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intîlnîre între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Laurie Aarons, 
secretar general al P. C. 

din Australia

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN Cum va fi vremea ?

conducătorul luptei poporului nostru Este prielnica

pentru o economie națională
însămînțării porumbului?

modernă, eficientă
La semicentenarul glorios al Parti

dului Comunist Român, la jumăta
tea de secol a existenței sale, ima
ginea de azi a României, progresele 
cu drept cuvint uriașe dobîndite în 
cele peste două decenii de construcție 
socialistă — mai ales dacă avem în 
vedere nivelul de la care am pornit 
— întruchipează un merit istoric al 
partidului în fața națiunii. Aceste 
rezultate, care au făcut ca România 
«ă devină o țară cu o economie pu
ternică și dinamică, în plin proces 
de dezvoltare și de modernizare 
multilaterală, se datoresc eforturilor 
și muncii pline de abnegație a în
tregului popor și sînt legate, indiso
lubil, de politica științifică a parti
dului, în cadrul căreia un Ioc cen
tral l-au ocupat permanent proble
mele dezvoltării economice și, în 
primul rliid, problemele industriali
zării susținute a țării.

în istoria umanității, socialismul 
ocupă un loc aparte, determinat, 
între alte caracteristici esențiale — 
înlăturarea exploatării omului de 
către om — de faptul că. în cadrul 
lui, pentru prima oară, ridicarea 
sistematică a standardului de viață 
al tuturor membrilor societății a de
venit scopul direct, nemijlocit al 
producției sociale. Atingerea acestui 
țel primordial presupune dezvoltarea 
unei economii socialiste moderne, de 
înaltă eficiență. Or, o astfel de eco
nomie nu poate fi în zilele noastre 
decît o economie diversificată, com
plexă, în care să se îmbine, pe cele 
mai perfecționate temelii tehnice și 
cu maximum de rodnicie, industria 
și agricultura, industria extractivă și 
cea prelucrătoare, industria grea 
și cea ușoară, producția mate
rială și serviciile, toate ramurile . 
economiei naționale cunoscind o 
dezvoltare cu caracter intensiv. 
Ca urmare, problemele factori
lor intensivi, de creștere econo
mică accelerată, ale politicii struc
turale, ale organizării și desfășură
rii procesului de inovație științifică 
și tehnică, eficientei producției so
ciale și optimului economic consti
tuie probleme fundamentale ale 
unei politici economice științifice. 
Strategia acestei dezvoltări, elabo
rată de partid, include căutarea și 
valorificarea optimă a resurselor, 
ritmul concret al creșterii, deciderea 
priorităților, lichidarea disproporțiilor 
moștenite, amplasarea rațională a for
țelor de producție, imprimarea unui 
caracter echilibrat dezvoltării multi
laterale. luarea în considerare și in
corporarea consecințelor revoluției 
tehnico-științifice, formarea cadrelor 
necesare, asigurarea creșterii eficien
ței economice și sociale interne ca și 
a eficienței relațiilor economice ex
terne.

Pornind de la realitățile efective 
ale tării, studiind atent și sistematic 
acțiunea legilor obiective în societa
tea noastră, posibilitățile si necesită
țile actuale și de perspectivă ale eco
nomiei în contextul lumii contempo
rane, Congresul al IX-Iea, Conferința 
Națională și Congresul al X-lea ale 
partidului, rapoartele prezentate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu a- 
ceste prilejuri, ca și cuvîntările rosti-

te la diferite plenare ale Comitetului 
Centrai au determinat afirmarea unui 
puternic suflu înnoitor, a unul proces 
de continuă perfecționare a Întregii 
vieți sociale și, implicit, a sferei sale 
de bază — viața economică. Acest 
proces a fost considerat și conceput 
în toată complexitatea sa, aplicîn- 
du-se tuturor laturilor — de la gîn- 
direa economică, de la reexaminarea 
și analiza critică a unor concepte, 
respingerea unor dogme false și a 
unor anacronisme teoretice, la do
meniile concrete ale organizării eco
nomiei, ale structurilor adecvate de 
conducere și pînă la însăși perfec
ționarea mecanismului productiv so
cial. Opera teoretică și practică în
treprinsă de partidul nostru In răs
timpul ultimilor ani in ce privește

G LO RI O S U L 
SEMICENTENAR

perfecționarea întregii vieți economi
ce oferă prilejul unor sintetizări care 
îmbogățesc, indiscutabil, tezaurul 
general al gindirii economice so
cialiste.

Desigur, acest proces inqlude multe 
laturi și aspecte ; în spațiul unui ar
ticol ne propunem să ne oprim doar 
asupra cîtorva.

înainte de toate aș vrea să relev 
că, drept rezultat al acestei activi
tăți de mare anvergură, baza tehni
că materială a socialismului la orașe 
și sate s-a dezvoltat continuu, ramura 
cheie a devenit industria care. 
1970, a produs în numai 22 de 
întreaga producție Industrială 
1938 șl a creat 60 la sută din venitul 
național. Populația ocupată în agri
cultură a coborît, pentru prima oară 
în istoria poporului nostru, șub 50 
la sută. Au fost realizate progrese 
în modernizarea structurii produc
ției materiale, extinderea tehnicii șl 
tehnologiilor moderne, în diversifi
carea, înnoirea și ridicarea calității 
produselor ; a sporit numărul sala- 
riaților, a fost îmbunătățită califi
carea și utilizarea forței de muncă. 
De asemenea, au fost obținute rezul
tate importante în valorificarea su
perioară a resurselor naturale, creș
terea productivității muncii, reduce
rea nivelului cheltuielilor de produc
ție. în ridicarea eficienței economice 
generale, aslgurînd noi surse de creș
tere a venitului național.

Pornind de la implicațiile revolu-

țlei tehnico-științifice contemporane, 
Partidul Comunist Komân așează Ia 
temelia industrializării socialiste 
principiul utilizării celei mai inalte 
tehnici pe plan mondial, al introdu
cerii în producție a celor mai noi și 
mai eficiente cuceriri ale 
moderne. Pentru construcția ___
listă, asigurarea progresului tehnic 
în toate domeniile economiei 
tuie o necesitate vitală : numai ți- 
nind seama de ceea ce oferă mai 
eficace revoluția științifică și tehnică 
poate fi făurită o industrie și, in ge
neral, o economie capabilă să reali
zeze o inaltă productivitate a mun
cii, o inaltă eficiență și, prin acest 
lucru, să apropie tot mai mult Româ
nia de nivelul țărilor avansate din 
punct de vedere economic.

în acest context, dezvoltarea eco
nomică mai departe a României se 
caracterizează printr-un proces de 
perfecționare susținută a structurii 
producției. în concepția P.C.R., pro
porțiile dintre ramurile economiei în 
general și dintre cele industriale, în 
special, au un caracter istoric ; ele 
sînt privite in funcție de necesitățile 
etapei, incit să corespundă cerințe
lor obiective ale progresului, să asi
gure satisfacerea tot mai bună a ne
voilor de consum productiv și nepro
ductiv ale societății. In acest spirit, 
industria mijloacelor de producție — 
această condiție sine qua non a 
înfăptuirii reproducției lărgite — ocu
pă locul cuvenit. în același timp, se 
ține seama că în economia modernă 
are loc o interdependență ca și o in
terferare tot mai puternică a ramuri
lor creatoare de mijloace de producție 
eu cele care produc bunuri de con
sum. Ca urmare, în actualul cincinal 
este continuată tendința, vizibilă încă 
din cincinalul 1966—1970, de apropie
re a ritmurilor de creștere a produc
ției mijloacelor de producție și a 
celei de bunuri de consum, tendință 
determinată suplimentar și de nece-

Prof. univ. dr.
N. N. CONSTANTINESCU

științei
socia-
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Manifestări consacrate 
semicentenarului partidului

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba 
Prim-ministru al Guvernului Revoluționar 

al Republicii Cuba
Tovarășului OSVALDO DORTICOS TORRADO

Președintele Republicii Cuba
HAVANA

Cu prilejul celei de-a X-a aniversări a victoriei de la Playa Giron 
asupra forțelor contrarevoluționare invadatoare sprijinite de imperia
liștii americani, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat și guvernului Republicii Socialiste România, 
al poporului român, vă transmitem dumneavoastră, Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba, Guvernului Revoluționar și poporului 
frate cubanez cele mai sincere felicitări.

Victoria de la Playa Giron a dat o lovitură zdrobitoare planurilor 
forțelor reacționare de a reinstaura în Cuba vechile rînduieli, de a-și 
redobîndi privilegiile pierdute. Totodată, ea a demonstrat în mod con
cludent că un popor ferm hotă rit să apere, cu orice sacrificii, libertatea, 
independența, demnitatea sa națională este de nebiruit.

Vă asigurăm, dragi tovarăși, și în viitor de solidaritatea intemațio- 
nalistă a poporului român cu lupta Cubei socialiste împotriva imperia
lismului și pentru apărarea cuceririlor revoluționare, cu eforturile po-lismului și pentru apărarea cuceririlor revoluționare, cu eforturile 
porului cubanez de construire a noii societăți.

Cu sentimente de caldă prietenie și înaltă considerațiune,

NICOLAE CEAUȘESCU

Dintr-o discuție organizată 
de redșcția noastră la Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimentare 
Silviculturii și Apelor rezultă clar;

Acum sînt zilele
cele mai bune!

(în pagina a lll-a conținutul discuției)

NOI PRODUSE
DIN MASE PLASTICE

(Continuare in pag. a IlI-a)

consti-

LA ORA PRIMULUI

dealuri, 
și văi 
sticlesc 

Undevâ, 
cîteva

„NOROC BUN!"

Zilnic, pe poarta Uzinei de prelucrare a maselor plastice din Iași 
pleacă spre beneficiari din țară și de peste hotare, circa 135 tone pro
duse prelucrate din mase plastice : covoare și dale in diverse culori, 
folii plastifiate, plăci presate și ondulate, țevi și tuburi izolante, gra
nule electrotehnice din polistiren, folii suflate, saci, flacoane și reci
pient! din polietilenă. în producția de serie a uzinei se află în prezent 
106 sortimente. între cele mai recente produse omologate și asimilate 
se numără jgheaburile pentru conductori electrici, care sînt comandate 
de întreprinderea „Automatica" din București, canistre de 50 litri și 
bidoane de 22,5 litri.

Gama noilor sortimente s-a mărit șl cu un nou tip de covor din

plăcut, atrăgător, să le armonizeze cu peisajul înconjurător.
Cerințele pentru produse prelucrate din-mase plastice sînt tot mai 

mari. Inginerul-șef cu producția, Dumitru Chetraru, ne-a spus : „în 
trimestrul I am reușit să trimitem beneficiarilor noștri produse, peste 
prevederi, 450 tone folii și saci de polietilenă, 100 tone plăci extruse 
din polistiren și copollmeri și altele. Am depășit, de asemenea, planul 
la export.

în prima jumătate a lunii aprilie, colectivul de muncă al U.P.M.P. 
Iași, antrenat în întrecerea socialistă pe care o desfășoară în cinstea 
aniversării semicentenarului partidului, a reușit să realizeze o producție 
globală, peste prevederi, în valoare de 2,5 milioane lei.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii

lași. Uzina de prelucrare a maselor plastice — retortă a chimiei moderne Foto : Gh. Vlnțilă

Secretar general al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

I
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cu 
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(Continuare 
in pag. a V-a)

Reportaj despre minerii din Baraolt

Șoferul oprește mo
torul. deschide larg 
portiera, sare afară. 
Face cîteva mișcări să 
se dezmorțească, a- 
prinde o țigară. în 
autobuz năvălește ae
rul curat și aspru al 
dimineții. Unul cîte 
unul oamenii coboară. 
Vorbesc cu glasuri 
scăzute, se-ndreaptă 
grăbiți spre clădirea 
scundă din față. Trag 
cu lăcomie din țigări, 
din' ultima țigară a a- 

• cestei dimineți. Șofe
rul s-a urcat din nou 
la volan. claxonează 
de trei ori. scurt. în 
semn de salut, ambre- 
iază motorul, De-abia 
dacă-i mai vede o 
pă apărind unul 
unul. în salopete, 
căști de protecție 
lămpi ce luminează 
difuz, șovăitor. Oame
nii s-au adunat in 
grupuri, se face ape
lul.

înălțimile Baraoltu
lui încep să-și dezvă
luie contururile seve
re. cețurile cedează, se

retrag precipitat. Ma
rele troliu se pune în 
mișcare și vagonetele 
încărcate cu oameni 
încep să alunece prin 
puțul ce se pierde o- 
blic. undeva în adînc. 
Lumini tremurătoare, 
întuneric și căldură, 
zgomotul persistent al 
motoarelor, strălucirea 
mată a cărbunelui, 
glasuri bărbătești ce-și

urează „Noroc bun". 
Minerii Baraoltului 
încep o nouă zi de 
muncă. încep o nouă 
ofensivă acolo, la 80, 
100 de metri sub dea
lurile cenușii, acoperite 
de păduri de brazi și 
paltini, o nouă înfrun
tare cu zidul de căr
bune veșnic „în miș
care". ce se repliază 
mereu în fața combi
nelor. a dinamitei, in 
fata perseverentei ne-

înduplecate a celor ci- 
teva sute de mineri.

Deasupra, peste pei
sajul numai 
dealuri' înalte 
adinei, mai 
cîteva stele, 
în adînc, Ia 
sute de metri, sudoa
rea îmbrobonește o- 
brajii, lasă dîre negre 
pe piept, pe spate. 
Deasupra, aerul pur

și-mbălsămat. Unde
va, sub pămînt, prin 
galeriile care foar
fecă în toate direcțiile 
dealurile, timpanele 
au un anumit zvîcnet 
iar respirația este mai 
precipitată, iar desă- 
vîrșitul, 
calm al 
preajmă 
tește în 
munca 
adîncuri, 
combinei.

încremenitul 
pădurilor din 
nu preves- 
nici un fel 
febrilă din 

înaintarea 
metru

metru, în pîntecul 
dealurilor, detunătu
rile explozivului, pra
ful negru și dens, hu
ruitul persistent al 
motoarelor.

Lui Dezideriu Vaj- 
da toate acestea i se 
par firești. Pentru el, 
mina reprezintă 
univers familiar, 
cunoaște fiecare 
lerie, ar putea-o par
curge, fără exagera
re, „cu ochii închiși". 
21 de ani de minerit, 
aici la mina Vîrghiș 
II (I.M. Căpeni)... 21 
de ani petrecuți, în 
bună parte, la cîteva 
zeci sau sute de me
tri sub pămînt, in
tr-un veșnic asalt, în- 
tr-o veșnică încleștare 
cu zidul de cărbune. 
La început, cînd a in
trat prima oară (bă
iat de 19 ani), s-a te
mut. De întuneric, de 
căldura cu care nu era

Mihai HETCO

Sîmbătă dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
s-a întîlnit cu tovarășul Laurie 
Aarons, secretar general al Parti
dului Comunist din Australia; care 
face o vizită în țara noastră.

La întîlnire au participat tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Ștefan Andrei, 
prim-adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

în cadrul discuțiilor s-a relevat 
dezvoltarea continuă a relațiilor de 
prietenie frățească dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist din Australia și s-a subli
niat voința comună de a întări 
aceste legături în interesul ambe
lor partide, al unității mișcării 
comuniste internaționale. Totodată, 
s-a reliefat că extinderea în con
tinuare a raporturilor multilaterale 
dintre România și Australia cores
punde intereselor popoarelor ro
mân și australian, cauzei păcii, în
țelegerii și colaborării internațio
nale.

Cu acest prjlej s-a reafirmat 
hotărîrea celor două partide de a 
acționa neabătut pentru dezvolta
rea solidarității internaționaliste 
cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, pentru întărirea uni
tății de acțiune a tuturor forțelor 
revoluționare, progresiste și popu
lare împotriva politicii imperialiste

de dictat șl agresiune, pentru 
cauza libertății și independenței 
popoarelor împotriva colonialis
mului și neocolonialismului, pen
tru triumful idealurilor păcii, de
mocrației și progresului social. A 
fost relevată părerea comună că 
un rol hotărîtor în asigurarea uni
tății mișcării comuniste și munci
torești internaționale îl are promo
varea între partide a unor relații 
bazate pe principiile marxist- 
leniniste și ale internaționalismu
lui proletar, ale respectării inde
pendenței, egalității depline în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne, a dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora de sine stă
tător linia politică internă și ex
ternă.

Partidul Comunist Român șl 
Partidul Comunist din Australia 
și-au reafirmat și cu această oca
zie solidaritatea militantă și spri
jinul deplin față de cauza dreaptă 
a poporului vietnamez, a celorlalte 
popoare din Indochina. Ele consi
deră imperios necesar să se pună 
capăt războiului, să fie retrase 
fără întîrziere toate trupele State
lor Unite ale Americii și ale alia- 
ților lor, astfel ca popoarele viet
namez, cambodgian și laoțian să-și 
poată hotărî singure calea dezvol
tării, fără amestec din afară.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
ambianță de caldă prietenie tovă
rășească.

A

întîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
cu dr. Agostinho Neto, 

președintele „Mișcării populare
pentru eliberarea Angolei“

Sîmbătă dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al P.C.R., s-a întîlnit cu dr. 
Agostinho Neto, președintele „Miș
cării populare pentru eliberarea 
Angolei", care face o vizită în țara 
noastră, la invitația C.C. al P.C.R.

Au participat tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej au fost exami
nate probleme de interes reciproc 
privind relațiile bilaterale dintre 
P.C.R. și M.P.L.A., precum și as
pecte ale evoluției situației inter
naționale actuale, ale luptei popoa
relor împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialis
mului.

Convorbirile au confirmat dorin
ța comună de a extinde legăturile 
de prietenie, cooperare și solidari
tate dintre P.C.R. și M.P.L.A. în 
interesul ambelor popoare, al întă
ririi unității forțelor antiimperia- 
liste de pretutindeni.

Partidul Comunist Român, po

porul român vor acorda șl fn 
viitor sprijinul lor activ, interna
ționalist, luptei poporului angolez 
pentru înlăturarea jugului colonial 
și eliberarea patriei, pentru respec
tarea dreptului său de a-și alege 
calea dezvoltării și forma de orga
nizare socială, conform voinței și 
aspirațiilor proprii, pentru afirma
rea sa în deplină egalitate pe are
na internațională.

în cadrul întîlnirii s-a relevat, 
deopotrivă, hotărîrea celor două 
organizații de a-și aduce și în 
viitor contribuția la întărirea uni
tății tuturor forțelor revoluționare 
și progresiste, a întregului front 
antiimperialist, în lupta acestora 
pentru lichidarea oricăror forme de 
dominație și spoliere a altor po
poare, a discriminării rasiale, a 
politicii de dictat sau agresiune 
dusă de cercurile imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste, pentru 
promovarea dreptului fiecărei na
țiuni de a fi liberă și independen
tă, de a-și decide singură soarta, 
fără nici un amestec străin.

întîlnirea a decurs într-o am
bianță de înțelegere reciprocă șl 
caldă prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe primarul Vienei, 

Felix Slavik
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit sîmbătă, 17 apri
lie, pe Felix Slavik, primarul orașu
lui Viena, și pe Hans Bock, vicepri- 
marul capitalei Austriei, care ne vi
zitează țara. Ia invitația Consiliului 
popular al municipiului București.

La primire au participat Dumitru 
Popa, primarul general al Capitalei, 
precum și Vasile Drăgoescu. secreta
rul consiliului popular municipal.

A fost de față Eduard TschBp, am
basadorul Austriei la București

In cadrul convorbirii ce a avut loo 
cu acest prilej a fost subliniată cu 
satisfacție evoluția pozitivă a legătu
rilor de prietenie dintre poporul ro
mân și austriac, dintre capitalele ce
lor două țări, dorința comună de ■ 
dezvolta în continuare relațiile multi
laterale dintre România si Austria.

întrevederea s-a desfășurat intr-e 
atmosferă de cordialitate.
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DIALOG
Calitatea—cerință fermă

CETĂȚENESC
în construcția de locuințe

Am primit recent la 
redacție o scrisoare. Re
dăm pe scurt conținutul 
ei. „Pe șantierele de con
strucții din Capitală lu
crează cîteva zeci de mii 
de constructori. Condițiile 
de muncă impun folosi
rea încălțămintei de pro
tecție. Numai Direcția 
generală de construcții- 
montaj a avut nevoie a- 
nul trecut de 16 000 pe
rechi cizme pentru apă- 
noroî, dar unitățile au 
primit doar 8 000 perechi, 
adică jumătate din canti
tatea neoesară. O parte 
din acestea nu corespund 
nici din punct de ve
dere calitativ". Cum se 
explică neconcordanța în
tre cerințele de echipa
ment de protecție și o- 
ferta industriei 7 Am 
căutat răspuns la această 
întrebare, în cadrul unei 
anchete, care ne-a prile
juit concluzii demne de 
a fi reținute de forurile 
în drept.

— Fonduri pentru echi
pamente de protecție sînt 
— ne declară ing. Elena 
Ochea, director în Minis
terul Muncii. Nu este 
vorba de lipsa mijloace
lor. Anul trecut s-au 
cheltuit circa 450 milioa
ne lei pentru echipa
ment de protecție și alte 
peste 200 milioane pentru 
echipament de lucru. An 
de an sporesc șl cantită
țile de echipament, sorti
mentul lor. în prezent, se 
fabrică în țară peste 160 
sortimente de echipament, 
totuși nu se asigură ne
cesarul din cu totul alte 
cauze, și ne referim în 
cazul de față în special 
la articolele din cauciuc. 
Pentru anumite sortimen
te ce se produc în serie 
mare (cizme, galoși, mă
nuși de protecție de di
ferite tipuri, etc.), neaco- 
perirea necesarului — 
care vizează ramuri Im
portante ale economiei — 
variază într-un procent 
de 20 pînă la 56 la sută.

Care sînt cauzele a- 
cestei situații anormale 7

în bună parte ele se 
datoresc lipsei de capaci
tăți de producție. Ing. 
Galaction Munteanu, de 
la Centrala industrială a< 
prelucrării cauciucului, 
ne prezintă date Ou • 
privire la dezvoltarea 
sectorului respectiv, din 
care reiese că pînă în 
1974. numai la cizme de 
cauciuc capacitățile vor 
crește cu aproximativ 
600—700 mii de perechi,

încît vor putea fi satis
făcute toate cererile. Dar 
pînă atunci, cum pot fi 
compensate actualele mi
nusuri 7

Unul din produsele cele 
mai solicitate ca echipa
ment de protecția muncii, 
și ca echipament de lucru, 
cizmele de noroi-apă, 
există și în comerț. în 
cursul investigației noas
tre, directori de întreprin
dere ne-au arătat că —

Interveni ca producția 
articolelor amintite să se 
bucure de prioritatea cu
venită.

Ministerul Industriei 
Ușoare are — după cum 
se știe — sarcina de a co
ordona întreaga producție 
de profil, inclusiv cea a 
articolelor pentru protecția 
muncii. Nimeni nu spune 
că aceste articole nu sînt 
solicitate și la fondul pie
ței. Dar este absolut ne-

tățirea calității. Cizmele 
electroizolante crapă, cele 
de apă-noroi se deslipesc 
In părțile lor componen- 

Din această cau
ză, sporește mult consu
mul la aceste articole. în 
schimb, echipamentul de 
calitate bună — ni se 
spune — rezistă peste 
timpul normat.

— Noi n-avem nici spe
cialiști, nici aparatură cu 
care să testăm calitatea

te.

PRIORITĂȚI™
DIN CE RĂMlNE

Resurse nefolosite in asigurarea 
unor materiale de protecție a muncii

făcînd uz de relațiile lor, 
de procurarea cu bani 
„gheață" — au obținut 
chiar de la fondul pieței 
cizme de cauciuc. De ce 
să apeleze la asemenea 
căi întortocheate 7 O dată 
ce legea prevede dotarea 
obligatorie a unor catego
rii de salariați cu echipa
ment de protecție, de ce 
nu se are în vedere și o 
aprovizionare prioritară 
cu asemenea produse, în 
primul rînd, a beneficia
rilor industriali 7

— întreprinderile noas
tre — ne declară I. Mo- 
rărescu, director general 
adjunct în Ministerul In-' 
dustriei Ușoare — au ca 
indicatori de plan produc
ția pentru fondul pieței 
și cea destinată exportu
lui ; pentru capacitățile 
disponibile care apar, se 

■ incheie contracte cu alți 
beneficiari, dar priorită- 

• ' ’țfW ’-Stabilesc în raport 
cîe indicatorii de plan. 
Nouă ne este indiferent 
cine beneficiază de marfa 
produsă. Organele de 
specialitate din Ministerul 
Muncii au, credem, sufi
cientă autoritate pentru a

cesar să se facă o redis
tribuire, cu multă grijă, pe 
baza unei analize aten
te a cererii, pentru a 
veni în întâmpinarea soli
citărilor exprimate de în
treprinderile industriale.

