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DACA Masă oferită de tovarășul

FIECARE UZINĂ
ȘI-AR RESPECTA
CONTRACTELE
DE COOPERARE • ••
Clne cunoaște 

autocamion, un 
de foraj, o

cum e construit un 
tractor, o instalație 

locomotivă electrică, 
orice altă mașină sau utilaj își dă 
seama că are de-a face cu un pro
dus complex, care include în struc
tura sa mii și mii de piese din oțel, 
din metale neferoase, din* cauciuc și 
mase plastice, din alte materiale. 
Execuția lor într-o singură uzină nu 
asigură eficiența dorită și practic 
ar fi imposibilă. Specializarea și pro
filarea întreprinderilor și centralelor 
industriale in fabricația anumitor ti
puri de mașini și utilaje, a unor 
subansamble și piese principale a 
devenit, astfel, in construcția de 
mașini, o condiție sine qua non 
pentru sporirea și modernizarea 
producției, pentru ridicarea nivelu
lui tehnic și creșterea competitivității 
produselor. Dar o eficientă specializa
re este de neconceput fără o largă coo
perare interuzinală. Mai mult, una 
o presupune pe cealaltă. Corelația 
este evidentă : realizînd numai un 
anumit produs, subansamblu, reper 
sau unele operații tehnologice, orice 
uzină specializată devine, în același 
timp, o verigă a lanțului cooperării 
interuzinale.

Observarea atentă a schimbărilor 
calitative, structurale care se petrec 
in această ramură de bază a econo
miei arată că în domeniul speciali
zării și profilării producției în uzi
nele industriei construcțiilor de ma
șini s-au înregistrat progrese — deși 
în această privință trebuie acționat 
cu mai multă- fermitate. Concomitent, 
pași înainte s-au făcut și în dome
niul cooperării interuzinale. Dacă 
în primele trei luni ale anului pla
nul de producție la strunguri, apara- 
taj electric de înaltă tensiune, re
morci basculante, televizoare, la mul
te alte produse ale industriei con
strucțiilor de mașini a fost de
pășit, o contribuție — și nu ul
tima în ordinea importanței — a 
avut-o și operativitatea cu care 
furnizorii de piese, repere ori sub
ansamble și-au onorat obligațiile din 
contractele de colaborare. Alături 
de aceste situații favorabile, nu pu
ține sint însă cazurile în care coo
perarea interuzinală nu se desfă
șoară corespunzător. Unele cadre de 
conducere din uzine, grupuri de în
treprinderi și centrale încă nu au 
înțeles suficient de bine obligațiile 
ce revin unităților lor de copartici- 
pante la producerea unei anumite 
mașini sau a unui anumit utilaj. 
Obligație care înseamnă a livra uzi
nei coordonatoare la termenul pre
văzut, nici o zi mai tîrziu, acea pie
să, acel subansamblu fără de care 
produsul nu poate căpăta contururi
le finale și nu poate fi livrat bene
ficiarului.

Nu ne propunem să facem un 
Inventar al obligațiilor de livrare in 
cooperare sau colaborare neono
rate. Ele sînt bine cunoscute în uzi
ne, la ministerul de resort. Adu
cem în discuție, însă, cîteva cazuri 
semnificative pentru consecințele pe 
care le generează. în trimestrul I 
a.c., Uzina mecanică din Cîmpu- 
lung-Muscel nu a primit de la Uzi
na de piese auto din Sibiu decît 
7 885 amortizoare din cele 9 000 cîte 
erau contractate cu termene de li
vrare prevăzute pentru primele trei 
luni ale anului. Din această cauză, 
circa 280 autovehicule nu au putut fi 
echipate cu amortizoare și au ră
mas pe banda de montaj. Aceleiași 
uzine din Cîmpulung-Muscel nu 1 
s-au asigurat la timp unele repere 
— blocul motor, chiulase, biele, ar
bori cotiți — de către uzinele „Trac
torul" și „Steagul Roșu" din Brașov. 
In fine, vn ultim exemplu : uzina 
„23 August" din Capitală nu a pri
mit la vreme, de la uzina „Vulcan", 
cazanele GAT-0,8 destinate a fi 
montate pe locomotivele Diesel hi
draulice de 1 250 CP.

In sistemul de cooperare interuzi
nală, fiecare întreprindere are real
mente — prin piesele sau suban- 
samblele pe care ie livrează — ro
lul unei rotițe importante intr-un 
angrenaj complex. Este clar pentru 
oricine că numai sincronizarea per
fectă a fiecărei rotițe asigură func
ționarea fără sincope a întregului 
mecanism. Iată de ce. în nici o uni
tate economică nu e admisibil să se 
gindească astfel : ,,O să am restanță 
la sortimentul „X", dar voi depăși 
planul la produsul „Y“. sau „voi fi 
acum sub plan, dar voi recupera 
nerealizările în perioada următoa
re". La nivelul unei întreprinderi, 
consecințele unui asemenea (fals) 
raționament poate că nu sînt previ
zibile. Ele sînt sesizabile la nivelul 
ansamblului.

Implicațiile slăbirii unei verigi 
sau alteia în lanțul cooperărilor in
teruzinale apar cu claritate din exa
minarea unor situații la care ne-am 
referit mai sus. Pentru neprimirea 
cazanelor de către uzina „23 August", 
trebuie menționat că răspunderea nu 
revine exclusiv uzinei „Vulcan". A- 
ceastă uzină produce cazane, dar par
tea electrică îi este furnizată de în
treprinderea „Electrotehnica" și Uzi
na de mașini electrice, ambele din 
București. Un „ghem" de neînțele
geri intervenite între toate aceste

Dan MATEESCU 
Nicolae MOCANU 
Nicolae BRUJAN

(Continuare In pag. a III-a)
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Pentru o producție mare

Nicolae Ceaușescu 
in onoarea delegației

Partidului Socialist Francez
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, a oferit luni o 
masă în cinstea delegației Parti
dului Socialist Francez formată 
din Alain Savary, prim-secretar al 
P.S.F., Robert Verdier, membru al 
Comitetului Director, secretar al 
P.S.F., și Marcel Livian, consilier 
juridic, însărcinat cu afaceri so
ciale al P.S.F, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., fac o vizită de prie
tenie în țara noastră.

Au luat parte tovarășii Manea 
Mănescu și Paul Niculescu-Mizil, 
membri ai Comitetului Executiv,

ai Prezidiului Permanent, secre
tari ai C.C. al P.C.R., Leonte Răutu 
și Ștefan Voitec, membri ai Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

în timpul mesei, secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu, siprim- 
secretarul Partidului Socialist 
Francez, Alain Savary, au rostit 
toasturi.

Masa s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

Un adevăr fundamental, de ne
contestat, care, acum, în preajma 
aniversării semicentenarului parti
dului, ni se relevă parcă mai arzător, 
mai plin de încărcătura înțelesuri
lor sale : politica partidului este 
politica întregului popor. Cuvinte 
care sintetizează una din dominan
tele vieții noastre sociale — parti
ciparea tot mai largă a maselor nu 
numai la înfăptuirea, ci și la elabo
rarea politicii partidului. Coautor 
al politicii partidului, iată, deci, o 
calitate care poate fi azi raportată 
la scara întregii societăți, afirmîn- 
du-se ca instrument efectiv al pro
gresului social. „Cum participați la 
elaborarea politicii partidului" 7 — 
aceasta este întrebarea pe care am 
adresat-o unor oameni de diferite 
profesii, din variate 
domenii de activitate, 
încercînd astfel să 
surprindem cîteva din 
elementele acestui pro
ces definitoriu pentru 
stadiul actual de dez
voltare a societății 
noastre socialiste.

— înainte de a răs
punde acestei între
bări, ne spune tovară
șul Tiberiu Grecu, di
rector general al Uzi
nei de mașini grele
București, aș dori să relev un 
fapt cu implicații mai largi : atra
gerea maselor la elaborarea po
liticii de care depinde viitorul 
tării nu poate fi despărțită de 
una din trăsăturile fundamenta
le ale întregii activități a partidu
lui nostru : legătura cu poporul. 
Toate cuceririle dobindite în anii 
care au trecut de la eliberare poar
tă semnătura acestei legături indes
tructibile, dinamice, care se întă
rește continuu. își diversifică for
mele, mijloacele, sporindu-și. astfel, 
eficiența. Azi e limpede pentru ori
cine că. în acest proces de perfec
ționare ' a legăturii partidului cu 
masele, perioada jalonată de Con
gresul al IX-Iea și Conferința Na
țională a partidului, de Congresul

al X-lea al P. C. R., marchează o 
etapă calitativ superioară. In mod 
firesc, partidul și-a perfecționat el 
însuși metodele de muncă. In acest 
sens aș aminti îmbunătățirile adu
se Statutului partidului. încetățem- 
rea principiului conducerii colecti
ve Ia nivelul tuturor verigilor sale, 
obligativitatea tuturor membrilor 
organelor alese ale partidului de a 
participa efectiv la elaborarea ho- 
tărîrilor și la controlul aplicării a- 
cestora, in care scop s-a asigurat 
cadrul organizatoric adecvat, prin 
înființarea comisiilor pe probleme 
ale comitetelor de partid.

Impulsul dat de partid s-a reper
cutat asupra întregii societăți. Co
nectarea gindirii creatoare a po
porului la circuitul elaborării poli

!n acesst fel — al valabilității deci
ziilor in domeniul economic. Au a- 
părut, astfel, instituții noi care con
feră fiecărui cetățean salariat ca
litatea de participant activ la con
ducerea treburilor obștești. De ase
menea, publicarea din timp în pre
să a proiectelor de legi mai im
portante, tot mai mult și mai des, 
prilejuiește formularea de observa
ții, sugestii și propuneri provenite 
din masele largi ale cetățenilor și 
care, adesea, s-au dovedit a fi de 
natură să îmbunătățească cuprinsul 
și textul proiectelor.

— Așadar, ansamblul contribuției 
colective alcătuite din milioane de 
contribuții personale...

— Sensul tuturor măsurilor luate 
de partid este tocmai lărgirea și a- 

dincirea democratis
mului orinduirii noas
tre prin creșterea ro
lului fiecărui membru 
al societății la condu
cerea ei. Ca deputat 
în Marea Adunare 
Națională exprim în 
cursul dezbaterilor 
proiectelor de legi 
punctul de vedere al 
alegătorilor, dar în a- 
celași timp, propriul 
punct de vedere, ca 
cetățean si specialist

în domeniul științelor juridice. A- 
ceastă participare la procesul de le
giferare se manifestă atit în sesiu
nile plenare ale Marii Adunări Na
ționale, cit și în lucrările comisiilor 
permanente. Cînd s-a dezbătut 
în comisia permanentă juridi
că proiectul legii privind per
fecționarea pregătirii profesionale, 
de exemplu, in urma propunerii 
noastre proiectul a fost amendat, în 
sensul stabilirii unui cadru precis 
de legiferare pregătirii profesio-

Platon PARDAU
cu sprijinul corespondenților 
ziarului
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Manifestări consacrate
semicentenarului partidului

ticii partidului a căpătat ample pro
porții.

— Participarea activă a maselor 
la stabilirea politicii partidului nu 
numai că a cunoscut un drum as
cendent, în sensul diversificării 
mijloacelor folosite, dar, cu deose
bire în ultimii ani, s-a instituționali- 
zat, se exprimă printr-un mare nu
măr de forme, consfințite prin lege 
și avînd, ca urmare, puterea legii 
— ne spune acad. prof. dr. Traian 
lonașcu, președintele comisiei juri
dice a Marii Adunări Naționale. 
Comitetele de direcție, consiliile de 
administrație, cuprinzînd reprezen
tanți aleși de salariații întreprinde
rii de stat, adunările generale ale 
salariaților lor reprezintă azi ca
drul obligatoriu al elaborării și — (Continuare In pag. a n-a)
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•Și Plecarea delegației
Partidului Comunist Român,

care va participa la lucrările celui

■

•:

Combinatul xhimic Năvodari

•WW--’:• V- < • de-al X-lea Congres al P. C. Bulgar

Foto : Gh. Vințilă

Luni la amiază a plecat la So
fia delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., care va participa la lucră
rile celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Bulgar.

Din delegație fac parte tovarășii 
Vasile Vîlcu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude- 
țean-Constanța al P.C.R., și Ni
colae Blejan, ambasadorul Repu-

blicii 
blica 

La 
peni, 
tovarășii Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar* al C.C. al P.C.R., Vasile 
Vlad și Ion Cîrcei, șefi de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost de față Borislav Kon
stantinov, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Populare 
Bulgaria la București, și membri al 
ambasadei.

Socialiste România în Repti- 
Populară Bulgaria.
plecare, pe aeroportul Oto- 
delegația a fost salutată de
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de porumb, lucrări de
cea mai bună calitate!
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IN JUDEȚUL 
BISTRIȚA-NĂSĂUD 

împăduriri 
pe mari suprafețe
BISTRIȚA (corespondentul 

„Scînteii", Mihai Bâzu.
In județ, pentru a se asigura 

continuitatea exploatării lemnu
lui necesar industriei de prelu
crare, se urmărește în perma
nență împădurirea suprafețelor 
pe fostele parchete. Ca atare, 
intr-o serie de bazine : Budacu, 
Leșu și Lunca Ilvei, Rodna, 
Valea Fiadului ocoalele silvice 
au trecut la plantarea puieților 
de molizi, larice, pin-silvestru, 
paltin de munte. Suprafața 
planificată a se împăduri în acest 
an este de 1 480 hectare, din care 
pînă în prezent au și fost plan
tate circa 500 hectare.

Modelarea profesiilor
într-o scrisoare simplă, cu litera tremurată de virstă, 

un pensionar din București mă invită să scriu despre 
modelieri — „căci niciodată această meserie nu a fost 
băgată in seamă. Modelierii primesc planurile unei 
mașini sau ale unei piese și le lucrează la milimetru 
ca apoi să le trimeată la turnătorie să se facă formele 
de pămint ca să se poată turna. Fără aceste modele 
din lemn ar fi imposibil ca un turnător să poată exe
cuta o piesă..“ — scrie corespondentul nostru.

Intr-adevăr, munca migă
loasă a modelierului se pier
de deseori in anonimat, efor
tul lui e preluat și dus mai 
departe de miezuitori, for
matori, turnători ; apoi de 
strungari și de toți cei ce 
transformă piesele de metal
utilaje. în ambianța industriei 
modelărie în care se lucrează cu fierăstrăul și dalta ca 
într-o timplărie oarecare, lasă impresia ușor anacronică 
a unei meserii vechi, rămasă la dimensiunile artizanale 
ale începutului de secol. Poate de aceea această pro
fesie, desfășurată în umbra modestiei, nu a constituit 
decît rareori subiectul reportajelor noastre.

Totuși, nu vot fi de acord că meseria modelierului 
nu a fost „niciodată băgată in seamă". E adevărat că 
statisticile internaționale consemnează existența a 
aproximativ 25 000 de profesii, dar aproape nu există

in

meserie care să nu fie împrospătată de suflul înnoitor 
al tehnicii moderne. Am văzut nu de mult, la Uzina 
de prototipuri și reparații de utilaj petrolier din Fă
găraș, modele confecționate din poliester armat cu 
fibre de sticlă, procedeu a cărui aplicare duce la scă
derea cu 40 la sută a prețului de cost ; am urmărit, la 
Uzina de mașini grele din Capitală, turnarea unor 
imense și complicate piese prin folosirea modelelor de 
polietilenă espandată.

PICĂTURA DE CERNEALĂ
complicate mașini și 
moderne, atelierul de

Așadar, modelierii își mo
delează propria profesie: 
așadar, încă o meserie pă
trunde în circuitul moderni
zării. Și, după cum într-o 
singură picătură se poate o- 
glindi oceanul, transformarea

acestei vechi profesii ilustrează vastul proces de innoire 
a industriei socialiste, amplul efort de perfecționare teh
nico-profesională ce se desfășoară in întreaga țară la 
îndemnul partidului. Meseriile tradiționale se mode
lează astfel conform rigorilor și exigențelor impuse de 
competiția tehnică din lumea contemporană. E o per
fecționare a uneltelor dar și a oamenilor, o modelare 
a miinilor și a minții, izvorîtă din sentimentul tot mai 
profund al participării directe la ridicarea patriei socia
liste pe noi trepte de civilizație și progres.

Paul DIACONESCU

Pe rol, la tribunal, pro
cesul unui șofer. Accident 7 
Viteză excesivă ? Conduce
re sub influența alcoolu
lui 7 Nu. Faptele sint de 
cu totul altă natură. In 
timpul parcării, din auto
camionul inculpatului au 
dispărut bunuri in valoare 
de zeci de mii de lei. Va
lori care, se înțelege, n-au 
mai ajuns la destinatar. 
„Decontul" se făcea acum, 
în justiție.

Inițial, ne-am pus între
barea : oare de ce e tras 
Ia răspundere șoferul 7 Vi
novați sînt cei care n-au 
păzit mașina și marfa la 
locul de parcare. Iată însă 
că un simplu amănunt ex
plică totul : parcarea nu 
s-a făcut la autobază — 
cum scria în foaia de par
curs — ci pe o stradă oa
recare din București, in 
fața unui bloc. Undeva, la 
etajul zece, șoferul dor
mea dus, în vreme ce jos, 
la adăpostul nopții, hoții • 
își făceau „meseria". Vina, 
in aceste circumstanțe, re
vine evident conducătorului 
auto. Obligat de justiție, el 
plătește acum din propriul 
buzunar paguba produsă 
prin Încălcarea unei reguli 
elementare a profesiei : a- 
ceea de a respecta cu 
strictețe itinerarele și eta
pele unei curse.

Episodul la care am fost 
martori ridică întrebarea : 
cum se explică aceste par
cări la libera alegere 7 
Cine are Interesul 7 pen
tru că. am văzut, oamenii 
volanului care se abat de 
la regulă se expun singuri 
la pagubă. Cum de sînt în
găduite asemenea dereglări 
in pulsul normal al trafi
cului rutier 7 Din păcate, 
investigațiile întreprinse au 
depistat o adevărată mala
die a parcărilor după bu
nul plac. Și, anticipînd 
concluzia faptelor de mai 
jos, s-a demonstrat că 
parcările „în poarta casei" 
sau in alte locuri decît cele 
stabilite reprezintă punc
tul de plecare în săvîrșirea 
unui șir întreg de nereguli 
ce perturbă fluxul trans
porturilor auto.

...In urmă cu cîtva timp, 
autodubița condusă de 
Gheorghe Tîmpău — de la 
Autobaza de transporturi 
auto din Cîmpulung, jude-

țul Suceava — este pusă 
la dispoziția oficiului 
P.T.T. din Cîmpulung. Au
tobaza încheie o minută cu 
oficiul, act în care sînt 
stabilite precis obligații de 
ambele părți pentru bunul 
mers al cărăușiei poștale. 
Se consemnează de aseme
nea că „parcarea autodu- 
biței se face Ia autobază 
și nicăieri în altă parte".

nimic. că e absolvit de 
orice control, ia mașina in 
antrepriză personală. In
tr-o seară, după ultima 
cursă, pleacă în voiaj clan
destin pînă in comuna Fun
dul Moldovei. Acolo — bal. 
Veselie, petrecere, băutură. 
In zori, șoferul autodubiței 
îndeasă ca sardelele cinci - 
sprezece călători aleși pe 
sprinceană — o nouă cursă

ESCAPADE
CU FINAL

DRAMATIC
anchetă socială

curs a Iui Tîmpău locul 
de parcare. Tehnicianul 
dispecer H. Păduraru a 
„uitat" și el că acest loc 
Însemna autobaza și, deci, 
controlul său trebuia să 
pornească de la acest punct. 
De altfel, după accident, 
iată ce declară dispecerul : 
„Consider că acestui șofer 
nu trebuia să i se mai dea 
această mașină, deoarece a 
mai fost amendat de orga
nul de miliție, pentru ca
zuri de beție". Perfect. 
Dar de ce nu și-a susținut 
acest punct de vedere 
înainte de accident 7 Șeful 
de autocoloană Mircea 
Dumbravă a „uitat" și el 
să supravegheze cum este 
respectată legalitatea. Iar 
Mihai Moraru, șeful ad
junct al autobazei 7 Nu ia 
nici o măsură împotriva 
celor ce se fac vinovați 
pentru asemenea încălcări 
denunțate anterior acciden
tului, printr-un referat al 
tehnicianului cu siguranța 
circulației. Un lanț al vi
novățiilor. Principalii fac
tori favorizanți au fost 
tocmai nesocotirea obliga
țiilor _ elementare de servi
ciu, încălcarea conștientă 
sau inconștientă a regulilor 
precis stabilite. Se confirmă 
— pentru a cita oară ? — că 
o defecțiune aparent mă
runtă. neglijată, tolerată, 
se. amPl>fică îngrijorător 
minează întreg mecanismul

Ia 
mai

★
zi, delegația a sosit 
aeroport au venit în 
Pencio Kubadinski,

în aceeași 
la Sofia. La 
întîmpinare 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
construcțiilor și arhitecturii, An- 
ghel Țanev, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
Mari Ivanov, membru al C.C. al 
P.C.B., ministrul construcțiilor de 
mașini, Constantin Atanasov, ad
junct de șef de secție Ia C.C.' al 
P.C.B., Spas Gospodov, ambasado
rul R. P. Bulgaria la București.

Au fost prezenți Nicolae Blejan, 
ambasadorul României la Sofia, 
membri ai ambasadei și ai agenției 
economice române.

Luni după-amiază, delegația 
Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Gheorghe Pană, 
a depus o coroană de flori la 
Mausoleul lui Gheorghi Dimitrov.

(Agerpres)

Pe hîrtie, totul este în re
gulă. Cum își fac însă da
toria cei care au sarcina de 
serviciu să respecte rigu
ros litera și spiritul celor 
consemnate ? Vom vedea 
îndată. Dar, înainte de 
te, un cuvînt despre 
prezentanții autobazei 
și-au pus semnătura 
minuta amintită. O dată cu 
îndeplinirea formei, ei și-au 
considerat misiunea înche
iată — cind nici nu se us
case cerneala semnături
lor.

Optică ce convine șofe
rului Gh. 
apreciază 
reveneau __ .... ________
ve. In consecință, săvîrșeș- 
te prima abatere : parchea
ză autovehiculul la oficiu. 
Văzind că nimeni nu-i zice

toa- 
re- 

care 
pe

Tîmpău. Acesta 
obligațiile ce-i 

drept... facultati-

frauduloasă. Tensiunea dru
mului, tensiunea culpei, 
tensiunea vitezei, pentru a 
nu fi prins și... o curbă fa
tală. Trei morți, șase grav 
accidentați.

Reconstituim circumstan
țele acestei curse tragice. 
E oare șoferul unicul vi
novat ? Probele ne vorbesc, 
indubitabil, și despre de
gradarea simțului datoriei 
la factorii responsabili din 
autobază, care aveau obli
gația să controleze modul 
cum se îndeplinesc norme
le statornicite nu numai 
in propriile lor minute, ci. 
înainte 
act cu 
H.C.M. 
Astfel, 
care Emil Moraru a „i 
să treacă în foaia de par-

de toate, printr-un 
putere de lege — 
nr. 2507, din 1969. 
impiegatul de miș- 

,uitat"

de lucru, conducînd 
consecințe dintre cele 
grave.

Episodul de mai sus__
văluie însă și o altă fațe
tă a lucrurilor. Mai există 
o „contribuție — de regu
lă trecută cu vederea — 
și care îndeamnă la reflec
ții nu numai pe cei direct 
implicați. E vorba de o a- 
numită categorie de geri. Ne - - -
pirgii, la 
pade pe 
autori la 
fluxul 1 
S-au 
acești oameni, cui își 
credințează viața, cind fo
losesc asemenea curse „fan
tomă (nu o dată consemna
te in coloanele „faptului di-

llie TANASACHE

dez-

pasa- 
referim la chili- 
amatorii de esca- 

patru roți, co- 
multe „pene" pe 

transportului auto 
întrebat vreodată 

în-

(Continuare in pag. a U-a)
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L.

