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In problema calității
PRODUSELOR? ’

din industriile metalurgică 
și constructoare de mașini

Rațiunea oricărei activități industriale este ca ea să corespundă unor cerințe concrete ale societății și. în același timp, să asigure creșterea a- vuției naționale, a venitului național, să contribuie la ridicarea nivelului de trai. Din aceste considerente nici o întreprindere nu se poate hazarda să investească resursele materiale, bănești și de muncă de care dispune în fabricarea unor produse a căror valoare de întrebuințare pentru societate rămîne într-un stadiu de ipoteză, de realizare cu aproximație, incertă, din cauza calității lor necorespunzătoare. „Ridicarea calității produselor — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — realizarea de produse cu caracteristici tehnico-functionale superioare trebuie să constituie o preocupare de prim ordin, una din sarcinile de cea mai mare însemnătate ale ministerelor și centralelor industriale, ale organelor de stat și de partid, ale unităților economice, ale tuturor muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor și specialiștilor din industria noastră socialistă".Interesul pentru calitate, preocuparea pentru ridicarea ei necontenită constituie într-o serie de țări probleme de stat, concretizate într-o amplă activitate unitară și de perspectivă. Așa cum bine se știe, măsurile luate în ultimul timp în țara noastră — un loc important ocupindu-1 adoptarea Legii privind asigurarea și controlul calității producției — vizează în ultimă instanță intensificarea preocupărilor pentru ridicarea nivelului calitativ al producției, in conformitate cu cerințele economiei naționale. cu exigențele revoluției teh- nico-științifice. ale competitivității mondiale. Și efectele n-au întirziat să apară. Aproape că nu există întreprindere în care să nu se poată înregistra progrese notabile, de la o lună la alta, în direcția îmbunătățirii performantelor calitative ale produselor. Sînt semnificative, printre altele, rezultatele obținute De acest tă- rîm într-o serie de întreprinderi printre care uzina ..1 Mai" din Ploiești, uzina „23 August" din București. Rafinăria Brazi, fabrica „Flacăra roșie" din Capitală, Combinatul de industrializare a lemnului Pipera ș.a. D? asemenea, amintim oonderea ridicată a produselor solicitate pe piața externă. aprecierile favorabile din partea multor beneficiari interni și externi cu privire la performantele teh- nico-funcționale și estetice ale mărfurilor. Sînt dovezi convingătoare că sarcina trasată de partid în acest domeniu se materializează cu succes, că asigurarea unei înalte calități a devenit o cauză generală, preocupare permanentă a colectivelor din multe întreprinderi, un criteriu de apreciere realistă a finalității și utilității sociale a muncii.Sînt tot atîtea motive care ne dau dreptul să considerăm că pe fondul unor asemenea preocupări susținute și eficace, orientate spre ridicarea continuă a calității produselor. nu este admis să-și facă loc stridente păgubitoare pentru economie, de tipul refuzurilor și respingerilor de mărfuri. Să ne oprim asupra u-

COMUNISTUL 
marele erou al cărților noastre

Pentru cel mai mulți oameni din această țară, a- niversarea. unei jumătăți de veac de la înființarea Partidului Comunist Român nu este și nu poate fi numai prilejul unui bilanț, oricît de însufleți- tor, oricît de exemplar. Pentru că, pentru mulți, pentru foarte mulți. sensul acestei aniversări se confundă cu sensul propriei vieți, cu ceea ce anticii numeau destin. Și aceasta, dintr-un motiv foarte simplu. pe care fiece zi ce trece il reliefează mai pregnant. îl îmbogățește cu noi semnificații. Nu a existat moment. esențial în a- ceastă jumătate de secol de uriașe înfruntări, cu implicații hotărîtoare în existență și in conștiință, in care — din adincul luptei ilegale, de dincolo de zidurile pușcăriilor, de sîr- mele ghimpate ale lagărelor sau. mai tirziu, la lumină, deschis, fățiș, în focul bătăliilor hotărîtoare de clasă, in anii grei și splendizi ai reconstrucției, sau astăzi — cînd România socialistă își desfășoară plenar efortul de a construi o țară la nivelul pe care-1 me

nor fapte. La un supracontrol efectuat la acumulatoarele livrate de întreprinderea „Acumulatorul" din București uzinei „Tractorul" din Brașov, 20 la sută aveau bitumul fisurat. în luna martie s-au respins pentru remediere peste 1 000 tone de policlorură de vinii fabricată la Grupul industrial de petrochimie din Borzești. din cauza conținutului ridicat în cruste, impurități și puncte negre, ca urmare a sitării necorespunzătoare ; 15 la sută din garniturile controlate la Fabrica de mobilă din Pîncota. în trimestrul I a.c., au fost respinse datorită calității necorespunzătoare a materiei prime. De asemenea, în noul -Combinat de materiale de construcții din Aieșd o serie de utilaje a trebuit să fie re- turnate’ furnizorilor si înlocuite. Este cazul concasorului de calcar (produs la uzina „Progresul" din Brăila), sortatorului de 400 tone (furnizor — U.U.M.M. din Baia Mare), al electro- filtrelor („Independenta" Sibiu).Nu știm dacă pînă în prezent defectele de calitate sesizate au fost •înlăturate, dacă produsele respective au primit „drum liber" în circuitul economic. Cert este însă că. în to’alc cazurile amintite, cei care au fabricat și cei care au controlat în fazele de producție mărfurile respective au folosit etaloanele largi ale îngăduinței, tolerînd si chiar încuraiînd producerea mărfurilor de proastă calitate. Lucru total condamnabil dacă se are în vedere că, fără excepție, asemenea scăderi ale exigentei față de calitatea produselor duc la pierderi atît pentru producător — care nu își poate încasa operativ, la încheierea ciclului de fabricație, contravaloarea mărfurilor realizate, face cheltuieli pentru remedieri — cît și pentru beneficiar sau consumator — care nu se poate bucura în timp util de serviciile produsului solicitat.Desigur, în virtutea rigorilor legii asigurării și controlului calității produselor, acolo unde s-au înregistrat asemenea pierderi cauzate de neglijență, abateri de la disciplina de producție, nerespectarea tehnologiei de fabricație, au fost aplicate și sancțiuni. Și în mod surprinzător am constatat, în unele cazuri, cînd ne-am interesat de măsurile ce s-au luat in direcția întăririi disciplinei privind calitatea producției, că la loc de frunte se află tocmai sancțiunile aplicate celor vinovați 1 Bineînțeles, aceste sancțiuni, pe lîngă faptul că nu au dus la recuperarea integrală a prejudiciului provocat de către. executant, nu s-au soldat nici cu lichidarea cauzelor adevărate care generează lucrul de proastă calitate. Iată de ce considerăm că nu trebuie să fetișizăm penalizările— de bună seamă, acolo unde este cazul ele să fie aplicate fără ezjtare— ci să luptăm mal mult pentru a preveni și lichida „din fașă" toate cauzele care generează apariția unor produse de slabă calitate. Și aceste cauze au nume precise, sînt bine
-Viorel SALAGEAN
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Titus POPOVICI

rită oamenii ei, n-a fost moment in care poziția de luptă a Partidului Comunist Român să nu fi coincis cu interesele vitale ale națiunii. Procesul acesta ne
lizare a personalității umane, au fost propuse cu claritate. fără iluzii, fără ascunderea greutăților imense care trebuiau învinse și care, presupuneau mobiliza

8 MAI 1971

Glori L SEMICENTENARîntrerupt — a cărui etapă de strălucită maturizare o sărbătorim in anul acesta — este primul proces istoric trăit și făptuit conștient de masele populare, făuritoarele dintotdeauna ale istoriei, dar care n-au devenit forță istorică consecvent creatoare decît din clipa in care țelurile de libertate și demnitate, de bună stare și deplină rea

rea maximă a celor mai înalte calități umane.Există cuceriri ireversibile ale naturii omenești, smulse cu sacrificii societății și lui însuși, asupra cărora eroziunea fatală a timpului se dovedește, neputincioasă. în repetate rinduri. secretarul general al partidului nostru a subliniat ca pe una din cuceririle fundamentale alt

CONVORBIRI INTRE DELEGAPA
PARTlDUtUI COMUNIST ROMÂN

SI IIELECAIIA 
PARTIDOLUI SOCIALIST FRANCEZ

Vineri după-amiază, la sediul C.C. al P.C.R. au avut loc convorbiri între delegația Partidului Comunist Român și delegația Partidului Socialist Francez, care face o vizită de prietenie în Republica Socialistă România.Din partea română au participat tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., Paul Ni- cuIescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.. Ghizela Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, prim- adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Iar din partea franceză

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația 

parlamentară canadiană
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit vineri, 16 aprilie, delegația parlamentară canadiană, condusă de Lucien Lamoureux, președintele Camerei Comunelor, care face o vizită în țara noastră.La primire au fost de față Emil Bodnaraș și Manea Mănescu, vicepreședinți ai Consiliului de Stat, Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ștefan Voi- tec, președintele Marii Adunări Naționale, precum și Tudor lo- 

epocii noastre, formarea unui nou tip uman, făuritor și produs al procesului de luptă pentru realizarea dezideratului de dreptate socială și de independență națională, condus de partid, omul asupra căruia istoria nu se mai exercită ca o forță oarbă. neînțeleasă, înfricoșătoare și care-i mutilează personalitatea. Ci omul care știe că numai acționînd asupra lumii se poate realija pe sine, poate năzui la atingerea acelui
(Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășului MITIA RIBICICI
Președintele Vecei Executive Federale 

a Republicii Socialiste Federative IugoslaviaAflind cu adîncă întristare despre tragica încetare din viață a ambasadorului țării dumneavoastră la Stockholm, Vladimir Rolovici, erou național al Iugoslaviei, vă exprim, în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și al meu personal, profunda noastră compasiune și rugămintea de a transmite cele mai sincere condoleanțe familiei îndoliate.
ION GHECRGHE MAURER
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Alain Savary, prim-secretar al P.S.F., Robert Verdier, membru al Comitetului Director, secretar al P.S.F., Marcel Livian, consilier juridic, însărcinat cu afaceri sociale al P.S.F.Cu acest prilej, s-au făcut informări reciproce asupra activității desfășurate de P.C.R. și P.S.F., s-au examinat probleme ale dezvoltării relațiilor dintre cele două țări și s-a procedat la un schimb de păreri cu privire la problemele securității europene și alte probleme politice internaționale și ale mișcării muncitorești.

nescu, membru al Comisiei pentru politică externă a Marii Adunări Naționale.Președintele Consiliului de Stat s-a întreținut cu parlamentarii canadieni asupra unor aspecte ale vieții internaționale actuale, ale relațiilor româno-canadiene, ex- primîndu-se dorința reciprocă de a amplifica colaborarea dintre România și Canada, în interesul celor două state, al cauzei păcii și colaborării internaționale.'Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
IN ZIARUL DE AZI:

• CONTINUITATE Șl 
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CUNOȘTINȚELOR STU
DENȚILOR • FAPTE 
PESTE CARE SE ARCU
IEȘTE PRIMĂVARA JU
BILIARĂ • REPORTAJ

PE GLOB

Se vizitează standurile expoziției de mașini și utilaje realizate prin autputilare, Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășii Manea Mănescu, Ilie Verdeț și Dumitru Popa, a avut în cursul dimineții de vineri, 16 aprilie, o întîlnire de lucru cu conducătorii ministerelor industriei metalurgice, construcțiilor de mașini, cu directori și alte cadre de conducere din centrale industriale, unități cu statut de centrală, institute de cercetări și proiectări, cu un mare număr de specialiști din aceste ramuri de producție.înscriindu-se pe coordonatele dialogului permanent al conducătorului partidului și statului cu făuritorii de bunuri materiale și spirituale, întîlnirile de ieri au subliniat, încă o dată, grija statornică a secretarului general pentru ca obiectivele însuflețitoare ale cincinalului să fie transpuse în viață la un nivel calitativ superior. De fapt, ele au fost o continuare firească a vizitelor pe care tovarășul Nicolae Ceausescu le-a făcut îrjcă din primele zile ale a- nului în numeroase întreprinderi industriale, a contactului nemijlocit cu realitățile, a analizei concrete, la fața locului, a. sarcinilor ce revin colectivelor de oameni ai muncii în acest cincinal.In lumina proiectului, planului cincinal pe perioada 1971—1975, dezbătut și adoptat de Comitetul 

in fața machetelor unor obiective ale industriei metalurgice

Executiv al C.C. al P.C.R. în ședința din 15 aprilie, proiect ce va fi supus spre dezbatere și aprobare Plenarei Comitetului Central al partidului și sesiunii Marii A- dunări Naționale, în fața industriei constructoare de mașini și metalurgice stau sarcini de cea mai mare însemnătate pentru creșterea eficienței economice, ridicarea continuă a calității produselor și reducerea importului de mașini și agregate pe calea autoutilării.Sub semnul acestor obiective
Metalurgia se prezintă 

cu realizări remarcabile 
și angajamentul 

de a le dezvoltaîn pavilionul rezervat industriei metalurgice sînt prezentate succesele obținute în domeniul dezvoltării și diversificării producției, introducerii unor tehnologii care să asigure satisfacerea într-o mai mare măsură a cerințelor econo- 

majore, au avut loc întîlnirile de ieri, care s-au desfășurat în incinta cîtorva pavilioane ale Complexului expozițional din Piața Scînteii. Aici au fost organizate expoziții înfățișînd cele mai recente realizări — mașini, utilaje, produse, precum și machete ale unor obiective ale metalurgiei, ale construcțiilor de mașini, impresionantă frescă a gîndirii și măiestriei tehnice românești, a pasiunii și responsabilității cu care sînt înfăptuite indicațiile partidului, ale conducerii sale.

miel naționale, creșterea exportului, diminuarea importului. Pe o hartă a țării sînt înfățișate centrele siderurgice și ale metalurgiei neferoase, evoluția continuă ascen-
(Continuare in pag. a III-a)
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faptul; Continuitate și exigență

divers!
Livada I
elevilor |De curînd, elevii claselor I VI-IX de la școala generală din I comuna Călinești (Maramureș) ' au luat în primire o livadă de j pomi fructiferi întinsă pe o suprafață de 5 hectare. Pentru a o I îngriji astfel încit în flecare an ■ să fie încărcată de cit mai I multe roade. Sub îndrumarea I profesorului loan Codreanu și a maistrului Vasile Andreica, ei au trecut Ia treabă. Acum, I cînd pomii au izbucnit In floa- I re, oricine trece prin Călinești ■ admiră livada săpată, curățată și văruită de ei ca la carte. De- 1 sigur, deocamdată e greu de spus ce roade vor culege din ea I la toamnă. Un lucru este însă cert : livada se dovedește, încă • de pe acum, o adevărată școală | pentru însușirea și continuarea unei îndeletniciri — ponticul- | tura — cu vechi tradiții pe a- ceste meleaguri.
Plapuma j
cu mii de... .
volti!

lntr-una din filele trecute, I 
Ioniță Niță, in virstă de 74 de 
ani, din satul Dîrvari, comuna | 
Ciorogirla (Ilfov), ți-a scos pla
puma afară și a întins-o • 
să se aerisească pe o sir- | 
mă din curte. Seara s-a dus 
s-o aducă in casă. De îndată ce | 
a pus mina pe ea, un șoc pu
ternic l-a doborît la pămînt și, 
la scurtă vreme după aceasta, a I 
încetat din viață. Ce se in- ’ 
timplase ? Sirma pe care se 1 
afla plapuma nu era ca ori
ce altă sîrmă de întins ru- I 
fele pe ea. Pentru simplul mo- . 
tiv că fusese conectată la ea .. 
antena televizorului ! Dimineața, 
televizorul era închis. Seara ’ 
însă, se afla in funcțiune. Din I 
această cauză, în momentul cînd 
a atins plapuma, I. N. a fost e- • 
lectrocutat. ■

500 de ani ■ 
linișteIn lacul Bicaz au fost depistate | primele semne ale colmatării. Apele care se scurg de pe ver- I sanți aduc cu ele cantități în- I semnate de aluviuni pe care le • depun la fundul apei. In zonele ■ de sedimentare maximă, cum I ar fi Gura Buhalniței, stratul de | aluviuni măsoară peste 2 metri. Nu este însă nici un motiv de îngrijorare. Studiind fenomenul, specialiștii de la stațiunea ex- • perimentală Pîngărați au ajuns I la concluzia că ritmul de col- matare este destul de redus și | că, pentru acoperirea completă . a lacului, ar fi nevoie de cel | puțin 500 de ani. Aceasta, numai în cazul cînd măsurile pe ’ care le preconizează ei nu vor I încetini și mai mult ritmul de | colmatare a lacului.

in întărirea rindurilor

organizațiilor de partid

Monumentul I 
nepăsării

Pe harta orașului Pucioasa 
(Dîmbovița) figurează un sin
gur monument turistic: caso 
Dobrescu. Oaspeții venițl aici I 
însă mai descoperă cu surprin
dere încă unui neinregistrat pe 
harta turistică : monumentul... I 
nepăsării, din fața parcului ■ 
gării. Este vorba de trei linii 
de cale ferată pe care zac, de | 
cîteva decenii, mai multe loco
motive cu abur (după unii ar 
fi cam vreo 23 la număr) — linele dintre ele fabricate cu nu 
mai puțin de 60 de ani in urmă, i 
Pentru „descoperirea" multora 
dintre ele, vor trebui, efectuate | 
adevărate săpături arheologice, 
deoarece sint efectiv îngropate în pămint. Adevărate piese de... 
muzeu ! Va mai trece oare > 
multă vreme pînă cînd forurile i 
de resort se vor decide să le I 
pună... în valoare 7 I

De la casa I 
de cultură, I 
la cea de...
meditație |După un prelung popas prin- tre sticle șl pahare la restau- I rantul „Cramă" din Botoșani. I Dumitru Necșanu, îndrumător ’ la casa de cultură din localitate, I s-a trezit — nici cl nu știe cum I — în cofetăria „Dellcia". Nu I intrase aici pentru că ar fi avut . chef de dulciuri. Dumnealui ] avea chef de... scandal. A fost I chemat Ia fața locului un lucrător de miliție pentru a-l readuce la realitate. „Dezlănțuit", I D.N a sărit cu pumnii. Insă, și I asupra lui. In cele din urmă ■ însă, cu sprijinul cetățenilor, a fost făcut inofensiv. La scurtă I vreme după aceea, i s-a întoc- ■ mit dosarul de trimitere în instanță. Judecîndu-se procesul, | în urma sentinței pronunțate, . îndrumătorul cultural a fost I „îndrumat" la o „casă" unde va | avea asigurat, exclusiv pentru ■ meditație, un timp de 10 luni.

Rubricd redactată de : I 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii" I

_____________ I

Continua întărire a organizațiilor de partid în toate unitățile se înscrie la loc de frunte in contextul preocupărilor actuale ale comitetului nostru județean. Aplicînd indicațiile con- duoerii de partid, care acordă o atenție primordială calității de membru al partidului, avem in vedere faptul că problemele primirii în partid trebuie privite întotdeauna în contextul perfecționării atît a compoziției cît și a muncii de partid. întăririi influenței politice a rolului conducător al organizațiilor de partid in vederea sporirii capacității lor de cuprindere și rezolvare a sarcinilor. Mi se pare important'de subliniat că această activitate nu se poate desfășura izolat, rupt de problemele generale. curente șl de perspectivă, aflate in fața organizațiile ci numai in strtnsă legătură cu munca de partid In ansamblu, ca o parte componentă a acesteia.Există, cum experiența o dovedește, . 
o relație nemijlocită intre preocuparea față de creșterea rindurilor organizațiilor de bază — creștere cantitativă și calitativă — și rezultatele muncii în general. Bunăoară, organizațiile de bază din cooperativele a- grlcole Straja, Saraiu, Topraisar, Bănoasa și altele, pornind de la ideea că „va veni vremea să ne ocupăm și de întărirea organizației", n-au primit timp îndelungat nici un membru de partid. Nu se poate trece cu vederea nici faptul că, deși a Înregistrat progrese în întărirea organizațiilor de bază din subordine, Comitetul de partid comerț dj.n municipiul Constanța nu s-a ocupat în aceeași măsură de toate sectoarele. Drept urmare, in 27 de unități cu peste 5 salariați nu lucrează nici un comunist, ceea ce îngreunează, desigur, eforturile pentru îmbunătățirea activității în acest sector. Totodată, dlntr-o recentă analiză la Trustul local de construcții a reieșit că unele organizații de pe șantiere au neglijat primirea de noi membri în raport cu structura salarlaților pe profesiuni. S-a încercat ca asemenea situații să fie justificate prin aceea că „sarcinile curente solfcitîndu-ne mereu, nu am avut posibilitatea să ne ocupăm de astfel de treburi". Am zice că, dimpotrivă, tocmai în toiul diferitelor acțiuni de amploare se verifică aptitudinile Oamenilor, hotărlrea lor de a înfăptui sarcinile încredințate, evi- dențiindu-se cei care merită să fie pregătiți pentru a primi înaltul titlu do membru ai partidului.Analizînd aceste stări de lucruri, biroul comitetului județean a luat măsuri de remediere și. treptat, s-a intrat pe făgașul normal. Este important de subliniat că multi dintre Coi de curând ' primiți în partid s-au evidențiat prin 'participarea lor la ample acțiuni vizînd : economiile de materiale — la Șantierul Naval Constanța. T.M.U. Medgidia, sau îmbunătățirea calității produselor — la Combinatul textil.Conducînd în mod concret munca pentru întărirea rindurilor partidului, pentru adoptarea unei structuri organizatorice corespunzătoare a organizațiilor de partid, ținind seama de aspectele calitativ noi pe care le ridică aplicarea măsurilor privind perfecționarea organizării și conducerii diverselor -domenii. comitetul județean de partid orientează această activitate nu ca pe o acțiune de campanie. care începe și se sfîrșește la o dată anumiiă, ci ca o activitate sistematică, permanentă. într-un asemenea context, bunăoară, au o importanță deosebită metodele folosite de uneia organizații de partid, bunăoară de la Uzina de superfosfati și de la cea de reparații din Năvodari, . din portul și de la Șantierul 2 T.C.L. din Constanța : asigurarea prezenței comuniștilor in sectoarele hotărâtoare pentru bunul mers al producției : repartizarea unor comuniști care să ajute la ridicarea nivelului politic al diferitelor grupuri de . oameni ăi muncii ; analizarea în birou sau în adunarea generală a felului în care acești comuniști își îndeplinesc sarcinile : invitarea la adunările

Ion C. PETRE 
secretar al Comitetului județean 

Constanja al P.C.R.

generale de partid și încadrarea în învățâmîntul de partid a unora dintre tovarășii care și-au exprimat dorința de a fi primiți în partid etc. în alte organizații de partid însă, între care cele de la întreprinderea „Energomontaj". „Miniera Dobrogea", de la I.A.S. Mihail Kogălniceanu, C.A.P. Ghindărești și Pecineaga, deși s-au întocmit planuri de măsuri, s-au dat sarcini unor membri de partid să se ocupe de pregătirea politică a unor tovarăși, îndeosebi tineri, totul a rămas în stadiul de intenții. Aceasta, în primul rînd, pentru că s-a muncit insuficient de organizat, fără a se cunoaște concret fiecare loc de muncă, posibilitățile și nevoile de întărire 
a uneia sau alteia dintre organizații.Acordînd atenția cuvenită asigurării caracterului preponderent muncitoresc al organizației noastre județene, ne îngrijim în mod deosebit de întărirea organizațiilor de partid din întreprinderi, de pri-

viața de

mirea, în primul rînd, a unor muncitori cu înaltă calificare și cu vechime în producție, din ramurile de bază ale economiei județului, a- cordind un loc important unităților nou intrate în funcțiune. Rezultatele pozitive obținute în această privință în portul Constanța, la Combinatul textil, Complexul C.F.R., Fabrica de ciment și I.M.U. Medgidia, unele progrese înregistrate în unitățile de construcții-montaj. ca și preocuparea pentru primirea de ingineri și tehnicieni au efecte de netăgăduit asupra îndeplinirii ritmice a sarcinilor de plan, ridicării eficienței întregii activități economice, relevă convingător legătura directă dintre creșterea efectivului organizațiilor de partid și forța lor de mobilizare, de dinamizare a colectivului.întărirea continuă a organizațiilor de partid de la sate este, la rîndul său, un imperativ în Condițiile amplei acțiuni inițiate de partid pentru perfecționarea organizării, planificării și conducerii agriculturii. Viața, rapida dezvoltare economică si culturală a satelor, marele număr de femei și tineri care muncesc în cooperativele agricole infirmă părerea celor .care susțineau că, dată fiind plecarea unor țărani cooperatori în unitățile industriale, de construcții, la școli, nu ar mai exista resurse de completare și împrosuatare a organizațiilor de partid de la sate. Prin efectuarea unor studii și analize de către membrii comisiei organizatorice a comitetului județean, ca și prin acordarea unui sprijin direct de către colective de activiști, comitetele orășenești, comunale, din C.A.P., I.A.S., S.M.A. au intensificat munca politico-educativă de masă, au activizat comitetele sindicale, organizațiile U.T.C.. comitetele și comisiile de femei, obținînd creșterea în continuare a rindurilor organizațiilor de partid Putem afirma că rolul celor 596 organizații de bază din C.A.P.. I,A.S. si s.M A., care cuprind astăzi peste 20 500 de membri, a crescut considerabil, prezența si influen+a lor se fac simțite in rezultatele obținute.Conducerea partidului nostru a subliniat. nu o dată, rolul' important ne care trebuie să-I joace populația fe
minină a țării în înfăptuirea obiectivelor construcției socialiste. Promovarea celor mai capabile femei, celor sint fi neglijate. Ac-

ționînd potrivit acestei optici, procentul femeilor in organizația județeană de partid se ridică in momentul de față la 21,1 la sută. Totuși, o examinare a procentului global unele organizații s-au cient de acest aspect.că județean cu privire la îmbunătățirea activității comitetelor comunale de partid in conducerea agriculturii, care au în vedere și promovarea mai consecventă a femeilor in funcții de conducere, ca și primirea lor in partid, sint de natură să producă schimbări țn această direcție.Este limpede că asigurarea condițiilor ca toate organizațiile de bază să-șl îndeplinească la nivelul cuvenit sarcinile de mare răspundere ce le revin în cadrul programului elaborat de Congresul al X-lea impun, așa cum s-a relevat și la plenara C.C. al P.C.R. din februarie 1971. ca principala preocupare în munca dc primire în partid s-o constituie sporirea exigenței față de calitățile moral-politico și profesionale ale celor care solicită primirea in partid. Deși analizarea atentă, responsabilă a acestor calități s-a înrădăcinat in activitatea marii majorități a organizațiilor de bază, se mai semnalează uneori absența unui discernămînt riguros, lipsă de exigentă și răspundere, îngăduință și-formalism, ceea ce a determinat infirmarea unor ho- tărîri de primire în partid. Astfel, ca urmare a ușurinței într-un domeniu atît de important — unde se cer exigență, un înalt simț al responsabilității, apreciere obiectivă, lucidă a tuturor însușirilor unui om — organizațiile de la întreprinderea 12 construcții și întreprinderea de transporturi Constanța, comitetul comunal Cobadin, I.A.S. Agigea au primit în rândurile lor oameni insuficient pregătiți, incorecți, care au încercat să Obțină pe această cale a- vantaje personale. S-a ajuns astfel la situația ca unii dintre aceștia să fie sancționați pentru diferite abateri la scurtă vreme după primire.întrucit, cu toată exigența fată de profilul politico-moral și pregătirea profesională a noilor membri de partid, aceștia nu pot avea încă de la început toate trăsăturile proprii comunistului, orientăm organizațiile de bază să desfășoare o intensă si perseverentă muncă pojitico-ideologi- că de educare comunistă a tinerilor membri de partid, de îndrumare diferențiată a acestora, spre a se dovedi prin întreaga lor activitate și comportare oameni demni de Înaltul titlu: de:membru al partidului..

