea organismului său creator. Judecata aceasta nu se aplică, desigur. la fel tuturor artelor. Am avut prilejul bunăoară să-l întreb, o dată, pe Picasso, cum poate discerne, în pictura abstractă, pe marele pictor adevărat, în sensul istoric al cuvîntu- lui, de impostorul „talentat", și mi-a răspuns, lapidar : „îl pun mai întîi să-mi deseneze o mină !“... întoarcerea permanentă la sursele realiste ale artei este, după părerea mea, o trimitere științifică obligatorie, in cazul oricărei judecăți de valoare, în literatură, o problemă a accesibilității nu există, dacă scriitorul nu este un impostor. Și asta se observă imediat. Dacă observatorul nu este cu desăvîrșire incult sau snob ; dar această „libertate" nu i se mai îngăduie nimănui într-o literatură care nu se joacă cu viețile oamenilor și cu cinstea scriitorilor.Am asistat la multe discuții pe a- ceastă temă, in tovărășia unor celebre personalități ale artei și culturii mondiale : Maurois, Miller, Anouilh, Char, O’Casey, Faulkner, Frost, Brâncuși, Giacometti, Chagal, Calder, Me Laren, Orson Welles ș.a. întotdeauna, marii artiști intrați în dezbatere au considerat comunicarea cu cititorii sau cu spectatorii lor, o chestiune de onoare, oricărui gen sau stil ar fi aparținut opera lor în ansamblu, sau o lucrare anume. Inaccesibilitatea este închisoarea spiritului.N. D. : O cultură nu poate fi definită prin simplificări. însăși o operație mai „specializată" cum ar fi aceea a periodizării a demonstrat că există o multitudine de criterii — nu o dată contradictorii — care duc la pledoarii pentru o datare sau alta a unor etape mari din istoria unei culturi. Așa incit periodizările în cultură au mai mult darul de a facilita sinteze, trăsături distincte ale o- perelor de artă dintr-o anume perioadă istorică, relația dintre cultura națională și cea universală la un moment dat. gradul de influențare reciprocă. opțiunile ideologice și estetice ale creatorilor. Dar există un element care — dincolo de aproximațiile oricărei periodizări, de intensitatea influențelor unui anume moment — unifică, aș spune, organic componentele unei culturi, dau sentimentul continuității sale. Mă refer, se înțelege, la spiritul specific al culturii, la ceea ce o configurează distinct, îi dă personalitate. Ce elemente vi se par a concura, în ce ne privește, la fundamentarea spiritului propriu al culturii noastre ? Cum credeți a se putea asigura, azi, în condiții sociale diferite, structural diferite de oricare alte epoci, continuitatea culturală ? Ce loc acordați inovației, înnoirilor, experimentului în acest context ?. M. G. : Pentru noi, românii, problemele continuității culturii naționale sînt. de maximă importanță. Noi nu ne putem permite să facem echilibristică pe coarda ambiguităților, fiindcă perioada contemporană a istoriei culturii noastre are nevoie de piloni solizi spre a rezista tenace surogatelor spiritualiste care inundă piața mondială în toate artele, cit. și recrudescentei unui dogmatism valoric reconsiderat în fals. în ambele cazuri, cultura e amenințată de incultură și umanismul de antiumanism.Mă preocupă, de cîteva decenii, cele mai curajoase trăsături ale artei și literaturii universale, curajoase în sens umanist. Și în tot ce văd și citesc, caut să descopăr acel spirit revoluționar care garantează progresul artelor. în concepția și în expresia lor, in limbajul lor specific care nu poate fi decît expresia conținutului lor neliniștit, a continuității acestui spirit revoluționar, pururi înnoitor. Există. în literatura mondială, diferite „linii" Poate fi una Zola—Dreiser, alta Poe—Baudelaire, alta Joyce —Beckett, unii zic chiar poate una Caragiale—Ionesco... Acesta e motivul pentru care între romantismul și realismul veacului nostru trecut și romantismul sau realismul epocii noastre socialiste eu mă feresc să caut „trecători" birocratice. Cu 10—15 ani în urmă, unii au grefat pe teoria realismului niște bare dogmatice. Grefe a fost respinsă de. corpul sănătos al realismului românesc care este azi socialist fără să se prezinte ca „metodă unică", fiindcă viața respinge artificiul. S-au ivit insă — după opinia mea — semnele unui alt dogmatism, apolitic și asocial, cu tot cortegiul cunoscut de exclusivism monopolist și de club cu intrare separată, exprimat în niște producții publicate în unele reviste de specialitate. Asemenea zburdălnicii tntră in categoria aculturalismelor de

care pomeneam în legătură cu accesibilitatea. Ele pot fi mult ' mai grave însă dacă abordează aria continuității noastre culturale și o poluează cu strămoși tarați și tradiții mincinoase, ajustindu-i albia milenară pe măsura meandrelor unei culturi anemice și contorsionate, sau a oanalelor unei „culturi" reziduale, culeasă din antologii de literatură „u- niversală", redactate de pesimiști iremediabili. Am citit nu de mult sub semnătura unui critic care acum 10—15 ani ne judeca numai în citate, un articol în care se arăta foarte supărat pe cei care nu contestă realismul autentic în numele neo-dogma- tismului său. Este și aceasta o „continuitate". dar una de care e bine să ne ferim ca diavolul de tămîie.Arta și literatura română, cultă și populară, dar mai ales arta și poezia populară reprezintă în cultura noastră națională o zestre activă, neprețuită, fără seamăn pe lume, al cărei dispreț l-aș condamna ca pe o crimă împotriva însăși ființei noastre spirituale. Mai mult chiar decît greșeala unora de a nu-i fi înțeles la vreme pe Arghezi, Barbu, Blaga, Bacovia. Există, bineînțeles, și in primul rînd, o continuitate istorică, încă insuficient explorată. Și mai este scumpa noastră limbă, care poate fi mai bine apărată și păstrată prin opere nepieritoare.
Interviul nostru cu scriitorul 

Mihnea GHEORGHIU

N. D.: Mai mult ca oricînd, azi. diferitele forme de artă nu mai pot fi privite ca. niște teritorii izolate. Proza împrumută — evident — ritmul filmului, poezia aspiră la efecte muzicale, pictura in optica tradițională pare a nu-și' mai ajunge sieși. Există un proces de influențare reciprocă, o interdependență vizibilă și inevitabilă. în acest proces apar cum este normal și excesele, abandonarea esenței fiecărei arte, supradimensionarea unei trăsături secundare a ei în defavoarea a ceea ce-i este cu adevărat specific. De aici, o anume fragilitate a structurii unor opere, o tendință cîștigate. deveni eficientă pe plan artistic a- ceastă interdependență dintre diferitele forme de exprimare a ideilor și atitudinilor umane ? Personal, antici- pînd importante modificări formale, inclin către concluzia că în final fiecare artă își va lua mai bine în stăpî- nire unealta de bază: literatura — cu- vîntul; muzica — sunetul; — pictura — culoarea. Iar ceea ce le va unifica va fi umanismul organic al fiecărei creații, rezultat al unei sinteze a spiritului progresist al operelor tu- tufror epocilor. Cum ați defini succint acest nou umanism al creației ?M.G. : Mă preocupă foarte mult științele, încă din vremea cînd, pregătind bacalaureatul „la real", luam lecții particulare de latină și greacă ca să-1 pot da și „la modern". Am optat pentru „litere și filozofie" dintr-o întîmplare fericită pentru mine fiindcă acolo m-am întîlnit cu marxismul, care m-a captivat înainte de a „mă angaja" definitiv. De atunci nu mai pot separa, în nici un chip, literatura și știința, de politică și filozofie. Acuma asta este o modă la Nanterre și în cercurile tineretului studios din Apus ; dar asta mai însemnează și că noi am fost „la modă“ ceva mai de mult? Oricum și oricind însă, a separa viața culturală de viața politică, în sens istoric, bineînțeles, cred că e un semn de sărăcie spirituală și de tristă inactualitate. Un tînăr prozator sau dramaturg român pe care nu l-ar interesa în cel mai înalt grad științele sociale și politice și-ar sfîrși azi cariera senil înainte de a o începe, fiindcă lumea de azi este socială și politică prin excelență, iar științele sînt inseparabile de viața tuturor.De aceea eu cred că „problema" experimentului artistic, a „democrației" stilurilor și alte asemenea formule disimulează de fapt, in dese cazuri, numai false probleme. Important este ce ai de spus națiunii tale, lumii veacului tău și viitorului : restul este „literatură", adică vorbe, vorbe. Cine ar crede însă că viața politică este simplă și că nu presupune o fundamentare cultural-filozo- fică foarte serioasă, este primejdios de neserios. In această ordine de idei, greșesc cei ce cred că în prezent se manifestă o criză generală a teoriei artei socialiste, că aceasta se manifestă prin fenomene de incom- prehensiune, traumatisme alienante. etc. Acolo unde au loc asemenea manifestări, dacă au loc, ele nu pot fi decît pasagere. Intr-un climat de sinceritate mutuală, de democrație socialistă, se observă în chip evident — și acesta este și cazul țării noastre — că artiștii și scriitorii abordează problemele pe care le tratează oamenii politici, realizîndu-șe o colaborare justă, în acest domeniu al spiritualității unei națiuni socialiste in care se obține în mod practic o lărgire permanentă a libertății de creație, in folosul culturii naționale, al socialismului. Problema adevărată este, după părerea mea, aceea a politicii culturale, care nu constă într-o simplă confruntare a necesităților politice și culturale, ci în îmbinarea lor dialectică cea mai fericită intr-un plan creator, de lungă respirație, pe baza unor criterii ferme, revoluționare.De cinci ani, în România s-a creat un climat extraordinar de propice artei și culturii revoluționare, obți- nîndu-se și realizări artistice pe măsura acestui climat. Dar, în același timp, se poate observa cum o parte talentată a literaturii și criticii noastre și-a pierdut timpul în experiențe sterile și desuete, a făcut estetică și artă din cutii de conserve pe care pasagerii bătrînelor croaziere europene le-au aruncat de mult peste bord. De asemenea, unii diriguitori ai culturii au înțeles pare-se greșit acest fenomen de epigonism și s-au