Există de asemenea 
posibilitatea sporirii pro
ducției la mănuși de 
cauciuc, pe seama creș
terii numărului de ma
trițe în unitatea pro
ducătoare. Asimilarea ma
trițelor se discută de ani 
de zile, dar nu se acțio
nează în practică.

O a treia sursă de aco
perire a necesarului este 
creșterea duratei de în
trebuințare, prin îmbună-

echipamentului de protec
ție — afirmă Ovidiu Dră- 
goî, 
rul 
altă .
voie de aceste produse, 
beneficiarii nu-și pot per
mite luxul să respingă 
marfa respectivă, iar pro
ducătorul profită de acest 
fapt și fabrică în conti
nuare articole de slabă ca
litate.

Este, evident, o anoma
lie. Din moment ce în 
fiecare an se preiau și se 
desfac mărfuri de multe 
sute de milioane lei, ar 
trebui să existe un aparat 
de recepție exigent și 
capabil, care să nu accep
te irosirea fondurilor sta-

director în Ministe- 
Comerțului. Pe de 
parte, avînd ne-

tului pe produse făcute 
de mintuială.

O altă sursă de redu
cere a deficitului la arti
colele amintite și care 
totodată să contribuie la 
utilizarea lor cît mai ra
țională ar fi crearea — 
fie în uzine, fie în cadrul 
industriei locale • sau al 
cooperației meșteșugărești 
— a unor ateliere terito
riale de reparat și recon
diționat. începuturile ti
mide care s-au făcut în 
acest sens, și-au dovedit 
pe deplin utilitatea și nu 
există nici un motiv să 
nu se acționeze, în con
tinuate, cu mai multă ho- 
tărire, pe calea extinderii 
lor.

Nu e greu de observat 
că pentru atît de „defici
tara" problemă a echipa
mentului de protecție d’n 
cauciuc există multe so
luții practice. Mai mulți 
dintre interlocutorii noș
tri, de pildă, au sub
liniat necesitatea de a se 
nominaliza în planul în
treprinderilor producătoa
re principalele sortimente 
de echipament de protec
ție și a căror realizare să 
fie apreciată ca un indi
cator obligatoriu. Alții au 
sugerat ideea concentrării 
producției acestor arti
cole într-un număr redus 
de întreprinderi, pe cit 
posibil specializate, pen
tru a se crea premisele 
unei perfecționări conti
nue a echipamentelor, 
pentru' a se putea lua' 
măsuri de redistribuire- 
și completare a capacită
ților de la o etapă la 
altă, în vederea acoperirii 
integrale a necesarului. 
La ora actuală creația, 
producția și distribuirea 
echipamentului de pro
tecție nu se bucură încă 
de interesul cuvenit. Dar 
măsuri în acest sens, ți- 
nînd seama de impor
tanta de prim rang a pro
blemei — realizarea pro
ducției în condiții optime 
de lucru — pot și trebuie 
să fie luate.

Al. PLAIEȘU

Orașul Slatina, în plină transfor
mare și modernizare, este supus 
unor evidente prefaceri structu
rale : păienjeniș de conducte sub
terane, geometrie urbanistică în
drăzneață, spații arhitectonice noi in 
orașul-reședință al județului Olt. 
Anul 1971 lărgește evantaiul obiec
tivelor social-culturale și gospodă
rești, prefigurînd realizări de sea
mă în cartea de aur a celor șase 
veacuri de existență a Slatinei. Co
mitetul județean de partid și con
siliul popular județean au stabilit 
un program amplii și amănunțit al 
dezvoltării orașelor județului — 
deci și a Slatinei — din punct de 
vedere edilitar-gospodăresc. A în
ceput construcția unui nou cartier 
de locuințe, Crișan II, cu 1 000 de 
apartamente (fondul locativ va 
spori, astfel, în acest an, cu 1 431 
apartamente), a unei moderne case 
de cultură, iar spitalul, cu o capa
citate de 705 paturi, se va da curînd 
în folosință. Iată că arhitectura 
modernă, în plină ofensivă, adaugă 
dimensiuni noi vechii așezări de pe 
malul Oltului.

în anul trecut au fost puse la dis
poziția locuitorilor peste 1 000 de 
apartamente, majoritatea în noul 
cartier de locuințe Progresul II. 
Dacă, în general, calitatea locuin
țelor s-a îmbunătățit, trebuie spus 
din capul locului că în cartierul Pro
gresul II, acest deziderat este încă 
neîmplinit. La blocurile ,A 1, B 3, 
A 5. B 8, balcoanele sînt diforme 
ca în desenele făcute de copii. Ar
măturile descoperite constituie a- 
proape un fenomen general. La 
blocul B 10, de exemplu, două bal
coane au căzut, iar cele rămase în 
poziția inițială sînt pur și simplu 
cîrpite, lăsînd să se vadă cît de su
mară este legătura dintre planșei' 
și balustrade. Privit din exterior, 
blocul G 6 arată alte deficiențe : în 
dreptul scărilor, atît betonul turnat 
în scheletul de rezistență, cît și zi
dăria au serioase devieri de la firul 
cu plumb. Nu se poate susține nici 
măcar că aspectul inestetic ar dis
pare Ia finisaj, pentru că finisajul 
nu va face altceva decît să ascundă 
viciile de calitate.

Deficiențe ne sînt semnalate și la 
instalațiile termice, sanitare și elec
trice. în apartamentul 25. de la 
etâiul III al blocului C 11, bună
oară, toate camerele sînt umede. 
Umed este și peretele de la casa 
scării, din cauza unei conducte 
sparte și nereparate la timp. în 
apartamentul 8 din blocul B 8, scara 
B, chiuveta a căzut, iar locataru’ 
„s-a descurcat" cu un instalator pa-- 
ticular ; totuși, apa se scurge în 
bucătărie. La aceeași scară, în a- 
partamentul 13, instalația de apă 
are, de asemenea, defecțiuni. La 
scara D, în apartamentul 8, cons
tructorul — întreprinderea județea
nă de construcții-montaj — a lăsat 
radiatorul nefixat de perete ; în 
alte cazuri, apa din radiatoare se

«curge pe parchet. Toate acestea se 
petreceau în timp ce inginerul Pe
tre Ancuța, șeful șantierului, ne 
declara cu seninătate că......a cres
cut mult calitatea locuințelor" (? !). 
Cum, am văzut...

Dar să mal prezentăm, totuși, cî- 
teva mostre ale modului în care în
țeleg să-și facă datoria constructorii 
din cadrul I.J.C.M. De la etajul III 
al blocului B 10, pină Ia parter, 
toate camerele de pe aceeași verti
cală au planșeele și pereții uzi. 
Cauza ? La acel etaj o conductă 
era spartă. (Ne-am interesat dacă 
se ocupă cineva de controlul cali
tății instalațiilor, al construcțiilor 
de locuințe în general. „Nu se o- 
cupă nimeni, ne-a spus inginerul 
Ștefan Andrei, șeful șantierului III 
instalații al I.J.C.M., fiindcă posturi 
C.T.C. are numai întreprinderea, nu 
și șantierul". Dar, printre atribu
țiile șefului de șantier, nu se află 
oare și asigurarea unor lucrări de 
calitate 7) Numeroși locatari recla
mă nereguli și în privința zidăriei, 
finisajului, tîmplăriei etc. La blocul 
B 8, din cartierul Progresul II, bloc 
recent dat în folosință, etajele III 
și IV au, la toate scările, parchetul 
umflat, denivelat, mucegăit. în blo-

cui D 1, tot datorită unor defecțiuni 
la construcție, umezeala S-a întins 
la întregul parter. Ctteva alte ca
zuri Ies din comun : mal multe bal
coane au panta de scurgere a apei 
spre încăperi, nu spre exterior, iar 
în caz de ploaie omul se trezește cu 
apă în apartament. Nu mai enume
răm toate ușile strîmbe, care nu se 
închid, care ies din zid etc., sau 
mulțimea de defecțiuni ale canale
lor termice de la o serie de blocuri.

Au fost și încă mai sînt greutăți 
în executarea lucrărilor de cons
trucții (volum mare, specialiști pu
țini etc.) și, din acest punct de ve
dere, sîntem de acord cu tovarășul 
inginer Marcel Borcan, directorul 
I.J.C.M. Dar, oricum, nu se poate 
admite slaba calitate â construcții
lor unor blocuri cum sint cele din 
cartierul Progresul II. Trebuie ferm 
instituit — respectlndu-se astfel le
gea — controlul de calitate, atît 
pentru remedierea lipsurilor sem
nalate, cît mai ales pentru ca ase
menea defecțiuni să nu se mai re
pete. Iar recepția lucrărilor să se 
facă, din partea beneficiarului, de 
oameni competenți, calificați șl cu 
experiență.

Emil ROUĂ

„Și totuși, este nevoie
de un intermediar

in comercializarea plinii
După publicarea articolului privind vînzaroa plinii

• NOTE • NOTE • NOTE

Se dezvoltă rețeaua9

cooperației 
meșteșugărești

Anul acesta sectorul 
prestărilor de servicii 
din județul Arad se va 
extinde prin înființarea 
de noi unități și com
plexe. Sînt alocate în 
acest scop fonduri de 
aproape 11 milioane 
lei, din care o bună 
parte au și început să 
se materializeze. Ast
fel, în municipiul Arad 
se conturează un com
plex de deservire cu 
patru niveluri, ampla
sat pe strada Eminescu, 
în care vor funcționa 
secții de croitorie, în
călțăminte și frizerie. 
Unități similare vor 
lua ființă și în cadrul 
complexelor ce se con
struiesc în cartierul 
Buziac șt în piața Are
nei. La parterele blocu
rilor date recent în fo
losință, cooperativele

meșteșugărești 
tex", „Precizia" 
„Muncitorul pielar" vor 
avea la dispoziție, încă 
din aceste zile, spații 
de deservire în supra
față de peste 700 mp.

Pentru locuitorii mu
nicipiului, cooperația a 
pregătit și o noutate în 
materie de servicii : în 
piața Avram Iancu se 
va deschide, în curînd, 
prima croitorie fără 
probă. Sjire -sfîrșitul 
anului este prevăzută 
organizarea unei coo
perative cu profil de 
artă manuală în care 
se va urmăsi dezvol
tarea producției de Co
voare și țesături cu 
specific local.

Gabriel GOIA 
corespondentul 
„Scînteii"

I.

nătățirea calității produselor aste 
redus, dacă responsabilii unităților 
de desfacere nu au posibilitatea 
practică de a face o recepție cali
tativă, este pentru că — în mod 
Sistematic și organizat — delegații 
furnizorului refuză să semneze pro- 
cesele-verbale întocmite de recep- 
ționeri, le interzic să intre în aec- 
țiile de fabricație. Industria ar 
dori să livreze produse necontrolate 
de nimeni. De ce 7 Pentru că re- 
cepționerii comerciali, a căror mun
că se încearcă a fi minimalizată, 
opresc de la livrare importante 
cantități de pîine și produse neco
respunzătoare. cantități comunicate 
lunar Consiliului popular al mirtii- 
cipiului București — Direcția gene
rală comercială. Pentru că acești 
recepționeri au informat mereu 
cum fabricile, ca să-și ascundă 
rebuturile, în loc să urmeze calea 
legală, le reintroduc în procesul 
de fabricație fără să evidențieze 
aceasta în acte.

în altă ordine de idei. Sînt ca
zuri (destul de dese) cind cererile 
de consum depășesc comenzile fă
cute 7 Să admitem că un gestionar 
a întocmit o comandă mică. Nu este 
exclus. Și dacă unitatea ar fi „a- 
nexă a depozitului", cum spune au
torul articolului, atunci nu s-ar 
mai întimpla acest lucru 7 Ba bine 
că nu ! în realitate, azi filialele 
controlează comenzile; oare fabricile 
nu ar mai avea nevoie să le con
troleze? Consider că, desființîndu-se 
acest control, s-ar ajunge la o •- 
provizionare necorespunzătoare și 
ar pătrunde în rețea produse de ca
litate inferioară. Rolul O.C.L. 
Pîinea este acela de a controla ca
litatea și de a regla aprovizionarea 
cu pîine. Adevărul este că indus
tria nu face față comenzilor, de
oarece nu ține seama de dinamica 
fluctuației cererii : în timp ce pro
ducția se străduiește să lucreze după 
un grafic de producție constant, 
cererea are legile el si nu 6e poate 
adapta producției. Nu consumul 
trebuie să se acomodeze după ca
noanele producției, ci tocmai in
vers !

O.C.L. este un organism care, cel 
puțin deocamdată, nu poate fi des
ființat și pentru faptul că nu lu
crează numai cu fabricile de pîine. 
Dacă ar lucra numai cu ele, ar fi o 
organizație nerentabilă. în realitate, 
este totuși rentabilă. Cum 7 Apro- 
vizionindu-se cU produse si de la 
alți furnizori. Produsele obținute 
prin I.P.A., I.C.R.A., Combinatul de 
panificație Dolj (Craiova), Industria 
panificației Prahova (Ploiești), 
Combinatul industriei cărnii, lapte
lui, conservelor și frigului Bucu
rești, Fabrica „1 Mai", produse cu 
un rabat mult mai mare decît cel 
acordat de fabricile de pîine. Aces
te relații fac posibil, pe de o parte, 
ca organizația să acopere cheltuie
lile unităților. Iar pe de altă parte 
să asigure la desfacere o gamă mult 
mai variată de produse. Sortimen
tele de biscuiți, napolitane, cioco
lată, bombonerle etc nu provin nu
mai de la fabricile din București 
ci din întreaga țară. Desfacem chiar 
produse din import. Acestea vor 
trebui scoase de Ia desfacere 7

Analizîndu-se cu atenție ansam
blul problemelor, nu este greu de 
văzut că articolul amintit, sub cu- 
vintul preocupării pentru buna 
aprovizionare a consumatorilor, dă 
glas tendinței de a se înlătura un 
partener care, tocmai pentru a asi
gura o deservire corespunzătoare a 
cumpărătorilor, luptă împotriva 
unor greutăți provocate de produ
cători. De altfel, unitățile de desfa
cere au mai aparținut, cu 10 ani în 
urmă, fabricilor. Rezultatele obți
nute în acele condiții au fost ana
lizate de forurile centrale și, drept 
urmare, s-a ajuns la concluzia 
creării unor organizații comerciale, 
așa cum funcționează ele azi. Nu 
pretindem că am atins perfecțiu
nea. Susținem însă că ne străduim 
ca, zi de zi, să ne perfecționăm 
stilul de muncă, de la conducătorul 
organizației și pînă la ultimul lu
crător, Sîntem în slujba consuma
torului și urmărim să realizăm o 
servire cît mai civilizată, mai a- 
bundentă, mal variată. Solicităm 
însă o înțelegere mai largă a pro
blemelor, o unitate de vederi reali
zată pe bază de relații firești cu 
producătorii, în dorința comună de 
a satisface, in cele mai bune con
diții, pe consumatori.

în zlaruF „Scînteia" nr 8 750 din 
8.IV.1971 s-a publicat articolul 
„Este nevoie de un intermediar 
pentru comercializarea pîinii 7“ 
Punîndu-și această întrebare, auto
rul articolului s-a străduit să ar
gumenteze că intermediarul, comer
țul, este o verigă inutilă și să sus
țină și „avantajele" ce s-ar ob
ține prin desființarea ei. în ce 
măsură cele susținute de autor sînt 
reale 7 Sînt multe lucruri de spus.

Vorbind despre eșalonarea desfă
șurării procesului de producție, lu
crurile apar frumoase și nimeni, la 
prima vedere, nu le poate contra
zice. Ceea ce autorul trece însă cu 
vederea este faptul că una din 
funcțiile comerțului este tocmai 
echilibrarea producției și consu
mului. Cererea de consum diferă 
de la sezon la sezon, dar mai ales 
de la o zi la alta a săptămînii : în 
timp ce, într-o zi de luni, desfa
cerea în București este de circa 
520—530 tone produse, ea ajunge în 
zilele de sîmbătă la 730—750 tone 
produsei Diferența este destul de 
mare.

Autorul nu poate explica de ce, 
în unele unități, nu se găsește une
ori pline sau se desfac produse cu 
o vechime de 24 ore. tn această 
situație, comerțul caută să arate 
realitatea, și anume, că vechimea se 
datorează nu pretinselor comenzi 
necorespunzătoare, ci situației în 
care este el obligat de industrie să 
lucreze. Și adevărul — faptul că 
noi, comercianții, încercăm să ară
tăm cauzele reale ale deficiențelor 
— supără. Iată doar unul din moti
vele pentru care O.C.L. Pîinea a 
devenit indezirabilă. Organul co
mercial ar fi binevenit dacă ar 
găsi un mijloc de a determina 
pe... consumatori să consume zii- ' 
nic aceeași cantitate, astfel încît 
fabricile să poată produce nu după 
un grafic variat de la o zi la alta, 
în funcție de cerere, ci după un 
grafic zilnic constant, identic. Pro
blema a făcut obiectul unor discu
ții repetate cu conducerea C.I.M.P. 
Ce măsuri s-au luat 7

Dacă aportul recepționerilor co
merțului in determinarea și îmbu-Foto : Gh. Vințilă

este pe 
Vă sfătuiesc 
Pronosport și

Noile blocuri de pe bulevardul Galaji din Brâila

■•îi
*

DE CE NUMAI LA 
LONDRA CEAȚA ?

Eugenia Bacalîm ne sesi
zează in luna februarie că 
la Liceul „Garabet Ibrăi- 
leanu" (liceu experimental) 
din Iași nu au sosit încă 
manualele de limba en
gleză necesare elevilor din 
clasa a V-a D, Alaltăieri 
ne-a trimis altă scrisoare 
care zice :

— Cu toată intervenția

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!

„Auto-Service“-ului 
nu pot fi...

O dată cu încălzirea tim
pului, meleagurile Neam
țului au început să fie , 
din nou vizitate de tu
riști. Cum mulți dintre 
ei folosesc mijloace auto, 
este și firesc ca —■ ori de 
cîte ori automobilul are 
nevoie de o reparație — 
să se adreseze stației 
Auto-Service din Piatra 
Neamț. Numai că aici îi 
întîmpină o surpriză ne
plăcută. Multe dintre ser
viciile solicitate de pose
sorii turismelor nu pot fi 
executate pentru că nici 
acum, după mai bine de 
un an de zile de Ia înce
perea lucrărilor de con
strucție, stația de repa
rații și întreținere nu a 
fost dată complet în ex
ploatare. Gresajul și 
schimbul de ulei, bună
oară. nu se pot face 
deoarece în camera desti
nată acestor operații, con
structorul — resnectiv în
treprinderea județeană de 
constructii-montai — lu
crează abia la fundațiile 
utilajelor. Lucrări ne- 
termtnate mai sint si 
la ramna de spătare în 
hala principală de repa-

reparate?
rații, la exteriorul 
dirii.

Acestea nu sînt 
singurele necazuri. Dacă 
defecțiunea la mașină 
survine în cursul după 
amiezii, automobilistul nu 
are cui să se adreseze și 
trebuie să aștepte la sta
ția din Piatra Neamț pînă 
a doua zi. Aceasta pentru 
că. deși este considerată 
ca intrată în funcțiune, 
stația nu dispune de per
sonalul necesar decît pen
tru un singur schimb de 
lucru, 
tea i 
liosa 
pletă — 
schimb 
pentru o 
rativă.

Cit timp trebuie 
mal treacă ca direcția 
deteană de industrie 
cală să ia măsurile 
venite pentru ca 
serviciu pentru i 
hilisti să fie. în 
pus... pe roate 7

La toate aces- 
Se mai adaugă și 

aproape corn- . 
a pieselor de 
strict necesare 
intervenție ope-

să 
iu- 
lo- 
cu- 

i acest 
automo- 

sfirșjt.

Gheorghe BALTA 
corespondentul 
„Scînteii"

dv. nu am reușit să primim 
decît două adrese. Una de 
la Ministerul tnvățămintu- 
lui (14 934/1971) prin care 
ni se comunică : „La sesi
zarea dv. vă facem cunos
cut că s-a cerut inspecto
ratului școlar al județului 
Iași să vă repartizeze...". A 
doua adresă (1 126/1971) a 
venit de la Inspectoratul 
școlar județean șl zice că 
s-a făcut comandă de ma
nuale de limba engleză, 
dar n-a fost onorată. Ce 
părere aveți despre aceas
tă rezolvare 7

— Ce părere să am 7 
ceață nu este numai 
Londra...

Că 
la

MAI BINE CÎRLIGE 
DE RUFE DECÎT 

AUTOSIFOANE ?
Victor S. din Turda, str. 

Steluței, are nr. 3 la poar
tă, un autosifon și două 
cutii cu capsule.

— Și vreți să vă schim
bați numărul de la poartă 7

— Nu vreau să schimb 
capsulele. Vreau să beau 
sifon cind am poftă.

— Si cine vă oprește 7 
Sacagiul 7

— Ca să încarc capsulele 
trebuie să mă duc pină la 
Cluj și mă costă 22 de lei 
drumul dus și-ntors.

— Ieftin I Dar uite că și 
un tovarăș^ din București 
are probleme. Zi-i tova
rășe !

— Ștefan Diaconescu mă 
cheamă, stau pe str. Popa 
Petre nr. 1 și zău că era 
mai bine dacă-mi cumpă
ram cirlige de rufe decît 
autosifon.

— De ce 7
— Cîrligele de rufe nu 

trebuie umplute.
Iată o sugestie care dacă 

ar fi pusă in practică ne-ar 
scuti de durerea de cap ce 
ne-o produce autosifonul.

Așadar, sint pentru cirli- 
gele de rufe ! Jos autosi
fonul !

„DACIA" 1300 
Șl VERDELE 

DE PARIS
Medicul Alexandru Ghe- 

ție din Galați sărbătorea in 
ziua de ÎS noiembrie 1970 
consumarea a 10 000 km 
parcurși cu ..Dacia" domniei 
sale, care poartă nr. de cir-

de Nicuță TĂNASE

culație 1 Gl—2990. Și-a luat 
„Dacia" de căpăstru și a 
dus-o la autoservice-ul din 
cadrul cooperativei 
tul" 
revizie

să-i facă 
tehnică, 
ați fost

„Avîn- 
cinste cu o

refuzat 7

— Era colosal dacă mă re
fuzau. Mi-au făcut comanda 
și am predat mașina meca
nicului Ion Geneș, care ml-a 
spus să revin după 4—5 ore, 
Cind m-am dus după ea, 
„Dacia" mea 1300 era var
ză 0003 Mecanicul Geneș a 
adus-o în acest hal, plecînd 
cu ea la plimbare.

— Șl pină la urmă 7
— Am vrut si anunț Pro

curatura, dar am fost rugat 
să fiu mai blind. Rău am 
făcut că m-am lăsat îndu
ioșat. Nici astăzi, Dacia mea 
1300 nu e 1300 !

— Nici 1100 7

— Au deșcompletat-o pină 
pe la 700.

Tovarășe doctor, intetesa- 
ți-vă dv., vă rog, dacă la 
acest Autoservice fac revi
zie și la verdele de Paris. 
Am un flacon. Am ucis cU 
el pină acum 1000 de roză
tori 
să-i 
lui.

peni, 
primul 
să jucați la ...
să completați buletinul solo 
„Progresul". Poate, cine 
știe, bătind șeaua, pricepe 
„Progresul“-Iași. n

fără reparații. Și vreau 
fac o revizie. Flaconu-

LACĂTE FĂCUTE 
DE NIȘTE 

„ÎNCUIAȚI"

SOLO PE 
„PROGRESUL"-IAȘI

Angela Tarălungă din Bîr- 
lad și-a cumpărat anul tre
cut de la O.C.L. o canapea 
tip Nora II, fabricată la 
„Progresul" Iași.

— Și nu i-a convenit 
soacrei canapea Nora II 7

— Nu mi-a convenit mie. 
Avea „vicii" și ascunse șl 
neascunse. După mari in
tervenții mi-a fost schim
bată. Mi s-a adus alta de 
același tip, dar de aceeași 
„calitate". Iar am făcut 
reclamații, iar s-au format 
comisii. Sînt purtată pe 
drumuri. Și, culmea, zilele 
astea am primit o adresă 
(5 032/1 IV 1971) de la „Pro
gresul" lași prin care sint 
certată că nu trimit cana
peaua Za reparat.