mai atentă ne arată că ocupat insufi- . . Conisi.d-.'.rămmăsurile adoptate de comitetul
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Veritabile „oaze de liniște", înconjurate de peisaje pitorești, pline de farmec poetic și romantism, intrate de multă vreme în rindul celor mai reconfortante locuri de popas din țară, descrise cu măiestrie in pagini memorabile de literatură, în care excelează Mihail Sadovec.nu cu vestitul său Han al Ancuței, hanurile turistice și-au sporit, de la un an la altul, nu numai numărul. ci și posibilitățile de confort, servire, cazare, agrement Iată cîteva din cele mai cunoscute și solicitate hanuri turistice amenajate sau construite , in ultimii ani dc către CEN- TROCOOP : Hanul Ancuței. amplasat pe Drumul național 2. la 1 kilometrul 351. dispune de restaurant cu mincăruri specifice bucătăriei moldovenești și vinuri din podgorii renumite, nelipsind, bineînțeles, licoarea de Cotnari ; hanul Agapla, județul Neamț, situat într-un peisaj îneîntător, în apropierea mi- năstirii cu același nume, pictată de Nicolae Grigorescu ; hanurile 
Valea Ursului (DN 7, km 121), ' 
Piatra Craiului, județul Bihor (DN 1, km 570), Bran, județul Brașov, Ursu Negru, în cunoscuta stațiune balneoclimaterică Sovata și altele, toate cu activitate permanentă.Un plus de atractivitate pentru vllegiaturiștii care poposesc la hanurile turistice din rețeaua cooperației de consum îl constituie ambianța specificului local atît ca așezare, stil arhitectonic și mobilier, cît și ca meniuri, in care sint incluse cele mai gustoase mincăruri din zona respectivă.
în fotografie, Hanul Bistrița din 

orașul Bistrița

preocnoarea pentru prâmirea mai bune dintre ele în partid sarcini ce nu pot
■ ■■■■■ ■■■■■Satele noastre, datorită , prefacerilor economice și sociale. își apropie cu pași repezi cerințele vieții urbane. Există solicitări insistente în ultimul- timp — și pe bună dreptate — pentru crearea unor unități prestatoare de servicii, care să țină seama de realitățile actuale, de dezvoltarea pe care, o cunoaște satul. Problema nu este nouă — ea a maț făcut obiectul unor intervenții în presă. Pentru a se asigura o dezvoltare corespunzătoare a prestărilor de servicii la sate, s-au stabilit atribuții atît cooperației dc consum, cît și cooperației meșteșugărești.Ancheta pe care am in- treprins-o recent, în județele Cluj. Gorj și Hunedoara, ne-a dezvăluit o serie de aspecte pozitive, legate de evoluția serviciilor — înmulțirea numărului ■ lor, adaptarea tot mai corespunzătoare la nevoile populației etc. — dar și tendințe de dezvoltare lentă, greoaie a acestora, ceea ce face ca despre servicii de strictă necesitate (u- nele tradiționale) să se vorbească încă la timpul viitor.Nu există sesiuni ale consiliilor populare, adunări generale ale cooperativelor de consum. în care cetățenii din satele județului Cluj să nu solicite crearea de noi unități prestatoare de servicii. Pe baza acestor propuneri, Uniunea județeană a cooperativelor dc consum Cluj a înființat, numai în primul trimestru. încă 45 secții prestatoare de servicii, din cele 67 prevăzute pentru tot anul. Numărul acestora se ridică acum, pe județ, la peste 500. în medie. în fiecare comună, funcționează 3—4 ateliere

de meserii. în medie ! Dar din multe localități lipsesc și serviciile de strictă necesitate. Sint frecvente solicitările pentru dulgherie, bo- iangerie, cismărie, cofetărie etc. Cu toate că uniunea a construit și amenajat 13 brutării în mediul sătesc, asemenea prestări sint solicitate cu insistență și la Bobîlna, Ceanul Mare, Să- vădisla și în alte centre rurale mai mari.Acolo unde lipsesc unitățile prestatoare de servicii, se motivează lipsa lor prin insuficienta... rentabilitate. Un asemenea „argument" s-a invocat, de pildă, la desființarea cismăriei și frizeriei din comuna Săcueu. Pentru ca atelierele de prestări de servicii să „trăiască", este nevoie in primul rând să fie judicios organizate, să asigure servicii de calitate. In comuna Suatu funcționează 22 unități — printre eare 7 eo- jocării, 5 cismării, 4 croitorii. 2 ateliere de tricotaje. Ele sînt distribuite pe tot teritoriul comunei, în așa fel încit să poată apela la serviciile lor toate cele 11 sate. în schimb, în Mociu, comună cu veleități de o- rășel, cu liceu, spital și alte instituții (peste 10 000 de locuitori), aproape toate cele 21 de ateliere existente sint concentrate in centrul comunei. Pentru a se tunde sau a se bărbieri, pentru a-și repara o gheată, cetățenii trebuie să aștepte marțea, zi de tîrg la Mociu, cînd își găsesc timo să se deplaseze pînă acolo.în ultimii ani, aparatele de radio, televizoarele, mașinile de spălat, frigiderele și alte obiecte de uz casnic au pătruns tot mai mult în casele oamenilor din saltele județului. Acum se

• RECLAMAȚI!

• SESIZĂRI

• RĂSPUNSURI

„Dero" poluează 
atmosferaîn apropierea cartierului Ploiești- nord (cu peste 20 000 de locuitori) se află uzina de detergențl „Dero". în timpul proceselor de fabricație, de aici sint eliminate direct în atmosferă pulberi de detergenți, care prezintă un mare pericol pentru sănătatea locuitorilor cartierului. Oricine, fără a fl medic sau chimist, își poate da seama de gradul ridicat de nocivitate ce există în a- ceastă zonă a orașului; praful de detergenți s-a depus pe geamuri, în balcoane, iar arbuștii ornamentali au devenit argintii. Nu exagerez cu nimic, dar, din cauza Intensității acestor pulberi, cine intră în cartierul nostru simte usturimi la nas și la ochi.Situația este destui.de bine cunoscută de către Inspectoratul sanitar județean și de forul tutelar al uzinei ; ce-i drept, unele măsuri de captare a acestui praf s-au luat, dar. dună cum se vede, sint insuficiente. în toată țara se duce o luptă intensă pentru înlăturarea surselor de poluare a atmosferei : se caută soluții de modificare a unor instalații- se cheltuiesc in acest ' scop mari sume de bani, se efectuează noi și noi lucrări care să ducă la atenuarea efectelor nocive. L’a Uzina „Dero" însă, se întreprinde prea puțin in acest sens.

V. ANGHELUȘ 
cartierul Nord, 
Bloc 48 — Ploiești

Păcăleală 
de 1 aprilie ?La 1 aprilie 1971, am primit o înștiințare de plată pentru o așa- zisă impuțație restanțieră. Ținind seama de dată mi-am zis că-i păcăleală, dar cînd am văzut și ștampila Consiliului popular al orașului Mangalia am înțeles că nu-i o glumă. La secția financiară am aflat că e vorba de o imputa- ție făcută mie de către I.E.B.C. Mangalia, unde am lucrat în 1966, pentru că aș fi produs în anul 1961» (cînd eu nu mai eram la această unitate !) o pagubă în gestiune (la obiecte de inventar și ambalaje). Subliniez că în cadrul întreprinderii am fost contabilă și nicidecum gestionară. Dauna a fost adusă la cunoștința Consiliului popular la 8.III.1969 cu adresa nr. 793. in care sint precizate și două dispoziții de reținere pentru 314 și respectiv 41 lei. Deci, să recapitulăm : am lucrat la I.E.B.C. în 1966, paguba s-a produs în 1967. unitatea încu- noștiințează Consiliul popular în 1969, igr mie mi se impută in 1971 (!). Dar de ce să suport eu consecințele neatenției unor funcționari biro- crați 7

Elena BRAȘOVEANU 
str. Aurora nr. 21 — 
Mangalia

dacției, confirmă justețea faptelor, arătînd totodată că au fost elaborate măsurile cuvenite pentru remedierea situației. „în cursul a- cestei luni — se precizează în răspuns — s-au dat in folosință noi spații de consultații, astfel că circumscripția dispune în acest scop de 7 camere, creîndu-se condiții bune pentru acordarea asistenței sanitare".
Cine clarifică lucrurile ?Sint salariată a I.S.C.M. Craiova — șantierul Turnu Severin. în 1970 m-am îmbolnăvit și am stat în spital multe luni de zile, timp după care, fiind într-o stare gravă, n-am putut începe serviciul. Medicii care m-au tratat mi-au spus că în a- ceastă situație eu nu pot lucra, dar nu-mi mai pot acorda concediu medical întrucit am depășit baremul stabilit prin lege cu privire la durata concediului medical. Mi-au măi spus că în starea în care mă aflu trebuie să fiu neapărat pensionată. Din octombrie 1970, nici nu lucrez, pentru că nu pot, nici nu mi se acordă concediu rrtedical, nici nu sînt pensionată. Prin urmare, de 6 luni stau fără să primesc un han. Am făcut cereri peste cereri Ia conducerea întreprinderii. Mi se dă dreptate, dar nu se întreprinde nimic. Nu mai înțeleg: dacă medicii consideră că nu mai sint apta de muncă, de ce nu mă trimit la comisia de expertiză a capacității de muncă, pentru a-mi lămuri situația ?

Ana GOZOB
Turnu Severin

Cusută cu ață albăIn luna februarie am cumpărat, de la magazinul O.C.L. Mobila din Urziceni, în rate, mai multe obiecte de uz casnic, precum și o canapea tip „Carpați". Cînd am ajuns acasă și am scos canapeaua din ambalaj am constatat cu surprindere că tapițeria este ruptă pe o mare suprafață, pe la încheieturi, în multe locuri este cusută cu ață albă, iar rama și tăblia sînt curbate. Toate aceste defecte o fac, practic, inutilizabilă. M-am adresat conducerii O.C.L. Mobila Urziceni. Mi s-a spus că aici cazul nu poate fi rezolvat, ci numai de către unitatea furnizoare — Fabrica de mobilă din Cfmpulung, județul Suceava. Am trimis o scrisoare și acestei fabrici. dar, deși au trecut două luni de zile, n-am primit nici un răspuns la sesizarea mea.
Alexandru SOARE 
comuna Manasia — 
Ilfov

B ■ ■ ■ ■ BB BBBB BBBBpune din ce în ce mai acut problema întreținerii și reparării acestora. Cooperativele meșteșugărești din Cluj șl celelalte orașe ale județului și-au fixat puncte de lucru în cîteva centre mal importante : Gi- Jău, Apahida, Mociu etc. ; meseriașii se deplasează a- icl o dată pe săptămînă. Programul anunțat nu este însă respectat. Rezultatul ?

vicii nu se încadrează nici pe departe în ritmul de dezvoltare a satelor, în cerințele mereu sporite ale populației ; în județul Gorj nu funcționează în mediul rural decît 38 de frizetii, 37 croitorii de bărbați, 20 croitorii de damă și 24 cismării. Pentru a nu mai vorbi de faptul că „s-au pierdut pe drum", ca nerentabile, o serie de ser-

cooperației de consum și organelor agricole județene, care se deplasează pe teren și studiază la fața locului necesitățile și posibilitățile dezvoltării în fiecare comună a prestațiilor de servicii cele mai solicitate. în ultimul timp au luat ființă peste 50 de noi secții ale cooperativelor de consum. Se preconizează — cu toate că pînă

Asistența sanitară 
a fost îmbunătățităDr. I. Micuț din Curtea de Argeș a sesizat redacția că la circumscripția sanitară urbană nr. 2, unde lucrează, deservirea pacienți- lor are de suferit din lipsa unui spațiu corespunzător. în holul folosit ca sală de așteptare n-au loc decît cîteva persoane, bolnavii fiind nevoiți să-și aștepte rîndul afară, în picioarecamerele de consultație, ca și personalul medical, nu fac față numeroșilor soliei- tanți (circa sanitară deservește peste 10 000 locuitori). Aducindu-l-se la cunoștință cele semnalate, Consiliul popular al orașului Curtea de Argeș, prin răspunsul trimis re

Ce mai așteaptă 
I.LL.-ul ?Chiar la darea în folosință, acum 

8 ani, blocul în care locuiesc prezenta unele deficiențe de construcție, motiv pentru care planșeul balcoanelor de la etajul IV a fost sprijinit cu cîțiva stîlpi de lemn. Cu timpul, crăpăturile din balcoane s-au mărit, apa a început să se infiltreze în locuințe, pereții s-au degradat și au prins mucegai. Cînd plouă, locatarii dfn blocul nostru cară afară apa cu ligheanele și căldările. Deși situația e cunoscută de către I.L.L. încă din 1967 și, cu toate că din planșeul balconului e- tajului IV au început să cadă bucăți mari de tencuială, nu ș-a luat nici o măsură de remediere. Oare I.L.L.-ul așteaptă să se dărâme blocul ca să intervină ?
P. ROTARU
bd. Tomis 151, Bl. A 1 
sc. C, ap. 58 
Constanța

ni le pun la dispoziție organele de specialitate — de la începutul anului și pînă în prezent au fost înființate 13 unități prestatoare de servicii — pe ansamblul județului Hunedoara dezvoltarea prestațiilor de servicii nu ține nici pe departe pasul cu posibilitățile existente, cu cerințele mereu sporite ale populației. Această neconcordantă e-

Autobuzele I.R.T.A. se întorc de pe trasee pline cu aparate de radio și televizoare. cu obiecte de uz casnic, pe care cetățenii le a- duc Ia reparat la Cluj sau in alte orașe. Aflăm că rezolvarea acestei probleme preocupă conducerile celor două uniuni județene (U.J.C.M. și U.J.C.C.) ; prima va înființa o cooperativa al cărei profil să fie repararea obiectelor electro- casnice, iar Cea de-a doua — alte trei ateliere proprii în Mînăstireni. Poeni. So- meșul-Dej.O recentă consfătuire organizată de biroul Comitetului județean de partid Gorj a scos în evidență faptul că prestările de ser

vicii cerute prin specificul îndeletnicirii oamenilor din partea locului. Dacă, nu de mult, pe râurile care brăzdează din belșug județul, se roteau zi și noapte „turbinele" a peste 300 de mori de apă. în prezent funcționează cu mari întreruperi numai 30 ; nu e- xistă depît 13 boiangerii, 2 darace de lină, o singură tă- băcărie și nici o pivă, torcătoare de lină, nici un gater, etc.în urma consfătuirii a- mintîte, biroul comitetului județean de partid a constituit două colective, formate din cadre cu munci de răspundere ale consiliului popular județean, cooperației meșteșugărești.

în prezent colectivele nu și-au formulat concluziile definitive — înființarea pe teritoriul județului a încă circa 250 de secții și profile noi, inviorindu-se, in primul rind, cele care erau a- proape pe cale de dispariție. Ca problemă nerezolvată rămîne, în continuare, reparatul articolelor de uz casnic de folosință îndelungată. De cp 7 Cooperativele meșteșugărești nu dispun în prezent de nici o caravană sau atelier mobil care să execute aceste lucrări, în diferite comune ale județului. Iar cooperația de consum motivează că nu are meseriași pentru a crea asemenea ateliere.în ciuda cifrelor pe care

xistă îndeosebi in ce privește Cuprinderea teritorială și încadrarea unităților cu meseriași competenți. Din cele 45 comune existente în raza de activitate a cooperației de consum, 6 (printre care Băcia, Gurasada, Lelese, Mărtinești, Tomești) nu au nici o secție de prestări de servicii în foarte multe comune lipsesc secții de absolută utilitate : nu există cismării în 22 de comune, frizerii în 25 comune, iar croitorii în 30 comune — deși nu credem că trebuie să mai convingem pe nimeni de utilitatea lor. Tovarășul loan Onița. directorul compartimentului producție la IJECOOP, afirmă

că greutățile mari în satisfacerea acestor cerințe sînt legate de lipsa unor spații pentru ateliere și a unor cadre calificate ; dar slaba preocupare a conducerii IJECOOP pentru rezolvarea acestei probleme apare cu atît mai evidentă cu cit, anul acesta, au fost recrutați pentru școlarizare doar 24 de oameni : 6 frizeri, 9 croitori și 3 cismari etc. Probabil din această cauză și noile secții cu acest profil — considerate mai puțin rentabile decît alte activități — sint cuprinse în planul de perspectivă intr-un viitor mai îndepărtat, deși ele sînt solicitate cu insistență.Este îmbucurător faptul că multe C.A.P. din județ contribuie la satisfacerea cerințelor din mediul sătesc, prin atelierele și secțiile a- nexă, cu prestări de servicii către populație. în 11 genuri de activități, dominante fiind fierăriile, timplăriile, unitățile de zidărie sau confecții metalice. Am fost informați că inițiativa aceasta se va generaliza în viitor in a- proape toate comunele. Pentru repararea aparatelor de radfo, televizoarelor, a aparatelor electrotehnice de uz gospodăresc există unele, unități fixe de deservire la Ilia. Dobra, Certej. Teliuc și Ghelar. care — în lipsa unor caravane care să asigure depanarea pentru a- cest gen de obiecte și în restul satelor din județ — nu reușesc însă să rezolve problema. Nici perspectiva în această direcție nu prea se întrezărește a fi favorabilă. „Se află în discuție — după cum ne spunea Teodor Bîrlădeanu. șeful serviciului producție al U.J.C.M. — înființarea a încă unei unități fixe de

acest gen la Zam și reînființarea celei de la Sarml- zegetusa, care a fost închisă din lipsă de mijloace de •■transport".Ca urmare a acestei rețele nesatisfăcătoare, la care se mai adaugă —nu de puține ori — și slaba solicitudine a lucrătorilor, locuitorii multor comune din județ sînt nevoiți să se deplaseze la mari distanțe pentru aceste servicii. Este adevărat, că activitatea este îngreunată — mai ales pentru radio-receptoarele și televizoarele aflate în garanție — și de uzina „Electronica" București „Dosi conform H.C.M. 753/1965 șl a Instrucțiunilor de aplicare 800 A/1965 — ne arată Teodor Birlădeanu — uzina este obligată să asigure baremul necesar de piese de schimb (cum ar fi condensatori electrolitici, diverse tuburi electronice, rezistențe bobinate ' sau chimice și alte repere), ea nu face acest lucru. Sîntem puși adeseori în situația să purtăm oamenii pe drumuri sau să dăm negații posesorilor de aparate de radio sau televizoare". Recent. consiliul popular județean a organizat o consfătuire de lucru cu primarii comunelor, cu reprezentanții cooperației meșteșugărești și de consum, ai cooperativelor agricole de producție. în cadrul acestor consfătuiri s-a stabilit un plan de măsuri care vizează dezvoltarea unităților prestatoare de servicii și diversificarea lor, în funcție de cerințele cetățenilor.
Al. MURESAN
M. DUMITRESCU
S IONESCU 
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INTILNIREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

cu lucrători și cadre de conducere din industriile metalurgică 
și constructoare de mașini

(Urmare din pag. I)dentă pe care aceste importante ramuri ale industriei o vor cunoaște în actualul cincinal. Ca urmare a construirii și punerii în funcțiune, în perioada 1971—1975, a 120 de obiective metalurgice, producția de oțel a țării va ajunge, la finele cincinalului, la 9,6 milioane tone.Marile centrale industriale ale metalurgiei feroase și neferoase, ale produselor refractare de la Galați, Hunedoara, Reșița, Sla-• tina și Alba Iulia, precum și cele patru unități de cercetare și proiectare și trustul de construcții din sectorul metalurgic au prezentat cele mai noi realizări, care atestă stadiul actual al angajamentelor pentru ci'eșterea eficienței economice și îndeplinirea ’ planului a- nual și cincinal.Ministrul industriei metalurgice, Nicolae Agachi, precum și directorii centralelor, aflați la standurile special amenajate, prezintă cîteva realizări noi menite să contribuie la sporirea și diversificarea producției. Sînt prezentate, de asemenea, mărci de oțeluri care asigură 
o valorificare superioară a metalului, cît și introducerea în fabricație a unor agregate, utilaje și mașini de înaltă tehnicitate, proiecta
te și executate în sectorul metalurgic. în această direcție au fost obținute diverse tipuri de profile și țevi destinate industriei de autoturisme, autocamioane și autobuze, construcții de turbo-agregate și cazane de aburi cu parametri ridicați de funcționare. Ministrul metalurgiei arată că, pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin ministerului, pon ierea produselor siderurgice noi sau după tehnologii îmbunătățite, în totalul producției globale, urmează să crească de la 15 la sută, cît reprezintă în acest an, la mai bine de jumătate la finele cincinalului. Referindu-se la preocuparea întreprinderilor metalurgice pentru asigurarea într-o măsură tot mai mare a necesarului de piese de schimb, tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat conducerii ministerului, centralelor industriale, ca valoarea pieselor de schimb și a utilajului, care la ora actuală se ; mai importă, să fie acoperită prin* exportul unor produse similare realizate în țara noastră.în continuare sînt prezentate realizări ale institutelor de cercetări din domeniul metalurgiei. Este apreciat' randamentul ridicat al colbutorului pentru descărcarea vagoanelor cu minereu, cocs sau calcar — circa 30 de vagoane pe oră — conceput și realizat de specialiști din acest sector și instalat la combinatul de la Galați. Se recomandă să fie studiată posibilitatea realizării de instalații de acest gen necesare descărcării vagoanelor și la celelalte unități siderurgice, precum și dotarea porturilor cu instalații care să mărească viteza de descărcare a navelor. în fața machetei unei hale industriale prevăzută a fi construită din profile îndoite lucrate la rece, specialiștii arată că acest procedeu aduce o ecbnomie de metal de aproape 20 la sută, în comparație cu metodele folosite pînă acum. Secretarul general al partidului propune pro- iectanților, specialiștilor să se o- rienteze mai mult spre folosirea sticlei în construcția halelor industriale. în acest fel, paralel cu asigurarea unei productivități ridicate și obținerea unor însemnate econo

La unul din standuri, conducătorii de partid și de stat se intereseazâ de calitatea produselor

mii de metal, se asigură și condiții mai bune de lucru.în cadrul schimbului de părgri cu specialiștii referitor la studiile din domeniul metalelor neferoase și rare în vederea obținerii aluminei și din materii prime nebauxi- tice existente în țară, secretarul general a indicat ca stațiile-pilo.t pentru cercetare să fie amplasate în apropierea rezervelor de materii prime în zonele în care se vor construi noile obiective pentru prelucrarea aluminei. In același timp a recomandat conducerii ministerului, centralei industriale, cercetătorilor și specialiștilor să întreprindă măsuri pentru înlăturarea stagnărilor care mai au loc în producția Uzinei de aluminiu de la Slatina, prin găsirea unor metode rapide de remediere a avariilor atunci cînd acestea apar. în discuția avută pe tema construirii noii uzine de alumină ce se înalță la Tulcea, tovarășul Ceaușescu a subliniat necesitatea scurtării termenului de execuție. In continuarea vizitei, cercetătorii prezintă, realizări obținute în domeniul e- laborării de noi tehnologii care permit o folosire mai largă a bazei de materii prime -indigene, sarcină cuprinsă în directivele Congresului al X-lea, al realizării de noi mărci de oțeluri, aliaje și alte produse menite să contribuie atît la ridicarea eficienței economice, cît și la diminuarea importului. Printre altele, este prezentată macheta unei instalații de producere a gazului inert pentru tratarea termică a țevilor și produselor trase, instalație concepută de specialiști ai institutelor de cercetări metalurgice și de proiectări pentru laminoare introdusă în producție la uzinele „Republica". Se află expus, de aseme- riea, un generator pe bază de ultrasunete pentru laminarea țevilor, care asigură o înaltă productivitate, obținerea unor produse de calitate superioară.Siderurgiștii gălățeni sînt pre- zenți în expoziție cu cele mai recente produse ale marelui combinat : table și benzi laminate la rece, destinate construcției de caroserii auto, precum și diferitelor sectoare ale construcției de mașini, realizării de produse de uz casnic.
Sarcina autoutilării a găsit 
teren fertil în construcția 

de mașiniîn continuare se vizitează Expoziția de mașini-unelte, utilaje și instalații realizate prin autoutilare de către unitățile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini.Aici, conducătorii de partid și de ’ stat sînt întîmpinați de loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, de adjuncți ai acestuia, de directori generali ai centralelor industriale și grupurilor de uzine, de directori ai unor institute de cercetări, de cadre de Specialiști din această ramură.După cum se cunoaște, partidul și statul acordă o deosebită atenție industriei constructoare cfe mașini, ramură de bază a economiei naționale, dezvoltării cu prioritate a producției proprii de mașini și utilaje, 

Conducerea centralei informează, în continuare, despre măsurile luate în vederea sporirii de circa 3 ori în actualul cincinal a producției de piese de schimb, a asimilării de noi mărci de oțeluri și pentru reducerea cu circa 27 de kg a consumului de cocs pe tona de fontă. Apreciind aceste rezultate și preocupări, secretarul general al partidului subliniază necesitatea dezvoltării în continuare a producției în sectorul laminoare al uzinelor din Centrala siderurgică Galați.în discuțiile purtate apoi cu membrii conducerii centralelor industriale de la Hunedoara și Reșița, secretarul general le-a recomandat să acorde o atenție deosebită dezvoltării și modernizării u- zinelor de la Oțelul Roșu și Vlă- hița. Se recomandă ca Centrala siderurgică de la Hunedoara să urmărească permanent realizarea programului de dezvoltare a uzinei din Vlăhița, să acorde sprijinul tehnic . necesar rezolvării problemelor producției. în timpul vizitei, oaspeții se opresc la standurile cu- noile produse ale unităților Centralei industriei de țevi și trefilate — țevi inoxidabile cu largi domenii de utilizare în industria chimică, care vor permite înlocuirea importului de astfel de produse, precum și material tubular pentru forajul sondelor la mare adîncime.La standul Centralei industriei aluminiului e-ste prezentată o gamă largă de profile și țevi de aluminiu, destinate îndeosebi ^industriei constructoare de mașini și construcțiilor. Eficiența acestor produse rezultă cu multă claritate din faptul că valoarea lor este dublă față de cea a aluminiului turnat în lingouri.Printre noutățile Centralei de materiale refractare se disting produsele din betoane refractare supra- aluminoase, realizate după o concepție proprie, care înlocuiesc cărămizile refractare, scurtînd termenele de execuție a zidăriei și sporind, în același timp, rezistența cuptoarelor siderurgice.La sfîrșitul vizitei în pavilionul Ministerului Industriei Metalurgice, numeroși tehnicieni, ingineri, cercetători salută cu căldură pe secretarul general, pe ceilalți conducători de partid și de stat.

