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INTERPRETAREA LEGII

SOCIETATEA ?
0 ÎNTREPRINDERE ESTE PĂGUBITA DE UN PARTENER 
CARE NU-ȘI ÎNDEPLINEȘTE OBLIGAȚIILE CONTRACTUALE. 
POATE CONDUCEREA RESPECTIVEI ÎNTREPRINDERI SĂ-L 

ABSOLVE DE PENALIZARE PE VINOVAT ?
Legea contractelor economice, prin 

care s-au adus perfecționări structu
rale în mecanismul raporturilor eco
nomice între întreprinderi, urmărește 
în esență întărirea disciplinei con
tractuale. sporirea răspunderii pen
tru respectarea cu strictețe a obliga
țiilor asumate. Este evident că de 
la intrarea în vigoare a acestei 
legi s-a introdus mai multă ordine și 
stabilitate în relațiile dintre între
prinderi, ceea ce a avut efecte pozi
tive asupra desfășurării activității 
economice. Totuși, nu în toate cazu
rile se acționează în spiritul noilor 
reglementări. Pot fi citate situații 
cînd fermitatea conferită prin contract 
relațiilor dintre întreprinderi a fost, 
în bună parte, deteriorată de practici 
necorespunzătoare, în afara unui 
cadru economic și juridic normal.

Dar lată mai toții faptele. La sfîr- 
șitul trimestrului I a. c., de pildă, 
mai multe unități economice din 
Capitală erau în restanță, în calitate 
de furnizori, la 3 310 contracte cu 
produse în valoare de aproape o ju
mătate zde miliard lei. Așa, bună
oară, Fabrica de cabluri și materiale 
electro-izolante din București a pro
vocat mari greutăți multora dintre 
beneficiarii săi, 232 de contracte 
fiind integral sau parțial neonorate.

■ La fel, Uzina de mașini electrice nu 
a respectat clauzele de livrare la 149 
contracte, uzina de utilaj chimic 
„Grlvița roșie" — la 31 de contracte, 
uzina „Vulcan" — la 108. Uzina de 
pompe — la 106. Centrala de prelu
crare a cauciucului și a maselor 
plastice — la 437. Toate aceste con
tracte purtau însă cel puțin două 
semnături : aceea a directorului sau 
a directorului comercial, a contabi
lului șef. sau a șefului serviciului de 
desfacere. Semnăturile acestea au 
angajat direct întreprinderea să li
vreze la timp, în condiții de calitate, 
In cantitatea și sortimentațiâ prevă
zută toate produsele și. totodată, să 
răspundă material pentru prejudicii
le pe care le-ar putea provoca be
neficiarilor prin neexecutarea întoc
mai a contractului.

După cum se știe, legea contracte
lor economice a creat un cadru ju
ridic nou al relațiilor dintre între
prinderi, care nerespectat, de una 
sau de alta din părțile contractante, 
duce la perturbări cu consecințe 
pentru întreaga economie națională. 
Tocmai de aceea, legea este foarte ca
tegorică în precizarea regimului răs
punderii și prevede sancțiuni dras
tice pentru încălcarea disciplinei con
tractuale atit în sarcina unităților, cit 
și a salariaților din vina cărora obli
gațiile nu au fost onorate. O atare 
prevedere a legii are menirea să în-

lăture arbitrariul și subiectivismul în 
relațiile contractuale stabilite între 
unitățile economice.

Dar scopul urmărit de lege, 
de a obliga părțile să privească 
cu seriozitate maximă desfășurarea 
relațiilor reciproce, nu poate fi a- 
tins de la sine. Este necesar ca 
mecanismul acestui act normativ să 
fie acționat efectiv și eficient, la- mo
mentul oportun, de către Întreprin
derea prejudiciată, pentru a readuce 
relațiile contractuale la cadrul lor 
firesc, legal, spre a-i determina pe 
furnizori să ia măsuri, să se zbată 
pentru a fabrica șl expedia mărfu
rile care fac obiectul contractului 
economic. Deci, primul interesat în a 
apela la lege este partenerul afectat 
de nerealizarea sau realizarea neco
respunzătoare a contractului — adică 
beneficiarul.

Ce se intîmplă In practică ? Inves
tigațiile desfășurate la cîteva Între
prinderi și centrale 
Capitală și din tară ne-au 
spre o concluzie surprinzătoare : 
toate că aprovizionarea 
sau sub 
percutat 
fășurării 
decursul 
ta te care a avut asemenea dificultăți 
nu a pretins încă partenerului in
corect daune sau penalități. Motivele 
sint dintre cele mai diverse, dar toa
te demonstrează o anumită mentali
tate greșită care încearcă să acredi
teze ideea că unde din prevederile 
legii contractelor economice ar fi fa
cultative. că ar rămîne la latitudinea 
părții prejudiciate dacă să facă uz de 
ele sau nu. Aproape toți cei cu care 
am discutat — directori comerciali, 
șefi de oficii juridice, responsabili cu 
disciplina contractuală — și-au scu
zat Inacțiunea prin aceea că terme
nul în care pot să pretindă de la par
teneri penalități și daune este de 
șase luni, așa incit nu au motiv să 
se grăbească. într-o asemenea situa
ție s-a aflat, de exemplu. Uzina de 
mașini grele din Capitală, care nu a 
primit în primul trimestru al anului, 
la timp sau Ia nivelul convenit, can
titățile contractate de cărămizi re
fractare. var și oxigen.