de renunțare la bunuri Cum credeți că poate

retranșat în dosul bastioanelor lot de hîrtie temindu-se de orice noutate de conținut și de limbaj (poetic, plastic, cinematografic) și în- curcînd trecerea curentului sănătos care a încercat la rindu-i niște absurde complexe de inferioritate fără să bage de seamă că tocmai acum e vremea lui. Nu am reușit să înțelegem acest climat nou în chip suficient de curajos, de disociativ, și din această pricină n-am putut crea, întotdeauna o cooperare corespunzătoare, pentru elaborarea cit mai multor opere valoroase despre realitatea noastră socialistă. Dar timpul este înainte și atmosfera s-a clarificat de ajuns ca să terminăm cu „obuzele de hîrtie" și să arătăm măsura forțelor de care dispunem, a talentelor și oamenilor pe care îi avem azi din belșug.In această atmosferă destinsă și creatoare, de cultură și elan revoluționar, sînt încredințat că toate arțe- le vor înregistra un mare avint și că teoria artelor și literaturii nu va in- tîrzia să-și recupereze locul și timpul pierdut printre șovăieli de tot felul (în acest din urmă caz vreau să sper că sociologia artei și estetica tră se vor desprinde dintr-un nism destul de confuz, din cuția arhivismului cultural).N. D. Pentru a se prezenta la examenul viitorului după părerea dv., datoriile artei prezentului ?M. G. Există o tendință generalizată de sincretism al artelor și una mai specială și mai contestată, de sintetizare în fiecare dintre ele a spiritului sau modalităților celorlalte. Savanții științelor viitorului, futurologii, și-au împărțit și despărțit părerile, după două categorii de criterii : tehnico- matematice și umanistice. Deocamdată asocierea sau disocierea criterio- lqgică mă preocupă mai puțin decît obiectualitatea lor. Am scăpat, tot deocamdată, de dicotomia formă — conținut. Conceptul de „structură" s-a rodat și s-a erodat destul, ca să nu mai supere prin noul convenționalism cu care venise la asalt în anii trecuți. Concepția decorativă a expresiei, ca ornament al ideii artistice, a murit încă din copilăria secolului 20, o dată cu recursul exclusiv la „stratul ontologic specific al operelor de artă". Absconsul în poezie, „ceremonialul" în teatru și cinematograful „în libertate" sînt. de asemenea, ipostaze repede intrate în desuetudine, ca și proza non-sensului și celelalte formule care — voit sau nu — promovează apolitismul și anti-socialul. Repolitizarea și umanizarea socialistă a artelor reprezintă direcția viitorului, în forme pe care astăzi ar fi prematur să le enunțăm, fiindcă dictatul oricăror forme este tot o formă de dogmatism a cărui soartă ne-a fost și ne este binecunoscută. Eu, de pildă, nici măcar nu pot crede că, în arhitectură, de exemplu, palatele de oțel și materie plastică de la Expo 70 n-ar fi sortite uitării acceptînd că futurologii au dreptate în concepția lor despre un „Expo 80“...Problema primordială în ceea ce ne privește este, repet, aceea de a concepe împreună o bună politică culturală pe termen lung, a noastră, în concordanță cu principiile care girează, în toate domeniile, progresul și prestigiul României socialiste.
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teatre
o Opera Română ; Ciudatul tru
badur, Preludiile, Bolero — 19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Heidelber- 
gul de altădată — 20; (sala Stu
dio) : Părinții teribili — 20.
• Teatrul de comedie : Nlcnle — 
20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala din str. Alex. Sahia): 
Harfa de iarbă — 20.
• Teatrul Mic : Prețul — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Othello — 19,30; (sala 
Studio) : Ce scurtă e vara — 20.
• Teatrul Giulești : Acești îngeri 
triști — 19,30.
• Teatrul central pentru copii șl 
tineret „Freundchaft" — R. D. 
Germană — (în sala teatrului „Ion 
Creangă") : A 12-a noapte — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat: Trans-
fiiTÎa. - 10 10
• Studioul i.A.T.C. „I. L. Cara
giale" (sala Casandra) : Tragica 
istorie a doctorului Faust — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile lui 
Plum-Plum — 10; (sala din str. 
Academiei) : Guliver în tara pă
pușilor — 10.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Galea 
Victoriei nr. 174) : Nicuță... la Tă- 
nase — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus 
— 19,30.
O Ansamblul artistic al U.G.S.R. : 
Ritm *70  — 20.
• Circul de stat : Spectacol pre
zentat de Circul Mare din Mos
cova — 16: 19,30.
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IERI AU ÎNCEPUT LA BUCUREȘTI

Lucrările reuniunii rectorilor
universităților europene

bucureștene a fost inaugurată o expoziție documentară, care oglindește evoluția, conținutul și structura în- vățămîntului universitar românesc, precum și relațiile de colaborare ale Universității din București cu numeroase instituții similare de peste hotare.Seara, rectorul Universității dn\ București a oferit un cocteil în cinstea participanților la reuniune.
(Agerpres)

internațional al educației — a lost organizată din inițiativa României. Lucrările, a precizat domnia-sa, vor conduce Ia extinderea relațiilor cooperare interuniversitară și, plicit, la reafirmarea spiritului solidaritate internațională, pace înțelegere pe continentul nostru.
★Tn dimineața aceleiași zile, în cinta facultăților de drept și filozofie

La București au început miercuri dimineața lucrările primei reuniuni a rectorilor universităților europene.Organizată de Universitatea bucu- reșteană, sub egida UNESCO, această importantă manifestare internațională este inițiată în baza unei rezoluții propuse de delegația română și adoptată de cea de-a XV-a Conferință generală a UNESCO. Reuniunea, care se încadrează, totodată, in programul Anului internațional al educației, desfășurat potrivit unei ho- tărîri a Adunării Generale a O.N.U„ își propune să discute ca principală temă : „Universitățile europene și problemele colaborării interuniver- sitare".La reuniune participă rectori, vicecancelari și prorectori din partea a peste 40 de universități europene. Participă, de asemenea, reprezentanți ai conducerii a 6 organizații internaționale neguvernamentale avînd statut de cooperare cu UNESCO — Asociația internațională a universităților, Asociația Commonweal th-ului universitar, Asociația universităților parțial sau în întregime de limbă franceză, Conferințele rectorilor și vicecancelarilor universităților europene, Federația internațională a universităților catolice. Federația internațională a sindicatelor din învățămînt.Sînt prezenți la lucrări E. Na- raghi, reprezentantul directorului general al UNESCO, și A. Trapero Ballestero, din partea Diviziei pentru învățămîntul superior a UNESCO.La ședința de deschidere au luat parte Mircea Malika, ministrul învățămîntului, Ion Iliescu, ministru'pentru problemele tineretului, Jean Li- vescu. rectorul Universității din București, acad. Andrei Oțetea, președintele Comisiei naționale române pentru UNESCO, și alte personalități ale vieții universitare din România.Alocuțiunea inaugurală a fost rostită de prof. dr. docent Jean Li- vescu.In continuare, ministrul învățămîntului. Mircea Malița, a dat citire mesajului de salut adresat reuniunii de către. președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer. Textul mesajului a fost ascultat cu un deosebit interes, fiind subliniat, cu puternice aplauze de cei prezenți.Reuniunea a fost salutată, de asemenea, de E. Naraghi. Urînd succes reuniunii, vorbitorul a reliefat faptul că această manifestare — ce reprezintă o importantă contribuție a țării noastre la programul Anului

(Urmare din pag. I)

de im- dc și
in-

pect reciproc și de înțelegere între 
popoare. Aceleași preocupări au 
călăuzit România și alte sitate eu
ropene în inițierea unor propuneri, 
acceptate la a XV-a Conferință 
Generală UNESCO, printre care 
și organizarea întîlnirii la care 
participați, consacrată studiului 
mijloacelor de dezvoltare a cola
borării între universitățile de pe 
continentul nostru.

Pentru România, care c jaște 
un proces de înnoire în U^-. do
meniile vieții economice și sociale, 
dezvoltarea învățămîntului, știin
ței și culturii constituie o chezășie 
a propășirii materiale și spirituale. 
Este, deci, deplin firească recepti
vitatea sa la promovarea unor ac
țiuni de prestigiu, de tipul reuniu
nii dumneavoastră, pe care sîntem 
onorați s-o găzduim.

Guvernul român este convins că, 
participind activ la toate inițiati
vele menite să contribuie la o evo
luție pozitivă a climatului inter
național, dă expresie idealurilor 
de pace ale poporului nostru, nă
zuinței sale dintotdeauna de a- 
propiere și înțelegere cu toate po
poarele lumii.

Urez succes deplin reuniunii în 
atingerea generoaselor obiective pe 
care și le propune.

internațională, în condițiile exis
tenței unui circuit intens și conti
nuu de valori.

Acțiune de nivel european, dez
baterile dumneavoastră se inte
grează în opera de statornicire a 
unui climat de comprehensiune 
mutuală în lumea întreagă. De-a 
lungul veacurilor, Europa a fur
nizat patrimoniului material și spi
ritual al omenirii valori perene, 
iar astăzi continentul nostru, ală
turi de celelalte continente, care 
participă toate la viața politică și 
socială a lumii, își orientează efor
turile spre extinderea cooperării 
multilaterale, în armonie cu scopu
rile păcii și cu exigențele revolu
ției tehnico-științifice.

România, ca țară care poartă un 
interes deosebit victoriilor științei 
și introducerii în practică a cuce
ririlor geniului uman, e conștientă 
de necesitatea lărgirii permanente 
a oadrului cooperării internațio
nale. în această direcție se înscriu 
eforturile sale care au dus la adop
tarea de către Adunarea Generală 
a O.N.U. a Declarației cu privire 
la promovarea în rîndurile tinere
tului a idealurilor de pace, de res-

PROGRAMUL II

Nicolae DRAGOȘ

noas- epigo- perse-demnă care sînt,

20,00 Deschiderea emisiunii. Film 
artistic „Drumuri" — o producție 
a studiourilor din R. P. Bulgaria. 
21,20 Lirică românească. 21,45 
Microavanpremiera. 21,50 Film se
rial „Răzbunătorii" —■ reluarea 
episodului „Hotelul „Bine ați ve
nit !“. 22,40 închiderea emisiunii 
programului II.

PROGRAMUL I

GRIVIȚA

trecu- toarte tă insă
11,30; 14,30;

cunoaștecu mij-

place : IN-

animate
10.