introducerii rapide și continue, în toate sectoarele de activitate, a tehnicii și tehnologiilor înaintate. Semnificativ pentru avîntul construcțiilor de mașini în noul pincinal este faptul că această industrie va fi reprezentată în 36 din județele țării.Sînt vizitate standurile expoziției însumînd o suprafață, de 2 800 mp, organizate pe centrale industriale și institute de cercetări și proiectări, pentru a permite aprecierea comparativă a realizărilor pe linia afltoutilării. Sînt expuse sute de mașini-unelte și utilaje, a- parate de măsură, control și automatizare, numeroase dispozitive și, scule, machete, desene, prospecte’ și fotografii. Unele exponate sînt 

grupate în standuri de prezentare a noutăților tehnologice, din anumite domenii de interes general, care se pretează la generalizare în cele mai multe uzine constructoare de mașini, realizate cu contribuția institutelor noastre de cercetări. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei - lalți conducători de partid și de stat sînt informați de modul în care se înfăptuiesc indicațiile privind realizarea programului de autoutilare în scopul reducerii importurilor de utilaje, prevăzute în planurile întreprinderilor. Ministrul construcțiilor de mașini arată că expoziția a fost organizată pentru a permite un larg schimb de experiență și cunoașterea reciprocă a realizărilor, pentru impulsionarea activității de autoutilare, în scopul dezvoltării mai accentuate în cincinalul actual a acestei acțiuni, care va duce la creșterea valorii mașinilor realizate cu posibilități proprii de la 245 milioane lei în 1970, la peste 800 milioane lei în 1975. Ea va fi vizitată de specialiști care lucrează în proiectare tehnologică, control de calitate, organizarea producției și a muncii, la dispoziția lor fiind puse fișe tehnice de prezentare a utilajelor realizate prin autoutilare, cataloage și prospecte. Toate acestea urmăresc dezvoltarea autoutilării.Secretarul general al partidului discută cu directorii generali ai centralelor industriale, grupurilor de uzine și institutelor de cercetări prezenți la fiecare stand, pe mulți dintre ei cunoscîndu-i din alte vizite de lucru sau la întîlnirile și consfătuirile inițiate sistematic de conducerea partidului cu cadrele din economie.La standul produselor Centralei de autocamioane și tractoare Brașov sînt prezentate oaspeților utilajele și dispozitivele care concură la aplicarea de procedee tehnologice moderne în această ramură. Multe din ele sînt puse în funcțiune pe loc. Specialiștii dau explicații asupra eficienței acestora, asupra caracteristicilor tehnico- economice de funcționare. Apreciind în mod deosebit unele exponate, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă generalizarea lor.în discuțiile cu specialiștii din întreprinderile producătoare de u- tilaje chimice și rafinării, .secretarul general pune în evidență necesitatea ca activitatea de autodo- tare să se desfășoare în mod organizat, să fie inclusă obligatoriu în planul întreprinderilor.Directorul general al centralei industriale relevă o serie de succese obținute de aceste întreprinderi atît în producție, cît și în acțiunea de autodotare.Un deosebit interes au stîrnit, în cadrul expoziției, produsele prezentate de Centrul de sudură din Timișoara. Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu este îritîmpinat de Traian Sălăjan, directorul institutului, și de inventatorul Alexandru Vas. autorul unui generator de plasmă cu focalizare magnetică și cu ad- misie suplimentară de gaz, invenție premiată cu Medalia de aur la Salonul internațional de la Viena. Acest procedeu de mare e- ficacitate economică a fost brevetat și acceptat în 16 țări din lume, printre care unele cu o experiență bogată în industrie, cum sînt Statele Unite ale Americii, Japonia, Republica Federală a Germaniei. Eficacitatea tăierii cu ajutorul plasmei este deosebită. La 1 009 de metri de tăieturi în oțeluri de 60 mm grosime se realizează o e- conomie de 500 000 de lei. ,în standurile institutului de cercetări tehnologice al ministerului se află o gamă largă de utilaje și mașini realizate prin autodotare, pentru secțiile de turnătorie și forjă. Specialiști prezintă tehnologii noi de turnare și formare, de tratamente, proiecte proprii de utilaje, un generator cu atmosferă controlată, realizat pfe baza indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul unei recente vizite făcute la uzinele „1 Mai'1 Ploiești.în standul acestei unități se relevă procedeul de cromare dură a pieselor mecanice, o invenție românească distinsă, de asemenea, cu Medalia de aur la confruntarea internațională. Tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază necesitatea ca’ activitatea științifică și de concepție să aducă o contribuție mai. substanțială la înfăptuirea sarcinilor pe care partidul le pune în domeniul autoutilării în perioada actualului plan cincinal. Este vorba de a aborda și re-’ zolva problemele tehnologice complexe, ceea ce va permite să nu mai recurgem decît în măsură minimă la import de licențe în domeniul turnătoriilor, sudurii, tratamentelor termice, mașinilor-unelte, la aplicarea metodelor moderne de control de calitate. Toate acestea pot fi rezolvate prin cercetarea de laborator, experimentare semiindustria- lă, proiectarea utilajelor speciale necesare aplicării noilor procedee. Este necesar ca institutele să execute proiectele și utilajele mai complexe care hotărăsc nivelul tehnologic și de fabricație al acestora.Vizita continuă la alte standuri. Oaspeții se opresc și urmăreșc cu interes utilajele în funcțiune expuse de Centrala de mașini-unelte și agregate, unde se află modele ale mașinilor agregate, primul centru de prelucrare mecanică realizat în țară.Vizita continuă la standurile Grupului de uzine „23 August" din

Secretarul general al partidului este informat asupra parametrilor tehnici și funcționali ai utilajelor expuseBucurești, centralele de utilaj petrolier, de mecanică fină. în discuția cu conducerea ministerului, tovarășul Ceaușescu dă indicații cu privire la dezvoltarea oțelăriei pentru producerea de scule.Atrag atenția în standurile expoziției mașinile și instalațiile industriei electrotehnice și electronice. Actualul cincinal reprezintă pentru aceste ramuri o nouă perioadă de dezvoltare a producției și de diversificare și modernizare a sortimentelor fabricate. Secretarul general al partidului apreciază preocupările colectivelor din aceste unități pentru realizarea unor instalații și u- tilaje menite să ducă la moderniza- ■ rea și automatizarea procesului tehnologic de fabricație Un aport deosebit la realizarea acestora a adus colectivul Institutului de cercetări și proiectări de specialitate, unitate fruntașă pe țară în întrecerea pe a- nul 1970 între institutele de cercetări și proiectări din întreaga țară. Se remarcă aparatura de încercare la tensiuni de 1—3,2 milioane volți, aparatura pentru verificarea comportării acoperirilor metalelor în condiții climaterice deosebite și altele. Sînt prezentate echipamente și mașini realizate prin autodotare de centralele de mașini și materiale electrotehnice, de automatizări și de centrala de electronică, jjrin- tre care agregatul pentru montarea automată a condensatorilor ceramici și instalații de simulare a echipamentelor de iluminat și încălzit vagoanele de cale ferată. Un loc deosebit în exponatele industriei electrotehnice îl o- cupă produsele Instituțului de tehnică de calcul, automatizare și e- lectronică, cum ar fi sistemele automate de culegere și transmitere a datelor, aparatura electronică pentru mărimi neelectrice, aparatura de control activ și echipamentele
După două luni, 

din nou în mijlocul
muncitorilorConducătorii de partid și de stat au fost apoi oaspeții muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor de la întreprinderea de piese de radio și semiconductori Băneasa, unde se realizează tranzistori, diode, ventile de putere cu siliciu, produse pe baza celor mai moderne tehnologii din acest domeniu. Prin contribuția adusă la realizarea importantelor obiective stabilite de partid și guvern în domeniul modernizării și automatizării producției — direcții principale ale progresului tehnic contemporan — întreprinderea și-a cîștigat un bun renume. Aici se realizează o gamă largă de semiconductori folosiți la sisteme de curenți purtători, la elemente de comandă și reglare automată a -proceselor de producție la furnale, cîmpuri de sonde, industriile alimentară și chimică, instalații dispecer pentru calea fe- 

de comandă numerică program pentru mașinile unelte.In discuțiile cu specialiștii din această ramură, tovarășul Nicolae Ceaușescu le recomandă acordarea în continuare a unei atenții deosebite pentru dezvoltarea cu prioritate a acestei ramuri, întrucît modernizarea tuturor proceselor de producție în industrie, în agricultură, în transporturi și telecomuni cații implică pătrunderea tot mai puternică a celor mai felurite aplicații ale electronicii în toate domeniile de activitate.Secretarul general, apreciind realizările obținute, subliniază importanța deosebită pe care o acordă conducerea partidului acțiunii de autoutilare, arătînd că aceasta trebuie să constituie o preocupare a fiecărei fabrici, fiecărei secții, fiecărui inginer și muncitor. Numai astfel se vor putea obține rezultate bune. Trebuie folosite cît mai larg capacitatea de creație științifică, spiritul novator al inginerilor și tehnicienilor, al oamenilor muncii din țara noastră. Se recomandă studierea în continuare a posibilităților pentru majorarea prevederilor inițiale, astfel încît să fie satisfăcut în proporție necesarul de utilaje proprii.Tovarășul Nicolae indicat ca la expozițiile prezente să fie organizate vizite ale specialiștilor din toate întreprinderile, din centrale și ministere, precum și ale studenților și cadrelor didactice din învățămîntul tehnic, pentru a prilejui cunoașterea nică a realizărilor, <‘ unui larg schimb de Producerea utilajelor, aparatajelor necesare economiei românești reprezintă o problemă centrală a activității noastre.

cît mai mare pentru nevoiCeaușescu a

temei- desfășurarea experiență., . mașinilor, ■ înzestrării

Și te-în
electroniștirată, la aparatele de măsură control, la radioreceptoare și levizoare, în tehnica de calcul.Sosirea secretarului general mijlocul acestui harnic și entuziast colectiv de muncă, al cărui oaspete a mai fost cu două luni în urmă, este întîmpinată cu aplauze îndelungi, cu urale puternice, expresie a sentimentelor de dragoste pentru partid, pentru secretarul său general. Se scandează „P.C.R.— P.C.R.", „P.C.R. — Ceaușescu". Un grup de tinere muncitoare oferă oaspeților buchete de flori.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat sînt conduși apoi de directorul întreprinderii, Lazăr Șandra, și Ion Bătrîna, directorul Centrului de cercetări, în laboratoarele centrale ale unității. Oaspeții sînt informați asupra ultimelor noutăți in creația specialiștilor da 

aici, despre preocupările privind diversificarea produselor în concordanță cu necesitățile economiei noastre naționale. Gazdele sînt bucuroase să raporteze că, în urma organizării muncii și a producției pe baza indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei din luna februarie, au fost înregistrate noi succese în îndeplinirea în mod ritmic a sarcinilor de producție, realizarea u- nor produse de cea mai bună calitate, comparabile cu produsele fabricate pe plan mondial. Cuvîn- tul de ordine — după cum subliniau specialiștii întreprinderii — este atingerea unui înalt indice de calitate. Pentru desfășurarea procesului tehnologic, la un nivel ridicat contribuie în cea mai mare măsură procedeele moderne însușite în ultima vreme, asupra cărora se dau largi explicații.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de caracteristicile noilor produse prevăzute a fi însușite în fabricație în cursul acestui an, de stadiul lucrărilor de investiții ale fabricii de circuite integrate, ce se află în construcție. Secretarul general al partidului recomandă colectivului de conducere al unității, celorlalți specialiști, conducerii ministerului, să acorde o a- tenție deosebită concentrării cercetării, prin folosirea celor mai buni specialiști care își desfășoară activitatea în prezent și în alte u- nități, inclusiv a unor fizicieni, matematicieni, chimiști, biologi, me- dici etc., împletirea muncii de cercetare cu realizarea de produse în pas cu cele mai noi cuceriri ale tehnicii mondiale, producția proprie de utilaje și aparataj. In acest sens, a indicat să se întocmească un plan de perspectivă, care să prevadă sporirea simțitoare a cercetării și producției, capabilă să răspundă solicitărilor economiei naționale aflate în plin proces de modernizare și, totodată, să se întocmească studiile necesare în vederea amplasării în această zonă a unui adevărat orășel al electroniș- tilor.întîlnirile de lucru ale conducătorilor de partid și de stat cu specialiști din domeniul industriilor metalurgice, al construcțiilor de mașini, dialogul fructuos pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a avut cu aceștia, indicațiile date și cu a- cest prilej, acum, la început de cincinal, constituie un sprijin prețios în activitatea viitoare a oamenilor muncii din aceste importante ramuri ale economiei noastre naționale pentru înfăptuirea exemplară a hotărîrilor celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român, menite să ridice România socialistă pe trepte și mai înalte ale civilizației și progresului.
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Criterii noi, experimentale, Ședința Consiliului Național
k.

MANIFESTĂRI CONSACRATE

in sistemul de verificare
al Radioteleviziunii

SEMICENTENARULUI PARTIDULUI

a cunoștințelor studenților
Prof. univ. dr. docent Constantin ANASTASATU

membru al Academiei de științe medicale

După cum se știe, în acest semestru universitar a fost introdus în mod experimental un nou sistem de verificare a pregătirii studenților in tot cursul anului, pe baza unui punctaj adaptat la specificul fiecărei discipline. La timpul potrivit am informat cititorii noștri despre prevederile noului sistem („Scînteia", 8675,23.1.1971) ; revenim în cele ce urmează pentru a prezenta citeva opinii întemeiate pe experimentul în curs.In esență, această metodă, aflată în curs de experimentare la numeroase facultăți din țară (și în două facultăți din Institutul medico-far- maceutic din București), constă, cum se știe, în aprecierea, altfel spus în „punctajul" zilnic, bisăptămînal sau săptămînal, al activității desfășurate de studenți, în cadrul lucrărilor practice și stagiilor clinice sau de teren, și a| modului cum își în- sușesfe cunoștințele practice și teoretice predate la curs sau in diverse alte forme de învățămînt. In același timp însă, sistemul punctajului în cursul anului permite și ceea ce nu era realizabil la examenul de sfîrșit de an, anume o apreciere a studentului nu numai sub raportul cunoștințelor, ci și sub raportul comportării sale generale, al aptitudinilor lui pentru profesiunea aleasă, al calităților sale intelectuale, al pregătirii sale ideologice și cetățenești. Tocmai în această perspectivă mai largă, dar foarte concretă, consiliile profesorale ale celor două facultăți din institutul nostru care experimentează, în acest semestru, verificarea cunoștințelor prin sistemul punctajului (Pediatria ■ și Farmacia) și Senatul I.M.F. București au elaborat criterii de apreciere bine gîndite ale fiecărui gen de activitate practică și ale probelor de control al însușirii cunoștințelor. Mai important însă decît aceasta ni se pare asigurarea condițiilor de aplicare a metodei în așa fel îneît rezultatele să fie concludente și să permită o decizie de generalizare. Fără îndoială, garanția experimentului o constituie. în primul rînd, conștiința profesională a cadrelor didactice. de care nu avem nici un motiv să ne îndoim. La ea contribuie, în aceeași măsură, și conștiința datoriei de a învăța, pe care studenții noștri o au in imensa lor majoritate. Dacă semnalăm, totuși, posibilitatea unor pericole de formalism sau de alunecare pe căi de minimă rezistență, o facem în scop profilactic, pentru acea minoritate de cadre didactice și de studenți care, avînd în obiectivul imediat dorința de popularitate sau de a obține notele necesare pentru bursă, pierd din vedere obiectivul principal al muncii lor. care este pregătirea temeinică în cariera aleasă.După părerea mea. cele dintîi pericole care pindesc experimentul a- mintit — pericole care vor trebui să

fie evitate cu orice preț — sînt cele de a acorda puncte in, mod inechitabil ori cu prea mare generozitate, sau de a „vina" puncte cu orice chip. Mai ales dacă, așa cum se preconizează. punctajul total, transformat în note clasice, gr urma să aibă o greutate mai mare decît pînă acum în aprecierea finală, mergind pînă la scutirea de examen. In această privință ar fi, credem, indicat ca, cel puțin o perioadă de timp, examenul de sfîrșit de an să răminq obligatoriu. Pentru studentul bine „punctat" examenul nu va constitui
Puncte de vedere

o greutate, iar pentru cel mediocru va continua să fie o necesitate. Apare. în schimb, oportun ca studenții care au întrunit un punctaj superior să fie scutiți de proba practică a examenului final, iar cei care nu au întrunit punctajul minim stabilit să nu fie primiți la examen. In strînsâ legătură cu cele a- mintite mai sus ar trebui să se evite, cred, de asemenea, exagerarea sub orice formă a probelor de control care ar putea să-i facă pe studenți să neglijeze unele activități în vederea pregătirii pentru altele. Pregătirea ritmică se cuvine să intre în o- bișnuință ca o activitate curentă de învățămînt, iar studenții să fie gata să răspundă orieînd. oral sau scris, la citeva întrebări bine alese, de control.Este de la sine înțeles că verificarea și aprecierea prin punctaj a cunoștințelor în cursul anului presupun și un contact mai stfîns între cadrele didactice și studenți în procesul instructiv-ediicativ și o cunoaștere mai apropiată Și cit mai integrală a studenților din partea celor care îi verifică și!? apreciază. Pentru că ni se pare că intervenția cadrelor cu experiență și a șefilor de disciplină și de catedră în controlul continuu al acestei activități și al verificării și aprecierii de care vorbim se- impune să se facă mai constant și mai intens resimțită decit pînă acum. Răspunderea unei cîntă-

rîri rit mai exacte a cantității și mai ales a calității cunoștințelor și a capacității de a le valorifica in practică. pe care o cerem studenților, implică și răspunderea transmiterii unor cunoștințe care să corespundă exigențelor unei astfel de cîntăriri. In această privință, credem că sistemul punctajului va constitui nu numai pentru studenți un stimul permanent la învățătură, ci va reprezenta și pentru cadrele didactice un sistem de orientare sau de autocontrol. asupra căruia nu s-a atras suficient atenția. Mi se pare firesc și necesar ca punctajul «ă nu fie privit numai în forma ci și. mal ales, în conținutul său. adică să nu fie considerat ca o formalitate contabilă, venită să încarce o muncă didactică și așa destul de încărcată, ci ca un instrument de investigație dinamică a pregătirii studenților, deci, în ultimă analiză, a eficientei predării. menit să realizeze perfecționarea continuă, „din mers", atît a uneia, cît și a celeilalte.Și încă un fapt. Pentru ca experimentul să fie concludent, consider că se impune, și nu în ultimul rînd, ca sistemul punctajului să fie aplicat în mod real, cu toată seriozitatea și cu toate consecințele pe care le implică. el neavînd în vedere alt obiectiv decit acela al creșterii eficientei învățămîntului. După părerea mea. o experimentare fictivă a unei metode despre care se știe de la început că nu se aplică „de adevărat", cu consecințe reale în notarea la examenul final, ar afecta inevitabil confidența rezultatelor și valabilitatea concluziilor și a deciziilor care ar urma să se bazeze pe ele. Pe de altă parte, studenților nu trebuie să li se dea senzația că sînt supuși unui experiment. pentru că. în fond, principiul verificării cunoștințelor în cursul anului nu este deloc nou, iar ■ sisteme asemănătoare punctajului au existat și există de mult ca o obligație de la sine înțeleasă, atît a cadrelor didactice, cît și a studenților. Studenții, urmăriți prin punctaj, ar trebui. în principiu, să dea rezultate mai bune la examenele de sfîrșit de an — deci n-au de ce să se plîngă. Cei neurmăriți prin punctaj nu sînt scutiți nicidecum de obligația studiului individual în tot cursul anului. deci nu se pot considera nici avantajați, nici dezavantajați față de colegii lor.Noul sistem de verificare și de ridicare a eficientei muncii de pregătire a studențiloV vine. total în sprijinul concepției după care controlul continuu al practicii șî tal însușirii cunoștințelor constituie o condiție de bază, dacă nu chiar cheia bunelor rezultate în formarea de cadre temeinic pregătite, inclusiv de medici și farmaciști capabili să se integreze — așa cum ne-o cere partidul — din prima zi în producție, respectiv în procesul de îngrijire și apărare a sănătății populației.

Vineri a avut loc ședința Consiliului Național al Radioteleviziunii. în cadrul ședinței a fost dezbătut programul de emisiuni pe perioada 18 aprilie—15 mai prezentat de Radiodifuziunea și Televiziunea Română. Membrii consiliului au făcut numeroase recomandări și propuneri de îmbunătățire a conținutului și structurii emisiunilor.De asemenea, au' fost examinate propuneri privind introducerea în viitor a programului I de televiziune în cursul dimineții, generalizarea și profilul programului II. precum și proiectul de decret privind organizarea și funcționarea Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune.In aceeași ședință a fost prezentată și discutată informarea cu privire ■ la sporirea volumului de emisiuni în limbile naționalităților conlocuitoare la radio și televiziune și îmbunătățirea difuzării acestora.La discuții au luat cuvîntul : nest Breitenstein — redactor-șef junct al ziarului „Neuer Weg“, Dumitrescu-Bușulenga, profesorUniversitatea din București, vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor, vicepreședinte al Consiliului Național al Radioteleviziunii Române, Eugen Barbu, scriitor, redactor-șef al revistei „Săptămîna culturală a Capitalei", Alexandru Hrișcă, pre- ’ ședințele Comitetului sindicatului al Uzinelor „Electronica", Nicolae Dinu — secretarul Comitetului de partid din comuna Snagov, Nicolae Gavri- lescu, vicepreședinte al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindi-
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catelor din România, Octav Enigă- rescu, directorul Operei Române din București, Mircea Drăgan, regizor, secretar general al A.C.I.N., Liviu Ciulei — regizor, director al Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra", Gheorghe Hiotu, directorul întreprinderii agricole de stat Giurgiu, Alexandru Ivasiuc, scriitor, secretar al Uniunii Scriitorilor, Ecaterina Oproiu, redactor-șef al revistei „Cinema", cronicar de televiziune, general-loco- tenent Ion Coinan, adjunct al ministrului forțelor armate, Mircea Ma- lița, ministrul învățămîntului, Ion Dumitrescu, președintele Uniunii compozitorilor, Paul Schuster, scrii- Consiliului nățiofialita- Gheorghiu, Institutuluitor, vicepreședinte al oamenilor muncii de* te germană, Mihnea prim-vicepreședinte al român pentru relațiile culturale cu străinătatea, Gheorghe Petrescu, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Eugen Mareș, adjunct al ministrului sănătății, Domokoș Geza, scriitor, director al Editurii „Kriterion", vicepreședinte al Consiliului Național al Radioteleviziunii Române. Anghel Alexe, președintele Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport. S-a dat citire scrisorii tovarășului Ion Vințe, vicepreședinta al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, care n-a putut lua parte la ședință.In încheiere a luat cuvîntul tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Național al Radioteleviziunii Române.

ZILELE DRAMATURGIEI

ORIGINALE
Spectacolele de vineride ieri al și con- teatru în-

CLUJ (Corespondentul „Seinteii"). Vineri s-au deschis lucrările sesiunii științifice a unităților de cercetare din Cluj ale Academiei Republicii Socialiste România, ale Academiei de științe sociale și politice, Academiei de științe medicale, Academiei de științe agricole și silvice, sesiune dedicată împlinirii a 50 de ani de la crearea partidului.Ședința festivă de comunicări a fost deschisă de acad. Raluca Ripan care, în cuvîntul său, a relevat aportul oamenilor de știință clujeni la dezvoltarea științei românești, a economiei și culturii socialiste. Participanții au ascultat apoi expunerea tovarășului Aurel Duca, prim-secre- tar al Comitetului județean de partid Cluj, despre „Făurirea Partidului Comunist Român și. însemnătatea sa istorică".în continuare, colective conduse de personalități marcante ale vieții științifice clujene, printre care acad. Constantin Daicovlciu, acad. Emil Pop, acad. Tiberiu Popoviciu, prof, dr. docent Octavian Fodor, membru corespondent al Academiei, prof. dr. docent Vasile Velican, membru corespondent al Academiei, și Emil Ne- gruțiu, profesor emerit, au prezentat comunicări științifice.în încheierea adunării festive, participanții au adoptat textul unei telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune, printre altele: „Permițeți-ne, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, Să na exprimăm via noastră recunoștință pentru înalta apreciere pe care partidul și dv. personal o acordați științei și oamenilor de știință, pentru condițiile minunate create muncii și vieții noastre. Sîntem ho- țărîți să aducem o contribuție tot mai însemnată la dezvoltarea economiei, științei și culturii românești, să legăm și mai strîns cercetările noastre de necesitățile producției materiale, ale vieții sociale, politice și dezvoltării conștiinței socialiste a oamenilor muncii din patria noastră. La această glorioasă aniversare încredințăm conducerea partidului, pe dv. personal, mult stimate tovarășe secretar general, că toți oamenii de știință și Cercetătorii își vor îndeplini în mod exemplar mărețele sarcini pe care conducerea partidului și statului, poporul din care facem parte și pe care îl slujim, le trasează activității de cercetare, astfel incit să contribuim și mai eficient la progresai socialismului în România, să înălțăm mai sus tradițiile valoroase ale științei și culturii românești".. După-amiază s-au desfășurat lucrările pe secții, în program figurînd peste 100 de comunicări.
★Sub egida Institutului de cercetări în construcții și economia construcțiilor — I.N.C.E.R.C, — din București, a avut loc, vineri, o sesiune științifică jubiliară, organizată în cinstea semicentenarului Partidului Comunist Român.La sesiune a luat cuvîntul ing. Matei Ghigiu, ministrul construcțiilor industriale..Intr-o atmosferă însuflețită, cei prezenți la manifestare au adresat o tșlegramă Comitetului Central alW’*
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Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care s* spune : Animați de un fierbinte patriotism, noi, participants la sesiune, asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu. de adeziunea noastră deplină la înaltele idealuri comuniste, la politica internă și internațională a țării noastre și ne angajăm ca, alături de întregul popor, să contribuim cu toate forțele noastre la realizarea mărețelor obiective înscrise în cincinalul 1971—1975, in care am pășit.
★In cinstea semicentenarului Partidului Comunist Român, Institutul de cercetări, studii și proiectări silvice a organizat, vineri, o sesiune festivă de referate științifice. Au fost prezentate comunicări infățișînd rezultatele și preocupările cercetătorilor pentru apărarea, conservarea și dezvoltarea fondului forestier, pentru sporirea eficienței gospodăririi pădurilor.Participanții la sesiune au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, jn care își exprimă adeziunea totală Ia politica promovată de partid și recunoștința pentru condițiile create activității de cercetare și proiectare, precum și hotărîrea de a depune eforturi susținute pentru propășirea cercetării științifice și proiectării în domeniul silviculturii, m scopul conservării, dezvoltării și valorificării cit mai raționale a fondului forestier al patriei noastre.
★ (corespondentul Apostol).CONSTANȚA„Scînteii", Radu _________ _în Sala sporturilor din Constanța, peste 3 000 de tineri din întreprinderile industriale, portul maritim, elevi și studenți din municipiul și județul Constanța s-au întîlnit vineri după- amiază cu tovarășul Vasile Vilcu. prim-secretar ai Comitetului județean de partid, care le-a vorbit despre însemnătatea istorică a creării P.C.R. și participarea tineretului la mișcarea muncitorească și democratică din România, despre contribuția tineretului la construcția socialistă în patria noastră. în încheierea întâlnirii a fost prezentat un program artistic. * s
*TIMIȘOARA (corespondentul „Scîn- teii“, Cezar Ioana). — In cadrul manifestărilor organizate în județul Timiș în întîmpinarea semicentenarului partidului, vineri a avut loc la Lugoj o întîlnire a tinerilor din întreprinderile și instituțiile orașului cu tovarășul Iosif Bayerle, membru al C.C. al P.C.R., președintele colegiului județean de partid. Vorbitorul, vechi militant al clasei noastre muncitoare, a-înfățișat momente din lupta P.C.R. pentru eliberarea socială și națională a patriei, pentru făurirea societății socialiste pe pămîntul României, evocînd episoade din activitatea comuniștilor, a oamenilor muncii din Banat, fără deosebire de naționalitate, închinate înfăptuirii politicii marxist-leniniste a partidului nostru.

surprize — din „Cîteva palme false", cea mai rezistentă componentă a tripticului, examen ironic retrospectiv al unor amăgiri amare pe care le-am putea ocoli dacă am fi mai lucizi, cînd sîntem tineri.„Cafea Ness cu a- proximații", un simplu scheci, a fost depășit, valorificat de viziunea grotesc-tragică a interpretării, interesant și eficace construită

sonalității, dar aspirînd — cu sorți de izbîndă ori fără — Ia regăsirea de sine, ceea ce pentru actori înseamnă totdeauna un material uman interesant. Regizorului Ion Maximilian i-a convenit să expună condensat și direct răspunsul la întrebarea din titlu și să monteze — cu ajutorul inspirat al scenografei Elena Forțu — un spectacol coerent și unitar nu atît în substanță, cit stilistic, ca». _ eleganțăr^ulori discrete, rafinament al umorului.Mărturisirile, revelațiile dure și împăcarea gingașă din „Lohren- grin sau plăcerea zorilor" sînt susținute ca un duel al patimei și inteligenței, cu fine in- serturi psihologice, de către Agatha Nicolau și Romei Stănciugel, doi actori maturi, si- luetînd două penumbre pe albul mat al încănerii. Tot Agatha Nicolau — de dată cu unele excentricități în joc, alter- nind firescul — susține, împreună cu Longin Mărtoiu, artist de temperament, conflictul traversat mereu