— Și de ce nu faceți un 
împrumut la C.A.R. să tri
miteți canapeaua la repa
rat 7 In felul acesta ați aju
ta in muncă O.C.L.-ul din 
Blrlad, care v-a luat banii...

— Să trimit mobila să 
mi-o repare 7 Eu am dat 
bani să am in casă mobilă 
reparată 7 Ce părere aveți 7

Părerea mea este alta. In 
etapa a 22-a, echipa dv. 
,,Rulmentul“-Birlad va ju
ca cu „Metalul"-Plo-

Corespondentul nostru 
Gheorghe Negriciciu din 
Sinnicolaul Măre, ne sesi
zează că in orașul dum
nealor s-au vindut și se 
vînd niște lacăte de sigu
ranță cu cilindru fabricate 
de cooperativa „Tehnome- 
tal" din București.

— Slnteți împotriva la
cătelor fabricate tn Bucu
rești ?

— Nu, dar o mare parte 
din lacăte 
se închid, 
Deși costă 
sînt N. 1.
ștampila C.T.C.-ului pe ele. 
De ce oare ? /

— Or fi făcute de niște 
„incuiați" !

rămîn mute. Nu 
nu se deschid. 
22 de lei bucata, 
3 950-64 și au și

Gheorghe CHIRIAZI

• •



SClNTEIA-duminică 18 aprilie 1971 PAGINA 3

IN CINSTEA 
ANIVERSĂRII 

SEMICEN
TENARULUI 

PARTIDULUI

ZILE BUNE, HOTĂRÎTOARE, 
PENTRU ÎNSĂMÎNTAREA

9

PORUMBULUI
Colectivele din întreprinderi 

raportează îndeplinirea 
și depășirea angajamentelor 

Unitățile industriale 
din județul Neamț

PIATRA NEAMȚ (prin telefon, de Ia Gh. Baltă). — 
Muncind cu entuziasm și hărnicie, colectivele între
prinderilor industriale din județul Neamț au obținut 
realizări de seamă în îndeplinirea angajamentelor 
luate în cinstea aniversării a 50 de ani de la crearea 
partidului. La producția globală angajamentul, în 
valoare de 52 milioane lei, luat pe ansamblul între
prinderilor industriale, a fost depășit cu aproape 12 
milioane lei. S-au livrat,, astfel, beneficiarilor peste 
prevederile planului 1 522 tone țevi sudate, 1117 
tone îngrășăminte cu azot, 3 900 tone ciment, 136 
tone fire și fibre sintetice. 2 260 mc prefabricate din 
beton, 1 918 000 cărămizi și blocuri ceramice, depă- 
șindu-se cu mult angajamentele asumate. Pe po
diumul întrecerii se situează colectivele de muncă 
de la Uzina de țevi și întreprinderea de prefabri
cate din Roman, Fabrica de ciment din Bicaz, Uzina 
de îngrășăminte și Combinatul de exploatarea și in
dustrializarea lemnului din Piatra Neamț.

Industria județului Bacău
BACĂU (corespondentul „Scinteii", Gheorghe Bal

tă). — De la Comitetul județean de partid Bacău 
aflăm că toate întreprinderile industriale și unită
țile economice cuprinse pe meleagurile dintre Bis
trița și Trotuș și-au îndeplinit și depășit angaja
mentele luate în cinstea zilei de 8 mai. Planul pro
ducției marfă, bunăoară, a fost depășit cu 70 mili
oane lei, cu 30 milioane lei mai mult față de anga
jamentul stabilit. De la începutul anului și pînă 
acum au fost livrate beneficiarilor peste angaja
mentele asumate 450 tone .sodă, cauațjcă, 400 tone 

'-benzen, 2 600- metri--<cubii- cherestea de fag și răși- 
,noase, 10 000 metri pătrați ' de- țesături, .confecții în 
taloare de 1,2 milioane lei și însemnate cantități 
de hîrtie, celuloză, mobilă, încălțăminte. De aseme
nea, în perioada care a trecut de la începutul anu
lui în curs s-au livrat la export, în plus față de an
gajamentul asumat, produse în valoare de 4 milioa
ne lei valută. i

în această mare întrecere pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan se evidențiază colecti
vele de muncă de la Grupul industrial de petrochi
mie din Borzești, Grupul industrial de foraj și ex
tracție a țițeiului din Moinești, Combinatul pentru 
exploatarea și industrializarea lemnului și fabrica 
„Letea" din Bacău, Fabrica de postav din Buhuși.

Afirma specialiștii la discuția organizata de redacția noastrâ

în ultima săptămînă, timpul s-a 
răcit foarte mult, a plouat, iar în 
nord-estul țării a și nins, ceea ce, 
evident, a împiedicat desfășurarea 
normală a lucrărilor agricole. Nu
meroși specialiști, conducători de 
unități agricole s-au adresat organe
lor centrale și institutelor de specia
litate cu întrebarea dacă, în aceste 
condiții, trebuie să continue însămin- 
țările și în ce mod să fie făcute, 
în legătură cu aceste probleme am 
organizat o discuție la care au par
ticipat ing. Vasile Vedeanu, director 
general în Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor, Octavian Berbecel, șef de 
laborator la Institutul de meteorolo
gie și hidrologie, și prof. dr. Nicolae 
Hulpoi, șef de secție la Institutul de 
cercetări pentru cereale și plante 
tehnice Fundulea. Prezentăm, în 
rîndurile de mai jos, concluziile a- 
cestel discuții.

Octavian Berbecel : Perturbații at
mosferice. determinate de pătrunde
rea unor mase polare de aer spre 
țara noastră, au dus. în ultimele 
zile, în zonele mai înalte și depre
siuni, la temperaturi scăzute pînă la 
minus 3—4 grade. Răcirile au fost 
mai accentuate în perioada 14—16 
aprilie. Cele mai joase temperaturi 
s-au înregistrat in cîmpia de vest a 
țării, depresiunile din estul Transil
vaniei și în partea centrală a Moldo
vei. în aceste zone sint unele strică
ciuni la pomii fructiferi, piersici, 
caiși, pruni etc. în sud, unde scă
derile de temperatură au oscilat în 
jurul lui zero grade și au fost de 
scurtă durată — cîteva minute sau 
cel mult o jumătate de oră —, în 
general nu s-au înregistrat pierderi. 
Rămîne ca, în zilele următoare, să 
se facă un control sistematic și să 
se vadă în ce măsură temperaturile 
scăzute au afectat plantațiile.

Incepînd cu ziua de simbătă se .- 
simte un proces de îficălzire trep
tată întîi a aerului și apoi a solului, 
în săptămînă In care intrăm se vor 
înregistra temperaturi maxime care, 
in sudul țării, se vor ridica la 17— 
20 de grade șl local chiar mai ri
dicate. Această perioadă călduroasă, 
cu mici întreruperi nesemnificative, 
va caracteriza, de altfel, ansamblul 
zilelor rămase pină Ia sfirșitul lunii 
aprilie. Toate acestea vor determina 
o încălzire destul de profundă a so
lului, astfel că în stratul arabil, la 
adincimea de ingropare a semințe
lor, se va ajunge Ia temperaturi de 
13—14 grade, iar spre sfirșitul lunii

la 16—17 grade. Ea este determinată 
de faptul că direcția de circulație a 
aerului se schimbă venind djn 
vestul continentului, ceea ce va face 

1 ca vremea să fie mal stabilă, iar 
ploile vor căpăta un caracter de 
vară, dar nu vor fi prea frecvente.

Unii se întreabă dacă în condițiile 
actuale este cazul să continue semă
natul porumbului. Răspunsul este 
clar : această lucrare trebuie conti
nuată cu toate forțele. Pe ce ne ba
zăm cînd facem această afirmație ? 
Ceea ce a caracterizat evoluția ter
mică a solului pînă acum a fost 
menținerea valorilor în jurul lui 
8—10 grade. Pînă la adîncimea de 
un metru temperatura solului, în ul
timele zile, a fost de 10 grade și 
chiar mai mult. Aceasta se explică 
prin aceea că, în zilele frumoase, 
pămîntul a acumulat o cantitate 
mare de căldură. Răcirile care au 
avut loc în ultimul timp au afectat 
îndeosebi orizontul de la 0—5 cm. 
Se poate preciza că boabele însămîn- 
țate pînă acum nu au de suferit 
deoarece scăderile nu sînt decît cu 
totul sporadice, iar în cea mai mare 
parte a țării nu avem o umiditate 
excesivă. în concluzie, condițiile 
agro-meteorologice nu trebuie să 
ducă la încetinirea campaniei de 
însămintări. Dimpotrivă, precizăm 
că sintem într-o perioadă foarte fa
vorabilă urgentării activității, toc
mai datorită creșterii temperaturilor 
paralel cu creșterea intensității de 
pierdere a apei din sol în cea mai 
mare parte a țării. Ținînd seama 
de încălzirea care se va produce, u- 
nitățile agricole au datoria să stabi
lească ordinea de însămînțare pe 
baza controlului pe teren. Trebuie 
început cu solurile ușoare, zvîntate, 
și lăsate mai la urmă cele joase, 
grele, argiloase, care se Încălzesc 
«natrincet...

Ing. Vasile Vedeanb :; încălțicea . 
timpului, deei și a ' stratuloi arabil, 
permite însămînțarea masivă. In săp- 
tămîna care vine să fie zile de ma
ximă activitate în cimp. în primul 
rînd, să se termine cit mai repede 
semănatul sfeclei de zahăr și al fîo- 
rii-soarelui. M-aș referi îa cîteva ju
dețe în care mai sint de însămînțat 
unele suprafețe cu sfeclă de zahăr : 
Harghita, Sibiu. Suceava, Constanța 
și la cele care au rămas în urmă cu 
semănatul florii-soarelui : Mehedinți, 
Botoșani, Arad, Prahova etc. Deci, 
în primul rînd. in condițiile 
actuale terminarea cît mai repede 
a însămînțării acestor culturi este o

sarcină de cea mai mare însemnă
tate. în același timp, trebuie conti
nuat semănatul porumbului. Așa 
cum rezultă din datele prezentate 
mai înainte, vremea se va încălzi. 
Deci nu se poate pune în discuție 
dacă încetinim însămînțatul. Trebuie 
să mergem înainte cu pregătirea te
renului șl semănatul, in toate jude
țele din sud, inclusiv Brăila, Galați, 
Vaslui, care au condițiile cele mai 
bune. De asemenea, să se lucreze cu 
toate forțele în cele trei județe de 
bază din vestul țării — Timiș, Arad 
și Bihor, cît și in județele din cen
trul Transilvaniei : Alba, Sibiu, Cluj, 
Mureș. Pe măsura creării condițiilor 
necesare, și în celelalte județe să se 
lucreze cu intensitate la semănatul 
porumbului.

De asemenea, trebuie să se termi
ne plantatul cartofilor timpurii. 
Și. aici există anumite rămîneFi în 
urmă, îndeosebi în județele Brăila, 
Vilcea, Mehedinți, Gorj și Ialomița. 
Trebuie grăbit, apoi, peste tot, plan
tatul cartofilor de vară și toamnă. 
O altă acțiune care trebuie să stea 
în atenția specialiștilor din unități 
este erbicidarea griului. Sîntem în 
perioada cînd, datorită încălzirii 
timpului, se creează condiții favora
bile și dezvoltării buruienilor. Este 
deci momentul cel mai prielnic de 
aplicare a- tratamentelor cu erbicide. 
în acest scop este necesar să fie fo
losite toate mijloacele existente și în 
special aviația utilitară. Și. fiindcă 
timpul se încălzește, este bine să 
se urmărească de acum îndeaproape 
evoluția dăunătorilor la cereale, iar 
inginerii agronomi din unități, orga
nele care au această sarcină, să ur
mărească și să treacă Ia măsuri de 
combaterg îndată ce va fi nevoie, 
în numeroase județe a întîrziat plan
tatul pomilor și a viței de vie. A- 
eeaștă lucrare. trebuie executată in 
tinipul cel mai scurt pentru a asigu- 
râ o prindere cît mai bună.

O altă acțiune deosebit de impor
tantă în această perioadă este ter
minarea amenajărilor și a reame- 
najărilor pentru orezării. A rămas 
relativ, puțin timp pînă va începe 
semănatul acestei culturi și mai 
sint suprafețe încă destul de mari 
care trebuie să fie puse la punct.

Și o ultimă chestiune. Fiindcă tim
pul se încălzește și vegetația va 
porni, avînd și umiditate suficientă, 
cel puțin pentru prima etapă este 
nevoie de acum să se . treacă în săp- 
tămîna viitoare și la executarea pra-

șilelor, îndeosebi la Sfecla de zahăr 
și floarea-soarelui.

Prof. dr. Nicolae Hulpoi : Eu 
vreau să mă refer la condițiile care 
trebuie respectate la semănat și mai 
precis la adîncimea de îngropare a 
semințelor și realizarea densității 
optime de plante la hectar. Mă re
fer la porumb, principala plantă a- 
gricolă care se însămînțează acum. 
Ținînd seama că solul este în gene
ral bine aprovizionat cu apă. iar 
temperaturile au fost scăzute, tre
buie să fim cu cea mai mare atenție 
la adîncimea de semănat. în gene
ral, în condițiile de pină acum, ră
săritul va dura mai mult decît în mod 
obișnuit. Este explicabil. Cît tim
pul este rece, în sol se petrec numai 
fehomene fizice : pătrunde apa in să- 
mînță care, pe această bază, se um
flă. Embrionul pornește cînd există 
căldura necesară. De aceea este bine 
ca săminfa să nu sc Îngroape mai a- 
dinc de maximum 10 cm și nu mai în 
față de 6 cm. Pe solurile, mai ușoare 
se poate merge pe 8—10,' iar pe cele 
grele — la 6—7 cm. Pe măsură ce 
solul se încălzește, trebuie să reve
nim la condițiile normale de lucru 
prevăzute în tehnologiile stabilite de 
către stațiunile experimentale pentru 
fiecare zonă în parte. De asemenea, 
dacă solul e uscat, să se însămințeze 
la adîncimea la care se asigură umi
ditatea de răsărire.

în ce privește densitatea, mergem 
cu cea normală. în toate regiunile de 
cîmpie, unde se cultivă hibrizii se- 
mitardivi și tardivi — grupa 300— 
400 — să se asigure 35 000 plante la 
hectar ; pentru hibrizii din grupa 
200 să se asigure 40—45 000. iar pen
tru grupa timpurie și foarte timpu
rie din regiunile colinare să se a- 
jungă la 45—50 000 plante la hec
tar. Pentru irigat prima grupă — 
50 000 plante, i iat>„ <rupa-. a.* doua i — 
60 000 plante lă hectar. Nu este in
dicat să mergem cu densități sub 
35 000 plante la hectar, dar'nici peste 
50—55 000 plante la hibrizi din grupa 
200.

Trebuie avute în vedere și alte lu
crări agricole. Pe mine mă îngrijo
rează unele măsuri care se iau pen
tru Irigarea griului. Se tace o gre
șeală. Griul are nevoie acum nu de 
apă, ci și de căldură. Pe măsură ce 
solul se încălzește și se diminuează 
rezerva de apă, se poate trece la iri
gat. Momentul începerii trebuie bine 
ales. De aceea, specialiștii din uni
tățile agricole să se consulte cu cer
cetătorii din stațiunile experimentale.

CONTRASTE
• Nu vă faceți

• Cine e

vint cu
O măsură binevenită 

merge drept la inimă. 
Cel puțin așa a lăsat să 
se vadă comitetul de di
recție al Uzinei de pie
se auto din Sibiu, cînd, 
la recenta adunare ge
nerală a salariaților, 
s-a hotărit să se con
struiască un sistem de 
ventilație în secția de 
arcuri larnelare, neapă
rat necesar pentru îm
bunătățirea condițiilor 
de muncă. Lucrarea a 
fost trecută la loc de 
frunte in planul de mă
suri, dar acolo a rămas, 
cu toate că scadența — 
luna mai a.c. — bate 
la ușă. Tov. Ion Sl- 
mion, inginer șef cu 
investițiile, menționat 
la rubrica „Cine răs
punde de lucrare", a 
răspuns coresponden
tului nostru județean, 
N. Brujan, în doi perl :

— Nu prea știu dacă 
a început să se facă

telefonul
ceva. Să întreb la te
lefon.

Cum telefonul a su
nat în gol, întrebarea 
a rămas fără răspuns. 
De unde se vede că 
instalația telefonică a 
uzinei nu .funcționează 
tocmai bine, fapt care 
periclitează în cel mal 
înalt grad realizarea 
programului de măsuri 
elaborat pe baza pro
punerilor salarlaților.

Spunem acest lucru 
pentru a evita regreta
bila eroare de a se cre
de că, în îndeplinirea 
acestei sarcini, e vorba 
de formalism sau ne
glijentă. Doar în planul 
de măsuri nu scrie că 
cel răspunzător trebuie 
să meargă pină în sec
ție și Să vadă la fața 
locului care este situa
ția lucrării de ventila
ție. Iar dacă nu scrie, 
de ce s-o pretindem T

cucoană mare"?ff
Pentru asigurarea 

Combustibilului nece
sar mașinilor agrioole 
existente pe raza co
munei Lechinta. jude
țul Bistrița-Năsăud, 
scrie corespondentul 
nostru, Mihai Bizu, 
funcționează un depo
zit cu produse petro
liere al bazei de apro
vizionare și desfacere 
nr. 7 Cluj. ~ 
distribuie 
pentru 
I.A.S. Cele 
n-au acces la acest de
pozit. Din această cau
ză sînt obligate să tri
mită cisterne și butoa
ie la zeci de kilometri, 
tocmai la Beclean sau 
Bistrița, pierzînd mult 
timp prețios și mobili- 
zînd mijloacele de 
transport atît de nece
sare acum în toiul lu
crărilor agricole de pri
măvară. Direcția ge-

De aici se 
motorină 

tractoarele 
ale C.A.P.

nerală a agriculturii, 
industriei alimentare, 
silviculturii și apelor a 
județului Blstrița-Nă- 
săud a insistat pe 
lingă baza 7-Cluj 
în vederea rezolvă
rii acestei situații, 
dar fără rezultat. Mo
tivul : unele prevederi 
ale ministerului de re
sort nu dau voie coo
perativelor agricole să 
se aprovizioneze de la 
această bază. în plus, 
se invocă capacitatea 
redusă a depozitului. 
Dar, cu un an în Urmă, 
inginerul-șef al bazei 
de aprovizionare din 
Cluj a promis că la 
acest depozit vor fi 
aduse două rezervoare. 
Cu toate asigurările 
date atunci, nu s-a 
realizat nimic. Como
ditatea e cucoană 
mare.

(Urmare din pag. 1)

sitatea de a echilibra mai bine dez
voltarea industrială și a economiei în 
ansamblu, de a lichida rămînerea în 
urmă a industriei ușoare și a celei 
alimentare, creată cu ani în urmă.

în lumina politicii generale descri
se, dezvoltarea industrială in actua
lul cincinal se caracterizează prin 
procesul de ridicare calitativă și per
fecționare a structurii producției in
dustriale, a dezvoltării ramurilor de 
bază care condiționează înzestrarea 
tehnică superioară a economiei, va
lorificarea eficientă a resurselor na
ționale. De aceea, energetica, meta
lurgia, construcțiile de mașini, indus
tria chimică vor cunoaște, in conti
nuare. ritmuri de creștere mai ridi
cate decît ansamblul industriei, ac- 
centuînd astfel caracterul modern 
al economiei noastre. Caracte
ristica dezvoltării acestor ra
muri, ca de altfel a întregii economii, 
o constituie însă nu numai creșterea 
cantitativă ci. mai ales, schimbările 
calitative, care își găsesc expresia în 
perfecționarea structurii diferitelor 
ramuri pe linia creșterii cu prioritate 
in sinul fiecăreia a acelor domenii 
strins legate de progresul tehnico- 
științific contemporan care asigură 
valorificarea superioară a resurselor 
materiale și a capacității tehnice a 

•forței de muncă, sporirea producti
vității muncii la scară socială.

Avem, deci, de-a face cu o politică 
structurală concepută prin prisma 
progresului științific și tehnic, ca și 
a perspectivelor sale. Vom lua, pen
tru ilustrare, o ramură : construcția 
de mașini. Expresie a rolului jucat 
de construcția de mașini în progresul 
economic general, cel mai rapid se 
dezvoltă, subramurile ei moderne, ca 
industria electrotehnică, industria e- 
lectronică. producția de mașini-unel- 
te, mecanica fină. Astfel. în cadrul 
planului pe anii 1971—1975 va spori 
fabricația de utilaje tehnologice com
plexe, mșșini și agregate de înaltă 
tehnicitate, cu parametri tehnico-eco- 
nomici superiori și un grad ridicat 
de automatizare, producția de elec
tronică industrială — spre a asigura 
introducerea echipamentelor respecti
ve în diferitele ramuri ale economiei 
naționale — organizarea producției 
de serie a mijloacelor tehnice de 
calcul. Este important însă de retinut 
— tocmai în lumina eficientei econo
mice — că diversificarea producției 
de mașini nu va însemna implicit o 
gamă prea largă de sortimente, ci fa
bricarea doar a acelor produse care 
se justifică din punct de vedere eco
nomic. atît ca fabricație cit și ca 
exploatare și utilizare.

Politica structurală a partidului 
se referă însă nu numai la perfec
ționarea structurii industriei pe ra
muri. subramuri și la dezvoltarea 
cu prioritate a ramurilor noi — a- 
e-ste locomotive ale progresului si 
eficienței. Ea privește și înnoirea 
produselor din însăsi- fiecare ramură 
și subramură in parte. în această

privință este caracteristică activita
tea vie ce. se desfășoară pentru a- 
similarea, reproiectarea și îmbună
tățirea unor produse și tehnologii, 
în așa fel îneît aproape 40 la sută 
din producția industrială a anului 
1975 să fie constituită din produse 
noi și modernizate.

în acest context general, un loc 
important este acordat industriei 
bunurilor de consum. Potrivit di
rectivelor partidului, în ctirsul cin
cinalului actual vor trebui lichidate 
în cea mai mare măsură rămînerile 
în urmă constatate. în concordan
ță cu evoluția cererii de consum, 
va spori simțitor, de pildă, volumul 
mărfurilor , de folosință îndelungată. 
Industria' alimentară este orientată 
spre o valorificare cît mai completă 
a materiilor prime agricole, tre
buind să fabrice o gamă mai largă 
de sortimente superioare și să ri
dice continuu calitatea și modul de

pentru studiile de previziune tehni- 
co-științifică și tehnologică, la fel 
ca și pentru organizarea și desfă
șurarea inovației tehnice ca un pro
ces continuu și sistematic. Or, din 
păcate, conducerile multor mari 
unități nu acordă atenție suficientă 
sau. nu o dată, uită că cercetarea 
științifică reprezintă o funcție de 
cea mai mare însemnătate a marii 
întreprinderi moderne, o premisă 
de prim ordin pentru activitatea ei 
eficientă.

Urmărind soluționarea probleme
lor creșterii accelerate a poten
țialului economic al țării, ca și ale 
perfecționării cadrului economico- 
organizatoric capabil să asigur» va
lorificarea lui optimă, Partidul Co
munist .Român pornește de la fap
tul că menirea istorică a socialis
mului constă nu numai în a-1 eli
bera pe omul care muncește de ex
ploatare, dar și — pe această bază -

1 Necesitatea combaterii unor astfel 
de fenomene — căci în practică pot 
fi întîlnite nu o dată — impune de 
aceea ca eficienta să fie privită per
manent nu doar din punctul de ve
dere al momentului producției, ci 
considerată prin prisma procesului 
de reproducție. De aci. cerința obiec
tivă a obținerii unei eficiente înalte 
nu numai a producției propriu-zise, 
dar și a repartiției, schimbului și 
consumului. în mod perfect îndrep
tățit, secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cere ca 
circuitul producție-desfacere să fie 
considerat încheiat nu in momentul 
cind produsul a ajuns pe piață și s-a 
încasat contravaloarea lui, ci abia 
atunci cind a intrat in posesia con
sumatorului și • satisface cerințele 
acestuia.

La fel stau lucrurile și în cazul 
rentabilității. în socialism, rentabili
tatea producției este absolut necesară

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
prezentare a produselor. în general, 
colectivelor din industria bunurilor 
de consum partidul le cere să asi
gure o creștere susținută, a produc
ției și o diversificare sistematică și 
rapidă a ei, prin adaptarea între
gii activități la gusturile și cerin
țele în continuă evoluție ale consu
matorilor.