— în ceea ce ne privește — ne 
spunea tov. Dan Simionescu, șeful 
oficiului juridic ăl acestei uzine 
bucureștene — pe noi nu încasarea 
penalităților ne interesează.în mod 
deosebit. Adeseori este foarte greu 
să dovedim prejudiciul efectiv, deșî 
el există. Important este să primim 
materialele contractate.

industriale din 
condus 

cu 
neritmică 

cantitatea- convenită s-a re
in mod direct asupra des- 

procesului de Droductie, in 
trimestrului I — nici o uni-

Corneliu CÂRLAN
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GALAȚI (Corespon
dentul „Scinteii", Ste- 
lian Savin : Comple
xul de creștere in
dustrială a puilor de 
găină al I.A.S. „Avi- 
cola“-Galați a livrat, 
pe data de 24 aprilie, 
primii 6 000 de pui. 
Proiectat la o capaci
tate de 20 000 tone de 
carne de pasăre pe 
an, complexul avicol 
— a cărui construcție 
a început In martie 
1970 — a fost planifi
cat să intre în func
țiune în mod eșalo
nat, începind din tri
mestrul trei 1971, ter
menul final fiind 31 
decembrie a.c. Dato
rită efortului susținut 
depus de constructori

(întreprinderea nr. 7 
de construcții mon- 
taj-Galați), termenele 
planificate au 
devansate, 
permis colectivului de 
la I.A.S. „Avicola"- 
Galați să înceapă mult 
mai devreme pregăti
rea condițiilor nece
sare producției. Astfel, 
s-au putut livra pie
ței primele mii de 
pui, cu 4 luni de zile 
înainte de termenul 
prevăzut în planul de 
stat și cu 6 zile îna
inte de propriile anga
jamente. Pînă la 1 
mai, vor fi livrați pe 
piața orașului circa 
40 000 de pui, iar în 
luna mai alți 120 000, 
cantitatea de came li-

fost
ceea ce a

vrată urmînd să spo
rească în lunile vii
toare.

Avînd ca bază a- 
vansul realizat pînă 
acum la execuția com
plexului, constructorul 
s-a angajat să termi
ne și să dea benefi
ciarului integral com
plexul pînă la 30 sep
tembrie a.c., față 
31 
cum 
țial, 
diții 
la" l

de 
decembrie 1971, 

i s-a prevăzut ini- 
creînd astfel con- 
ca I.A.S. „Avico- 

Galați să ia toate 
măsurile necesare ca 
încă din anul viitor 
complexul să funcțio
neze la întreaga ca
pacitate de producție 
proiectată.

★ *
delegație a

a comi-
prllej, 
complexului, 
direcție a prezentat 

Nlcolae Ceaușescu un 
Comitetului județean 

care anunță 
angajamentului luat

Cu acest 
lucrătorilor 
tetului de 
tovarășului 
mesaj al
Galați al P.C.R., In 
îndeplinirea 
in cinstea sărbătorilor de la 1 și 
8 Mai. Pe harta județului Galați
— se spune în mesaj — a apă
rut un nou și important obiectiv 
destinai satisfacerii mai depline a 
cerințelor de consum ale populației
— combinatul avicol integrat. Li
vrarea primelor mii de pui mar
chează premiera zoo-industrială a 
acestui modern complex, a cărui 
construcție a debutat in anul 1970. 
Acest succes este un merit atlt al 
constructorilor de la întreprinderea 
7 construcții-montaj Galați, cit șl 
al tinărului eoleotiv al noului o- 
blectlv.

Angajamentul organizației jude-

țene de partid Galați, a] construc
torilor, al muncitorilor și specia
liștilor combinatului avicol este de 
a incheia cu trei luni înainte dc 
termen faza finală, de a se ajunge 
astfel la capacitatea proiectată dc 
20 300 tone carne de primă calitate.

Folosindu-se de acest prilej, co
mitetul județean de partid, comu
niștii, toți oamenii muncii din ju
dețul nostru, tineri și vlrstnici, se 
angajează In faza conducerii supe
rioare de partid și de stat, a dum
neavoastră personal, mult iubite 
tovarășe Nlcolae Ceaușescu, să facă 
totul, fără a precupeți eforturile, 
pentru a aplica neabătut In viață 
cuvintui partidului, pentru a con
tribui cu 
drept, in 
dăruirea, 
spirituală
mâniei socialiste.

tot ce au mai bun șl mal 
minte și inimă, cu toată 
la înflorirea materială și 
a județului Galați, a Ro-

1397501000

CĂRȚI
Era un timp, pînă la 

ultimul război, cind li
brăriile nu puteau supra
viețui numai din vinzarea 
cărților. La rîndul lor, 
editorii se plîngeau că 
existau prea puțini cum
părători de carte. Re
vistele și uneori ziare
le priveau fenomenul cu 
interes : dovadă anchete
le — multe la număr — 
pornite să dea răspuns 
întrebărilor „există o cri
ză a cititului 7“

La aceste lucruri mă 
gîndesc, prin contrast, 
astăzi, în plină „Decadă 
a cărții românești". In 
fața rafturilor — cu lu
crări politice, științifice, 
literare sau de artă — te 
întîmpină întotdeauna a- 
fluența publicului și mal 
toate librăriile au luat 
inițiativa de a-și organiza 
sucursale ad-hoc, eta- 
lînd standuri cu cărți în 
stradă. Caracteristic este 
faptul că acestea se 
întimplă în condiții de o 
fertilitate literară masivă 
și sporită în durată. Nu
mai în ultimii cinci ani 
editurile noastre au ti
părit peste 45 000 de tit
luri, intr-un tiraj global 
de aproape o jumătate 
miliard.