Pe afișul festivalului cursului d# chinat semicentenarului partidului a figurat :• „CINE EȘTI TU?“, un triptic de PAUL EVERAC, realizare a TEATRULUI DE DRAMĂ ȘI COMEDIE DIN CONSTANȚA (regia : Ion Maximilian. Scenografia : Elena Forțu. Interpreți : Agatha Nicolau, Ileana Ploscaru, Romei ' Stănciugel, Longin Mărtoiu și s Mircea Copștantines- ‘cu-Govora).Prezența a trei piese scurte pe afișul „Zilelor dramaturgiei originale" amintește că și lucrarea într-un act poate inspira spectacole profesioniste de valoare' dacă e scrisă profesional. Tripticul „Cine ești tu 7“ s-a constituit ca o reușită, care a interesat întîi Teatrul Național din București, apoi. în a- cest an, i-a solicitat De artiștii Teatrului din Constanta. Ei au aflat aici trei mici drame ale identității, adică ale unor existente traumatizate de neîncredere, oameni deficitari sub raportul per-

de către Ileana Pios- . catu și '.\i:r<< 4 Con-.- stantinescu-Govoro. •Spectacolul în întregul său s-a ilustrat ca un agreabil concert de cameră, cu instrumente bine acordate, tonalități și ritmuri puse la punct, cu un dirijor virtuos.
Valentin SILVESTRUProgramul de astăzi al festivalului :astă-cinema

(Urmare din pag. I)
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respectate întocmai o- montaj. să se efec- încercări finale cores-

*
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• Zestrea domniței Ralu:
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
• Haiducii Iul Șaptecai: LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, EXCELSIOR — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
8,30; .10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30.
• Haiducii Iul Șaptecai; Zestrea 
domniței Ralu: FAVORIT — 9; 
12,30; 16; 19,30.
» Mihai Viteazul: BUCEGI — 
10; 15,30; 19,30, GIULEȘTI — 15,15;
19.15, MIORIȚA — 10; 14,30; 18,30, 
ARTA — 10,30; 14,30; 19.
• Poienile roșii: CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45: 21.
■ Doar un telefon: FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
e Butcb Cassidy și Sundance Kld: 
BUCUREȘTI — 8; 10; 12,15; 14,30; 
16,45: 19; 21,15.
• Secretul din Santa Vittoria
VICTORIA — 8,30; 11,30; 14,30
17,30; 20,15, FLOREASCA — 15
18' 20 45.
• 'străinul — 9,30; 18,30, Dragostea 
lui Alioșa — 13,30, 16 : CENTRAL.
• Program pentru țopii — 9—16 
în continuare; Directorul nostru — 
18.30; 20,45: LUMINA.
• Tom și Jery — 9, Sintbad mari
narul — 10.30; 12,30; 14,30, Harold 
înfruntă pericolul — 16,30, Pro
gram de scurt metraje — 18,45, Mi
nisterul groazei — 21: CINEMA
TECA (sala Union).
• Anaconda, 800 de leghe pe A- 
mazoane: TIMPURI NOI — 9,15—
18.30 în continuare.
• Cei trei care au speriat Vestul 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30;
18,15: 20,30, MELODIA — 9; 11 
13,30; 16; 18,30; 20,45, GLORIA 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15, 20,30.
• Adio, Granada ! GRIVIȚA — 9
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11; 13,30; 16; 18,15,
20,30.
• Trec zilele: ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
• Trandafiri roșii pentru Ange
lica: BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,30. 
FLACARA - 15,30; 18; 20,15.
• Los Tarantos: DACIA — 8,30—
20.30 în continuare.
• îngerii negri: LIRA — 15,30; 19.
• Clanul sicilienilor: UNIREA —
15,30; 18: 20,15, PROGRESUL — 
15.30; 18; 20,15.
• Ultima relicvă: DRUMUL SA
RI! - 15 30: 17,45; 20.
• Bănuit e mortul: FERENTARI
- 15,30; 17,45; 20.
• Un Italian tn America: PACEA
- 15,45; 18.
• începutul: PACEA — 20.
• Cinci pentru infern: CRÎN-
GAȘI - 15.30; 18; 20.15, VITAN — 
15,30: 18: 20,15.
• Prețul puterii: AURORA — 9;
11.15, 13.30; 15,45; 18; 20,15, VOLGA
- 9; 11,15; 13,30, 15.45; 18,15; 20.30 
TOMIS — 9: 11,15: 13,30; 16: 18.15:
20.30.
• Romeo șl Julleta: VIITORUL — 
16; 19,30.
• Mexic ’70: MOȘILOR — 15;
16,45; 18.45: 20.45.
• Vagabondul: MUNCA — 15.30;
19.15,
• Genoveva de Brabant: COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
• Renegata: RAHOVA 
18; 20,15.
• Mayerllng: LAROMET - 15.30:
18.30.

15,30:

T—

(Agerpres)

al cărților noastre
(Urmai e din pag. I)

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român): Con
cert simfonic. Dirijor: Erich Ber- 
gel. Solist: Daniil Safran (U.R.S.S.) 
— 20.
• Opera Română: Liliacul — 19,30.

Cara- 
faci

• Teatrul Național ,,I. L. 
glale" (sala Studio): Să nu-ț.i 
prăvălie cu scară — 20.
• Teatrul de Comedie: Cher 
tolne — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu 
eureanu): Play Strindberg — 20;

An-

Bu-
Mă-

« „TIMP și ADEVĂR" de Eugenia Bu- suioceanu, în interpretarea Teatrului Mic.• „OMUL CARE...'* de Horia Lovinescu, în interpretarea Teatrului Stat din Ploiești.
(sala din str. Alex. Sabia): Gluga 
pe ochi — 20.
• Teatrul „C.I. Nottara" (sal» Ma- 
gheru): Cînd Luna e albastră — 
19,30; (sala Studio): Schimbul — 20.
• Teatrul Giuleștl: Gilcevile din 
Chioggia — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei): Mlul Cobiul — 10.
• Teatrul evreiesc de stat: Pe 
placul tuturor — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„ion Vasilescu": Mlni-Jazz cu 
maxi haz — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzicai „C. Tă- 
nase" (sala Savoy): Bimbirică — 
19.30; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174): La grădina „Cărăbuș" — 
19,30.
• Circul „Globus": Spectacol pre
zentat de Circul din Moscova 
10; 19,30.

cunoscute în fiecare întreprindere, iar pentru înlăturarea lor comitetele de direcție, organizațiile de partid și sindicale dispun de o largă paletă de posibilități de natură politică, tehnică și organizatorică.Nu de puține ori, cind un produs nu corespunde exigentelor beneficiarului, este adusă în discuție. înainte de orice, calitatea execuției lui. cu toate că la baza obiecțiilor cumpărătorului stau aspecte care vizează și calitatea concepției tehnice. Or. este clar oricui că un produs conceput prost, cu performanțe depășite, chiar dacă este executat ireproșabil, nu poate fi socotit de calitate, competitiv. Serviciul pe care îl aduce beneficiarului nu este la nivelul exigențelor lui, ale tehnicii actuale. Nu intîmplâtor, legea calității obligă conducerile centralelor industriale, ale întreprinderilor să ia din timp toate măsurile necesare în vederea realizării de produse noi și modernizarea celor existente, să introducă în fabricație numai produsele o- mologate. Poate fi considerat de calitate un vagon de marfă care depășește cu sute de kilograme greutatea proprie prevăzută în normele internaționale și are o sarcină utilă cu 2—3 tone mai mică ? Sau un autocamion care are un consum de benzină la 100 de km. cu citeva zeci de procente mai ridicat față de cel existent pe plan mondial și un coeficient de tară mai scăzut ?Dacă asemenea exemple întîlnim in unele întreprinderi constructoare de mașini, aceasta se datorește, în

principal, insuficientei atenții care se acordă uneia dintre cerințele majore ale progresului _ tehnic : accelerarea ritmului de înnoire a fabricației. Apare astfel de maximă importanță faptul că, pentru prima dată, actualul plan cincinal este însoțit de un program precis care cuprinde nominalizarea produselor noi și a sarcinilor de calitate. Bunăoară, în acest an industria con-

riale la nivelul calitativ prevăzut în documentația de execuție este socotită drept una din sarcinile mai puțin importante. Ce eroare gravă, ce practică păgubitoare ! Rebuturile, declasările, remedierile, stocurile de produse fără desfacere asigurată — datorită calității necorespunzătoare — sînt doar cîteva din elementele care intră în cota parte de tribut ce se plătește unui asemenea act ' de su-

structoare de mașini va trebui să realizeze peste 20 la sută din întreaga producție sub formă de sortimente noi și modernizate. Esențialul este, insă, ca aceste programe să fie riguros urmărite, ca ministerele și centralele industriale să le îndeplinească integral și la timp.Dacă pe baza unui proiect prost conceput, învechit, nu se poate fabrica un produs competitiv, de calitate, în aceeași logică firească putem afirma că nici din materie primă necorespunzătoare nu poate fi realizată o marfă bună. în ciuda acestui fapt, într-o serie de întreprinderi, asigurarea cu materii prime și mate-

perficialitate. Amintim, de pildă, că introducerea în fabricația mobilei la combinatele din Arad și Caransebeș a unor cantități de P.A.L.. placaj și cherestea de calitate inferioară sau cu umiditate ridicată a dus la pingerea a 10—15 Ia sută din niturile de mobilă controlate.Sînt și cazuri cind, deși se nește de la o concepție bună aprodus, aceasta începe să fie deteriorată cind se trece la fabricația de serie deoarece nu se asigură condiții corespunzătoare de execuție. Astfel a apărut și se menține în unele întreprinderi o practică anti- econontică și antitehnică — și anu-

res- gar-por- unui

me, acordarea de derogări de la tehnologia de execuție, nerespectarea ei. Rezultatul ? Se recurge la improvizații, se înlocuiește o tehnologie modernă, riguros elaborată, cu una tradițională, care nu dă prea mare „bătaie de cap". Așa se explică, de pildă, calitatea necorespunzătoare a unor cutii de viteză pentru autocamioane (numai în anul trecut s-au defectat aproape 2 000 de bucăți) livrate de Uzina de piese auto din Colibași. Nu puteau fi prevenite defecțiunile, nu putea fi scutită uzina de plata celor aproape 4 milioane lei bonificații 7 Practica arată că da. Numai că pentru aceasta nu trebuia să se încalce rigorile tratamentului termic, trebuiau să fie perațiunile de tueze probe și punzătoare.Calitatea produselor este hotărîtă înainte de toate de activitatea practică. concretă, a tuturor lucrătorilor din fiecare întreprindere, indiferent că lucrează la concepție sau nemijlocit în procesul de producție. Ea trebuie să fie considerată în fiecare întreprindere ca o îndatorire cetățenească a fiecărui om al muncii, ca o cauză generală a întregului colectiv Prin acțiuni susținute, perseverente — nu prin campanii — prin măsuri eficiente și operative, la aplicarea cărora să fie antrenată întreaga masă de salariați. progresele în ridicarea calității produsejor vor fi tot mai rapide. în folosul întreprinderii. al societății noastre, al fiecăruia dintre noi.

ideal care a ■ însuflețit întotdeauna cultura umanistă : universalitatea ființei umane, sentimentul de stăpîn al vieții și nu de rob al ei.în centrul preocupărilor unei literaturi eare-și declară deschis și cu mîndrie angajarea, considerînd că tocmai această angajare ii conferă autenticitatea, originalitatea și libertatea, nu poate, sta decît omul, cu universul nelimitat al preocupărilor sale, cu istoria complexă, inepuizabilă a devenirii sale.Așa cum spuneam la începutul acestor însemnări, firul roșu — de atitea ori roșu de singe ! — care străbate și oetermină profilul acestei jumătăți de veac este lupta comuniștilor pentru smulgerea României din înapoierea seculară, cîști- garea adevăratei independențe naționale. Este un adevăr de mult intrat în conștiința întregii națiuni, iar literatura, arta sînt expresia înaltă a acestei conștiințe.In lumina acestui adevăr trebuie să recunoaștem că literatura noastră mai are mult, foarte mult de făcut, pentru ca această luptă, hotărîtoare pentru evoluția României, să-și aibă romanele, filmele, piesele de teatru, care să imortalizeze — nu ca într-un muzeu al amintirii 1 — ci ca o trăire vie și pasionantă a destinului miilor de oameni, care n-au precupețit nimic : libertate, viață, fericire personală, pentru a pregăti „zorile care cîntă", cum splendid spunea un scriitor comunist francez, Înainte de-a păși în fața plutonului de execuție.Aici, în această zonă de viață, de un dramatism incomparabil iși ’ găsește aplicarea și acel vechi deziderat al bătrinului nostru cronicar : „Cu cele trecuta să precepem cele viitoare". Cu atit mai mult cu rit acest trecut de luptă nu e un proces incheiat, pietrificat. El se prelungește cu mii de antene vii, cu invățămintele biruințelor și eșecurilor sale în prezent, îl luminează, îl explică de multe ori, ii determină.Desigur, au fost multe cauze care au întirziat apariția acelor cărți care să consemneze, cu febra aceea polemică, în focul bătăliilor de clasă, momentele ei culminante, hotăritoa- re. Uneori rostogolirea evenimentelor, tensiunea maximă. încordarea nu alcătuiesc și nu pot alcătui cadrul cel mai propice făuririi unor opere de largă respirație, de meditație complexă asupra istoriei trăite. Trebuie insă spus că cei mai buni scriitori români — aceia a căror legătură cu poporul care i-a născut nu a slăbit niciodată, acei scriitori pentru care arta lor și datoria de-a participa la luptele sociale constituiau un tot unitar și fertil au fost prezenți prin articole, luări de poziție, afirmînd prin aceasta apartenența lor la lungul șir de înaintași, prezenți cu scrisul și fapta în momentele cruciale ale istoriei românești.Nici mai tîrziu. e adevărat, lupta comuniștilor nu și-a găsit întruchiparea în opere demne de ea. Cred că la aceasta a contribuit, printre alți factori, o anumită tendință a criticii și teoriei literare din acea vreme, care, schemriizînd la extrem, făcînd confuzia regretabilă între viziunea filozofică, esențială, și/necesități propagan-

distice reale, propunea despre omul comunist o imagine bine intenționată, dar pînă la urmă simplificatoare, tocmai pentru că îl dezbrăca de trăsăturile sale omenești unice, irepeta- bile. Sau îl reducea la o singură postură : aceea de erou care suportă schingiuirile, fără să scoată o vorbă. Activitatea multiplă a acestor oameni care iși închinau întreaga viață cauzei generale a proletariatului era astfel redusă la postura de victime ale unui aparat sîngeros de represiune. Acesta însă e numai un aspect și îndrăznesc să spun că nu cel mai important ! Pentru că în anii aceia, în condițiile unei reprimări făcute chiar împotriva spiritului „legalității" burgheze, cu mijloacele fascismului care începeau să pătrundă, comuniștii au fost legați cu mii de fibre de viața zilnică a poporului : erau fii, soți, părinți ; sufereau și se bucurau, ca orice om, de suferințele și bucuriile — chiar precare — ale existenței. Luptau nu numai cu poliția, ci și cu ei înșiși, căutau să învețe, să înțeleagă, și nu pe băncile școlii sau în tihna vătuită a bibliotecilor ; erau într-un cuvînt oameni cărora li se putea aplica adagiul clasic : sînt om și nimic din ceea ce’e omenesc nu mi-e străin. Aceasta constituia măreția lor. Sînt convins că arta, literatura pot și trebuie să redea a- ceastă imagine, atît de bogată în diversitatea ei, în diversitatea caracterelor, a temperamentelor, a inteligențelor, a ciocnirilor, a unei zguduitoare fraternități bărbătești. Pentru că numai astfel se va putea înțelege de ce, intr-un moment cînd țara se găsea pe marginea prăpastiei, cînd însăși existența istorică a națiunii era primejduită, în acea vară de foc a anului 1944, poporul român a urmat fără șovăire partidul comunist, pecetluind prin aceasta începutul istoriei sale noi. într-o paranteză aș vrea să notez aici că nici acest mofhent, momentul revoluției naționale, nu și-a găsit încă expresia esențială în arta noastră, cu toate cărțile sau filmele, unele remarcabile, consacrate lui. Nu pledez pentru opera „evenimentului", deși — ca orice structură estetică — și acest tip de literatură sau artă își are viabilitatea infirmată sau confirmată de talent, de forța înțelegerii. Cred că esențial e altceva : tipul uman cel mal frecvent în literatura mondială e acela asupra căruia istoria, societatea, natura se exercită ca niște forțe dușmane, distrugătoare înfrîngîndu-1 sau obligîndu-1 la renunțare, la adaptare pasivă, resemnată. Lupta neîntreruptă a comuniștilor, care alcătuiește un tot dialectic, a creat omul cuceritor, omul creator de_ destin. Rindurile acestea au vrut să consemneze conștiința unei datorii pe care literatura și arta o au de acoperit: pasionant teren de investigație creatoare, de meditație asupra marilor întrebări ale lumii contemporane, la care nu sînte.n, nu putem și nu vrem să fim simpli spectatori. Aniversarea unui semicentenar de existență activă a Partidului Comunist Român constituie, pentru noi toți și un prilej de căutare a căilor prin care, cu mijloacele profesiunii noastre, să abordăm, în sfîrșit, o epocă gravă și frămîntată, caracterizată prin lupta și viața celor mai buni fii ai ei comuniștii..i
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Ca scriitor, reporter — te duci totdeauna •colo unde știi că este ceva de văzut. Cu atit mai puternic mă încearcă îndemnul acum/ sub arcul de lumină al acestei primăveri. cînd sînt atîtea lucruri de văzut pretutindeni, printre oamenii pămînturi- lor noastre românești, care intîmpină. cu rodul mereu mai plin al înfăptuirilor lor. semicentenarul iubitului partid comunist. Acum, la începutul noii bătălii pe ogoare, încotro nu m-aș duce ?M-aș simți astfel îndemnat să merg pe Valea Casimcei — chiar la Casinscea, unde, după cit se spune, este ■ cea mai bună cooperativă agricolă din județul Tul- cea — atit în agricultură cit și în zootehnie. Acolo, printre ațîția harnici oameni, se află și vestitul crescător de oi Ion Tal- pău, cel care scoate trei „recolte" de mici în doi ani. Au multe mii de oi merinos și scot cîte 40 kg de lapte și 5 kg de lină fină de la fiecare oaie. Sau ar trebui să mă duc pe Valea Topolbgului, la Sîm- băta, unde, de asemenea, țărani vrednici au o cooperativă foarte bună și de zece ani se gospodăresc numai diiî fondurile proprii.. Au primit credite mari, le-au folosit cu chibzuință și răspundere de gospodari ; au ciștigat însutit și au restituit statului împrumuturile. Sau pe Valea Tai- ței, la Izvoarele, și pe Valea Teilor. Podgoriile din Izvoarele se unesc cu podgoriile din Valea Teilor și, împreună, se întind pe vreo patru sute de hectare. Desigur — voi ajunge în fiecare loc. Dar cu Teliița este. într-un fel, altceva...

Riul reflectat

m oameni,

îndrăgostea lor

de viață
Reacția mea la atea primă întilnirea venit mai tîrziu : nu. nu văzusem Telița — rîul cel adevărat era desigur în altă parte sau se ascunsese : rîu nevăzut, necuprins. Reacția mea de atunci este identică eu reacția de acum, cînd revăd Telița. într-un fel mult mai clar, la o în-

Catalpi—Frecăței—Poșta—Telița. Riul, șoseaua, linia de înaltă tensiune, liniile telefonice, linii de plopi și pomi tineri, ’livezi leagă între ele aceste sate. Aproximativ, pe toată valea, vreo mie cinci- sute de familii — vreo zece mii de suflete — alcătuiesc o singură comună, cu centrul administrativ cam la jumătatea văii, la Frecăței. Patru Sate — patru . cooperative agricole de producție, ca patru surori bune și harnice. Citcva mii de oameni buni de muncă, vrednici și foarte vrednici, ajutați de brigăzi de mecanizare, cu specialiști printre ei și învățind ei înșiși foarte multe lucruri noi. muncesc cîteva mii de hectare de-a lungul acestei văi și în podișul înconjurător. Trudesc cu brațele și cu mintea — și cu mașinile — pentru înflorirea acestui colțișor- de țară.Cooperativele Cataloi și Frecăței au suprafețe mai mari — peste două mii de hectare — dar și satele sint mai mari, și, deși în plin podiș, au pămîhturi mai bune. Cu cît mergem spre Telița regiunea este' mai înverzită, mai îmbrăcată. începe pădurea ; ciudat însă, pămînturile sînt mai sărace, încît puterea cea mai mare rămîne Valea. Specialiștii au făcut cartarea agro-

Ascultînd acest monolog gospodăresc — trădînd un splendid spirit de competiție a hărniciei și priceperii, pe care aveam să-i întîlnesc apoi la toți participanții de pe Valea Teliței — mi-am mai notat ci- teva cifre care exprimă vrednicia celor din Frecăței. Averea obștească a cooperativei a trecut de 20 milioane. Pe o suprafață de vreo 60 ha, pe Valea Teliței, ei au cultivat porumb și au obținut în regim neirigat 8 000 kg. la ha. Anul acesta vor livra 1 300 porci ; au aproape 3 000 oi.La Tulcea se va construi o fabrică de produse lactate. Deci este nevoie de mult lapte. După o schiță de reprofilare a cooperativelor din județ, aflîndu-se in zona preorășenească, cooperativele Cataloi, Frecăței, Poșta vor crește vaci de lapte. Astfel, Cataloi și Frecăței ajung să aibă in acest an cîte 500 și, respectiv, 400 vaci pentru lapte. Iși vor dezvolta continuare, sectorul zootehnic. Toateceste cooperative sînt cuprinse în sistemul de irigații de 45 mii ha. din mijlocul județului Tulcea. Deci vor cultiva porumb irigat, lucerna irigată — vor putea susține o zootehnie puternică. Cata-
în a-

Valea Teliței

sub lentila uriașă <■

a copilăriei
Nimie nu a chinuit atit închipuirea mea de copil și dorințele mele de copil, ca riul Telița. Tăinuit printre valurile încremenite ale podișului înalt și torid al Tulcei — rîul Telița curge ca o lacrimă de rouă sau ca o „lacrima Cristi" printre doagele parfumate ale budanelor uriașe din cramele Niculițeilului. Cam atit înseamnă Telița în raport cu spațiul geografic imens, greoi, frămîntat, plodit de intemperii,. în mijlocul căruia rîul cutează să se ivească pe lume. Izvor curat, adunindu-se cu greu printre stinci, printre rădăcinile pădurilor de pe prăvălișurile cu bujori sălbatici. Rîul este firav și puțin, curge repejor și limpede și mereu ascunzîndu-se printre vegetații, ca o sălbăticiune sfioasă.Oamenii locului povestesc că, din cînd în cînd, la topirea zăpezilor și la ploi mari, Teliița fie umflă, umple valea, mătură grădini, dărimă case, turbează. De obicei insă este atit de liniștită, încît aproape nu-ți vine să crezi. Aproape n-o vezi, n-o auzi ; curge liniștită și retrasă în tihna ei, în bucuria ei de a trăi, semănând cu căprioarele care vin și se adapă din ea ; se- mănînd cu țăranii din Poșta, liniștiți, a- dînciți în munca lor, în grădini, printre roiurile de albine ale prisăcilor. Mai sint văi și rîuri— sau măcar amintirea unor riuri — în interiorul zbuciumatului podiș din nordul Dobrogei. Valea Nucarilor, Valea Casimcei, Valea Certei, Valea Topo- logului, Valea Taiței... Și toate se aseamănă, într-un fel sau altul, cu Valea Tentei. Văile și riurile acestea se aseamănă intre ele — și mai ales îi apropie și îi aseamănă pe oameni. îndemm’ndu-i la fel, ajutîndu-i la fel.— Pentru oeea ce—vreau să «pun-in. «ceste însemnări aș fi putut alege oricare dintre aceste văi și ape : toate au o frumusețe, un farmec și o înțelepciune și o hărnicie a lor — a oamenilor lor. Scriind despre Valea Teliței mă gîndesc de fapt la toate aceste văi și riuri și izvoare care cutreieră ca niște curenți de înaltă tensiune nordul Dobrogei și țara întreagă. Dar pentru a înțelege mai clar destinul, strădaniile și împlinirile oamenilor lor, marile înipliniri de astăzi, în care se răsfrînge o parte din lupta partidului, din izbinzile ce și-au pus pecetea și pe aceste locuri aflate cindva ia periferia țării aș vrea să le prezint întii cititorului cu ochii mei de atunci.Valea Teliței a fost cea mai mare și mai secretă dragoste a copilăriei și a adolescenței mele. Eram un pui de .om născut deasupra Dunării, pe podișul înalt coborând prăpăstios peste bălțile și ostroavele fluviului. Mă scăldam în fluviu, mă înfruptam, mă întrupam din darurile fluviului și tînjeam în taină după dragostea mea uriașă, îndepărtata, enigmatica mea fericire — rîul Telița. De pe dealurile mele priveam spre Valea Teliței. Nu eram departe : doar o fîșie largă din podiș, vă- lurită și ușor aplecată spre Telița — să poată fi privită — mă despărțea de a- ceastă vale ce mi se părea miraculoasă. Și ureînd fierbintea Golgotă a dealurilor noastre, la Somova — adesea tîrîndu-ne în genunchi să adunăm recolta noastră de orz — eu mă lăsam cu toată puterea închipuirii pradă riului Telița. Lentila uriașă a amiezii aducea spre noi zarea încețoșată a unor păduri, grădini, lanuri mari, acoperișuri de sate, turlele albastre ale mănăstirii, ca niște geamanduri. Totul se arăta acolo altfel.Erau și acolo ’dealuri, lanuri, grupuri de oameni răspîndiți în lanurile scăpărătoare. Dar totul arăta acolo mai mare, mai viu. Dintr-acolo se ridicau pe zarea de foc norii. Acolo cădeau, izbăvitoare, peste toate chinurile caniculei, uriașele perdele ale ploilor mari, brăzdate de fulgere. Rîul Telița se transforma atunci, în sufletul meu, în chiar acele furtuni, dezlănțuiri, ruperi de nori în care aș fi vrut să fiu scăldat. Cumpăna munților Nicu- lițel mi se părea atunci un năpr'aznic Olimp în care zeii benchetuiau cu fructe și cu vinuri de Sarica și împărțeau ca la beție măreția și harul marilor ploiT" Deasupra podișului nostru, la Somova, ajungeau vîrtejurile, furtuna turbată, cenușie, țărîna înălțată în, văzduhul clătinat de trăznete uscate. Din mijlocul acestor furtuni biciuind cu țărină și cu trăz-’’ nete priveam perdelele uriașe aie ploilor, plutind magnifice de-a mele iubiri inaccesibile : lea Teliței.Pe vremea aceea nu multe ori Telița. Pot spune că nu am văzut-o niciodată — sau nu recunosc șă o fi văzut. într-o amiază, am legat caii cile patru alături, am încălecat și am pornit să-i adăpăm la Telița. Și după ce am gonit mult, am ajuns într-un loc unde tovarășii mei au spus că e rîul Telița. Nu se vedea nici un rîu, dar am descălecat și am lăsat caii să-și îngroape boturile printre tufișuri și să soarbă o apă foarte limpede ; și îndepărtînd iarba, am luat ți eu apă cu pumnii, am băut și mi-am răcorit fața. Atita era toată Telița — cit să iei cu pumnii și să-ți răcorești fața. Mi-a părut rău cind caii, săturîndu-se, au călcat în copite acel trupșor străveziu, răcoros, ascuns printre ierburi și care se numea Telița.