DE POLIETILENĂ
PITEȘTI (corespondentul 

„Scintcii", Gh. Cîrstea).
Dintr-un calcul efectuat de e- 

conomiști ai Combinatului pe
trochimic Pitești rezultă că pro
ducția anuală a fabricii de po
lietilenă de aici, transformată 
în folii, acoperă de trei ori su
prafața țării. Peste 50 la sută 
din producția fabricii respective 
este solicitată la export. De la 
începutul anului și pină acum, 
97 la sută din polietilena reali
zată de piteșteni este de calita
tea I. cu mult peste 
planificat. Recent s-a 
nou sortiment de 
pentru obținerea de 
sare în agricultură, cu rezisten
ța ridicată la radiațiile solare, și 
s-a experimentat un nou pro
cedeu de reticulare (vulcani
zare) a polietilenei cu negrul de 
fum, pentru obținerea de con
ducte de irigație și pentru cir
culația apei calde, conducte mai 
Ieftine și mai rezistente.

indicatorul 
fabricat un 
polietilenă 
folii nece-

I

J

J *
* 
*
ț

*
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nale pentru salariațil tuturor uni
tăților socialiste, nu numai din uni
tățile socialiste de stat, cum se 
propusese inițial. Comisia noastră 
a sugerat, de asemenea, șl îmbună
tățiri vizind evitarea unor parale
lisme cu alte legi, precizarea unor 
termeni etc.. în proiectul legii co
merțului exterior, care au fost in
cluse în textul definitiv.

In aula Marii Adunări Naționale, 
prin aleșii ei, țara își hotărăște le
gile, dar actul leglferator cuprinde, 
practic, patria in întregimea ei, 
care devine ea însăși o imensă aulă. 
Este imaginea pe care o desprindem 
din convorbirea cu conf. univ. dr. 
Traian Pop. adjunct al ministrului 
învățămîntultu.

— Școala noastră dispune astăzi 
de o lege a învățămlntului în de
plină concordanță cu realitățile 
contemporane ale României socia
liste, cu cerințele progresului ei. a- 
sigurindu-i un cadru de fructuoasă 
dezvoltare. Desigur, la aceasta nu 
s-ar fi putut ajunge prin întocmi
rea ei exclusiv de către Ministerul 
învățămlntului. în procesul de ela
borare. un factor esențial l-a consti
tuit punerea în discuția maselor a 
proiectului legii Invățămîntului, or
ganizarea unei largi dezbateri pu
blice în cadrul căreia s-au făcut 
peste 10 000 de propuneri. Profesori 
și învățători, oameni ai muncii de 
cele mai diferite profesii și-au spus 
părerea, au făcut propuneri, iar 
multe din acestea au fost incluse în 
forma definitivă a legii, care are 
•cest amplu gir colectiv.

Este unul din zecile de exemple 
eînd mii și mii de oameni și-au 
spus cuvlntul în cadrul discuțiilor 
publice care au animat viața poli
tică în ultimii ani, de la dezbaterea 
proiectului noii Constituții, a docu
mentelor celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R., pină la legile adoptate de 
actuala sesiune a Marii Adunări 
Naționale. Astfel că, practic, nu 
există cetățean care, într-o formă 
san alta, să nu fie prezent in aula 
unde țara își hotărăște legile.

Sentimentul interlocutorului no
stru este unul de participare ; este 
sentimentul că el și alte milioane 
ca el fac politica țării. La Borzești, 
aflăm că ing. Petre Bunea, directo
rul general al Grupului industrial 
de petrochimie, este unul dintre au
torii propunerii înființării grupuri
lor industriale ca formă organiza
torică de „centrală", propunere 
care, după cum o dovedește și func
ția îndeplinită de interlocutorul 
nostru, a devenit realitate. La Uzi
na de mecanică fină din Sinaia, 
ing. Mihai Cantoreanu, membru al 
comisiei economice a Comitetului 
județean de partid Prahova, ne re
latează că atunci cind s-a dezbă
tut proiectul de statut al centrale
lor industriale, comisia a efectuat 
un sondaj în rîndul specialiștilor 
din județ. în urma căruia s-au sin
tetizat sugestii privind întărirea 
răspunderii centralelor Industriale 
prin cointeresarea materială a per
sonalului acestora la realizarea in
dicatorilor de plan de către între
prinderi.

— Știți, poate unii se gîndesc că 
a lua parte la elaborarea politicii 
partidului presupune numai a-ți 
spune cuvîntul privind definitiva
rea unor proiecte de legi și hotă- 
riri, supuse consultării publice, ne 
spune tehnicianul Nicolae Feldman, 
de la schela petrolieră Moreni. Dar 
șînt atîtea alte metode prin care 
partidul ne solicită aportul. Să ne 
gindim. de pildă, la felul în care 
se fundamentează sarcinile de plan, 
la dezbaterile din adunările gene
rale ale salariaților. la faptul că la 
fiecare loc de muncă sîntem în mă
sură să acționăm efectiv ca trebu
rile să meargă mai bine... Iată, se 
știe, utilajele petroliere românești 
sa rodează la noi. în schele. Adică 
noi sintem care le dăm „viza" de 
producție, și, prin aceasta, contri
buim la dezvoltarea unui sector in
dustrial de mare importantă. Cu 
alte cuvinte, ni s-a încredințat răs
punderea să zicem „da" sau, dacă 
este cazul, „nu". Este o răspundere 
pe care ne-o îndeplinim zilnic. Din 
această preocupare și participare de 
fiecare zi mi-a venit, de altfel, 
ideea perfecționării unității de 
pompare de 14 tone de la sonda 
S.R. Bucșani, care a ajuns în felul 
acesta să funcționeze, peste norma 
propusă, 3 200 de ore.

Dinamică, viața politică a țării 
cunoaște o efervescență deosebită 
prin activitatea neobosită a secre
tarului general al partidului, me
reu prezent în mijlocul poporului, 
într-un dialog permanent cu ma
sele. Un dialog care suscită idei, 
declanșează energii, stimulează a- 
portul efectiv al oamenilor.

— Ca și în celelalte consfătuiri 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu specialiștii, cu oameni ai muncii 
din diferite domenii, consfătuirea 
cadrelor de bază din agricultura 
județului Ialomița a înlesnit o mai 
temeinică cunoaștere a părerilor 
lor privind căile de a înfăptui po
litica partidului, ne spune președin
tele C.A.P. Gheorghe Doja, din ju
dețul Ialomița. Ion Spătărelu. Ce a 
caracterizat această consfătuire ? 
Dezbaterea deschisă a problemelor, 
stimulată de prezența secretarului 
general al partidului, atenția deo
sebită cu care acesta a ascultat 
propunerile noastre, s-a sfătuit cu 
noi asupra modului în care se a- 
plică măsurile privind îmbunătăți
rea planificării și organizării agri
culturii. în legătură cu noua formă 
de retribuție in acord global, cu 
modul în care au pornit la lucru 
consiliile intercooperatiste.

— Am luat și eu cuvîntul la re
centa consfătuire pe țară a lucră
torilor din întreprinderile agricole 
de stat, ne spune Nicolae Szekely, 
Erou al Muncii Socialiste, mulgător 
la I.A.S. Turda. Am făcut-o din 
convingerea că am ceva de spus, că 
am această datorie. M-am gîndit că 
rezultatele dobîndite de întreprin
derea noastră, faptul că am reușit 
să obțin, an de an. 6 000—fi 500 litri 
de lapte de la fiecare vacă din lotul 
ce-1 îngrijesc, mă obligă. Adică 
ce am realizat folositor să nu ră- 
mînă numai pentru noi, să fie cu
noscut și de alții, să contribuie la 
perfectionarea muncii tuturor.

— Clujul și-a îmbogățit. în ulti
mul timp. configurația spirituală 
prin înființarea unei edituri, care 
se înscrie, cu un variat program e- 
ditorial, la elaborarea și înfăptuirea 
politicii culturale a țării, ne spune 
scriitorul Al. Căprariu, directorul 
editurii „Dacia" din Cluj. Existen
ta acestei edituri reprezintă mate
rializarea unui vechi deziderat al 
intelectualității clujene. exprimat 
atit cu prilejul vizitelor în județ ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cît 
și al întîlnirilor secretarului gene
ral al partidului cu oamenii de cul
tură și artă, la care am participat. 
Este încă un argument al eficienței 
dialogului purtat de conducerea 
partidului cu poporul, al finalizării 
sale prin măsuri care impulsionea
ză dezvoltarea socială.

Stoicănești, comună frumoasă, cu 
o cooperativă agricolă de producție 
bogată. Discutăm cu Dumitru Tu- 
dose, Erou al Muncii Socialiste,

președintele acestei unități agricole 
cooperatiste, în prezent și vicepre
ședinte al Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Producție :

— Socotesc de cea mai mare în
semnătate măsura prevăzută de re
centa plenară a C.C. al P.C.R. ca 
din organele executive ale partidu
lui, ca și ale organizațiilor de masă 
să facă parte. Intr-un număr mai 
mare, oameni care lucrează în pro
ducție. în felul acesta se asigură o 
mai bună cunoaștere a realităților, 
iar hotârîrile nu se vor baza doar 
pe referate întocmite de diverse or
ganisme intermediare. Astfel se vor 
evita greșelile în planificarea pro
ducției în unele cooperative agri
cole, așa cum s-a întîmplat la noi, 
cind. în timp ce perspectiva dezvol
tării zootehniei în unitatea noastră

adus contribuția la adoptarea mă- 
șurilor vizind lărgirea invățămîntu
lul superior cu predare în limba 
maghiară, perfecționarea unor ma
nuale școlare, îmbunătățirea activi
tății editoriale în limbile naționali
tăților conlocuitoare.

în anul semicentenarului parti
dului, imaginea României socialiste 
este cea a unei societăți care se 
dezvoltă sub semnul perfecționării. 
Sub acest semn se înscriu și stră
daniile de a amplifica și intensifica 
participarea poporului la conduce
rea societății.

— Există o mulțime de forme, căi 
*1 mijloace de participate a cetă
țeanului la conducerea societății, 
întrebarea este dacă le folosim la 
întreaga lor valoare. Iată, mă gîn
desc la unele adunări de partid de

POPORUL- 
COAUTOR 
AL POLITICII 
PARTIDULUI

este axată spre sectorul taurin, „ni 
s-a planificat" să îngrășăm 2 000 de 
porcine, deși nu avem construcțiile 
adecvate, și, cu toate că nu creștem 
păsări, urma să realizăm producția 
de.... ouă.

...Opinii sugerînd atît varietatea 
formelor prin care cetățeanul ia 
parte efectiv la elaborarea politicii 
partidului, cît și diversitatea pro
blematicii la care acesta este soli
citat să găsească soluții.

— Fiecare cetățean al României 
socialiste are posibilitatea concretă 
să ia parte, în mod specific, la fău
rirea politicii partidului, ne spune 
acad. Ștefan Peterfi, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, președintele 
Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară. Beneficiind 
din plin de adîncirea democrației 
socialiste, populația maghiară, ca și 
celelalte naționalități conlocuitoare, 
și-a sporit contribuția la conduce
rea societății ; ea este reprezentată 
în Comitetul Central al partidului, 
în Marea Adunare Națională. în 
Consiliul de Stat și guvern, ca și 
în organele locale de partid, de stat 
și obștești. Consiliul oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară a 
ajutat Ministerul învățămîntului în 
studierea modului de organizare a 
învățămîntului în limba naționali
tăților conlocuitoare, acțiune în ur
ma căreia se vor înființa secții sau 
clase cu limba de predare maghiară 
în scoli profesionale și licee de spe
cialitate. iar în diferite orașe vor 
lua ființă licee cu predare numai 
în limba maghiară. Consiliul și-a

la noi, unde, deși se supun discuției 
probleme de mare interes, iau cu
vîntul cam aceiași 4—5 oameni. 
Ceilalți se mulțumesc să ridice 
mina și să fie „pentru", eînd se vo
tează vreo hotărire. Adică, mă re
fer la datoria fiecăruia dintre noi 
de a avea o opinie și de a o expri
ma spre a contribui la progresul 
general. (Iosif Rotărescu, muncitor. 
Uzina de strunguri din Arad).

— După cum se știe, nu există 
organism de muncă colectiv din 
care să nu facă parte și reprezen
tanți ai sindicatelor. Dar, uneori, a- 
ceastă reprezentare, această prezen
ță avea un caracter formal. Deși 
este o datorie a reprezentanților sin
dicatelor de a-și spune cuvîntul, de 
la grupa sindicală din atelier sau 
secție, pină la guvern, așa cum 
bine arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., trebuie să arăt că. noi, 
reprezentanții sindicatelor în consi
liul de administrație al centralei in
dustriale, în comitetul de direcție 
al UREMOAS București, n-am fost 
destul de perseverenți spre a de
termina construirea unui cămin 
pentru muncitorii necăsătoriți, a u- 
nei creșe, după cum cuvîntul nos
tru s-a făcut rareori auzit în pro
blemele organizării muncii și ale 
întăririi democrației economice. 
(Gheorghe Streche, președintele 
comitetului sindicatului de la 
UREMOAS, reprezentantul U.G.S.R. 
în consiliul de administrație al 
Centralei industriale de materiale 
de instalații și echipament metalic).

— în urm* sugestiilor făcute 1* 
recentul congres al U.T.C., numă
rul studenților care tac parte din 
organismele de conducere în învă- 
țămîntul superior * crescut. Va tre
bui să crească însă și obligația 
noastră de a fi activi, de a ne spori 
contribuția la îmbunătățirea proce
sului de învățămlnt. (Ion Sălăgea- 
nu. Facultatea de chimie, membru 
al consiliului profesoral, reprezen
tant al studenților în senatul uni
versității).

— Cred că femeile — deși mal 
bine de jumătate din populația țării 
— sînt insuficient reprezentate în 
organismele executive, la diferite 
niveluri, iar alteori rolul lor în a- 
ceste organisme este formal, se re
duce la asigurarea „compoziției"... 
(dr. Constanța Gușltă, vicepreședin
tă a Consiliului județean al femei- 
lor-Suceava).

— Trebuie încetățenit mai deplin, 
pe toate verigile, climatul de recep
tivitate față de părerile oamenilor, 
pe care-1 promovează conducerea 
partidului. Să înlăturăm tutela mă
runtă care duce ia lîncezeală, la 
inerție, să stimulăm pretutindeni 
inițiativa, spiritul de emulație (prof, 
univ. dr. loan Come», prorector al 
Universității din Timișoara).

începeam însemnările de față re
amintind adevărul că politica parti
dului este politica întregului popor. 
Imaginea acestei ample concentrări 
a energiilor națiunii pentru făuri
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate ne-o sugerează conclu
dent Frontul Unității Socialiste.

— Scopul creării Frontului Uni
tăți! Socialiste a fost, pe de o par
te, de a polariza întregul potențial 
al națiunii spre o participare vie, 
dinamică, la elaborarea și înfăptui
rea politicii partidului, iar. ne de 
alta, de a coordona eforturile tu
turor organizațiilor de masă, ob
ștești. uniunilor profesionale șî de 
creație, ale tuturor forțelor sociale, 
îndreptate în acest sens, ne spune 
tovarășul prof. univ. Mihail Leven
te, secretar al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste. 
Frontul contribuie la creșterea gra
dului si eficienței participării po
porului la elaborarea și înfăp
tuirea politicii partidului și gu
vernului. Sub egida Frontului U- 
nitătii Socialiste s-au dezbătut, de 
pildă, directivele celui de-al X-lea 
congres al partidului, cu care pri
lej un mare număr de propuneri 
izvorîte din mase au fost valorifi
cate, folosite la îmbunătățirea do
cumentelor congresului. La dialo
gurile consacrate elaborării diferi
telor laturi ale politicii partidului 
iau parte, alături de comuniști, «i 
oameni ai muncii fără de partid, 
cetățeni necuprinsi în organizații 
obștești sau socialiste, practic vor
bind, toți cetățenii. Unui asemenea 
dialog i-au fost supuse legile pri
vind organizarea și disciplina mun
cii în unitățile socialiste de stat, 
programul de gospodărire rațională 
a resurselor de apă. de extindere 
a lucrărilor de irigații, îndiguiri, 
desecări și de combatere a eroziunii 
solului, programul național de dez
voltare a zootehniei etc.

După cum se știe, democrația so
cialistă cuprinde în afara dialogu
lui încă două documente de mare 
însemnătate : participarea la lua
rea deciziilor și controlul de masă. 
Frontul Unității Socialiste, mili- 
tînd pentru dezvoltarea democrației 
socialiste, ia parte activă la crește
rea rolului adunărilor generale ale 
salariaților, ale cooperatorilor ; se 
preconizează ca organismele sale să 
coordoneze controlul obștesc în sfe
ra serviciilor. Angajată pe astfel de 
căi, politica partidului își sporește 
continuu eficiența practică.

Poporul, coautor al politicii par
tidului, al acestei gîndiri înaripate, 
îndrăznețe, care a zămislit realită
țile României socialiste! Fiindcă 
supremul argument al participării 
maselor la elaborarea politicii țării 
este însăși țara, istoria nouă, bo
gată în împliniri, a patriei, viitorul 
ei comunist

* ***
*
*
*

*

Cel mai mare, 

cel mai prestigios 

furnizor de produse

siderurgice

sa ■ ■ n ■
(Urmare din pag. I)
vers") 7 De obicei, după cite 
o experiență din care au 
scăpat ca prin urechile acu
lui, auzi o mărturisire spă
șită : „Dacă aș fl știut, nu 
m-aș fi urcat în ruptul 
capului". Dar știau ! Știau 
că încalcă legea din clipa 
cind au preferat cursei nor
male de pasageri — chili
pirul clandestin ! Știau că 
o dată cu ei „sare" peste 
lege și șoferul. De aici 
teama de a nu fi prins în 
culpă, goană ca în „Șofe
rii iadului" ; de aici res
pectarea „facultativă" a 
regulilor de circulație. Și, 
pasul următor...

Intr-una din seri, la auto- 
coloana lonești (Autobaza 
Găești), funcționează ca 
șofer de tură Victor Stancu. 
Printre îndatoririle sale se 
număra și supravegherea 
parcării tuturor autovehi
culelor în acest punct, ri
dicarea cheilor și a certifi
catelor de înmatriculare, 
respectarea riguroasă a a- 
cestor reguli. Tn răstimpul 
serviciului său, șoferul de 
tură era omul care avea 
în grijă întregul parc de 
mașini al autocoloanei, răs
punderea pentru asigurarea 
ordinii.

Cum și-a înțeles însă 
misiunea șoferul de tură ? 
încâlcind instrucțiunile, se 
urcă intr-o autobasculantă, 
iși ia alături o rudă și o 
pornesc întins spre comu
na natală — Morteni, ju
dețul Dîmbovița. La bufe

Noua autogarâ din Focșani Foto : N. Moldoveanu

tul din lonești fac o hal
tă. Iau încă o persoană în 
cabină și alte două în benă. 
După care, plictisindu-se, 
Victor Stancu — dezerto
rul de la datorie— încre
dințează volanul rudei de 
lingă el, care intră în plin 
într-un autoturism.

Cazul ne demonstrea
ză încă o dată, preg
nant, seriozitatea abaterii 
de la instrucțiunile pri-

pra celui mai grav aspect: 
încredințarea volanului al
tei persoane. Nu o dată, 
conducători auto, scăpați 
din punctele obligatorii de 
parcare, scăpați de sub 
control, transformă mași
na într-un mijloc de- dis
tracție, de amuzament pen
tru rude, pentru prieteni, 
pentru diverse persoane 
care au condus „cîndva" 
un autovehicul. Bucuroși
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Imaginea simplificată a unul 
oonvertizor cu insuflare de oxi
gen și, dedesupt, trei inițiale : 
C.S.G., reprezintă emblema com
binatului siderurgic de la Ga
lați, acest titan al industriei gre
le românești, cunoscut astăzi nu 
numai de marii consumatori de 
metal din țară, ci și departe, 
peste hotare, în 14 țări ale lumii, 
în care se exportă produsele 
sale. Este cea mai tînără, dar și 
cea mai modernă cetate side
rurgică a tării, înălțată Ia Ga
lați, bătrînul port dunărean, că
ruia i-a conferit astfel și atribu
tul prestigios de „nava amiral" 
a siderurgiei românești.

Spre a contura mai exact di
mensiunea efortului făcut de e- 
oonomia națională pentru reali
zarea unuia din pilonii de bază 
ai dezvoltării industriale a țării, 
este suficient să amintim că nu
mai în cincinalul trecut, din vo
lumul total al investițiilor alo
cate județului Galați, aproape 57 
Ia sută au fost concentrate pe 
platforma industrială de pes
te 700 hectare de la vest 
de Galați, pentru terminarea 
execuției și punerea în func
țiune a celor 21 de mari o- 
biective prevăzute pentru prima 
etapă de construcție a combina
tului. Printre obiectivele date in 
exploatare în perioada 1966—1970 
amintim : două furnale — cele 
mai mari din țară — a cîte 1 700 
m.c. fiecare, cu o capacitate to
tală anuală de 2 milioane tone 
fontă ; grupul oțelăriei avînd 3 
oonvertizoare cu insuflare de 
oxigen cu o capacitate totală de 
2,5 milioane tone de oțel pe an ; 
un laminor Slebing cu o capa
citate de 2,5 milioane tone pe 
an ; un laminor de tablă groasă 
— instalat în cea mai mare hală 
industrială acoperită din țară — 
cu o capacitate de 1 milion tone 
laminate pe an ; un laminor de 
benzi la rece cu o capacitate de 
450 000 tone pe an ; o fabrică de 
oxigen cu o capacitate de 38 000 
m.c. pe oră etc.

în etapa sa finală. Combinatul 
siderurgic de la Galați va pro
duce anual peste 5 milioane tone 
de oțel lingou, laminat în table 
și benzi în rulouri, într-o largă 
gamă dimensională, capabil să 
satisfacă cerințele tot mai exi
gente ale industriilor noastre 
consumatoare de tablă și, tot
odată. să fie tot mai competitive 
pe piața externă. Cît privește 
procesul tehnologic, principala sa 
caracteristică o constituie pro
cedeele moderne, avansate, rea
lizate de instalații al căror grad 
de tehnicitate este de prim rang. 
Materiile prime sînt descărcate 
cu instalații de mane capacitate 
și transportate pe benzi auto
mate în depozite, unde li se face 
o pregătire superioară. care 
constă în concasare, sortare si 
omogenizare. Are loc apoi pro
cesul de aglomerare a minereu
rilor în fabrica de aglomerare. 
De reținut faptul că paste 80 la 
sută din încărcătura furnalelor o 
reprezintă minereul aglomerat. 
Furnalele funcționează cu aer 
încălzit la 1 200°C, cu o pre
siune ridicată la gît și cu in
jectare de gaz natural în aerul 
de combustie, procedee tehnice 
care permit obținerea unor in
dicatori de producție ridicați și. 
concomitent, micșorarea consu
mului de cocs. Fonta lichidă ob
ținută este prelucrată la oțelărie 
în oonvertizoare bazioe cu insu
flare de oxigen, cu o capacitate 
de 150 tone fiecare, iar oțelul 
obținut se toarnă în lingouri cu 
greutăți cuprinse între 10 și 28 
tone. Pentru a avea o imagine 
• ceea ce reprezintă nivelul ri
dicat al productivității, obținute 
prin utilizarea acestui procedeu 
modern, amintim că durata e- 
laborării unei șarje de oțel în 
convertizoare este de circa 50 
de minute, față de 6—8 ore.

timpul necesar pentru elabora
rea unei șarje de oțel în cup
toarele Martin.

Combinatul gălățean mai dis
pune de o uzină de piese de 
schimb șl reparații siderurgice, 
o fabrică de var metalurgic, o fa
brică de blocuri dolomitice, o fa
brică de oxigen, de instalații pen
tru turnat fontă pe bandă, in
stalații pentru granularea și 
expandarea zgurei ; el cuprinde, 
de asemenea, o centrală ter
moelectrică de 160 MW, stații 
de pompare și de tratarea apei 
industriale, o centrală de aer 
comprimat, stații de gaz natu
ral, o turnătorie de lingotiere.