Desigur, perfecționarea structurii 
producției presupune nu numai o 
tehnică modernă, ci și oameni cu o 
calificare capabilă să scoată, din 
tehnica tot mai înaintată de care 
dispun, întregul randament pe care 
ea il poate da. Cu toate marile rea
lizări obținute în această privință, 
există însă în acest domeniu nume
roase lipsuri. Ele privesc atît nu
mărul — încă insuficient — de ca
dre ■ calificate în unele sectoare ale 
economiei, cît și nivelul calificării 
multora dintre ele. Rezolvarea cu 
mai multă energie, mai atentă, mai 
sistematică și mai promptă de că
tre ministere și unitățile economice 
interesate a acestor probleme va 
contribui, desigur — așa cum cere 
partidul inițiind vasta acțiune de 
reciclare — la o creștere importantă 
a eficienței cu care este utilizară 
baza tehnico-materială de care dis
punem.

Atît problemele politicii structu
rale, cît și cele ale introducerii teh
nicii noi, a produselor noi ca și ale 
formării și perfecționării cadrelor 
presupun însă din partea ministe
relor, centralelor industriale, a între
prinderilor o preocupare atentă

de a-i ridica enorm eficiența mun
cii sociale pentru a-i da astfel posi
bilitatea să ducă o viață de înaltă 
civilizație și cultură. în mod firesc, 
deci, ridicarea eficienței intregii ac
tivități economice a fost pusă de 
partid în centrul întregii sale poli
tici economice, al preocupărilor în
tregii noastre națiuni socialiste.

în acest context ni se pare de o 
deosebită importanță faptul că par
tidul nOstru vede formele eficienței 
economice nu izolate una de alta, ci 
in legătura lor reciprocă, deci ca 
un sistem din care nu poate lipsi 
sau fi deformată nici o verigă fără 
să se aducă, în ultimă instanță, dau
ne țelului superior al partidului — 
ridicarea sistematică a standardului 
de viață -al tuturor membrilor 
societății.

Să luăm pentru ilustrare cîteva 
exemple. Pentru partidul nostru, e- 
conomiile de resurse la scară micro
economică trebuie să se exprime în 
economie de resurse la scară macro
economică. Cu alte cuvinte, dacă ne 
referim la productivitatea muncii, o 
sporire a ei în întreprindere trebuie 
să ducă la sporirea productivității 
muncii sociale. Reiese, deci, că dacă 
o întreprindere mărește productivi
tatea muncii în cadrul ei, dar înrău
tățește calitatea produsului, prbvocînd 
astfel cheltuieli suplimentare sau 
pierderi la beneficiar — altă între
prindere sau cetățean — aceasta nu 
sporește, ci micșorează productivita
tea muncii sociale, contribuie la ri
sipa și nu la economia de resurse.

pentru a putea asigura progresul con
tinuu al societății. De aceea, prac
ticarea producțiilor nerentabile. cu 
pierderi planificate acoperite de la 
buget, constituie o comportare neeco
nomică și, prin însuși acest lucru, 
contrarie intereselor poporului. în 
același timp, nu trebuie. uitat că în 
socialism rentabilitatea nu mai e o 
chestiune privată a diferitelor între
prinderi, ci o problemă fundamentală 
a intregii societăți : ea nu este un 
scop in sine, ci un mijloc — în ve
derea asigurării progresului societă
ții, care are ca scop direct și 
suprem ridicarea sistematică a nive
lului de trai, material și cultural, al 
tuturor membrilor societății. De a- 
ceea. in concepția partidului nostru, 
rentabilitatea ca formă importantă a 
eficienței economice este indisolubil 
legată de economisirea reală a costu
rilor in condițiile ridicării calității 
produselor. Pe bună dreptate subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
raportul la cel de-al X-lea Congres 
al partidului că trebuie să se pună 
capăt practicii unor ministere și în
treprinderi care, pe scama majorării 
prețurilor sau a stabilirii arbitrare 
a unor prețuri, urmăresc să realizeze 
beneficii nejustificat de mari și, pe 
această cale, și venituri nejustifi
cate.

Societatea socialistă fiind funciar- 
mente interesată în folosirea tuturor 
posibilităților pentru satisfacerea la 
cel mai înalt grad permis de forțele 
sale de producție, a nevoilor sociale 
— în volumul, structura și dinamica

acestora —, eficiența economică ri
dicată și economia de timp sint in
disolubil legate intre ele. De altfel, 
in mod deosebit, în condițiile revo
luției tehnico-științifice contempora
ne timpul devine o putere economi
că tot mai mare in corelație cu 
știința și procesele materiale și, prm 
însuși acest lucru, o măsură conclu
dentă a eficienței muncii sociale. 
Ca urmare, orice proces am consi
dera, fie el reducerea costurilor, fie 
ridicarea calității produselor, fie in
troducerea progresului tehnic etc., 
eficiența lui nu poate fi considerată 
doar in mărimea concretă față de 
stadiul anterior — diferența de pa
rametri — ci trebuie să includă 
neapărat și comparații privind du
rata de timp în care se obține efec
tul. Problema duratei și, respectiv, 
a ritmului, fac, de aceea, parte orga
nică din însuși conceptul de eficien
ță economică utilizat de partidul 
nostru și privind toate formele de 
eficiență. Orice subapreciere a fac
torului timp in zilele noastre nu 
poate decît să atragă pierderi expo
nențiale.

Faptul că in socialism producă
torul este și proprietar colec
tiv al mijloacelor de producție 
face ca în societatea noastră — spre 
deosebire de capitalism — inițiativa 
economică să aparțină celor ce mun
cesc, îndrumați și conduși de parti
dul lor marxist-leninist. Acest lucru 
este de o însemnătate deosebită în 
lupta pentru ridicarea eficienței în
tregii activități economice. Stimula
rea. mobilizarea și fructificarea ma
ximă a acestei inițiative creatoare 
la toate nivelurile constituie o preo
cupare centrală pentru Partidul Co
munist Român — exponent și pro
motor a tot ce are mai vital ca in
teres poporul nostru. Ca urmare, 
adincirea democratismului economic 
socialist constituie o trăsătură esen
țială a procesului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și dovedește, o dată mai mult, că 
pentru Partidul Comunist Român 
democratismul și eficiența economică 
sint elemente componente de nedes
părțit ale socialismului, dezvoltin- 
du-se și progresind împreună.

Marile realizări de pină acum, per
spectivele luminoase ale dezvoltării 
viitoare jalonate de Congresul al 
X-lea al P.C.R. ne apar convingător 
ca o expresie elocventă a rolului 
conducător ce-1 îndeplinește în socie
tatea noastră partidul comunist. Con
cordanța politicii economice a parti
dului cu nevoile și posibilitățile efec
tive ale societății, convingerea veri
ficată că aplicarea ei consecventă 
asigură progresul general au de
terminat adeziunea unanimă a mase
lor de oameni ai muncii la înfăp
tuirea acestei politici, au generat 
efervescența creatoare ce caracteri
zează azi munca întregului popor 
pentru realizarea obiectivelor gran
dioase ale cincinalului actual.

• Recepția 
n-a avut

Cînd se consideră o 
amenajare pentru iri
gații încheiată ? Bine
înțeles, cînd lucrările 
sint gata și. pe aceas
tă bază, se face și re
cepția lor. O cerere din 
partea șantierului nr. 5 
al întreprinderii de 
foraje și alimentări 
cu apă (I. F. A. A.) 
București, adresată 
cooperativelor agrico
le Slobozia Nouă și Gh. 
Lazăr, solicita unități
lor respective să ia în 
primire sistemul de 
irigații. Ce se ascunde 
în realitate în spatele 
acestei cereri ? Nimic 
altceva decît intenția 
de a legaliza o practi
că ce se prelungește 
de aproape doi ani pe 
șantierul respectiv. La 
15 iulie 1968. pe baza 
hotărîrilor luate în a- 

•'dunările generale ale 
celor două cooperative, 
s-a încheiat o conven
ție pentru amenajarea 
prin cooperare a 1 600 
ha. S-au întocmit stu
dii. au fost asigurate 
materiale, iar lucrarea 
a fost contractată cu 
întreorlnderea aminti
tă. De atunci, din cau-

loc
za tărăgănării lucrări
lor, s-a tot solicitat a- 
mînarea termenului de 
punere în funcțiune. 
Indulgenți — benefi
ciarii, cooperativele a- 
gricole și organele ju
dețene — au semnat 
actele adiționale. A so
sit însă și ultimul so
roc, 31 martie. Cum 
era de așteptat, ca 
să-și primească sala
riile, strinȘi cu ușa, 
constructorii au pornit 
și a cincea oară cu 
colindul pe la benefi
ciari : I.F.A.A. încear
că să obțină o nouă 
amînare. Tov. Ion 
Ifrim, președintele 
C.A.P. Slobozia Nouă, 
care s-a fript pînă 
acum suficient ca să 
devină prudent: ..Nu 
acceptăm nici o amî
nare. Am pierdut re
coltă în ceilalți ani, nu 
mai vrem să pierdem 
și anul acesta".

întrucît recepția n-a 
avut loc, cineva tre
buie totuși să răspun
dă pentru amînarea ei, 
ca și pentru producții
le nerealizate. Dar con
cret și mai ales fără... 
amînări.

• In urmărirea 
comisiei fermecate

.,Cînd vezi cu Cită 
ușurință se irosesc atî- 
ția bani pe niște insta
lații care, după ce că 
nu au funcționat nicio
dată, mai sînt lăsate 
să și zacă în .paragină, 
îți vine să-i dai la ziar 
pe cei răspunzători, 
să-i afle toată țara". 
Așa își încheia scri
soarea, trimisă redac
ției noastre, electricia
nul Constantin Grofte 
de la 
centrale 
Bistrița 
Neamț.
exprimată de autor în 
rîndurile scrisorii este 
de altfel pe deplin 
justificată. De aproape 
doi ani de zile respec
tiva întreorindere a 
achiziționat o mașină 
de curățat grătare de 
la baraj care, o dată 
montată, a fost dată 
uitării și zace și acum 
părăsită, fără ca cine
va din conducerea în
treprinderii să miște 
măcar un deget De 
aceeași ..atenție" se 
bucură și un dispozitiv 
automat de încărcare 
a grupurilor de la Hi
drocentrala Roznov I 
care, ca urmare a in
troducerii telemecani- 
zării și automatizării 
centralelor, a devenit... 
disponibil.

în răspunsul la sem
nalul critic al cores
pondentului nostru.

întreprinderea 
hidroelectrice 
din Piatra 

Nemulțumirea

Centrala industrială de 
producere a energiei 
electrice Și termice din 
București ne face cu
noscut că de fapt vi
novat de această stare 
de lucruri este Institu
tul de cercetări și pro
iectări pentru echipa
mente hidroenergetice 
din Reșița, care nici 
pînă în prezent nu a 
luat măsuri de îmbu
nătățire a mașinii de 
curățat grătare, deși 
au fost ridicate obiecții 
încă din faza de pro
iectare. Urmează ca 
acum o comisie de spe
cialiști să se deplaseze 
la făta locului ca să 
rezolve această proble
mă.

...Cu alte cuvinte, 
fiți liniștiți, ce con
tează acolo cîteva sute 
de mii de lei imobili
zate in niște instalații 
inutilizabile. Ce a fost 
a fost, trimitem o 
comisie și toate lucru
rile se vor rezolva dt 
ai bate din palme.

Mare lucru și comi
siile acestea. Cînd te 
gîndești că au mai fost 
ele și prin alte părți și, 
în afară de niște sim
ple procese verbale de 
constatare, mare lucru 
nu au făcut. Aceasta 
va fi. șe vede, o comi
sie fermecată. De a- 
ceea, rămîne s-o urmă
rim.
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MANIFESTĂRI CONSACRATE
SEMICENTENARULUI PARTIDULUI cinema

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R.,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Pe adresa Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a to
varășului Nicolae Ceaușescu, perso
nal, continuă să sosească din toate 
colțurile țării numeroase telegrame 
din partea colectivelor unor noi în
treprinderi industriale și unități 
economice care au fost distinse cu 
Steagul și Diploma de fruntaș pe 
ramură în întrecerea desfășurată 
anul trecut. în ele se exprimă recu
noștința față de partid, bucuria pen
tru succesele obținute și hotărîrea de 
a îndeplini exemplar planul pe 
anul în curs și angajamentele luate 
în cinstea semicentenarului Partidu
lui Comunist Român.

Acordarea Diplomei de întreprin
dere evidențiată pe ramură, arată 
telegrama colectivului de muncă de 
la Combinatul siderurgic Hunedoara, 
constituie un imbold în activitatea 
noastră de viitor, în lupta pentru 
cîștigarea titlului de întreprindere 
fruntașă pe țară. Primul trimestru 
din întîiul an al actualului cincinal 
s-a încheiat cu rezultate bune. Am 
depășit sarcinile de plan cu 1000 
tone cocs metalurgic, 5 000 tone fon
tă, 9 300 tone oțel „Martin" și elec
tric și 3 700 tone laminate, cu o pro
ducție marfă suplimentară de 42 mi
lioane lei, și beneficii peste plan de 
7 milioane lei. Noi, siderurgiștii hu- 
nedoreni, sîntem hotărîți să obținem 
importante succese în acest prim an 
al noului cincinal pentru traducerea 
în viață a Directivelor Congresului al 
X-lea al P.C.R. Vă asigurăm, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu 
vom precupeți nici un efort, că vom 
fi și de aci înainte în primele rînduri 
ale luptei întregului popor pentru 
dezvoltarea șl înflorirea scumpei 
noastre patrii.

laîn telegrama colectivului de 
Combinatul siderurgic-Reșița se a- 
rată printre altele : însuflețiți de 
dorința fierbinte de a întîmpina glo
riosul semicentenar al Partidului 
Comunist Român și sărbătorirea a 
200 de ani de la înființarea uzinei 
noastre cu rezultate care să se ri
dice la înălțimea grijii și în
crederii ce ne-au fost acordate, colec
tivul combinatului a hotărît să-și 
majoreze angajamentul inițial pe 
anul 1971 la producția marfă de la 
34 milioane la 40 milioane, la pro
ducția marfă vtndută și încasată de 
la 35 milioane la 60 milioane, iar 
lâ economia de cocs metalurgic pen
tru furnal, de la 1 400 la 2 100 tone,

Vă asigurăm pe dumneavoastră, 
scumpe și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, se spune în telegrama co
lectivului constructorilor de linii elec
trice și stații de transformare, din 
cadrul Trustului electromontaj al Mi
nisterului Energiei Electrice, că nici 
în viitor nu vom precupeți nici un 
efort pentru a îndeplini în mod 
exemplar sarcinile ce ne revin în 
primul an al noului cincinal. Ne 
angajăm ca in cinstea aniver
sării semicentenarului partidului să 
scurtăm cu 485 de zile durata de 
execuție a lucrărilor obiectivelor 
energetice mai importante din planul 
pe anul 1971.

Relevind succesele importante ob
ținute in cincinalul recent încheiat, 
minerii de Ia exploatarea Lupeni îșl 
exprimă hotărîrea ca în cinstea semi
centenarului Partidului Comunist Ro
mân să depășească planul de pro
ducție și să îndeplinească integral 
angajamentul asumat în întrecerea 
socialistă pe întregul an. Vă asigurăm, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu 
— se spune în telegramă — că nu

vom precupeți nici un efort ca In 
continuare să realizăm în condiții 
optime sarcinile primului an al cin
cinalului actual.

Distincțiile acordate, se spune In 
telegrama colectivului Fabricii de 
postav din Buhuși, dau noi dimen
siuni hărniciei, inițiativei și spiritu
lui creator în activitatea noastră vii
toare. Ne angajăm, în fața condu
cerii partidului, a dumneavoastră 
personal, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca în acest prim an al 
noului cincinal, prin folosirea mai 
bună a rezervelor interne de care 
dispunem să depășim planul valorio 
la producția globală cu 12 milioane 
lei, la producția marfă cu 8 milioa
ne lei, să realizăm economii în va
loare de 500 000 lei, și cu aceeași 
sumă să depășim planul de beneficii.

Arătînd că indicațiile prețioase 
primite cu ocazia vizitei făcute de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în uni
tatea lor au constituit jaloane că
lăuzitoare în muncă, colectivul Com
binatului de porțelan IRIS — Cluj 
scrie într-o telegramă : Cu mîndrie 
raportăm conducerii partidului și 
statului nostru că noua fabrică de 
porțelan de la Alba Iulia, subunita
tea combinatului, a intrat parțial în 
funcțiune cu cinci luni înainte de 
termen. Prin realizarea acestui obiec
tiv se acoperă integral necesarul de 
porțelan menaj din țară, creindu-se 
posibilități de export și reducîndu-se 

, astfel în mare măsură importul.
Ne angajăm în fața conducerii 
partidului, a dumneavoastră, stimate 
tovarășe secretar general, să mun
cim și pe viitor cu abnegație pen
tru a contribui la progresul econo
mic al scumpei noastre patrii.

(Agerpres)

1

EXPOZIȚII,
SIMPOZIOANE,

ÎNTlLNIRI
Sîmbătă dimineața, Ia Casa de cul

tură a tineretului și a studenților din 
Iași a avut loc vernisajul expoziției 
jubiliare „50 de ani de lupte și vic
torii", organizată în cinstea semicen
tenarului Partidului Comunist Ro
mân. Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C,C. al P.C.R.,. prim-se- 
cretar al Comitetului județean de 
partid, președintele consiliului popu
lar județean.

★
La Casa de cultură din Tr. Severin 

a avut loc, vineri după-amiază, ver
nisajul expoziției „Aspecte din miș
carea muncitorească mehedințeană". 
organizată în cinstea semicentenaru
lui partidului de către Comitetul ju
dețean Mehedinți al P.C.R.

La inaugurarea expoziției a luat 
cuvintul tov. Traian Dudaș, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Mehedinți al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean.

★
ORADEA (Corespondentul „Scîn- 

teii", A. Pop) : La Teatrul de Stat 
din Oradea a avut loc sîmbătă sim
pozionul „50 de ani de luptă și mun
că a partidului pentru fericirea po
porului", închinat semicentenarului 
P.C.R.

în fața celor prezenți, români, ma
ghiari și de alte naționalități, tova
rășii Victor Bolojan, prim-secretar al 
Comitetului județean Bihor al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean, ing. Constantin Ionescu, se
cretar al Comitetului județean Bihor 
al P.C.R., și Emeric Pusztai, membru 
al biroului comitetului județean de 
partid, vechi militant al mișcării 
muncitorești, au înfățișat aspecte din 
lupta glorioasă dusă de P.C.R. pen
tru apărarea intereselor vitale ale po
porului, pentru bunăstarea și ferici
rea oamenilor muncii.

*
PLOIEȘTI (Corespondentul „Scîn- 

teii", Constantin Căpraru) : La Pala
tul Culturii din Ploiești a avut Ioc 
vernisajul expoziției de artă plastică 
„Omagiu partidului". Au luat parte 
tovarășul Ilie Cîșu, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, un numeros public. 
Expun lucrări de sculptură, grafică 
și de tapiserie peste 20 de creatori 
din județul Prahova.

★
VASLUI (Corespondentul „Scîn- 

teii", Vasile Iancu) : Ieri, la Vaslui, 
a avut loc o adunare în cadrul căreia 
tovarășul Gheorghe Tănase, prim-se
cretar al Comitetului județean Vas
lui al P.C.R., s-a întîinit cu repre
zentanți ai organizațiilor de masă și 
obștești de Ia orașe și sate, activiști 
ai așezămintelor culturale, bibliote
cari, muzeografi, metodiști ai caselor 
de cultură etc. Tovarășul Gheorghe 
Tănase a vorbit despre prevederile 
noului plan cincinal, relevind princi
palele direcții ale dezvoltării econo
mice și sociale a iudețului Vaslui.

. ♦
BISTRIȚA (Corespondentul 

teii", Mihai Bâzu) : în 
manifestărilor organizate 
stea semicentenarului 
la Bistrița, în sala 
cultură a sindicatelor, a avut loc un 
simpozion științific cu tema : „Ro
lul conducător al P.C.R. în dezvol
tarea dreptului socialist".

în cadrul simpozionului, tovară
șul Adalbert Crișan prim-secretar 
al comitetului județean de partid, 
președintele consiliului popular ju
dețean, a vorbit despre „Rolul con
ducător și creator al Partidului Co
munist Român în dezvoltarea drep
tului socialist din România". Au 
nut expuneri lectori universitari 
la facultatea de drept din Cluj 
juriști din orașul Bistrița.

Participanții la simpozion au 
dresat o telegramă Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

„Scîn- 
cadrul 

în cin- 
partldului, 
casei de

tide 
Și
a-

★
Sîmbătă s-a încheiat sesiunea ști

ințifică a cadrelor didactice de Ia 
Institutul de petrol, gaze și geolo
gie din București, organizată în 
cinstea semicentenarului Partidului 
Comunist Român.

„Zilele dramaturgiei

originale11
Spectacolele zilei de ieri ale Festi

valului și concursului național de 
creație și interpretare teatrală au 
fost :

• „TIMP ȘI ADEVĂR" de EUGE
NIA BUSUIOCEANU, în interpreta
rea TEATRULUI MIC. Regia : Ion 
Cojar. Decoruri : Ștefan Hablinski. 
Costume : Gabriela Nazarie. Distri
buția : Ion Marinescu, Constantin 
Codrescu, Vasile Gheorghiu, Mihai 
Dogaru, Tatiana Iekel, Magda Po- 
povici, Nicolae Ifrim, Maria Mun- 
teanu.

• „OMUL CARE..." de HORIA LO-
VINESCU, în interpretarea Teatrului 
de Stat din Ploiești. Regia : Emil 
Mândrie. Decoruri : Ștefan Hablinski. 
Costume : Mioara Buescu. Distribuția 
Marcel Anghelescu, Mihail Balaban, 
Al. Pândele, Ion Angelescu-Moreni. 
Corneliu Revent, Mircea 
Lupu Buznea, Geta Nitu, 
Ștefănescu, Emilia Dobrin, __
Teică, Andrei Bursaci, Sabin Marian, 
Niculae Praida, Maria Rotaru, Zephy 
Alșec, D. Palade. Șt. Chivu, C. Dră- 
gănescu, Gina Trandafirescu, Irăne 
Iliescu, Victor Bucurescu, 
Bratu, Mircea Hendrich.

Piesa „Timp și adevăr" 
chide, în dezbaterea pe care 
pune, o pagină din istoria recentă a 
lumii noastre și încearcă — nu fără 
o vizibilă intenție demonstrativă — 
șă înfățișeze, în etapele și dialectica 
înseși ale dezvoltării și consolidării 
mentalității noastre socialiste, faptul 
că victoria adevărului și umanului 
s-a arătat. în timp, necesară și po
sibilă ; faptul că această victorie s-a 
relevat ca o condiție primordială a

Aramă, 
Eusebiu 
Aristide

Anghel

des- 
o pro

K

vieții și a îhțelesului ce conferim 
astăzi existentei și rosturilor ei. Re
gia tai Ion Cojar și cadrul sceno
grafic conceput de Ștefan Hablinschi, 
în bună înțelegere cu Gabriela Na
zarie (costume) au ținut limpede 
seamă de toate acestea, de dialectica 
situațiilor dramatice in care sînt an
grenate personajele piesei.

„Omul care..." reprezintă o incursi
une, făcută cu mijloacele dramei de 
țesătură și de efect polițist, în psi
hologia angajării cetățenești. Așa cum 
s-a mai arătat, piesa reprezintă 
deopotrivă un elogiu pe care, cu 
instrumentele specifice ale captivăril 
prin surprize revelatorii, autorul il 
aduce eroismului ; un eroism care-și 
interzice patosul, pentru a se păstra 
— cu riscul supremei jertfiri și în 
măreția anonimatului — dăruit mi
siunii sale patriotice. Prezența în 
reprezentație a unui artist al 
poporului și a unor debutanți 
(două extreme semnificativ apropia
te), viziunea regizorală a lui Emil 
Mândrie au impus atenției specta
colul ploieștean.

Florin TORNEA

Programul de astăzi al festivalului
• „Să nu-ți faci prăvălie cu sca

ră" de Eugen Barbu, în interpretarea 
Teatrului Național „I. L. Caragiaie" 
(Sala Studio, ora 10).
• „Ecto-bar" de Dan Tărchilă, în 

interpretarea Teatrului „AI. Davila" 
din Pitești (Sala Comedia, ora 16).