lungul uriașei miraculoasa Va-am văzut de
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de frumuseți

crescute din

miinile oamenilor
Am redat pînă aici, cu precădere, dialogul Cataloi—Frecăței Ce spun însă ceilalți participând la competiția din Vale t Teliței ? La Poșta l-am cunoscut pe inginerul Mahu Valeria — fost inginer șef la Frecăței, timp de șase ani, iar în prezent președinte la Poșta. Cind a fost ales și-a luat angajamentul că în doi ani va
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tîlnire mai clară, adus de același miraj care nu a încetat să plutească pe deasupra locurilor.Urc în susul văii, de la Cataloi la Telița, într-o după-amiază senină și valea nu este prea lungă și nu aș vrea să se termine, iar drumul nu durează mai mult decît un vis bun, de care nu al vrea să te desparți. Și. rîul Telița este la fel, aproape nevăzut, ascuns în largul văii cu grădini, prin marginea satelor, și întreb mereu „unde este ?“ și trebuie să-l caut și oamenii îmi arată undeva horboia înaltă a unor grădini întinse cît toată valea. Iar cind se apropie pînă în marginea drumului și mergem, un timp, alături, nu contenesc să mă întreb, să mă uimesc : „Cum ? Copilașu’-ăsta, iedu-ăsta pe care să-1 iei în brațe și să fugi cu el— este rîul Telița ! ? Lacrima asta a pă- mîntului a trezit în mine atîta iubire, a* tita atracție, atîta chin și închipuire ? Așa arată miraculosul, fantasticul, necuprinsul, inaccesibilul meu rîu ?“ Arată gingaș — și simți nevoia să-1 îmbrățișezi, să-l ocrotești. Și în același timp să te întrebi : cum, firicelu-ăsta de viață a avut în el atîta putere ; este el în stare să trezească în oameni toate minunile și atîta dragoste și atîta sete de viață ?Și pentru tot ce văd acum, de aproape, pentru toate priveliștile prin care trec și pentru acele lucruyi pe care le țin minte— mereu simt parcă nevoia să caut, să aflu un rîu mai mare, prin împrejurimi. Trebuie căutată o forță mult mai mare, o explicație mai exactă ; trebuie căutat prin preajmă un rîu ca un zeu, necuprins și nevăzut — fulgerînd, uriaș, prin inima oamenilor. Zeu sau zeiț,ă — zeița Telița — rîu uriaș, miraculos, scăldîndu-se, ascun- zîndu-se printre grădini, printre lanuri, pe sub streașină satelor ; oglindindu-și chipul mai mult pe fețele oamenilor, răs- fringîndu-și valurile nevăzute într-o uriașă revărsare de flori și fructe ale grădinilor, în bolțile pădurii, în lanurile .înalte, în frumusețea turmelo., în fagurii prisăcilor, în ferestrele și pridvoarele satelor. Este totuși splendidul, gingașul meu rîu, colosalul meu rîu cu un răsunet și cu o forță amplificată în sufletul fiecărui om— o imensă revărsare de floare, primăvara, cu grădini de cireși și vișini și peri, cu podgorii, cu grădinarii și lanuri, cu păduri, cu înalte perdele de ploi unduind în bătaia fulgerelor și trimițîndu-mi pe furtună respirația grădinilor.Nu a fost raiul pe Valea Teliței. Și nu-i nici acum raiul pe pămînt. Oamenii mai au mult de lucru — și lucrează. Sint însă pe Valea Teliței semnele, jaloanele unei splendide grădini. Și aș fi nedrept dacă nu aș recunoaște că întreaga Valea Teliței, cu miraculosul rîu prin mijloc, este ceea ce numim „o gură de rai".Patru sate își dau mîna pe tirul văii :

chimică a solului și, cu ajutorul îngrășămintelor, aplicîndu-le diferențiat, vor face ca tot pămintul să fie la fel de fertil.
Primele ecouri

ale competiției
Cataloiul pare să fie cea mai puternică și cu rezultatele cele mai bune și constante. De cinci ani, cooperatorii de aici scot cite 3 200—4 700 kg porumb la ha și vind toate produsele statului, ceea ce face că de mulți ani valoarea normei de muncă nu a coborît sub 45 lei. în 1970 cooperativa Cataloi a dat peste un sfert din venituri la fondul de acumulare. Cataloienii sînt foarte buni agricultori și foarte buni crescători de vite — muncitori, pricepuți și conștiincioși, cu simțul răspunderii. Și, majoritatea, cu statornicie, cu vechime la locul lena dan zăculucrători la cimp — sînt de cîte 8—10 ani în aceleași munci. Inginerul Traian Smeu lucrează in cooperativă din 1958. Cooperativa lor a fost distinsă cu Ordinul Muncii clasa I, iar președintele, Gheorghe Guli, și brigadierul Sterea Toda au primit Ordinul Muncii.„între noi și Cataloi nu e diferență mare — spune președintele cooperativei din Frecăței, Nicolae Burcuș. La producții sîntem egali sau aproape egali. Și în ce privește nivelul de trai al cooperatorilor nu e diferență mare. Puterea economică este egală. Guli a reușit să stabilească niște norme de lucru foarte bine chibzuite, a introdus o evidență clară și a desființat risipa de norme. E drept, și noi am pus capăt risipei de norme și asta s-a simțit în bine în felul oamenilor de a lucra — de a munci calitativ mai bine și de a cîștiga pe măsură. Cum vă spuneam, am avut ce învăța de la vecinii noștri din Cataloi. Și în ce privește prețul de cost sau . permanentizarea oamenilor și în ce privește valorificarea superioară a produselor la cei mai înalți indici calitativi, la categoria I. Să vă dau cîteva exemple. De pe o jumătate de hectar de ardei grași am produs 23 mii kg ardei calitatea primă. Cu berbecuții pentru export : trebuia să livrăm 750 de berbecuți la 30 kg, iar noi am dat 900 berbecuți la 35 kg. La 500 ha floarea-soarelui aveam planificată o realizare de 1,56 milioane : am lucrat astfel că am realizat 2,31 milioane...11.

-------- — _ --- ------- — -------  _de muncă. Aneta Dumbravă, E- Furtună, Cristache Panait, Ior- Barbu, Nicolae Sassu, Toader Ca- și mulți alții — crescători, ciobani,

toiul creștea oi, dar creșterea vacilor va • fi mai rentabilă — chiar dacă mai grea, la început. Președintele Guli cu inginerul Smeu și ceilalți colaboratori ai tor — cu toată obștea — vor găsi ei oare luțiile cele mai gospodărești ?„Cu vacile este mai greu decit cu tura inului și cu oile — apreciazătuația inginerul Smeu. Dar trebuie să ne descurcăm. Treaba este că, pînă la irigațiile și lanurile acelea care vor aduce raiul vacilor pe pămînt, va trebui să le hrănim noi,, aici, în plin podiș secetos. Și nu să le hrănim ca să ne uităm la ele — ci ca să poată alăpta orașul, 'pe săturate".Sint planuri care ajunse la vecini — îi stimulează. Astfel, președintele , Burcuș, din Frecăței spune în replică : „Sîntem hotăriți să-i ajungem acum si să-i întrecerii pe cei din Cataloi. Prin producții, prin organizare, prin reducerea prețului de cost. Nu v-o spun numai eu. Aceasta v-o pot spune și Boangăr, zootehnistul, Itu, ciobanul ; Roșculescu, Luca sau Ilie Răcaru. Și nu numai ei ; jumătate din oamenii noștri sint comuniști. Dar toți oamenii noștri sînt buni !“.Se oprește o clipă, își caută argumentele și continuă :„Pe acest lucru ne bizuim. în primul rind. acum, cind am trecut la aplicarea în viață a recentelor măsuri inițiate de partid, și pe care le-am înțeles și mai adînc din cuvântarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea cu cadrele din agricultură. Am intrat într-o etapă nouă. într-un program complex de modernizare a agriculturii pe baze științifice, avem sarcini mari. Și noi, și Cataloiul și celelalte cooperative facem parte din asociațiile intercooperatiste. Pe lingă munca și priceperea oamenilor, tăria noastră stă în faptul că ne dezvoltăm umăr la umăr, prin întrajutorare. Iată, construim laolaltă trei complexe pentru îngrășarea porcilor, fiecare cu o capacitate de 115 mii capete tarte și din asociația pentru reparații-auto de mai facem parte și din creșterea albinelor, ca și din cea pentru valorificarea produselor prin magazinul intercooperatist de la Tulcea. Toate aceste forme noi dau rezultate ; vor spori producția și vor aduce venituri însemnate tuturor cooperativelor noastre de producție".Tovarășul Burcuș este și președintele uneia dintre aceste asociații intercooperatiste. Ascultîndu-1 cum vorbește — pasionat, competent — îmi explic pentru ce oamenii i-au încredințat și această muncă nouă, de răspundere.
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pacilor și cu un cer atit de apropiat și încărcat cu stele mari, incit am simțit, o clipă, nevoia să mă aplec puțin, să nu le scutur... In marginea satului, pe un po- virniș, în bătaia lunii, au șeînteiat fantastic, ca o i constelație urcind din pămînt, șapte fintîni înalte, albe. Aș declara aceste fintini monument de artă, pe care viața însăși și l-a înălțat acolo. La Telița— ea și la Poșta — merita să ajung pe lumină. Pentru că sint locuri de o frumusețe unică. Iar această frumusețe se simte și in viața, in sufletul oamenilor. Dincolo de culmile împădurite care înconjoară pe o parte Telița, începe masivul de podgorii Nicujiței : o altă împărăție de frumuseți crescute din miinile oamenilor. Telița seamănă mult cu bazinul viticol SariCa-Niculițel. Telița a făcut școală de viță, și-a creat singură materialul sădi- tor. A plantat și are in prezent o podgorie de 170 ha — numai vie nouă. „Terenuri prielnice viitor mâi sînt — spune președintele cooperativei. Dionisie Corciovei. Industria să rezolve problemele mecanizării in vii.— și vom mai planta". Telițenii au cele mai bune livezi de cireși și vișini dip județul Tulcea. Așezarea este o adevărată pădure de cireși, vișini, meri, peri. Primăvara; satul nu se vede — este mtroienit, cîteva săptămini, sub floarea grădinilor. Podgoriile, livezile cer muncă multă, brațe, multe, hărnicie. In fiecare an pleacă din Telița zeci de mii de kilograme de cireșe. Sint greu de cules, sint migăloase, dar sini în Telița femei și fete, băieți care culeg pini la două sute kg cireșe pe ki. Sînt soiuri de cireșe mar;, pietroase, și vișine mari. Încep in luna mai și se termină in iulie. îiiainte se spunea că la Poșta nu cresc cireșii ; acuma s-a umplut și Poșta de livezi.Telița are și ea o mie de porci, cîteva sute de vaci, două mii ■ de oi. Avutul obștesc- al cooperatiyei' este de 12 milioane. Se obțin cile 39 tone varză la ha și 40 tone sfeclă ; Telița'eca insă renumită în cartofi — cei -mai buni cartofi. S-au înmulțit mistreții șiTelița a renunțat la cartofi. „Mistrețul este monument al naturii, n-ai Voie, să.- te atingi de el nici cu bățul — meditează președintele Corciovei — dar s-au cam înmulțit monumentele" astea și distrug cartofii, distrug porumbul. Se vinează numai cu aprobare. Mistreții ne-au alungat cartofii noștri vestiți ! Și căprioarele mai umblă in turme prin lanuri dar-parcă .nu chiar așa — și nici nu poți să te duci să te plingi că ți-au păscut căprioarele lanul !“...încolo ? Asta este „valea hărniciei" — îmi spune cineva, legjnd „dialogul competiției". Telița a construit o școală nouă, cel mai frumos cămin din județ, cel mai frumos- magazin universal. Jumătate, din sat a construit case noi, frumoase, colorate, împodobite cu trandafiri și pomi ; jumătate din sat are canalizare. Oameni care aduceau apă cu căldările de la depărtare au acum apa in ogradă. Satul este electrificat în întregime.„Dar la Cataloi — se frănnntă Corciovei— 90 Ia sută din case sînt construcții noi ; la Frecăței — 80 la sută din case sînt construcții noi. Și la Ppșta. Pe toată valea sînt cîteva sute de televizoare. Aparate de radio — se înțelege". Apoi, ca să nu se înțeleagă cumva că are cu cineva ceva de împărțit, adaugă convingător : „Noi, toți președinții de pe valea asta, ne întilnim des, pentru că alcătuit»! aceeași comună. Ne înțelegem, ne ajutăm cu semințe, Ia transporturi, ne consultăm, colaborăm, întocmim împreună planurile de producție — așa cum. ne îndrumă partidul ; ne ducem unii la alții la ședințe, la adunările generale ca să știm cum fac vecinii, luăm ce-i bun din fiecare experiență. Am avut multe de învățat si de la Guli, și de la Burcuș, și de la Mahu. Normarea muncii, organizarea, îngrășămintele, atelierele, zootehnia și multe altele. Dac și ei...“.E un filozof, un înțelept președintele Dionisie Corciovei : privește de-a lungul văii, în jos. observă, compară, trage concluzii. Și cu urechea aceea sfirtecată i de. un mistreț, ascultă și ce se dezbate dincolo de păduri; la Niculițel. și învață temeinic și de acolo. Nu va fi de mirare ca într-o zi Telița să treacă în fruntea întregii văi.
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rindul cooperatorilor, har- de muncă.acestei încrederi și cdabo- de organizația de partid, de-al doilea an al pre
anual.intercooperatistâ la Năvodari ; asociația pentru

Un microclimat

aduce Poșta pe locul I și apoi se va reîntoarce la meseria lui. Un an a și trecut, au fost puse bazele celui de-al doilea. Griul la Poșta a răsărit frumos. Au mai răsărit și alte lucruri bune, frumoase...„Un lucru este sigur — spune președintele Mahu, invîrtind mica manivelănedespărțitei mașini de calculat de pe biroul lui — în momentul da față Cata- loiul trebuie să facă eforturi mari pentru că vin tare din urmă alte cooperative energice : Frecățeiul. Telița, „noi. Iar in județ — și mai multe... Oamenii au crescut. s-au transformat, sînt ambițioși, îți place să lucrezi cu ei. Poșta are, crede- ți-mă, posibilități să întreacă toată valea".La Poșta — îmi explică președintele Mahu — sint oameni foarte muncitori, buni agricultori, excelențî grădinari, po- micultori, iubitori de animale și cei mai pasionați apicultori. Tot satul este o pri- sacă. Decit că Ia Poșta oamenii și cooperativa au avut de suferit de pe urma unei conduceri necinstite. Impasul a fost însă depășit. Acum Poșta are o conducere cu o calificare superioară, cu multă experiență, energică și cu... acea mașinuță dc calculat pe masă.„Sîntem puternic sprijiniți — spune inginerul Mahu, și accentuează pe cuvintele „mecanizare, chimizare, ierbicidare". Asta înseamnă producții superioare, reducerea consumului de norme, reducerea • prețului de cost, creșterea valorii normei, creșterea ciștigului pentru oameni.Realitățile de pir.ă acum, după „revirimentul" de la Poșta sînt promițătoare, îri primul rind, cooperativa a pășit în noul cincinal fără nici un fel de datorii restante. Avuseseră credite primite de la stat, dar au reușit să le restituie. Apoi : fondul de acumulare a fost depășit în anul 1970 cu 77 mii lei, iar planul de venituri a fost depășit cu 212 mii lei. Griul din acest an — 430 ha — este bine semănat. cu sămînță bună și a răsărit foarte frumos. Este intr-adevăr un început bun — mai ales dacă ținem seama de situația grea pe care a moștenit-o Mahu. Prin birourile cooperativei se oploșiseră niște birocrați în umbra cărora își făcea de ..cap necinstea. O dată cu noul președinte, lucrurile au pornit pe un alt făgaș. Măsurile energice și gospodărești au găsit sprijin larg in ‘ 'nici și dorniciSub semnul rări, cultivate a început cel ședintelui Valeriu Mahu.> „Cind anii sint secetoși, răi. atunci ies mai bine la iveală meritele sau greșelile agrotehnicii aplicate ; atunci se vede cine face agrotehnica și cum o face. Eu am un cusur — se recomandă Mahu. Totdeauna, la orice cultură, de semințe mă ocup personal. Nu pentru că nu aș avea încredere, dar calitatea e o problemă prea importantă ca să nu mă ocup personal de ea"....La Telița am ajuns seara, cu lună nouă prinsă ca o brățară în crengile co

Patru, sate, patru cooperative, ca patru . bune surori dîndu-și mîna pe firul fermecat al riului Telița. alcătuind o mare familie umană. împreună vor ajuta Iu modernizarea și asfaltarea soselei car leagă între ele cele patru sate, pînă la ieșirea în șoseaua națională Tulcea—Macin. Va fi o șosea printre sate înflorite, printre grădini și podgorii, printre șiruri de plopi argintii și bolți de pădure, într-o hîrjoană cu riul. împreună, prin rotație, cu program, cooperatorii văii fac irigații din Telița, împreună pornesc in acest an să dreneze apele riului, să-i creeze o albie mai bună, să-1 gospodărească mai bine. După ce au găsit și au consolidat o albie trainică vieții și rostului tor pe lume — oamenii pot trece acum să zidească o albie nouă și riului tor.Am mai spus că drumul pe Valea Teliței, de la un capăt la altul, este scurt, ca un vis bun. Și este așa pentru că este un drum frumos, satele sînt noi. viu colorate, cu o arhitectură modernă, cu pomi, cu brazde mari de flori pînă în marginea șoselei. Printre livezi tinere, podgorii, grădini — riul Telița este greu de văzut, rămîne totdeauna un rîu ascuns, un mister al văii. Un riu năzdrăvan și scump la vedere — mic și modest acolo. în delicata lui albie, printre răchitele lui. prin grădinile lui, dar mare, uriaș prin inima satelor, prin inima oamenilor.Ceea ce mă bucură cunoscîndu-le plinirile și perspectivele socialiste : de nou și de înțelept gîndesc acești meni, pe frumos au crescut ! Acesta cel mai reconfortant lucru cu- care întorc de pe Valea Teliței : cît de mult și ce frumos și adevărat au crescut acești oameni, cit de trainic s-au sădit în ei valorile noii conștiințe cultivate de partidul comunist. Acesta este fructul cel mai aurit al văii, prinosul ei la glorioasa- aniversare a partidului : o dată cu grădinile, o dată cu podgoriile și lanurile lor. au crescut ei. oamenii : gîndirea tor. orizontul tor uman, capacitatea lor de a contribui la făurirea unei vieți din ce în ce mai bune, mai demne în țara noastră. Potențialul tor uman cu care participă la construirea socialismului, la înflorirea țării, in colțișorul de țară unde își desfășoară ei existența.Specialiștii definesc Valea Teliței ca fiind un „microclimat". Iar la chinuitoarea mea întrebare din copilărie : „Ce apă vrăjită curge pe Valea Teliței ?“ -- răspunsul vine acum ușor. Curge rîul Te- lița — înviorător, bun, prieten oamenilor. Dar curge pe această vale un riu mare de dragoste de viață si de muncă, de hărniciți și de cinste, de omenie între oameni, de inteligență și de mîndric Toată valea este un microclimat al riului — și, totodată, valea este un microclimat al vremii noastre — al înnoirii si al înfloririi.Se întîlnesc și pe această vale a Teli- tei — ca pe toate văile țării — rîul imens, adine al talentelor, al vredniciei oamenilor cu fluviul impetuos al gîr.dirii, al voinței, al tuturor uriașelor energii călăuzite de partid. Acel fluviu pe care l-am simțit și pe deasupra Teliței. stră- bătind și răsunînd prin sufletul oamenilor.Pe Valea Teliței, riul — mic — este al naturii ; sufletul — mare — este al oamenilor. Și al timpului. Al timpului nostru.
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PE GL O B •
„De ce să ne temem de adevăr ?“— întreabă episcopul brazilian Dom Halder Camara — cunoscut luptător pentru eliberarea popoarelor de sub dominația colonială. „Să ne temem de adevăr pentru că bunăstarea țărilor bogate își are rădăcinile în mizeria și foametea a două treimi din omenire ?“Putem ataca miezul acestei probleme — continuă el — doar atunci cînd vom fi conștienți de faptul că actualele structuri economice și comerciale ale statelor industriale occidentale mențin în mizerie masele populației din țările în curs de dezvoltare și favorizează îmbogățirea doar a unei pături subțiri, sus- puse, din aceste țări, așa-numitul ajutor pentru dezvoltare poate II eficient numai dacă el contribuie la o schimbare a structurii în țările subdezvoltate. Dar, din păcate, „ajutorul pentru, dezvoltare" nu urmărește acest țel. Celor două treimi din populația globului care trăiesc în țările în curs de dezvoltare le revine doar o optime a produsului social brut, iar unei treimi, cea care trăiește îni statele industrialev— șapte optimi din acest produs.Problema foametei în lume poate fi abordată ca o parte a problemei sărăciei și exploatării popoarelor din țările în curs de dezvoltare. A- ceastă problemă nu poate fi rezolvată nici cu ajutorul actualelor metode ale „ajutorului pentru dezvoltare", după cum nu poate fi soluționată nici pe calea subscripțiilor pentru așa-numitul „ajutor pentru combaterea foamei în lume".în general se afirmă că jumătate din populația globului este sub- alimentată și că, anual, aproximativ 25 milioane de oameni mor de foame. Afirmația că jumătate din populația globului — cu alte cuvinte 1,7 miliarde de oameni — sînt subali- mentați, constituie o apreciere probabil inferioară realității. Potrivit estimării specialiștilor în alimentație, 600 milioane de oameni de pe glob sînt subalimentați deoarece consumă prea puține calorii și 1,6 miliarde au o alimentație neechilibrată, întrucît consumă prea puține albuminoide, vitamine șl minerale. De asemenea, nici aprecierea că anual mor de foame 25 milioane de oameni nu corespunde, după cît se pare, realității. Majoritatea specialiștilor din domeniul alimentației a- firmă că anual mor de foame 30—40 milioane de oameni.Fapt este că în cursul actualului secol de mari realizări tehnice și științifice, inclusiv în domeniul agriculturii. foametea în lume nu numai că nu s-a diminuat, ci. dimpotrivă. \ și-a amplificat proporțiile. Nici cultivarea de soiuri de grîu speciale, eu un randament sporit, sau a unor soiuri capabile să dea mai multe recolte pe an nu va putea pune capăt foametei și subalimentării. atît timp cît nu vor fi create premisele pentru o producție și repartiție a produselor alimentare în stare să răspundă necesităților populațiilor din regiunile afectate de foame.Prăpastia dintre bogăția țărilor dezvoltate și sărăcia celor subdezvoltate se vădește și în ce privește cota lor parte la producția mondială de produse alimentare. Peste jumătate din totalitatea produselor alimentare— 57 la sută — se produc pe o treime din suprafața Pămîntului locuită de o pătrime din populația sa. de către țări industriale care timp de secole au menținut aproape tot restul lumii în dependență colonială și sclavie și care — după cum a remarcat Dom Halder Camara — se mai străduiesc să mențină popoarele așa- numitei „lumi a treia" într-o situa

ție de semisclavie în cadrul unui sistem colonial remaniat — neocolo- nialismul. Evident, aceste țări avute, cu produsele lor agrare excedentare, ar putea în mod teoretic să amelioreze foametea din țările sărace. Dar sistemul economic și social capitalist, care s-a dezvoltat pe seama exploatării popoarelor coloniale. împiedică o repartizare a produselor agrare corespunzător nevoilor omenirii, în timp ce în America Latină milioane de oameni a suferă și mor de foame, în Statele Unite, pe de o parte se distrug mereu cantități de produse alimentare care „prisosesc" — cu alte cuvinte, care

viața populației rurale, a avut ce-i drept, ca urmare în India și Pakistan o creștere a recoltelor de aproximativ 2 la sută pe cap de locuitor. Reversul acestei realizări îl constituie însă creșterea catastrofală a șomajului urban ca urmare a afluxului brațelor de muncă eliberate din agricultură, majoritatea suprafețelor agricole a- flîndu-se în stăpînirea latifundiarilor. De aici reiese în mod limpede că eliberarea de foamete și sărăcie nu este o simplă problemă tehnică, ci una politică și socială.Pentru a putea pune într-adevăr capăt mizeriei, „revoluția verde" ar trebui să meargă mînă în mină cu o
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nu pot fi vîndute profitabil — iar pe de altă parte, printr-un sistem de stimulente guvernamentale, fermierii sînt încurajați să reducă suprafețele cultivate. Toate acestea urmăresc un singur scop : menținerea la un nivel ridicat a prețurilor la produsele agrare. Lucrurile se în- timplă astfel în pofida faptului că chiar în S.U.A. 10 la sută din populație — circa 20 de milioane de oameni — realizează un venit mai mic decît minimul stabilit oficial și, din acest motiv, sînt subalimentați, suferind de bolile caracteristice acestei stări. Astfel, în pofida unei așa-zise „supraproducții" de produse alimentare, datorită sistemului economic orientat spre obținerea de profituri cît mai mari, nici acolo „nu există" suficiente alimente pentru milioane de oameni.în Africa și în Asia de sud-est flă- mînzesc și mor de foame multe alte milioane de oameni, în timp ce în unele țări vest-europene se formează stocuri de cereale „nevandabile". O statistică arată că în ultimii 30 de ani, în timp ce în statele industriale în care produse alimentare „suplimentare" sînt distruse sau sustrase consumului prin stocare, producția de produse alimentare, calculată pe cap de locuitor, a continuat să crească in S.U.A. cu o cincime, și in Europa occidentală chiar cu o treime, în timp ce în America Latină și în Africa, unde subalimentația și foametea fac ravagii, ea a scăzut cu 8—9 la sută.Așa-zisa „revoluție verde" care, prin cultivarea de soiuri cu 'un randament mai mare, (ca cele create de cunoscutul om de știință Norman Borlaug, laureat al premiului Nobel pentru pace pe 1970; prin îmbunătățirea metodelor de însămințare și în- grășare. prin introducerea tehnicii în agricultură), este menită să sporească roadele pămîntului și să modernizeze
Mezzogiorno-ul, sudul Italiei, iscă nenumărate controverse. Autoritățile înfățișează aspectele unui vast efort de dezvoltare e- conomică întreprins de a- proape două decenii. In acești ani au fost făcute investiții apreciabile în sud; o rețea de șosele și autostrăzi a scos această parte a Italiei dintr-o izolare seculară. In peisajul pină nu de mult pastoral au apărut uzine moderne ; satele, cățărate pe vîrfurile colinelor dezgolite, își croiesc făgaș spre progres...însăși mentalitatea meridionalilor este pe cale de a se transforma. Pe măsură ce standardul lor de viață crește, ei pierd complexul de inferioritate față de compatrioții lor din Nord. Aceștia, la rîndul lor, încep , să se debaraseze de prejudecățile față de „cîn- tăreții la mandolină", ina- poiați, incapabili de a se adapta civilizației industriale.Și totuși, acest remarcabil optimism este contestat în termeni viguroși. Criticile relevă faptul că, în pofida eforturilor făcute, nimic nu s-a schimbat, că astăzi, ca și ieri, oamenii din Sud sînt constrînși să emigreze pentru a găsi de lucru în orașele din Nord, dacă nu în Germania occidentală sau Elveția. Desigur, afirmă a- ceștia, volumul investițiilor este impresionant, dar o mare parte din sume a fost înghițită de operațiuni puțin rentabile. Intr-un articol apărut recent. Mezzogiorno-ul este calificat drept un „cimitir al lucrărilor publice".