Pentru garantarea unei cali
tăți riguroase a produselor, 
combinatul este dotat cu labo
ratoare de analize fizice, chi
mice și metalografice; el dispune 
totodată și de un puternic sec
tor de cercetare metalurgică. 
Combinatul mai are o priză de 
apă industrială pe rîul Șiret și 
două stații de racord electric la 
sistemul energetic național ; le
gătura cu rețeaua C.F.R. se face 
prin două stații de triaj, iar la 
sistemul de drumuri naționale 
— prin două șosele și un via
duct. Recent, a început con
struirea unui port pentru nave 
maritime la Dunăre, special a- 
menajate spre a satisface nece
sitățile combinatului.

Care sînt principalele produse 
pe care le realizează în prezent 
Combinatul siderurgic de la Ga
lați ? Tablă groasă din diferite 
calități de oțel necalmat și 
calmat și din oțel slab aliat 
pentru construcții mecanice și 
metalice, construcții navale, ca
zane etc., corespunzătoare cali
tativ normelor STAS, GOST, 
DIN, avînd următoarele di
mensiuni : grosimea de la 4 la 
150 mm, lățimea de la 800 la 
3 000 mm, lungimea maximă 
15 000 mm (în mod excepțional 
pină la 30 000 mm).

Se produc, de asemenea, șle- 
buri cu grosimea de la 100 la 
300 mm. lățimea de la 700 la 
1 600 mm. lungimea de la 1 500 
la 9 500 mm ; lingouri plate pînă 
la 28 tone : lingotiere plate ; 
fontă de afinare în calupuri ; 
oxigen în tuburi etc.

La aceste sortimente se vor 
mai adăuga, nu peste mult 
timp; altele, printre care : tablă 
în foi. laminată la cald ; bandă 
în rulouri laminată la cald ; 
tablă și benzi laminate la rece 
pentru caroserii, construcții me
talice, țevi sudate și profile în
doite ; table și benzi zincate, 
netede, profilate si ondulate ; 
table si benzi cositorite electro
litic și la cald : table și benzi 
lăcuite ; table si benzi acope
rite cu material plastic etc.

Această succintă enumerare a 
principalelor produse pe care 
Ie realizează în prezent sau le 
va realiza într-o perspectivă a- 
propiată Combinatul siderurgic 
de la Galați poate oferi, cred, 
o imagine a ceea ce reprezintă 
șî Va reprezenta „nava amiral" 
a siderurgiei românești pentru 
numeroasele ramuri ale indus
triei noastre, pentru economia 
națională în ansamblul ei.

Pentru rezultatele obținute 
anul trecut. Combinatul side
rurgic Galati este evidențiat ne 
ramură în întrecerea socialistă, 
iar în primul trimestru din pri
mul an al cincinalului se pre
zintă cu sarcinile de plan de
pășite : 101,5 la sută la produc
ția globală, 107,1 la sută la pro
ducția marfă, 100,6 la sută 
livrări la export. La prin
cipalele produse depășirile de 
plan reprezintă : peste 19 000 
tone fontă, peste 7 000 tone oțel, 
3 287 tone tablă mijlocie și 
groasă.

Savin STELIAN
corespondentul „Scînteii*

firesc, ar trebui să-l între
be pe proaspătul voiajor : 
ce caută el acolo, cu mași
na întreprinderii sau insti
tuției ? Care e locul de 
parcare stabilit pe foaia de 
parcurs ? Cum își îngăduie 
să nesocotească prevederile 
legii ?

Nimeni nu l-a văzut pe 
Nicolae Cimpeanu (care 
efectua pină de curînd 
curse de călători pe dis-

ce în termeni de speciali
tate se numește „pierderea 
volanului de sub control", 
și trei persoane sînt omorî- 
te, iar alte cinci rănite 
grav. Ancheta de Ia fața 
locului stabilește că intre 
cei 25 călători clandes
tini se afla și șeful de 
post din Nojag. Se poate 
spune că șoferul Cîmpea- 
nu l-a avut pe acesta „co
autor". în primul rînd, da-

ESCAPADE CU FINAL DRAMATIC
vind parcarea. Autovehicu
lul este un bun al colecti
vității, iar cel căruia ii este 
încredințat nu are a- 
supra lui nici un drept 
de „ipotecă". In fie
ce clipă, se pot ivi cerințe 
urgente și, pentru a răs
punde nevoilor de trans
port. orice mașină trebuie 
să fie gata oricînd de ple
care in cursă. Săvîrșind un 
grav act de indisciplină — 
părăsirea locului de muncă 
— Victor Stancu cumulea
ză, pe rînd, un șir de cul
pe : scoate autobasculanta 
din autocoloană. pornește 
în cursă clandestină, ia pa
sageri- etc. Ne oprim asu

de prilejul ce li se oferă, 
aceștia urcă inconștienți la 
volan și, sub privirile îngă
duitoare ale „titularului", 
exersează nu de puține ori 
cu tragice consecințe.

Sint — realmente — invi
zibile asemenea „escapa
de" 1 După cum se știe, ma
șinile nu sint niște ace cu 
gămălie, care pot fi as
cunse sub reverul hainei. 
Cind un camion parchează 
intr-o comună, de pildă 
faptul este vizibil pentru 
toată lumea. Văd toți, in 
afară — uneori — de... au
toritățile de resort — ne re
ferim. în primul rînd, la 
organele de miliție care,

tanța Certej—Nojag, județul 
Hunedoara) că, duminicile, 
el obișnuia să parcheze 
mașina acasă și nu la 
capul liniei, după cum 
stipulează regulamentul. 
Cum de trecea Cimpeanu 
„neobservat" ? Din păcate, 
explicația a reieșit tot în 
urma săvîrșirii unui acci
dent. Avînd omul mașina 
in pragul porții s-a gindit 
că acest privilegiu poate 
să-i aducă și ceva venituri. 
Astfel, într-o duminică, a 
plecat pe cont propriu, 
la o serbare, in Nojag. 
„Bine dispus", se înapoiază 
la Certej cu 25 de călători 
clandestini. Urmează ceea

torită faptului că șeful de 
post — văzîndu-1 cu mași
na in comună — nu l-a în
trebat de „sănătate" și nu 
l-a sancționat pe loc. A- 
poi, cind a constatat inten
ția șoferului de a conduce 
sub influența alcoolului 
datoria elementară a șefu
lui de post era să-l dea 
jos de la volan și să-i dre
seze acte de trimitere în 
judecată. Omul ordinii n-a 
întreprins însă nici una 
din măsurile pe care i le 
impunea funcția.

Deși combătută prin le
ge, practica parcărilor „în 
fața casei" — a escapade
lor cu consecințe tragice —
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continuă încă. După cum 
am fost informați la In
spectoratul auto republi
can, Ia un sumar control, e- 
fectuat in două seri in Bucu
rești, au fost identificate 
116 autocamioane parcate 
nelegal, la domiciliu ! Con
statarea ridică in fața con
ducerilor de autobaze, a 
celorlalte întreprinderi și 
instituții deținătoare de ma
șini, serioase răspunderi, 
impune inițierea celor mai 
potrivite acțiuni de comba
tere a acestor practici ile
gale. (Am mers la auto
baza n.r. 4-Filaret să ce
rem explicații în legătură 
cu acest gen de parcări pe 
străzile Capitalei. Aici, am 
aflat că șoferii de pe mași
nile surprinse de control 
figurau drept plecați în... 
cursă la Slatina. Tîrgu-Jiu, 
Miercurea Ciuc. etc. Curat 
în cursă 1).

Autovehiculele aflate în 
dotarea întreprinderilor, a 
instituțiilor reprezintă un 
bun public, o importantă 
avuție materială. Un bun 
public, dar nu Ia discreția 
bunului plac al unor indi
vizi iresponsabili. împotri
va acestor „pene" de pa 
șosea se impun măsuri co
respunzătoare, activizarea 
tuturor mijloacelor educati
ve și administrative menite 
să prevină infracțiunile de 
pe asfalt care, de multe ori, 
debutează cu parcările zise 
„din fața casei".»
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DIVERS
Călătorie
jubiliară

dinMotonava „Mamaia", una 
primele nave din dotarea flotei 
noastre maritime comerciale, a 
plecat recent în cea de-a 150-a 
cursă spre unul din porturile 
Angliei. Este o- călătorie jubi
liară. Străbătînd mările și ocea
nele lumii, echipajul „Mamaiei" 
a vizitat, în decursul ultimilor 
15 ani. peste 70 porturi din Eu
ropa, Africa și Asia, transportînd 
aproape un milion tone mărfuri 
generale. însumat, itinerarul 
parcurs pînă acum este de 21,6 
milioane km, o distanță care ar 
fi egală cu înconjurul Pămîn- 
tului la Ecuator de 540 de ori. 
Reținind evenimentul, să urăm 
echipajului mare liniștită ! Pen
tru a-și îmbunătăți cît mai mult 
performanța !

Ghidon
contra...
ghidon!

Ce se întimplă cind se tampo
nează două mașini aflate in vi
teză 1 Răspunsul, credem, se 
subințelege. Iată insă că, și in 
cazul in care se ciocnesc două 
biciclete el nu diferă prea 
mult. Un asemenea accident 
s-a petrecut, intr-una din zilele 
trecute, in comuna Bucerdea 
Vinoasă (Alba). Urmările lui au 
fost tragice : unul dintre bi- 
cicliști — Nicolae lancu, in virstă 
de 20 de ani — a decedat, iar 
celălalt — loan Deheleanu, de 
38 de ani — a fost grav rănit. 
Cauza accidentului ? Neatenția. 
De unde se vede că, dacă ghi
doanele sint ghidate la intimpla- 
re, nici două biciclete nu au loc 
sd treacă una de alta pe șosea I

Soră sau
dof toroaie ?

Doina Maganu, soră la dispen
sarul medical din Leșul Ursului 
(Suceava), a fost solicitată de 
către minerul Gheorghe Urdă 
să-i aplice fiicei sale în virstă 
de aproape 3 ani un tratament 
contra unor arsuri. Fără să stea 
prea mult pe gînduri, ea a in
dicat ca fetița să fie tratată cu... 
un leac băbesc: ulei comestibil 
amestecat cu sare de bucătărie. 
Chiar dacă o asemenea prescrip
ție era cam tot una cu încer
carea de a stinge focul cu... 
benzină ! In urma acestui „tra
tament", plăgile provocate de 
arsuri s-au extins și, dacă nu era 
întrerupt Ia timp de către me
dic, putea fi fatal. Așteptăm 
acum să vedem cum va omologa 
direcția sanitară județeană 

I asemenea leac.

La mica
ciupeală

un

Nu de mult, Oficiul de prețuri 
și U.J.C.M. Satu-Mare au e- 
fectuat un sondaj prin unită
țile cooperativei „Igiena" din 
localitate. O primă constata
re : in numeroase frizerii și 
unități de coafură se per
cepeau tarife mai mari de- 
cit cele legale. Unele — „din 
greșeală" (!?); altele — pe ba
za unei decizii care era de doi 
ani anulată ! In plus, un mare 
număr de bonuri completate in
descifrabil sau fără specificarea 
prestațiilor efectuate atesta că 
meșterii respectivi obișnuiau 
„să tundă" nu numai clienții, ci 
și cooperativa. De altfel, in zi
lele controlului, încasările au 
crescut considerabil. Să fi ținut 
oare, neapărat, conducerea coo
perativei să ridice... rentabilita
tea sondajului ? Oricare ar fi 
situația, credem că organele de 
resort vor avea grijă să-și în
caseze și ea cele cuvenite pen
tru partea sa de contribuție la o 
asemenea paradoxală balanță fi
nanciară.

După
„ospita<
litate"

Sosit din Pitești în Capitală 
cu diverse treburi, Florin Marin 
se afla în căutarea unui loc la 
hotel. A întîlnit însă în gară un 
„binevoitor", pe Constantin Si
ma, de profesie vopsitor auto, 
domiciliat în strada Escalei 65. 
Acesta s-a oferit să-l găzduiască 
Ia o mătușă a sa. Credul, că
lătorul l-a urmat în cartierul 
Andronache. In realitate însă, 
Constantin Sima, infractor re
cidivist, avea intenția să-l je
fuiască. Și, într-adevăr, intrînd 
în pădurea Andronache a pro
cedat... ca-n codru, jefuindu-1 
sub amenințarea cuțitului. Iden
tificat de organele de miliție, 
infractorul a fost recent judecat 
Ia Tribunalul municipal Bucu
rești. In urma sentinței pronun
țate, i s-a asigurat o „cazare" 
de cinci ani la închisoare.

Rubrică
Dumitru
Gheorghe DAVID 
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pagina economică
ÎN CINSTEA 
ANIVERSĂRII 

SEMICEN
TENARULUI 
PARTIDULUI

Rezultate remarcabile
în îndeplinirea planului 
și a angajamentelor

ÎN INDUSTRIA 
JUDEȚULUI TIMIȘ

TIMIȘOARA (corespondentul 
„Scînteii", Ioana Cezar). Oame
nii muncii din județul Timiș — 
români, germani, maghiari, sîrbi 
și de alte naționalități — întîm- 
pină gloriosul semicentenar al 
partidului cu realizări de seamă 
în îndeplinirea angajamentelor 
pe care și le-au asumat în în
trecerea pe 1971. Astfel, angaja
mentul de a realiza pină la 8 mai 
o producție marfă industrială 
peste plan în valoare de 70 mi
lioane lei a fost îndeplinit și 
depășit. întreprinderile din acest 
județ au dat peste sarcinile de 
producție 500 tone laminate fi
nite pline, aproape 10 000 kW 
motoare electrice, 800 000 cără
mizi și blocuri ceramice, 2 200 
mc prefabricate din beton, 800 
mc cherestea de fag, 13 700 mp 
furnire, 28 200 mp țesături, 4 600 
bucăți tricotaje, încălțăminte în 
valoare de 3.6 milioane lei, 135 
tone mase plastice și rășini sin
tetice, precum și importante 
cantități de alte produse.

TN ÎNTREPRINDERI 
SUCEVENE

SUCEAVA (corespondentul 
„Scînteii", I. Manea). Prin efor
turile depuse pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor din ac
tualul cincinal și a angajamen
telor mobilizatoare asumate în 
întrecerea socialistă declanșată 
în cinstea semicentenarului par
tidului, oamenii muncii din în
treprinderile industriale ale ju
dețului Suceava au obținut noi 
și însemnate succese : astfel, de 
la începutul anului și pînă în 
prezent s-au produs, peste plan, 
în contul angajamentului luat 
în cinstea gloriosului jubileu, 
11 300 mc lemn de celuloză, 7 600 
mc cherestea de rășinoase și fag, 
16 000 tone barită, 680 tone celu
loză, 140 tone hîrtie și multe 
alte produse. De asemenea, fo
losind la maximum timpul bun 
de lucru, forestierii au reușit să 
fasoneze, peste plan, circa 80 000 
mc bușteni, ceea ce a permis 
desfășurarea normală a procesu
lui de producție în unitățile pre
lucrătoare ale industriei lemnu
lui, livrîndu-se beneficiarilor în 
contul angajamentului mobilă în 
valoare de 3 milioane lei.

LA GRUPUL INDUSTRIAL ( 
DE PETROCHIMIE 

BORZEȘTI
BACAU (corespondentul „Scîn

teii", Gheorghe Baltă). In între
cerea pe care o desfășoară în 
cinstea semicentenarului parti
dului, chimiștii de pe Valea 
Trotușului au înregistrat succe
se remarcabile. Exploatind >n 
mod rațional fiecare instalație, 
îmbunătățind zi de zi procesele 
tehnologice și generalizind ex
periența căpătată de-a lungul 
anilor, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii celor trei uzine care 
formează grupul industrial de 
petrochimie Borzești au reușit 
să îndeplinească, cu două săp- 
tămîni mai devreme, angaja
mentele asumate pină la ziua 
partidului. Față de cele 13 mili
oane lei cit prevedea angaja
mentul, ei au realizat pînă acum 
o producție suplimentară în va
loare de 15 335 000 lei. Au fost 
fabricate, peste angajamentele 
luate 416 tone sodă caustică, 406 
tone benzen, 147 tone detoxan, 
63 tone fenol. A fost depășit și 
angajamentul la export cu 
l 684 OflO lei valută.

ÎN INDUSTRIA 
JUDEȚULUI 

CARAȘ-SEVERIN
REȘIȚA. — (corespondentul 

„Scinteii", FI. Ciobanu) : Ca 
urmare a activității rodnice 
desfășurate de la începutul 
anului, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii din industria jude
țului Caraș-Severin au reușit să 
îndeplinească și să depășească 
încă de pe acum angajamentele 
luate în cinstea aniversării glo
riosului semicentenar. Astfel, 
angajamentul asumat la produc
ția globală industrială a fost 
realizat în proporție de 127.8 la 
sută. în unități fizice, depășirile 
înregistrate s-au materializat în 
149 tone cocs metalurgic, 489 
tone fontă. 1 332 tone oțel, 2 890 
tone laminate finite, 583 tone 
fier conținut în producția de1 mi
nereu de fier marfă, 296 tone 
cărbune extras, 757 mp cheres
tea și altele. în același timp, în 
toate întreprinderile industriale 
din județ s-au obținut rezulta
te superioare în ceea ce pri
vește îmbunătățirea calității 
produselor, reducerea cheltuieli
lor de producție și creșterea 
productivității muncii.

LA COMBINATUL 
SIDERURGIC 

DE LA HUNEDOARA

DEVA (corespondentul „Scîn
teii", S. Ionescu) : Entuziasmul 
cu care oamenii muncii din ju
dețul Hunedoara întîmpină se
micentenarul partidului nostru 
este marcat de rezultate deose
bite și la combinatul siderurgic 
de la Hunedoara. Ca de obicei, 
oțelarii se află și de această 
dată in fruntea realizărilor. In- 
tensificîndu-și eforturile pentru 
creșterea indicilor de utilizare 
a cuptoarelor, ei au elaborat de 
la începutul anului și pină in 
prezent 10 600 tone oțel Mar
tin și electric peste sarcinile de 
plan, depășind astfel angaja
mentul luat in cinstea semicen
tenarului partidului cu 600 tone 
oțel. Totodată, în primul tri
mestru al acestui an au fost ob
ținute economii suplimentare la 
prețul de cost de peste 5 mili
oane lei.

ÎN UNITĂȚILE 
INDUSTRIALE DIN 

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

TÎRGOVIȘTE (corespondentul 
„Scînteii", Constantin Soci). 
Colectivele de oameni ai mun
cii din industria județului Dîm
bovița s-au angajat ca în cin
stea semicentenarului partidu
lui să realizeze o producție su
plimentară în valoare de 20 mi
lioane lei. După numai trei 
luni, acest angajament a fost 
depășit cu 6 milioane lei și se 
prelimină ca pină la 8 mai a.c. 
să se realizeze în plus peste an
gajamentul inițial o producție 
în valoare de 14 milioane lei. 
In această privință, merită re
levat aportul însemnat adus de 
colectivul întreprinderii „Ci
mentul" din Fieni, care pînă la 
17 aprilie a.c. a produs supli
mentar 6 500 tone ciment, cu 
500 de tone mai mult față de 
angajamentul inițial, ca și cel 
al Exploatării miniere Șotînga, 
care a extras în plus, peste 
angajamentul inițial, 8110 tone 
de lignit. Rezultate remarca
bile au fost obținute și de co-, 
lectivul întreprinderii textile 
„Bucegi", unde angajamentul 
inițial de 20 000 mp țesături a. 
fost depășit cu 10 000 mp.

(Urmare din pag. I)

întreprinderi a dus Ia întîrzierea 
realizării echipamentului electric. 
Reacția s-a făcut imediat simțită în 
lanțul întreprinderilor colabora
toare. Finalul : uzina „23 August" 
nu a putut realiza două locomotive 
de 1 250 CP planificate în trimes
trul I a.c. și, în plus, dereglîndu-și 
programul de fabricație stabilit, a 
trebuit să lanseze în fabricație — 
devansat din perioadele următoare 
— un alt produs. Consecințele dere
glărilor în sistemul cooperării sînt 
și mai grave la Uzina mecanică din 
Cimpulung-Muscel, unde nu s-au pu
tut fabrica cîteva sute de autoturis
me de teren.

Dar între urmările negative ale 
nerespectării contractelor de coope
rare, înregistrarea de restanțe la 
producția finită nu e singura. Există 
încă multe altele. Dacă, bunăoară, 
sub aspect cantitativ obligațiile asu
mate sînt onorate, dar din punct de 
vedere calitativ produsele sau pie
sele nu corespund, planul de coo
perare poate fi considerat îndepli
nit ? Evident, nu. Pentru a putea fi 
incorporate în produsul finit, repe
rele sau subansamblele livrate uni
tăților colaboratoare trebuie să fie 
de cea mai bună calitate. în caz 
contrar, ritmul fabricației — care 
presupune asigurarea tuturor pie
selor ce concură la realizarea unui 
anume produs — este dereglat, sau 
în întreprinderea beneficiară se fac 
remedieri la piesele sau subansam
blele cu defecte de calitate. Or. ce 
înseamnă aceasta, se știe : mano
peră consumată în plus, mașini- 
unelte blocate pentru execuția unor 
lucrări neprevăzute, in final — pier
deri de capacități. Faptul că în luna 
martie a.c., la Fabrica de mașini- 
unelte și agregate din București s-au 
folosit 8 000 ore pentru remanierea 
unor piese turnate primite de la

ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA

PENTRU 0 PRODUCȚIE 
MARE DE PORUMB, 

LUCRĂRI DE
CEA MAI BUNĂ CĂLITĂ TE!

CONTRASTE

• Lipiți intii pereții

cu „Pelikanol"

Pe baza experienței dobîndite de 
unitățile agricole din județul Con
stanța Ia cultura porumbului — mai 
mulți ani consecutiv s-au obținut re
colte btine — mecanizatorii și țăranii 
cooperatori s-au angajat să obțină în 
acest an producții și mai mari: 12 000 
kg porumb boabe la hectar în cul
tură irigată și 4 500 kg la hectar în 
cultură neirigată.

Rezultatele bune obținute de coo
perativele agricole anul trecut, da
torate în bună măsură și modului 
exemplar în care s-a făcut semăna
tul, sint un îndemn de a face nu
mai lucrări de bună calitate și în 
această primăvară.

Cea mai bună agrotehnică a cul
turii porumbului ,.trece", cum se 
spune, prin cunoașterea efectivă a 
terenului, a fiecărei sole în parte. 
Aceasta — ne spune ing. Dan Șerbu, 
directorul Direcției agricole — exclu
de un „abecedar" agrotehnic stabilit 
de Ia centru, dar presupune, în a- 
celași timp, un efort colectiv din 
partea tuturor specialiștilor pentru 
asigurarea unui ritm normal și mai 
cu seamă a unei calități exemplare 
a lucrărilor. Noțiunea de calitate cu
prinde in mod obligatoriu și reali
zarea unei densități optime, anume 
circa 35 000—40 000 plante recolta- 
bile la hectar la neirigat și 60 000— 
65 000 plante recoltabile la hectar in 
cultura irigată, în funcție de hibrizii 
folosiți și nivelul la care a fost fer
tilizată fiecare solă in parte. Pentru 
a se obține o densitate optimă, direc
ția agricolă și specialiștii din unități 
urmăresc ca agregatele de semănat 
să se deplaseze cu viteza a doua a 
tractorului și să se asigure însămin- 
țarea completă a capetelor de lan în 
direcția rîndurilor pentru a nu fi

tăiate plantele Ia executarea prașîlei 
mecanice. Tov. director general afir
ma că în condițiile unui timp normal 
semănatul porumbului se va încheia 
cel tîrziu pe 23 aprilie, adică în 
timpul optim.

Intr-adevăr, constatările făcute pe 
teren îndreptățesc, în cea mai mare 
măsură, această apreciere. în cele 
mai multe locuri se muncește cu răs
pundere, se fac lucrări de bună ca
litate. Un prim argument. Mai multe 
cooperative, printre care acelea din 
Ciocîrlia de Sus, Miorița, Hîrșova și 
altele au însămințat, în cursul zilei 
de vineri, ultimele suprafețe cu po
rumb. în cooperativele agricole de
servite de stațiunea pentru mecani
zarea agriculturii din Adamclisi vi
teza. zilnică de lucru planificată se 
realizează și se depășește. Astfel, pe 
data de 14 aprilie ea a fost.de 350 ha, 
iar pe 15-aprilie — de 365 ha față 
de 340 ha planificat. „în felul acesta 
— arată ing. Vasile Domnel, șeful 
serviciului înti-eținere și reparații al 
stațiunii — există condiții ca în cinci 
zile să terminăm de semănat cele 
3120 ha planificate cu porumb".