• „Timp și adevăr" de Eugenia 
Busuioceanu, în interpretarea ace
luiași teatru (Sala Comedia, ora 20).
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• Zestrea domniței Ralu: PATRIA 
— 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 lui Șaptecai; Zestrea 
domniței Ralu: FAVORIT — 9; 
12,30; 16; 19,30.
« Mihal 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.
• Butch Cassidy și Sundance Kid:
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.
« Duminică la ora 8 — 9,30; 18,15, 
Diminețile unul băiat cuminte — 
11,30; 13,45; 16; 20,30: CENTRAL.

Program pentru copii — 9—16 
n continuare; Afacerea Protar — 

18,30; 20,45: LUMINA.
• Harold înfruntă pericolul — 
14,15; 16,30; 18.45, Șl călăii mor — 
21: CINEMATECA (sala Union).
• Anaconda, 800 de leghe pe A- 
mazoane: TIMPURI NOI — 9,15—
18.30 în continuare.
• Cel trei care au speriat Vestul:
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 
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 IN
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.

■■ negri: LIRA — 15,30; 19. 
sicilienilor: UNIREA —
20.15, PROGRESUL —
20.15.
relicvă: DRUMUL SA- 

15,30; 17,45; 20.
FERENTARI

• îngerii
• Clanul
15,30; 18; 
15,30: 18;
• Ultima 
RII
• Bănuit e mortul 
— 15,30; 17,45; 20.

teatre
«•Opera Română: Triptic de ba
lete românești — 11; Rlgoletto — 
19,30.
• Teatrul de operetă: Singe vle- 
nez — 10,30; Suzana — 15.30; Vă
duva veselă — 19,30.
• A.R.I.A. (la Sala Palatului): 
Concert extraordinar susținut de 
Orchestra de Jazz „Dusko Goyko- 
vlch din Mdnchen (R.F. a Germa
niei) — 20.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giaie" (sala Studio): Să nu-tl faci 
prăvălie cu scară — 10; 20; Pă
rinții teribili — 15,30.
• Teatrul de Comedie : Mandra
gora — 10,30; Dispariția Iul Galy 
Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu): D-ale carnavalului —10; 
Play Strindberg — 15; 20; (sala din 
str. Alex. Sahla): Purfcele în u- 
reche — 15; Gluga pe ochi — 20.
« Teatrul Mic: Cum se Jefuiește 
o bancă — 15,30; Timp șl adevăr — 
— 20.
• Teatrul „C.I. Nottara" (sala Ma- 
gheru): Adio Charlie — 10; Băr
bați fără neveste — 15.30: Șl eu 
am fost în Arcadia — 19,30: (sala 
Studio): Cercul morțil — 10,30; O 
lună la țară — 16; Sus pe acope
riș... în sac — 20.
« Teatrul Gluleștl: Freddy — 10; 
Comedie cu olteni — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă": 
nocehio — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala i 
Calea Victoriei): Nocturn IV 
21,30: (sala din str. Academiei): 
De ce a furat zmeul mingea — 11.
• Teatrul evreiesc de stat: Oa
meni care tac — 11; Pe placul tu
turor — 19.30.
« Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu": Mlnl-Jazz cu 
maxl-haz — 19,30; Fetele Dldlnel
— 19,30.
• Teatrul satlric-muzfcal „C. Tă
nase" (sala Savoy): Micul Infern
— 16; 19,30: (sala din Calea Vic
toriei nr. 174): Sonatul Lunii — 
11; La grădina „Cărăbuș" — 19,30.
• Circul „Globus": Spectacol pre
zentat de Circul din Moscova — 
10; 16; 19,30.
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NECESITATEA PREZENȚEI OPEREI

De-a lungul existenței umane, li
teratura s-a dovedit o valoare rezis
tentă, a păstrat intact sunetul unei 
epoci, al unei societăți. Pe bună drep
tate, literatura a fost numită o strălu
cită sinteză a spiritualității unui popor, 
adunătoare a tot ceea ce reprezintă 
societatea la. un moment dat, ca 
structură politică, Ideologică, morală 
etc. Cu un statut de multe ori foarte 
modest în comparație cu alte pre
ocupări ale omului, literatura a ex
tras și a cristalizat din fiecare epocă 
ceea ce avea să rămînă tezaur de 
omenie și frumusețe pentru urmași, 
nu înainte însă de a fl insuflat a- 
ceastă omenie șl frumusețe contem
poranilor. Tot mai puțini sînt cel 
care se îndoiesc de faptul că litera
tura înseamnă în primul rînd co
municare. Oricit de rafinate șl mă
iestrite ar fi împerecherile de cu
vinte și gînduri încredințate tiparu
lui. dacă ele vor fi lipsite de acel 
fluid inefabil al omenescului etern, 
de permanența vieții reale, nu vor 
putea să alcătuiască decît un univers 
fals, respins atît de contemporani, 
cît și de urmași. Astfel de lucrări 
vor fi sortite pieirii, chiar de la în
ceput, prin neasimilarea lor de că
tre colectivitatea de astăzi, ca și cea 
de mline, colectivitate creatoare de 
istorie, de idei, de experiențe etc. 
Chiar plecînd de la ideea „mă de
scriu pe mine însumi", acest „eu" 
rămîne In permanență legat prin 
mij de fire de tot ce-1 înconjoară, 
de tot ce-1 modelează ca forță și a- 
titudine. Dacă, în secolul trecut, 
Engels recunoștea că a învățat de la 
Balzac mai mult decît de la toți is
toricii și economiștii din vremea tai, 
cu atît mal mult, In secolul nostru, 
munca de creație a scriitorului nu 
poate fi lipsită de nobila ambiție de 
a deveni unul dintre martorii prin
cipali al vieții societății ta care tră
iește. Acest secol a impus mai mult 
ca oricînd prin nemaiîntîlnitele tai 
prefaceri responsabilitatea scriitoru
lui, imposibilitatea de a se sustrage 
realităților imediate ale timpului 
său. care îi modelează atitudinea, 
lasă urme tot mai dense pe paginile 
cărților sale.

Privită în acest context, literatu
ra română se înfățișează cu strălu
cite tradiții. Putem ușor reconstitui, 
cu ajutorul literaturii, esența unor 
momente cruciale din existența po
porului nostru. Fără nici o excepție, 
marii înaintași ai artei cuvîntului 
și-au Identificat atitudinea, idealu
rile. cu atitudinea șl idealurile po
porului. în marea luptă pentru 
unitatea națională, pentru elibe
rarea națională și socială, scriitorii 
s-au situat întotdeauna pe poziția 
celor mai înaintate forțe sociale, Iar 
prin cuvîntul lor și-au adus contri
buția la îndelungatul efort al po
porului de a trăi liber pe pămîn- 
tul tai.

Oare literatura acestor ani se 
Identifică prin ce are ea mai valoros 
cu aspirațiile poporului nostru, 
uriașul său efort spre omenie 
civilizație ? Vor putea urmașii
reconstituie cu ajutorul ei acest ge
neros fluviu de energie și inteligență 
ce înseamnă România de astăzi, 
acei curent! de adînclme care au 
produs și întrețin nemaipomenita 
mișcare ? Aceste întrebări, acum, în 
preajma aniversării unei jumătăți de 
secol a celei mai nobile și mai pu
ternice forțe din societatea noastră 
— Partidul Comunist Român — cred 
că, mai mult ca oricînd. și le pune 
orice scriitor din această țară, re- 
memorindu-și propriile sale cărți ca 
și pe cele ale confraților. Răspunsul 
este în esență afirmativ. De la dibui
rile. căutările și, uneori, eșecurile 
inerente ale perioadei imediat urmă
toare anului 1944, după acea perioa
dă de adaptare la noile condiții so
ciale, de atunci și pînă astăzi, li
teratura română și-a cucerit prin

reale valori artistice locul el, un loc 
de primă mărime, în viața spirituală 
a celor ce formează poporul nostru. 
Acest fapt demonstrează atît condi
țiile de care a beneficiat literatura, 
dar mai ales faptul că scriitorii au 
cucerit cu cărțile lor inimile oame
nilor, s-au identificat absolut cu as
pirațiile lor cele mai sfinte, cu sen
sul istoriei. Cred că nici unul dintre 
noi nu uită un fapt deosebit, și a- 
nume că independența României so
cialiste, dobindită prin uriașul efort 
de cinste și omenie al Partidului Co

însemnări de 

Corneliu ȘTEFANĂCHE

munist Român și al întregului popor, 
Înseamnă șl independența scrisului 
nostru, libertatea reală de a alege de 
care ne bucurăm astăzi. De aici de
curge responsabilitatea cuvîntului 
nostru, a cărui forță, uneori, nici noi 
înșine, ca scriitori, nu o bănuim. 
Cărțile, mai ales cele din ultimul 
deceniu, continuînd vîrfurile ce dau 
înălțime literaturii române, sînt o 
dovadă că noi, scriitorii, optînd abso
lut pentru idealul conturat de politica 
partidului — ideal al întregului popor 
— dorim ca lucrările noastre să în
semne o contribuție la împlinirea lui, 
să devină pagini de istorie ale vie
ții de astăzi.

Scriitorul comunist — ca orice co
munist — nu lasă totul pe seama 
timpului. Sensul istoriei și al vieții 
a căpătat pentru el o altă semnifi
cație ,nu aceea de dat pentru tot
deauna, pe care trebuie să-l urmeze 
neputincios, ci de operă a oameni
lor. Tocmai de aceea rolul scriltoru-

unul 
artă, 
pre- 
nu o 

o 
permanentă neliniște, de pași înapoi, 
dar esențială rămîne surprinderea în 
cuvînt a adevărului vieții, converti
rea tai în valoare artistică. în așa 
fel ca să devină o necesitate pentru 
cei care îl află din cărțile noastre, 
întrebării capitale, in întreaga ei 
complexitate, ce cred că ni se pune 
și ni se va pune mereu, „cum trăim 
și cum am putea trăi ?“, sîntem da
tori să-l răspundem prin tot ceea ce 
scriem. Spre o atare înțelegere a 
faptelor ne îndemna tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recenta Intîl- 
nire cu oamenii de artă și cultură, 
atunci cînd spunea — „Noi credem 
că datoria scriitorilor și artiștilor 
este aceea de a contribui activ Ia 
făurirea omului nou. Ia formarea 
conștiinței socialiste, la dezvoltarea 
umanismului socialist, a acelor virtuți 
morale pe care dorim să le cultivăm 
Ia fiecare cetățean și pe care poporul 
român le are in însăși structura sa 
psihică. Arta va contribui astfel Ia 
modelarea unui tip înaintat de om, 
gata să lupte pentru fericirea, liber
tatea și independența patriei sale, 
pentru cauza socialismului, pentru 
pace și prietenie între popoare". 
Altfel, munca noastră rămîne poate 
frumoasă, dar absolut inutilă Iată 
de ce, acum, mă gîndesc la con
fratele luptător și nu spectator, la 
cel cu spirit de inițiativă și respon
sabilitate istorică, 
se Incintă gingur 
cuvintelor sale.

Am In vedere
rînduri necesitatea prezenței 
five a operei în 
omenească realitate care este patria 
noastră socialistă.

tai In această operă a devenit 
de prim rang. Sigur, în 
drumul spre adevăr nu este 
sărat cu petale de roze ; 
dată el este dureros, marcat de

PROGRAMUL I

și nu la cel care 
de împerecherile

clnd scriu aceste 
efec- 

această uriașă și

cu 
Si să

8,45 Deschiderea emisiunii. Gim
nastica de dimineață.

9.00 Matineu duminical pentru 
copil • Concursul republican 
de mlcromodele al pionierilor 
șl școlarilor • Film serial : 
Tuktu. Episodul „Palatul de 
zăpadă".

10,00 Viața satului.
11.30 Amfiteatru muzical. Pagini 

Instrumentale celebre inter
pretate de Ion Volcu, Radu 
Aldulescu șl Corneliu Gheor
ghiu.

12,00 De strajă patriei.
12.30 In reluare, la cererea tele

spectatorilor. Muzică popu
lară cu Florica Bradu, Elena 
Macarie, Marla Stoica, Dumi
tru Sopon, Ellsabeta Toth, 
Tiberiu Cela, Irina Micuț, 
Petre Săbădeanu.

13,00 Emisiune In limba maghiară.
• însemnări săptămânale de 
Pali Sandor • Jurnal TV
• Reportaje • Program pen
tru copil • „Actorul" — film- 
portret în trei părți despre 
Kovacs Gyorgy.

14.30 Studioul „N" s Invitatul 
emisiunii : Liliana Tomescu
• ,,Corso el sole" — un film 
documentar despre turismul 
Italiei • Desene animate
• Cîntă Mihal Constantines" 
cu • Interviu acordat în 
exclusivitate Studioului „N“ 
de Mylâne Demongeot « „Tri
nidad — unul dintre cele 
mai vechi orașe ale Cubei" 
-r' reportaj de George Popa
• Ray Charles la festivalul

de Ia Newport • „Vopsele de 
5 lei șaizeci" — reportaj de 
Horia Pătrașcu.

15,45 Duminica sportivă • Auto
mobilism : Marele premiu al 
Spaniei — cursă formula I 
pentru campionatul mondial 
al plloțllor. Transmisiune di
rectă de la Barcelona 
• Fotbal : România—Albania 
— în preliminariile turneului 
olimpic. Transmisiune directă 
de la stadionul Republicii.

18,09 Cîntare patriei. Concurs co
ral lnterjudețean. Participă 
corurile reprezentative din 
județele Alba șl Dîmbovița.

19,15 1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici.

19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de ani, în 50 de evocări. 
20,20 Cîntece și fiori oferite de 
ÎAna Toma, C. Bordelanu, 

, Iqapa, Cristea, lori Dolănescu, 
Marla Butaclu.

20,40 Stele..; Spectadoi internațio
nal de varietăți cu : Tom 
Jones, Adamo, Glanl Moran- 
dl, Caterina Caselll, ansam
blul coregrafic „Hermes Pan 
Dancers", Mireille Mathieu, 
Fred Bongusto, Iva Zanlcchi, 
formația Sincron, Patty 
Pravo, cunoscutul dansator 
Barrie Chase, ansamblul de 
culoare Puppets, Gigliola 
Clnquettl, Sandle Shaw, Pe- 
pino di Capri.

22,50 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL TI

20,00 Retntîlnire cu personaje în
drăgite de copil ; „Prinț și 
cerșetor" (eroii Iul Mark 
Twain).

20(25 Carnet bucureștean.
20,35 Un maestru al filmului 

montaj : Frederic Rossif.
22,05 Buletin de știri.
22,10 Reluarea serialului de s!m- 

bătă seara.

de

II*
(
(
Ik III
b
V
V*****
f

I

adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări* adnotări

Afirmații fără replică
Remarcînd — în legătură 

cu spectacolul de teatru ia 
televiziune „Alibi pentru 
eternitate" de Daq Tărchilă 
— interesul manifestat de 
autor pentru o dezbatere 
de actualitate, este nece
sar să insistăm asupra idei
lor, mesajului piesei ; a- 
ceasta cu atît mai mult, cu 
cît comentariile 
cum au evitat

Incontestabil, 
dramatice ale 
sint interesante, 
neră geolog — pradă emo
ției fiindcă aflase, cu cite
va momente în urmă, posi
bilul drum al fericirii în 
tovărășia vechiului ei prie
ten. medicul — comite un 
grav accident, lovind cu 
autoturismul pe care il 
conducea o altă femeie. 
Dintre cele două femei, la 
fel de grav rănite, ambele 
necesitînd intervenții ur
gente. medicul — singur 
la un mic spital de provin
cie — alege fără șovăire nu 
pe cea care urma să-i devi
nă soție, ci pe cealaltă, soția 
unui tractorist, care aș
tepta un copil. Pe prima o 
trimite cu salvarea la 
București 
oră — asumîndu-și 
vieții ei și pe cel 
priei fericiri.

Prin intermediul 
subiect. Dan Tărchilă 
mărește o dezbatere în ju
rul ideii asumării și stabi
lirii responsabilității : a 
medicului, a femeii care a 
comis accidentul.

O confruntare între me
dicul* respectiv si t.n procu
ror prilejuiește afirmarea 
a două atitudini diferite. 
Intransigent. în numele a- 
devărului. procurorul nu e 
preocupat atit de a stabili 
vinovatul (evident), ci de 
a preciza nuantat culpa.

de pînă a- 
să o facă.

premisele 
scenariului 

O ingi-

salvarea 
drum de o 

riscul 
al pro-

acestui 
ur-

de a elucida cauzele mal 
puțin evidente, elementele 
mai discrete, de natură a 
contribui la aprecierea mai 
exactă a vinei și a dimen
siunilor ei. El caută, jus
tificat, circumstanțele în 
care s-a produs accidentul, 
premisele psihologice, mo
rale care au putut să favo
rizeze inexplicabila dere
glare a reflexelor celei a- 
flate la volan.

în contrast cu aceasta, 
avind unele justificări sen
timentale, medicul se arată 
refractar acestei investiga
ții. Două-trei replici ale 
sale sugerează chiar ideea 
că. din moment ce ambele 
femei au suferit (sau chiar 
din moment ce inginera 
are un „alibi pentru eter
nitate"). orice act justițiar 
ar fi inutil. , nefiresc, in 
dezacord cu subtilitățile si
tuațiilor omenești, in dez
acord cu realitățile nuan
țate ale omenescului. Așa. 
de pildă, la replica Bărba
tului (soțul accidentatei) : 
„Aia din București să plă
tească... e treaba judecăto
rilor... ei să hotărască", 
medicul răspunde și repetă 
parcă protestind : „Ce să 
plătească ? Și cum ? Cum 
să plătească femeia 
ceea?" Iritarea fată 
procuror apare bizară, 
putînd fi justificată
chiar de starea sufletească 
specială în care se află.

a- 
de 

ne- 
nici

Repertoriu
De la bun început doresc 

să afirm că îmi plac fil
mele de aventuri. Cele bu
ne, evident. Adică filmele 
care afirmă în mod antre
nant, verosimil, și fără ex-

Iată ce se afirmă : „Haide, 
procurorule..... du-te la
cealaltă și ancheteaz-o, din 
moment ce ea e vinova
tă !... Du-te și așteapt-o la 
ușa sălii de operație, pină 
va ieși. Dacă e incă sub a- 
nestezie pălmuiește-o ca 
s-o trezești mai repede. Ea 
trebuie să plătească pen
tru tot. A plătit întii după 
legile profesiunii mele, cu. 
riscul de a muri pe drum 
in salvare, pentru că n-am 
ales-o pe ea ca s-o operez. 
Acum vrei și dumneata sâ 
plătească după legile du- 
mitale !"

Afirmații neîndoios ero
nate — dacă le raportăm 
la normele sociale și, mai 
ales, la cele legale, juridice 
— dar față de care „Alibi 
pentru eternitate" nu pro
pune o clarificare, nu rea
lizează necesarele disocieri. 
Ușor ambiguu. scenariul 
nu conduce dezbaterea 
pînă la concluziile ei o- 
biective și aceasta dimi
nuează din valoarea re
centei realizări a teatru
lui T.V. Ceea ce nu ne 
împiedică să salutăm ea 
binevenită inițiativa adu
cerii pe micul ecran a unor 
dezbateri și sâ așteptăm cu 
interes viitoarele montări. 
Ceea ce nu ne împiedică 
să apreciem reușitul spec
tacol realizat de regizorul 
Ion Barna, cu contribuții 
interpretative excelente — 
Gh. Cozorici, Ion Marines
cu, Ileana Predescu.

Natalia STANCU

unilateral
cese naturaliste, curajul, 
bărbăția, istețimea unor oa
meni angajați în lupta 
potriva răului. Este un 
de divertisment care 
trebuie să lipsească

îm- 
gen 
nu 

din

programul cinematografelor 
noastre. Dacă fac această 
afirmație, nu înseamnă insă 
că aș fi partizanul unui re
pertoriu alcătuit exclusiv 
din astfel de filme. Ar fi 
aberant. Or, săptămîna a- 
ceasta, ecranele cinemato
grafelor bucureștene sint 
pur și simplu acaparate de 
filme de aventuri, intr-un 
mod ce contravine flagrant 
unor criterii elementare ale 
programării. Nu mă refer 
la faptul că filmele româ
nești „Haiducii lui Șapte- 
cai" și „Zestrea domniței 
Rata" rulează la cinci cine
matografe. Este firesc, și 
mă număr printre cei care 
au văzut cu plăcere aceste 
pelicule. Lansarea unui se
rial românesc ar fi presu
pus însă cu atit mai mult 
evitarea prezentării simul
tane a altor filme de a- 
ceeași factură sau apropia
te ca gen. Ca o condiție a 
varietății repertoriului și, 
în același timp, ca o atitu- 
dine slujind promovarea 
producției naționale. Iată 
insă că săptămina aceasta 
s-a intîmplat tocmai in
vers : la peste douăzeci de 
cinematografe au fost pro
gramate alte filme de a- 
venturi, western-uri. filme 
polițiste etc. O adevărată 
inflație. Care este logica 
acestei programări ?

x Fapt este că dacă vrei să 
' vezi un altfel de film, 
ecranele 
bucureștene 
oferă 
legere.
cestei săptămîni 
lateral, grevat de pelicu
le mediocre precum „Cei 
trei care au speriat vestul", 
„Genoveva de Brabant", 
„Trandafiri roșii pentru 
Angelica" etc — pare a fi 
expresia spiritului comer- 
cialist, insensibil la cerin
țele de diversitate și de va
loare etică și estetică a fil
melor. Ia aspectele cultu
rale. educative ale difuzării 
cinematografice.

altfel 
cinematografelor 

nu-ți prea 
posibilități de a- 

Repertoriul a- 
uni-

Spuneam că îmi plac fil
mele de aventuri. Cu con
diția să pot opta pentru un 
astfel de film atunci cînd 
vreau să mă destind, și nu 
să fiu asaltat de asemenea 
pelicule, în detrimentul al
tor filme, de alte genuri, 
reprezentative pentru ten
dințele majore ale cinema
tografului contemporan.

Scriu aceste rînduri cu o 
amărăciune în plus : afișul 

încecinematografic de la 
putui anului anunța o , ju
dicioasă politică repertoria
lă. dovedind că se poate și 
altfel decît acum. Aș 
propune să se revină la ex
periența acelei perioade.

N. PATRAULEA

Digitații critice
Parcurgînd cronicile de 

specialitate nu ne este toc
mai greu să observăm exis
tența unor înclinații către 
impresionismul rău asimi
lat. Comentariile despre 
cărți, despre concerte se 
umflă sub povara stilului 
„înflorit", cînd ..tehnicist", 
„structuralist", cînd lirici- 
zant ; metaforele sint in
crustate din belșug în mon
turi pretențioase în care 
verbul cu filigrane false 
descrie adevărate tururi de 
forță. Din cauza artificiozi- 
tăților lexicale și a dis
cursului critic criptic, for
mulat în expresii improprii, 
au de suferit atît autorii 
unor cărți remarcabile cit 
și cititorii.

Astfel, intr-o cronică din 
revista „Orizont" nr. 2/1971, 
Al. Indrieș îșl începe „exe
geza" cu un loc comun : 
Există poezii care se văd, 
care se simt, unele se vi
sează, altele se gîndesc, u- 
nele se cîntă" — Intenția 
recenziei este să ur
mărească „felul cum ia 
naștere, in raportul scri- 
itură-RECEPTOR, univer
sul acustic" al cărții. Ple- 
cînd de la „cea mai sim
plă probabilitate : coinci
dența între înțelesul rațio
nal și înțelesul estetic, alt
fel spus conotația ca de- 
curgind direct din denota
ție", se ajunge la „capătul 
acestui scurt sondaj din cele 
mai simple" la „o concluzie

deconcertantă : evident, n- 
niversul acustic al poeziei 
„nu se compune din ima
gini acustice", iar „punc
tele de maximă intensitate 
auditiv-estetică nu 
cu versurile care 
direct, fie cit de 
acțiuni acustice".