17,30 Deschiderea emisiunii, 
misiune în limba maghiară. 18,05 
Film serial: „Oliver Twist". 
18,35 Mult e dulce și frumoasă. 
19,00 Telejurnalul de seară. 19,20 
Telesport : Aspecte de la meciul 
de fotbal România—Polonia 
cadrul turneului U.E.F.A. 
Actualitatea în economie. 
Avanpremiera. 20,00 Stagiune 
că TV ; opera „Turandot" de 
como Puccini. 21,40 Anunțuri, pu
blicitate. 21,45 Prim plan — Forry 
Etterle. 22,15 Telejurnalul de 
noapte. 22,30 Treizeci de minute 
de rîs cu Jerry Lewis. 23,00 închi
derea emisiunii programului I.

cinema

în cadrul turneelor obișnuite ale teatrelor din provincie, menite să ofere publicului bucureștean o imagine „la zi“ asupra realizărilor artistice ale unui ansamblu, secția maghiară a Teatrului din Oradea ne-a prezentat săptămîna tă cinci spectacole diferite.Programul acestei rate micro-stagiuni adevă- a cuprins „Comedia erorilor" de Shakespeare ; o piesă gravă, cu o tensiune lăuntrică rar întîlnită în dramaturgia modernă — „Luna dezmoșteniților" de O’Neill ; o parabolă grotescă, confruntare dramatică intre idei și ,,non-idei“, a scriitorului clujean Deâk Tamâs — „Manevrele", jucată de altfel pînă acum pe trei scene românești ; piesa-fabulă pentru copii și adulți a Iui Alecu Popovici — „Poveste neterminată" și, ca un gen oarecum aparte, dar din re în ce mai prețui! azi și pe scenele noastre, .,show“-ul umoristic al actorului Varga Vilmos. intitulat „Privește înapoi rî- zind“.Un program atit. de variat. prezentat de-a lungul a patru zile pe scena Teatrului Mic și a Teatrului Bulandra, atestă de la bun început strădania lăudabilă a ansamblului orădean spre o diversitate echilibrată. unitară în varietatea ei.Dincolo de varietatea și echilibrul opțiunilor repertoriale — deși în această direcție s-ar mai putea aduce unele îmbunătățiri în sensul îmbogățirii repertoriului cu mai multe piese autohtone — ceea ce trebuie să remarcăm de la bun început în legătură cu spectacolele prezentate este nivelul lor artistic. Un nivel remarcabil, desigur, în sine. Un nivel apt să vorbească despre efortul și capacitatea unora dintre actorii orădeni, exersați mai ales intr-un anumit stil de joc — stil ce alunecă, cîteodată, pe panta facilului — de a-1 depăși în

direcția unei arte teatrale superioare.Ne-au impresionat plăcut energia și consecvența primului regizor Farkas Istvan, care, după un spectacol discutabil, acum doi ani, cu trilogia dramatică „Din jale se întrupează Electra", a pornit acum cu forțe noi spre realizarea unui alt spectacol O’Neill, „Luna dezmoșteni-

interioare și, aș zice, prin vizualizarea, exteriorizarea, materializarea lor în fericite acțiuni scenice. (Să remarcăm in acest sens mai ales actul al III-lea).Verva comică a regizorului Farkas Istvăn deja cunoscută, i semnatarul unor cole de prestigiu, tă vervăacum,
ne era el fiind specta- Aceas- se exprimă în „Comedia

spectacol. „Comedia erorilor" este una dintre creațiile de succes din ultimii ani pe scena orădeană. Ea vorbește promițător despre perspectivele unui teatru comic de foarte bună calitate la Oradea.Spectacolul cu piesa lui Deâk Tamâs, „Manevrele", nu este insă pe deplin o reușită. Carențele sînt de ordinul viziunii regizorale, a!

DIVERSITATE
Șl ECHILIBRU
însemnări despre turneul Teatrului
de Stat din Oradea-secția maghiară

țiior". Și a făcut-o cu succes. Regia a avut un suport incontestabil în jocul unui actor excelent, Czikâli Lăszlo (Jim Tyrone), care secretul creării loace simple și expresive a unor compoziții de intens dramatism lăuntric. Rolul feminin (Josie) a fost deținut de o actriță tînără, la începutul carierei sale, Csiky Ibolya, convingătoare totuși, mai ales în momentele pline de lirism. Meritul regiei semnate de Farkas Istvăn este acela de a fi reușit cu succes să creeze atit de necesara atmosferă, prin potențarea dramatismului confruntărilor

erorilor", în nuanțe noi, mai pronunțat grotești, prin intermediul unor gaguri adesea excelente, și — ceea ce am releva în mod deosebit — prin realizarea unei interpretări actoricești unitare. în rolul dublu al lui Antipholus, Varga Vilmos a știut să fie și „junele-fluturaș", și bărbatul care a cunoscut necazurile cotidiene ale căsniciei, măria dit o mică, ment, nui iscusit Păcală. Dar mai toți actorii s-au încadrat foarte bine în acest

iar Biluska Anna- (in Dromio) s-a dove- excelentă actriță co- plină de tempera- creînd personajul u- Păcală.s-au

insuficientei ei aderențe la stilul farsei grotești. , Atit regizorul, cit și actorul Czikeli Lăzslo au văzut în Gabriel un fel de „erou pozitiv", iar în colonelul Zeno, jucat de Lavotta Kâ- roly, întruchiparea violenței, o figură mefistofelică. Rezultatul : un Zeno puțin comic, nicidecum inspăi- mintător și un Gabriel foarte necomic, foarte justificat, deși în piesă toate faptele lui — mai mult tatonări decît acte decise, eficace — sînt puse sub semnul întrebării, al ironiei. Așa că, in această montare prea „bine temperată", conflictul intenționat de autor nu se realizează

pe deplin, exagerările de parabolă nu-și dezvăluie sensurile multiple.„Poveste neterminată*  a iui Alecu Popovici ridică și ea, ca spectacol, cîteva probleme, nu de interpretare regizorală, ci de performanță scenică, actoricească. Opțiunea pentru montarea sărăcăcioasă fără atracții spectaculoase, în domeniul decorului, al muzicii a acestui „teatru de circ", opțiune vădită de echipa orădeană, s-ar fi putut compensa numai prin alte „atracții" — actoricești : prin joc, mișcare acrobatică, prin neobosită invenție scenică. Or, asemenea calități nu sînt încă foarte frecvente pe scena teatrului orădean.Preocupări artistice multilaterale se pot desluși și dintr-o producție atît de neobișnuită cum este programul lui Varga Vilmos — care semnează alegerea textelor, regia, scenografia, muzica de scenă și interpretarea spectacolului „Privește înapoi rîzincT. După succesul primului său „show". intitulat „Baladă particulară", actorul face acum încă un pas spre o artă interpretativă complexă. EI își îmbogățește programul, mai hotărît, cu elemente și chiar cu mici compoziții de pantomimă și iși valorifică mai din plin umorul său binecunoscut din diferite roluri. Cînd îl aplaudăm cu satisfacția unei seri împlinite, ne gîn- dim totodată la o și mai variată alegere a textelor, precum și la o compoziție mai solidă a lor.Turneul secției maghiare a Teatrului de stat din O- radea — reflectînd o selecție repertorială, în general, judicioasă, matură și totodată realizări spectaculare de ținută — confirmă un efort artistic promițător în direcția înfloririi artei teatrale din Oradea, în contextul cultural prodigios al României socialiste.
KACSIR Măria

• Bănuiala : PATRIA — 9; 11,30;
14; 16,30; 19; 21,15. n
• ...Să ucizi o pasăre cultă te" e :
REPUBLICA — 10; 12,45;
18,15; 21.
• Picioare lungi, degete lungi :
SALA PALATULUI — 17,15 (seria 
de bilete — 3256) ; 20,15 (seria de 
bilete — 3257), LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45,
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30;
16,15; 18,45; 21, MODERN — 9,30; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Inimă de mamă : CAPITOL — 
10; 12,30; 17,15; 19,45.
• Duminică la ora 6 : CENTRAL
— 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45;
18,45; 20,45.
• Iubita Iul Graminia : FESTI- 

lL — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30;
FAVORIT — 15,30; T8; 20,30. 
Colonia Lanfieri : VICTORIA 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45. 
Tatăl meu, căpitanul : LUMI

NA — 9,30—16 în continuare; 18,15;
20.30.
o Program de desene 
pentru copii : DOINA -
• Asterix și Cleopatra : DOINA
— 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLO
RE ASCA — 15; 17,30; 20, AURORA
— 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• De ce ? ; VIrsta opțiunilor ; Re
generarea ;.Cum s-a născut harta; 
Dialog cu sculptura ; Ciocîrlia ; 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
• Parada comediei : CINEMA
TECA (sala Union) — 10; 12; 14; 
16.
• Splendoare in iarbă : FERO
VIAR — 8; 10,45; 13,30; 16,15; 19,15, 
EXCELSIOR — 9,15; 12; 14,45; 17,30;
20.30, MELODIA — 9; 12; 15,15; 18; 
20,45, GLORIA — 9;
17,30; 20,30.
• Elvira Madigan :
16; 18,15; 20,30.
• Fecioara care-mi
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
16,30; 19.
• Domnișoara doctor : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, ARTA — 
15,30; 18; 20,15.
• Moll Flanders : BUCEGI — 16; 
18,15; 20,30, VOLGA — 16; 18,1«; 
20,30, MIORIȚA — 15; 17,30; 20.
• Mireasa era îu negru : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20, RA
HOVA — 15,30; 18; 20,30.
• In fiecare seară la ora 11: 
COTROCENI — 15,30; 18; 20,30.
• Ghici cine vine la cină ? : VII
TORUL — 17; 19,30, PROGRESUL
— 16; 18,30.
• Prea mic pentru un război atît 
de mare : MOȘILOR — 15,30; 18.
• Căldura : MOȘILOR — 20,30.
• Prieteni fără grai : MUNCA — 
16; 18, PACEA — 16,45; 19,15.
• Jocul care ucide : TOMIS — 
9,30—15,38 în continuare; 18; 20,15, 
FLAMURA — 11; 17; 19,30.
• Via Mala : FLACĂRA — 15,30; 
18; 20,15.
• Sherlock Holmes : VITAN — 
15,30; 18; 20,30.
• Explozie în munți : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15.
• Stăpîn pe situație : POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.
• La Nord prin Nord-Vest: 
CRINGAȘI — 15,30; 19.
• Păcatul dragostei : COSMOS —, 
15.30; 18: 20.15.
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DIVERS
I 400 de
| ascensiuni
I
I
I
I
I
I
| laleaua
| pestriță!

Un clasament al performanțelor pe care le realizează turiștii in drumețiile lor nu e- xistă. Medicul chirurg Gheorghe lacomi, din Piatra Neamț, se pare însă că deține un record cu care puțini turiști se pot min- dri. A primit „botezul muntelui" în 1926. De atunci a parcurs mii și mii de kilometri pe potecile tuturor masivelor carpatine. Dar „marea dragoste" i-a păstrat-o Ceahlăului. Zilele trecute a făcut cea de-a 400-a ascensiune pe versanții săi. Și, deși de atitea ori repetat, fiecare urcuș este mereu... altfel !
Salvați

„Po-

tre foarte puținele Ibcuri 
țară unde crește laleaua 
triță, declarată

Rezervațiile naturale
noare" și „Frumoasa" din ju
dețul Suceava se numără pnn- 

din 
pes- 

monument al 
naturii. Dar cei care ar trebui 
să apere aceste flori rare știu 
dt 'ceasta decizie ? Se pare că 
nu i Dovada — faptul că prin 
rezervațiile respective oricine 
poate trece ca Vodă prin lobodă, 
în ultimul timp, unii din locui
torii de prin preajma lor se află 
intr-o adevărată campanie de 
„recoltare" (mai exact spus, de 
distrugere) a acestei flori, pen
tru a o valorifica apoi pe piața 
orașului Suceava. Cei ce supra
veghează cele două rezervații .. . , ,asistă la asemenea fapte, dar 
iau nici o măsură. De ce ?