La Comana, inginerul-șef al coo
perativei de producție, Onisim Cu- 
ciureanu, a împărțit cele 800 ha cul
tivate anul acesta cu porumb în 
nouă sole. Pe fiecare dintre ele s-au 
aplicat lucrări de întreținere diferen
țiate. Două sau trei discuiri, dar nea
părat una înaintea agregatelor de 
semănat. Toți cei șase șefi de echipă, 
împreună cu mecanizatorii, lucrează 
la semănat. S-a hotărît o densitate 
de 45 000 plante recoltabile la ha. Cu 
această densitate, in 1969 cooperato
rii din Comana au obținut 7 086 kg 
porumb boabe la ha. Aplicarea unor 
doze sporite de îngrășăminte chi-

Aspect din secția cuptoare a Uzinei de prelucrare a aluminiului din Slatina 
Foto : S. Cristian

uzina „23 August" din Capitală, la 
care, în timpul prelucrării meca
nice, au apărut defecte ascunse — 
irosindu-se o treime din capacitatea 
secției de uzinare a mașinilor uni
versale — credem că reprezintă un 
caz concludent în acest sens.

De fiecare dată, cind nu se a- 
chită în întregime de obligațiile asu
mate prin contractele de cooperare, 
furnizorii în culpă fac uz de un 
întreg arsenal de explicații. Insufi
cienta capacitate de producție a unor 
secții, dificultățile datorate neprimi-

din urmă se dovedesc „prea mici", 
nu e vorba de altceva decît de o 
folosire necorespunzătoare a mași
nilor și instalațiilor, a forței de 
muncă. Atunci cînd indicele de uti
lizare a mijloacelor fixe oscilează 
între 40—70 la sută din timpul de 
lucru disponibil, cînd generalizarea 
schimbului trei este privită în di
ferite uzine constructoare de mașini 
ca un obiectiv de perspectivă, cum 
poate fi invocată lipsa capacităților 
de producție ? Cit privește lipsa sau 
calitatea scăzută o unor materii pri-

CONTRACTELE
DE COOPERARE...

rii la timp a unor materii prime 
și materiale sau lipsa forței de mun
că calificate sint argumentele cel 
mai ades vehiculate de o serie de 
uzine constructoare de mașini pen
tru a justifica restanțele în livrări 
către beneficiarii lor. Cert este că, 
în cele mai multe cazuri, explica
țiile pentru neîndeplinirea obligații
lor din contractele de cooperare 
nu au acoperire. Sarcinile de plan se 
stabilesc în funcție de contractele de 
livrare încheiate și de capacitățile 
de producție existente. Dacă acestea

me și materiale, aici lucrurile sînt 
la fel de clare : dacă legea contrac
telor economice este corect aplicată, 
dacă nu se manifestă „înțelegere" 
față de acei furnizori care își în
calcă obligațiile, rezultatul este sigur 
— și anume, primirea la vreme a 
materialelor contractate, în cantită
țile și structura necesară. „Secre
tul" realizării ritmice a planului de 
producție nu e deci altul decît exi
gența atît față de activitatea proprie, 
cit și in ce privește îndeplinirea 
obligațiilor de către partenerii de 
contract.

Este limpede pentru oricine : și 
toleranța, și aplicarea riguroasă a 
reglementărilor dintr-un domeniu 
sau altul au o caracteristică comu
nă — ambele se propagă in lanț. 
Numai că rezultatele obținute sint 
diferite. în ultimul caz — îndepli
nirea întocmai a sarcinilor de plan ; 
în primul — situația inversă. Că 
este absolut necesară respectarea 
strictă a disciplinei de plan ne de
monstrează cum nu se poate mai 
bine cazul uzinei „Steagul roșu" 
din Brașov. Modul defectuos în care 
această întreprindere și-a îndepli
nit in primul trimestru a.c. obliga
țiile față de unele dintre unitățile 
cu care are relații de cooperare s-a 
întors ca un bumerang chiar împo
triva ei : pentru că ea era uzina afla
tă la capătul lanțului de fabrici le
gate prin firul colaborărilor.

Sînt create condiții pentru ca 
mecanismul relațiilor de cooperare 
interuzinală să funcționeze mult 
mai bine decit pină acum. Cînd 
spunem aceasta, avem în vedere, în 
primul rind. planurile judicioase de 
producție, cunoscute din vreme, și 
în al doilea rind, existența la înde- 
mîna fiecărei centrale industriale, 
a fiecărei uzine, a unui instrument 
de mare importanță și eficiență 
economică — legea contractelor. 
Plecind de la asemenea premise 
favorabile, factorii de răspundere 
din fiecare unitate de producție tre
buie să le utilizeze cu pricepere 
organizindu-și în așa fel producția 
îneît să asigure livrarea promptă, la 
timp și de bună calitate a pieselor, 
subansamblelor și produselor prevă
zute in contractele de cooperare. 
Renunțarea la practica justificărilor 
și a acuzațiilor reciproce și instau
rarea unui climat de maximă res
ponsabilitate, de ordine și disciplină 
in relațiile dintre unitățile colabora
toare sînt rigorile cărora trebuie să 
i se subordoneze neîntîrziat activi
tatea din fiecare uzină și centrală 
industrială.

mice de cel puțin 120 kg substanță 
activă la ha ne va asigura, preci
zează inginerul-șef al cooperativei, o 
producție de cel puțin 7 000 kg 
porumb la ha, adică mai mult decît 
angajamentul luat in acest an. La 
cooperativa agricolă de producție 
Chirnogeni, care va cultiva peste 1 800 
ha cu porumb, pe una din tarlale am 
văzut la lucru o semănătoare neobiș
nuită. Tov. Ion Istrate. secretarul co
mitetului comunal de partid, ne-a 
explicat că este vorba despre inova
ția mecanizatorilor din localitate, ge
neralizată pe toată raza consiliului 
intercooperatist, format din coopera
tivele agricole de producție Chirno
geni, Plopeni și Credința. Ea constă 
din atașarea la semănătoarea SPC-6 
a buncărului de sămință de la se- 
mănătorile SU-29. în felul acesta, o 
dată cu semănatul se administrează 
și dozele de îngrășăminte chimice pe 
rinduri, eliminindu-se o operație su
plimentară.

Inginerul șef al cooperativei, Con
stantin Obertas, lucrează acum 12 ore 
pe zi in cimp. La fel ca și mecani
zatorii. Urmărim în fiecare clipă ca
litatea lucrărilor — ne spune ingi
nerul șef. Sîntem martorii unei de
cizii de moment pe o solă din preaj
ma complexului zootehnic situat în 
preajma comunei. S-a hotărît aplica
rea unei discuiri suplimentare în di
recția rîndurilor de semănat, deoa
rece terenul nu era, după cele două 
discuiri făcute, bine mărunțit. în 
urma acestei lucrări, cu avizul ingi
nerului șef, cele două agregate de 
semănat au trecut imediat la lucru.

La cooperativa agricolă de pro
ducție din Cobadin, ing. Vasile Mari
nescu ne-a înfățișat alt aspect pri
vind preocuparea specialiștilor pen
tru asigurarea unei calități optime a 
lucrărilor de semănat. Aici, celor 
șase agregate de pregătire a terenu
lui, li s-au atașat cite o bară meta
lică pentru nivelare. Această adap
tare completează eforturile depuse 
de către mecanizatori pentru reali
zarea unei adîncimi și densități uni
forme de plante la ha. Am subliniat 
doar aceste cîteva fapte de muncă 
din campanie la care se pot adăuga 
multe altele. Ele atestă seriozitatea 
cu care au fost pregătite și se desfă
șoară acum însămințările.

în raidul nostru am întîlnit și o 
serie de situații care dovedesc că in
dicațiile bune ale direcției generale 
agricole județene se aplică in 
multe locuri ciunitit, ceea ce ar 
putea influenta negativ viitoa
rea producție. Pe o tarla a 
cooperativei agricole de uroducție 
„Timpuri noi" din satul Movila Ver
de lucrau două agregate de semănat. 
Din dispoziția de lucru dată tracto
ristului Ion Stoica, cu care am stat 
de vorbă, rezultă că inginerul coope
rativei i-a indicat asigurarea unei 
densități de 84 000 (? !) boabe la 
hectar în condiții de neirigat. La 
recenta consfătuire pe țară pri
vind cultura porumbului, care s-a ți
nut la Constanța și la care au par
ticipat marea majoritate a specialiș
tilor din județ, s-au demonstrat nece
sitatea și posibilitatea asigurării încă 
de la semănat a densității optime de 
plante recoltabile, prin aceasta evi- 
tindu-se un important volum de lu
crări pentru rărit o dată cu lucrările 
de întreținere.

Arătam că unitățile din cadrul con
siliului intercooperatist Adamclisi au 
demarat bine în această campanie. 
Iată că, deși în următoarele 2 zile se 
vor termina de semănat suprafețele 
de porumb neerbicidat, se prevede o 
întrerupere a semănatului cu conse
cințe previzibile pentru soarta pro
ducției. deoarece pentru circa 700 de 
hectare de la cooperativele Șipote, 
Pietroșani. Zorile și Pietreni, care 
trebuie erbicidate concomitent cu se
mănatul, nu s-au asigurat încă erbi- 
cidele necesare. De la baza de apro
vizionare nr. 13 Ovidiu se dau asi
gurări liniștitoare că toate cantitățile 
de erbicide vor fi livrate necondițio
nat pină la sfirșitul trimestrului II. 
Atunci însă ele nu vor mai fi de 
folos. întrucît trebuie să fie încor
porate în sol o dată cu semănatul 
pentru a avea efect. De aici rezultă 
și alt neajuns. Pentru cele 700 ha de 
porumb, cooperativele respective nu 
și-au planificat forță de muncă nece
sară executării lucrărilor de întreți
nere — folosirea erbicidelor elimi- 
nind această operație — motiv pentru 
care n-au fost luate a se lucra în 
acord global de către cooperatori. 
Iată de ce este necesar ca baza de a- 
provizionare să asigure în cel mai 
scurt timp cantitatea de erbicide ne
cesară.

Mai sînt și alte aspecte care ar 
putea impieta obținerea unor pro
ducții mari. Unele se referă la fap
tul că nu s-au aplicat udări de a- 
provizionare pe terenurile destinate 
porumbului în regim irigat. Acum 
este prea tîrziu pentru a se tace a- 
ceastă operație. Dar pentru a nu se 
pierde umiditatea din sol este nece
sar ca terenurile pregătite să fie 
semănate în aceeași zi. Rezolvarea 
eu operativitate a acestor neajunsuri, 
întărirea controlului din partea 
specialiștilor cît și spiritul de 
răspundere cu care se lucrează în 
majoritatea cooperativelor agricole 
reprezintă garanția obținerii în acest 
an a unor recolte, mari de porumb 
in județul Constanța.

Radu APOSTOL 
Aurel PAPADIUC

Cu doi ani in urmă 
întreprinderea de va
lorificare a cerealelor 
Dîmbovița a contrac
tat cu întreprinderea 
de construcții și mon
taje din același județ 
execuția a două maga
zii, una la Nucet și 
alta la Ghergani. După 
felul în care demara
seră lucrările, toată lu
mea era mulțumită și 
se părea că respecta
rea termenului de pre
dare stipulat în con
tract era floare la ure
che. Iată însă că ajunși 
dincolo de centura con
strucției, constructorii 
au amețit și... au cobo- 
rit de pe schele, lă- 
sînd lucrarea baltă. 
Cică soluția prevăzută 
pentru acoperiș nu ar ■ 
fi, chipurile, ușor de 
realizat in termen, dar 
în schimb au ei niște 
propuneri una și una. 
Bine, au zis beneficia
rii. faceți cum vreți 
voi, numai să iasă 
treaba bună și la timp. 
Ce-i drept, la timp a 
fost ea gata, cît pri
vește însă calitatea lu
crării... e destul să 
arătăm că la Nucet, 
după vreo lună, cele 
două părți laterale ala 
magaziei s-au despi
cat.

Specialiștii convocațl 
de urgență la fața lo-

cului — ne scrie cores
pondentul nostru C. 
Soci — au stabilit aba
teri flagrante de la 
proiect. In locul centu
rilor din beton armat, 
s-au folosit cărămizi, 
certificatele de calita
te pentru materialele 
folosite lipseau cu de- 
săvîrșire etc. Ca urma
re, întrucit lucrarea 
executată nu prezenta 
garanții suficiente de 
rezistentă și stabilita
te, s-a interzis accesul 
în interiorul construc
ției pentru a se evita 
eventualele accidente.

Credeți cumva că. 
s-au luat măsuri pen
tru recuperarea pagu
belor sau remedierea 
lucrării ? Nici gînd de 
așa ceva. Deocamdată, 
atît beneficiarul cît 
constructorii sînt ocu
pați cu expedierea de 
adrese, minute, cu 
constituirea a tot felul 
de comisii pentru a 
stabili cine este vino
vatul. Lucru extrem 
de dificil, pentru că, 
vedeți bine, in magazii 
nu se poate intra. Dacă 
se dărîmă cumva peste 
cei puși să verifice ? 
O soluție ar fi, totuși: 
întîi să se lipească pe
reții cu pelikanol si 
apoi să intre și comi
sia. Dv. vedeți și alte 
soluții ?

• Costița pe fasole

Si

se plimbă cu trenul
Nu rareori benefi

ciarii din țară au re- 
turnat pe adresa Fa
bricii de conserve de 
legume și fructe din 
Tulcea importante can
tități de produse pen
tru calitate neco
respunzătoare. Recent
— cum a constatat co
respondentul nostru 
județean, T. Oancea
— pe adreSa întreprin
derii s-au primit, refu
zate, 60 000 de cutii de 
costiță cu fasole. Alte 
60 000 de cutii din a- 
celași produs urmează 
să facă cale întoarsă 
de la beneficiari la 
producător. După cum 
se vede, costița pe fa
sole și-a găsit ocupație

• Vremea

inedită — a devenit 
costiță călătoare. Zeci 
de mii de cutii de con
serve din carne de porc 
cu fasole au aceeași 
soartă.

Valoarea refuzurilor 
din ultima vreme, su
portate de fabrica pro
ducătoare, pare să se 

' ridice — potrivit unor 
calcule ce nu sînt de
finitive — la circa 
300 000 lei. Așa stînd 
lucrurile, ce o fi fă- 
cînd compartimentul 
C.T.C. din cadrul fabri
cii amintite ?

Neglijența, chiar con
servată. costă cam 
scump. Rămîne de vă
zut însă cine o va su
porta pînă la... ultimul 
bob.

trece,
stivele rămin

Locuitorii din comu
na Ileana, județul Il
fov, o localitate cu 
mulți salariați, situată 
nu departe de Capita
lă — relevă corespon
dentul nostru Florea 
Ceaușescu — erau a- 
provizionați cu legume 
și fructe de un chioșc 
al cooperativei agri
cole. In urmă cu 
aproape un an, I.L.F.- 
ul, actualul centru 
de legume și fruc
te din Brănești, a dat 
„sfoară" în comună că 
de această problemă 
se va ocupa numai el. 
A promis să facă o 
aprovizionare cu legu
me și fructe din abun
dență și în sortimen
te variate. în acest 
scop a stabilit con-

struirea unul chioșc 
modern, in centrul co
munei. Nu mult după 
aceea a sosit un auto
camion care a adus 
materiale pe care oa
menii le-au descărcat 
la marginea unui șanț. 
Materialele au rămas, 
dar camionul cu oa
menii s-au făcut nevă- 
zuți. Totuși, locuitorii 
comunei trăiau cu spe
ranța că problema se 
va rezolva. Speran
ță zadarnică. De a- 
tunci a trecut aproa
pe un an și totul a ră
mas baltă, 
că în loc 
salariații 
Ileana au 
materiale.
trece, și stiva rămîne...

Așa se face 
de legume, 
din comuna 
o stivă de 
Și vremea

• Ofilindu-se de dor,

plinge-n

noapte-un aspersor
Suprafețele irigate 

din agricultură sporesc 
în fiecare an cu sute 
și mii de hectare. Așa 
cum este și firesc, 
o dată cu ele se înmul
țesc și utilajele nece
sare ploii artificiale, — 
respectiv aspersoarele. 
Avantajul acestora este 
evident — și, ca urma
re, ele sînt intens soli
citate. Asemenea co
menzi — făcute ferm 
— au venit și din par
tea cooperativelor a- 
gricole din județul 
Olt. încă din 1969. Co
manda s-a făcut, anul 
a trecut ...dar unele u- 
nități n-au ridicat nici 
măcar vreun aspersor 
din cele prevăzule. 
Este cazul cooperative
lor agricole Studina, 
care n-au preluat de la 
baza de aprovizionare 
Găneasa 10 aspersoare 
de tipul APT 4 M ; 
Greci 5, Brîncoveni 
2, Vulturești 2 etc. 
Semnalăm situația cu 
atît mai mult cu cit 
nici în acest an nu a 
fost preluat nici un as-

persor. în baza de a- 
provizionare de la Gă
neasa sint, nici mai 
mult, nici mai puțin 
...de 100 aspersoare
care, împreună cu ce
lelalte utilaje de iriga
ție neridicate, fac ca 
stocurile supra-norma- 
tive să crească cu a- 
proape 10 milioane lei, 
îngreunînd totodată a- 
provizionarea cu alte 
materiale. Tovarășii 
din conducerea bazei 
au început să caute... 
redistribuirea lor. 
(S-au găsit clienți pen
tru 20 de agregate de 
aspersiune care ur
mează să fie expedia
te la Huși). Se zice — 
mai mare minunea ’ 
— că sărmanele asper
soare au început să 
stropească, chiar nera
cordate la pompe. Dar 
stropesc nu cu apă, ci 
cu lacrimi. Plîng de 
dorul cooperativelor. 
Nu se înduioșează 
vreun gospodar din 
consiliile de conducere 
ale respectivelor coo
perative ?

fost.de
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SPRE O INTEGRARE 
MAI FERMA

ALICEELOR DE SPECIALITATE 
IN SISTEMUL

încheierii studiilor, pregătindu-se în 
prezent pentru examenul de bacalau
reat și cel de calificare profesională. 
Evenimentul impune o retrospectivă 
a condițiilor in care a avut loc pre
gătirea acestor tineri, a măsurii în 
care conținutul planurilor și progra
melor de învățămint ale liceelor de 
specialitate corespund necesităților o- 
biective ale conturării unui profil 
profesional adecvat cerințelor econo
miei naționale. în privința liceelor 
economice, o asemenea retrospectivă 
este înlesnită de faptul că primele 
două promoții de absolvenți și-au 
confruntat direct, la locurile de mun
că, cunoștințele dobîndite cu cerin
țele practicii, ale vieții.

După cum se știe, în ultimul timp, 
Ia recomandarea directă a conducerii 
partidului, au fost rezolvate o se
rie de sarcini privind stabilirea 
judicioasă a conținutului și ponderii 
culturii generale și de specialitate, 
în planurile și programele de invă- 
țămînt s-au operat o seamă de per
fecționări, de modernizări, cerute de 
progresul tehnic. Ca urmare, liceele 
de specialitate și-au consolidat un Ioc 
important în sistemul nostru de învă
țămint post-general, ca principală 
sursă de cadre cu pregătire medie 
pentru toate ramurile economiei na
ționale. Specificul lor — formarea 
unei calificări profesionale concrete, 
concomitent cu diploma de bacalau
reat — se bucură de o largă apre
ciere și adeziune din partea tinere
tului, care participă în număr din 
ce în ce mai mare la concursul de 
admitere. în acest an școlar func
ționează 181 de licee industriale, a- 
gricole, economice, sanitare, în care 
peste 82 000 de elevi se pregătesc în 
aproximativ 65 de specialități, față 
de 163 de unități, cu 25 303 elevi în 
anul lor de debut.

Nu-1 mai puțin adevărat însă că pe 
agenda de lucru a liceelor de specia
litate — industriale, îndeosebi — se 
află încă o seamă de probleme care 
nu și-au găsit o rezolvare deplin 
corespunzătoare. Semnalam, la cîtva 
timp după deschiderea prezentului an 
școlar, în paginile ziarului, că tine
rii din această primă promoție de 
absolvenți ai liceelor industriale nu 
au încă o perspectivă clară a ceea 
ce vor avea de făcut în producție, a 
cerințelor concrete ale locului de 
muncă în producție. Menționam 
și dificultățile întîmpinate la în
cadrarea în producție de prima pro
moție a liceelor economice, tocmai 
din cauza unor asemenea întîrzieri 
în stabilirea cu exactitate a coordo
natelor principale ale activității pro
fesionale ulterioare. Din păcate, a- 
ceastă problemă fundamentală se află 
înscrisă și acum pe agenda sarcinilor 
nerezolvate încă. Conducerile liceelor 
așteaptă instrucțiuni lămuritoare 
de la Ministerul învățămîntului, 
pentru a răspunde, la rîndul lor, în
trebărilor justificate ale acelor ab
solvenți — care nu-și vor continua 
studiile în învățămintul superior — 
aflați la mai puțin de trei luni de 
încheierea studiilor și întîlnirea cu 
primul lor loc de muncă. Nu s-au 
stabilit, cu rare excepții, contacte cu 
întreprinderi și centrale de profil 
pentru a afla cerințele reale de ca
dre, în vederea apropiatei integrări 
în producție a noilor absolvenți ; ce 
e drept, nici întreprinderile nu s-au 
grăbit să solicite liceelor pe noii ab
solvenți. Și cît de folositor ar fi fost 
un astfel de contact prealabil, încă 
din timpul stagiului de practică din 
ultimul an școlar, pentru a corela 
pregătirea tehnică și practică a ele
vilor cu specificul și exigențele de 
muncă din unitățile unde cei mai 
mulți dintre ei vor lucra după ter
minarea studiului liceal !

Incontestabil, experiența unei pri
me promoții de absolvenți oferă li
ceelor de specialitate o bază certă 
pentru reale măsuri de optimizare a 
procesului de instruire practică a 
viitoarelor promoții de elevi. Aceasta 
a fost și opinia celor mai mulți par
ticipant! la o recentă ședință de lu
cru cu directorii acestor licee, orga
nizată de Ministerul învățămîntului, 
menită să analizeze și șă dezbată 
proiectul planului de învățămint, mo
dalitățile de perfecționare a instru
mentelor de lucru ale cadrelor di
dactice din aceste licee. în acest con-; 
text, am reținut faptul că cele mai 
multe observații și propuneri ale 
profesorilor și specialiștilor s-au re
ferit la capitolul pregătirii practice 
a elevilor, lucru cît se poate de fi
resc, dacă ne gîndim la destinația 
directă — pentru producție — a ab
solvenților și la repetatele semnale 
critice, făcute și în presă, cu privire la 
deficientele existente în organizarea 
instruirii practice a elevilor, în pro
cesul de însușire a meseriei de pro
fil, în contactul lor cu producția în 
timpul școlarității.

Cerința unei cît mai realiste și efi
ciente desfășurări a pregătirii prac
tice aplicative din profilul liceului 
de specialitate este susținută, cu ar
gumente concludente, și într-o serie 
de scrisori, pe care cadre didactice 
de specialitate din aceste licee le-au 
adresat redacției. Astfel, ing. loan 
Boldan, profesor la liceul industrial 
din Arad, relevînd pe bună dreptate 
că „eficiența procesului de instruire 
practică nu este hotărîtă numai de 
factorul timp, ei și de felul cum el 
este folosit și la ce anume, iar con
ținutul practicii se cere diferențiat 
in funcție de profilul meseriei", pro
pune o mai chibzuită distribuire a 
timpului destinat instruirii practice 
pe parcursul anilor școlari, extinde
rea activității elevilor în atcliere- 
școală cu plan de producție, în care 
să se îmbine învățarea meseriei cu 
prestarea unei munci productive etc. 
Specialiști de la licee de industrie u- 
șoară au sugerat ca planurile și pro-

ficient de elastice pentru a permite 
unele schimbări „din mers" la soli
citările producției, ale progresului 
tehnic, să fie mai atent corelate cu 
cerințele intreprinderilor privind ca
drele medii cu o anume pregătire. 
După cum, o preocupare activă, ini
țiativă și mobilitatea în amenajarea 
și dotarea — și mai ales autodotarea 
— atelierelor și laboratoarelor sint e- 
lemente fără de care optimizarea 
procesului de pregătire practică este 
greu de conceput.