Nu mă pot reține să nu 
consemnez încă o pereche 
de cifre și o fac cu un 
adine sentiment de min- 
drie : din 1949 pînă în 
1970 au apărut în
diturile noastre 141.175 
de titluri, intr-un ti- - 
raj de-a dreptul astrono
mic : 1 397 501 000 exem
plare ! Și dlntr-o dată 
îmi revin In minte sute 
și mii de imagini pe care

e-

9
le-am Înregistrat in toți 
acești ani pe o neador
mită retină de călător și 
reporter : cărți in vagoa
nele dormitor ale brigă
zilor de tractoare, cărți la 
păcurarii de pe Retezat, 
cărți în bibliotecile că
minelor culturale, cărți 
în cele mai îndepărtate 
magazine sătești, în ba
răcile numeroaselor șan
tiere pe care le-am vizi
tat, In tabere de pio-

pe tărimul construcției 
materiale și spirituale.

Pasiunea pentru carte 
a căpătat în societatea 
noastră contemporană di
mensiunile unui mit mo
dern, înscriindu-se la loc 
de cinste, alături de cei
lalți factori informațio
nali : radioul, televiziu
nea, presa, filmul. Tot
odată, putem spune că 
în inimile a milioane de 
oameni cartea și-a rele-

DECADA CĂRȚII ROMANEȘTI

nieri, In mlinile călăto
rilor din trenuri și în 
rafturile caravanelor-li- 
brării ce pătrund pe. cele 
mai izolate drumuri de 
munte. Nu poți să nu 
tragi o trăsură de unire 
între acest monumental 
fluviu de lumină și mili
oanele de cititori însetați 
să-l soarbă. Nu poți să 
nu tragi o trăsură de u- 
nire între monumentalele 
construcții socialiste du
rate de oamenii patriei 
mele și cele aproape un 
miliard și jumătate de 
cărți care le-au comu
nicat un nesecat izvor de 
idei, un uriaș univers de 
cunoștințe, o galaxie de 
adevăruri științifice și o 
lume de metafore. Cărți 
tn limba română, cărți în 
maghiară, în germană, în 
sîrbă, în toate graiurile 
acestui popor Înfrățit In 
aceeași comună strădanie

vieții și 
și acest 
mai evi- 
construc- 
hidrocen-

de 
e-
li-

vat valoarea ei de ade
vărat tezaur al 
al înțelepciunii 
lucru e cu atit 
dent cu cit toți 
torii de uzine,
trale și orașe noi sint, in 
sensul cel mai nemijlocit 
al cuvîntului, posibili și 
veridici eroi de romane, 
de epopei și chiar 
cîntece încărcate de 
roism, de candoare și 
riăm.

Cum se explică această 
sete de carte ? In primul 
rînd, prin politica cultu
rală a partidului nostru 
Aș adăuga apoi climatul 
spiritual, deosebit de favo
rabil sporirii neîncetate a 
legăturilor 
și carte.

Am spus 
grăbesc să 
nomenul acesta remarca
bil se explică mai ales 
prin climatul creator pe

dintre

climat 
afirm

cititori

?i mă 
că fe-

care l-a statornicit socia
lismul. Un observator 
foarte grăbit și superfi
cial ar 
opera 
cialistă 
teriale 
strucție : ciment, var, că
rămizi, fier-beton și uti
laje industriale. Ar greși 
însă. Pentru că în ex
traordinara explozie teh
nologică a contempora
neității intră numeroase 
alte elemente, iar între 
ele, ca un element arhi
tectonic vital — cartea, 
începînd cu tomurile ști
ințifice și încheind cu 
cea mai suavă plachetă 
de versuri.

Acest lucru îl eviden
țiază o dată în plus, In
tr-un mod cu totul e- 
xemplar, numeroasele 
manifestări ce se desfă
șoară în cadrul „Deca
dei cărții românești", de 
la expozițiile de carte 
deschise in diverse orașe 
ale țării, la amplul ca
lendar de simpozioane, 
șezători literare, întîlniri 
între scriitori și cititori. 
Ele confirmă rolul activ 
pe care actul editorial 11 
joacă în profunzimea vie
ții spirituale din Româ
nia contemporană, 
levă semnificația 
mentului sărbătoresc re
prezentat de această „De
cadă" dedicată semicente
narului partidului, ca o 
expresie a înaltei șl 
stantei prețuiri de 
se bucură astăzi, la 
valorile pe care le 
corporează In substanța sa 
cartea.

crede că 
icare so- 

cere numai ma- 
clasice de con-

re- 
mo-

con- 
care 
noi, 
în

Petru VINTILA

ETAPA PRESTIGIOASA
A PROGRAMULUI
COSMIC SOVIETIC

PLOIEȘTI (Corespondentul „Scinteii", C. Căpraru). — 
După cum se știe, polietilena, acest produs cu mul
tiple întrebuințări in industria bunurilor 
s-a fabricat pentru prima dată in țară la 
petrochimic Brazi-PIoiești. Azi, atit la 
mase plastice din Buzău, cit și la cea din 
„Flaro“-Sibiu, polietilena ploieșteană este apreciată, 
ea avind caracteristici similare și competitive cu po
lietilena produsă în alte țări.