La
„izvoarele" 
fontei (Urmare din pag. I)

laîn apropierea Hunedoarei, 
Govăjdie, mai pot fi contem
plate și azi contururile singu
rului furnal din perioada înce
puturilor siderurgiei românești. 
Construit în primii ani ai seco
lului al XIX-lea, el a intrat in 
funcțiune în luna aprilie 1813 
și n-a încetat să producă pină 
în anul 1922. De aici se aprovi
zionau cu fonta atelierele exis
tente pe acea vreme în Hune
doara. Cugir, Sibișel și în alte 
centre metalurgice din țară. 
Dată fiind importanța istorică 
pe care o prezintă străvechiul 
furnal de la Govăjdie, recent s-a 
hol irit ca el să fie restaurat.

Învîrtita, 
ca la Bacău„Telecomunicația" vrea să introducă un cablu, o întreprindere de construcții „uită" să îngroape o conductă ș.a.m.d. Pină acum, au reușit să blocheze a- proape un sfert din numărul străzilor orașului. Dacă vrei să ajungi acum cu mașina din Parcul Libertății pină la Direcția agricolă județeană — cale de 500 de metri — trebuie să Străbați cel puțin 15 km, deoarece și străzile laterale sint brăzdate de șanțuri. Pe cînd ocolul întregului oraș pentru distanțe de-o azvîrlitură de băț ?
De la „Intim" 
la judecata 
publică

La clubul „1 Mai" din Craio
va s-a desfășurat într-una din 
zilele trecute un proces la care 
au asistat peste 800 de cetățeni, 
în fața completului de judecată 
se aflau frații Aurel (37 de ani, 
de profesie mecanic) și Constan
tin Motroc (26 de ani, tinichi
giu) care, in ciuda calificării, nu 
munceau. Amindoi, in stare de 
ebrietate, au intrat nu demult 
în restaurantul „Intim" din Cra
iova, înarmați cu cuțite și au de
clanșat o scenă de „western". 
Unii dintre consumatori deveni
seră. ținte pentru încercarea abi
lității în aruncarea cuțitelor la 
zid de către cei doi oaspeți ne
poftiți. Numai intervenția orga
nelor de miliție a făcut ca acest 
episod să nu aibă un deznodă
mânt tragit. în urma judecării 
procesului, instanța i-a condam
nat pe amindoi la cite 5 ani în
chisoare. Frățește, fără părti
nire !

A încheiat
cursaIosif Caragea era șofer la întreprinderea de industrie a cărnii din Capitală. îl preocupa stăruitor un gînd : să-și pună — . cit mai repede — gospodăria... pe roate. în scurt timp, a reușit să-și cumpere o casă și un autoturism. A fost sesizată comisia pentru controlul bunurilor do- bîndite în mod ilicit. Cu ocazia cercetărilor s-a stabilit că Iosif Caragea nu justifica proveniența sumei de 78 627 lei. Trimis în fața instanței de judecată, el a fost penalizat cu impozitul legal de 80 la sută. Sentința a rămas definitivă.Rubrică redactată 

Dumitru TÎRCOR 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
,Scînteii"

de .

Primire la C.C. al P.C.R. Cronica zilei
Miercuri, 22 aprilie, tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. a primit delegația Asociației de prietenie sovieto-română, condusă de tov. A.P. Koșulnikov, redac- tor-șef al revistei „Probleme de istorie a P.C.U.S.", care — la invitația Consiliului General A.R.L.U.S. — a participat la manifestările organizate în țara noastră cu prilejul centenarului nașterii lui V.I. Lenin.

întoarcerea din R. S. Cehoslovacă 
a delegației de activiști ai P. C. R.Delegația de activiști ai P.C.R.. condusă de Constantin Cîrțînă, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a făcut o vizită de schimb de experiență in această țară, s-a înapoiat miercuri la amiază în Capitală.

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în 

general frumoasă. Cerul a fost 
variabil, cu înnorări mai accen
tuate în cursul dimineții, în 
Transilvania și Moldova. Cu totul 
izolat, în Muntenia, Dobrogea și 
regiunea de munte, s-au semnalat 
averse însoțite de descărcări elec
trice. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit, cu unele intensificări lo
cale în Oltenia și regiunea de 
munte, predominînd din sectorul, 
vestic. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 10 grade la Intor- 
sura Buzăului și 24 de grade la

• • •

Mase plastice
Șl FAPTE PLASTICE

tiv, ci o prezență vie, creatoare în angrenajul muncii. Acest lucru reiese îndeosebi din preocuparea permanentă pentru indicii calitativi. Mai ales aici, in domeniul dinamic al maselor plastice, unde tehnologiile sint într-o permanentă perfecționare.Anul trecut» calitatea devenise, spontan, subiectul unor discuții a- prinse privind problema „răspunderilor concrete, nominale". Totul a pornit de la refuzul beneficiarului față de o cantitate de produse deficitare sub raportul calității. Vina a început să fie pasată de la „producător" (cei de la mașini) la controlul de calitate și înapoi. „E greșeala controlului că n-a observat și nu a oprit la timp producerea rebutului" — spuneau u- nii. „E greșeala producătorului pentru că lucrat neatent și s-a bi-a

zuit prea mult pe control" — replicau ceilalți. Părea, la început, un „frecuș" mărunt, o discuție din care nu a- părea limpede cine are dreptate... Situația creată a atras însă atenția organizației de partid din uzină care a inițiat o serie de dezbateri menite să creeze un curent de opinie ferm față de calitatea produselor.— De atunci, dificultățile noastre privind calitatea s-au rărit — ne spune Luiza controloare de în atelierul de sudate. Sîntem drum bun. Recenta lege a calității produselor, votată de Marea Adunare Națională, a pus ordine în stabilirea 'răspunderii materiale față de calitate. Rămine însă, ca o permanentă problemă de conștiință, răspunderea morală — sursă de noi perfecționări și reușite.De fapt, ceea ce început ca o nie“

Bălan, calitate produse pe un

a „campa- s-a transformat
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT

Astăzi, pe stadionul „Republicii", de la ora 17,00

România-Polonia la fotbal (juniori)

IN DERBIUL DE HANDBAL

Steaua s-a impus

prin maturitate tactică

șaua de pe urma dificile din Cupa

La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, au participat tovarășii Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., și Mihail Roșianu, președintele Consiliului General A.R.L.U.S.A fost prezent V.S. Tikunov, însărcinat cu afaceri ad-interim al U.R.S.S. la București.în cursul aceleiași zile, delegația a plecat spre patrie.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost întâmpinată de Andrei Cervencovici, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid."Au fost de față reprezentanți ai Ambasadei Cehoslovace la București.(Agerpres)
Giurgiu. Local în zona de munte 
s-a semnalat ceață. în București : 
Vremea a fost în general fru
moasă, cu cerul variabil. în cursul 
după-amiezii s-au semnalat averse 
de ploaie. Vîntul a suflat potri
vit. Temperatura maximă a atins 
24 grade.

Timpul probabil pentru 24, 25 
și 26 aprilie. In țară : Vreme în 
general frumoasă și călduroasă. 
Cerul va fi variabil. Vor cădea 
ploi slabe, locale în nordul și sud- 
vestul țării. în rest, ploi izolate. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Tem
peratura în creștere. Minimele vor 
fi cuprinse între 4 și 14 grade, iar 
maximele între 14 și 26 grade. în 
București ; Vreme în general fru
moasă și călduroasă. Cerul va fi 
variabil, favorabil aversei slabe 
la începutul intervalului. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Tempera
tura în creștere.

intr-o activitate susținută, statornică. Am văzut pe masa de lucru a secretarului comitetului de partid citeva foi de însemnări prin care se schițau noi măsuri, noi acțiuni. Sint „proiectele perfecționării". De altminteri, întreaga uzină trăiește a- eum febra definitivării unui amplu proiect de reorganizare și reprofilare. Ea urmează să depășească stadiul de „u- zină veche", de „uzină- pilot". La sfîrșitul următorului plan cincinal vom găsi aici o uzină complet reutiiată, modernizată, integrată in procesul dezvoltării continue, calitative, a industriei.La sfîrșitul următorului plan cincinal... Oare vom avea și atunci bucuria să constatăm că uzina își realizează obligațiile cu mult înainte• de termen ? Un început de tradiție există... Iar tradiția cere continuitate.

17,00, se desfășoară fotbal dintre repre- de juniori ale Româ- con-ipera printr-un joc „om ia om“ oldat cu un eșec total. Golul lui

In cîteva rinduii

Fază din meciul de handbal Steaua — Dinamo

FischerKorcinoi,

o recu] s-au solGațu fusese golul victoriei...Peste o mie de spectatori au mărit această dispută pasionantă frumoasă, în cadrul căreia s-au evidențiat jucătorii Oțetea, Gațu, Belu, 
Coasă (Steaua) și Penu, Moldovan, 
Dan Marin. Preutu (Dinamo).