Am reținut, în aceeași ordine de 
idei, opinia prof. Simion Țuligă, din 
Rîmnicu Vîlcea, care consideră că, 
dincolo de grija de a aprecia și doza 
judicios ponderea cunoștințelor de 
cultură generală necesare și obliga
torii în pregătirea unui absolvent al 
liceului de specialitate, în compara
ție cu liceul de cultură generală, fo
rurile de învățămint au datoria să 
asigure ca in funcție de profilul li
ceului, predarea unor discipline de 
cultură generală să capete un mai 
pronunțat caracter aplicativ, direct 
legat de pregătirea de specialitate a 
elevilor. Este cazul economiei poli
tice în liceele economice care, după 
cum apreciază corespondentul nos
tru, deși dispune de un fond mai 
mare de ore decît în liceele de cul
tură generală, nu se predă diferen
țiat și nu asigură elevilor baza 
științifică a însușirii disciplinelor pe 
profil — contabilitatea, organizarea 
și planificarea industrială, statistica, 
finanțele. Tot astfel, se propune or
ganizarea unor centre școlare econo
mice care să pregătească economiști 
cu studii medii pentru toate ramurile 
economiei naționale. Existența unor 
unități școlare puternice ar avea a- 
vantajul de a concentra o dotare teh- 
nico-didactică și de a o folosi cu 
chibzuință, ar evita fărîmițarea ne
justificată a catedrelor și a determina 
stabilitatea cadrelor didactice etc.

Cadrele didactice din liceele de 
specialitate, specialiștii din producție 
oferă, după cum se vede, opinii și su
gestii de perfecționare a pregătirii 
practice, a condițiilor în care aceasta 
se desfășoară, demne de o cercetare 
atentă din partea Ministerului învă- 
țămîntului, a forurilor sale de resort, 
cu atît mai mult cu cît exprimă re
zultatele unei experiențe practice, in
teresul pentru perfecționarea pregă
tirii profesionale a tineretului în pas 
cu cerințele vieții, ale producției. 
Iar definirea intr-un spirit realist și 
eficient a conținutului și modalități
lor pregătirii practice a elevilor din 
liceele de specialitate este cu atît 
mai necesară cu cît, corespunzător 
dezvoltării economiei noastre națio
nale, in anii acestui cincinal și in per
spectivă se preconizează o lărgire 
substanțială a rețelei liceelor de 
specialitate, corelată cu o mai ra
țională amplasare teritorială, cu o 
diversificare adecvată a profilului de 
pregătire profesională a elevilor.

Florica DINULESCU

— Opriți-vă 2—3 zile în comuna 
noastră și ne veți cunoaște mai bine 
— ne-a invitat doctorul Roșea Remus 
Corioian, directorul spitalului din 
Rucăr. Alți oameni, alte obiceiuri ca 
in urmă cu ani. Sintem in prezent 
circa 6 500 de locuitori. Avem sute de 
case noi, spital. librărie, hotel, res
taurante ; intr-un cuvînt un mic 
orășel. Un singur domeniu de acti
vitate continua să bată pasul pe loc : 
cultura. Eram' cu toții conștienți de 
aceasta și ne străduiam, cu rezultate 
mai mult sau mai puțin încuraja
toare. să găsim soluția revirimentu
lui. Așa a apărut aici la noi. ca un 
rezultat firesc al procesului de ma
turizare petrecut în cultura de masă, 
acea inițiativă capabilă să determine 
schimbările pe care le doream în 
domeniul cultural. Și la 21 ianuarie 
în acest an, a luat ființă pentru pri
ma dată în țară, în anii noștri, o aso
ciație culturală, care a primit nu
mele unui fiu iubit al plaiurilor 
cîmpulungene : „Ion Barbu".

Scurtul istoric al asociației cultu
rale din Rucăr. povestit de însuși 
președintele ei, este, de fapt, istoricul 
tuturor celor 5 asociații similare a- 
părute în ultimele luni pe harta ju- 

'dețului Argeș și care continuă în 
mod creator o tradiție ce s-a bucurat 
de o largă adeziune a maselor cu de
cenii în urmă. Iar dacă l-am repro
dus. am făcut-o neutru a marca de 
la bun început caracterul inedit al 
inițiativei : apariția nu prin hotărî- 
rea organelor județene sau centrale 
a unei noi forme de organizare, ci 
asocierea liber consimțită a unor lo
calnici, dornici de a pune pe baze 
noi întreaga viață spirituală a comu
nelor. expresie a adîncirii democra
tismului în țara noastră și pe planul 
culturii.

înființarea următoarelor asociații 
nu a fost o repetare mecanică a unei 
inițiale idei frumoase, ci o creștere 
în care perfecționările au și început 
să se producă. La loc de cinste stă 
fantezia și priceperea organizatori
lor. Afirmația poate fi verificată în 
detaliu.

La Rucăr, zonă vestită prin price
perea localnicilor în a lucra piese de 
port popular, asociația a luat legătura 
cu Cooperativa meșteșugărească din 
Cîmpulung și de cîteva săptămîni, 80 
de femei din sat lucrează acasă ii 
și fote pentru comerț. Tot aici, tradi
țiile muzicale vor fi continuate atît 
printr-o sărbătorire a 75 de ani de 
existență a corului, cit și prin inau
gurarea unui concurs muzical anual, 
deschis tuturor elevilor din școlile 
medii din județ — și în viitor chiar 
din țară — intitulat „Floarea de stîn- 
că“. La Dragoslavele se preconizează 
sprijinirea extinderii unor ocupații do

8,45—

19,15
19.20
19,30
20,00
20.20

Șapte cal; Zestrea
FAVORIT — 9;
Șaptecai: CEN-

tv

cinema teatre
Manifestări consacrate

*

)

î

î i

ț 
ț
\

*

*

*
*

*

A

ț

ț

• Printre colinele verzi: PATRIA 
— 10; 13; 16; 18,45; 21,15.
• Zestrea domniței Ralu: LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20.45, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
Î Haiducii iul

omniței Ralu: 
12,30; 16; 19,30.
• Haiducii lut
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Trimis extraordinar: VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 18; 18,30;
20,45.
• Domiciliu conjugal: CAPITOL 
— 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• Mihal viteazul: LUMINA — 
9,45; 15; 19, ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15; 19, DRUMUL
SĂRII — 15; 19, FLOREASCA — 
15,30; 19,30.
• Butch Cassidy și Sundance Kid: 
SALA PALATULUI — 17,15 (seria 
de bilete — 3 614); 20,15 (seria de 
bilete — 3 635), BUCUREȘTI — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, MELO
DIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30;
20,45.
• Sunetul muzicii: FESTIVAL — 
9; 12,30; 16,30; 20,15.
• Mexic ’70: TIMPURI NOI —9,15; 
11,15; 13,15; 15,15; 17,15.
• Program de filme documen
tare: TIMPURI NOI — 19,15; 20,45. 
• Lumea comică a lui Harold 
Lloyd — 9; Casa mult visată — 
10,30; 12,30; 14,30; Film șl realitate 
— 16,30; Pădurea spînzuraților — 
18,45: CINEMATECA (sala U-
nion).
• Cel trei care au speriat Vestul: 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 
20,30.
• Secretul din Santa Vittoria: 
GRIVIȚA — 9; 11,45; 15; 17,45;
20,30, MIORIȚA — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20.
• Doar un telefon: BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
• Eliberarea: DACIA 
19,30 în continuare.
• Prețul puterii: BUCEGI — 10; 
16; 18,30; 20,30, LIRA — 15,30; 18; 
20,15, GIULEȘTI — 15,30; 18, 20,30. 
t, Vagabondul: UNIREA — 10; 16; 
19,30.
• Clanul sicilienilor: FERENTARI 
— 15,15; 17,45; 20,15, MUNCA — 
15,30; 18; 20,15.
O Trandafiri roșii pentru Ange
lica: PACEA — 15,45; 18; 20.
• Tripla verificare: CRINGAȘI — 
15,30; 18; 20,15.
• Adio, Granada! : VOLGA — 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
* Poienile roșii: VIITORUL — 
16; 18; 20.
• O duminică in familie: MOȘI
LOR — 16; 18; 20.

• Filarmonica de stat „George E- 
nescu" (la Ateneul Român): Reci
tal extraordinar susținut de Daniil 
Safran (U.R.S.S.) — 20.
• Opera Română: Lakmă — 19,30. 
O Teatrul de operetă: Suzana — 
19,30.
• Teatrul de comedie: Cher An
toine — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Alex. Sahla): 
Viraj periculos — 20.
• Teatrul „C.I. Nottara" (sala 
Magheru): Adio Charlie — 19,30.
• Teatrul Glulești: Freddy — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat: Seară 
literar-muzicală — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I.L. Cara- 
glale": Divertisment — 20.
• Teatrul de stat din Bala Mare 
(la Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" — sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu): Lovitura — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu": Fetele Dldlnel — 
19,30.
• Teatrul satlnc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy): Micul Infern 
— 19,30; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174): Sonatul Lunii — 19,30.
• Circul „Globus": Spectacol pre
zentat de Circul Mare din Mos
cova — 19,30.

18,00 Deschiderea emisiunii, 
neu — emisiune de actuali
tate muzicală.

18.30 Toate pînzele sus ! — emi
siune pentru pionieri. 
Publicitate.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară.
50 de ani, în 50 de evocări. 
Intermezzo folcloric cu Marin 
Chlsăr.

20.30 Seară de teatru: „Febre" de 
Horla Lovlnescu. Adaptare 
pentru televiziune șl regla: 
l.etiția Popa. In distribuție: 
Irina Petrescu, Doina Tu- 
țescu, Virgil Ogășanu, Fory 
Etterle, Toma Dimltrlu, Va- 
sile Nițulescu, Mihai Me- 
reuță, Victoria Mlerlescu, 
Mircea Constantlnescu, Jeana 
Gorea, Alex. Lungu, Elena 
Bartok, Ion Bog, Gh. Ml- 
hălță, Ilie Iliescu șl alții.

21,50 Muzică ușoară cu Anda Cfi- 
lugăreanu șl formația Horla 
Moculescu.

22,10 Prim plan: Teodor Toivl — 
inginer proiectant-șef la U- 
zinele „1 Mai" Ploiești. Emi
siune de Rodlca Rarău.

22,40 Telejurnalul de noapte.

semicentenarului partidului
în cinstea semicentenarului Parti

dului Comunist Român, in zilele de 
19 și 20 aprilie s-a desfășurat la Insti
tutul de cercetări economice al Aca
demiei de științe sociale si politice, 
sesiunea de comunicări cu tema EFI
CIENȚA ECONOMICA — OBIEC
TIV CENTRAL AL POLITICII ECO
NOMICE A PARTIDULUI.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de Acad. Alexandru Bîrlădeanu, au 
fost prezentate comunicările : Consi
derații privind eficiența producției 
sociale și principalele criterii ale de
terminării sale (Prof. dr. N. N. Con- 
stantinescu), Eficiența economică 
(Prof. dr. Victor Ionescu), Relația 
constructor-investitor în calculul efi
cienței investițiilor. Modele econo
mice pentru determinarea investiții
lor conexe (Ing. Ion Românu), Func
țiile economice și sociale ale lotului 
personal (Prof. dr. Mihail Levente), 
Efectele industrializării asupra efi
cienței economice (Dr. Iosif Anghel), 
Aspecte privind folosirea preturilor 
ca instrument de măsurare a eficien
ței economice în România (Prof. dr. 
Ștefan Arsene), Probleme ale cuan
tificării eficientei economice gene
rale în lucrările de planificare din 
România (Prof. Paul Alexiu), In
fluența duratei de realizare a inves
tițiilor asupra creșterii și eficienței 
(Prof. ing. Emanoil Florescu), As
pecte ale eficientei economice a învă
țămîntului (Prof. dr. Dan Grindea).

în încheierea lucrărilor sesiunii, 
participanții au hotărît trimiterea u- 
nei telegrame către C.C. al partidu
lui, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune între altele :

„Conștienți de rolul și răspunderea 
ce ne revin în calitate de cercetători 
în domeniul științelor economice, ne 
angajăm să nu precupețim nici un 
efort pentru a elabora lucrări și a 
organiza dezbateri științifice pe prin
cipalele probleme privind dezvoltarea 
țării noastre, care să reprezinte o 
contribuție la tezaurul teoriei econo
mice generale, al activității ideolo
gice, servind în același timp practi
cii economice — orientată în direcția 
creșterii eficienței întregii activități.

Ne angajăm, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, ca, însuflețiți de munca 
dumneavoastră neobosită, de înalta 
exigență pe care o manifestați pen
tru ridicarea potențialului economic 
și științific al scumpei noastre patrii, 
să depunem întreaga noastră capaci
tate și energie creatoare, pentru

contribui la ridicarea nivelului știin
ței economice românești și sporirea 
aportului acesteia la făurirea socie
tății (socialiste multilateral dezvol
tate".

★
IAȘI (corespondentul „Scînteii", 

Manele Corcaci). — în cadrul mani
festărilor consacrate sărbătoririi se
micentenarului partidului, la Iași s-a 
redeschis ieri Casa memorială „Ilie 
Pintilie". La solemnitate au participat 
tovarășul Miu Dobrescu, prim-secre
tar al comitetului județean de partid, 
președintele comitetului executiv al 
consiliului popular județean, repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, vechi miiitanți ai mișcării 
muncitorești. Au fost prezenți mem
bri ai familiei lui Ilie Pintilie.

Au luat cuvîntul tovarășii loan 
Manciuc. prim-secretar al comitetului 
municipal de partid, și N. Băisan, 
membru de partid din ilegalitate, care 
au relevat momente principale ale 
luptei P.C.R. în cei 50 de ani de exis
tentă și au evocat figura lui Die 
Pintilie, militant de seamă al clasei 
noastre muncitoare.

S-a vizitat apoi casa memorială, cu 
cele două părți ale sale : camerele în 
care a locuit Ilie Pintilie pînă în 
1934 și partea muzeistică. în care 
sînt expuse documente ale vremii — 
fotografii, extrase din presă, mani
feste etc. — oglindind participarea 
lui Ilie Pintilie la lupta partidului 
împotriva exploatării și asupririi so
ciale.

★
GALATI (corespondentul „Scîn- 

teii", Stelian Savin). — La Casa de 
cultură a sindicatelor din Galați a 
avut loc întîlnirea constructorilor și 
siderurgiștilor de pe platforma com
binatului siderurgic cu tovarășul Con
stantin Dăscăleacu, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, care 
a prezentat o amplă expunere cu te
ma „Realizări mărețe — perspective 
luminoase, în județul Galați".

★
Săptămlna „Cultură și progres 

social" se intitulează ciclul de mani
festări organizat de Comitetul jude
țean de partid Ilfov în cinstea semi
centenarului partidului. Deschiderea 
acestor manifestări a avut loc luni 
în sala Consiliului județean al sindi
catelor Ilfov, fiind marcată de un 
simpozion în cadrul căruia tovarășul 
Gheorghe Necula, prim-secretar al 
Comitetului județean Ilfov al P.C.R., 
a vorbit despre : „Activitatea cultu- 
ral-educativă de masă, prezentă în 
realizarea sarcinilor stabilite de par
tid". în cadrul simpozionului, care 
se va desfășura timp de două zile, 
vor fi prezentate circa 20 de comu
nicări. In cursul săptămînii „Cultură 
și progres social", vor avea loc in 
aproape toate localitățile județului, 
simpozioane, conferințe, dezbateri ; 
se vor deschide expoziții documen
tare închinate sărbătoririi a 50 de 
ani de la crearea Partidului Comu
nist Român.

★
Luni după-amiază, colectivul Fa

bricii de confecții din Tg. Jiu a par-

veche tradiție (precum creșterea a- 
nimalelor) ca și stimularea celorlalte 
îndeletniciri cu caracter economic 
din comună. In Priboieni s-a înfiin
țat un cerc al culegătorilor de folclor 
(după pilda înaintașului care a dat 
numele asociației — Rădulescu-Co- 
din) și vor avea loc în viitor oon- 
cursuri pentru cel mai frumos costum 
popular, expoziții de costume națio
nale, zile festive ale portului 
Priboieni.

— Sînt de peste 20 de ani în 
căr, spunea doctorul Roșea, și 
țiative culturale interesante au exis
tat dintotdeauna. Nu e mai puțin a- 
devărat, însă, că pe atunci ele apă-

din
Ru- 
ini-

— Părerea mea este că, potențial, 
există o sursă de paralelisme între 
activitatea căminului cultural și cea 
a asociației culturale, atunci cînd 
costurile celor două instituții sînt 
unilateral sau incomplet înțelese. De
sigur, nu 
rea unor 
exactă a 
ar putea 
nește de 
că, în aceeași 
factori diferiți care se ocupă de una 
și aceeași problemă : activitatea cul
turală.

Concis formulat, aceasta este pro
blema în fața căreia se află noile a-

poate fi vorba de repeta- 
manifestări, de copierea 

unor acțiuni. Paralelismul 
fi însă mai subtil și por
ta constatarea elementară 

comună, există doi

u

ticipat la o adunare consacrată se
micentenarului partidului. Constan
tin Drăgoescu, secretar al Comitetu
lui județean Gorj al P.C.R., a vor
bit cu acest prilej despre drumul par
curs de partid în cei 50 de ani de 
existență, succesele obținute în con
strucția socialistă în România și 
perspectivele deschise de cel de-al 
X-lea Congres al P.C.R., pentru fău
rirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate în țara noastră. Vorbito
rul a subliniat, de asemenea, rezul
tatele deosebite cu care oamenii mun
cii din județ, alături de întregul po
por, întîmpină glorioasa aniversare a 
partidului.

★
Luni după-amiază, acad. Petre 

Constantinescu-Iași a vorbit, la Casa 
oamenilor de știință a Academiei 
Republicii Socialiste România, în ca
drul ciclului de oonferințe „Evocări 
din activitatea în ilegalitate a Parti
dului Comunist Român",

La conferință au luat parte acad. 
Miron Nicolescu, președintele Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia, cadre didactice universitare și 
cercetători în domeniul științelor so- 
cial-poiitice din Capitală.

★
PIATRA NEAMȚ (prin telefon, de 

la Gh. Baltă). — tn cadrul manifes
tărilor închinate semicentenarului, 
sub titlul generic „Jubileu — 50“, la 
Piatra Neamț a avut loc o sesiune de 
referate și comunicări științifice cu 
tema „Conținut, forme, metode și 
mijloace în activitatea de dezvoltare 
a conștiinței politice a maselor" or
ganizată de comitetul județean de 
partid. Cele 46 de referate și comu
nicări științifice prezentate au abor
dat probleme ale teoriei și practicii 
activității politico-educative. Sesiu
nea a constituit, în același timp, un 
util schimb de experiență, un prilej 
de generalizare a formelor și meto
delor folosite de organele șl organi
zațiile de partid, de institutele de 
cultură și artă în dezvoltarea conști
inței politice a maselor.

★
BOTOȘANI (corespondentul „Scîn- 

teii", Nicolae Zamfirescu). — La Bo
toșani, în sala de marmură a Teatru
lui de Stat „Mihail Eminescu" s-a 
deschis expoziția „50 de ani de lupte 
și victorii". înscriindu-se în ansam
blul manifestărilor inițiate de comi
tetul județean de partid în cinstea 
mărețului jubileu — semicentenarul 
P.C.R. — expoziția oferă vizitatorilor 
un bun prilej de evocare a glorioa
selor și bogatelor tradiții ale luptelor 
revoluționare purtate de către clasa 
muncitoare și celelalte forțe progre
siste din România, pentru dreptate și 
libertăți democratice, pentru eliberare 
socială și națională. Exponatele — 
documente, fotografii, articole din 
presa vremii — prezintă cele mai 
semnificative imagini ale realităților 
economice și social-politice din țară 
și din județul Botoșani.

în întreaga țară a început
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reau cam izolat, neconsecvent. Noua 
asociație culturală este, în 
rînd, un for de gîndire și 
colectivă. Toți membrii ei vin 
și propuneri iar apoi, solidar, 
că să le aplice.

Așadar, noutatea este, in 
rînd. de concepție : 
tive în asociație, 
aplicabilitate imediată. Și totuși, în 
această succesiune logică a acțiunii 
culturale, se pare că există un ele
ment insuficient clarificat — după 
cum apreciau înșiși cei în cauză : re
lațiile care se instaurează intre noile 
asociații și căminele culturale. Dacă 
la Rucăr ni s-a afirmat categoric „Nu 
am luat nimic din activitățile căminu
lui", la Priboieni profesorul Ion Ca- 
tana, președintele asociației, in ace
lași timp și directorul căminului cul
tural, ne mărturisea una din primele 
concluzii ale celor două luni de acti
vitate :

primul 
acțiune 
cu idei 
incear-
primul

dezbateri colec- 
hotărîri colective,

sociații. Din prevederile statutare, 
din experiența acumulată de mult 
mai vechile asociații similare inter
belice, se conturează net o delimi
tare : asociația culturală nu „concu
rează" căminul cultural, ci trebuie 
să îl sprijine, contribuind — prin 
mijloace specifice — la amplifica
rea sferei sale de influență. Cele 
cîteva luni de activitate au demon
strat practic posibilitățile incompa
rabil mai mari în ce privește mobi
lizarea inițiativei localnicilor, valori
ficarea tuturor potentelor culturale 
locale de care asociația dispune. 
Așa stînd lucrurile, ar trebui 
ca oglinda cea mai fidelă a eferves
cenței interne a asociației să fie toc
mai viața zilnică a căminului cul
tural.

Ce am remarcat din acest punct de 
vedere în comunele vizitate 1

La Rucăr am solicitat, în acest sens,

părerea celui mai în măsură să 
zeze orice schimbare a pulsului 
vității — directorul căminului 
tunai.

— O dată cu înființarea asociației 
noastre, viața culturală locală a cu
noscut un adevărat reviriment — ne 
spunea Nicolae Terceann. Chiar din 
prima zi a existenței sale, consiliul 
de conducere al asociației a luat în 
dezbatere programul nostru de acti
vitate, prevederile nerealizate repar- 
tizîndu-le spre rezolvare membrilor 
săi. Și astfel, în două luni s-a în
ființat mult dorita formație de dan
suri, s-au reactivat cenaclul literar al 
comunei și cele patru cursuri ale u- 
niversității populare, am cumpărat 
aparatură culturală modernă și in
strumente muzicale pentru cămin din 
banii strînși pînă acum de asociație.

Și la Priboieni, din prima zi de 
funcționare a asociației, au prins viață 
acțiuni culturale inedite. Dar aici, se 
simte încă în prea mică măsură ecoul 
străduințelor asociației în activitatea 
cotidiană a căminului. Astfel, cu pri
lejul vizitei noastre. în ultima săptă- 
mînă din luna martie, programul in
stituției culturale din comună, afișat 
la vedere, era destul de neconcludent 
în raport cu exigențele^-pe care sin
tem datori să le 
condiții.

Ultimele două asociații Înființate 
— din comuna Domnești și orașul 
Topoloveni — au trecut și ele la lu
cru. Experiența celor care deja au 
împlinit cîteva luni de existență, ca 
și entuziasmul cu care cele mai noi 
doresc să transpună în practică pla
nuri de anvergură sînt o garanție a 
reușitei. Ar fi bine însă dacă toate 
asociațiile existente, ca și cele care 
abia de acum înainte vor prinde via
tă. ar medita la un anumit punct al 
statutului lor, insuficient clarificat. 
după părerea noastră, pînă în pre
zent. Este vorba de capitolul „Drep
turi și îndatoriri", 
consemnate mult 
puncte de interes 
(organizarea unor cercuri tehnice p 
specialități, excursii, drumeții, acțiuni 
colective) astfel ca numărul celor în
scriși să sporească continuu, iar a- 
ceștia să aibă sentimentul ferm al 
unei vieți culturale bogate și varia
te, facilitate prin înscrierea în aso
ciație.