Datorită acestor cerințe, s-a ajuns ca 65 Ia sută din 
producția de polietilenă obținută in prezent Ia Combi-

de consum, 
Combinatul 
Fabrica de 
Iași, sau la

natul petrochimic Brazi-PIoiești să fie livrată Ia export. 
Pentru a se onora cererile interne și externe, colec
tivul combinatului a căutat să utilizeze cit mai bine 
instalațiile existente. Prin unele modificări de tehnolo
gii, prin aplicarea unor inovații și raționalizări s-a 
ajuns ca parametrii tehnici proiectați să fie depășiți 
incă de acum doi ani. Printr-un studiu elaborat de 
specialiștii de aici, se va ajunge ca în trimestrul IV 
producția de polietilenă să sporească cu 8 000 de tone. 
Această cantitate suplimentară se va realiza pe ace
leași spații construite, cu un mic supliment de utilaje.

Ion Corvin SINGEORZAN
directorul Observatorului astronomic popular București

învățătura lui „153 o

•ointre oameni, să te porți ca oamenii...
Un șantier de construc

ții ca oricare altul Nimic 
neobișnuit în atmosfera de 
muncă febrilă, în afara 
cîtorva... amănunte. Aici 
își execută pedeapsa cei 
care, in temeiul Decretu
lui 153/1970, au fost pedep
siți cu închisoare contra
vențională de la zece zile 
la șase luni. într-o anumi
tă zonă — a celor care pre
feră muncii - parazitismul, 
ordinii și liniștii - scandalul, 
bunei cuviințe — grosolănia 
și insulta — numărul .1153“ 
are rezonanțe deosebite 
într-adevăr, decretul apă
rut în aprilie 1970 le-a adus 
ferm aminte că societatea 
noastră nu poate tolera, 
ci încriminează și res
pinge ca pe corpuri străine 
toate manifestările de în
călcare a regulilor de con
viețuire socială, a ordinii 
și liniște! publice.

Pe acest șantier stăm de 
vorbă, cu cițiva contrave
nientă. Cum privesc ei lu
crurile. ce valoare educa
tivă are pentru ei sancțiu
nea ? Iată ce ne declară 
cițiva :

M. I. (23 de ani) : „Am 
provocat un scandal și 
...am primit trei luni. Pot 
spune că am învățat că

niciodată omul nu trebuie 
să se lase să-și piardă stă- 
pinlrea, să-și piardă min
țile. Drept să vă spun, mi-e 
tare rușine să mă inapoiez 
acasă în satul meu, peste 
cîteva zile, cînd ispășesc 
toată pedeapsa...".

I. D. (36 de ani) : „Mă 
gindesc ' mereu la copiii

Deci, căință pe toată li
nia. Să fie ea doar de 
ochii lumii (și ai gazetari
lor...) sau este realmente 
sinceră, realmente o re
considerare a faptelor să- 
virșite, a unui stil de viață, 
a unei atitudini ?

— Este un fapt îndeobște 
verificat la Satu-Mare, în

zitate în muncă, prin com
portament corespunzător.

Nu mai puțin revela
toare, sub aspectul efica
cității, sînt și efectele sanc
țiunilor cu amenzi con
travenționale. Căpitanul 
Gheorghe Zah. șeful mili
ției orașului Negrești-Oaș, 
ne relata cazul lui Dumi-

• REGRETE CARE PUTEAU FI EVITATE • „A USTURAT, 
DAR MI-A PRINS BINE" © CUM SUPRAVEGHEM EVOLUȚIA 

„INCORIGIBILILOR" ?

mei (rostindu-le numele. 11 
podidesc lacrimile). Am 
primit o lecție pentru toa
tă viața".

I. V. (22 de ani) : „Ni
meni din neamul meu nu 
a făcut nici măcar o zi de 
închisoare. Și uite că toc
mai cu mine s-a întim- 
plat... Mi s-a urcat rachiu! 
la cap. Eu sînt venit 
Mangalia : mă. ir torc 
după ce termin. Am 
țat aici două lucruri — că 
între oameni, trebuie să te 
porți ca oamenii și am de-* 
prins și o meserie — zu
grav".

de Ia 
acolo 
învă ■

decurs de un an de apli
care a prevederilor decre
tului : căința pe care o 
mărturisesc cei mai mulți 
dintre cei pedepsiți este 
întrutotul sinceră — ne re
latează maiorul Aurel Bur- 
dan, r 
Mare, 
cările 
ne-am 
meniul 
un alt 
cei

de la I.M.J. Satu- 
Iar din verifi- 

noastre ulterioare, 
convins că angaja- 
hotărit de a deveni 
om, al multora din 

__ ce trec prin această 
șooală a muncii șl a însu
șirii conduitei morale, este 
onorat ulterior prin serio

tru L.
aflat de la 
cauză :

— Am la 
condamnare 
chisoare 
nlsm. Intr-o vreme, 
potolisem. Dar tot eu am 
uitat lecția și am provocat 
din nou niște scandaluri. 
Am primit amendă contra
vențională de 2 000 de lei 
Sigur că m-a usturat. Dar 
să spună tovarășul căpi
tan cum mă port eu de a- 
tunci.

Căpitanul Zah ne confir
mă : D. L. nu a mai pro-

...Dar iată 
însuși
activul 
penală 

pentru

ce am 
cel în
meu o 
cu în- 
huliga- 

mă

vocat scandaluri, refuză să 
mai bea. s-a încadrat în 
muncă și muncește bine. 
Iată, deci, un exemplu 
clar de eficiență a unei 
măsuri mâi blînde acolo 
unde altele, aspre, nu au 
avut. efectul scontat. Este 
și acesta un aspect reve
lator pentru oportunitatea 
prevederilor 
153. Rezultate 
toare, deci, 
singurele ?