TELEGRAMĂCu prilejul sărbătoririi a 50 de ani de la înființarea Marii Adunări Naționale a Republicii Turcia, Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, a adresat o telegramă de felicitare lui Ferruh Bozbeyli, președintele Parlamentului Republicii Turcia.
★La invitația Consiliului Național al Cercetării Științifice, miercuri dimineața a- sosit în Capitală, într-o vizită oficială, o delegație a Comitetului pentru știință și progres tehnic din Republica Populară Bulgaria, condusă de prof. Ivan Popov, 'președintele comitetului.La sosire, în Gara de Nord, oaspeții au 1’ost întîmpinați de prof. Gheorghe Buzdugan, președintele Consiliului Național al Cercetării Știihțifice, și alți membri ai conducerii C.N.C.S., precum și de ambasadorul Bulgariei, Spas Gospodov.In dimineața aceleiași zile au început convorbirile între cele două delegații.în cursul după-amiezii, prof. Ivan Popov, însoțit de prof. Nicolae Băr- bulescu, vicepreședinte al C.N.C.S., a vizitat Institutul de cercetări și proiectări pentru mașini-unelte și a- gregate, precum și Fabrica de mașini- unelte și agregate din București.De asemenea, prim-vicepreședintele Comitetului pentru știință și progres tehnic din Bulgaria, ing. Nicolae Videnov, a făcut o vizită la Institutul de chimie-fizică al Ministerului învățămîntului, unde au fost primiți de acad. Ilie Murgulescu, directorul centrului. ' * *

Soarta titlului de campion național la handbal masculin pare să se fi decis ieri prin victoria echipei Steaua asupra rivalei sale dintotdeauna, Dinamo București. Formația militarăare acum un avans de patru puncte în clasamentul general, precum și două meciuri restante după disputarea cărora, cu mare probabilitate, va crește diferența de punctaj față de cel al dinamoviștilor.După desfășurarea primei părți a întrecerii de ieri — scor 5—4 pentru Dinamo — ne .așteptam ca această echipă să-și rotunjească avantajul sau, măcar, să și-l păstreze pînă la capătul partidei. în favoarea unei asemenea ipoteze pleda, mai ales, starea de oboseală suplimentară provocată jucătorilor echipei Steaua de pe urma celor patru meciuri ’ " ’ "campionilor europeni. Totuși, pe teren, în repriza a doua, acțiunile au căpătat o înfățișare prielnică jucătorilor militari, în special datorită iscusinței cu care au speculat fiecare greșeală a adversarilor lor. Și, trebuie s-o spunem, asemenea greșeli deseori cu caracter decisiv, au abundat în jocul dinamoviștilor. Gafa culminantă s-a produs cu trei minute înainte de sfîrșitul partidei, cînd scorul era egal, 10—10. Penu respinsese o minge puternică, însă coechipierii săi, rămași încremeniți ca stanele de piatră, i-au permis lui Gațu să cîștige nestingherit balonul. Zadarnică s-a dovedit o nouă intervenție disperată a portarului echipei naționale. Gațu l-a înșelat în mod dibaci și i-a aruncat mingea, peste cap, în plasă. Deși din nou în posesia balonului, dinamo- viștii nu s-au arătat în stare să finalizeze acțiunea. Mai mult, ei au pierdut iarăși mingea, iar încercările de a

La Ambasada R.D. Vietnam din București a avut loc miercuri Ia amiază o conferință de presă, în cadrul căreia ambasadorul Nguyen Dang Hanh a vorbit în legătură cu situația populației vietnameze din Cambodgia.
★în Capitală a sosit, miercuri după- amiază, o delegație condusă de Nikola Filipovici, directorul Institutului pentru prețuri din Iugoslavia, care va face o vizită de schimb de experiență în țara noastră, la invitația Comitetului de stat pentru prețuri.Pe aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de Gheorghe Gaston Marin, președintele Comitetului de stat pentru prețuri, de reprezentanți ai ambasadei R.S.F. Iugoslavia la București și de alte persoane oficiale.

Acordului cultural Socialistă România pe perioada
★La 22 aprilie s-a semnat la Ministerul Afacerilor Externe Programul pentru aplicarea între Republica și Regatul Danemarcei, I aprilie 1970— 31 martie 1972.Programul prevede schimburi de cercetători, oameni de artă și cultură, cadre didactice pentru vizite de informare și documentare, oferirea reciprocă de burse de specializare, schimburi de expoziții și formații artistice etc.La semnare au asistat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Torben Busck-Nietsen, ambasadorul Danemarcei la București, și alte persoane oficiale.*Ansamblul folcloric din Turcia, care .se află în turneu în țara noastră, a susținut miercuri seara un spectacol la sala Teatrului de stat din Ploiești. Artiștii oaspeți au prezentat în fata unui numeros public selectiuni din bogatul folclor turcesc, aducînd pe scenă — o dată cu pitorescul costumelor — frumusețea și autenticitatea cîntecelor si dansurilor populare și obiceiuri datînd de milenii, cu o deosebită rezonanță. în spiritualitatea ponorului turc.La amiaza aceleiași zile. Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a oferit un cocteil cu nrilejul turneului pe care îl întreDrinde în tara noastră Ansamblul folcloric din Turcia.(Agerpres)

Astăzi, pe stadionul „Republicii" din București, începind de la ora meciul de zentativele riiei și Poloniei, întrecere tind pentru preliminariile turneului U.E.F.A.Pentru această partidă, antrenorul Gh. Ola va alinia următoarea formație : STANA—DO- BRĂU, S. GABRIEL, DEHE-

SĂRBĂTORIREA CENTENARULUI

NAȘTERII LUI V. I. LENIN 

Adunarea festivă de la Moscova
MOSCOVA 22. — Corespondență de la Laurențiu Duță și Silviu Po- dină : Adunarea festivă comună a C.C. al P.C.U.S., Sovietului Suprem al U.R.S.S. și Sovietului Suprem al R.S.F.S.R., consacrată sărbătoririi centenarului nașterii lui V. I. Lenin, a continuat miercuri în sala Congreselor din Kremlin.Lucrările au fost conduse de Alexei Kosîghin, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri alU. R.S.S.Au luat cuvîntul Lidia Fotieva, vechi membru al P.C.U.S., Ho Xuan Son, membru al secretariatului C.C. al F.N.E. din Vietnamul de sud, Osvaldo Dorticos Torrado, membru al Biroului Politic și al secretariatului C.C. al P.C. din Cuba, președintele Republicii Cuba.Primit cu vii aplauze, a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, al Republicii Socialiste România. (Cuvîntarea se publică în 

pag. I a ziarului).Au luat apoi cuvîntul Gus Hali, secretar general al P.C. din S.U.A.,V. M. Kavun, președintele colhozului „Congresul al XXII-lea al P.C.U.S.", din Ucraina, Giancarlo Pajetta, membru al Biroului Politic și al Direcțiunii P. C. Italian, Jumja- aghiin Țedenbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole, Aii Sabri, membru al Comitetului Executiv Suprem al U- niunii Socialiste Arabe (R.A.U.), Mstislav Keldîș, președintele Academiei de Științe a U.R.S.S., Rodney
Manifestări în tară9

DEPUNERI DE COROANE DE FLORI
LA MONUMENTUL LUI V. I. LENIN

VERNISAJUL UNEI
EXPOZIȚII OMAGIALE

DIN PIAȚA SCÎNTEII
Scînteii.depuse coroane de flori Comitetului Central al Comunist Român, a Con- . Stat și a Consiliului de ale RepubliciiComitetului

Miercuri dimineața a avut loc solemnitatea depunerii de coroane de flori la Monumentul lui V. I. Lenin din PiațaAu fost din partea Partidului silfului de Miniștri ale Republicii Socialiste România ; Comitetului municipal- București al P.C.R. și a Consiliului popular municipal ; Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România : Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist și a Consiliului Uniunii Asociațiilor Studențești din România ; a Consiliului General A.R.L.U.S.Un grup de pionieri au depus jerbe de flori.După depunerea coroanelor, în fața Monumentului lui Vladimir Ilici Lenin a fost păstrat un moment de reculegere.La solemnitate au participat tovarășii Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Constantin Drăgan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv al

LEANU, HAJNAL — SAMEȘ, GLIGORIE — VLAD, GHER- GHELI, IIELVEI, NĂSTASE.Pe lista de rezerve sint înscriși I. Gabriel (portar), Cincă (fundaș), Boliini (mijlocaș), Ato- diresei (atacant). Pe timpul meciului fiecare echipă poate schimba cîte doi jucători, indiferent de post. Arbitrul întîlnirii va fi K. STARKA (Cehoslova-

în runda a 8-a a turneului internațional de șah de la Rovinj (Iugoslavia), Udovcici l-a învins pe Ma- rovici, iar Bertok a ciștigat la Ni- cevski. Maestrul român Teodor Ghi- țescu a remizat cu Smîslov, rezultat consemnat și in partidele Gligorici— Uhlmann, Minici—Hort și ivkov— Kurajița. Partidele Fischer—Kovace- vici și Parma—Brown s-au întrerupt. Pe primul loc in clasament se află marele maestru iugoslav Gligorici cu 6 puncte, urmat de “ (S.U.A.) — 5 puncte (3), Petrosian (ambii U.R.S.S.), Hort (Cehoslovacia) — 5 puncte etc. Ghițescu (România) ocupă locul 14 cu 2,5 puncte și două partide întrerupte.Campionatele internaționale de tenis ale Italiei au continuat la Roma cu disputarea partidelor din optimile de finală ale probei de simplu bărbați. Jucătorul român Ilie Năstase I-a învins în trei seturi : 6—4. 6—3.6—2 pe englezul Graham Stilwell. în timp ce Ion Țiriac a pierdut cu 7—9, 6—3, 2—6, 3—6, in fata lui Alexandr Metreveli (U.R.S.S.).Alte rezultate : Gulyas — Mulligan 6—4, 6—4, 6—3 : Pilici — Ismail el Shafei 6—2, 14—12, 6-3 ; Kodes —Pasarell 6—4, 5—7, 6—0, 6—3.

Arismendi, prim-secretar al C.C. al P.C. din Uruguay, Țoi En Ghen, membru al Prezidiului Comitetului Politic, secretai- al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme a R.P.D. Coreene, Shripat Amrit Dange, președintele Consiliului Național al P. C. din India, Vladimir Baca- rici, membru al Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I.. Max Reimann, prim-secretar al C.C. al P.C. din Germania, Evgheni Tiajelnikov, prim-secretar al C.C. al Komsomolului din U.R.S.S.Participanții la adunarea festivă au fost salutați de un grup de pionieri din Moscova.După-amiază au luat cuvîntul Dolores Ibarruri, președintele P.C. din Spania, Haled Bagdaș, secretar general al C.C. al P.C. Sirian, Orlando Millas, membru al Comisiei politice a C.C. al P.C. din Chile, Alvaro Cun- hal, secretar general al P.C. Portughez, Jeronimo Arnedo Alvarez, secretar general al C.C. al P.C. din Argentina, Nuhak Fumsavan, în numele Frontului patriotic din Laos, Friedl Furnberg, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Austria, Meir Vilner, secretar general al C.C. al P.C. din Israel, Jesus Faria, secretar general al P.C. din Venezuela, Agostinho Neto, președintele Mișcării Populare pentru eliberarea Angolei (M.P.L.A.), Pierre Gensous, secretar general sțl F.S.M.Participanții au fost salutați de reprezentanți ai armatei sovietice.Cuvîntul de închidere a fost rostit de Alexei Kosîghin.Adunarea festivă s-a încheiat în sunetele Internaționalei.