O victimă a 
critic (de astădată 
ce simulează 
prin false sonorități de lim
baj și asociații verbale in
solite ne este mărturisită și 
de recenzia la volumul de 
versuri „Clopotul nins", de 
Vasile Nicol eseu, („Infor
mația Bucureștiului", 14 
martie a.c.). Ea ilustrează 
cu puterea evidenței felul 
în care butaforia metafo
rică, digitațiile prețioase 
pot iînstrăina cititorul de o 
bună carto de poezie. „Ex
cursul" critic este de fapt o 
„oficiere" în templul inin
teligibilului, al îndepărtării 
de exegeza limpede ce di- 
agnostichează precis, 
mentatorul încearcă să re
creeze universul liric 
poetului prin gesturi 
date și discordanțe analiti
ce pretins „creatoare". De
sigur. definirea metaforică 
a poeziei moderne este o 
interpretare posibilă și jus
tă, G. Călinescu ilustrînd 
magistral o asemenea mo
dalitate critică. Dar de aid 
și pînă la a asocia orice cu 
orice, pînă la poza

coincid 
denumesc 
pregnant.

barocului
i „liric'1) 

profunzimea

rea In postura de critic 
abscons, sacerdot la porțile 
cetății poeziei, este o ade
vărată genune. Călinescia- 
nismul rău înțeles, jongle
ria lingvistică se soldează cu 
mostre critice bizare. Au
torul' recenziei din „Infor
mația Bucureștiului" con
sideră volumul o „orgă li
rică" ale cărei sunete „co
lorează o prerie (sic 1) ste
lară", în spațiul „hieratic" 
al poeziei „ruguri uriașe zi
desc un trup hipnotizat de 
flăcări, pină cind, purificat 
de remușcări și smuls din 
deșertul somnului, brațele 
lui de fum înmuguresc". 
După un intermezzo maca
bru ce evocă „spaima mor- 
tii ce-ți cere, in toiul nop
ții, să-i deschizi", se invocă 
eroul liric, văzut în iposta
za viguroasă a unui „Buf
falo Bill cu păr de fum 
albastru". Acesta își pro
pune „să ia totul de Ia ca
păt,... să retrăiască o virstă 
din care a evadat". După 
citeva rînduri se întîmpiă 
însă o inversiune în ordi
nea temporală, deoarece 
Bill evadează .— în comen
tariul recenzentului — nu 
din copilărie, ci din cre
puscul : „Noul Tiresias, re- 
căpătindu-și vederea, por
nește pe tărimul altei Se- 
miramide". Plecarea e sur
prinsă într-o „secvență ci- 

. nematografică îmbibată in 
alcool". Doar finalul recen
ziei se detașează din a- 
ceastă luptă oarbă cu cu
vintele, formulînd o apre
ciere clară. Citind aseme
nea texte nu poți să nu te 
gîndești că e bine să facem 
apel mai des la manualele 
școlare ! F.le ne amintesc că 
au trecut o sută de ani de 
cind Maiorescu se ridica îm
potriva „beției de cuvinte". 
Se vede că e cazul să fa
cem noi trimiteri la textul 
maiorescian. Poate vor fi 
de folos.

G. NICUUȚĂ

al 
ciu-

Co-
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faptul!
DIVERS,'
Monumente
istorice
din... ghindă

I Actor la teatrul „Ion Creangă" 
I din Capitală, Horia Benea este, 
Iin timpul său liber, un pasionat 

și original... constructor. Mate
rialul folosit: ghindă, solzi de 
brad, pietre de rîu, precum și 

Ilemn pirogravat. Cu toate aceste 
„materiale", el a reconstituit — 
la scară redusă, dar cu deosebită 

I fidelitate — numeroase monu
mente istorice : sanctuarul dacic 
de la Sarmizegetusa, piciorul po
dului lui Traian, monumentul de 

Ila Adam Clisi, Turnul Chindiei, 
cetatea Neamțului și a Sucevei, 
Mănăstirea Moldovița, biserica 

Idin Țebea și biserica lui Horea, 
precum și diferite tipuri de lo
cuințe din Țara Moților. După 

Icum se vede, o colecție originală 
și bogată cu care „constructorul", 
fidel profesiunii de actor, pregă
tește un spectacol de umbre și 
lumini. O muncă migăloasă, pen
tru care merită, într-adevăr, 

I plauze la scenă deschisă !

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, a 
primit, sîmbătă la amiază, pe Jozef 
Okuniewski, ministrul agriculturii al 
Republicii Populare Polone.

La primire a participat tovarășul 
Iosif Banc, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul agricul
turii, industriei alimentare, silvicul
turii și apelor.

♦

a-

Cine-1 mai
găzduiește?

Fusese condamnat pentru «... 
21-a oară ! Nicolae Grădineseu 
nu era însă omul care sd dispere 
dintr-o astfel de pricină. S-a 
prezentat la Lucian Hatmanu, 
directorul Direcției generale a- 
gricole județene Iași, șl, reco- 
mandindu-se inginer agronom, a 
cerut să fie trimis intr-o coope
rativă agricolă de producție. I 
s-a rezolvat cererea pe loc : a 
fost trimis la C.A.P. Mironeasa. 
Aici, primarul Grigore Cîrlescu, 
președintele cooperativei — ing. 
Mihai Aștefanei, — contabilul 
Gheorghe Raclam, secretarul 
comitetului executiv al consiliu
lui popular. Victor Pricop, și in
structorul U.J.C.A.P., Gheorghe 
Murărescu, l-au primit mai mult 
decît eu flori: l-au găzduit, l-au 
hrănit, ba i-au dat si bani pen
tru a le procura diverse obiecte. 
Nici unul nu l-a intrebat însă de 
acte. Nici chiar jefui postului de 
miliție fi nici instructorul in
spectoratului județean de mi
liție — It. Teodor Carp, care 
fusese avertizat printr-o cores
pondență că Nicolae Grădineseu 
este dat in urmărire ca infractor 
periculos ! După, trei săptămini, 
N.G. fi-a luăt o delegație de ta 
C.A.P. Mironeasa, s-a" urcat în- 
mașina sa (sau... a altuia ! ?) și 
a plecat la Brașov după niște 
piese de schimb. Și dus a fost. 
Pe unde o fi fi... cine oare 
mai fi găzduind acum ?

Sîmbătă la amiază a fost semnat 
la București aranjamentul de colabo
rare tehnico-științifică între Ministe
rul Agriculturii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Apelor și Minis
terul Agriculturii al Republicii Popu
lare Polone. Aranjamentul prevede 
intensificarea vizitelor reciproce ale 
oamenilor de știință și specialiștilor 
din unități de studii și cercetare ști
ințifică, de proiectări și producție. 
Documentul prevede, de asemenea, 
schimburi de documentații științifice 
și informaționale din domeniul agri
culturii, de material săditor, semințe 
și animale de reproducție, precum si 
efectuarea, pe bază de convenții sau 
contracte, a unor lucrări de cercetare 
științifică și proiectări. .

Aranjamentul a fost semnat 
partea română de Iosif Banc, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul agriculturii, industriei ali
mentare, silviculturii și apelor, iar 
din partea poloneză de Jozef Oku
niewski, ministrul agriculturii.

La semnare au fost prezenți Angelo 
Miculescu, ministru secretar de stat, 
Nicolae Giosan, președintele Acade-

din

★

Sîmbătă seara, • părăsit Capitala 
delegația Comisiei de stat a prețu
rilor din Republica Populară Polonă, 
condusă de președintele comisiei, 
Piotr Karpiuk, care, la invitația Co
mitetului de Stat pentru Prețuri, a 
făcut o vizită în schimb de expe
riență în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Gheorghe 
Gaston Marin, președintele Comite
tului de Stat pentru Prețuri, de re-

1*0

Plecarea delegației
parlamentare canadiene
Sîmbătă dimineața a părăsit Ca

pitala delegația parlamentară cana
diană, condusă de președintele Ca
merei Comunelor, Lucien Lamou
reux, care a făcut o vizită în țara 
noastră la invitația Marii Adunări 
Naționale.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții ca
nadieni au fost conduși de Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări

Naționale. Ilie Murgulescu șl Gheor
ghe Necuia, vicepreședinți ai M.A.N., 
Gheorghe Vasilichi și Aurel Vijoli, 
președinți de comisii permanente ale 
M.A.N., Ion Mărgineanu, secretar al 
M.A.N., Andrei Oțetea, vicepreședin
te al Comisiei pentru politica ex
ternă a M.A.N., deputați și alte per
soane oficiale.

Nu uitați 
cifrul!

GăriiLa ieșirea principală a 
de Nord din Capitală au fost in
stalate, de eurînd, 405 casete 
metalice automate, cărora călă
torii le pot încredința. în condiții 
de deplină siguranță, bagajele de 
mînă. Operațiile de „1 tare în 
primire" și de „predare" sint cit 
se poate de simple. Casetele li
bere se închid pe baza unui ci
fru, ales de posesorul bagajului 
(și a unei monede de un leu) și 
— atenție ! — se deschid prin 
formarea aceluiași cifru. întrea
ga instalație este prevăzută cu o 
sonerie stridentă care, atunci 
eînd cineva ar încerca Bă deschi
dă vreo cssetă prin forțare, dă 
imediat alarma. Date fiind sigu
ranța și operativitatea deservi
rii, în eurînd numărul casetelor 
respective va fi dublat.

Braconierul
era... 
reclamantul!

La postul de miliție din Vină- 
tori (Neamț), s-a prezentat in
tr-o seară cetățeanul Florian 
Nicolae. Avea de făcut o recla- 
mație. „In vreme ce mă aflam in 
pădure —• a declarat el — am 
auzit o împușcătură. Cind m-am 
apropiat, i-am văzut pe briga
dierul silvic Nicolae Marin fi pe 
pădurarul Gheorghe Cosofreț. 
Impușcaseră o căprioară". Cer
cetările au dovedit tocmai con
trariul. Cel care împușcate că
prioara era chiar reclamantul. 
Surprins asupra faptului, in mo
mentul cind voia să jupoaie ani
malul, Florian Nicolae a luat-o 
la fugă. A uitat insă Să-și ia hai
na, căciula și cartușele. In fața 
unor asemenea dovezi, reclaman
tul și-a recunoscut vinovăția.

în pădurea 
Chițimia

Intr-una din nopțile trecute, 
în pădurea Chițimia, din cadrul 
ocolului silvic Șasea, Județul Ca- 
raj-Severin. a izbucnit un in
cendiu. Din cauza vintului, focul 
se extindea cu repeziciune. 
La chemarea pădurarului, nume
roși locuitori din satele înveci
nate au sosit imediat la fața lo
cului. Lupta cu flăcările a durat 
de la miezul nopții pînă dimi
neața. Prin eforturile oamenilor, 
a fost salvată o pădure care se 
întinde pe multe zeci de hectare.

Rubrica redactata de :
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

A fost de față, de asemenea, 
ambasadorul Republicii Populare Po
lone în România, Jaromir Oche
duszko.

în cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească, âu fost discutate probleme 
de interes comun, privind dezvolta
rea colaborării 
mice intre cele

și cooperării econo- 
două țări.

(Agerpres)
55

*
agricole șl silvice, șimiei de științe _ 

alte persoane oficiale.
Au fost de față specialiștii care îl 

însoțesc pe ministrul polonez, pre
cum și Jaromir Ocheduszko, amba
sadorul R. P. Polone la București.

Totodată, a fost semnat Protocolul 
de colaborare tehnico-științifică între 
cele două ministere pe anul 1971.

★
Ministrul agriculturii al Republicii 

Populare Polone, Jozef Okuniewski 
șl specialiștii care îl însoțesc au con
tinuat sîmbătă, împreună cu Florin 
Chițu, adjunct al ministrului agricul
turii, industriei alimentare, silvicul
turii și apelor, vizita în țara noastră. 
Oaspeții au vizitat complexul inter- 
cooperatist Popești-sere, unde s-au 
interesat de rezultatele obținute și de 
valorificarea produselor. Tot in cursul 
zilei, au fost vizitate Stațiunea cen
trală de cercetări pentru creșterea 
porcilor și Institutul de cercetări pen
tru mecanizarea agriculturii. Aici 
oaspeții au luat cunoștință de o serie 
de rezultate ale cercetării științifice 
și despre organizarea aplicării lor în 
practică.

*
prezentanți ai Ambasadei R.P. Po
lone la București și de alte persoane 
oficiale.

în timpul șederii în România, de
legația a avut convorbiri la Comite
tul de Stat pentru Prețuri în cadrul 
cărora au fost abordate probleme de 
interes comun și a vizitat obiective 
economice și social-culturale din Ca
pitală și din țară.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a X-a aniver

sări a victoriei de la Playa Giron, 
Consiliul Național al Frontului Uni
tății Socialiste a transmis o telegra
mă Comitetelor de apărare a revo
luției din Cuba, primeare afirmă de?’ 
plina solidaritate a poporului român 
cu lupta poporului Cubei socialiste 
împotriva uneltirilor imperialismului, 
pentru apărarea cuceririlor revolu
ționare, pentru edificarea noii socie
tăți.

Cu același prilej, general-colonel 
Ion Ioniță, ministrul forțelor armate 
ale Republicii Socialiste România, a 
trimis o telegramă de felicitare co
mandantului Raul Castro Ruz, vice
prim-ministru 91 ministrul forțelor 
armate revoluționare ale Republicii 
Cuba.

★
După o scurtă vizită în tara noas

tră, simbătă dimineața au părăsit Ca
pitala Ange Patasse, ministrul trans
porturilor, și Auguste M’Bongo, mi
nistrul lucrărilor publice din Repu
blica Africa Centrală.

Printre cei prezenți la plecare, pe 
aeroportul Otopeni, se aflau Vasile 
Răuță, adjunct al ministrului comer
țului exterior, și Alberto Sato, am
basadorul Republicii Africa Centrală 
la București.

(Agerpres)

în țara noastră, 
avut convorbiri

în timpul șederii 
miniștrii africani au 
cu reprezentanți ai vieții economice 
românești privind posibilitățile de 
colaborare și cooperare reciprocă și 
au-,-,v(zitat«-diverse întreprjnder.L in
dustriale. -.1

★ f-r''
Sîmbătă dimineața a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre patrie, 
delegația de juriști belgieni, con
dusă de Alfons Vranckx, ministrul 
justiției al Belgiei, care ne-a vizitat 
țara la invitația Ministerului Justi
ției.

La aeroportul Otopeni. delegația a 
fost condusă de Teodor Vasiliu, mi
nistrul justiției, și membri ai con
ducerii ministerului. Au fost de față 
Jan Adriaenssen, ambasadorul Bel
giei la București, și alți membri ai 
ambasadei.

★
Sîmbătă a părăsit capitala, îndrep- 

tîndu-se spre Geneva, delegația Re
publicii Socialiste România care va 
participa la sesiunea 26-a a Comi
siei Economice a O.N.U. pentru Eu
ropa.

Delegația este condusă de adjunc
tul ministrului afacerilor externe, 
Nicolae Ecobescu.

(Agerpres)

Vernisajul expoziției
în pavilionul din șoseaua Klseleff 

din Capitală a avut loc sîmbătă ver
nisajul „Expoziției „Viena — un oraș
— se prezintă", organizată in cadrul 
Festivalului „Viena salută Bucu- 
reștiul", care se desfășoară între 17 
aprilie și 2 mai.

La manifestare au luat parte Du
mitru Popa, primarul general al Ca
pitalei, Petre Blajovici, președintele 
comitetului de stat pentru economia 
și administrația locală, Ion Cosma, 
ministrul turismului, Mihnea Gheor
ghiu, prim-vicepreședinte al Institu
tului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Dumitru Joița. prim-vicepreșe
dinte al Comitetului Executiv al 
consiliului popular municipal, repre
zentanți ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, oameni de știin
ță, artă și cultură, ziariști români și 
corespondenți ai presei străine, un 
numeros public.

A luat parte, de asemenea, delega
ția primăriei orașului Viena. in frun
te cu Felix Slavik, primarul capita
lei Austriei.

Au fost de față Eduard Tschop, 
ambasadorul Austriei la București, 
alți șefi de misiuni diplomatice acre
ditați în România, membri ai cor
pului diplomatic.

în cuvîntul de deschidere, prima
rul general ai Capitalei. Dumitru 
Popa, a spus : Sîntem onorați «ă fim 
gazde ale unor complexe manifestări 
reprezentind solia frumoasei capitale
— Viena, orașul în care au trăit și au 
creat mari personalități ale culturii 
și artei universale. Expoziția ne va 
apropia și mai mult de oamenii aces
tui oraș.

Numeroasele manifestări ce au loc 
cu prilejul Festivalului „Viena sa-

Iută Bucureștiul", a spus primarul 
general al Capitalei, sînt incă o măr
turie a bunelor relații dintre cele 
două municipii, o expresie a legă
turilor de prietenie dintre România 
și Austria, dintre popoarele noastre, 
a năzuințelor lor de pace, progres 
și fericire.

Luînd cuvîntul, primarul Felix 
Slavik și-a exprimat satisfacția pen
tru posibilitatea creată de a organiza 
în capitala României această mani
festare, care va contribui la cunoaș
terea preocupărilor pașnice ale po
porului austriac. Locuitorii Vienei — 
a subliniat vorbitorul — cunosc și 
prețuiesc hărnicia poporului român, 
care își construiește, in mod liber, 
o viață nouă, fericită. Intre țările 
noastre se dezvoltă relații de prie
tenie dintre cele mai bune.' Dorim 
să dezvoltăm și mai mult aceste 
relații tradiționale in interesul cu
noașterii reciproce, dezvoltării prie
teniei dintre popoarele român și 
austriac și întăririi păcii în lume.

După ce primarul general al Ca
pitalei, Dumitru Popa, a tăiat pan
glica inaugurală, asistența a vizitat 
expoziția, care redă prin intermediul 
unor interesante fotografii și machete 
aspecte din viața socială, culturală 
și artistică a Vienei.

★
Cu prilejul deschiderii expoziției, 

primarul capitalei federale Viena, 
Felix Slavik, a oferit o masă, în sa
loanele restaurantului „Cișmigiu", iar 
ambasado’rul Austriei la București, 
Eduard Tschop, o recepție.

Au luat parte Dumitru Popa, pri
marul general al Capitalei, și cele
lalte persoane oficiale prezente la 
deschiderea expoziției.

(Agerpres)

La începutul lunii viitoare, Aduna
rea Generală a Organizației Mon
diale a Sănătății (O.M.S.) se va reuni 
la Geneva în cea de-a 24-a sesiune 
anuală a sa. Este, desigur, un prilej 
de a analiza și spori eficacitatea 
complexului de măsuri hotărîte 
pe plan internațional pentru pro
tecția sănătății. Desfășurîndu-și ac
tivitatea sub egida O.N.U., acest 
forum oferă un cadru instituțional 
adecvat coordonării acțiunilor și ini
țiativelor tuturor statelor in dome
niul sanitar, în vederea asigurării 
pentru toate popoarele a unui nivel 
de sănătate cit mai înalt. O.M.Ș., care 
se bucură în prezent de participarea 
a 131 de state membre și asociate, 
a repurtat în decursul existenței sale 
o serie de importante rezultate in 
lupta pentru eradicarea marilor 
maladii endemice și epidemice, pen
tru rezolvarea unor probleme le
gate de mediul înconjurător, pen
tru formarea și instruirea per
sonalului medical etc.; contribuind 
astfel la elaborarea unei adevărate 
„strategii a sănătății" la scară in
ternațională.

însăși aria de activitate a O.M.S. 
respectivului organism o 

Conform arti-
conferă 
vocație universală, 
colului 3 al Statutului O.M.S., toa
te statele globului pot deține ca
litatea de membru al organizației. Cu 
toate acestea, o serie de state conti
nuă să nu facă parte din organizație, 
fapt care duce, inevitabil, la limita
rea preocupărilor și cîmpului de 
tiivitate a O.M.S., 
care cooperarea 
tărîm sanitar se

ac-
in 
pe 

ne- 
pu-

în condițiile 
internațională 
impune ca o 

oesitate, presupunând totodată 
nerea în valoare a experiențelor 
acumulate de fiecare țară membră.

După cum este cunoscut. România 
socialistă s-a pronunțat .și se pro
nunță în mod statornic pentru apli
carea strictă a principiului uni
versalității in ce privește toațe orga
nizațiile și organismele internaționa
le. Ca membră a O.M.S., țara noastră 
s-a declarat cu hotărîre în favoarea 
participării tuturor statelor la acti
vitatea acestei organizații. Delegațiile 
țării noastre au susținut, de-a lungul 
anilor, necesitatea restabilirii dreptu
rilor legitime ale Republicii Populare 
Chineze în Organizația Mondială a 
Sănătății, subliniind marile prejudi
cii pe care le aduce activității orga-

nizației faptul că adevărații _ repre
zentanți ai poporului chinez sînt îm
piedicați să-și aducă contribuția po
zitivă la opera întreprinsă de orga
nizație. De asemenea, țara noastră 
a atras atenția asupra consecințelor 
negative pentru bunul mers al orga
nizației pe care le aduce absența unor 
state ca R.D. Germană, R.P.D. Co
reeană, R.D. Vietnam, ale căror 
realizări în domeniul social și al pro
tecției sănătății pot și trebuie să fie 
cunoscute șl 2__ ■■■■ ■
O.M.S.

Se 
Adunării 
deschide la 4 mai a.c. la Geneva, pe 
ordinea de zi a dezbaterilor figurea
ză, conArm hotăririi Consiliului Exe
cutiv ar organizației, și cererea Re
publicii Democrate Germane de a fi 
primită ca membră a Organizației 
Mondiale a Sănătății. Realitățile zi
lelor noastre impun cu necesitate 
participarea ca membru cu drepturi 
egale în cadrul O.M.S. a R.D. Ger
mane — stat suveran și independent, 
care se afirmă ca factor activ în are
na internațională, întreținind relații 
diplomatice cu numeroase țări și pro- 
movind o politică de largă ooLabarare 
economică, tehnico-științifică. cultu
rală. Aceasta corespunde principiului 
amintit al universalității organizației 
— și ar fi. numai, in interesul aces
teia ca o tară ca R.D.G., cu un nivel 
superior de dezvoltare a cercetării 
științifice în multiple domenii, in
clusiv cel medical, să-și ocupe cit 
mai repede locul cuvenit în rându
rile acesteia.

După cum este cunoscut, Româ
nia consideră că o contribuție deo
sebită la însănătoșirea climatului în 
lume o are recunoașterea, pe baza 
dreptului internațional, a R.D. Ger
mane, stabilirea de relații cu ambele 
state germane și, înt_re acestea, crea
rea condițiilor pentru participarea lor 
la rezolvarea tuturor problemelor 
vieții internaționale. Din acest punct 
de vedere, solutionarea favorabilă a 
chestiunii participării cu drepturi de
pline a R.D. Germane la activitatea 
O.M.S. este dictată de înseși țelurile 
înalte, umaniste, pe care și le-a asu
mat această organizație, contribuind, 
totodată, la afirmarea destinderii și 
colaborării între toate statele lumii.

Viorel POPESCU

și fructificate de către
știe că la apropiata sesiune a 

Generale a O.M.S., ce se

Plenara Consiliului Central
al UCECOM

Vineri și simbătă, au avut loc in 
Capitală lucrările plenarei Consiliu-, 
Iui Central al Uniunii Centrale a 
Cooperativelor Meșteșugărești. Au 
participat reprezentanți ai condu
cerii. unor ministere și orgahizații 
centrale obștești, președinți ai u- 
hiunilor județene ale cooperative
lor meșteșugărești, specialiști 
U.C.E.C.O.M.

Plenara a analizat modul de 
deplinire a sarcinilor de plan pe 
mul trimestru al acestui an și măsu
rile pentru asigurarea îndeplinirii 
planului anual ; felul cum au fost 
îndepliniți principalii indicatori de 
muncă și salarii pe anul 1970 și pre
vederile pe 1971 ; situația stocurilor 
supranormative, măsurile pentru li
chidarea lor 
creării de noi 
a cuprins, de 
seamă asupra 
U.C.E.C.O.M. și a bugetului asigură
rilor sociale din cooperația meșteșu
gărească pe 1970 ; raportul Comisiei 
de revizie, precum și o informare 
privind desfășurarea adunărilor ge
nerale ale cooperativelor meșteșugă
rești.

în urma dezbaterilor ce au avut 
loc, plenara Consiliului Central

din

în- 
pri-

și preîntîmplnarea 
stocuri. Ordinea de zi 
asemenea, darea de 
exercitării bugetului

LA ORA PRIMULUI „NOROC BUN!“
(Urmare din pag. I)
obișnuit, de trosnetul si
nistru (i se părea lui) al 
armăturii de lemn. Serios 
și harnic, luînd aminte la 
ceilalți, mai virstnici, s-a 
obișnuit Cu mina, și-a bi
ruit teama. Perseverent, 
își însușește meseria, ur
nind în cîțiva ani stricta 
ierarhie a mineritului : 
vagonetar, ajutor de mi
ner, miner, brigadier. 
Maiștrii mai bătrîni nu se 
înșelaseră : se putea con
ta pe el.