Investigația noastră prin
tre cei care au suferit ri
gorile decretului ne arată 
că. din păcate, există și o 
categorie de contravenient! 
care, deși sancționați de 
numeroase ori. perseverea
ză cu o crasă lipsă de res
ponsabilitate socială, de 
îndată ce au ispășit pe
deapsa cu închisoare con
travențională, in a-și re
lua modul de viață para
zitar, cu tot lungul corte
giu de consecințe nefaste 
pentru ei și pentru mediul 
în care își tîrăsc searbădă 
Io- existență...

împreună cu căpitanul 
Teodor Micovschi. șeful

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii*

în vreme ce atenția 
specialiștilor și a opi
niei publice continua 
să fie atrasă de per
formanțele aparatului 
autopropulsat „Luno- 
hod-l“, aflat de mai 
bine de cinci luni 
pe suprafața Selenei, 
cosmonautica sovieti
că s-a afirmat prin- 
tr-o nouă realizare 
științifică și tehnică 
deosebită : la 19 apri
lie a.c. a fost lansată 
stația orbitală științi
fică „Saliut". După pa
tru zile, nava-satelit 
„Soiuz-10“ s-a înscris 
și ea pe orbită în ju
rul Terrei, avind la 
bord trei cosmonauți, 
dintre care doi „vete
rani" — comandantul 
Vladimir Șatalov și 
inginerul de bord Ale
xei Eliseev — și un al 
treilea, în premieră 
cosmică, inginerul ex
perimentator Nikolai 
Rukavișnikov.

„Saliuf‘-ul ne-a 
tras atenția prin
bita sa practic perfect 
circulară și prin joasa 
altitudine — circa 200 
km — la care evoluea
ză. Scopul lansării 
acestei stații rezi
dă in punerea la 
punct a elementelor de 
construcție și sisteme
lor de bord, efectuarea 
de cercetări științifice 
și experimente in zbo
rul cosmic. Aseme
nea zboruri, condițio
nate de eforturi mul
tiple, apreciabile și 
de o pregătire prea
labilă extrem de me
ticuloasă, constituie, 
implicit, pași înainte in 
soluționarea practică 
a unor instalații au
tonome in spațiul cir- 
cumterestru și dincolo 
de el. în această lu
mină, „Saliut" se în
scrie în rîndul noilor 
vehicule cosmice care 
definesc noțiunea de 
stație orbitală : un

a-
or-

Decretului 
imbucură- 

Sînt însă ele

complex cuprinzînd, 
de regulă, un ob
servator astronomic 
și un laborator de 
cercetare a Terrei, 
precum și mijloace de 
aprovizionare a nave
lor în zbor interpla
netar și, la nevoie, un 
intermediar pentru 
salvarea unor echipaje 
ale căror vehicule au 
fost avariate.

Pasul următor, lan
sarea și evoluția navei 
„Soiuz-10“, precizarea 
că se urmărește efec
tuarea de experiențe 
comune cu stația știin
țifică orbitală „Saliut", 
îndreptățesc să ne aș
teptăm la un eveni
ment cosmic deosebit. 
Elementele tehnico- 
științifice furnizate în
dreptățesc aprecierea 
că ne aflăm într-o 
nouă etapă experi
mentală a unui obiec
tiv deosebit de impor
tant din programul 
cosmic înfăptuit de 
Uniunea Sovietică — 
respectiv studierea po
sibilităților de creare a 
stațiilor orbitale lo
cuire, cu existentă mai 
îndelungată. Iar ex- 
perții sînt unanimi în 
a aprecia asemenea 
stații orbitale ca avînd 
o însemnătate majo
ră atit prin studierea 
unui șir dc probleme 
„terestre", cit și ca 
rampe de lansare pen
tru noi 
spațiul

încă 
putem 
vorba de o prestigioa
să realizare a științei 
și tehnicii sovietice, a 
cutezătorului program 
de investigație spația
lă înfăptuit de U.R.S.S 
Presa internațională 
consemnează pe 
importanța noii 
riențe 
Figaro" 
vind In 
uimit

explorări in 
cosmic.
de pe acum 
afirma că e

cosmice. 
scrie : 
urmă 

de

larg 
expe- 

„Le 
„Prl- 
rămii 

coerenta

acestui program. Cos- 
monauții sovietici au 
progresat metodic, pînă 
cînd au reușit să con
sacre un material de 
studii polivalent ope
rațiunilor circumte- 
restre, în vederea con
strucției unei vaste sta
ții orbitale". „Paris 
Jour" afirmă, la rîndul 
său: „Inaintind cu pre
cauție, pas cu pas, in 
jurul Pămintulul, so
vieticii au șanse serioa
se să pună pe orbită ci- 
teva stații spațiale per
manente, înainte ca 
americanii să treacă 
la programul post- 
Apollo. Iar „Combat" 
apreciază că, prin lan
sarea stației orbitale 
„Saliut", se confirmă 
că U.R.S.S. „va fi pri
ma țară care va dispu
ne in afara Pămintu- 
lul de o bază dc ple
care pentru lansarea 
de rachete spre Lună, 
sau spre o altă pla
netă".

Este evident pentru 
oricine că 
performanțe 
în descifrarea 
lor Universului 
stituie rodul 
multiple eforturi 
savanților și tehnicie • 
nilor sovietici, mate
rializarea capacităților 
creatoare ale oameni
lor muncii din largi 
sectoare ale producției, 
care concură la , reali
zarea tuturor acestor 
utilaje de o excepțio
nală complexitate.