Constantinescu, al Comitetului P.C.R., Ion Iliescu, al Comitetului al P.C.R., prim-
Miron supleant al C.C. al supleant al C.C.al C.C. al U.T.C., ministru

C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., membru Executiv membru Executiv secretar ____ ............................ ........pentru problemele tineretului, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, membri ai C.C. al P.C.R.. al Consiliului de Stat și ai guvernului, vechi militanți ai mișcării muncitorești din țara noastră, conducători de instituții , centrale și organizații obștești, generali și ofițeri superiori.Erau prezenți V. S. Tikunov, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.în fața monumentului se aflau, de asemeneâ, numeroși cetățeni ai Capitalei.
★în aceeași dimineață, au depus o coroană de flori la Monumentul lui V. I. Lenin însărcinatul cu afaceri ad-interim al U.R.S.S., V. S. Tikunov, și membrii Ambasadei Uniunii Sovietice la București.Au fost de față Dumitru Popa, Miron Constantinescu, precum și Ilie Rădulescu și Vasile Vlad, șefi de secție la C.C. al P.C.R., Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, general-locotenent Ion Co- man, adjunct al ministrului forțelor armate reprezentanți ai Consiliului General A.R.L.U.S., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, generali.Erau prezenți membri ai delegației Asociației de prietenie sovieto- române, condusă de A. P. Koșulnikov, aflată în țara noastră cu prilejul sărbătoririi centenarului nașterii lui V. I. Lenin.
★Tot în cursul dimineții, la monument au mai depus flori Miroslav Sulek, Republicii

Republicii Barreiro, Cuba, și

coroane de ambasadorul Socialiste Cehoslovace, Ewald Moldt. ambasadorul Republicii Democrate Germane, Jaromir Ocheduszko, ambasadorul Republicii Populare Polone, Buyanghiin Bud,t însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Populare Mongole, Spas Gospodov. ambasadorul Populare Bulgaria, Jesus ambasadorul Republicii membrii acestor ambasade. Au fost de față V. S. Tikunov, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii vietice la București, și membri ambasadei.După depunerea coroanelor, fața monumentului s-a păstrat moment de reculegere.
So- aiîn un

La Ulianovsk a tost inaugurat zilele trecute Complexul memorial Lenin 
In fotografie : partea centrală a complexului

" Foto ! NOVOSTX

Cu prilejul Adunării festive comune a C.C. al P.C.U.S., Sovietului Suprem al U.R.S.S. și Sovietului Suprem al R.S.F.S.R., consacrată sărbătoririi centenarului nașterii lui V. I. Lenin, Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice a oferit miercuri seara la Kremlin o recepție. Au participat conducători de partid și de stat sovietici, veterani ai partidului, oameni de știință și cultură, mareșali și generali, delegațiile străine sosite cu prilejul manifestărilor organizate în cadrul sărbătoririi centenarului.A luat parte delegația Partidului Comunist Român condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.Secretarul general al C.C. ai P.C.U.S., Leonid Brejnev, i-a salutat cordial pe conducătorii statelor socialiste prezenți, pe reprezentanții partidelor comuniste și muncitorești, ai organizațiilor democratice și muncitorești, urîndu-le noi succese în activitatea lor.
★La 22 aprilie, Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai Podgornîi și alți conducători de partid și de stat sovietici, au depus o coroană de flori Ia Mausoleul lui V. I. Lenin din Piața Roșie.In aceeași zi, în fața mausoleului a avut Ioc o manifestație a tineretului din Moscova.

Miercuri la amiază, la Liceul „Ni- fcolae Bălcescu" din Capitală, a a- vut loc vernisajul expoziției „Lenin și Moscova", organizată de Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului București, cu concursul Sovietului orășenesc Moscova.Expoziția cuprinde fotografii re- prezentînd imagini din Moscova, din viața locuitorilor acestui mare oraș în care V. I. Lenin și-a desfășurat o parte din activitate.La deschiderea expoziției au rostit alocuțiuni Ion Gh. Borca, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București, și V. S. Tikunov, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București.La vernisaj au luat parte Dumitru Popa, primarul general al Capitalei, Mihail Roșianu, președintele Asociației române pentru legăturiie de prietenie cu U.R.S.S., Mihnea Gheorghiu, prim-vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, o numeroasă a- sistență, precum și membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.
Spectacole

și concerte festive
aFilarmonica „George Enescu" susținut miercuri seara, în sala A- teneului Român, un concert festiv dedicat împlinirii unui veac de la nașterea lui Lenin. în prima parte a concertului, corul filarmonicii, dirijat de Vasile Pântea, acompaniat la pian de Nicolae Licareț, a interpretat lucrări de compozitori români și sovietici contemporani. Partea a doua a cuprins Simfonia a II-a „Cu clopote" de Aram Haciaturian, prezentată de Orchestra simfonică a filarmonicii, sub bagheta dirijorului Mircea Basarab.

★Opera Română din București a găzduit în aceeași seară un spectacol cu caracter festiv, dedicat centenarului nașterii lui dat concursul primei noastre tra și corul.
Lenin, la care și-au soliști de frunte ai scene lirice, orches-

★de stat „Oltenia" aFilarmonica prezentat miercuri seara, la Craiova, un concert vocal-simfonic dedicat aniversării centenarului nașterii lui V. I. Lenin.„Cintec despre Lenin" de Holmi- nov, Uvertura festivă de Șostakovici, Cantata „Prind visele aripi", de T. Olah — sint o parte dintre piesele înscrise în programul acestei manifestări. (Agerpres)



viața internațională
EVENIMENTELE 

DIN ASIA DE SUD EST
• ÎN CAMBODGIA CONTINUĂ LUPTELE • NOI

DEMONSTRAȚII LA SAIGON

LA 5 IUNIE IERI A ÎNCEPUT LA VARȘOVIA Prima conferință de presă a echipajului „Apollo-13"

PNOM PENH 22 (Agerpres). — La aproximativ 30 de km de orașul Pnom Penh, capitala Cambodgiei, continuă să aibă loc lupte între trupele cambodgiene și forțele de rezistență populară, relatează agențiile de presă. Se menționează că cele mai puternice ciocniri au fost semnalate in regiunea Saang.De asemenea, incidente violente au avut loc în zona orașului Takeo, situat la o distanță de 52 km de capitală.WASHINGTON 22 (Agerpres). t- Purtătorul de cuvînt al Departamentului de. stat al S.U.A., Cari Bartch. a declarat marți că guvernul american continuă să studieze cererea de furnizare de armament care i-a fost adresată de autoritățile de la Pnom Penh. El a precizat că pînă în prezent „nu a fost luată nici o hotărîre definitivă" în această problemă. Cari Bartch a dezmințit știrile potrivit cărora S.U.A. ar fi dat asigurări că nu vor furniza Cambodgiei ajutor militar.PARIS 22 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe și conducătoarea delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud la conferința de la Paris,

Nguyen Thi Binh, a expus poziția guvernului său, în cadrul unei conferințe de presă, față de acțiunile autorităților de la Pnom Penh împotriva rezidenților vietnamezi din Cam- bodgia și a cerut asigurarea drepturilor legitime ale acestora.SAIGON 22 (Agerpres). — La Saigon au avut loc miercuri noi demonstrații organizate de studenți în semn de protest față de măsurile represive ale administrației Thieu.Puternice forțe polițienești au fost mobilizate pentru restabilirea ordinii. Cu ajutorul grenadelor cu gaze lacrimogene, demonstranții au fost imprăștiați.CANBERRA 22 (Agerpres). — Primul ministru australian, John Gorton, a anunțat miercuri în Parlament, că Australia își va retrage un batalion de infanterie și mai multe unități ale trupelor auxiliare staționate în Vietnamul de sud. înainte de sfîrșitul acestui an. Premierul nu a precizat însă care va fi numărul militarilor din aceste trupe auxiliare care vor reveni în patrie împreună cu cei 800 de militari ai batalionului amintit, dar a subliniat că unitățile retrase nu vor fi înlocuite cu altele noi.

Alegeri generale 
în CipruNICOSIA 22 (Agerpres). — Primele alegeri generale în Cipru de la cucerirea independenței au fost fixate pentru data de 5 iunie, de către Consiliul de Miniștri cipriot, reunit în ședință specială, cu participarea președintelui Makarios.La aceeași dată, vor fi organizate alegeri separate în zonele insulei locuite de populația de origină turcă pentru desemnarea unei Adunări Naționale a ciprioților turci. Ca urmare, în Cipru, vor exista două parlamente, unul al ciprioților greci, iar celălalt al ciprioților turci.

★Marți, a început la Nicosia procesul intentat unui grup de șase ci- prioți greci acuzați de a fi complotat asasinarea, la 8 martie, a președintelui Ciprului, Makarios. Cei șase — Costas Ioanides, directorul ziarului de opoziție „Gnomi", un student, un agent'imobiliar și trei polițiști — sînt învinuiți, de asemenea, de a fi complotat împreună cu Poly- carpos Gheorghadjis, fost ministru de interne, asasinat luna trecută în apropiere de Nicosia, răsturnarea prin forță a guvernului cipriot.

A TREIA RUNDA A SCHIMBULUI

VARȘOVIA 22 — Coresponden
tul Agerpjes Iosif Dumitrașcu. 
transmite : La sediul Ministerului 
Afacerilor Externe al R.P. Polone 
a început miercuri runda a treia 
a schimbului de păreri politice 
dintre reprezentanții guvernelor 
R.P. Polone și R.F. a 
Primele două întîlniri 
au avut loc, după cum se știe, în 
lunile februarie și martie a.c., tot

AUSTRIA

Germaniei. 
anterioare

în capitala poloneză. Convorbirile 
se desfășoară în vederea normali
zării relațiilor politice dintre cele 
două țări.

Delegația poloneză este condusă 
de Jozef Winiewicz, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, iar 
cea vest-germană de Georg Fer
dinand Duckwitz, secretar de stat 
în Ministerul de Externe al R.F. a 
Germaniei.

rezolvate prin colaborarea dintre
astronauți și tehnicienii de pe Terra

a depus jurămîntul 
Nu vor avea loc modificări 
în politica externă a țării

FARSA
ELECTORALĂ
DIN R.S.A.

HOUSTON 22 (A- gerpres). — In marele amfiteatru al Centrului spațial de la Houston a avut loc prima conferință de presă a echipajului „Apollo-13“. Timp de o oră și un sfert, James Lovell, Fred Haise și Swigert au răspuns întrebărilor ziariștilor și, cu ajutorul unor machete, au dat ample explicații asupra desfășurării dramaticului lor zbor spațial.De la bun început, James Lovell a dacă li se va cere,
in timpul conferinței de presăCosmonauții

După cum transmit agențiile de presă, actualele autorități din Cambodgia au declanșat o campanie de represiuni împotriva rezidenților vietnamezi din această țară. în mai multe localități au avut loc masacre în masă, soldate cu sute de victime. Populația de origine vietnameză este strămutată în mod samavolnic în lagăre de concentrare. în fotografie : aspect al unei astfel de operații de strămutare forțată

VIENA 22 (Agerpres). — Noul 
guvern austriac, condus de cance
larul Bruno Kreisky, a depus marți 
după-amiază jurămîntul în fața 
președintelui republicii. Franz 
Jonas.