Jos, în abataj, munca 
Stă sub semnul unei dis
cipline severe. Fiecare cu 
frontul lui de lucru, fie
care atent la instrucțiuni
le brigadierului, fiecare 
echipă îndeplinind cu 
strictețe sarcina ce i s-a 
încredințat. O permanentă 
atenție, o permanentă 
concentrare. Distrați!, le
neșii, șmecherii n-au ce 
căuta în mină. Cind se 
nimerește cite unul, se 
autoelimină, abatajul fiind 
un sever și intransigent 
profesor. Leneșul ? Nu 
rezistă. Se uită în dreapta, 
se uită în stingă, vede 
cum un coleg de echipă 
înaintează cu frontul, îi 
crapă obrazul de rușine, 
pune mina pe perfora
tor și-i dă bătaie, să-l a- 
jungă 
după 
chiul, nu-1 mal vrea ni
meni și, într-o dimineață, 
e dat lipsă la apel. Dis
tratul 7 Neatenția poate 
fi fatală. O dată, își a- 
mintește brigadierul, un 
tinerel la ieșirea din 
schimb a luat-o așa. pe 
transportor in sus. Cine
va l-a pus în funcțiune. 
Gură-cască era să fie ac
cidentat. De atunci a res
pectat ca nimeni altul 
instrucțiunile privind pro
tecția muncii. Șmecherii? 
Au fost vreo doi, trei. 
Veniseră la mină auzind 
că se cîștigă bine. Erau

din urmă, «au 
cîteva zile de

din Baraolt, adică de la 
..oraș". După citeva zile 
au început să facă nazuri, 
ba eă brigadierul Je-a dat 
lor un front de lucru mai 
dificil, că de ce să fie 
ei doar ajutori de mineri, 
pot intra direct în mese
rie, doar sint băieți deș- 
tepti etc. Doi au plecat 
după vreo sâptămînă. 
Unul a rămas. S-a con
vins că „istețimea" nedu- 
blată de cunoașterea 
seriei, de seriozitate, 
ciplină și modestie, 
valorează nimic în 
zidului de cărbune.

In decursul anilor, 
tre minerii 
echipă, din aceeași bri
gadă se cimentează o 
prietenie adevărată. Sen
timent născut din încleș
tarea comună cu cărbu
nele și roca, din înfrun
tarea aceluiași pericol 
potențial. Se rupe un lanț 
de. transportor. Sar toți 
și-l repară, indiferent că 
fac parte din brigăzi di
ferite. Cind totul e-n re
gulă. fiecare își reia locul 
de muncă. S-a surpat a- 
batajul pe o porțiune de 
vreo 6 metri (accidentul, 
din fericire fără urmări, 
a avut loc anul trecut). în 
cea mai perfectă ordine, 
fără vociferări, fără tram- 
balări inutile, s-au format 
echipe de șoc care au 
degajat roca și cărbunele, 
au ridicat armătura, re- 
punînd in circuit res
pectiva porțiune de aba
taj, în cîteva ore. Este un 
exemplu dintre multe al
tele (in abataj nimeni nu 
dorește intîmplări ex
traordinare !). tipic însă 
pentru modul de a gîndi 
și a acționa al acestei 
mari familii. Toți pentru' 
unul. Și unul pentru toți.

— A fost un moment» 
greu. Anul trecut, în pri
măvară, își amintește 
brigadierul Francisc Na- 
ghi. Ploile torențiale au 
produs alunecări de te-

In
dia. aceeași

ren, infiltrindu-se în ga
lerii, inundindu-le. Da, a 
fost un moment greu...

Francisc Naghi a fost, 
alături de Dezideriu Vaj- 
da, unul din cei care au 
condus operațiile de eva
cuare a apei. S-a pompat 
apa, fără întrerupere, 
timp de 10 zile. Era rece 
ca gheața, în anumite 
porțiuni depășea doi me
tri. Ca să pătrundă la 
planurile înclinate, mine
rii eoborau, ca adevărați 
scafandri, prin puțul de 
aeraj. Ore întregi în apa 
noroioasă pentru susține
rea armăturilor. Apoi, 
zile de muncă fără pre
get, pentru recuperarea 
timpului pierdut. încer
carea i-a găsit, ca întot
deauna. uniți și tari.

Am întrebuințat de a- 
țîtea ori în însemnările de 
față cuvintele „seriozi
tate", „disciplină", „răs
pundere", incit cineva 
și-ar putea imagina că 
minerii sint oameni veș
nic încruntați, severi. 
Trebuie să-i vezi ieșind 
din șut, cind, eliberați de 
tensiunea orelor petre
cute în adîncuri, schimbă 
cîte o glumă, regăsesc 
seninul cerului, liniștea 
peisajului premontan. Nu, 
nu-i vorba de o a doua 
„față". Pur și simplu au 
învățat “ ’ '
reacțiile, 
plineze. 
in timp, 
riu.
ești al ei cu trup și su
flet.

O asemenea capacitate 
de autocontrol am întîl- 
nit Ia Ludovic Boț. în 
abataj, minuind perfo
ratorul, era de o con
centrare absolută, nici un 
gest inutil, nici o vorbă 
în plus, om și unealtă 
uniți intr-un efort intens. 
Aveam să-l regăsesc la 
ieșirea din schimb. Un 
tinăr vioi, de o bună dis
poziție molipsitoare.

să-și domine 
să și le disci- 
Asta se obține 

. Și este obligato- 
Cînd intri in mină.

i — Am reușit să-mi im
pun un anumit fel de 
comportament în timpul 
lucrului, îmi spune. Eram 
cam „împrăștiat". Dar 
m-am convins că dacă 
nu las de o parte „copi
lăriile", treabă bună nu 
voi face. Și o doream din 
tot sufletul I Mă ambi
ționa faptul că și tata 
lucrase în mină, mă sti
mula respectul cu care 
era tratat el șl alți mi
neri mai în vîrstă. „Iată 
niște oameni !“, mi-am 
zis. Și-am căutat să-i 
imit. M-au ajutat comu
niștii, organizația de par
tid. Au trezit în mine do
rința de a munci mereu 
mai bine.

Cind ești adoptat de 
marea familie a mineri
lor, înseamnă că in tine 
s-au investit speranțe, că 
mai vîrstnicii ți-au între
zărit calități ce urmează, 
în timp, a fi șlefuite și 
puse în valoare. Pentru 
ca într-o bună zi să 
dreptul să le spui . 
nume, să bei un pahar de 
vin împreună, să le 
oaspete în casă, intr-un 
cuvînt, să devii unul 
de-al lor.

...Baraolt-Căpeni. Ni
ciodată nu s-a lucrat mai 
cu spor ca acum, în mi
nele răsfirate pe dealurile 
împădurite cu păduri se
vere din extremitatea 
nord-vestică a județului 
Covasna. Niciodată ben
zile transportoare n-au 
scos din adîncuri atita 
lignit. O cifră pînă nu de 
mult fabuloasă, milionul 
de tone, a fost atinsă 
anul trecut. Iar în acest 
an, primul dintr-o suită 
mereu ascendentă, milio
nul va fi substanțial de
pășit. în focurile gene
ratoare de mari energii, 
aprinse cu acest lignit la 
Doicești la Ișalnița, văd 
suprema x confirmare a 
unui efort exemplar, năs
cut din conștiința ynei 
înalte răspunderi.

U.C.E.C.O.M. a stabilit un plan de 
măsuri menit să ducă la îmbunătă
țirea activității pe viitor.

Luînd cuvîntul în încheierea lucră
rilor, llie Alexc, președintele Uniunii 
(. entrate a Cooperativelor Meșteșugă
rești, a supus aprobării plenarei pro
punerea Comitetului Executiv al 
U.C.E.C.O.M. de majorare a angaja
mentului pe anul 1971 cu 100 milioa
ne lei. Propunerea a fost aprobată in 
unanimitate.

Participanții la plenară au adoptat 
o telegramă adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune, printre altele : Lucră
torii din cooperația meșteșugărească 
raportează .că și-au îndeplinit și de
pășit sarcinile de plan pe trimestrul 
1 1971 și angajamentele luate în în- 
timpinarea aniversării semicentena
rului Partidului Comunist Român. 
S-a obținut peste prevederile planu
lui o producție marfă în valoare de 
aproape 160 milioane lei, circa 10 mi
lioane lei încasări de la populație 
prin unitățile de deservire, s-au livrat 
la fondul pieței suplimentar, mărfuri 
în valoare de 38 milioane lei, s-au 
exportat produse a căror valoare de
pășește cu 2,7 milioane lei valută pre
vederile de plan.

Pe această bază, în cinstea aniver
sării a 50 de ani de activitate a par
tidului și a zilei de 1 Mai, Consiliul 
U.C.E.C.O.M. a hotărît să-și majoreze 
angajamentul de depășire a planului 
pe anul 1971 cu 100 milioane lei la 
valoarea producției-marfă și a pres
tărilor de servicii.

Asigurăm conducerea de partid și 
de stat, pe dumneavoastră personal, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că membrii cooperatori, conducerile 
de cooperative și uniuni, Consiliul și 
Comitetul Executiv al Uniunii Cen
trale a Cooperativelor Meșteșugărești 
nu vor precupeți nici un efort pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin.

începînd cu 1971, Uniunea Artiști
lor Plastici va atribui anual burse 
în valoare de 1500 de lei pe lună 
tinerilor absolvenți ai institutelor de 
artă care s-au distins în mod deo
sebit.

Un juriu special a desemnat pe 
cîștigătorii burselor din acest an. Ei 
sînt : ’ pictorii Sorin Ilfoveanu, din 
Pitești,, și Eugen Țăutu. din Sibiu, 
sculptorii Tifon Napoleon, din Bucu
rești, și Florin Codre, din Brașov, 
graficianul George Leolea, din Bucu
rești.

(Agerpres)

(Agerpres)

Cei care nu au putut pînă a- 
cum să viziteze unitatea ’C.E.C. 
unde li se află fișa de cont a li
bretului de economii, spre a-și 
înscrie dobînda cuvenită pentru 
sumele păstrate la C.E.C. în 
1970, se pot adresa unității res
pective aricind. Aceasta pentru 
că în tot cursul anului, unitățile 
Casei de Economii și Consem- 
națiuni efectuează operațiuni 
de înscriere a dobînzilor în ■ li
bretele de economii cu dobîndă, 
în cele cu dobîndă și cîștiguri, 
în libretele de economii cu do
bîndă și cîștiguri în autoturis
me, precum și în libretele de 
economii pentru turism.

De asemenea. în cazul în care, 
din diferite motive, unii nu pot 
să se prezinte personal unității 
competente să le înscrie dobin- 
da pe libretul de economii, ori
ce unitate C.E.C. poate fi soli
citată și va efectua, în mod 
gratuit, oficiul de trimitere și 
primire a libretului încredințat.
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DIN CUPRINS t
ANIVERSAREA SEMICENTE

NARULUI PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN

Editorial : 
Român — 
ratorul de 
economiei

Partidul Comunist 
arhitectul și gene- 
forță al edificiului 
socialiste
— ANIMATORULPARTIDUL

GINDIRH ȘI ACȚIUNII PO
PORULUI

Dr. Gh. P. Apostol : înalta res
ponsabilitate a partidului și 
poporului fată de destinele e- 
conomiei românești ; Petre 
Pânzaru : Partidul — promo
tor al democratismului econo
mic și social ; dr. Hie Radu
lescu : în spiritul intereselor 
poporului și al cerințelor epo
cii contemporane.

ECONOMIA NAȚIONALĂ ÎN 
ANUL SEMICENTENARU
LUI

C. Iuga și A. Verniceanu : Pro
filul economico-social al Româ
niei anului '70 ; Iosif Banc ; 
Progresul agriculturii — obiec
tiv major al politicii econo
mice a partidului ; Ion Pățan : 
România în configurația rela
țiilor economice internaționa
le ; Ion St. Ion : Raționalitate 
în repartizarea teritorială a 
forțelor de^producție.

PREOCUPĂRI DE MODERNI
ZARE A ECONOMIEI RO
MANEȘTI

Maxim Berghianu : Planifica
rea socialistă românească în 
contextul fenomenului mon
dial al planificării ; Mircea 
Malița : Industria cunoaște
rii ; Dr. C. Moisuc : Valorifi
carea superioară a potențialu
lui economic ; Dr. I. Lemnij : 
Generarea și asimilarea pro
gresului tehnic în economie ; 
Dr. N. Belii : Satul românesc 
pe orbita civilizației.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Internaționalele" 
de tenis ale Siciliei

LUPTE
55

Țiriac — învingător, Năs 
tase — învins

„Memorialul 
Nikola Petrov"

ai 
pe
fii

Campionatele internaționale de te
nis ale Siciliei, care se desfășoară la 
Palermo, au fost marcate în faza 
„sferturilor" de finală de o mare sur
priză: jucătorul român Ilie Năstase, 
favoritul nr. 1 al acestui concurs, a 
pierdut în două seturi : 6—7, 6—7 în 
fața tenismanului francez Pierre 
Barthes. Celălalt concurent român, 
Ion Țiriac, a reușit să se califice in 
semifinale, întrecind cu 6—3, 7—6 pe 
Franșois Jauffret (Franța). Englezul 
Roger Taylor l-a eliminat cu 6—2, 
6—1 pe italianul Adriano Panatta, iar 
australianul Barry Philips Moore a 
dispus cu 6—4. 6—4 de francezul
Georges Goven.

în proba masculină de dublu, cu
plul român Ilie Năstase — Ion Ti
riac s-a calificat în semifinale în urma 
victoriei cu 6—2, 6—2 obținută asupra 
perechii franceze Jauffret-Rouyer.

Sportivii români au debutat victo
rioși în turneul internațional de lupte 
greco-romane „Memorialul Nikola 
Petrov", care se desfășoară in pre
zent la Varna.

La categ. 48 kg, campionul mon
dial Gheorghe Berceanu l-a învins 
la puncte pe Venkis (Grecia), iar în 
limitele categ. 82 kg. Iosif Bender a 
dispus la puncte de Robin (Franța). 
O victorie spectaculoasă prin tuș â 
obținut Mihai Nicolae (cat. 68 kg) în 
fața belgianului Roland van Bruk. 
La categoria 57 kg, Ion Păun l-a- în
trecut la puncte pe Jean Bernard 
(Belgia). Alte rezultate : cat. 57 kg: 
Traikov (Bulgaria) învinge prin tuș 
pe Godineau (Franța); cat. 62 kg: 
Yuar (Turcia) învinge la puncte pa 
Popov (Bulgaria); cat. peste 100 kg: 
Wojda (Polonia) dispune la puncte 
de Topuz (Turcia).

Gimnastele noastre obțin note bune la Riga
La „Palatul Sporturilor Daugava" 

din Riga a început un mare concurs 
de gimnastică artistică la care parti
cipă sportive din Bulgaria, Ceho
slovacia, România și U.R.S.S.

La exerciții cu panglica, pe primul 
loc s-a clasat gimnasta sovietică 
Alfia Nazmutdinova cu 9,55 puncte.

Maria Preda și Sabina Șerbănescu 
au realizat 8,45 și respectiv 8,01 
puncte.

în programul de exerciții liber 
alese cu cerc, victoria a revenit Ele
nei Karpuhina (U.R.S.S.) cu 9,75 
puncte. Maria Preda a ocupat locul 
cinci cu 9,15 puncte.

în cîteva rînduii
CEA DE-A 24-A EDIȚIE A TRA

DIȚIONALEI COMPETIȚII CICLIS
TE „CURSA PĂCII" se va desfășura 

. anul acesta între 6 și 21 mai pe tra
seul Varșovia — Berlin — Praga, în 
14 etape. însumind 1887 kilometri. 
La startul cursei vor fi prezenți ci
cliști din 16 țări : Algeria. Anglia, 
Belgia, Bulgaria, Danemarca, Elve
ția, Finlanda, Franța, Italia, Norve
gia, România, Ungaria, U.R.S.S., 
Cehoslovacia, R. D. Germană și Po
lonia.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 
TENIS DE LA JOHANNESBURG a 
fost ciștigat de australianul Ken Ro- 
sewall. care l-a invins în finală cu 
6—4. 6—0. 6—4 pe compatriotul său 
Fred Stolle.

MEXICUL, țara care a organizat 
a 19-a ediție a Jocurilor olimpice de 
vară, a PRIMIT INVITAȚIA OFI
CIALĂ DE PARTICIPARE LA EDI
ȚIA A XX-A A J. O., ce va avea 
loc anul viitor la Miinchen. Invita
ția a fost înmînată președintelui 
Comitetului olimpic mexican, Josue 
Saenz, de către Walter Wuelfing, 
vicepreședinte al Comitetului olim
pic al R. F. a Germaniei.

A 69-A EDIȚIE A CURSEI CI
CLISTE PARIS—ROUBAIX se dis
pută duminică, 18 aprilie, avînd la 
start pe toți marii ași ai pedalei. în 
frunte cu belgianul Eddy Merckx 
(învingător în 1968 și 1970), italianul 
Felice Gimondi și francezul Ray
mond Poulidor.



viața internațională

In zilele de 16 și 17 aprilie, în Vietnamul de sud au continuat luptele dintre forțele patriotice și trupele re
gimului de la Saigon. în fotografie : Luptători din rîndul forțelor patriotice sud-vietnameze au ocupat un post 

inamic, atacînd elicopterele staționate în apropiere

EVOCÎND VICTORIA 
DE LA PLAYA GIRON

ORIENTUL APROPIAT
• ACORD PRIVIND CREA 

REA „FEDERAȚIEI RE 
PUBLICILOR ARABE"

CAIRO 17 (Agerpres). — Președin
ții Anwar Sadat (R.A.U.), Hafez As
sad (Siria) și Moamer El Gedafi (Li
bia), prezenți la reuniunea tripartită 
de la Benghazi, au semnat sîmbătă 
dimineața un acord privind crearea 
„Federației Republicilor Arabe”, rela
tează cotidianul egiptean „Al Ah
ram”, citat de agențiile de presă 
TASS, France Presse și Reuter. Po
trivit ziarului egiptean, în cursul 
convorbirilor, președinții R.A.U., Si
riei și Libiei au convenit asupra 
unui acord total privind adîncirea 
colaborării și unității între cele trei 
state arabe în domeniile politic, mi
litar și economic.

• PRESA EGIPTEANĂ DES
PRE CONVORBIRILE PUR
TATE DE MAHMUD RIAD 
LA MOSCOVA Șl LONDRA

CAIRO 17 — Corespondentul Ager
pres transmite: Comentînd vizita pe 
care o efectuează la Moscova 
M. Riad, ministrul egiptean al 
afacerilor externe, corespondentul 
ziarului „Al Ahram” din capi
tala sovietică scrie : „Convorbi
rile dintre cele două părți se referă 
Ia recenta inițiativă egipteană care 
sugera redeschiderea Canalului de 
Suez. Uniunea Sovietică împărtășește 
părerea Republicii Arabe Unite că 
problema libertății de navigație în 
canal trebuie să fie soluționată în- 
tr-un acord total”. ,

Pe de altă parte, ziarul „Journal 
d’Egypte”, referindu-se la întrevede
rile pe care Mahmud Riad le-a avut

Președintele Republicii Congo 
a primit pe ambasadorul 
României la Brazzaville

BRAZZAVILLE 17 (Agerpres).— 
Președintele Republicii Populare 
Congo, Marien N’Gouabi, a primit în 
audiență pe ambasadorul, ^Republicii 
Socialiste România la Brazzaville, 
Alexandru Tujon. Cu acest prilej, 
au fost abordate probleme privind 
relațiile bilaterale româno-eongoleze. 
Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

Conferința general-europeană

CONSENSUL DE PRINCIPIU SE CERE 
CONCRETIZAT IN MĂSURI PRACTICE

La acest mijloc de aprilie, inundat 
de o lumină solară cu totul neobiș
nuită pentru meleagurile nordice, ca
pitala Finlandei a găzduit o reuniune 
lărgită a Comisiei pentru securitatea 
europeană de pe lingă Prezidiul Con
siliului Mondial al Păcii.

Participanți din 18 țări europene, 
reprezentanți ai vieții publice, oa
meni de știință, clerici, reprezentanți 
ai organizațiilor sindicale, ziariști, au 
făcut un schimb larg de opinii cu 
privire la evoluția situației de pe 
continent și, in special, în legătură 
cu premisele existente în vederea în
trunirii conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare.

împărtășind convingeri politice di
ferite și apreciind din unghiuri de 
vedere diferențiate însemnătatea u- 
nuia sau altuia din fenomenele pro
duse pe scena internațională și In 
particular pe cea europeană, era 
firesc ca pârtieipanții să nu por
nească de la platforme identice. 
Dar, după cum releva și nor
vegianul Sverre Lodgaard, de la 
Institutul internațional de cercetări 
în problemele păcii, confruntarea o- 
piniilor nu împiedică întrunirea 
unui consens în probleme majore. 
Iar Europa — adăuga Philip Devillers, 
profesor la Institutul de studii poli
tice din Paris — e mult prea ata
șată de ideea cooperării și apropierii 
în condițiile de independență și su
veranitate ale statelor ce o compun, 
pentru a nu persevera în direcția în
făptuirii acestui deziderat.

Delegații și invitații la lucrările co
misiei au putut ca atare găsi un lim
baj comun atunci cînd au apreciat 
că în momentul de față, la capătul 
unei laborioase activități pe planul 
contactelor bilaterale, la nivelul cel 

la Londra cu Pearson, asistent al 
subsecretarului de stat la Foreign 
Office, notează „atitudinea pozitivă 
luată în ultimul timp de către Marea 
Britanie în legătură cu criza din 
regiune”.

• INTERVIUL REGELUI 
HUSSEIN

LONDRA 17 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat ziarului „Times”, 
regele Hussein al Iordaniei a evocat | 
eventualitatea creării unui stat pa- 
lestinean, arătîhd că această idee a 
părut interesantă mai multor țări 
arabe. El a subliniat, totuși, că pa- 
lestinenii sint aceia care trebuie să 
se pronunțe asupra acestei chestiuni. 
„Noi ar trebui să acționăm in direc
ția găsirii unei soluții și să dăm pă
lești nenilor dreptul la autodetermi
nare”, a adăugat suveranul hașemit.

In ceea ce privește reglementarea 
conflictului din zonă, Hussein a ară
tat că poziția țării.sale continuă să 
se bazeze pe aplicarea rezoluției 
Consiliului de Securitate din noiem
brie 1967. El a subliniat, totodată, că 
Iordania nu se opune unor rectifi
cări minore ale frontierelor, cu con
diția, însă, ca ele să fie reciproce și 
să aibă ca punct de plecare frontie
rele existente înainte de iunie 1967. 
In legătură cu Ierusalimul, regele 
Hussein a respins orice compromis.

COMUNICATUL COMUN 
SOVIETO- SUDANEZ
MOSCOVA 17 (Agerpres). — La 

Moscova a fost dat publicității comu
nicatul privind vizita în U.R.S.S. a 
președintelui Consiliului Revoluției 
Sudaneze, Gaafar El Numeiry. în 
comunicat se arată, printre altele, că 
părțile sint gata să lărgească colabo
rarea rodnică sovieto-sudaneză în do
meniile politic, economic, cultural, 
precum și în alte domenii. Ele și-au 
reafirmat solidaritatea cu poporul 
vietnamet. cu patrioții din Laos și 
Cambodgia. care duc lupta împotriva 
agresiunii imperialiste ă S.U.A., pen
tru asigurarea libertății, indepen
denței și viitorului pașnic al țărilor 
din Indochina.

Uniunea Sovietică și Sudanul au 
declarat că sprijină intru totul po
poarele din Angola, Mozambic, Gui- 
neea-Bissau, Rhodesia, Namibia, su
dul Africii și alte teritorii africane, 
care desfășoară o luptă justă împo
triva colonialismului, discriminării 
rasiale, pentru libertatea și indepen
dența lor.

mai înalt, ca și între alți reprezen
tanți de răspundere ai statelor și 
unor organizații europene, ca urmare 
a unor importante inițiative ale unor 
state, au fost create condiții pen
tru întrunirea fără întîrziere a unei 
reuniuni pregătitoare, pe baze mul
tilaterale, a conferinței pentru secu
ritatea europeană.