Oamenii de știință, 
opinia publică din 
țara noastră, urmărind 
cu viu interes evolu
ția navelor „Saliut" și 
„Soiuz-10‘, urează suc
ces deplin 
periente 
U.R.S.S., 
tuie încă 
studierea Cosmosului, 
în dezvoltarea știin
ței și tehnicii, a cu
noașterii umane.

asemenea 
obținute 

taine- 
con- 
unor 

ale

noii ex- 
spațiale a 
care consti- 
un pas In

(Continuare in pag. a V-a)
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Dacă pentru oamenii 
căsătoriți răspunsul la o 
întrebare de genul „unde 
luăm masa ?“ e ușor de 
dat — „acasă* — pen
tru tinerii cu statut de 
„burlac" situația se schim
bă. Pe baza unor sta
tistici, se apreciază că, în 
întreprinderile și institu
țiile Brașovului, lucrează 
peste 50 000 de tineri —• 
aproape populația unui 
oraș mediu de la noi. De 
aici, tema pe care ne-am 
propus s-o abordăm în 
rîndurile de față : cum și 
unde mănîncă tinerii ne
căsătoriți, ce condiții li 
s-au creat pentru aceasta?

— Masa de prînz o a- 
vem asigurată la cantină. 
Seara și dimineața mîn- 
căm flecare pe unde pu
tem și ce avem — ne-au 
răspuns aproape invaria
bil tinerii interpelați.

Mulți ne-au declarat că 
apelează la hrană rece.

— De ce ?
— Sînt mal multe cau

ze. Prima — și cea mai 
importantă — este legată 
de inexistența unor canti
ne la care să ne putem 
abona dimineața și seara. 
Pe de altă parte, nu poți 
apela zilnic — pentru 
masa de dimineață sau de 
seară la serviciile res
taurantului.

Pentru a adinei investi
gația am organizat la Bra
șov, cu sprijinul consiliu
lui județean al sindicate
lor. o masă rotundă, la 
care au fost invitați re
prezentanți al comitetului 
județean al U.T.C., factori 
de răspundere din mal 
multe întreprinderi in
dustriale, ca și conducă
tori ai organelor locale 
care răspund de aprovi
zionarea populației.

— Noi — relata Con
stantin Păun, șeful ser
viciului social al uzi
nei „Colorom" Codlea — 
am rezolvat într-un mod 
fericit problema mesei 
pentru tineri. Progra
mul a fost adaptat la 
cerințele reale ale sa- 
lariaților, și anume : can
tina funcționează. în fie
care zi, de la 5 la 22. 
Deci, tinerii au posibilita
tea de a servi mincare 
caldă la toate cele trei 
mese ale zilei — inclusiv 
duminica.

Soluția adoptată la uzi
nele „Codlea" nu repre
zintă nici un fel de „filo
zofie". Este o măsură gos
podărească. care a ținut 
seama de realități, de ne
voile tinerilor.

— Ne-am preocupat să 
creăm tinerilor condiții cit 
mai bune pentru masă — 
au arătat în cadrul discu
țiilor reprezentanți ai unor 
uzine brașovene. în cămi
nele de nefamiliști au fost 
amenajate bucătării unde 
se pot prepara un ceai 
și altele de-ale mîncării.

Este adevărat că la fie
care nivel al căminelor de 
nefamiliști există cite o 
bucătărie — o cameră de 
10—12 m. p. Este o mă
sură foarte bună, dar ea 
nu soluționează chestiu
nea pusă în discuție. A- 
ceste „bucătării" de bloc 
n-au fost concepute pen
tru a servi drept cantine, 
ci pentru a oferi o bază 
minimă pentru pregăti
rea, la nevoie, a unor 
preparate.

— Am avut și noi în

atenție această problemă 
— ne-a spus tovarășul V. 
Goicea, directorul adjunct 
al direcției comerciale ju
dețene. In zonele unde se 
află amplasate cămine de 
nefamiliști, am 
restaurante și 
unde tinerii pot servi o 
masă caldă. Este adevărat 
că numărul unor aseme
nea unități este mic, iar 
în unele cazuri localurile 
sint necorespunzătoare.

Să trecem însă peste a- 
ceste „amănunte" de or
din gospodăresc și să ve
dem cum își îndeplinesc 
ele. practic, scopul pentru 
care au fost create ? O 
primă remarcă : cele mai

deschis 
birturi,

tite T O soluție care să a- 
sigure, fără aglomerație, 
fără pierdere de timp, o 
desfacere mai rapidă a 
gustărilor s-ar putea găsi.

Investigațiile Întreprin
se in uzine și discuțiile la 
masa noastră rotundă au 
arătat că proiectul de lege 
cu privire la înființarea 
cantinelor-restaurant a 
fost primit cu deosebit 
interes de salariați. El 
vine, astfel, să rezolve o 
problemă socială de mare 
importanță și, de aceea, 
valoarea lui este aprecia
tă ca atare. Participanțil 
la masa rotundă au făcut 
și unele sugestii în legă
tură cu conținutul proiec-

ților de alimentație pu
blică și. în primul rînd, a 
viitoarelor cantine-restau- 
rant — mai ales că, la 
ora actuală, avem multe 
zone ale orașului aproape 
complet neacoperite.

în planul de sistemati
zare al Brașovului s-au 
prevăzut zone unde vor fi 
amplasate blocurile pen
tru nefamiliști. Asemenea 
zone s-au și conturat. în 
cartierul Tractorul avem 
cîteva blocuri de nefami
liști, urmind ca într-un an 
și ceva numărul locuitori
lor să ajungă la 4 000. Se 
înțelege că aici va trebui 
să apară o unitate cu pro
fil de cantină-restaurant.