într-o declarație făcută presei, 
Rudolf Kirchschlager, ministrul de 
externe, a relevat că politica ex
ternă a țării nu va fi modificată, 
continuitatea ei întemeindu-se pe 
principiul neutralității permanente 
a Austriei. El a precizat că Aus
tria va continua eforturile sale în 
vederea realizării unui acord eco
nomic cu Piața comună. La rîn
dul său, cancelarul Bruno Kreisky 
a arătat că guvernul va supune 
spre dezbatere Parlamentului „un 
program de mari reforme în toate 
domeniile vieții sociale".

PRETORIA 22 (Agerpres). — în Republica Sud-Africană au avut loc ieri „alegerile generale" pentru desemnarea viitorilor membri ai Parlamentului ; în această țară însă o consultare electorală generală înseamnă de fapt numai o consultare a minorității albe, întrucît sînt chemați la urne numai cei 2 200 000 de albi, restul de 16 milioane africani, metiși și asiatici fiind lipsiți, conform legilor apartheidului, de orice drepturi politice.Ca și în precedentele confruntări electorale puse în scenă în R.S.A., „victoria" premierului Vorster nu poate fi pusă la îndoială. Cu o singură i mențiune : pentru prima dată din 1948, cînd a venit la putere, Partidul Național are de făcut față unei opoziții violente din partea unor elemente desprinse din chiar rindurile' sale, care au format Partidul Național Reconstituit, de extremă dreaptă.

subliniat că, _____ ___________  _____ cei trei astronauți sînt gata în orice moment să pornească din nou Ia drum spre craterul Fra Mauro de pe suprafața Lunii. După ce a făcut o scurtă trecere în revistă a zborului început sîmbătă, 11 aprilie, Lovell a arătat că, auzind explozia produsă în compartimentul de serviciu al cabinei de comandă, a crezut, la început, că este vorba de o glumă a lui Haise. Ceva mai devreme, acesta făcuse într-ade- văr o glumă, dar în momentul exploziei „fața Iui avea o mină care dădea să se înțeleagă că de dața asta nu el este vinovat de cele petrecute". Primul lucru pe care l-au observat cei trei astronauți a fost scoaterea din funcțiune a bateriei de alimentare cu energie electrică și oxigen Lovell a precizat că a perceput zgomotul exploziei și a observat emanațiile de gaz. „Intr-adevăr, ne aflam în fața unei probleme serioase. «Pă- mintul» ne-a comunicat că singura posibilitate de a supraviețui este tre-

agențiile de presă transmit

REUNIUNEA 
DE IA LUXEMBURG 

A PIEȚEI COMUNE♦
• Compromis în proble
ma produselor viticoleDupă negocieri îndelungate și controversate, întrerupte și reluate de nenumărate ori, miniștrii agriculturii din țările membre ale Pieței comune, întruniți la Luxemburg, au reușit, în noaptea de marți spre miercuri, să ajungă la un compromis asupra reglementării „pieței comune a vinului". Dintre „cei șase", partenerul italian împreună cu cel francez (adică reprezentanții principalelor țări producătoare de vin din C.E.E.) au fost cei care „s-au bătut" cel mai mult pentru „instituționalizarea", in interiorul perimetrului comunitar, a problemelor legate de antica licoare a zeului Bachus. In- cepînd cu toamna acestui an, recolta de vin strînsă de pe podgoriile țărilor C.E.E. va fi trecută prin „teascurile" preceptelor comunitare. Vinul comunitar va trebui să se supună unor reguli stricte în ce privește concentrația, prețul de comercializare, măsurile de protecție, exportul etc. Prin acordul asupra vinului, încheiat la Luxemburg, „cei șase" au putut definitiva, în linii generale, sistemul agriculturii comunitare, deși, după cum remarcă observatorii de presă, o serie de probleme continuă să rămînă desehise.

lată cum vede caricaturistul ziarului vest-german „Die Welt" drumul plin de opintiri și compromisuri al realizării „pieței comune a vinului"

ORIENTUL APROPIAT
Crearea unui comitet însărcinat cu rezolvarea 
problemelor refugiaților palestineni din LibanBEIRUT 22 (Agerpres). — Ministrul de interne al Libanului, Kamal Jumblatt, a avut marți o întrevedere cu reprezentanți ai organizațiilor palestinene de rezistență, care activează pe teritoriul libanez, într-o declarație făcută la încheierea acestei reuniuni, ministrul libanez a anunțat încheierea unui acord privind crearea unui „înalt comitet", însărcinat cu rezolvarea tuturor problemelor refugiaților palestineni din Liban. Acest organism va fi prezidat de către ministrul de interne libanez.CAIRO 22 (Agerpres). — La Cairo

a avut loc o reuniune a Comitetului Central al Uniunii Socialiste Arabe, sub președinția lui Anwar Sadat, vicepreședinte al Republicii Arabe Unite. în cursul acestei reuniuni, Mahmud Riad, ministrul afacerilor externe al R.A.U., a prezentat un raport asupra situației politice și militare a R.A.U., precum și asupra vizitei efectuate recent la Cairo de asistentul secretarului de stat al S.U.A. pentru problemele Orientului Apropiat și Asiei de sud, Joseph Sisco. A fost, de asemenea, examinată evoluția relațiilor de cooperare dintre Libia, R.A.U. și Sudan.

In Japonia iau amploare 
acțiunile din cadrul „ofen
sivei de primăvară" a oa
menilor muncii, care se Pr°- nunță pentru satisfacerea revendicărilor lor. La 22 aprilie, muncitorii și funcționarii de la întreprinderile din întreaga țară ale industriei electrotehnice, au declarat grevă în sprijinul majorării salariilor și îmbunătățirii condițiilor de muncă. Numeroase uniuni sindicale pe tenționează să declanșeze

Guvernul iranian a ob
ținut marți votul de în
credere 3 Camerei inferioare a Parlamentului (Medjlis), în legătură cu poziția adoptată față de viitorul politic al Bahreinului. După cum se știe, guvernul a recunoscut oficial dreptul populației din acest emirat al Golfului Persic de a-și alege calea independentei.

de căldurăValul de căldură ince s-a

ramură in- greve.
Memorandumul Finlan

dei. Finlanda a propus ca Consiliul de Securitate al O.N.U. să se întrunească cel puțin de două ori pe an pentru a discuta principalele probleme ale situației internaționale. Una din aceste reuniuni periodice ar urma, potrivit propunerii, să aibă loc cu participarea miniștrilor de externe ai țărilor membre ale consiliului. în memorandumul dat publicității marți de președintele [ie luna în curs al Consiliului de Securitate, ambasadorul finlandez, Max Jakob- son, se spune că Finlanda „apreciază că ar fi posibil să se ia în considerație instituirea unor reuniuni periodice ale consiliului, ca un important pas spre întărirea rolului Națiunilor Unite în menținerea păcii și securității în lume".

Cabinetul danez 3 notărît să continue pregătirile pentru o e- ventuală deschidere a negocierilor cu reprezentanții „celor șase" în vederea lărgirii Pieței comune. S-a hotărît desemnarea unui comitet special care să stabilească ce schimbări vor trebui făcute în legislația daneză, în cazul aderării tării la C.E.E.

Val 
Mexico, abătut de ctilui a provocat moartea a roase persoane. în orașul Puebla, la aproximativ 100 km de capitală, au murit 60 de persoane. De asemenea, în orașul industrial Monterey, din nordul țării, sînt semnalate numeroase cazuri de deshidratare cu efecte grave, mai ales in rîndul copiilor ; temperatura a atins 41 de grade Celsius.

citeva Zile asupra Mext- nume-

cerea in modulul lunar", a reamintit Lovell. Primul lucru pe care l-au făcut cei trei astronauți a fost punerea in funcțiune a echipamentului de navigare a modulului lunar. „Noi mai făcusem citeva exerciții de acest gen înainte, dar niciodată nu ne-am imaginat că vom fi în situația să le punem în aplicare in asemenea condiții", a spus Lovell. „...Supraviețuirea devenise o problemă de inițiativă și inventivitate".Pentru astronauți, cel m. -^.«portant aspect al zborului l-a constituit cooperarea cu tehnicienii de pe Pă- mint, cooperare care a permis rezolvarea dificilelor probleme ridicate de acest neobișnuit zbor spațial.Lovell a spus că după ce a înțeles pe deplin gravitatea situației în care se afla, s-a gindit un moment că mult timp de acum înainte nu va mai avea loc o nouă Acum, a adăugat văzut cum a fost rea dintre noi și „mi-am schimbat, a spus, la rîndul că „recuperarea echipajului înseamnă, de fapt, încheierea cu succes a misiunii". Haise, la rindul său, a declarat că se află în serviciul N.A.S.A. de 15 ani și intenționează să rămînă in continuare în grupul astronauților americani.Lovell a fost întrebat care este opinia sa asupra cauzelor exploziei care a pus capăt în mod atit de neașteptat misiunii pe care o comanda. „Nu știu ce aș putea să vă spun", a răspuns Lovell. „Defecțiunea s-a produs intr-un loc pe care noi nu puteam să-l vedem. Ne aflam la mai puțin de un metru de locul exploziei. Cu toate acestea, cei de pe Pămînț dispuneau de mult mai multe informații (din datele telemetrice transmise de nava avariată) și puteau să-și dea seama mai bpie decît noi de ceea ce se petrecea".Această conferință de presă a fost precedată, marți, de prima reuniune a comisiei de anchetă însărc^tă cu stabilirea cauzelor accidentul- Survenit la bordul navei „Apollo-13“.

misiune lunară, el, după ce am realizată coopera- centrul spațial, părerea". Swigert său, că apreciază

Comisia pentru energia 
atomică a S.U.A. 8 anunțat că, marți, la poligonul pentru experiențe din Nevada, au avut loc două explozii nucleare subterane, una dintre ele provocînd o ușoară emanație de gaz radioactiv în sectorul „Ca- yote Summit', regiune situată la 17 km de limita poligonului.