tăcută:

Foamea și-a pus teribila amprentă pe înfățișarea aces
tui culi

schimbare a structurii sociale, a relațiilor de proprietate și cu eliberarea regiunilor aflate sub dominația și exploatarea statelor industriale. Atita timp cît în regiuni întinse ale globului, cea mai mare parte a pămîntului se află în proprietatea unei pături puțin numeroase de moșieri, sporirea prin diverse metode a recoltelor va fi în folosul celor bogați și nu în acela al oamenilor Care flămînzesc.în Brazilia, pentru a ne opri doar asupra unui singur exemplu, tipic pentru America Latină, latifundiari însumind doar 2 la sută din populație stăpîneec jumătate din suprafața totală a pămîntului aflat în circuitul agricol și-1 folosesc, în cea mai mare parte, pentru creșterea animalelor și plantarea de arbori de cafea pentru a obține devize prin exportul produselor respective — bani care apoi sînt depuși la bănci străine. Concomitent, o pătrime din populația braziliană este semiînfometată.Pentru a abate atenția opiniei publice de la cauzele sociale și politice ale foametei în lume, anumite cercuri afirmă mereu că „explozia natalității". creșterea prea rapidă a populației. mai ales în țările în curs de dezvoltare, constituie cauza tuturor relelor. O afirmație total nejustă, după cum este și aceea că anumite continente, cum ar fi Africa și America Latină, cunosc flagelul foamei întrucît sînt zone „suprapopulate". Adevărul este că acestea se numără printre regiunile relativ slab populate ațe globului.Potrivit datelor existente. în momentul de față, populația globului crește anual cu circa 2 la sută și se așteaptă că pînă în anul 2 000 ea va ajunge de la 3.5 miliarde, cît este astăzi, la 7, miliarde de oameni. Calculele specialiștilor arată că chiar în această situație, dacă s-ar pune în valoare toate posibilitățile tehnice și științifice, precum și resursele ali

mentare existente pe Pămînt. ar fi întrutotul posibil să se asigure în mod satisfăcător alimentația nu numai a 7 miliarde, ci chiar a 14 miliarde de oameni.Este, de asemenea, evident că. dacă țările în curs de dezvoltare s-ar elibera de dependența față de statele industriale și ar putea dezvolta’ propria lor industrie, ele ar putea înzestra agricultura tor cu tractoare și nu ar ma’ avea nevoie de animale de tracțiune. Ne-am oprit asupra acestui element întrucît s-a calculat că astăzi nu mai puțin de 100 miliarde hectare de pămînt agricol sînt folosite pentru a- sigurarea hranei vitelor de muncă. Astfel că. o dată cu trecerea, de la tracțiunea animală la tracțiunea mecanică, s-ar putea elibera aceste terenuri. realizîndu- se suplimentar produse alimentare pentru încă un miliard de oameni. De asemenea, dacă în țările în curs de dezvoltare s-ar folosi în cantități suficiente îngrășăminte minerale, sursele vegetale de alimentație destinate omenirii ar putea fi considerabil sporite. Oamenii de știință au calculat că, pe scară mondială. ogoarele primesc astăzi circa o optime din în- grășămintele care le sînt necesare. De asemenea, astăzi numai vreo 13 la sută din suprafețele agricole sînt aprovizionate cu cantitățile necesare de apă și ele asigură laolaltă o recoltă tot atît de mare cît restul de 87 la sută din suprafețe insuficient aprovizionate cu apă. S-a calculat că irigarea acestora din urmă ar putea spori recoltele de 6—7 ori.Alte rezerve a- limentare ar putea fi obținute prin cultivarea de soiuri de plante cu un înalt randament și rezistente la variațiile de climă, ca și prin îmbunătățirea metodelor de combatere a buruienilor și dăunătorilor. In prezent, circa o pătrime din recolta mondială este distrusă de dăunători. Dacă toate aceste posibilități ar fi puse în valoare, de pe suprafețele agricole aflate astăzi în folosință s-ar putea asigura alimentarea suficientă a peste 13 miliarde de oameni.Pentru asigurarea omenirii cu albuminoide, de mare însemnătate sînt rezervele de pește din oceanele lumii, folosite astăzi doar în mică măsură pentru alimentație. Chiar cu actualele mijloace tehnice, pescuitul în ocean ar putea fi sporit la 80 milioane tone anual. Cea mai mare cantitate de albuminoide ar putea fi oferită de alge, al căror conținut în albuminoide și grăsimi este atît de maro încît o „fermă de alge" cu o suprafață de un milion hectare ar putea furniza albuminoide suficiente pentru 3 miliarde de oarrteni. Desigur, aceasta cu condiția de a se elimina poluarea apelor lumii. Poluarea mărilor cu reziduuri vătămătoare periclitează toate planurile viitoare privind obținerea resurselor alimentare din apele marine.Pămîntul poate oferi suficiente produse alimentare pentru toți oamenii care trăiesc pe el. chiar dacă numărul lor se va dubla în următorii 30 de ani. iar apoi va crește din nou cu 100 la sută. Există atît premisele tehnice. cît și științifice pentru valorificarea rezervelor de alimente. Ceea ce lipsește sînt premisele politice și sociale necesare pentru folosirea a- cestor posibilități de către populațiile care suferă astăzi de foame.

GEOMETRIA GRĂDINILOR
DIN PINGEU

Pornim din Canton cu un elegant autoturism „Hun- tzî“, de fabricație autohtonă, spre comuna populară Pingeu, județul Nan- Hai. După o vreme, șoferul încetinește viteza, dînd răgaz privirilor să admire, de o parte și de alta a drumului, cimpurile Pingeu- lui parcelind în triunghiuri, dreptunghiuri și trapeze geometria unor grădini înfloritoare. Ne aflăm în plină zonă subtropicală, cu o vegetație luxuriantă, pe unde un fulg de nea e o glumă a naturii la nu se știe cîți ani o dată. Dau în pîrg lanurile de orez din a doua cultură a anului. Ciorchini grei de banane apleacă ramurile la pămint. Pădurea zveltă a trestiei de zahăr colorează geana zării cu un verde întunecat. Pe labirintul canalelor de irigații, printre flori acvatice violete, cu frunze mai cărnoase decît nuferii și lotușii, plutesc bărci cu motor și cu vîsle, ca intr-un tablou Venetian. De la Cen Tzin-tong, vicepreședintele comunei populare Pingeu. aveam să aflăm că, prin folosirea canalelor de irigații ca mijloc de circulație de la un sat la altul și pentru transportul roadelor pămîntului, au fost redate circuitului agricol importante suprafețe de teren ocupate inutil de drumuri, poteci, mlaștini. Și tot Cen Tzin-tong ne-a spus :— După cum vedeți, a- vem pămînturi mănoase, dar ele au devenit astfel numai în anii construcției socialiste. Odinioară erau pirjolite de secetă sau înecate de inundații, iar oamenii, veșnic flămînzi și desculți, slugăreau pe latifundiile unor îmbuibați. Mai avem și acum, printre noi cîțiva din puținii supraviețuitori ai unor mari inundații de acum cîteva decenii. O ploaie torențială țesuse între cer și pămînt fuioare de viituri stihinice sub care și-au găsit sfirși- tul mii de oameni. Alții au pierit, apoi, de foame. Cu totul, peste 20 000 de victime numai în comuna noastră. In 1968 am avut — după cum spun bătrînii — un pericol de inundație mai mare decît cel de pe vremea lot. De data aceasta însă n-a mai murit nici un om, n-a mai fost înecat nici un mu de pămînt. (Un mu este egal cu a 15-a parte dintr-un hectar). Timp de 20 de zile și 20 de nopți, cît ne-a bîntuit ploaia cumplită, toți locuitorii comunei au lucrat fără odihnă, au săpat canale de scurgere, au înălțat digul de 70 de kilometri lungime, pe ca- re-1 ridicasem cu puțin timp înainte, au făcut din trupurile lor alte diguri vii și apele nu ne-au mai încovoiat. Și aceasta, pentru că acum stă in puterile oamenilor — după cum ne învață partidul nostru comunist — să stăpînim natura. să ne facem pămîn- turile mai fertile, să ne orinduim munca și viața după o nouă concepție și o nouă conștiință — cea socialistă.Dacă pentru prevenirea inundațiilor au fost construite diguri, stăvilare și rigole — și se construiesc in continuare — pentru înlăturarea secetei, în zilele cînd soarele subtropical a- runcă săgeți de flăcări, oamenii Pingeului au săpat zeci și zeci de kilometri de canale, au amenajat lacuri de acumulare, folosite și drept crescătorii de pește și rațe, au pus în funcțiune

26 de stații de pompare care pot iriga, în numai cîteva ore, întreaga suprafață cultivată.Aceeași preocupare pentru sporirea fertilității solului am întîlnit-o și în alte comune populare vizitate, așa încît din avion cîmpia chineză — și nu numai cîmpia, întrucît în ultimii ani tot mai multe dealuri golașe, sțînci aride și terenuri nisipoase au fost transformate în lanuri roditoare — pare un imens covor multicolor cu o- glinzi de lacuri și milioane de artere și nervuri

că în anul trecut, în unele provincii s-au obținut cele mai mari recolte din istoria multimilenară a Chinei, iar provincia Guan- dun, din care face parte și Pingeu, a depășit pentru prima oară producția medie de 6 000 kg. cereale la hectar. Chiar la Pingeu se aștepta un record de producție, întrucît a doua cultură de orez a anului se anunța mai bună decît prima, care fusese de 650 cini la mu (1 cin=0.5 kg.). O bună parte din noua recoltă se realiza pe un teren de 20 000 de mu, format
NOTE DE DRUM 

DIN R. P. CHINEZA

prin care se pompează recoltelor impulsuri vitale. Este revelatoare în acest sens rîvna aproape supraomenească a celor din județul Kitong, provincia Kiansu. Pentru ca să-și a- pere pămînturile, aflate la confluența fluviului Iantzi cu Marea Galbenă, expuse permanent cînd inundațiilor nimicitoare, cînd arșițelor violente, au dizlocat un milion tone de piatră, au construit zeci de kilometri de ziduri și sute de diguri de protecție. Aceeași tenacitate îi caracterizează pe membrii comunei populare Tounan, din podișul Ti- kin, care au trăit secole la rînd striviți de superstiții, de ciudata plăsmuire că s-ar afla pe un „munte sfint". Și secole la rînd lăsau vînatul. slobod prin păduri și lemnele putrezeau nestrînse, în timp ce ei se hrăneau cu ierburi și rădăcini. Acum, „vraja" muntelui deloc sfint s-a destrămat, iar poienele și luminișurile sale au îpceput să rodească orez și grîu, pe stîncile căptușite cu pămînt adus de la mulți kilometri depărtare cresc pomi fructiferi și zbucnesc spre soare ochiuri de verdeață prin care să joacă astăzi copiii, generația care nu va mai ști niciodată. decît din cărți și amințjrl, despre ciudata denumire ‘ â 'rhtirîtbiUi de odinioară. Așa se face

pină nu demult din duno de nisip și pietriș, teren nivelat, terasat, „învelit" cu pămint roditor, irigat și „ajutat" cu îngrășăminte chimice.O realizare de ultimă oră a locuitorilor din Pingeu era— în zilele vizitei noastre— încheierea electrificării tuturor satelor, cu o populație de peste 65 000 de locuitori, prin construirea, în bună parte cu mijloace proprii, a circa 200 km. de linii de înaltă și joasă tensiune. Electrificarea a dus la mecanizarea lucrărilor din atelierele-anexă ale comunei populare și din fermele de animale. In afară de hidro și termocentrale mari, construite de stat, în numeroase localități chineze se desfășoară o amplă acțiune pentru a se construi, cu mijloace și posibilități locale, mii și mii de microcentrale, folo- sindu-se orice cădere de apă, cît de mică. In comuna populară Kuan Tzi-en, de exemplu, s-a construit o turbină din lemn de bambus, care s-a dovedit tot atît de rezistentă ca oțelul, în urma unor prelucrări și înnobilări a lemnului după rețete numai de ei știute.
munei populare Pingeu ne

oferă prilejul să cunoaștem noi soiuri de orez create aici, cu o perioadă de vegetație mai scurtă și o productivitate mai mare, precum și un sortiment original de banane, mai aromate și mai bogate în substanțe nutritive.— Avem și un serviciu meteorologic propriu — ne spune Cen Tzin-tong. El se află in legătură cu alte centre și servicii și, de cele mai multe ori, ne „ghicește" starea vremii, astfel încît știm, de cu seară, dacă a doua zi trebuie să irigăm sau nu, dacă ieșim la muncă in cîmp sau mergem in atelierele-anexă unde realizăm multe produse, printre care pompe de irigat, țesături și 'obiecte de artizanat, aducătoare de venituri suplimentare.In încheierea vizitei, la sediul comunei populare, gazdele ne-au înfățișat cîteva din proiectele și preocupările de viitor ale locuitorilor de pe aceste meleaguri. Intre acestea, la loc de cinste figurau prevederile referitoare la sporirea dotărilor moderne la liceul și școlile elementare din comună, în număr de 17, la spital și dispensare, creșe, grădinițe, unități comerciale, O schiță de sistematizare prezenta viitoarele construcții de diguri, rigole, canale de irigații și locul de amplasare al unei fabrici de îngrășăminte chimice.— Anul 1971 — ne spune Cen Tzin-tong — este primul an al celui de-al patrulea plan cincinal de dezvoltare generală a țării, la capătul căruia China se va afla pe o treaptă nouă de progres și civilizație. Dar 1971 este și anul aniversării semicentenarului Partidului Comunist Chinez, e- veniment de mare însemnătate, pe care vrem să-l omagiem și noi, printr-o muncă plină de însuflețire, sporind și mai mult rodnicia pămîntului.De la plecarea din sediul comunei populare Pingeu, pînă la hotarul acesteia. pe șoseaua de largă circulație spre Canton, am admirat încă o dată priveliștea grădinii turnată în figuri, geometrice de mâini harrpce ,și iscusjtp; ■ ’ •'
Petro POPA

Dealuri aride și stînci golașe transformate de membrii comunei populare Luota, pro
vincia Hunan, în terase fertile

în Mezzogiorno, printre 
„Catedralele deșertului"
Sudul italian, care ocupă 40 la sută din teritoriul național și numără 20 milioane din cele 54 milioane de locuitori ai țării, este nemulțumit. Este un fapt. Am făcut o călătorie de zece zile în principalele sale orașe. Pretutindeni am întîlnit oameni decepționați, chinuiți, adesea violenți. De ce ? In primul rînd. se sconta pe mai mult în comparație cu efortul investit. De pildă, în agricultură. Pretutindeni în Sud există ferme abandonate. Sînt construcții puse Ia dispoziția țăranilor în perioada înfăptuirii reformei a- grare. Mai tîrziu s-a constatat că terenurile atribuite nu asigurau un venit suficient. In consecință, țăranb au plecat spre oraș în intenția de a deveni muncitori.Dar aici nu toți au putut obține un loc de muncă. Șomerii consideră noile lor condiții de viață mai rele decît erau în satele lor. în fine, el sînt nevoiți să pornească mai departe, spre Milano sau Torino.Cînd a fost întocmit planul de dezvoltare a Sudu

de Max CLOS
publicist francez

lui s-a pornit de la ideea că experiența unor țări pe cale de dezvoltare a demonstrat inutilitatea dispersării investițiilor. Deci s-a procedat altfel, insta- lind intr-un anumit număr de i localități judicios alese întreprinderi industriale mari. Aceste nuclee urmau să acționeze ca niște poli de atracție pentru întreprinderile private mici și mijlocii.Dar rezultatele nu au corespuns așteptărilor Marile întreprinderi n-au jucat, contrar previziunilor, rolul de poli de atracție. Capitalurile private au ezitat mult timp să-și facă apariția șl au început acest proces abia în ultima vreme și în mod timid. Foarte cu- rînd, meridionalii le-au și găsit o poreclă marilor întreprinderi, denumindu-le „catedrale în deșert".Trebuie notat, pe plan

social, aceste „catedrale" au furnizat un număr restrîns de posturi. Cel rilai frapant exemplu îl oferă rafinăria „Shell", instalată la Tarente, care la o investiție de 80 miliarde lire o- feră posturi numai pentru 200 persoane.în pofida eforturilor întreprinse, atît muncitorii, cît și patronii,din Mezzogiorno sint decepționați. Primii, deoarece ofertele de serviciu și creșterea standardului lor de viață li se par insuficiente, ultimii pentru că „boom“-ul economic la care se așteptau nu se produce. «In 1945 scriitorul Carlo Levi și-a impresionat compatrioții cu cartea sa, care zugrăvea un tablou terifiant al Mezzogiorno-ului. Era vorba de un ținut medieval, rupt de lumea modernă, a- brutizat de superstiții, dominat de o concepție feu

dală asupra raporturilor sociale, în care puterea se a- fla în mîinile potentaților locali. Nu existau medici, ziare, mijloace de transport. Satele, cățărate de secole pe vîrfurile colinelor (pentru a scăpa de mauri, și a- poi de malarie), nu erau legate cu șesul decît prin drumuri proaste, adesea prin simple poteci. Femeile, tratate ca niște sclave, erau dependente de bărbat, fie el tată, frate sau soț. La toate acestea se adăuga o mizerie atroce, lipsită de orice speranță. Un popor resemnat cu destinul său, pe care îl accepta ca pe o povară inevitabilă — aceștia erau locuitorii din Sud.Acest Mezzogiorno a dispărut (ar fi absurd să negăm). A dispărut pentru că în prezent autostrăzile leagă Sudul cu centrul și Nordul, In numai 10 ore o mașină străbate distanța Roma—Reggio pină în vîrful cizmei. A dispărut pentru că drumurile adbc satele pe marile axe ale circulației, iar industrializarea a curmat izolarea Sudului, punîndu-1 în contact direct cu oamenii din Nord, per-

mițînd totodată fetelor care lucrează în uzine să rupă lanțurile sclaviei. Mizeria de care vorbea Carlo Levi nu mai există.Atunci, de unde această dezamăgire 7 Desigur, sînt la mijloc motive de natură economică și psihologică. A- proap'e pretutindeni, în u- zinele mari sau mici, cadrele de răspundere și cea mai mare parte din tehnicienii calificați sînt din nordul țării. învățămintul, care în Nord este obligatoriu pină la vîrsta de 16 ani. în Sud rămîne o chestiune de concepție. Intrați într-o prăvălie. Veți vedea un om stînd degeaba, în timp ce la casă se află un copil, iar altul servește clienții.în fine, oamenii din Sud sînt convinși că dezvoltarea economică a Sudului nu se realizează în beneficiul lor. ci în al celor din Nord. Am auzit de sute de ori reflecții de acest gen ; „Noi fabricăm Alfa-Romeo aproape de Neapole, dar ele sînt șofate de milanezi". „Producem țevi la Tarente, dar cei din Nord le exportă". Fenomenul provoacă irita- ție.Un sociolog explică astfel lucrurile : dezvoltarea economică n-a modificat nimic în sărăcia reală a Mezzogiorno-ului. A fi sărac înseamnă a nu avea nici un mijloc de a influența propriul destin. Chiar dacă meridionalii trăiesc mai bine ca înainte, ei constituie încă o populație înstrăinată, nu iau parte la deciziile economice care îi privesc. Este oare de mirare că se simt umiliți și că sînt nemulțumiți 7

a-
COPACII ATENUEAZĂ

ZGOMOTUL

mai

instala - pentru oxigen.pe la m. de
terizare și de ții speciale furnizarea de Din păcate, după cumscrie publicația „Far Eastern Economic Review" care apare la

tatea copacilor de a atenua zgomoțul este influențată de mulți factori, printrecare se citează dimensiunile și poziția copacilor, densitatea

ORAȘE ACVATICEProiectul a două o- rașe acvatice Thalas- sopolis I și II se află în prezent în studiul U.N.E.S.C.O. Ele vor fi construite din două structuri: una în imer- siune și alta deasupra apei. Thalassopolis I este un ansamblu ur- banistico-portuar, con-
HOTEL PE EVERESTUn hotel unic în lume se află în curs de construcție muntele Everest, altitudinea de 4 000 Hotelul va dispune 

o pistă proprie de

„Poluarea sonică" poate fi atenuată prin plantarea de copaci și arbuști. Aceasta este concluzia la care au dus cercetările întreprinse în statul Florida (S.U.A.). Capaci-

ceput ca un complex științific și industrial, care va găzdui 30 000 de locuitori, atît, cercetători, cît și „cultivatori" ai mării. El va fi implantat în Marea Sunda (Indonezia), în- _______ ___ _____tr-un mediu biologic steril (Marea Sarga- obișnuit. Principalul selor) într-o zonă obiectiv urmărit prin productivă.

construirea sa constă în protejarea, studierea și dezvoltarea resurselor alimentare marine. Cealaltă „cetate acvatică" va încerca să transforme un mediu maritim

Katmandu, prețurile la acest hotel vor fi atît de ridicate, Incit doar oamenii foarte bogați vor avea acces în acest loc de popas de pe umerii Hima- Iaei.

plantării, vîntul, umiditatea, temperatura.O fîșie de pădure lată de 30 metri, de-a lungul unei șosele, a- tenuează zgomotul cu 8—11%.
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PRIMIRI LA C. C. AL P. C. R. Cronica zileiVineri dimineața, tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., s-a intilnit cu tovarășul dr. Agostinho Neto, președintele Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei, care
*Vineri, tovarășii Gheorghe Stoica, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., și Gheorghe Vasi- lichi, membru al C.C. al P.C.R., au primit pe tovarășul Raymond Barbet. cunoscut militant al Partidului Comunist Francez, deputat în Adu

Primiri la Consiliul de Miniștri
Vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Leonte Răutu. a primit vineri după-amiază pe ministrul justiției din Belgia, Alfons Vranckx, care ne vizitează tara la invitația Ministerului Justiției.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au luat parte Teodor Vasiliu, ministrul justiției, precum șl Jan Adriaenssen, ambasadorul Belgiei la București.

★Contlnuîndu-și călătoria In tara
★Vineri după-amiază, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Pățan, a primit pe președintele Comisiei de stat a prețurilor din R. P. Polonă, Piotr Karpiuk, care ne vizitează tara, pentru un schimb de ex-

Vizitele ministrului agriculturii 
al R. P. PoloneVineri dimineața, au avut loc convorbiri între Ipsif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor, și Jozef Okuniewski, ministrul agriculturii al Republicii Populare Polone. Au participat Angelo Miculescu, ministru secretar de stat, Nicolae Gio- san, președintele Academiei de științe agricole și silvice, Nicolae Ștefan și Florin Chițu, adjuncți ai ministrului. Au luat parte specialiștii care însoțesc pe ministrul polonez în vizita sa în țara noastră, precum și membri ai Ambasadei R. P. Polone.în cadrul convorbirilor, părțile s-au informat reciproc asupra rezultatelor obținute în agricultura celor două țări și a preocupărilor de viitor. Au fost, de asemenea, examinate posibilitățile privind dezvoltarea colaborării și cooperării între cele două ministere în producția și știința agricolă.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de deplină înțelegere.

Vizitele delegației parlamentare canadieneVineri dimineața, membrii delegației parlamentare canadiene, condusă de Lucien Lamoureux, președintele Camerei Comunelor, au avut o întrevedere cu ministrul comerțului exterior, Cornel Burtică, și alți membri 
ai conducerii ministerului.Cu acest prilej, au fost examinate posibilități de mărire a schimburilor comerciale româno-canadiene, expri- mîndu-se, totodată, 'dorința reciprocă de dezvoltare și diversificare a relațiilor economice dintre cele două țări.

★Tn cursul dimineții, membrii delegației parlamentare canadiene au făcut o vizită la Fabrica de mașini- unelte și agregate București.
♦Ambasadorul Canadei în România, 

B. M. Williams, a oferit vineri un dejun, cu ocazia vizitei în țara noastră a delegației parlamentare canadiene.Au participat președintele Marii Adunări Naționale, vicepreședinți ai
Vizitele ministrului transporturilor 

și ministrului lucrărilor publice
din Republica

Tn cursul zilei de vineri, Ange Pa- tasse, ministrul transporturilor, și Auguste M'Bongo, ministrul lucrărilor publice din Republica Africa Centrală, au continuat seria contactelor, purtînd convorbiri la Ministerul A- griculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, cu ministrul secretar de stat, Angelo Miculescu. Cu acest prilej, au fost discutate probleme privind colaborarea și cooperarea
LOTONumerele extrase la tragerea din 16 aprilie 1971.FOND GENERAL DE PREMII : 1 241 186 lei.EXTRAGEREA I : 22 6 72 30 16 18 68 36 11Fond de premii : 605 988 lei.EXTRAGEREA a Il-a : 38 64 4 81 2 12 73Fond de premii : 635 198 lei.
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PROGRAMUL I

17,00 Emisiunea tn limba germa
nă. 18,00 Bună seara, fete 1 Bună 
seara, băieți 1 Transmisiune de la 
Galați. Realizatori Elisabeta Mon- 
danos și Eugen Todoran. 19,00 Ti
neri poeți cfntă patria. Cezar Bal
tag, Ana Blandiana, Adrian Pău- 
nescu, Darie Novăceanu, Ovidiu 
jenaru. 19,15 Publicitate. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnalul de sea
ră. 20,00 50 de ani în 60 de evo 
cări. 20,10 Tele-enelclopedia. 21,00 
Baschet masculin : România — 
Cehoslovacia (repriza a Il-a). 

se află în tara noastră. A participat tovarășul Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.
întilnirea s-a desfășurat Intr-o atmosferă de caldă prietenie.*narea Națională Franceză, primarul orașului Nanterre, aflat în vizită In tara noastră.Cu acest prilej, a avut loc o discuție care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.(Agerpres)

9noastră, delegația de juriști belgieni, condusă de Alfons Vranckx, ministrul justiției al Belgiei, a vizitat o serie de obiective culturale, artistice și turistice din nordul Moldovei, județul Brașov și București. Juriștii belgieni au fost, de asemenea, oaspeții unor instituții de specialitate din Capitală.In cinstea delegației, ministrul justiției, Teodor Vasiliu, și ambasadorul Belgiei la București, Jan Adriaenssen, au oferit dinee.
★periență, la invitația Comitetului de stat pentru prețuri.La Întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, au luat parte Gheorghe Gaston Marin, președintele Comitetului de stat pentru prețuri. (Agerpres)

După-amiază, ministrul agriculturii al R. P. Polone și specialiștii care îl însoțesc, împreună cu Florin Chițu, adjunct al ministrului agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor, au vizitat ferma zootehnică a întreprinderii agricole de stat „30 Decembrie" și Complexul zootehnic Giurgiu. Gazdele au înfățișat oaspeților tehnologiile folosite în creșterea intensivă a animalelor în țara noastră.
★Cu prilejul vizitei pe care o face în țara noastră. Jozef Okuniewski, ministrul agriculturii al R. P. Polone, ambasadorul acestei țări la București, Jaromir Ocheduszko, a oferit un cocteil.Au luat parte Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor, Angelo Miculescu, ministru secretar de stat, Nicolae Giosan, președintele Academiei de științe agricole și silvice și alte persoane oficiale. (Agerpres)

M.A.N., președinți de comisii permanente ale M.A.N., deputați și alte persoane oficiale.Tn timpul dejunului, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, B. M. Williams, Lucien Lamoureux și Ștefan Voitec au toastat pentru continua dezvoltare â relațiilor de colaborare dintre Canada și România, dintre Parlamentele celor două țări.
★Biroul Marii Adunări Naționale a oferit, vineri seara, o recepție la Palatul M.A.N., în onoarea delegației parlamentare canadiene.La recepție, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au luat parte Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, Ilie Mur- gulescu și Gheorghe Necula, vicepreședinți ai M.A.N., Constantin Stă* tescu, secretarul Consiliului de Stat, membri ai Consiliului de Stat, președinți de comisii permanente ale M.A.N.. miniștri, deputați, oameni de știință și artă și alte persoane oficiale. (Agerpres) 

Africa Centralăeconomică reciprocă în domeniul a- griculturii.La Întrevedere a participat Alberto Sato, ambasadorul Republicii Africa Centrală la București.în aceeași zi, oaspeții au vizitat întreprinderea agricolă de stat Giurgiu.în onoarea lor, ministrul comerțului exterior, Cornel Burtică, a oferit un dejun, - (Agerpres)
vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 19 șl 20 aprilie : In țară : Vremea va continua să se încălzească ușor. Cerul va fi variabil. înnorări trecătoare se vor semnala în a doua parte a intervalului în vestul și nord-vestul țării, unde vor cădea ploi slabe.