BURLACII*1

meu 
ceva 
sta-

la 
la

I.G.L.L.-lași, 
rîndul lui, 

a...
Edu, o intre- 

ați fost să re-

LA ORA MESEI
multe dintre acestea ser
vesc mincare cînd și cînd, 
mai mult de ochii lumii ; 
„baza desfacerii" o consti
tuie bineînțeles, băuturi
le ! Am făcut o investiga
ție la două unități de a- 
cest tip — bufetul „Zi- 
zin" și restaurantul „Ar
dealul" — situate în ime
diata apropiere a unor 
cămine de nefamiliști. Ce 
am constatat la fața locu
lui ? Exista o tendință e- 
videntă din partea res
ponsabililor de a desface 
cît mai multă băutură și 
cît mai puțină mincare pe 
motiv că nu e „rentabilă".

— Alături de căminul 
nostru există un birt — 
ne spunea tovarășul Gh. 
Radu, galvanizator la uzi
na de autocamioane. Pu
tini dintre noi îl frecven
tează. din cauză că mîn- 
cărurile se vînd aici la 
preț de restaurant.

Nu fără temei, legat de 
această problemă, au fost 
aduse critici organelor co
merciale, care au acordat 
puțină atenție creării unor 
unități de alimentație pu
blică, menite să satisfacă 
și cerințele oamenilor care 
nu se duc să petreacă.

— în ultimii ani — spu
nea tovarășul Nicolae 
Ioniță, secretar al co
mitetului județean al 
U.T.C. — a început o a- 
devărată goană pentru în
ființarea a tot felul de 
baruri de zi și de noapte, 
de cafe-baruri și alte lo
caluri, unde se consumă 
băuturi alcoolice și cafea. 
Mai puțină preocupare s-a 
manifestat pentru deschi
derea unor unități cu de
servire rapidă, unde con
sumatorul să găsească un 
sortiment bogat și variat 
de mîncăruri. la prețuri 
convenabile.

în cadrul discuțiilor s-a 
ridicat și o altă proble
mă : de ce nu se aduc 
în uzine, pentru pauza de 
prînz, gustări gata pregă-

tulul. Unii au propus, de 
pildă, ca actualele canti
ne din incinta întreprin
derilor să-și mențină pro
filul existent și să nu-se 
transforme în cantine-res- 
taurant. Ei au subliniat 
de asemenea, necesitatea 
ca viitoarele cantine-res- 
taurant să fie create pe 
cartiere și zone industria
le. pentru ca la ele să 
poată lua masa salariați! 
diferitelor Întreprinderi și 
instituții, ca și — în ra
port de necesitate — 
membrii lor de familie.

L-am rugat pe tovarășul 
Wilhelm Lutsch, vi
cepreședinte al consiliu
lui popular județean, pre
zent la masa noastră ro
tundă, să ne înfățișeze 
preocupările ce există 
pentru soluționarea aces
tor probleme.

— O primă problemă ce 
ne preocupă este cea a am
plasării raționale a unită-

Aceeașl problemă se pune, 
cu șl mai multă tărie, in 
cartierul Steagul roșu. 
Aici, chiar în această 
vară, dăm în folosință o 
unitate modernă de ali
mentație publică pe care 
— acum, după apariția 
proiectului — o vom dota 
cu două linii de autoser
vire. Deci, va funcționa cu 
profil de cantină-restau- 
rant. Intenționăm, de ase
menea, ca restaurantul 
„Ardealul" (care dispune 
de o bucătărie excelentă, 
sub aspectul capacității și 
dotării), ca și bufetul „Zi- 
zin", ambele situate în 
același cartier, să fie do
tate cu cîte o linie de au
toservire. Sîntem con- 
știenți că numărul acestor 
unități trebuie sporit. Mai 
greu se va putea rezolva 
această problemă în car
tierele Schei și Bartolo
meu, unde, practic, nu a- 
vem localuri adecvate

In serios luat,
ARE... PREA MULT UMOR

grabă ca in cutnsul

trei 
poștal

este interesant — 
unor organisme de

CA GLUMĂ NARE HAZ;

pentru a le amenaja in 
cantină-restaurant. Va 
trebui să creăm aseme
nea localuri.

Desigur, rezolvarea de
finitivă a problemelor le
gate de înființarea canti
nelor-restaurant va cere 
încă timp. Dar, pînă a- 
tunci, am prevăzut și cîte- 
va soluții intermediare. 
De exemplu : pînă la 
crearea în zonele cămi
nelor de nefamiliști a 
unor asemenea unități, 
considerăm că este pe de
plin posibil — pentru a 
veni în ajutorul tinerilor 
— să amenajăm la parte
rul actualelor cantine, sau 
al celor aflate in construc
ție, săli unde să se ser
vească masa, mîncarea ur- 
mînd să fie adusă de la 
cantinele sau restauran
tele cele mai apropiate, 
în intervalul dintre mese, 
sălile respective ar putea 
fi folosite și ca cluburi ; 
prin aceasta s-ar rezolva 
și o altă necesitate strin
gentă. aceea de distracție.

Proiectul de lege con
ține o prevedere deosebit 
de valoroasă care va con

tribui la rezolvarea asigu
rării meselor pentru ti
neri : prețul. Se știe că o 
greutate care stă la ora 
actuală în calea servirii 
mesei la restaurant, bu
fet, birt, o reprezintă pre
turile, relativ ridicate în 
comparație cu cîștigul 
unei părți a tineretului. 
Or. noi ne vom prevala 
de acea prevedere care ne 
dă dreptul să nu practi
căm în toateMȘcazurile a- 
daOsurile comerciale și 
beneficiile. Acest fapt ne 
dă posibilitatea să servim 
masa la prețuri acceptabi
le tuturor categoriilor de 
salariați".