Identificarea obstacolelor pe care le 
mai ridică unele cercuri, obstacole 
menite să întîrzie îndeplinirea unui

CORESPONDENȚA 
DIN HELSINKI 

DE LA GEORGE SERAFIN

act politic de arzătoare actualitate 
așa cum este conferința paneuro- 
peană, trebuie să ducă, în opinia 
participanților, la intensificarea e- 
forturilor pentru înlăturarea lor și 
pentru trecerea grabnică la acțiuni 
concrete. în acest sens, la reuniunea 
de la Helsinki s-a apreciat că renun
țarea de către toate statele euro
pene la amenințarea cu forța sau la 
recurgerea la forță, promovarea coo
perării pe plan economic, .științific 
și cultural întrunesc un consens 
larg ca propuneri ce pot fi în
scrise pe ordinea de zi a primei 
conferințe europene pentru securitate 
și cooperare. în același timp, cei 
care au luat cuvîntul au fost de a- 
cord că întrunirea conferinței nu 
poate și nu trebuie să fie condițio
nată de reglementările unor proble
me. Ca o contribuție de mare însem
nătate pentru îmbunătățirea clima
tului european a fost considerată și

In Pakistanul de est

.„NAI EXISTA UNELE 
PUNCTE ÎNTĂRITE ALE 

ELEMENTELOR ANTISTATALE" 
— declara un purtător de 
cuvînt al guvernului pa

kistanez
CARACI 17 (Agerpres).— Un pur

tător de cuvînt al guvernului pakista
nez, citat de agenția Associated Press, 
a comunicat că armata pakistaneză 
deține controlul efectiv asupra urmă
toarelor principale orașe din Pakista
nul de est : Chittagong, Sylhuet, 
Jassore, Khulna, Comylla, Pabna, 
Lalmonirhat, Saidpur, Ranghpur și 
Rajsahi. Purtătorul de cuvînt a adău
gat, însă, că „mai există unele puncte 
întărite ale elementelor antistatale”.

agențiile de presă transmit:
Ambasadorii U.R.S.S., 

S.U.A., Angliei și Franței 
s-au întîlnit din nou la 16 aprilie în 
Berlinul occidental. Potrivit comuni
catului difuzat Ia încheierea întîlni- 
rii, ambasadorii celor patru puteri 
au continuat examinarea, intr-un 
spirit de lucru, a problemelor care 
constituie obiectul convorbirilor. Ei 
s-au înțeles - să se întîlnească din 
nou, la 7 mai. Această întîlnire va 
fi precedată de noi consultări la ni- 
velui experților.

Secretarul general U 
Thant își menține hotârî- 
rea de a nu mai râmîne la 
postul său după 31 de
cembrie 1971, data expirării 
actualului său mandat, a confirmat 
purtătorul de cuvînt al O.N.U. Pre
cizarea urmează încercărilor mai mul
tor delegați la O.N.U. de a-1 convinge 
pe U. Thant să accepte un nou man
dat Se știe că pînă acum și-au a- 
nunțat candidatura la postul de se
cretar general al O.N.U. dpi diplo- 
mați cunoscuți : Max Jakobșon (Fin
landa) și Liy Makonnen (Etiopia).

cu acest prilej normalizarea relații
lor cu și intre cele două state ger
mane și participarea lor pe bază de 
egalitate la O.N.U.

întreaga desfășurare a reuniunii 
de la Helsinki a demonstrat convin
gător, o dată în plus, că' a sosit 
timpul să fie depășită faza discuții
lor și să se treacă la stadiul măsuri
lor practice, concrete, in vederea 
transpunerii în viață a dezideratului 
întrunirii conferinței general-euro
pene, idee care în prezent se bucură 
de o largă adeziune.

Un moment deosebit în desfășura
rea lucrărilor reuniunii l-a constituit 
primirea de către președintele Fin
landei, Urho Kekkonen, a grupului 
de participanți. Demonstrînd prin 
însuși acest gest interesul cunoscut 
al Finlandei pentru conferința gene- 
ral-europeană de securitate, ca și 
pentru acțiunile menite să o sprijine, 
președintele Kekkonen a subliniat că 
„activitățile pentru reducerea ten
siunii internaționale sînt duse pe două 
linii : în primul rînd există coope
rarea internațională liberă a cetățe
nilor și a organizațiilor lor în toate 
sferele, social-economică, culturală, 
științifică. Printr-un schimb liber de 
vederi, înțelegerea și cooperarea mu
tuală se realizează mai bine. în al 
doilea rînd. există cooperarea între 
state. Finlanda este in mod particular 
interesată in aceasta. Așa cum am 
spus în „aide memoire“-ul din 1969. 
punctul nostru de plecare este că 
națiunile se apropie, fără condiții 
prealabile pentru a dezbate proble
mele comune”.

Este o concluzie care sintetizează 
în mod fericit spiritul constructiv și 
încurajator oe a caracterizat reuniu
nea găzduită în capitala Finlandei.

„JOURNAL D’EGYPTE":

„Partidul Comunist Român 
va sărbători jubileul său de aur“

CAIRO 17. — Corespondentul Agerpres, C. Oprică, transmite : Sub ti
tlul „Partidul Comunist Român va sărbători jubileul său de aur", ziarul 
„Journal d’Egypte", publică vineri, în pagina întîi, un amplu articol, înso
țit de fotografia tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Făcînd istoricul lup
tei victorioase a P.C.R., 
ziarul trece in revistă 
etapele cele mai im
portante ale acțiunilor 
sale, de la înființare și 
pînă astăzi. „Acum, 
scrie ziarul, în ajunul 
aniversării a 50 de ani 
de la crearea P.C.R., 
România este o țară 
socialistă in plin avînt. 
Transformările funda
mentale care au avut 
loc în toate domeniile 
sint indisolubil legate 
de existența partidului. 
Iată de ce el a cucerit 
recunoașterea unanimă 
a rolului său de con
ducător politic al so
cietății românești". 
Menționînd conduce

rea economiei naționa
le de către P.C.R., 
„Journal d’Egypte" a- 
rată că aceasta a dat 
rezultate strălucite, ci
tind în continuare e- 
xemple elocvente ale 
dezvoltării industriei și 
agriculturii României 
în cincinalul trecut.

Referipdu-se la po
litica externă a P.C. 
Român, ziarul arată că 
ea „a dat frumoase re
zultate, ducînd la ex
tinderea colaborării și 
cooperării cu toate sta
tele, indiferent de sis
temele lor sociale și 
politice, la dezvoltarea 
relațiilor cu partidele 
comuniste, cu organic 
zațiile progresiste, miș

Ședința Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a R. D. Vietnam

HANOI 17 (Agerpres). — La Hanoi 
a avut loc o ședință a Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale, 
prezidată de Truong Chinh, președin
tele comitetului. Au participat repre
zentanți ai Consiliului de Miniștri, ai 
Curții Populare Supreme și ai Orga
nului popular suprem de control.

Intr-un comunicat dat publicității 
la încheierea ședinței se relevă că, 
la propunerea președintelui Consiliu
lui de Miniștri, Comitetul Perma
nent a hotărît ca Do Vuoc, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, să

PARIS. (De la cores
pondentul nostru.) So
cietatea compozitori
lor și editorilor de 
muzică din Franța 
a instituit. premiul 
„George Enescu" des
tinat cunoașterii șl 
încurajării celor mai

remarcabile creații o- 
riginale ale tinerilor 
artiști în domeniul 
componisticii și al in
terpretării. Institui
rea acestui premiu 
omagial atestă înalta 
apreciere pe care o 
acordă lumea muzi
cală franceză operei

încetarea din viață a lui 
Franciszek Vaniolka. Biroul 
Politic al C.C. al P.M.U.P. și Con
siliul de Miniștri al R.P. Polone. a- 
nunță că, la 16 aprilie, a încetat din 
viață, în vîrstă de 59 de ani, după o 
suferință îndelungată, Franciszek Va- 
niolka, membru al C.C. al P.M.U.P., 
fost membru al Biroului Politic al
C.C. al P.M.U.P.

Agenția China Nouă anunță din Kyoto că ^ucătorii ci
nezi, participant! la cel de-al 31-lea campionat mondial de tenis de masă 
de la Nagoya, au susținut un meci prietenesc cu jucători de tenis de masă 
japonezi. în discursul de bun sosit, Junichi Minami, președintele Asociației 
de tenis de masă din Kyoto, și-a exprimat speranța că prietenia dintre po
poarele japonez și chinez se va dezvolta prin intermediul unor astfel de 
întîlniri prietenești. Cao Cheng-hung, șeful delegației chineze, a arătat că 
„sportivii chinezi ar fi foarte bucuroși să aibă un alt prilej de a învăța din 
experiența și cunoștințele jucătorilor japonezi”, relevă agenția China Nouă.

Pentru crearea 
unei atmosfere 
de colaborare 

și încredere 
in Europa

ROMA 17 (Agerpres). — Agenția 
M.T.I. a transmis comunicatul cu 
privire la vizita oficială în Italia a 
ministrului afacerilor externe al Un
gariei, Janos Peter, și la convorbirile 
purtate de el cu ministrul italian al 
afacerilor externe, Aldo Moro. în ca
drul convorbirilor — se arată în co
municat — o atenție deosebită s-a 
acordat situației din Europa. Cele 
două părți împărtășesc opinia că este 
necesar să se depună toate eforturile 
pentru crearea pe continent a unei 
atmosfere de colaborare constructivă 
și de încredere, respectind principiile 
independenței, suveranității și nea
mestecului, dreptul popoarelor de 
a-și rezolva singure problemele. Cei 
doi miniștri au constatat că, în ulti
ma vreme, în evoluția situației din 
Europa au început să apară elemen
te pozitive, care trebui^ încurajate. 
Ambele părți și-au exprimat dorința 
ca dialogurile purtate in prezent in 
Europa să constituie un aport la gă
sirea metodelor prin care să se con
tribuie la ținerea conferinței general- 
europene. Toate statele interesate ale 
continentului trebuie să participe la 
toate etapele conferinței — mențio
nează comunicatul.

★
BUDAPESTA. — După încheierea 

programului vizitei oficiale în Italia, 
ministrul de externe al R.P. Ungare, 
Janos Peter, a fost primit în audiență 
de Papa Paul al VI-lea. După cum 
precizează presa ungară, cu acest 
prilej au fost purtate discuții utile 
cu caracter personal, in legătură cu 
probleme actuale ale situației inter
naționale și cu relațiile bilaterale. 
Discuțiile s-au desfășurat într-o at
mosferă constructivă și prietenească.

cările de eliberare na- 
- țională și cu forțele 

antiimperialiste". Este
cunoscută poziția Româ
niei și a P.C.R. in le
gătură cu conflictul din 
Orientul Apropiat, scrie 
ziarul, adăugind că ea 
se bazează pe aplicarea 
rezoluției Consiliului 
de Securitate din no
iembrie 1967, care pre
vede, intre altele, re
tragerea trupelor is- 
raeliene„de pe terito
riile arabe ocupate și 
soluționarea problemei 
palestinene. „Astfel, 
relevă ziarul, acțiunea 
militară va putea fi e- 
vitată și vor putea fi 
luate măsuri concrete".

fie eliberat din funcția de președinte 
al Comitetului economic de pe lingă 
Biroul primului ministru. Ei a fost 
numit președinte al Comisiei de stat 
pentru construcții capitale, Tran 
Quang Huy, fost președinte al Comi
tetului de cultură și educație de pe 
lingă Biroul primului ministru, a fost 
numit ministru în guvern. Comitetul 
Permanent al Adunării Naționale a 
luat, de asemenea, o serie de hotărîri 
în probleme privind activitatea Curții 
Populare Supreme.

și personalității lui 
George Enescu. Cele 
două premii care 
poartă numele com
pozitorului român au 
revenit pe anul 1970 
compozitorului Paul 
Mefano și violonis
tului Pierre Amo- 
nyal.

La Hiroshima 8 avut loc vi_ 
rjefi o ceremonie în memoria celor 
200 000 de victime ale bombei ato
mice, lansate în 1945 asupra acestui 
oraș. Peste 35 000 de cetățeni ai Hiro- 
shimei, printre care mulți suferind 
încă de pe urma traumatismelor da
torate exploziei, au luat parte la a- 
dunare. Printre personalitățile pre
zente s-au aflat împăcatul și împă
răteasa Japoniei.

Asociația de tenis a 
S.U.A. a anunțat că a invitat forul 
corespunzător din R.P. Chineză să 
trimită o echipă de jucători pentru 
a participa la Campionatele „Open” 
din 1971 de la Forest Hills.

întrevedere E. Sato-M. 
Boianici. Președintele Vecei Exe
cutive a R. S. Serbia, Milenko Boia
nici, care se află într-o vizită în Ja
ponia, a fost primit de primul mi
nistru Eisaku Sato. Cu acest prilej, 
menționează agenția Taniug, a avut 
Ioc un schimb de păreri cu privire 
la situația internațională actuală și 
în legătură cu relațiile nipono-iugo- 
slave, Milenko Boianici a avut, de 
asemenea, o intrevedere cu ministrul 
afacerilor externe, Kiichi Aichi.

Un ansamblu muzical-core- 
grafic. românesc, alcătuit din so
liști vocali și instrumentiști, 
precum și din balerini de la 
teatrele de operă și operetă din 
București, Cluj, Iași, Timișoara, 
de la filarmonicile de stat 
„George Enescu" din București 
și „Oltenia" din Craiova, care 
se află in India, in cadrul pro
gramului de schimburi cultu
rale româno-indiene, a susținut 
cu succes o serie de spectacole.

La 12 aprilie a avut loc la Tu
nis vernisajul expoziției „Bucu- 
rești-capitala României", urmat 
de o seară de filme documentare 
românești. Au luat parte oficia
lități ale unor instituții de cul
tură, membri ai corpului diplo
matic, ziariști și un public 
numeros.

Republica Arabă Siria a 
sărbătorit sîmbătă cea de-a 
25-a aniversare a retragerii 
trupelor străine de pe teritoriul său. 
Intr-un discurs pronunțat la postul 
de radio Damasc, generalul Abdel 
Rahman Khleifawi, primul ministru 
al Siriei, a cerut poporului sirian 
să-și aducă contribuția la întărirea 
unității naționale.

Se împlinesc în aceste zile zece ani 
de la victoria de la Playa Giron re
purtată de poporul cubanez asupra 
bandelor contrarevoluționare care-i 
invadaseră patria. Consemnate de 
istorie, evenimentele de atunci își 
păstrează intru totul semnificațiile și 
învățămintele. După cum se ștve, sco
pul invaziei mercenare — mărturisit 
in mod cinic de agresori — era „li
chidarea rapidă" a regimului instau
rat in Cuba după doborîrea dictaturii 
militare a lui Batista. La 15 aprilie 
1961, avioane de bombardament B-26, 
provenind de la bazele de pregătire a 
bandelor contrarevoluționare stabilite 
in Guatemala, au atacat aerodromu
rile de lingă Havana, Santiago și San 
Antonio. Acesta era doar preludiul 
invaziei ; în aceeași zi, detașamen
tele de mercenari, recrutați din rin- 
dul transfugilor cubanezi, legați de 
fostul regim al odiosului Batista, 
echipați, înarmați și instruiți pe teri
toriul S.U.A. de C.I.A., porneau din 
Guatemala și Nicaragua, cu nave 
speciale, in direcția Cubei. In zorii 
zilei de 17 aprilie, bandele con
trarevoluționare au debarcat la Playa 
Giron, pe coasta de sud a țării. Pla
nul agresorilor prevedea, așa cum 
s-a stabilit ulterior, ocuparea in ci- 
teva zrle a unei părți din provincia 
Las Villas și proclamarea aici a unui 
„guvern provizoriu" care avea ca o 
primă misiune să ceară intervenția 
trupelor S.U.A.

Agresorii au primit însă o replică 
zdrobitoare din partea poporului cu
banez. Nu numai că nu s-a produs 
o mișcare contrarevoluționară inter
nă, cum scontau și dădeau „asigu
rări" invadatorii, dar, dind dovadă de 
un înalt spirit de eroism, de fermi
tate revoluționară de neclintit, po
porul cubanez a zdrobit fulgerător in
vazia mercenari, paralizînd totodată 
încercările de reactivare ale ele
mentelor contrarevoluționare din 
interior. „Dușmanii — spunea Fidel 
Castro după lichidarea mvaziei — au 
subapreciat poporul nostru. Ei nu au 
putut calcula demnitatea, spiritul re
voluționar și moral al poporului nos
tru. Spiritul poporului a fost acela 
care i-a zdrobit pe invadatori”. Victo
ria de la Playa Giron a avut o mare 
rezonanță internațională, a dat o pu
ternică lovitură planurilor cercurilor 
imperialiste de amestec și interven
ție armată în treburile poporului cu
banez. Revoluția cubaneză și-a dove

PLENARA C. C. AL P. C. ITALIAN

1NIÂRIRIA $1 WII1A UNIUTII SIlNGII 
calea unică pentru realizarea unei politici avansate

ROMA 17. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite : La 
Roma au luat sfîrșit lucrările ple
narei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Italian, care, timp de 
două zile, a dezbătut, sub președin
ția lui Luigi Longo, secretarul ge
neral al P.C.I., temele : „Acțiunile 
comuniștilor în vederea dezvoltării 
luptei și unității tineretului, după 
Congresul al XIX-lea al Federației Ti
neretului Comunist Italian (F.G.C.I.)” 
și „Pentru o cotitură spre stingă in 
politica italiană, pentru realizarea 
unei noi majorități in regiunea Sici
lia, pentru o nouă înaintare a P.C.I. 
in cadrul alegerilor administrative 
din 13 iunie”.

La primul punct a prezentat un 
raport Fernando di Giulio, membru 
al Direcțiunii P.C.I. Raportul a scos 
în evidență rolul pozitiv al activită
ții desfășurate de F.G.C.I. în diferite 
domenii. „Sarcina principală în mo
mentul de față, a spus di Giulio, este 
aceea de a uni strins mișcarea de 
reînnoire, care animă tineretul ita
lian, într-o perspectivă generală de 
transformare democratică și socială 
a Italiei”. Trebuie să se stabilească 
relații noi, ample, între P. C. I. și 
F.G.C.I., precum și cu cele mai largi 
mase de tineret — a subliniat vorbi
torul.

Cea de-a doua temă a fost tratată 
intr-lin raport prezentat de Carlo 
Galluzzi, membru al Direcțiunii P.C-I- 
Raportul a evidențiat importanța 
apropiatei scadențe electorale atît 
din punct de vedere al numărului 
alegătorilor (peste 8 milioane), cit și 
al zonelor în care se desfășoară (Si
cilia. orașele Roma, Genova, Bari, 
Foggia), subliniind că este vorba de 
„zone și orașe unde se afirmă ascuțit 
înfruntarea socială și politică, unde 
trebuie rezolvate probleme de fond, 
cum sint cele privind dezvoltarea 
economică, lupta împotriva șomaju
lui, progresul democratic al orașelor. 
„Ne aflăm astăzi, a declarat Gal
luzzi, intr-un moment de răscruce 
pentru impunătoarea înfruntare so
cială și politică, inițiată cu prilejul
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Succese importante 
în dezvoltarea economiei

SOFIA 17.— Corespondentul Ager
pres,1 Gh. leva, transmite: La Sofia 
a fost dat publicității comunicatul 
Direcției generale de informații de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri privitor la 
dezvoltarea economiei naționale a 
R.P. Bulgaria pe primul trimestru al 
anului curent.

Datorită întrecerii socialiste, care 
s-a desfășurat în cinstea Congresului 
al X-lea al P.C. Bulgar, precum și 
folosirii îmbunătățite a factorilor 
materiali și de muncă, se arată în co
municat, au fost obținute noi și mari 
succese în dezvoltarea economiei și 
in sporirea eficienței ei. In compa
rație cu aceeași perioadă a anului 
trecut, producția industrială a crescut 
cu 11.1 la sută, ea depășind întreaga 
producție a anului 1958. Față de pre
vederile planului, a fost realizată o 
depășire de 4,8 la sută. în ritmuri 
mai înalte decît cele medii au con
tinuat să se dezvolte industriile pe
trochimică; chimică, cea a construc

dit cu prisosință forța, capacitatea de 
a mobiliza poporul, hotărirea de a 
merge neabătut înainte in împlini
rea înaltelor sale idealuri. încă o dată 
s-a dovedit că un popor liber, hotă- 
rit să-și apere cu orice preț cuceri
rile, este in zilele noastre de neîn
vins.

Aniversarea victoriei de la Giron 
prilejuiește azi, ca și in anii trecuți, 
acțiuni de mobilizare a poporului 
cubanez la îndeplinirea marilor sar
cini ale edificării orinduirii noi. „LA 
JORNADA DE GIRON” — cum sint 
denumite aici zilele de muncă patrio
tică din aprilie — se caracterizează 
anul acesta printr-o amplă mișcare 
emulativă pe frontul muncii, al pro
ducției. Cuvîntul de ordine lansat de 
partid, „como en los dias de Girort” 
(„ca in zilele Giron-ului") se traduce , 
azi prin îndeplinirea obiectivelor ac--* 
tualei etape de dezvoltare a țării — 
creșterea producției și productivității, 
eficiență si disciplină — printr-o ho- 
tărire neclintită de a apăra cuceririle 
socialismului. Este cel mai înalt oma
giu pe care poporul cubanez îl a- 
duce memoriei acelora care acum zece 
ani și-au dat viața la Playa Giron 
pentru viitorul fericit al patriei lor.

Poporul român, care și-a manifes
tat întotdeauna sprijinul activ și a 
urmărit cu profundă simpatie și soli
daritate internaționalistă lupta po
porului cubanez împotriva forțelor 
imperialiste și reacționare, pentru 
apărarea cuceririlor revoluționare, a 
independenței și suveranității națio
nale, pentru făurirea unei vieți noi. 
libere și demne, împărtășește senti
mentele de bucurie ale Cubei frățești 
la această aniversare.

Succesele obținute in edificarea noii 
orinduiri in țările noastre creează 
premise tot mai favorabile extinderii 
și adincirii, pe multiple planuri, a le
găturilor strinse între România și 
Cuba — prima țară socialistă de pe 
continentul latino-american — spre 
binele ambelor popoare și in interesul 
cauzei generale a socialismului și 
păcii. Cu prilejul împlinirii a zece 
ani de la victoria de la Playa Giron, 
poporul român adresează poporu
lui frate cubanez un cald salut, urin- 
du-i noi și importante succese în 
construcția socialismului pe părntn- 
tul patriei sale, in apărarea revolu
ției, in lupta sa antiimperialistă.

S. VASILESCU

alegerilor generale din 1968 șl luptele 
de masă din 1969—70, intr-un mo
ment in care mișcarea democratică 
se află in acțiune, iar încercările for
țelor de dreapta de a o izola înregis
trează serioase eșecuri”.

Raportorul a menționat că este ne
cesară ducerea unei bătălii politice 
care să modifice raportul de forțe, să 
înfrîngă dreapta fascistă și să spo
rească forța și unitatea stîngii. „Calea 
unică pentru a realiza o politică a- 
vansată este aceea a întăririi și lăr
girii pe plan politic a unității stîngii" 
— a subliniat el. După discuții, ple
nara C.C. al P.C.I. a adoptat o re
zoluție care aprobă documentele 
prezentate.

Noi atentate 
de inspirație fascistă 

la Milano
ROMA 17.— Corespondentul Ager

pres transmite : Noi atentate au 
fost săvirșite în noaptea de vineri 
spre sîmbătă la Milano împotriva 
unor sedii ale partidului comunist și 
partidului socialist. Explozia bombe
lor a provocat pagube clădirilor res
pective. Autorii acestor acțiuni cri
minale și-au lăsat semnătura pe 
asfalt : trei triunghiuri negre și ini
țialele S.A.M, (echipa de acțiune 
Mussolini).

Pentru a protesta față de aceste ac
țiuni de inspirație fascistă, „Comite
tul permanent de apărare a ordineî 
republicane împotriva fascismului”, 
care reunește toate forțele democra
tice și progresiste (de la democrat- 
creștini pînă Ia comuniști), a dat pu
blicității o declarație în care cere să 
se adopte măsuri urgente și eficace 
contra neofascismului, să se dea ri
posta cuvenită celor care atentează 
la libertățile republicane.

țiilor de mașini și a prelucrării me
talelor. Acestor ramuri le revine a- 
proape 50 la sută din creșterea totală 
a producției realizate în acest tri
mestru. Comunicatul relevă, de ase
menea, o însemnată creștere în sec
torul zootehnic. Planul trimestrial al 
construcțiilor a fost depășit cu 4,9 la 
sută. Succese importante au fost ob
ținute și în domeniile transporturilor 
și comunicațiilor.

Rezultatele obținute in dezvoltarea 
economiei naționale, în primul tri
mestru, șe spune în încheierea comu
nicatului, indică un început reușit în 
îndeplinirea noului plan cincinal de 
dezvoltare social-economică a R. P. 
Bulgaria. Hotărîrile celui de-al X-lea 
Congres al partidului vor duce la 
accelerarea în continuare a ritmuri
lor de creștere a economiei naționale 
și de sporire a eficienței economice, 
la îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
de edificare a societății socialist» 
dezvoltate în R.P. Bulgaria.
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