Asociațiile culturale pot deveni 
sîmburele înnoitor al activității cul
turale de masă în măsura în care vor 
convinge și vor antrena în jurul lor 
mase din ce în ce mai largi.

sesi- 
acti- 
cul-

formulăm în noile

Domnești și orașul

Aici ar trebui 
mai numeroase 
pentru localnici

Radu CONSTANTINESCU 
Gh. CÎRSTEA

Luni a început în întreaga țară 
Decada cărții românești". Actuala e- 

diție este consacrată semicentenarului 
partidului.

Cu acest prilej se vor desfășura, 
între 19 și 28 aprilie în principalele 
localități din țară, numeroase mani
festări : expoziții, întîlniri ale citito
rilor cu personalități de frunte ale 
culturii și științei românești contem
porane, „Zile ale cărții" etc.

„Decada" ilustrează pe deplin re
marcabilele realizări obținute de țara 
noastră pe tărîm editorial. Numai în 
ultimii cinci ani au văzut lumina ti
parului 45 084 titluri, într-un tiraj de 
453 400 000 exemplare, dintre care a- 
proape 3 000 de titluri, însumînd 15 
milioane de exemplare, în limbile na
ționalităților conlocuitoare. Succese 
însemnate s-au înregistrat și pe linia 
difuzării cărții. Valoarea lucrărilor 
cumpărate de cititorii de la orașe și

sate, în perioada 1966—1970, se ridică 
la mai mult de un miliard de lei. 
Evident, se cuvine subliniat și pres
tigiul de care se bucură, astăzi, în 
străinătate, cartea românească. Măr
turie stau, în acest sens, cele aproa
pe 1 800 de titluri apărute în 50 de 
țări.

★
In Capitală, „Decada cărții româ

nești" s-a deschis printr-o festivita
te ce a avut loc la librăria „Mihail 
Sadoveanu" și în cadrul căreia au 
vorbit Alexandru Ivasiuc, secretar al 
Uniunii Scriitorilor, și prof. Amza 
Săceanu, președintele Comitetului 
pentru cultură și artă al municipiu
lui București.

Librăria amintită, precum și Libră
ria Academiei, găzduiesc, începînd 
de luni, expoziții tematice, organizate 
în cinstea semicentenarului Partidu
lui Comunist Român. (Agerpres)

„ZILELE DRAMATURGIEI
ORIGINALE"

Cea de a șasea zi 
a Festivalului națio
nal de creație și in
terpretare teatrală 
ne-a permis urmări
rea realizărilor închi
nate semicentenarului 
partidului de către 
două teatre timișo
rene. Ea ne-a prile
juit contactul cu două 
lucrări dramatice in
spirate din lupta co
muniștilor în ilegali
tate, din ‘ 
rile eroice 
lupte.

TAC" de AL. 
TIN ne-a fost 
zentată de 
TEATRUL GERMAN 
DE STAT DIN TI
MIȘOARA, într-o 
nouă montare : regia 
— Dan Radu Ionescu; 
scenografia — Ferenc 
Kovăcs ; interpreta — 
Hans Pomarius, 
Pelger, Angela 
Irmgard Schati. 
sef Jochum. 
Vollmer, 
Binder, Otto

Bellgrasch,

împrejură- 
ale acestei

.OAMENI CARE 
VOI- 
pre- 

către

Luise 
Falk, 

Jo- 
Julius 

Raimund 
Grass!,

Rudolf
Gustav Morawetz.

Dotații interpreți ai 
colectivului teatrului 
german au Izbutit să 
creioneze — în linii 
sobre — prin inter
mediul cîtorva situa
ții tipice pentru anii 
grei ai ilegalității, fi
gurile unor eroi co
muniști de excepțio
nală forță morală, 
angajați — cu riscul 
vieții — în lupta pen-

tru eliberarea omu
lui, pentru o societate 
așezată pe noi temelii. 
După cum ne amintim, 
în piesa lui Al. Voitin, 
noblețea luptei, fer
mitatea atitudinii co
muniștilor este de na
tură să favorizeze 
surprinzătoare muta
ții de conștiință. să 
atragă noi și noi a- 
depți ai luptei revo
luționare ; este un 
aspect pus în eviden
ță cu pregnanță în 
spectacolul artiștilor 
germani din Timișoara.

• „FIDELITATE" 
de HAJDU GYOZO 
în interpretarea TEA
TRULUI MAGHIAR 
DE STAT DIN TIMI
ȘOARA, cel de al 
doilea titlu înscris pe 
afișul zilei de ieri, a 
reprezentat un pate
tic și mobilizator 
spectacol-manifest — 
un spectacol care 
afirmă convingător o 
formulă inedită de 
teatru agitatoric.

Prin „Fidelitate", 
colectivul teatrului 
maghiar timișorean a 
evocat scenic un mo
ment autentic din is
toria luptei revoluțio
nare : acțiunea din 
1939 de la Sighișoara, 
organizată de Jrtsza 
Băla și tovarășii săi 
— acțiune care a 
transformat festivită
țile aniversării Iui 
Petofi într-o de
monstrație • unității

de luptă existente In
tre proletariatul ro
mân și cel al națio
nalităților conlocui
toare, într-o de
monstrație împotriva 
nedreptăților sociale, 
împotriva fascizării 
țării și a pericolului 
unui nou război.

Regia spectacolului : 
Ioan Taub ; sceno
grafia : Kazinczy Gă- 
bor; interpreți: '
biăn Ferenc. 
Kâroly, 
briella, 
Mester 
falvy 
Jânos, 
Rajhona 
mulți alții 
contribuit la 
rea scenelor de masă, 
a ambiantei 
politice a epocii 
fundalul căreia 
reliefat figurile 
minoase, de neuitat 
ale eroilor comuniști.

Natalia STANCU
★

Programul de astăzi 
al Festivalului :

• „Epoleții Invizi
bili" de Silvia An- 
dreescu și Theodor 
Măncscu în interpre
tarea Teatrului „Ma
ria Filotti" din Brăila 
(Sala Comedia. ora 
16)

• „Fără cascadori" 
de Mircea Radu Iaco- 
bati în interpretarea 
Teatrului „Bacovia" 
din Bacău (Sala Co
media, ora 20).

Fă- 
Sinka 

Koszta Ga- 
Szabo 
Andrâs, 

Istvân, 
Bănyai

Âdâm
— care au 

realiza-

Lajos, 
K6- 

Jâno 
Iren, 

Și

social- 
pe 

s-au 
lu-
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Plecarea secretarului 
general al P. C. din Australia

După o vizită făcută în tara noas
tră, la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, to
varășul Laurie Aarons, secretar ge
neral al Partidului Comunist din 
Australia, a părăsit, luni seara. Ca
pitala.

La plecare, In Gara de Nord, oas

Președintele „Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei" a părăsit Capitala

Luni seara a părăsit Capitala dr. 
Agostinho Neto, președintele „Miș
cării Populare pentru Eliberarea An
golei", care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită in țara noas
tră.

La plecare, In Gara de Nord, oas

SPECTACOL DE GALĂ 
AL ANSAMBLULUI ARTISTIC 

AL ARMATEI R. P. D. COREENE
Luni seara, la Opera Română din 

București, a avut loc un spectacol 
de gală prezentat de Ansamblul ar
tistic al Armatei Populare Coreene, 
care se află în turneu în țara noastră.

La spectacol au asistat tovarășii 
Emil Bodnaraș, Dumitru Popa, ge
neral-colonel Ion loniță, Vasile Pati- 
lineț, Ion Stănescu, Cornel Onescu, 
ministrul afacerilor interne, Pompi- 
liu Macovei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, ge- 
neral-colonel Ion Gheorghe, prim- 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate și șef al Marelui Stat Major, 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, gene
rali și ofițeri ai forțelor noastre ar
mate, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

A fost de față delegația militară a 
R.P.D. Coreene, condusă de general 
de armată O Gin U, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, șeful 
Marelui Stat Major al Armatei Popu
lare Coreene.

VIZITELE DELEGAȚIEI MILITARE 
A R. P. D. COREENE

Delegația militară a Republicii 
Populare Democrate Coreene, con
dusă de general de armată O Gin U, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, șeful Marelui 
Stat Major al Armatei Populare Co
reene. a continuat luni vizita oficială 
pe care o face în țara noastră.

în cursul dimineții, riiembrii dele
gației, însoțiți de general-colonel Ion 
loniță, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R.. mi

Primire la Ministerul 
Afacerilor Externe

Luni la amiază, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, a pri
mit în audiență pe Mariano Pagador 
Puente, în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Peru în 
Republica Socialistă România.

(Agerpres) 
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petele a fost salutat de tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru 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.

(Agerpres)

petele a fost salutat de tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Constantin Vasiliu. adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

Erau, de asemenea, prezenți Kang 
Iăng Săp, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, membri ai am
basadei, precum și atașați militari ai 
unor misiuni diplomatice.

Pe scena operei bucureștene s-au 
succedat, reunite într-un program 
armonios, cîntece și dansuri care au 
relevat măiestria artiștilor oaspeți, 
talentul lor interpretativ. Lucrările, 
inspirate din lupta dîrză a poporu
lui coreean pentru libertate, din ac
tivitatea sa creatoare pentru edifica
rea unei vieți noi, socialiste, au fost 
primite cu căldură de public. O bună 
impresie a făcut asupra spectatorilor 
interpretarea cîntecelor românești 
incluse în program.

Vii aplauze au răsplătit pe membrii 
corului, orchestrei, ansamblului de 
balet, pe soliștii care au prezentat 
acest reușit spectacol.

In încheiere, artiștilor militari co
reeni le-au fost oferite flori din par
tea conducerii de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România.

(Agerpres)

nistrul Forțelor Armate ale Republi
cii Socialiste România, și Kang Iăng 
Săp, ambasadorul R. P. D. Coreene 
la București, au fost oaspeții unor 
unități militare. .

După-amiază, delegația militară 
coreeană. însoțită de general-locote- 
nent Ion Coman, adjunct al minis
trului forțelor armate și secretar al 
Consiliului Politic Superior, ă vizitat 
Muzeul Militar Central.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 21, 22 și 23 

aprilie. Ia țară : Vreme în general 
frumoasă și în încălzire. Cerul va fi 
variabil cu innourări mai accentuate 
în nordul țării, unde va ploua slab. 
Vlnt potrivit predominînd din vest. 
Minimele vor fi cuprinse între 2 și 
12 grade, iar maximele vor oscila 
între 14 și 24 de grade. In București : 
Vreme în general frumoasă și în 
încălzire. Cerul va fi variabil. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura 
în creștere.

Cronica zilei
S. Spaulding, reprezentant al di

rectorului general UNESCO, și J. 
Herman, expert în cadrul UNESCO, 
care se află în țara noastră ca oaspeți 
ai Ministerului Invățămîntului, au 
fost primiți luni de ministrul Mircea 
Malița.

La întrevedere au luat parte Alexe 
Popescu, adjunct al ministrului învă- 
țămîntului, ambasadorii Valentin Ll- 
patti, delegat permanent al Republi
cii Socialiste România la UNESCO, 
și Dumitru Fara, directorul secreta
riatului Comisiei naționale române 
pentru UNESCO, precum și funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe.

★
Cu ocazia participării la „Zilele 

teatrului" din Bekecscsaba, Teatrului 
de stat din Arad i s-a decernat de 
către sfatul popular județean Bekes 
medalia Juszt Szsigmond pentru ca
litatea deosebită a spectacolelor pre
zentate.

★
Delegația Consiliului mondial al 

păcii — formată din Romes Chandra, 
secretar general, și Jerzi Markiewicz, 
secretar — care a făcut o vizită în 
țara noastră între 16—17 aprilie, a 
fost primită la Comitetul național 
pentru apărarea păcii de prof. univ. 
Tudor D. Ionescu, președinte, și de 
alți membri ai conducerii comite
tului. Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri privind unele pro
bleme ale mișcării pentru pace.

★
Luni seara s-a înapoiat în Capi

tală, venind de la Helsinki, George 
Serafin, secretar al Comitetului na
țional pentru apărarea păcii, redac
tor șef-adjunct al revistei „Lumea", 
care a participat la Simpozionul 
„Perspective de creare a unui sistem 
trainic de securitate și cooperare în 
Europa".

★
La cinematograful „Patria" din 

Capitală a avut loc, luni seara, pre
miera noului film românesc „Printre 
colinele verzi", producție a studiou
lui cinematografic „București", după 
romanul „Animale bolnave" de Ni- 
colae Breban, care semnează scena
riul și regia filmului.

La spectacol au participat Ion 
Brad, prim-vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, alți reprezentanți ai vieții 
noastre cultural-artistioe. un nume
ros public.

Mircea Sîntimbreanu, director ge
neral al Centrului național al cine
matografiei, a prezentat publicului 
pe principalii realizatori ai filmului.

(Agerpres)

! CONCURS I
! SPECIAL '
i PRONOSPORT j
J Administrația de stat Loto- i 
\ Pronosport organizează la 25 j 
i aprilie 1971 un concurs special i 
' Pronosport. în afară de cîștigu- ’ 
I rile obișnuite în bani, se atri- ț 
1 buie cîștiguri suplimentare în / 
\ bani și autoturisme „Fiat-1800" 1 
1 și „Fiat-850-Sport" (prin tragere i 
’ la sorți). .
i Participarea la concursul spe- ) 
? cial Pronosport din 25 aprilie se i 
} tace pe buletinele și biletele cu * 
i care se joacă la un concurs o- i 
' bișnuit, toate operațiunile (în- , 
ț scrierea pronosticurilor prin 1, î 
< x sau 2, depunerea, înregistra- i 
’ rea ș.a.) desfășurîndu-se Ia fel ’ 
i ca la un concurs obișnuit. ț

Pentru a putea participa la . 
ț atribuirea cîștigurilor suplimen- 1 
i tare, buletinul sau biletul res- î 
' pectiv trebuie să aibă o taxă de ’ 
i participare minimă achitată de ț 

cel puțin 15 lei (cel puțin 5 va- i 
) rianțe simple sau o variantă > 
l combinată corespunzătoare). I 
J Toate formele de joc fracționat, . 
I (buletine 50 la sută și biletele 1 
J seriile „X" și „Z") au automat i 
1 dreptul de participare la cîști- ’ 
| gurile suplimentare, ț

Întîlnire la ambasada 
R. D. Germane

Luni la amiază, cu prilejul celei 
de-a XXV-a aniversări a P.S.U.G., 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești, Hans Voss, a organizat, la se
diul ambasadei, o întîlnire cu repre
zentanți ai presei centrale române. 
Au fost de față funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe.

Luînd cuvîntul, ambasadorul Hans 
Voss a vorbit despre realizările ob
ținute de P.S.U.G., de oamenii mun
cii din Republica Democrată Ger

CONSTITUIREA CONSILIULUI 
JUDEJEAN SATU-MARE 

AL OAMENILOR MUNCII 
DE NAȚIONALITATE GERMANĂ

SATU-MARE. — (corespondentul 
„Scînteii", O. Grumeza) : La Satu- 
Mare a avut loc, ieri, adunarea re
prezentanților oamenilor muncii de 
naționalitate germană din județul 
Satu-Mare, în vederea constituirii 
Consiliului județean al oamenilor 
muncii de naționalitate germană. La 
adunare au luat parte tovarășii Iosif 
Uglar, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, președintele 
consiliului popular județean, și Al
bert Millitz, secretar al Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană din Republica Socialistă 
România.

Adresind un călduros salut repre
zentanților oamenilor muncii de na
ționalitate germană din județul Satu- 
Mare, tovarășul Iosif Uglar a re
levat clarviziunea și înțelepciunea 
politicii partidului nostru în rezol
varea marxist-leninistă a problemei 
naționale în patria noastră, politică 
care asigură în fapt egalitatea deplină 
în drepturi a tuturor cetățenilor, in
diferent de naționalitate.

Tovarășul Albert Millitz a prezen
tat, în continuare, o informare în 
care a oglindit pe larg activitatea 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate germană din Republica 
Socialistă România și a subliniat sar
cinile care stau în fața noului 
consiliu, în lumina cuvîntării rosti
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta plenară a Consiliului oa-

400 MODELE 
DE CONFECȚII 

EA FABRICA 
DIN FOCȘANI

FOCȘANI (prin telefon, de Ia 
Dan Poenaru).

Creatorii de modele de la Fa- 
» brica -de-confecții din Focșani 
« aii; înregistrat un nou succes, 

care Ie-a prilejuit, pe bună 
dreptate, mîndrie și satisfacție. 
A fost realizat cel de-al 400-lea 
model de confecții de la începu
tul acestui an. Confecțiile pen
tru bărbați, femei și copii sînt 
executate din stofe fine, într-o 
paietă coloristică variată și cu 
o linie elegantă, modernă. La 
numeroase tîrguri internaționale 
ale modei sau în perioada tran
zacțiilor comerciale cu benefi
ciari din diferite țări ale lumii, 
confecțiile focșenene s-au bucu
rat de aprecieri unanime, ceea 
ce a determinat o sporire con
siderabilă a producției destinate 
exportului.

  

mană în construcția socialistă și s-a 
referit la poziția țării sale in viața 
internațională, exprimlnd In încheiere 
mulțumiri Partidului Comunist Ro
mân pentru sprijinul acordat P.S.U.G. 
în domeniul politicii sale interne și 
externe. Ambasadorul R.D. Germane 
la București a răspuns apoi la în
trebările adresate de participanții la 
întîlnire.

(Agerpres)

menilor muncii de naționalitate ger
mană.

în discuțiile ce au urmat, nume
roși vorbitori și-au exprimat mulțu
mirea și satisfacția pentru grija ne
precupețită pe care conducerea parti
dului, organele județene și locale 
o acordă populației de naționa
litate germană pentru asigurarea 
condițiilor optime de muncă și viață, 
pentru manifestarea spiritualității 
sale, în limba germană. Totodată, au 
fost scoase în evidență diverse as
pecte ale activității politice și cultu
ral-educative de masă, ale învăță- 
mîntului în limba maternă, făcîn- 
du-se o seamă de propuneri pentru 
îmbunătățirea muncii în aceste do
menii.

în continuare, reprezentanții la 
adunare au ales membrii consiliului 
județean al oamenilor muncii de 
naționalitate germană și biroul con
siliului. Ca președinte al consiliului 
a fost ales tovarășul Ernst Hauler, 
profesor la liceul Mihai Eminescu 
din Satu-Mare.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire. adunarea a aprobat textul 
unei telegrame adresate Comitetu
lui Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, în care, 
printre altele, se spune : „Noi, oa
menii muncii de naționalitate ger
mană din județul Satu-Mare, care 
am cresout și am muncit pe aceste 
meleaguri, declarăm cu deplină răs
pundere că destinul nostru este 
strîns legat de cel al poporului ro
mân, de acest pămînt strămoșesc, că 
viitorul nostru este acela al Româ
niei socialiste, patria noastră comu
nă și că ne identificăm întru totul 
cu politica P.C.R., pe care o consi
derăm propria noastră politică. în 
numele oamenilor muncii de națio
nalitate germană din județul Satu- 
Mare asigurăm conducerea partidu
lui, pe dumneavoastră personal, iu
bite tovarășe Ceaușescu că, împreu
nă cu toți oamenii muncii din jude
țul nostru, vom urma și de aici 
înainte neabătut cuvintul partidului 
și vom depune tot efortul, întreaga 
noastră energie și capacitate de 
muncă pentru înălțarea scumpei 
noașțre patrii — România socialistă, 
spre noi «ulmi ale progresului și fe- 
mirii!‘, ,
’MSjfaT ■ .X- ;■ >

PRONOEXPRES

ciștigurile concursului nr. 15 
din 14 aprilie 1971 :

Extragerea I. Categ. a 2-a : 1 va
riantă 50% a 41 403 lei și 2 variante 
25'1,, a 20 702 lei ; categ. a 3-a : 10,20 
a 8 118 lei ; categ. a 4-a : 63,30 a 1 308 
lei ; categ. a 5-a : 129,25 a 641 lei ; 
categ. a 6-a : 5 018,95 a 40 lei.

REPORT CATEG. I : 1 208 804 lei.
Extragerea a Il-a. Categ. B : 7,70

variante a 13 254 lei ; categ. C : 39,20 a 
2 603 lei ; categ. D : 2 145,25 a 60 lei ; 
categ. E : 118,60 a 200 lei ; categ. F : 
2 756,65 a 40 lei.

REPORT CATEG. A : 569 821 lei.

UN SFERT DE VEAC
DE LA ÎNFIINȚAREA 

PARTIDULUI SOCIALIST
UNIT DIN GERMANIA

Rudi SINGER
membru al C.C. al P.S.U.G., redactor-șef al ziarului „Neues Deutschland*

în 1928, pe zidurile și fațadele clă
dirilor din Germania, aflată în peri
oada așa-numitei republici de la Wei
mar, a apărut un afiș înfățișînd o 
mină omenească cu cele cinci degete 
răsfirate. Cunoscutul artist proletar 
John Heartfield comunica celor ce 
contemplau afișul crezul său: cind 
degetele sint răsfirate dușmanul le 
poate frânge — dar dacă le stringi 
în pumn, devii invincibil. Acest a- 
devăr simplu și l-au reamintit mun
citorii comuniști și social-democcati 
cind au fost schingiuiți și cind mu
reau laolaltă în camerele de tortură 
ale călăilor hitleriști. în acele zile 
ei jurau că atunci cind noaptea va 
lua sfirșit, comuniștii și socialiștii își 
vor întinde mîinile și. uniți, vor re
construi. din ruine, o Germanie nouă.

Capitularea regimului fascist a în
cheiat capitolul cel mai sumbru din 
istoria germană. în mintea răvășită a 
poporului înfrint s-a cristalizat a- 
tunci un singur gînd : istoria nu tre
buie să se repete ! Dar cum putea fi 
împiedicată repetarea unor asemenea 
catastrofe ? în această situație care 
părea fără ieșire, Ia 11 iunie 1945, 
deci la numai 34 de zile după capi
tulare, Partidul Comunist din Ger
mania s-a prezentat în fața poporului 
și, ca amintire a jurămintului de la 
Buchenwald și Dachau, a adresat cla
sei muncitoare și tuturor adversari
lor regimului hitlerist chemarea de 
a-și uni forțele în construcția unei 
Germanii antifasciste și democratice. 
Patru zile mai tîrziu, la 15 iunie, și 
elementele progresiste social-demo- 
crate au aderat la acest îndemn.

Chemările Partidului Comunist din 
Germania și Partidului social-demo
crat german s-au bucurat de un pu
ternic răsunet în întreaga Germanie. 
Istorica strîngere de mină între Wil
helm Pieck și Otto Grotewohl din 21 
aprilie 1946 la Palatul amiralității din 
Barlin a simbolizat sfîrșitul sciziunii 
de decenii a clasei muncitoare ger
mane, ceea ce a deschis drumul spre 
un viitor de muncă și reconstrucție 
pașnică. Așa s-au petrecut lucrurile 
în partea de est a Germaniei. Ve
chile clase dominante, al căror fali
ment în fața istoriei era dovedit, au 
fost nevoite să abdice. O clasă nouă 
— clasa muncitoare unificată — a 
preluat conducerea poporului. Și ast
fel, spre deosebire de anul 1918, pro
blema fundamentală — problema 
puterii — a fost decisă în favoarea 
clasei muncitoare.

în opoziție cu burghezia germană 
care n-a fost măcar în stare să trans
pună in fapt ideile progresiste ale re
voluției franceze, clasa muncitoare 
din Republica Democrată Germană a 
săvîrșit revoluția burghezo-democra- 
tică și a început să realizeze, din 
punct de vedere politic, ideile Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

Baza tuturor succeselor obținute în 
acest sfert de veac o constituie acti
vitatea partidului marxist-leninist 
combativ, constituit la 21 aprilie 1946. 
Otto Grotewohl, primul președinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., de
clarase in legătură cu aceasta : „Bu
nul cel mai mare și cel mai de preț 
al clasei muncitoare este unitatea, iar 
noi dorim s-o transmitem nepătată 
și pură în mîinile generației care ne 
va urma pentru ca ea să nu ne spu
nă mai tîrziu : într-un moment mare 
v-ați dovedit a fi mici".