Transmisiune directă de la sala 
sporturilor Floreasca. 21,30 Film 
serial : Incoruptibilii. Povestea lui 
Jlnnle Smith. 22,20 Telejurnalul de 
noapte. 22,35 Rapsodie de primă
vară — spectacol de varietăți fol
clorice. 23,30 Cîntă și dansează 
pentru dumneavoastră Frank Si
natra. Rita Hayworth și Kim 
Novak.

*

PROGRAMUL II

20,00 Seara melomanului. Mic 
ghid al simfoniei (II). 20.60 Arta 
plastică românească peste hotare. 
Comentează Ion Frunzettl. 21,05 
Buletin de știri. Sport. 21,16 Pu
blicitate. 21,20 Reportaj pe glob. 
Cele mal mici state de pe harta 
Europei (Monaco, Andora. Lichten
stein, San Marino, Malta șl Vati
can). 21,50 Seară muzicală pentru 
tineret. Cîntă orchestra Sincron.

A

Consacram munca noastră 
inflaririi patriei sncialiste

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de colective 

de întreprinderi distinse cu Steagul și Diploma 
de unități fruntașe pe ramură

Colectivele a numeroase întreprinderi industriale din țară au fost distinse cu Steagul șl Diploma de unități fruntașe pe ramură.într-o atmosferă de puternic entuziasm, cei prezenți la adunările festive, care au avut loc cu acest prilej, au adresat telegrame Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu.Realizările obținute anul trecut de colectivul nostru de muncă, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, se spune în telegrama Unității de exploatare și industrializare a lemnului din Miercurea Ciuc, constituie pentru noi un puternic imbold în activitatea pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin în primul an al actualului cincinal, pentru transpunerea in viață a obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea al partidului. Folosind din plin experiența acumulată în valorificarea superioară a masei lemnoase, fructificînd rezervele existente, noi, muncitorii, inginerii și tehnicienii români, maghiari și de alte naționalități, sîntem hotă- rîți să realizăm în acest an peste prevederile planului o producție marfă în valoare de 2,5 milioane lei, să livrăm suplimentar la export mărfuri in valoare de 250 000 lei valută, să reducem cu 100 000 lei cheltuielile de producție planificate și să realizăm un beneficiu suplimentar de 25 000 lei.Pentru a contribui într-o măsură tot mai mare la creșterea bunăstării materiale a oamenilor muncii din județul nostru, se arată în telegrama colectivului întreprinderii județene de panificație și morărit Gorj, ne vom intensifica eforturile pentru O mai largă diversificare a gamei de sortimente și o permanentă îmbunătățire a calității lor. Receptivi la cerințele mereu crescînde ale populației față de produsele noastre, vom face totul pentru punerea în valoare a rezervelor de care dispunem, mobilizînd capacitatea creatoare a colectivului nostru de muncă In vederea satisfacerii tot mai depline a cererii de consum și a exigențelor consumatorilor. înmînarea Diplomei de întreprindere evidențiată pe ramură a imprimat noi dimen
Sosirea în Capitala a unei 

delegații a primăriei 
orașului VienaVineri după-amiază, a sosit în Capitală o delegație a primăriei orașului Viena, condusă de Felix Slavik, primarul capitalei Austriei, care va face o vizită în țara noastră, la invitația Consiliului popular al municipiului București. Delegația va lua parte, de asemenea, la deschiderea Festivalului „Viena salută Bucu- reștiul", manifestare organizată între 17 aprilie și 2 mai in Capitală.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost lntîmpinați de Dumitru Popa, primarul general al Capitalei, Dumitru Joița, ptim-vicepre- ședinte, și de alți membri ai Comitetului Executiv al consiliului popular municipal.Au fost de față Eduard Tschop, ambasadorul Austriei la București, și membri ai ambasadei.în aceeași zi, delegația primăriei orașului Viena, in frunte cu primarul Felix Slavik, a făcut o vizită la Consiliul popular al municipiului București, unde a avut o întrevedere cu primarul general al Capitalei, Dumitru Popa, și cu alți membri ai Co
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„ȘTAFETA 
SEMICENTENARULUI" 

0 IMPORTANTĂ 
MANIFESTARE SPORTIVALa 2 mai se va da startul In „Ștafeta Semicentenarului P.C.R. 1921—1971", o importantă acțiune de masă dedicată glorioasei aniversări a partidului. Ștafeta, care se va desfășura timp de 7 zile, e organizată de Consiliul Național pentru E- ducație Fizică și Sport, in colaborare cu organele centrale de stat și obștești cu atribuții in domeniul educației fizice și sportului ; ea va parcurge toate județele țării, inchein- du-se la București, în ziua de 8 mai.

În cîteva rînduriLa Palermo au continuat campionatele Internaționale de tenis ale Siciliei. Comentatorii agențiilor de presă relevă că și în ziua a doua a competiției nu au fost înregistrate surprize, oficialii consemnind victorii așteptate. în legătură cu meciurile susținute de tenismenii Ilie Năstase și Ion Țiriac se scrie printre altele : jucătorii români și-au Întrecut adversarii fără a li se crea probleme. Ion Țiriac l-a eliminat cu 6—3, 6—1 pe italianul Ezio di Matteo, iar Năstase a ciștigat cu 7—5, 6—0, in fața francezului Patrick. Prolsy.DISPUTAT IERI LA PARIS, ca prolog la „Trofeul Leon Jeanty”, PATRULATERUL FEMININ DE FLORETA dintre echipele ROMÂNIEI, UNGARIEI, ITALIEI și FRANȚEI, s-a încheiat cu uri frumos succes al scrimerclor românce, care au ocupat primul loc în clasamentul final. Selecționata României, alcătuită din Ecaterina Iencic, Ileana Drimbă. Maria Vicol și Olga Orban-Szabo, a invins în meciul decisiv cu 10—6 reprezentativa Franței.întrecerile pentru „Trofeul Leon Jeanty" au loc astăzi și mîine în sala Pierre de Coubertin. 

siuni hărniciei, inițiativei și spiritului creator, a însuflețit colectivul nostru în realizarea cu succes a planului de producție. Aceasta constituie garanția sigură că angajamentele luate în întrecerea socialistă, de a realiza peste plan, in anul 1971, o producție globală de un milion lei, de a reduce cheltuielile materiale de producție și, pe această bază, de a realiza beneficii peste plan de 125 mii lei, vor fi îndeplinite în mod exemplar.In telegrama colectivului de muncă al Institutului de proiectare Argeș, întrunit în ședința festivă cu prilejul înmînării Diplomei de unitate evidențiată pe anul 1970, se subliniază : Mobilizați în avîntul general al întregului nostru popor, pentru întîmpinarea gloriosului semicentenar al partidului, nu vom precupeți nici un efort de a elabora proiectele necesare vastului program de construcții al județului Argeș, reconstrucției zonei centrale și a întregului municipiu Pitești, întocmirii- schițelor de sistematizare rurală în vederea înfrumusețării localităților de pe minunatele plaiuri argeșene și transformarea, a cel puțin opt dintre acestea, în așezări urbane, precum șl remodelarea locuințelor urbane existente în conformitate cu principiile trasate la cea de-a 3-a conferință a Uniunii arhitecților din România. Profund recunoscători încrederii pe care ne-o acordați, și condițiilor create pentru afirmarea sectorului de proiectare în opera de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, vă asigurăm că vom urma neabătut linia trasată de partid, indicațiile dumneavoastră in domeniul activității noastre. (Agerpres)

mitetului Executiv al consiliului popular municipal.La întrevedere a fost de față Eduard Tschop, ambasadorul Austriei la București.Cu acest prilej, a avut loc un schimb de opinii și informații asupra activității și realizărilor economice, social-culturale și edilitar-gospodă- rești din cele două capitale.Primarul Vienei a exprimat satisfacția pentru posibilitatea ce i s-a oferit de â vizita România, subliniind că intre conducătorii celor două state și intre popoarele român și austriac se dezvoltă contacte și relații foarte bune de prietenie.Seara, in onoarea oaspeților, primarul general al Capitalei a oferit un dineu.în cursul dimineții aceleiași zile, în pavilionul din Șoseaua Kiseleff, unde este organizată expoziția „Viena — un oraș — se prezintă", a avut loc o conferință de presă.la care au luat parte reprezentanți ai presei centrale și locale și ai Radioteleviziunii române. (Agerpres)

Pentru amatorii
de pronosticuri sportiveInformăm pe amatorii de pronosticuri sportive cu ultimele date privind meciurile din Concursul Pronosport nr. 16. Aceste informații despre echipele românești din divizia B și despre cele din campionatul italian ne-au fost transmise prin intermediul A.S. Loto-Pronosport.I. Bologna—A.S, Roma. Echipa gazdă nu are indisponibilități în formație față de partida precedentă, Bologna—Cagliari 0—0. Nici echipa din Roma nu suferă modificări de la meciul Cagliari—Roma 0—1, ultimul joc în care „galben-roșii" au fost conduși de Helenio Herrera și după terminarea căruia jucătorii de la A.S. Roma l-au purtat pe brațe pe celebrul antrenor. în meci-tur, 1—1. Pronostic : X, 1.II. Cagliari—Catania. Cu Riva în rîndurile ei, echipa din capitala Sardiniei are un joc relativ ușor în compania ultimei clasate, Catania. în meci-tur, 1—1. Pronostic : 1.III. Juventus—Internazlonale. Pentru derbiul etapei, gazdele mențin formația cu care au jucat la Kiiln, în Cupa europeană a tîrgurilor, ob- ținînd rezultatul de 1—1. Există, totuși, eventualitatea ca Novellini să fie înlocuit de Anastasl. Milanezii au alcătuit un atac cu două „virfuri", Jair și Boninsegna, și trei jucători de mijlocul terenului, Bertini, Mazzola și Corso. în meci-tur, 0—2. Pronostic : X, 1, 2.IV. Lazzio—Fiorentina. Acesta este un derbi al luptei pentru evitarea retrogradării, în care echipa din Roma va prezenta pe teren următorul atac : Massa, Mazolla II. Cinaglia, Dolso, Fortunato. La oaspeți va reintra mijlocașul Merlo căruia i-a expirat suspendarea. în meci-tur, 1—1. Pronostic : 1.V. Milan—Torino. Gazdele trebuie să cîștige acest meci ce are Ioc exact în momentul în care liderul. Inter, joacă la Torino, cu Juventus. Se pare că, în disperare de cauză, antrenorul Rocco va schimba pe cei doi atacanțl de vîrf, Rognoni și Combin, cu mai tinerii Villa și Cassone. Torinezii vor alinia atacul : Fala, Ferrini, Pulici,

SEARA DE FILMCu prilejul împlinirii a 39 de ani de la crearea detașamentelor de partizani antijaponezl, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, Kang lăng Săp, a organizat, vineri, o seară de film urmată de un cocteil.Au participat tovarășii Vasile Pa- tilinet, secretar al C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., George Macovescu, prim- adjunct al ministrului afacerilor externe, general-colonel Mihail „Burcă, adjunct al ministrului forțelor armate, generali și ofițeri superiori, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, ziariști.
★

INTtLNIRE PRIETENEASCA 
LA AMBASADA

R. S. CEHOSLOVACELa reședința ambasadorului R. S. Cehoslovace din București, a avut loc vineri la amiază o lntilnire prietenească in cadrul căreia a fost conferită medalia de aur a „Asociației cehoslovace pentru relații cu străinătatea" tovarășilor Dumitru Bejan și Nicolae Angliei,înminind aceste medalii, ambasadorul Miroslav Sulele a felicitat pe cei distinși pentru contribuția pe care au adus-o la dezvoltarea și adîn- cirea relațiilor și colaborării economice dintre cele două țări, urîndu-le noi succese în activitatea lor viitoare.Pentru distincțiile conferite, a mulțumit tovarășul Dumitru Bejan.. La festivitate au participat Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, și alte persoane oficiale.
★Vineri, 16 aprilie a.c., au început lucrările ședinței lărgite a Consiliului Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești.
★Un colectiv al Teatrului Național „I. L. Caragiale" a plecat vineri dimineața in Italia, unde va susține două spectacole cu „Regele Lear" Ia Festivalul internațional de teatru de la Florența.

TELEGRAMĂîn legătură cu tragica încetare din viață a ambasadorului R.S.F. Iugoslavia la Stockholm, Vladimir Rolo- vici, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corne- liu Mănescu, a adresat o telegramă, secretarului de stat pentru afaceri externe al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Mirko Tepavaț, prin care exprimă cele mai profunde sentimente de compasiune și sincere condoleanțe.
încheierea lucrărilor plenarei 

Consiliului National 
al Organizației Pionierilor în prezența tovarășului Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Vineri s-au încheiat lucrările plenarei Consiliului Național al Organizației Pionierilor.Plenara, care a durat două zile, a Întrunit printre participanți pe Mircea Malița, ministrul învățămintului, președinți și activiști ai consiliilor județene ale organizației pionierilor, comandanți de unități și detașamente pionierești, îndrumători de cercuri și formații cultural-artistice, reprezentanți ai unor organizații și instituții Centrale, ziariști. în cadrul lucrărilor, au fost dezbătute probleme cultural- artiistice pionierești și activitatea de presă și editorială a Consiliului Național al Organizației Pionierilor. Cu acest prilej, Virgiliu Radulian, președintele consiliului, a prezentat o informare referitoare la munca desfășurată de către biroul C.N.O.P.Plenara a hotărît convocarea în luna octombrie a celei de-a doua conferințe pe țară a organizației pionierilor.în încheierea lucrărilor plenarei, a luat cuvintul tovarășul Mihai Gere.

Madde, Bui. în meci-tur, 1—1. Pronostic : 1.VI. Sampdoria—Foggia. La ambele echipe reintră cite un centru înaintaș, Ccistin și, respectiv, Bigon, In meci-tur, 2—2. Pronostic : X, 1.VII. Varese—Lanerossi. Nici o modificare anunțată la nici una dintre cele două formații. în meci-tur, 1—3. Pronostic : 1.VIII. Verona—Napoli. Gazdele n-au anunțat încă formația. Napoli- tanii, în dorința de a spori eficacitatea atacului, vor recurge la vechiul jucător suedez Hamrin, alături de Altafinl și celelalte vedete ale echipei. în meci-tur, 0—2. Pronostic :IX. C.F.R. Pașcani—Progresul Brăila. Echipa ceferistă este neînvinsă la ea acasă. Brăilenii n-au pierdut nici un meci in retur, mai mult, n-au primit nici un gol, iar in „Cupa României" s-au calificat in sferturile de finală. în meci-tur, 1—5. Pronostic : 1.X. S.N. Oltenița—Dunărea. Aceste echipe din județul Ilfov au o situație diferită in clasament. Giurgiuvenii posedă 22 de puncte, in timp . ce S.N.O., cu patru puncte mai puțin, n-a scăpat încă de grijile evitării retrogradării. în meci-tur, 1—2. Pronostic : 1.XI. Ceahlăul—A.S.A. Meci greu pentru liderul seriei I, care joacă împotriva unei echipe ce n-a pierdut acasă nici un puhet. Miercuri, Ceahlăul a jucat cu S.C. Bacău și a învins-o cu 1—0. prin golul înscris de Contardo. A.S.A., avîndu-1 indisponibil pe Canlaro, va alinia atacul : Hajnal. Fazekas, Mureșan, Lucacl. în meci-tur, 0—2. Pronostic : X, 2.XII. Gloria Bistrița—C.S.M. Sibiu. La gazde echipa normală. La sibieni va juca atacul : Schwartz, Unguroiu. Rădoi, Stolcescu. în meci-tur, 0—4. Pronostic : 1.XIII. Gaz Metan—Minerul Anina. Gazdele sint neînvinse pe teren propriu, obținînd la Mediaș 17 dintre cele 18 puncte, pe care le au în clasamentul general 1 In meci-tur. 0—3. Pronostic ; 1.

Un program constructiv 
pentru înfăptuirea aspirației 

paporului coreean - 
unificarea pașnică a patriei
Timp de citeva zile, forul legislativ suprem al R. P. D. Coreene, A- dunarea Populară,, a dezbătut pe larg — paralel cu o serie de aspecte de actualitate ale dezvoltării construcției socialiste — unele probleme de bază ale politicii externe a țării. în acest context a fost expus un document de o deosebită însemnătate — programul în opt puncte privind unificarea pașnică a Coreei.înscriindu-se pe linia eforturilor perseverente ale Republicii Populare Democrate Coreene, care, de-a lungul anilor, a luat un șir de inițiative și a prezentat numeroase propuneri constructive în vederea unificării pașnice a țării, acest program, dînd expresie năzuințelor întregului popor coreean de a avea o patrie unită și indspendentă. cuprinde măsuri practice, concrete, a căror înfăptuire ar aduce în mod evident o contribuție de mare importanță la cauza păcii și securității în Asia și în întreaga lume. Programul prevede, ca un element esențial, menit să asigure condițiile Înfăptuirii dezideratului de unificare pașnică a țării, retragerea trupelor americane și ale aliaților lor din Coreea de sud. De asemenea, în documentul amintit se prevede reducerea forțelor armate atit in Nord, cit și în Sud, după retragerea trupelor S.U.A., la un efectiv de 100 000 militari In fiecare parte, denunțarea tratatelor de apărare mutuală dintre Coreea de sud și S.U.A., dintre Coreea de sud și Japonia și a tuturor celorlalte tratate îndreptate împotriva intereselor națiunii coreene. O importanță deosebită prezintă, în acest context, propunerea de constituire a unui guvern central unificat prin organizarea de alegeri generale libere în Nord și Sud, în mod independent, pe baze democratice. Printre celelalte propuneri se includ asigurarea în Coreea de sud a dreptului tuturor partidelor politice, organizațiilor publice și persoanelor individuale la activitatea politică și eliberarea necondiționată a tuturor de- ținuților politici și a patrioți- lor arestați ; constituirea unei confederații a Coreei ,de nord și de sud, ca o măsură de tranziție în vederea unificării complete ; dezvoltarea schimburilor comerciale, a cooperării economice și a schimburilor reciproce între Nord șl Sud în diverse domenii de activitate ; organizarea unei întîlniri politice consultative a reprezentanților Nordului și Sudului cu participarea tuturor partidelor politice și a organizațiilor publice, precum și a celor cu caracter popular, pentru a negocia propunerile menționate. Această ultimă sugestie se înscrie pe linia promovării metodei tratativelor, a discuțiilor, a contactelor directe, care se impun tot mal mult în viața internațională ca mijloc de soluționare a problemelor litigioase. Țara noastră a susținut Întotdeauna și susține această metodă constructivă, promovînd-o cu consecvență, după cum se știe, în întreaga sa activitate politică externă.în timpul sesiunii, Adunarea Populară Supremă a R. P. D. Coreene a adoptat, de asemenea, o declarație privind situația din Indochina. Condamnind extinderea de către Statele Uniite a războiului de agresiune în Peninsula indochineză, declarația reafirmă totodată sprijinul hotărît al R. P. D. Coreene acordat popoarelor vietnamez, laoțian și cambodgian în lupta lor pentru salvarea națională, împotriva imperialismului, pentru libertate și dreptul de a-și decide; singure soarta.Noile propuneri ale R. P. D. Coreene sint menite să ducă la lichidarea situației anormale, creată o dată cu încheierea celui de-al doilea război mondial; cind, prin încălcarea voinței poporului coreean, patria sa a fost in mod arbitrar secționată în două, partea de sud fiind transformată treptat intr-o bază în Nord-Estul Asiei a cercurilor militariste din S.U.A. Regimul militarist înscăunat la Seul a aservit tot mai mult Coreea de sud intereselor străine, menținîndu-se la putere cu sprijinul baionetelor străine. Este știut că în baza așa-zisuiui „tratat de apărare reciprocă dintre S.U.A. și Coreea de sud“ și altor „acorduri" și „convenții", există la sud de Paralela 38 trupe americane insumind peste 60 000 de

Încheierea sesiunii adunării
POPULARE SUPREME A R. P. D. COREENEPHENIAN 16 (Agerpres). — în prezența lui Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, la Phenian a avut loc ședința de închidere a lucrărilor celei de-a 5-a sesiuni* â celei de-a patra legislaturi a Adunării Populare Supreme a R.P.D. Coreene, anunță A.C.T.C. Ultima zi a lucrărilor a fost consacrată dezbaterilor pe marginea raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 1970 și bugetul de stat pe 1971. Deputății au aprobat în unanimitate ra

Deschiderea Tirgului 

de primăvară de la CantonPEKIN 16. — Corespondentul A- gerpres, I. Gălățeanu, transmite : în prezența a mii de reprezentanți ai cercurilor de afaceri din numeroase țări ale lumii, la Canton s-a deschis ediția de primăvară a Tirgului de bunuri pentrîr export. Exponatele reflectă realizările obținute în ultimul timp de diferite colective din R. P. Chineză in domeniile industrial și agricol, marile succese în înfăptuirea sarcinilor trasate de cel de-al IX-lea Congres al P.C. Chinez. 

militari, dislocate „pe timp nelimitat", iar teritoriul a fost împînzit cu o vastă rețea de baze militare. A- ceasta constituie un primejdios focar de încordare și amenințări la adresa R.P.D, Coreene, a păcii în întreaga regiune a Extremului Orient, implicind pericole grave pentru securitatea internațională.Rezolvarea problemei coreene este— așa cum cere viața, așa cum impun normele dreptului internațional— de competența exclusivă a coreenilor Înșiși. De aceea, este pe deplin justificată propunerea R.P.D. Coreene ca să fie retrase toate trupele străine și să fie desființate bazele americane din Coreea de sud, asi- gurîndu-se astfel condițiile pentru ca poporul coreean de 40 de milioane — unică națiune — să poată decide singur asupra destinelor sale.Poporul coreean trebuie să »e bucure de dreptul inalienabil și Imprescriptibil de a trăi intr-un statu- nitar, de a-și dezvolta liber și nestîn- jenit, în condiții de neștirbită independență, Întregul potențial creator, în „Apelul către conaționalii, frații, surorile și personalitățile din partidele politice și organizațiile publice din Coreea de sud", adoptat cu prilejul sesiunii Parlamentului R. P. D. Coreene, se adresează o chemare fierbinte „tuturor forțelor patriotice din Coreea de nord și de sud de a se uni strîns, fără întirziere, de a forma la scara întregii națiuni un front comun de luptă, pentru a se pune capăt tragediei scindării țării, pentru a înfăptui unificarea independentă și pașnică a patriei".Propunerile cuprinse in programul R.P.D. Coreene, ca și apelul amintit, au găsit un larg ecou pozitiv în rindui populației sud-coreene. în ciuda terorii și a represaliilor sîngeroa- se, au fost exprimate adeziuni hotă- rîte față de acest program ; chiar în ultimele zile, așa cum au transmis agențiile de presă occidentale, la Seul au avut loc mari mitinguri și manifestații de stradă ale tineretului care, infruntînd represiunile polițienești, și-a exprimat opoziția față de politica reacționară a clicii lui Pak Cijan Hi, pronunțindu-se totodată pentru lichidarea ocupațieistrăine, pentru unificarea pe bazedemocratice a patriei lor.Propunerile de soluții, măsurile constructive cu caracter tranzitoriu și de natură urgentă, prezentate de R.P.D. Coreeană, avînd drept țel unificarea pașnică a Coreei, se află in deplină concordanță cu cerințele stingerii focarelor de tensiune, cu interesele promovării destinderii și de aceea au stirnlt un larg ecou în rindurile opiniei publice progresiste din întreaga lume.Așa cum se știe, poporul român și-a manifestat întotdeauna profundele sentimente de caldă prietenie, de fermă solidaritate interna- ționalistă față de poporul coreean. Este cunoscut sprijinul acordat de țara noastră în perioada războiului glorios al poporului coreean împotriva agresiunii americane. De asemenea, România a susținut activ cauza dreaptă a poporului coreean la O.N.U. și în alte organisme internaționale, pronunțîndu-se cu fermitate pentru retragerea tuturor trupelor americane aflate în Coreea de sud, pentru încetarea oricărui amestec în treburile interne ale acestui popor, astfel incit să-și poată înfăptui aspirațiile sale de a trăi într-o patcie unită, democratică și prosperă. Reafirmindu-și solidaritatea frățească cu lupta poporului coreean pentru împlinirea dezideratului său major — reunificarea patriei — poporul român salută noile propuneri ale R.P.D. Coreene și își exprimă sprijinul său deplin, apreciind că ele reprezintă un program constructiv, inspirat de grija față de interesele naționale fundamentale ale poporului coreean, față de soarta păcii. Considerăm că acest program trebuie examinat cu toată atenția de țările interesate, de opinia publică internațională. Opinia publică din țara noastră nutrește convingerea că transpunerea sa în viață ar răspunde năzuințelor celor mai fierbinți ale coreenilor din nordul și din sudul țării spre unificare, spre o viață liberă și prosperă, intereselor păcii și securității in Extremul Orient și in întreaga lume.
Dumitru ȚINU

portul și au adoptat legea cu privire la bugetul de stat pe 1971.în încheierea sesiunii, a luat cuvintul Pek Nam Un, președintele Adunării Populare Supreme, care și-a exprimat convingerea că lucrările adunării vor contribui la accelerarea construcției socialiste în R.P.D. Coreeană. a reunificării patriei în con- X diții de independență, la obținerea victoriei revoluției pe scară națională și la intensificarea luptei comune împotriva politicii agresive a imperialismului S.U.A.

Cu prilejul deschiderii tirgului, a fost oferită o recepție la care au participat peste 4 000 de persoane. Cen Yu, directorul tirgului și vicepreședinte al Comitetului revoluționar al provinciei Guandun, a salutat pe cei prezenți, subliniind că tîrgul va aduce o nouă contribuție la dezvoltarea relațiilor comerciale și de prietenie ale Chinei cu celelalte țări și regiuni ala lumii.
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Conferința 
Uniunii

Radioteleviziunea franceză
despre studiul biografic

HELSINKI 16 (Agerpres). — Consiliul Mondial al Păcii a dat publicității un comunicat în legătură cu primirea de către președintele Finlandei, Urho Kekkonen, a partici- panților la simpozionul internațional consacrat problemelor securității europene, care a avut loc in zilele de 14 și 15 aprilie la Helsinki.în legătură cu problema convocării unei conferințe general-europene asupra securității, președintele Kekkonen a declarat : „Consider că, în cazul în care va avea loc o conferință privind securitatea europeană, aceasta nu va fi singura. Ea va fi urmată de noi conferințe general- europene, la care problemele vor fi discutate pas cu pas. Dacă in urma unei asemenea serii de conferințe se va putea crea un organ permanent de securitate europeană — a spus președintele finlandez — voi considera acest lucru drept n realizare excepțională".

Chineze din O.N.U. care dăunează mondiale". este un fapt serios organizațieiLONDRA 16.Agerpres, N. Plopeanu, Deputatul britanic John Mendelson a publicat un articol în săptămînalul londonez „TRIBUNE" consacrat problemei conferinței asupra securității europene. „Propunerea pentru ținerea unei conferințe în proA blema securității europene — scrie deputatul britanic — se află în discuție de cițiva ani ca ea să devină practică". Trebuie tică activă din britanic, pentru ca cu convocarea unei serii de conferințe asupra securității europene, subliniază deputatul John Mendelson.