■ Epilogul alegerilor
prezidențiale din Columbia

LI Bl A; Pe calea consolidării
independenței naționale

Salvele de tun trase în ultima zi a lunii trecute la Tripoli și manifestațiile entuziaste ale populației din capitală și din alte orașe ale țării au marcat sfîrșitul unei epoci și începutul alteia pentru Libia. „Este sfîrșitul a 30 de ani de dominație engleză, după 30 de ani de colonizare italiană" — astfel a fost calificată plecarea ultimilor 300 de soldați englezi de la fosta bază britanică, Tobruk. Pînă la sfîrșitul lunii iunie a.c. va fi evacuată și baza americană Wheelus Field, cu cei 6 000 de militari și cu bombardierele sale ultramoderne cu reacție. Problema lichidării prezenței militare străine din Libia a fost ridicată, în repetate rîn- duri, de către populația acestei țări, care nu s-a împăcat niciodată cu bazele militare, veritabil stat în stat; știrbind suveranitatea națională. Regimul monarhic, răsturnat în toamna anului trecut, nu a fost interesat să ducă la bun sfîrșit convorbirile începute privind evacuarea acestor redute militare străine, sursă de menținere a încordării în regiunea mediteraneană și totodată instrumente indirecte de sprijin a companiilor'străine în eforturile lor de acaparare a petrolului libian. Tocmai de aceea cu atît mai vie a fost satisfacția poporului libian față de măsurile luate de către Consiliul revoluției pentru evacuarea bazelor înainte de termenul prevăzut în acordurile inegale cu Londra și Washingtonul.Colonelul Gedafi, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției, arăta recent că desființarea bazelor străine a redat Libiei deplina independență politică. „în prezent, a subliniat el, noi trebuie să cucerim independența economică și socială". Referindu-se la activitatea celor 21 de companii petroliere străine in țară.

cu care au fost începute tratative in vederea majorării redevențelor primite, el a subliniat că Libia este ho- tărîtă să reducă prezența străină, in conformitate cu interesele poporului libian. Libia a realizat anul trecut o producție de 160 milioane tone de țiței, fapt care o situează pe locul al patrulea din lume. Din ultimele estimații, această țară, ale cărei rezerve se ridică la peste 4 miliarde de tone, ar putea în curînd deveni a doua țară producătoare de petrol din lumea capitalistă. După cum era și de așteptat, aceste imense rezerve de „aur negru" au atras interesul marilor monopoluri petroliere care, sub protecția aripilor de metal ale bombardierelor de la bazele militare occidentale, au reușit să stoarcă din nisipurile generoase ale acestui stat peste 80 la sută din producția de petrol brut. Numai investițiile americane în exploatarea petrolului libian depășesc 1 200 000 de dolari, aducînd beneficii uriașe : 68 la sută pe an.Acum, însă, monopolurile străine nu vor mai putea acționa după bunul lor plac — activitatea lor va fi supusă controlului unei corporații de stat libiene. In afară de măsurile pentru îngrădirea profiturilor monopolurilor străine, noul regim a luat o serie de decizii, menite să faciliteze industrializarea țării, să amelioreze situația financiară, să îmbunătățească condițiile de trai ale poporului libian. Au fost făcuți primii pași spre înfăptuirea unor reforme de stringentă actualitate în vederea trecerii economiei naționale în patrimoniul statului. O măsură concretă în această direcție a fost naționalizarea băncilor străine. A- ceasta a stîrnit puternice reacții din partea cercurilor de afaceri britanice, afectate cel mai puternic de această

hotărîre. Un larg răsunet în rîndu-'' rile opiniei publice din Libia au itvut măsuri ca înființarea unei corporații industriale de stat (Libyan Industrialisation Corporation), care reunește toate întreprinderile naționale, a unui centru de cercetări industriale — organisme create în scopul industrializării țării. Promovarea cadrelor proprii în locul celor străine din întreprinderi și anularea privilegiilor speciale ale acestora, extinderea rețelei de asistență medicală, sporirea salariului minim al muncitorilor, sînt alți pași ce vin în întîm- pinarea năzuințelor populare.Realitățile din Libia, eforturile pe care conducerea acestei țări le face pentru consolidarea internă, pentru apărarea intereselor țării în fața monopolurilor străine, își au corespondentul într-o politică externă, bazată pe dezvoltarea relațiilor Cu toate statele arabe’ (după cum o dovedesc recentele convorbiri algeriano-libie- ne, precum și acordurile încheiate la începutul acestei săptămîni cu R.A.U. și Sudan în vederea extinderii cooperării în domeniile economic și tehnic) și cu celelalte state ale lumii, pe promovarea principiilor de suveranitate și independență națională.încadrîndu-se în curentul tot mai larg al luptei tinerelor state ale lumii pentru dezvoltare de sine stătătoare, împotriva uneltirilor imperialismului și diferitelor forme ale colonialismului, pentru întărirea independenței politice și economice, pentru progres economic și social, evoluțiile din ultimul timp din Libia confirmă caracterul ireversibil al procesului de trezire la o viață nouă a popoarelor hotărîte să-și făurească libere și independente propriul destin.
C BUTURA

In sala Gărzenich din Koln, 
ale cărei tradiții de cultură se 
îngemănează cu însăși istoria 
străvechiului oraș de pe Rin, a 
avut loc marți vernisajul expo
ziției de partituri muzicale, lu
crări de muzicologie și discuri 
românești. La vernisaj au luat 
cuvintul dr. Adalbert Seifritz, 
ministru, reprezentantul landu
lui Baden-Wurtemberg pe lingă 
guvernul federal, președintele 
Institutului pentru relații cultu
rale cu străinătatea din Stut
tgart, ambasadorul României la 
Bonn, Constantin Oancea, și 
prof Zeno Vancea. vicepreșe
dinte al Uniunii Compozitorilor 
din România. Expoziția a stîrnit 
un viu interes in rindurile pu
blicului de specialitate.

TOKIO 22. — Lu Tokio s-a 
deschis tin nou curs de limbă 
română, al 17-lea, organizat de 
Asociația de prietenie Japonia- 
România. Cursul este condus, ca 
și in anii precedenți, de doamna 
Michiko Yoda, traducătoarea în 
limba niponă a romanului lui 
Liviu Rebreanu „Răscoala".

■ Descoperirea

BOGOTA 22 (Agerpres). — Un comunicat oficial difuzat la Bogota anunță că Misael Pastrana Borrero, candidatul coaliției guvernamentale Frontul Național, a ciștigat alegerile prezidențiale desfășurate duminică in Columbia. El a obținut 1571249 voturi, cu 50 000 mai mult decît principalul său adversar, generalul Gustavo Rojas Pinilla. Noul președinte urmează să preia funcția supremă la data de 7 august.în același timp, președintele țării, Carlos Lleras Restrepo, a instituit în mod oficial „starea de urgență" pe întregul teritoriu al Columbiei. înce- pînd de marți seara au restricții de circulație fost impuse in timpul

nopții, iar dio vor fiLuind cuvîntul în cadrul unei conferințe de presă, președintele Restrepo a declarat că instituirea stării de urgență a lost aprobată de Consiliul de Stat. El a afirmat că in cursul alegerilor prezidențiale nu s-au produs fraude și nu întrevede posibilitatea unei lovituri de stat, întru- cit guvernul se bucură de sprijinul armatei. Referindu-se la tulburările provocate de sprijinitorii fostului dictator, Rojas Pinilla, care a fost învins în alegeri, președintele Restrepo a subliniat că „guvernul va reprima orice mișcare subversivă, apli- cînd măsurile ce se impun".

posturile naționale de ra- supuse cenzurii.

■ Grave tulburări in insula
TrinidadPORT OF SPAIN 22 (Agerpres). — Grave tulburări, incluzînd ciocniri între militari rebeli și membri ai gărzilor de coastă s-au produs marți în capitala insulei Trinidad, Port of Spam, după ce guvernul a instituit „starea de urgență" — încercare de a pune capăt demonstrațiilor împotriva dificultăților economice și șomajului. Potrivit agenției U.P.I., a- proximativ 60 de militari s-au răsculat și au deschis focul asupra unor

unui complot
antiguvernamental in BoliviaLA PAZ 22 (Agerpres). — Autoritățile boliviene au anunțat descoperirea unui complot antiguvernamental. Ministrul de interne, Juan Ayo- roa, a precizat că situația din țară se află în întregime sub controlul guvernului. El a menționat că au fost arestate opt persoane care fac parte dintr-o organizație de dreapta Potrivit complet lovitură cînd se moartea, ter, a președintelui Barrientos.Pe de altă parte, președintele Bo- liviei, generalul Ovando Candia, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că a ordonat actualului ministru al afacerilor interne să ia toate măsurile pentru a asigura plecarea

unor surse, participanții la intenționau să declanșeze o de stat la 27 aprilie, ziua împlinește un an de la intr-un accident de elicop-

din țară a lui Antonio Arguedas, fostul ministru de interne. Acesta s-a refugiat, la 8 iulie, la ambasada mexicană din La Paz, după ce în luna iunie a fost victima unui atentat. (în timp ce era ministru de interne, Antonio Arguedas a transmis autorităților cubaneze jurnalul lui Che Guevara, ucis în octombrie 1967 în regiunea Nancahuazu din Bolivia).în aceeași conferință de presă, generalul Ovando Candia a anunțat că guvernul bolivian reexaminează în prezent cazul ziaristului francez Regis Debray și al pictorului argenti- nean Ciro ani pentru de guerilă, via. Șeful niat că guvernul său dorește să nu mai fie deținuți politici în Bolivia.
Bustos, deținuți de trei participare la operațiunile ce se desfășoară în Boli- statului bolivian a Subli-

detașamente ale gărzilor de coastă, incercind, fără succes, să elibereze 14 persoane arestate, sub învinuirea de a fi participat la demonstrațiile antiguvernamentale. în cursul ciocnirilor două persoane au fost ucise. Rebelii s-au refugiat în pădurile din apropierea capitalei.în baza decretului privind instaurarea „stării de urgență", autoritățile au interzis toate întrunirile și demonstrațiile și au acordat poliției posibilitatea de a efectua arestări și percheziții fără mandat.WASHINGTON 22 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului Apărării al S.U.A. a confirmat că șase nave militare americane din zona Mării Caraibilor au fost mobilizate ca o „măsură de precauție" in legătură cu tulburările din Trinidad- Tobago. Potrivit purtătorului de cuvînt, navele ar urma să fie folosite pentru eventuala evacuare a cetățenilor americani din această țară. Citind oficialități din capitala americană, agenția Reuter anunță, la rindul său, că Statele Unite au hotărît să furnizeze de urgență arme guvernului de la Port of Spain.La Londra s-a anunțat oficial cs guvernul britanic a decis adoptarea „tuturor măsurilor necesare și practice" pentru protejarea cetățenilor britanici aflați în Trinidad-Tobago. Nu s-a precizat natura acestor măsuri.în capitala Marii Britanii, surse autorizate au dezmințit știrea unei agenții de presă americane potrivit căreia trupe britanice ar fi debarcat în apropiere de Port of Spain.
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