Călăuzită cu mînft sigură de parti
dul său. clasa muncitoare și-a dat 
seama de importanța monentului și 
a folosit împrejurările favorabile 
spre binele poporului. Ea a combă
tut pe dușmani și pe sceptici, care 
afirmau că muncitorii nu sînt capa
bili să guverneze. Ea a guvernat un 
sfert de veac fără război și a înăbu
șit în fașă orice tentative ale capi
talului monopolist vest-german de a 
aprinde vîlvătăile războiului. Și ast
fel, perioada în care clasa munci
toare din R. D. Germană și-a exer
citat puterea coincide cu cea mai 

lungă perioadă de pace pe care Eu
ropa a cunoscut-o pînă acum. în a- 
cest 6ecol.

Astăzi R.D.G. iși ocupă locul între 
principalele state industriale din 
lume. Acest lucru n-a putut fi trecut 
sub tăcere, Săptămînalul marii bur
ghezii franceze „l’Entreprise", de pil
dă, a recunoscut la 30 august 1969 
că R.D.G. reprezintă, fără îndoială, 
„o mare putere industrială pe care 
Occidentul nu trebuie s-o ignoreze".

începînd cu anul 1961, ascensiunea 
economică a R.D.G. s-a desfășurat 
într-un ritm deosebit de rapid, deoa
rece prin construcția zidului de apă
rare antifascist, poporului nu i se 
mai puteau răpi noaptea ceea ce mîi
nile sale făuriseră, cu prețul unor e- 
forturi grele, in timpul zilei. La 13 
august 1961, falimentul politicii de 
„eliberare a zonei de est" promova
tă de Adenauer, a devenit evident 
pentru toată lumea. Oamenii muncii 
din R.D.G. nu consideră a fi drept 
„miracol" ceea ce au creat ei. Dat
ei pot să afirme că numai un stat 
socialist, condus de un partid ca cel 
constituit la 21 aprilie 1946, era ca
pabil să iasă victorios dintr-o con
fruntare economică atît de lipsită de 
scrupule. Nici un stat burghez n-ar 
fi supraviețuit unei asemenea he
moragii.

Statul socialist nu este o noțiune 
abstractă. El este reprezentat de 
oamenii făuriți de partid. Și dacă se 
poate vorbi despre un „miracol" in 
R.D.G., atunci el trebuie căutat in 
schimbarea oamenilor.

Partidul Socialist Unit din Ger
mania, cei 1 900 000 de membri ai 
săi, se pregătesc acum pentru cel 
de-al VIII-lea congres al partidului. 
In peste 67 000 de organizații de bază 
și sectoare ale partidului, condu
cerile prezintă rapoarte de activitate. 
Sint alese conduceri noi. Sute de mit 
de tovarăși expun, în cadrul discu
țiilor, ideile lor, formulează propu
neri, fac observații critice. Toate a- 
cestea constituie un amplu proces 
democratic care stimulează creșterea 
politioo-ideologică în continuare a 
tuturor celor ce participă la el.

în întreprinderi, pe șantiere, în 
cooperativele agricole de producție ce
tățenii R.D.G. întîmpină congresul 
partidului prin acțiuni remarcabile 
în muncă, sporirea producției și îm
bunătățirea calității ei, prin măsuri 
de raționalizare bine gîndite, econo
misirea de materiale. Ei sînt con- 
știenți că mașinile, clădirile, mate
riile prime aparțin poporului, deci 
lor înșile, și că ei trebuie să folo
sească cu grijă proprietatea lor.

Trebuia să dai dovadă de mult cu
raj și optimism pentru ca, după răz
boi, cu oameni caro, aflîndu-se față 
în față cu orașele lor transformate în 
ruine, își pierduseră orice speranță și 
a căror rațiune era întunecată de 
ideologia fascistă, să pornești la con
strucția unei societăți noi, antifasciste 
și democratice. Partidul clasei mun
citoare unificate a pornit de la pre
misa că fiecare își va găsi locul în 
noua societate — exceptînd criminalii 
de război și propovăduitorii unei noi 
revanșe. El a reunit în Blocul par
tidelor antifasciste și democratice pe 
toți cei ce și-au exprimat dorința de 
a participa la reconstrucție. In alianță 
cu acești oameni, partidul a rezolvat 
problemele cele mai dificile și a ino
culat fiecăruia sentimentul de a fi un 
membru util al societății socialiste. 
Pe această bază a avut loc o schim
bare radicală în felul de a gîndi ți 
simți al oamenilor, ceea ce i-a făcut 
capabili să facă față celor mai grele 
sarcini și să obțină marile rezultate 
pe care le putem vedea astăzi în țara 
noastră.

în acest fel, ideea unității dintre 
clasa muncitoare și partidul ei a cu
prins întreaga populație a R.D.G. Ea 
și-a însușit învățămintele istoriei și 
a înțeles îndemnul afișului din 1928.

A început „Cursa munților"

ftepa surprizelor in lanț
SINAIA (prin telefon). 74 de ci

cliști — din Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, România — au semnat ieri la 
amiază listele de start ale primei 
etape a „Cursei munților", etapă mă- 
surînd 130 km pe ruta Sinaia-Pre- 
deal-Brașov-Chichiș și retur. în ge
neral destul de animată — aproape 
pe tot parcursul, Încercările de eva
dare s-au succedat, frsgmentlnd plu
tonul — întrecerea de ieri avea să 
fie presărată și cu nenumărate sur
prize. Mai întîi a apărut pe neaș
teptate pentru grosul plutonului acea 
evadare declanșată de un cvintet al
cătuit din Andrei Suciu („Dezrobi
rea" Brașov), Mircea Virgil („Meta
lul" Plopeni), D. Nemțeanu (C.S. 
Brăila), Ștefan Cernea (Steaua) și 
Vasile Teodor (Dinamo). Fugarii, cu 
eforturi deosebite, și-au asigurat în 
mai puțin de 30 km, un avans de 
circa două minute. Plutonul părea 
împăcat cu această situație, rulind 
parcă fără vlagă.

La ieșirea din Brașov, în drum spre 
Chichiș, cei 5 evadați aveau să fie 
în fața unei surprize deloc plăcute : 
la o bifurcare, agentul de circulație 
(plutonierul Laurențiu Emil Marius) 
indică acestora un drum greșit. Pînă 
la clarificarea situației, pînă cind 
cei cinci revin în șosea, plutonul ma
siv sosise... Dezamăgire și nervi pen
tru organizatori, dar mai ales pentru 
evadați. Ploaia a constituit o altă 
surpriză neplăcută și ea pentru ci
cliști. însoțindu-i pe mai bine de 
două treimi din traseu (cei mai pre
văzători dintre alergători și-au îm
brăcat pelerine impermeabile). în 
asemenea condiții, era normal, se 
pedalează prudent, plutonul acope
rind întreaga șosea. Pînă la Chichiș, 
locul de întoarcere și apoi prin Bra
șov, nimic deosebit ; fiecare iși re
zervă forțe pentru ultima parte a 
etapei. Serpentinele de la Timiș sînt 
atacate de Th. Puterity (Metalul 
Plopeni), secondat de dinamovistul 
Nicolae Ciumetj și de cehoslovacii

Prohal și Hava. Ploaia măruntă de 
pînă atunci, agasantă și rece, avea 
să se transforme la Bușteni și Po
iana Țapului în... lapoviță. La Sinaia 
— ninsoare în toată regula !

Sprintul final pe șoseaua devenită 
patinoar angajează aproape întregul 
pluton. Ciumeti atacă primul, dar, 
plasați mai bine, cehoslovacii Prohal 
și Patras îl depășesc, clasîndu-se în 
această ordine pe primele două locuri, 
în același timp cu cei trei (3 h 23’ 
48”) au mai sosit încă 6 alergători : 
Krupicka, Hava (ambii de la Ruda 
Hvezda Plsen), Vasile Teodor (Dina
mo), N. Gavrilă (Steaua), M. Hriso- 
veni (C.S. Brăila) și C. Tănase 
(Steaua).

Astăzi are loc etapa a doua, pe 
distanța Sinaia-Comarnic-Brănești și 
retur.

Ion DUMITRII)

Calendarul internațional al 
săptămînii fotbalistice ce ur
mează cuprinde numeroase 
partide pentru CAMPIONATUL 
EUROPEAN inter-țări. Astfel, 
miercuri 21 aprilie se joacă me
ciurile ȚARA GALILOR—CE
HOSLOVACIA. ANGLIA—GRE
CIA, ELVEȚIA—MALTA, IR
LANDA DE NORD—CIPRU și 
PORTUGALIA—SCOȚIA. Sîm- 
bătă și duminică, în aceeași 
competiție, au loc partidele 
UNGARIA—FRANȚA, R. D. 
GERMANA—LUXEMBURG și 
TURCIA—R. F. A GERMA- 
N IEI.

în TURNEUL PREOLIMPIC 
se va disputa miercuri intîl- 
nirea dintre selecționatele EL
VEȚIEI și DANEMARCEI.

Dintre JOCURILE AMICALE 
se remarcă meciul IUGOSLA
VIA—ROMANIA, programat 
miercuri la Novi Sad.

SCRIMĂ

COMENTARII
DUPĂ DISPUTAREA 

„TROFEULUI JEANTY"
La sfîrșitul săptămînii trecute flo- 

retistele românce au obținut un dublu 
succes în marile concursuri desfășu
rate în sala „Pierre de Coubertin" 
din Paris. Reprezentantele noastre au 
câștigat patrulaterul pe echipe între- 
cînd formațiile Franței, Ungariei și 
Italiei, iar în turneul individual. 
Ileana Drîmbă s-a dovedit cea mai 
bună dintre cele 110 concurente par
ticipante 1a „Trofeul Leon Jeanty".

Comentînd victoria florestistei ro
mânce, corespondentul agenției Fran
ce Presse scrie între altele : „Prota
gonistă a celor mai importante con
cursuri din ultimii ani, românca 
Ileana Drîmbă (în vîrstă de 25 de 
ani), a cîștigat cu brio „Cupa chalan- 
ge L. Jeanty", care a reunit la Pa
ris pe cele mai valoroase scrimere. 
în ciuda unei .infringer! în al doilea 
asalt (cu franțuzoaica Ceretti), Ilea
na Drimbă a evoluat excelent în con
tinuare asigurîndu-și primul loc cu 
4 victorii, ultima decisivă, asupra 
campioanei franceze Brigitte Gapais. 
Celelalte patru finaliste : românca 
Olga Orban Szabo, fostă campioană 
mondială, maghiarele Simonfy, cam
pioană mondială universitară, Rejto, 
fostă campioană olimpică și franțu
zoaica Ceretti, finalistă la mondialele 
de la Ankara, au terminat în această 
ordine, rezultat care demonstrează 
valoarea deosebită a acestei grupe fi
nale. Au lipsit numai sportivele so
vietice pentru ca acest concurs să 
poată fi cotat drept un veritabil 
campionat mondial".

NOTE

între Millstatt și...
Zilele acestea s-a 

desfășurat la Ploiești 
concursul republican 
de primăvară al co
piilor. La întrecere 
au participat peste 
300 de copii între 7 și 
14 ani, reprezentînd 
20 de cluburi și aso
ciații din țară, pre
cum și școlile spor
tive.

FRIEDRICH RO
THE, arbitru central 
și delegat al F.R.N. 
aprecia, pe bună 
dreptate, într-o con
vorbire cu corespon
dentul nostru, C. CA- 
PRARU, atît condi
țiile foarte bune în 
care s-a desfășurat 
competiția, cît și ta
lentul, pregătirea
sportivă, entuziasmul 
micilor concurenți. 
„întrecerile de la 
Ploiești, sublinia re
prezentantul oficial al 
federației de specia

litate, au impus un 
marc număr de talen
te, mai ales Ia pro
bele deficitare in na- 
tafia noastră de per
formanță : spate și
delfin. Ilarion Svetz 
(Șc. sportivă nr. 2 — 
București), Mihaela 
Moisan (Petrolul-Plo- 
iești), record ega
lat și nou record, la 
spate și bras — Atila 
Vidican (Crișul-Ora- 
dea), Mihaela Geor
gescu (Șc. sportivă 
Reșița), Cătălina Pă- 
nulescu (Petrolui- 
Ploiești), iată doar 
citeva dintre numele 
ce ar trebui să se a- 
fle Înscrise pe carne
tele de lucru ale an
trenorilor din secții
le noastre de perfor
manță".

Aceste aprecieri 
ne-au produs cu atit 
mai multă plăcere, cu 
cît de la Millstatt 
(Austria), unde se

Ploiești
desfășura în aceleași 
zile, triunghiularul de 
natație Austria, Româ
nia, Franța (formația 
secundă) ne parve
neau știri stupefiante. 
După cum transmite, 
de la fața locului, A- 
drian Vasiliu, trimisul 
ziarului „Sportul". 
„Anca Andrei, T. Ni
colae. Gh. Lupu (ex- 
ceptînd ștafeta de 
mixt), Liliana Dan, 
A. Adam, Gyorgy So- 
vago. Daniela Coroiu, 
Csaba Kokay au tra
tat importanta con
fruntare cu o inadmi
sibilă ușurință. pre
ferind concentrării și 
dăruirii totale pen
tru culorile naționa
le, frumusețile (reale) 
ale naturii... în felul 
acesta ei au făcut să 
se irosească pur și 
simplu eforturile ce
lorlalți coechipieri..." 

Orice comentariu, 
este de prisos !

700 de atleți in căutarea 
unui... spectator

Craiova a fost sîm- 
bătă și duminică gaz
da celui mai mare 
concurs de atletism 
— ca număr de par
ticipants — din isto
ria orașului. Pe sta
dionul central, ne 
scrie corespondentul 
nostru NISTOR ȚUI- 
CU, în cadrul con
cursului atletic de 
primăvară — juniori 
categoria a Il-a — 
s-au întrecut la 25 de 
probe aproape 700 de

tineri și tinere. N-au 
lipsit nici recordu
rile : 5 numai în ziua 
a doua a reuniunii. 
Dintre ele se eviden
țiază cu deosebire cel 
al alergătorului de 
garduri ALEXAN
DRU SZEMPETERI 
— 15,5 secunde, pe 
110 m — de la Școa
la sportivă atletică 
din București Un al
tul. pe care, de ase
menea, îl subliniem, 
a fost opera elevei

LILIANA LEAU din 
Rm Vîlcea -- 59,1 pe 
400 m. La desfășura
rea concursului a fost 
prezent și secretarul 
general al federației 
de atletism.

Deci, sute de concu
renți, recorduri... Sin
gurul absent total : 
publicul. Nici un 
spectator nu s-a ..ră
tăcit". în cele două 
zile de concurs pe a- 
mintitul stadion cra- 
iovean.

Poporul chinez sprijină programul 
constructiv al R. P. D. Coreene privind 

unificarea pașnică a patriei
Un comentariu al ziarului „Jenminjibao"

PEKIN 19 (Agerpres). — Referin- 
du-se la raportul cu privire la situa
ția actuală internațională și lupta 
pentru unificarea independentă a pa
triei, precum și la Apelul adresat co
naționalilor de către sesiunea Adu
nării Populare Supreme a R.P.D. Co
reene, ziarul „Jenminjibao" scrie că 
acest pas important întreprins de 
Partidul Muncii din Coreea și de gu
vernul R.P.D. Coreene în vederea u- 
nificării patriei reflectă aspirațiile 
comune ale celor 40 de milioane de

coreeni și dă o lovitură puternică 
complotului imperialist îndreptat îm
potriva Coreei. Poporul chinez, sub
liniază „Jenminjibao", sprijină cu 
fermitate programul de acțiune și po
ziția solemnă și justă a Partidului 
Muncii din Coreea și a guvernului 
acestei țări cu privire la reunificarea 
pașnică a Coreei și sprijină întregul 
popor coreean în lupta sa justă îm
potriva imperialismului american, 
împotriva clicii Pak Cijan Hi, pen
tru unificarea pașnică a țării sale.

Ziarul „Politika" despre relațiile 
economice iugoslavo-albaneze

BELGRAD 19. — Corespondentul 
Agerpres, G. Ionescu, transmite : Zia
rul „Politika" din Belgrad anunță că, 
în curînd, va pleca la Tirana o de
legație iugoslavă pentru convorbiri 
comerciale. Scopul acestei vizite este 
elaborarea unui acord de lungă du
rată privind schimburile comerciale 
pe perioada 1971—1975, primul de 
acest fel dintre Iugoslavia și Alba
nia.

Actuala situație, deși reprezintă 
un progres față de anii trecuți, nu 
epuizează posibilitățile ambelor 
părți, scrie „Politika". într-adevăr, 
adaugă ziarul, deși, pentru prima 
oară în ultimii 23 de ani, a fost 
semnat un protocol privind schimbu
rile pe anul acesta, iar valoarea to
tală a schimbului de 13,2 milioane 
dolari în ambele sensuri este cu 60 
la sută mai mare decît în anul pre
cedent, comerțul dintre cele două 
țări poate să cunoască o dezvoltare 
mult mai dinamică. Relațiile econo

mice cu Albania, continuă ziarul, mi 
se vor limita numai la comerț. Se 
așteaptă ca, zilele acestea, să so
sească în Muntenegru un grup de 
specialiști albanezi pentru energie 
electrică, industria minieră și silvi
cultură. împreună cu colegii lor iu
goslavi, ei vor examina, la Titograd, 
posibilitatea importului de energie 
electrică din Albania și folosirea 
bauxitei albaneze și a materialelor 
lemnoase pentru satisfacerea capa
cităților industriale din Muntene
gru. Al treilea contact care ur
mează să aibă loc în curind pre
vede un dialog la nivel înalt despre 
colaborarea culturală.

Acestea sînt. scrie „Politika", re
zultatele concrete ale strădaniilor 
convingătoare ale Iugoslaviei și Al
baniei de a dezvolta relații de bună 
vecinătate, pe baza principiilor ega
lității în drepturi, neamestecului, 
respectării suveranității și indepen
denței.



viața internațională
La Sofia, se deschide azi:

CONGRESUL AL X-LEA

AL P. C. BULGAR
DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL DUMITRU ȚINU

Astăzi, în marea sală „Universia
da" din Sofia, își deschide lucrările 
cel de al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Bulgar, eveniment' de în
semnătate deosebită în viața comu
niștilor, a întregului popor bulgar 
prieten.

Cei peste 1 500 delegați — munci
tori, țărani cooperatori, intelectuali — 
vor dezbate Raportul de activitate al 
C.C. al P.C. Bulgar și Directivele 
pentru dezvoltarea social-economică 
a R. P. Bulgaria în anii 1971—1975, 
precum și proiectul de program al 
P.C.B. Moment de amplu bilanț, con
gresul va trece în revistă activitatea 
creatoare desfășurată de partid, de 
toți oamenii muncii bulgari în peri
oada ce s-a scurs de la cel de al 
IX-lea Congres, va jalona direcțiile 
principale ale dezvoltării mai 
parte a operei de construcție a 
cietății socialiste dezvoltate.

Atit proiectul de directive cît 
noul program al partidului, date 
blicității in urmă cu aproape 
luni, au format obiectul unei ample 
dezbateri în adunările de partid, la 
conferințele județene care au prece
dat congresul, în paginile presei, la 
radio și televiziune. Exprimîndu-și 
opiniile asupra documentelor aminti
te, participanții la acest dialog la 
scara națională, muncitori, tehnicieni 
și ingineri, cooperatori, oameni de 
știință și cultură, activiști de partid 
și de stat, reprezentanți ai tuturor 
categoriilor sociale au făcut totodată 
numeroase propuneri și sugestii in 
problemele majore care stau în pre
zent în fața partidului și a țării.

O dată cu aceste documente a fost 
supus aceluiași proces de discuție 
proiectul noii Constituții a Republi
cii Populare Bulgaria, ale cărei pre
vederi esențiale vor fi, de aseme
nea, dezbătute de actualul congres. 
Oglindind profundele transformări 
care au avut loc in viața economică 
și social-politică a țării 
construcției socialiste și 
rolul conducător al P.C. 
societate, proiectul de 
prevede liniile directoare i 
tare a statului în noua 
care pășește poporul bulgar.

Perioada premergătoare congresu
lui a fost marcată de importante suc
cese ale oamenilor muncii bulgari 
în opera de construcție socialistă. 
Practic, realizările din ultimele săp
tămâni, închinate congresului, între
gesc un tablou bogat și plin de sem
nificații. Întrecerea socialistă desfă
șurată in cinstea acestui mare eveni
ment a constituit — așa cum reiese 
și din comunicatul Direcției generale 
de statistică privitor la dezvoltarea 
economiei în primul trimestru al
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Bulgar in 
constituție 
de dezvol- 
etapă in

anului — un start promițător pentru 
îndeplinirea viitorului plan cincinal. 
Presa a consemnat darea în funcțiune 
a unor obiective ce vor avea o pon
dere deosebită în economia țării: 
combinatul chimic de la Plevna, u- 
zinele constructoare de mașini din 
lambol, fabrica de textile de la Vrața, 
uzina pentru aparate pneumatice de 
lingă Plovdiv, uzina metalurgică din 
localitatea Polski Trimbes. A fost, de 
asemenea, extinsă termocentrala 
„Ruse", a cărei capacitate a crescut 
de aproape două ori și jumătate. 
S-au încheiat lucrările de electrifi
care a sectorului feroviar Karlovo- 
Sliven de pe linia Sofia-Burgas.

Tot în aceste zile, au fost inaugu
rate halele centrale ale capitalei — 
cel mai important nou obiectiv co
mercial al Sofiei. De menționat, de 
asemenea, că mii de oameni ai 
muncii au primit în ultimele săptă- 
mini cheile noilor apartamente date 
în folosință în cele nouă cartiere care 
înconjoară capitala. Reprezentanții 
întreprinderilor fruntașe în întrece
rea socialistă au avut o întîlnire la 
Sofia, unde, în prezența membrilor 
Biroului Politic alC.C. al P.C. Bulgar, 
au împărtășit din realizările lor, din 
gindurile și planurile lor de viitor. 
Apreciind atmosfera însuflețită din 
aceste zile, „Rabotnicesko Delo" scrie, 
sub semnătura 
Gheorghi Bokov : 
cialistă de masă 
greșului — cel 
al partidului — 
țiatlve ale organizațiilor obștești 
și ale uniunilor de creație, sub
liniază încă o dată marea autori
tate de care se bucură partidul în 
rîndul maselor, adeziunea largă a 
tuturor păturilor societății bulgare la 
programul său. Putem spune, cu de
plină convingere, că încrederea, spe
ranțele și optimismul milioanelor de 
oameni ai muncii din țara noastră 
sint pe deplin justificate".

Metropola bulgară de la poalele 
masivului Vitosa a îmbrăcat acum 
haină festivă. Pe străzile principale 
și in piețe flutură drapelele de stat 
și drapelele purpurii ale P.C. Bulgar. 
Ziarele și radioul au anunțat sosirea 
la Sofia a numeroase delegații ale 
partidelor comuniste și muncitorești, 
precum și ale unor partide socia
liste, a reprezentanților altor forțe 
democratice și progresiste din di
verse țări ale lumii. Pe mari panouri 
ca și pe frontispiciul instituțiilor pu
blice, tint înscrise lozinci de salut. 
Pretutindeni, se discută despre acest 
important eveniment întîmpinat cu 
convingerea că el va deschide porțl 
largi spre viitor, spre- propășirea și 
înflorirea mai departe a Bulgariei 
socialiste.

redactorului șef 
„Întrecerea so- 
în cinstea con- 

mai înalt forum 
numeroasele ini-

Premierul
finlandez

la Moscova
MOSCOVA 19. — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite : La 
Moscova, a sosit luni, într-o vizită 
oficială, primul ministru al Finlan
dei, Ahti Karjalainen, ca oaspete al 
guvernului sovietic. In aceeași zi, 
între premierul finlandez și preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Alexei Kosîghin, a avut loc 
o convorbire.

La Moscova, se desfășoară, totoda
tă, cea de-a 9-a ședință a Comisiei 
permanente interguvernamentale so- 
vieto-finlandeze de colaborare econo
mică. Cercuri economice din capitala 
sovietică relatează că membrii comi
siei discută acorduri privind constru
irea în Finlanda a unei centrale ato- 
mo-electrice, iar în U.R.S.S., in regiu
nea Karelia, a unei întreprinderi de 
prelucrare a lemnului, precum și li
vrarea de către Uniunea Sovietică a 
unei importante cantități de gaze na
turale, in schimbul livrării de către 
Finlanda a unor țevi de mare dia
metru.