— Corespondentul transmite :

și a sosit timpul acum o politică să cerem o poli- partea guvernului el să fie de acord

SAIGON 16 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al comandamentului americano-saiigonez a recunoscut că cei aproape 4 000 de soldați ai regimului Thieu-Ky, angajați într-o operațiune de degajare a bazei nr. 6, nu au reușit să progreseze, înre- gistrîndu-se doar „angajamente sporadice". în acest fel, baza saigoneză nr. 6 rămîne în continuare încercuită de forțe ale Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud. Potrivit ultimelor știri, lupte între trupele americano-saigoneze și cele ale F.N.E. se înregistrează cu o tot mai mare frecvență viului Mekong Saigon.

tății Kompong Cham. După un puternic foc de mortiere asupra inamicului, forțele patriotice cambodgiene au pătruns în perimetrul defensiv al poziției inamice, angajînd lupte corp la corp. Aviația americană, chemată în sprijinul saigonezilor, n-a putut interveni. In același timp, alte unități ale Frontului de unitate națională au acționat în diverse puncte din zona Kompong Cham, împiedi- cînd orice sprijin terestru pentru saigonezii de la baza amintită.

parlamentare

în zona Deltei flu- și în apropiere de
★16 (Agerpres).PNOM PENHUnități ale Frontului de unitate națională din Cambodgia au atacat joi după-amiază o bază deținută de trupele saigoneze în apropierea locali-

„NICOLAE CEAUȘESCUa

de M. P. HAMELET

VIENA 16. — Corespondentul A- gerpres, P. Stăncescu, transmite : Primul ministru al Suediei, Olof Palme, care se află intr-o vizită oficială în Austria, a ținut o conferință la Societatea pentru politică externă și relații internaționale din Viena. Conferința a abordat pe larg aspecte ale poziției și rolului țărilor mici în lume. în context, premierul suedez a relevat contribuția statelor niici și mijlocii la destinderea internațională. „Aici, în Europa, a spus ,el, observăm strădaniile active ale țărilor mici ale continentului pentru o conferință a securității europene. Noi, în Suedia, credem că o reuniune bine pregătită, cu participarea tuturor națiunilor interesate, poate contribui la destindere in Europa".Premierul suedez a reliefat apoi rolul Organizației Națiunilor Unite în opera de destindere și pace și a apreciat, totodată, că „absența R. P.
Forțele patriotice au contralovituri inamicu- în provincia Savan- infrint complet trupele inL

O CERINȚĂ A COLABORĂRII

Șl DESTINDERII INTERNAȚIONALE:

Recentă demonstrație la New York 
împotriva intervenției militare ameri
cane în Indochina : „Să fie retrase 
toate trupele în 1971" — este scris 
pe pancartele purtate de manifes- 

tanți

XIENG-QUANG 16 (Agerpres). — Cu ocazia Anului Nou laoțian, prințul Sufanuvong, președintele C.C. al . Frontului Patriotic din Laos, a adresat un mesaj tuturor forțelor patriotice, întregului popor laoțian, che- mînd la întărirea unității, la dezvoltarea eroismului - revoluționar pentru noi victorii în lupta împotriva agresiunii S.U.A. și pentru salvarea-națională.Mesajul menționează că celebrarea Anului Nou are loc într-un moment cînd armata și poporul laoțian obțin mari suocese pe toate cîmpu- rile de luptă, dat puternice lui, mai ales nakhet, și au invadatoare americano-saigoneze sudul Laosului, ciștigînd o victorie cu o semnificație strategică majoră.în continuare, mesajul arată că „succesele în luptă repurtate de popoarele laoțian, vietnamez și khmer reprezintă o victorie a solidarității militante, realizate în lumina declarației comune a conferinței la nivel înalt a popoarelor îndoctrineze".
*

Să înceteze
acțiunile

5
teroriste!

CARACAS 16 (Agerpres). — Conferința Uniunii Interparlamentare, ale cărei lucrări se desfășoară la Caracas, a hotărît să recomande un schimb de programe culturale țărilor afiliate la cele două sisteme de transmisii a emisiunilor de televiziune prin intermediul sateliților — Intersputnik și Intelsat.Hotărîrea a fost luată în cursul dezbaterilor care au avut loc în cadrul Comisiei pentru problemele e- ducației, științelor și culturii. în a- cest scop, a luat ființă o comisie care să pună de acord propunerile respective avansate de U.R.S.S., —Statele Unite. India și altePreședintele comisiei a subliniat că un schimb de programe două sisteme de transmisie este realizabil „contribuind în mod substanțial la înțelegerea între popoare".Pe de altă parte. Comisia mică și socială a Conferinței Interparlamentare a propus unui fond internațional sub O.N.U. constînd din produse tare și medicamente, care să tinat ajutorării regiunilor din diferite țări ale lumii.Comisia pentru teritoriile neautonome și problemele etnice a condamnat, în cadrul lucrărilor sale, guvernele Rhodesiei, Republicii Africa de Sud și Portugaliei pentru promovarea unei politici coloniale și de a- partheid.

Polonia, țări.între cele
econo- Uniunii crearea egida alimen- fie des-sinistrate

Postul de radio parizian „France- 
Cultuire"' a consacrat emisiunea sa 
de mare popularitate „Notre temps" 
prezentării 
„NICOLAE 
chel-Pierre 
începutul 
„Destine politice" a Editurii 
ghers". In cadrul emisiunii, publicista 
comentatoare Helene Tournere, a 
făcut largi referiri la conținutul lu
crării, scoțind in evidență deosebita 
valoare a acestei cărți, cunoașterea 
vieții și personalității șefului 
statului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și a probleme
lor contemporane ale României so
cialiste. Cu acest prilej, ea l-a in
tervievat pe autorul lucrării asupra 
documentarii realizate de el în țara 
noastră și a ecoului pe care cartea 
l-a trezit în Franța.

Joi seară, televiziunea franceză a 
consacrat emisiunea „A propos", 
realizată de Michel Droit, aceluiași 
eveniment editorial. Prezentîndu-și 
cartea Michel-Pierre Hamelet s-a 
referit pe larg la tradiționalele le
gături de prietenie și cooperare 
româno-franceze, care au cunoscut 
o largă dezvoltare îndeosebi in 
urma vizitei din vara anului trecut 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
Franța. Subliniind că în elaborarea 
volumului său s-a bucurat de o to
tală libertate de spirit și interpre-

volumului biografic 
CEAUȘESCU" de Mi- 
Hamelet, apărut la 

acestui an in colecția 
„Se-

tare, M.P. Hamelet a declarat că. 
prin lucrarea sa, a ținut să aducă 
un omagiu personalității președin
telui statului român, Nicolae 
Ceaușescu, figură marcantă a vie
ții politice internaționale. „Intru- 
chipînd dintotdeauna un militant — 
a spus M.P. Hamelet — șeful sta
tului român a rămas și rămîne un 
om de mare omenie. Destinul lui 
de luptător care și-a consacrat 
viața binelui poporului său consti
tuie un tulburător model de pro
bitate și simplitate. Orice întilnire 
cu el devine un moment de neuitat 
prin libertatea de spirit și indepen
dența care îl guvernează. Astfel de 
oameni apropie popoarele, și in 
rodnica istorie a relațiilor franco- 
române ei constituie un suport al 
permanenței în cadrul unei coope
rări tot mai ample și mai efi
ciente".

Prezentind lucrarea apărută In 
prestigioasa colecție a Editurii „Se- 
ghers", Michel Droit a salutat-o ca 
pe o operă scrisă de un talent pu
blicistic stăpin pe un stil biografic 
deosebit de apreciat de publicul 
francez și care și-a pus talentul în 
slujba unei nobile cauze : întărirea 
legăturilor 
rare dintreParis, 16

de prietenie și colabo- 
România și Franța.

loan GRIGORESCU

ORIENTUL APROPIAT

Convorbirile S.A.L.TVIENA 16 (Agerpres). — La sediul Ambasadei americane din Vie- na a avut loc vineri cea de-a 63-a ședință de lucru a convorbirilor sovieto—americane asupra limitării cursei înarmărilor strategice (S.A.L.T.). Discuțiile au durat 75 de minute. Următoarea ședință va avea loc miercurea viitoare, la sediul Ambasadei sovietice din capitala Austriei.

• PRECIZĂRI ALE R.A.U. ÎN 
LEGĂTURĂ CU PROPUNEREA 
DE REDESCHIDERE A CANA
LULUI DE SUEZ © COMUNI
CATUL REUNIUNII DE LA 
CAIRO • SITUAȚIA DIN 

IORDANIA

Vestea tragică a încetării din viață 
a ambasadorului iugoslav la Stockholm, Vladimir Rolovici, ca urmare a atacului criminal săvîrșit de un grup de teroriști ustași. a zguduit opinia publică din țara noastră, ca și din întreaga lume. Asasinarea la pos(t a unui ambasador. Chemat, prin însăși natura funcției sale, să îndeplinească un rol important în dezvoltarea bunelor relații între state, în promovarea și consolidarea legăturilor reciproce de colaborare și prietenie, stîrnește indignare și oprobriu. Este 
o crimă monstruoasă, un act revoltător, blamat cu mînie de orice om civilizat, de oricine prețuiește cauza dezvoltării unor raporturi normale de colaborare și prietenie între state. Atît cei ce au comis fapta mi- șelească, cît și cei care i-au inspirat trebuie să-și primească pedeapsa drastică, exemplară, meritată. La această mată de Iugoslaviei se raliază întreaga opinie publică internațională. De altfel, chipul odios al celor doi asasini este completat de declarațiile unor lideri ai teroriștilor ustași din Suedia, în care aceștia, după cum relatează ziarul suedez „Aftonbladet", și-au exprimat speranța „într-un nou război mondial", subliniind că „așteaptă o situație asemănătoare celei din 1941, cînd a venit Hitler". Pe drept cuvînt, opinia publică își pune întrebarea : cum de este posibil ca, abuzînd de libertățile democratice ale țării pe teritoriul căreia se află, elementele fasciste să poată săvîrși asemenea acte și să profereze astfel de declarații ?Atacul banditesc de la Stockholm nu este singurul de acest gen. Chiar telegramele de presă de ieri au relatat despre atentatul comis împotriva reprezentanței comerciale sovietice la Amsterdam, care s-a soldat cu rănirea a 20 de colaboratori ai reprezentanței și în urma căruia guvernul U.R.S.S. a înaintat o declarație de protest guvernului olandez.Asemenea acte nu pot să nu fie privite cu legitimă îngrijorare. Nimeni nu poate accepta ca, datorită unor acțiuni teroriste, în locul desfășurării normale a relațiilor interstatale — diplomatice, economice sau culturale — să se creeze stări de incertitudine și insecuritate. în conformi- ■ tate cu înaltul mandat cu care sînt învestiți, reprezentanții diplomatici sau comerciali au sarcina de a contribui, prin întreaga lor activitate desfășurată intr-o țară sau alta, la dezvoltarea și întărirea unor raporturi de înțelegere și colaborare reciprocă, în prezent, în întreaga lume se manifestă o puternică aspirație spre pace și destindere, din partea maselor populare, a unor importante forțe sociale, a unor largi cercuri ale opiniei publice, conștiente de importanța pe care o are in epoca noastră imperativul coexistenței pașnice, ca unică alternativă a unui război nimicitor. Se conturează cu pregnanță, ca o necesitate de primă însemnătate, — atît pentru realizarea unui climat de pace și destindere, cît și pentru ' cauza progresului general al tuturor popoarelor, al civilizației mondiale — dezvoltarea colaborării multilaterale între state indiferent de deosebirile de orînduire socială, intensificarea schimburilor de bunuri materiale și spirituale, de valori științifice, pro-

cerință legitimă expri- guvernul și popoarele

movarea contactelor, a discuțiilor și tratativelor politico-diplomatice ca singură metodă rațională de soluționare a problemelor internaționale.De aceea, pretutindeni trebuie să se manifeste o preocupare deosebită pentru facilitarea acestor procese pozitive, pentru stimularea acestor tendințe deosebit de utile și importante pentru comunitatea mondială. Iar în acest context, o condiție foarte importantă a dezvoltării contactelor, convorbirilor și schimburilor între state este asigurarea deplinei securități, a condițiilor normale de activitate k pentru reprezentanții altor state — diplomatici, comerciali, etc.în frînarea acestui proces, în zădărnicirea eforturilor spre destindere și colaborare internațională largă sint interesate numai cercurile imperialiste ultrareacționare, revanșarde, militariste, dornice să reediteze timpurile „războiului rece", să alimenteze neîncrederea și suspiciunea internațională, să deterioreze relațiile dintre state. în încercările de a-și realiza aceste țeluri întunecate, forțele reacțiunii internaționale mizează pe elemente de l'a periferia vieții sociale, de teapa declasaților, transfugilor, apatrizilor, indivizi lipsiți de șcrupule și conștiință, de cel mai e- lementar simț de responsabilitate față de interesele și aspirațiile popoarelor.Toate acestea necesită ca problema acțiunilor teroriste să fie privită și tratată cu cea mai mare răspundere în viața internațională. Este evident că fiecărui stat îi revine îndatorirea de a lua măsurile energice care se impun pentru a împiedica asemenea acte de teroare, a pedepsi cu severitate exemplară pe făptașii lor. Este necesar să se creeze o puternică opinie internațională de condamnare hotărîtă a tuturor actelor teroriste de acest fel.împărtășind indignarea popoarelor iugoslave, durerea lor față de tragicul deznodămînt al atentatului de la Stockholm, manifestîndu-și compasiunea față de victimele atentatului de la Amsterdam, față de diplomații care au avut de suferit de pe urma unor astfel de acțiuni, opinia publică din țara noastră condamnă aceste acte cu cea mai mare energie. România, care promovează intens o linie de extindere a relațiilor politice, diplomatice, economice cu toate statele, de dezvoltare a cooperării internaționale, nu poate admite asemenea acțiuni de natură să prejudicieze statornicirea unor raporturi normale, de colaborare pe arena mondială. Oamenii muncii din țara noastră își exprimă dezaprobarea și indignarea față de acțiunile teroriste, înfierează pe făptașii lor, cer ca elementele teroriste să fie puse în imposibilitate de a mai acționa pe viitor. Poporul român se pronunță ferm pentru instaurarea normelor de legalitate în viața internațională, respectul față de state și reprezentanții lor, pentru asigurarea deplinei securități a personalului oficiilor diplomatice, comerciale sau de altă natură, incit acestea să-și poată îndeplini netulburate misiunea nobilă de a contribui la promovarea și lărgirea bunelor relații de prietenie și colaborare între popoare, în spiritul păcii și destinderii în lume.
Dan MUNTEANU

România 
la Tirgul 

internațional 
de la Tokio

In „Harumi Pier", locul special 
amenajat pentru expoziții, si
tuat la gura fluviului Sumida, 
pe care este așezată capitala ni
ponă, s-a deschis, vineri, Tirgul 
internațional din Tokio, care se 
desfășoară sub deviza „Pentru 
favorizarea înțelegerii și coope
rării între țările participante".

Pe 
72 000 
toate 
pone.

o suprafață de aproape 
m.p. sînt prezente aproape 
sectoarele industriale niu 
Atracția tirgului este ulti

mul tip de „teleziar", o insta
lație electronică de dimensiunile 
unui televizor obișnuit, expusă 
de ziarul „Asahi Shimbun", in 
cooperare cu firma „Tokyo Shi- 
baura Electric Co.“, cu ajutorul 
căreia se pot obține la domiciliu 
toate edițiile dintr-o zi ale zia
rului.

In total, expun 2 200 de firme 
și întreprinderi de comerț exte
rior din țara gazdă și din alte 21 
de țări, între care Austria, Cuba, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 

~R. F. a Germaniei, Franța, In
dia, Pakistan, România, Suedia, 
Marea Britanie, S.U.A.

Țara noastră participă cu un 
reușit pavilion, în care mai mul
te întreprinderi de comerț exte
rior prezintă pe o suprafață, de 
400 m.p. mobilă stil și modernă, 
covoare manuale și fabricate in
dustrial, artizanat, broderii, sti
clărie și ceramică, instrumente 
muzicale, produse agroalimen- 
tare, băuturi, țesături, confecții 
și tricotaje, numeroase produse 
chimice și minerale etc. încă din 
prima zi, pavilionul țării noas
tre, frumos împodobit cu pa
nouri și fotografii ce înfățișează 
aspecte ale economiei românești, 
s-a bucurat de interes deosebit 
din partea publicului.

FI. ȚUIU
Tokio, 16

Desființarea lagărelor de 
detențiune din Leros și 
OrOpOS a R>st anunțată de Ministerul Ordinii Publice din Grecia. Totodată, s-a precizat că, după punerea în libertate a 234 de deținuți politici, mai rămîn în detențiune încă 50 de persoane, care vor fi țrimise în diverse orașe din provincie.

Senatorul democrat ame
rican Edward Kennedy a sosit la Bonn, într-o vizită neoficială? El a avut întrevederi cu ministrul afacerilor externe ter Scheel, cu nistru de stat la și cu alte persoane oficiale vest-ger- mane. Au fost evocate probleme legate de politica german cu țările socialiste europene.

al R.F.G., Wal- Horst Ehmke, mi- cancelaria federală,
guvernului vest-de normalizare a relațiilor

La Varșovia are lt>c întîLni_ rea conducătorilor organizațiilor de femei diri Bulgaria, Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, Cuba, R. D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria, U.R.S.S. și R. D. Vietnam. Din partea țării noastre este prezentă o delegație condusă de tovarășa Suzana Gâdea, președinta Consiliului Național al Femeilor din România.
Intre Republica Democra

tă Germană și Republica 
Ecuatorială Guineea au fost 
stabilite relații diplomatice la nivel de ambasadă — informează agenția A.D.N. Acordul în acest sens a fost semnat la 14 aprilie, la Santa Isabel, capitala Rejpublicii Ecuatoriale Guineea.

Rezultatele preliminare 
ale recensământului popu
lației Uniunii Sovietice. D1- recția Centrală de Statistică, precizează agenția TASS, a terminat prelucrarea datelor. La 15 ianuarie 1970, populația Uniunii Sovietice era de 241 720 134 locuitori, dintre care 111 399 377 bărbați și 130 320 757 femei. Populația urbană era de 135 991 514 oameni, iar cea rurală — de 105 728 620.’ t

Intr-un raport al guver
nului vest-german prezentat Bundestagului se arată că zațiile de extremă dreaptă R.F.G. numără, in prezent, mai puțin de 30 000 de membri, cifra cea

„ocgani-din

agențiile de presă
transmit

După atentatul de la 
Stockholm. Trei cetățeni de origine iugoslavă au fost inculpați oficial vineri de un tribunal din Stockholm pentru participare la atentatul întreprins la 7 aprilie de un grup de extremiști ustași asupra ambasadorului Iugoslaviei în Suedia, Vladimir Rolovici. Pe de altă parte, agenția Taniug informează că organele de poliție din Suedia, Norvegia și Danemarca au întărit măsurile de securitate împotriva activității teroriste ustase.

mai scăzută înregistrată în ultimii patru ani. Raportul menționează că poliția vest-germană a pornit acțiuni de urmărire judiciară împotriva a două grupări extremiste de dreapta, al căror program preconiza folosirea forței împotriva promotorilor politicii guvernului Brandt față de țările socialiste europene.

GO MO-JO, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Reprezentanților Populari pe întreaga Chină, președinte de onoare al Asociației de prietenie China-Japo- hia, a primit pe membrii delegației de prietenie a Asociației japoneze pentru promovarea comerțului internațional, care face o vizită în R. P. Chineză, anunță agenția China Nouă.
Președintele Vecei Exe

cutive a R. S. Serbia, Milenk0 Boianici, a sosit la Tokio, la invitația Ministerului Afacerilor Externe al Japoniei, anunță agenția Taniug. în cursul vizitei, M. Boianici va a- vea convorbiri cu reprezentanți ai guvernului și cercurilor de afaceri nipone privind îmbunătățirea colaborării economice dintre Iugoslavia și Japonia.
0 nouă Adunare Na

țională provizorie a RePa“i- cii Populare și Democratice a Yemenului a fost numită și convocată în prima sa reuniune pentru data de 15 mai. Alături de principalele personalități oficiale yemenite, din noul organism fac parte 15 reprezentanți din sectorul muncitoresc și 5 reprezentanți ai organizațiilor de femei.
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Cea de a 43-a ediție a pre
miilor Oscar, decernate anual la 
Hollywood, s-a încheiat in mod 
cu totul surprinzător prin confe
rirea statuetei de aur actorului 
George C. Scott pentru rolul in
terpretat în filmul „Patton“, de
clarat cel mai bun film ameri
can al anului. Surpriza constă 
în aceea că Scott respinsese an
ticipat propunerea sa drept can
didat la Oscar. El a spus că Os
car a încetat de mult să mai 
simbolizeze strădaniile lucrăto
rilor din cinematografie de a a- 
tinge, prin mijloace oneste, per
fecțiunea în această artă iubită 
de marile mase.

Glenda Jackson a fost declara
tă cea mai bună actriță a anului 
pentru rolul principal interpre
tat in filmul american „Women 
în Iove" („Femei îndrăgostite"). 
Premiul pentru cel mai' bun 
scurt-metraj a fost acordat fil
mului „Interviuri cu foști com
batanți de la Song My“, în care 
sint rememorate împrejurările 
masacrului comis de către un 
pluton de infanteriști americani, 
la 16 martie 1968, in satul sud- 
vietnamez cu același nume.

Filmul italian „Investigarea u- 
nui cetățean mai presus de orice ' 
suspiciune" a obținut premiul 
pentru cel mai bun film străin.

Armata și poliția ceylo- 
neză controlează situația 
din țară, nu a ^os*; u^îdată complet activitatea insurgenților — a declarat un purtător de cuvînt militar ceylonez. El a menționat că grupuri înarmate ostile guvernului au fost semnalate în diferite sectoare pe teritoriul ceylonez.

Sărbătoarea națională
• • •

a SirieiLa 17 aprilie, poporul sirian sărbătorește împlinirea a 25 de ani de la evacuarea soldați străini de ne tării, ceea ce marca deplinei independențe a Siriei. Rod al luptelor Îndelungate desfășurate de poporul sjrian pentru lichidarea dominației străine, evenimentele petrecute în urmă cu un sfert de veac au deschis calea unor eforturi susținute bentru lichidarea grelei moșteniri a trecutului, pentru înaintarea Siriei pe calea progresului economic și social. Acestea s-au cohcretizat în apariția pe harta țării a numeroase obiective industriale, înfăptuirea reformei agrare, dezvoltarea învățămîntului. științei, culturii etc. Dintre aceste realizări un loc de seamă îl ocupă marele baraj de pe Eufrat — cel mai important obiectiv economic al Siriei — a cărui construcție înaintează în ritm rapid. ’ Prevăzut a intra în funcțiune în 1973, el va permite dublarea suprafețelor irigate, recuperarea

ultimilor teritoriul cucerirea naționale
a un milion de hectare 'de teren, determinind transformări profunde în viața regiunilor înconjurătoare.O dezvoltare impetuoasă a luat și industria petrolieră. Deși extracția petrolului a început de numai cițiva ani. producția sa a înregistrat anul trecut 5 milioane tone, urmind ca la sfîrșitul anului îrx curs să atingă 7 milioane tone, iar în 1975 — la încheierea celui de-al treilea plan cincinal de dezvoltare — 15 milioane tone.Poporul român, care a nutrit și nutrește sentimente de prietenie și solidaritate față de lupta pentru libertate și progres social a tuturor popoarelor arabe, urmărește cu simpatie eforturile poporului Siriei îndreptate spre continua dezvoltare a economiei naționale, consolidarea independentei țării, creșterea nivelului de trai material și cultural al populației, transmițindu-i cu prilejul sărbătorii de astăzi urări de prosperitate, de noi succese în împlinirea aspirațiilor sale.
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redacția ȘI administrația i București, Piața „Scîntell”. Tei. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale șl dituzoril din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteli.

CAIRO 16 (Agerpres). — într-un articol publicat în oficiosul egiptean „Al Ahram", redactorul-șef al ziarului, Mohammad .Heykal, se referă la „știrile potrivit cărora Washingtonul a sugerat Israelului o retragere parțială de 40 km la est de Canalul de Suez, propunere la care Israelul a răspuns că nu este dispus să se retragă cu mai mult de 10 sau 15 km".Heykal prezintă astfel punctul de vedere al R.A.U. față de aceste știri : redeschiderea Canalului de Suez nu constituie pentru R.A.U. o chestiune vitală, așa cum este încetarea ocupării de către Israel a teritoriilor arabe ; nici propunerea americană, nici cea israeliană „nu satisfac par- țea egipteană, deoarece ambele propuneri mențin un avantaj militar în favoarea Israelului" ; președintele Sadat, reamintește Heykal, a declarat foarte clar că retragerea parțială cerută de R.A.U. în schimbul redeschiderii Canalului trebuie să meargă pînă la un punct situat dincolo de localitatea El Arish, aflată la 160 km est de Canalul de Suez ; valoarea propunerii de redeschidere a Canalului, în schimbul unei retrageri parțiale, constă în reactivarea rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, „care , prevede retragerea totală a Israelului din teritoriile o- cupate" ; în consecință, legătura între acțiunea inițială și obiectivul final trebuie stabilită clar într-un program calendaristic ; „R.A.U., relevă autorul, nu va accepta niciodată restricții asupra deplasării forțelor sale armate în zona Canalului de Suez ; R.A.U. ar putea accepta, însă, aranjamente provizorii pentru separarea trupelor sale de forțele armate israe- liene, pînă la realizarea retragerii totale".
PARIS. — Săptămînalul francez „Le Nouvel Observateur" publică o corespondență din Israel, în care sînt evocate luările interne de poziție, a- tit pe plan parlamentar, cît și extraparlamentar, în favoarea unui răspuns pozitiv la inițiativele R.A.U.„Pacea este mai importantă decît Sharm El Sheik !“, „Spuneți «da» lui Jarring !“ — acestea sînt lozincile lansate în ultimele zile în Israel, în cursul unor mitinguri și manifestații organizate de „Opoziția de pace", scrie revista franceză. „Opoziția" grupează forțe diverse, dar punctul de vedere comun al acestora, scrie „Le Nouvel Observateur", poate fi rezumat astfel : „Președintele R.A.U., Anwar Sadat, s-a declarat gata să încheie pacea. Guvernul israelian trebuie să facă, la rindul său, un gest, declarînd că nu intenționează să păstreze nici unul din teritoriile o- cupate. Israelul va putea apoi să ceară garanții pentru securitatea sa'
La Cairo 

conferinței 
de stat arabi, consacrată examinării 
situației din Iordania. A fost dat publicității un comunicat comun în care se insistă asupra necesității încetării imediate a luptelor din regatul hașemit. Totodată, au fost adoptate mai multe rezoluții prin care reprezentanții șefilor de stat arabi își reafirmă adeziunea la clauzele a- cordurilor iordaniano-palestinene de la Cairo și Amman și solicită reluarea misiunii Comitetului Superior Arab și a Comisiei militare inter- arabe, însărcinate cu supravegherea aplicării acestor documente.

s-au încheiat lucrările 
reprezentanților șefilor

AMMAN — Regele Hussein al Iordaniei a primit joi delegații ale locuitorilor din Amman, Zarka, Mafrak și Madaba — se anunță din Amman. Totodată, regele Hussein a primit o delegație a rezistenței palestinene. In timpul convorbirii, el a respins criticile formulate la adresa măsurilor adoptate în vederea asigurării ordinii în țară. Iordania, a declarat Hussein, sprijină, în același timp, dreptul Ia autodeterminare al populației palestinene.
Un număr de 150 de fedaini, de

ținuți în urma recentelor incidente 
iordano-palestinene de la Irbid, au 
fost puși in libertate — anunță co
tidianul „Al Ourdon", care apare la 
Amman.