V

cu situația
din Pakistanul de est

CARACI 19 (Agerpres). — Gene
ralul Tikka Khan, guvernator și ad
ministrator al legii marțiale din Pa
kistanul de est, a cerut populației ,.să 
sprijine forțele armate guvernamen
tale, pentru ca acestea să-și poată în
deplini misiunea de restaurare a le
gii și ordinii", transmit agențiile 
Reuter și Associated Press. Intr-un 
apel difuzat de postul de radio Dacca, 
Tikka Khan a menționat că membrii 
Partidului Liga Awami se pot alătura 
autorităților guvernamentale pentru 
a le ajuta în eforturile depuse în di
recția normalizării situației. Totodată, 
guvernatorul a cerut membrilor ser
viciilor polițienești, cît și militarilor 
să-și reia activitățile normale.

Pe de altă parte, postul de radio 
oficial a comunicat că unități ale ar
matei guvernamentale au preluat 
controlul în noi zone din Pakistanul 
de est. Astfel, ele au ajuns în loca
litățile Brahmanbaria și Akhaura și 
au înaintat din Chuadanga spre Me- 
herpur. Postul de radio, citat de a- 
genția Associated Press, menționează 
că „armata guvernamentală, care se 
deplasează în sectoarele de est și de 
vest ale provinciei, n-a întîlnit nici o 
rezistentă, iar populația locală ș-a 
arătat dornică să coopereze cu mili
tarii din Pakistanul de vest".

La Londra s-a desfășurat recent „Marșul de primăvară’ pentru pace și înțelegere între popoare, pentru scoa
terea în afara legii a armamentului atomic

Intenția Norvegiei de a stabili 
relații diplomatice cu R.D. Vietnam

salutată la Hanoi
HANOI 19 (Agerpres). — Guvernul Republicii Democrate Vietnam 

salută intenția Norvegiei de a stabili relații diplomatice cu R.D.V., a 
declarat ministrul afacerilor externe al R. D. Vietnam, Nguyen Duy 
Trinh, intr-un interviu acordat agenției V.N.A.

Referindu-se la declarația din 18 
martie a premierului Norvegiei, 
Trygve Bratelli, referitoare la inten
ția guvernului său de a recunoaște 
R. D. Vietnam, Nguyen Duy Trinh a 
arătat că aceasta corespunde intere
selor și aspirațiilor popoarelor celor 
două țări. Politica externă a guver
nului R. D. Vietnam, a menționat el, 
prevede stabilirea de relații diplo-

CAMBODGIA

matice cu alte state pe baza prin
cipiilor coexistenței pașnice. Po
porul și guvernul R. D. Vietnam, a 
spus Nguyen Duy Trinh, consideră 
că relațiile de prietenie între R. D. 
Vietnam și Norvegia se vor conso
lida zi de zi, contribuind activ Ia 
cauza independenței, libertății și pă
cii în lume.

Trupele inamice nevoite să părăsească 
pozițiile de pe șoseaua nr. 9

PNOM PENH 19 (Agerpres). — 
Lupte puternice se desfășoară, de 24 
de ore, în zona colinei Pich Nil, la 
100 kilometri sud-vest de Pnom 
Penh, între forțele de rezistență 
populară cambodgiene și trupele re
gimului Lon Noi — anunță agenția 
Franoe Presse. Patrioții cambodgieni 
au lansat, în noaptea de duminică 
spre luni, atacuri împotriva unități
lor inamice care încercau să dega
jeze șoseaua națională nr. 4. Un pur
tător de cuvînt al comandamentului 
trupelor regimului Lon Noi a arătat 
că asalturile forțelor patriotice au 
început duminică la miezul nopții și 
continuau in zorii zilei de luni. Intre

Pentru război erau buni...
Casa din Harlem nu mai are geamuri. Prin scindurile bătute in dreptul 

ferestrelor șuieră vintul. Lumina electrică și apa sint închise de luni de 
zile. Prin găurile din acoperiș, se poate zări cerul întunecat al New York-u- 
lui. Clădirea, prevăzută pentru demolare, este totuși locuită : de șobolani 
— și de uri negru in virstă de 23 de ani, Johnny Sullivan. Culcușul său — 
teancuri de ziare vechi. O uniformă mototolită, pe care se mai pot distinge 
însemnele gradului de subofițer al armatei terestre americane, îl ferește de 
răcoarea nopții...

Johnny este unul din cei citeva sute de mii de militari participanți la 
războiul din Vietnam, scoși din cadrele armatei, care, întorși in patrie, sint 
in căutarea unei slujbe. Peste tot ei sint întîmpinați cu răceală, dacă nu 
chiar cu adversitate fățișă.

După cum arată presa americană, autoritățile fac mult prea puțin pentru 
reintegrarea în viața civilă a celor trimiși să lupte pe meleagurile îndepăr
tate, pentru o cauză care nu este a poporului american. Ce-i drept, la 
Washington a fost constituit un comitet interministerial numit „Jobs 
for veterans" („Slujbe pentru veterani"). Avind insă la dispoziție un buget 
anual ce nu trece de 200 000 de dolari — atita cit reprezintă costul, pe timp 
de 4 minute, al războiului purtat de S.U.A. în Vietnam ! — Comitetul n-a 
reușit decît să tipărească un apel adresat diferitelor firme și întreprinderi, 
prin care solicită să fie angajați foști militari. Despre „succesul" acestei 
campanii vorbește următorul fapt : in 1970, comitetul s-a adresat unui nu
măr de 100 de firme. Au răspuns numai 28 și, pină la urmă, numai 2 au 
angajat cîțiva veterani.

Și astfel, Casberry Car din Atlanta, tată a doi copii, de profesiune meca
nic, după ce a căutat luni de zile, în zadar, o slujbă, s-a adresat, în dis
perare de cauză, din nou forțelor aeriene, deși este știut să procentajul 
pierderilor în rîndul personalului aviației militare participante la agresi
unea din Vietnam este foarte ridicat. Dar și aici a primit un răspuns ne
gativ — era prea bătrîn.

Oameni ca Johnny Sullivan sau Casberry Car există cu miile la New 
York, Chicago, Los Angeles sau New Orleans. Mai precis, pe întreg întinsul 
S.U.A. numărul lor se ridică la 300 000 Este un motiv în plus ca starea de 
spirit ostilă războiului din Vietnam să devină și mai pronunțată în rindu- 
rile cercurilor largi ale populației americane.

G. D.

„Mafia" si ceasurile elvețiene
9 9

Pe lunga listă a afacerilor tenebroase ale „Mafiei" s-a înscris o nouă 
îndeletnicire : falsificarea de ceasuri elvețiene. Cu citeva zile în urmă a 
fost descoperit la Neapole un depozit de ceasuri „Swiss made", care n-au 
trecut niciodată granița patriei orologiilor. Depozite similare au mai fost 
descoperite in alte citeva orașe italiene, precum și la Londra și Ham
burg. Noua afacere a „Mafiei" se bazează în primul rind pe credulitatea 
cumpărătorului. Intr-un bar sau la un colț de stradă, un vinzător ambu
lant prezintă amatorilor ca mare chilipir o mașinărie banală amplasată 
într-o casetă purtind marca „Longines" sau „Omega", bineînțeles la un 
preț mai mic decît al originalului. In acest fel, anual sint desfăcute peste 
două milioane de „imitații elvețiene".

Fără îndoială, un număr atit de mare de ceasuri falsificate nu pot 
fi fabricate pe cale artizanală. După toate probabilitățile, este vorba de 
o adevărată industrie pusă la cale in cele mai mici amănunte de capii 
„Mafiei", după cum a declarat Charles Sickert, șeful oficiului juridic al 
binecunoscutei firme „Omega". El a mai precizat că, din datele de care 
dispune,- „centrul nevralgic" al operațiunii este Milano, unde poliția ita
liană a descoperit diferite instrumente, între care și un pantograf, servind 
la reproducerea mărcilor falsificate.

Date fiind proporțiile atinse de această afacere, prin care „Mafia" reu
șește să-și rotunjească apreciabil cîștigurile obținute pe calea „clasică" 
a contrabandei, traficului de stupefiante sau literaturii pornografice, fir
mele elvețiene sint din ce în ce mai îngrijorate, scrie „Tribune de Geneve". 
Ele s-au adresat „Interpolului" solicitind urgentarea măsurilor de comba
tere a acestei noi ramuri a activității mafiote, care riscă să submineze 
prestigiul pe care și l-au ciștigat pe piața internațională ceasornicele 
ce poartă inscripția „fabricat în Elveția". îngrijorarea pare cu atit mai 
justificată cu cit începe să-si facă loc părerea că de „pasiunea" bruscă 
pentru ceasuri-imitație a „Mafiei" nu ar fi străine firmele concurente măr
cilor elvețiene. Așadar, o nouă ilustrare elocventă a faptului bine cu
noscut că, în lupta acerbă de concurență din țările occidentale, adversarii 
nu se dau în lături de la nici un fel de metode.

A. B.

9»

LA BERLIN
BERLIN 19. — Corespondentul

Agerpres, Șt. Deju, transmite : La 
Clubul oamenilor de cultură din Ber
lin a avut loc, la 19 aprilie, o confe
rință de presă consacrată aniversării 
semicentenarului Partidului Comunist 
Român.-în cuvîntul său, ambasadorul 
român Nicolae Ghenea a evocat dru
mul parcurs de partid în cele cinci 
decenii de activitate, referindu-se pe 
larg la suocesele obținute de poporul 
român, sub conducerea P.C.R., în 
edificarea societății socialiste.

La conferința de presă au partici
pat numeroși reprezentanți ai presei 
din R. D. Germană, precum și cores
pondenți străini.

Președintele Sadat despre
Federația Republicilor Arabeu

CAIRO 19. — Corespondentul Agerpres, C. Oprlcă, transmite : Intr-un 
mesaj radiotelevizat, președintele egiptean, Anwar Sadat, a anunțat 
formarea unei federații intre R.A.U., Siria și Libia, care va avea de
numirea de „Federația Republicilor Arabe".

Președintele a subliniat că scopul 
federației constă în „eliberarea teri
toriilor arabe ocupate". Această fe
derație. a precizat vorbitorul, trebuie 
să rămînă deschisă oricărui stat arab 
liber, adăugind că cei trei președinți 
au adoptat statutele fundamentale 
care vor fi considerate bazele creării 
federației. O comisie tripartită va fi 
însărcinată cu elaborarea Constitu
ției federale, care urmează să fie ra
tificată de fiecare republică. Statu
tele fundamentale vor fi supuse unui 
referendum popular, simultan în fie
care republică, referendum care a 
fost fixat pentru 1 septembrie 1971.

Președintele R.A.U. a menționat că 
federația va avea un singur steag, o 
singură emblemă, un singur imn na
țional, precum și o singură capitală. 
Va fi constituit un consiliu federal, 
alcătuit din cei trei șefi de stat, care 
va fi organul executiv suprem al fe
derației. Consiliul va alege președin
tele șl va adopta decizii prin vot ma
joritar. Se prevede, de asemenea, for
marea unui comandament militar, 
care se va ocupa de instrucția și des
fășurarea forțelor dint.r-o țară mem
bră într-alta. Federația, a subliniat 
președintele R.A.U., își asumă pro
blemele planificării naționale și sta
bilirea programelor de dezvoltare, ale 
invățămintului, educației și informa
țiilor, precum și conducerea institu
țiilor economice cu caracter federal.

Statutele Federației stabilesc că 
fiecare republică va putea încheia 
tratate, convenții și acorduri cu țări 
străine și va avea posibilitatea să 
schimbe reprezentanțe diplomatice și 
consulare, a spus Anwar Sadat.

La Cairo s-a anunțat că miercuri, 
21 aprilie, se va reuni Comitetul Exe
cutiv Suprem al Uniunii Socialiste 
Arabe, spre a aproba acordul de pro
clamare a Federației Republicilor A- 
rabe. Apoi, va fi convocat Comitetul 
Central al Uniunii Socialiste Arabe 
pentru a pregăti Congresul național 
al Uniunii, care se va ține înaintea 
referendumului.

De asemenea. Proiectul federației 
urmează să fie suipus dezbaterii Con
siliului comandamentului revoluției 
din Libia, precum și Comandamen
tului regional al partidului Baas, gu
vernului și Consiliului popular din 
Siria.

1 Kosîghin l a primit

MOSCOVA. — La 19 aprilie preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Alexei Kosîghin, l-a primit 
la Kremlin pe Mahmud Riad, vice- 
premier și ministru al afacerilor ex
terne al R.A.U., aflat la Moscova ca 
oaspete al guvernului sovietic. A fost 
prezent ministrul de externe al Uni
unii Sovietice, Andrei Gromiko. După 
cum anunță agenția TASS, au fost 
discutate probleme ale situației din 
Orientul Apropiat și posibilitățile 
instaurării unei păci trainice în a- 
ceastă regiune, pe baza îndeplinirii 
tuturor prevederilor rezoluției Con
siliului de Securitate din noiembrie 
1967.

Reuniunea
cabinetului
israelian

timp, luptele au luat o turnură dra
matică pentru trupele regimului Lon 
Noi, menționează agenția citată. In 
ciuda intervenției bombardierelor 
grele americane, trupele regimului 
Lon Noi au fost nevoite să pără
sească pozițiile deținute cu o zi îna
inte și să se retragă pînă la kilome
trul 93 de pe șoseaua nr. 9.

★
WASHINGTON. — Mii de per

soane de pe întregul cuprins al Sta
telor Unite au început să sosească 
la Washington pentru a participa la 
marile demonstrații antirăzboinice 
ce vor fi organizate în zilele urmă
toare în capitala americană. „Coali
ția națională de acțiune pentru pace". 
„Coaliția populară pentru pace și 
dreptate" și alte organizații paci
fiste care au inițiat demonstrațiile 
antirăzboinice au primit un mesaj 
de salut din partea ministrului afa
cerilor externe al Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, Nguyen Thi 
Binh.

Roma si Milano afectate 
de un nou val de greve

ROMA 19 (Agerpres). — La începutul acestei săptămîni, Italia 
cunoaște un nou val de greve, care au afectat luni cele ri
paie orașe ale țării — Roma și Milano.

două princi-

TEL AVIV 19 (Agerpres). — Cabl- 
netul israelian a analizat, în cadrul 
reuniunii de duminică, posibilitățile 
de redeschidere a Canalului de Suez, 
pe baza propunerilor avansate de 
R.A.U., anunță agențiile de presă. Co
municatul dat publicității la înche
ierea reuniunii informează că mi
nistrul de externe, Abba Eban, a fă
cut o expunere asupra evoluției eve
nimentelor din Orientul Apropiat. Un 
purtător de cuvînt oficial a precizat 
că guvernul nu a luat nici o hotărire 
in legătură cu problemele discutate.

Pe de altă parte, se anunță că vice- 
premierul guvernului israelian, Yigal 
Allon, a plecat luni într-o vizită în 
Statele Unite, unde va avea convor
biri cu oficialitățile americane.

20 000 de lucrători de 
la căile ferate au de
clarat duminică seara 
o grevă de 24 de ore 
în întreaga regiune 
Lombardia. Greviștii, 
sprijiniți de cele trei 
mari centrale sindica
le, revendică îmbună
tățirea condițiilor de 
muncă și de trai, pre
cum și realizarea re
formei construcțiilor de 
locuințe. La Milano, au 
încetat lucrul muncito-

rii textiliști, iar tipo
grafii de la ziare au 
anunțat greve perlate 
de cite 24 ore, de luni 
pină miercuri.

Medicii de la spita
lele universității din 
Roma se află, începînd 
de luni. într-o grevă 
de două zile, fiind asi
gurate numai serviciile 
de urgență. Sindicatele 
au declarat că perso
nalul medical cere îm
bunătățirea situației sale

economice. 
Roma vor 
muncitorii din transpor
turile publice.

Greva generală 
poștașilor italieni, 
cheiată vineri, a 
urmată de o serie 
greve perlate, iar, 
trivit observatorilor 
Roma, situația nu 
reveni la normal 
acest sector i 
miercuri.

Miercuri la 
înceta lucrul

a 
în- 

fost 
de 

po- 
■ din 

va 
în 

pînă

agențiile de presă transmit
La Roma a sosit primul 

ambasador al R. P. Chineze 
acreditat în Italia, Shen Ping. După 
cum anunță agenția A.N.S.A., amba- ■ 
sadorul Shen Ping a făcut ziariștilor 
prezenți la aeroport o scurtă decla
rație, în care a spus : „Doresc să 
mulțumesc guvernului și poporului 
italian pentru primirea care mi-a fost 
rezervată și profit de acest prilej 
pentru a transmite poporului italian 
salutările și urările călduroase ale 
poporului chinez".

Președintele Austriei, 
Franz Jonas, a deschis luni lucrările 
celui de-al 23-lea Congres mondial 
al Camerei Internaționale de Comerț 
(I.C.C.), la care iau parte delegați și ob
servatori din 80 de țări. Din țara noas
tră participă, ca observator, Victor Io- 
nescu, președintele Camerei de Co
merț a Republicii Socialiste România.

Încheierea reuniunii in
terparlamentare de la Cara
cas. Au Iuat lucrările sesiu
nii de primăvară a organismelor de 
conducere ale Uniunii interparlamen
tare, la care au participat 500 de par
lamentari din peste 50 de țări ale 
lumii. Din România a fost prezentă 
o delegație compusă din Mihail Le
vente. președintele Grupului român 
al Uniunii interparlamentare, Tudor 
Drăganu, vicepreședinte, și Mircea 
Angelescu, membru în Comitetul 
de conducere. Membrii delegației 
române au participat activ la dez
baterea proiectelor de rezoluții în 
cadrul comisiilor conferinței. Sesiu
nea de la Caracas a adoptat ordinea 
de zi a viitoarei Conferințe a Uniu
nii interparlamentare, care va avea 
loc în septembrie a.c., la Paris, pre
cum șl proiectele de rezoluții care 
vor fi supuse dezbaterilor viitoarei 
reuniuni.

Condamnări la Madrid. 
Tribunalul ordinii publice din Ma
drid l-a condamnat pe preotul Fran
cisco Garcia Salve la un an închi
soare și 10 000 pesetas amendă pen
tru „propagandă subversivă". A- 
ceeași instanță l-a condamnat, în 
contumacie, pe Jose Cleto Mendieta, 
membru al mișcării basce, la trei ani 
închisoare și 10 000 pesetas amendă 
sub acuzația de „apartenență la o 
organizație ilegală". Aceste măsuri 
survin la scurt timp după arestarea 
scriitorului Gonzalo Arias, conducă
tor al mișcării pacifiste.

în localitatea Pardubice (R.S. 
Cehoslovacă) se desfășoară cea 
dc-a Vil-a ediție a festivalu
lui filmului pentru tineret din 
unele țări socialiste. Duminică 
a fost prezentat filmul româ
nesc „Răutăciosul adolescent". 
Cu același prilej, la Pardubice 
a fost deschisă expoziția de 
fotografii „România în Ima
gini".

Un grup de instructori și 
elevi de școală militară pa
kistanezi, 0011(1118 de comando
rul Kamal Ahmad, șeful statului ma
jor al forțelor aeriene ale Pakista
nului, a sosit într-o vizită de prie
tenie în R. P. Chineză, anunță a- 
genția China Nouă. In cinstea oaspe
ților, a fost oferită o recepție.

Revenirea la Pekin
a reprezentanților părții 
sovietice la convorbirile

sovieto-chineze
PEKIN 19 (Agerpres). — Agenția 

TASS anunță că luni s-au înapoiat la 
Pekin L. F. Iliciov, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., șeful delegației guverna
mentale sovietice la convorbirile so
viete—chineze pentru reglementarea 
problemelor de frontieră, și V. S. Tol
stikov, ambasadorul sovietic la Pe
kin, care au participat la lucrările 
celui de-al XXIV-lea Congres al 
P.C.U.S.

Pe aeroportul din Pekin, ei au fost 
întîmpinați de Ciao Kuan-hua, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, șeful delegației guvernamentale 
chineze la convorbirile chino—sovie
tice pentru reglementarea probleme
lor de frontieră, Ciai Cen-ben, ad
junctul șefului delegației guverna
mentale chineze, șl de alte persoane 
oficiale.

Lucrările celei de-a 26-a 
sesiuni a Comisiei econo
mice a O.N.U. pentru Eu
ropa s*au desctlis luni la Palatul 
Națiunilor din Geneva. Participanții 
vor discuta probleme ale dezvoltării 
economice in Europa, probleme ale 
comerțului și colaborării tehnico- 
științifice. De asemenea, vor examina 
raportul prezentat din partea Comi
siei economice și sociale a O.N.U. 
Pe ordinea de zi figurează și proble
ma participării oficiale a R.D.G. la 
actuala sesiune. Din partea țării 
noastre, participă o delegație condu
să de Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Un alt senator american
— William Proxmire — și-a făcut 
cunoscută intenția de a obține can
didatura Partidului democrat la vii
toarele alegeri prezidențiale din 
S.U.A. El face parte dintre senatorii 
care cer să se pună capăt războiului 
din Indochina și să se stabilească o 
dată limită cit mai apropiată pentru 
retragerea trupelor americane din 
Vietnamul de sud.

Continuă atentatele de 
inspirație fascistă în Italia. 
Elemente neofasciste și monarhiste 
au organizat duminică noi provocări, 
la Milano și Brescia. In noaptea de 
duminică spre luni, persoane neiden
tificate au pătruns într-unul din se
diile Partidului Socialist Italian din 
Roma, dind foc clădirii.

Cea de-a 8-a sesiune a 
Comisiei mixte sovieto- 
franceze c’e colat>orare economică 
și tehnico-științifică, denumită „Mica 
comisie'*, s-a deschis la Paris.
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Ieri a fost lansata

Stația orbitală sovietică „Saliut“
MOSCOVA 19 (Ager

pres). — La 19 aprilie, 
in Uniunea Sovietică a 
fost lansată stația or
bitală științifică „Sa- 
liut" — anunță Agen
ția TASS. Scopul lan
sării il constituie pu
nerea la punct a ele
mentelor de construcție 
și sistemelor de bord, 
efectuarea de cercetări 
științifice și experi
mente in zborul cos
mic. Stația s-a înscris

pe o orbită apropiată 
de cea calculată, avind 
parametrii: apogeul de 
222 km, perigeul — 200 
km, perioada de rota
ție — 88,5 minute, în
clinația orbitei — 51,6 
grade. De la Centrul 
de coordonare se a- 
nunță că zborul stației 
științifice orbitale con
tinuă potrivit progra
mului. A fost efec
tuată, la timpul stabi
lit, corectarea orbitei.

Pînă luni la ora 16,00, 
stația efectuase nouă 
rotații în jurul Pămân
tului. Potrivit datelor 
telemetrice, aparatele 
de bord funcționează 
normal. Urmărirea zbo
rului se realizează din 
puncte terestre, si
tuate 
U.R.S.S.’ 
navele Academiei 
Științe a U.R.S.S. 
flate în Oceanul 
lantic.

terestre, 
pe teritoriul 

ca și de pe 
de
a-

At-

în aceasta noapte

Nor artificial de bariu
WASHINGTON. Sa- 

vanții americani și 
vest-germani intențio
nează să creeze marți 
noaptea un nor artifi
cial de bariu la 134 000 
kilometri deasupra A- 
mericii Centrale, a a- 
nunțat N. A. S. A. 
Experiența, una din
tre cele mai intere
sante din domeniul 
cercetării spațiale, este 
destinată studierii for-

țel și liniilor timpu
lui 
tru la această 
tudine.
lie 
acest scop o rachetă cu 
un conteiner în care se 
vor afla 17 kilograme 
de oxid de bariu. La 
altitudinea proiectată, 
oxidul de bariu va fi 
eliberat din conteiner și 
el se va transforma în- 
tr-un nor care, timp de

magnetic teres- 
alti- 

La 20 apri- 
va fi lansată in

va15—20 de minute, 
putea fi zărit cu ochiul 
liber, ca o lună plină, 
de pe toată emisfera 
vestică. Norul se va 
dispersa treptat, pe 
măsură ce bariul se va 
ioniza. Ionii de bariu 
se vor dispune de-a 
lungul liniilor timpului 
magnetic terestru, care 
vor putea fi astfel 
identificate cu ajutorul 
aparatelor aflate la sol.
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