Ce am putea adăuga în 
plus ? Nu putem decît să 
apreciem faptul că repre
zentantul cel mai autori
zat al organelor locale, 
vicepreședintele comitetu
lui executiv care coordo
nează comerțul, este pre
ocupat de rezolvarea unor 
astfel de probleme. Este 
o garanție în plus că ele 
vor trece cît mai curlnd 
din stadiul de „proiecte" 
în acela al acțiunii reali
zate.
N. MOCANU 
corespondentul „Scînteii*

„Nu primesc ziarul", reclamă Ion 
Bratu (str. Transilvaniei nr. 32 din 
Brăila). Se abonase omul la 
ziare (la ghișeul Oficiului . . 
nr. 3) dar pînă la 8 aprilie nu pri
mise nici măcar un singur exem
plar : „Și nu se întimplă pentru 
întiia oară" — îi spunea el dirigin
tei Maria Stanciu. „Dacă vă abo
nați cu atltea luni înainte !“ — îi 
răspunde diriginta. Să sperăm că 
a vrut să facă o glumă, deși în a- 
ceastă situație nu are nici un haz.

Dar ce se petrece, in realitate, la 
oficiul poștal amintit ? Cerem ex
plicații dirigintei ; ni se spune că, 
in martie, 72 de ziare veneau pe «- 
dresa oficiului ,cînd ele ar fi tre
buit duse la „Brăjlița 3". în apri
lie, numărul lor se ridică la 113. 
Mai departe, aflăm că, în martie 
și aprilie, 150 de abonați brăileni 
și-au primit ziarele cu intirzlere 
de 8—11 zile. „Se pare totuși că 
sint mai multi de 150“ — ne mărtu
risește Nicolae Dimcea, șeful servi
ciului presă, de Ia direcția jude
țeană de poștă șl telecomunicații. 
De ce ? „Omul care cartează, nou 
angajat, nu e specialist... și greșeș
te : în loc de strada Mărului, de 
pildă, citește „Meiului". O fi, n-o 
fi el „specialist", dar nici măcar să 
citească o adresă corect nu poate ? 
Motivul nu prea pare plauzibil ; 
credem că ițele trebuie descurcate 
mai sus : la amintita direcție jude
țeană.

Observații cu privire la ne
reguli existente in difuzarea 
ziarului am primit, tn ultimul 
timp, din partea a numeroși ce
tățeni. Din zecile de scrisori so
site la redacție, spicuim eiteva :

Sîntem un colectiv de mecani
zatori ce deservim C.A.P. Călărași, 
în luna martie am făcut abonamen
te la ziar, în număr de 18 bucăți, 
plătite cu chitanțele nr. 178670, 
178668, 178667, 178669 — eliberate la 
data de 9 februarie 1971. Din 18 
ziare am primit, în toată luna mar
tie, 6—8 ziare. Am fost peste tot pe 
unde am crezut necesar, pentru a 
lămuri situația, și nu am primit 
nici un răspuns. în aprilie am făcut 
iar abonamente, în număr de 15 
bucăți — cu chitanțele nr. 972274, 
972275 și 972276 și Iarăși nu primim 
ziarele toate. Am discutat și cu 
dirigintele oficiului P.T.T. Călărași 
și dinsul ne-a asigurat că ni se vor 
trimite toate și restanța de 10 ziare

din martie. Totuși pînă azi nu am 
primit deeit 14 bucăți din 25.

într-o altă scrisoare, Gh. D. Co- 
man din comuna Nucet, satul Ca
zaci, județul Dtmbovița, ne sesi
zează următoarele : „De mai bine 
de un an, aproape de la începutul 
anului 1870, noi nu primim dumi
nica nici un fel de ziare, corespon
dentă etc. Am Întrebat poștașul : 
de cînd s-a luat măsura ca ziarele 
să nu se difuzeze duminica ? Mi-a

Reclamații de la cititori 
privind difuzarea 

ziarului

răspuns : „Așa s-a reglementat mal 
de mult". Am atat de vorbă și cu 
tovarășul diriginte și mi-a dat 
răspuns clar : „distribuitorii de 
presă au și ei voie la o zi liberă pe 
săptămînă și-am hotărît ca această 
zi să fie duminică". Nu știu dacă 
așa prevăd regulile poștei, dar eu 
cred că nu este bine aleasă. Asta 
să fie oare singura soluție ? Du
minica toți cetățenii sînt acasă și 
așteaptă ziarul pentru a-1 citi în 
voie, și nu în 
Băptămînii".

Credem că 
pentru optica 
difuzare a presei, cu privire la mo
dul în care înțeleg să deservească 
abonații — să spicuim și din răs
punsurile trimise de acestea redac
ției. Uneori, apar nereguli, pe care 
primii care ac trebui să le sesizeze 
sînt lucrătorii de la difuzare șl nu 
abonații..

„Primirea cu intîrziere de o zi a 
ziarului „Scînteia" de către abo
natul Nicolae Lascu din localitatea 
Petrești nr. 32 — se spune în răs
punsul primit din partea Direcției 
județene P.T.T. Alba, serv, difu
zarea presei — s-a datorat faptului 
că pînă la data de 25-III-1971 pa
chetele cu ziare pentru oficiul Pe- 
treștl soseau la Arad cu trenul 2002 
iar in oficiu ajungeau după orele 
16, distribuirea făcîndu-se a doua zi.

înoepînd cu data de 25-III-1971, în 
urma închirierii a două compar
timente la trenul rapid 26 pe dis
tanța Arad—Alba Iulla, pachetele 
cu ziare, sosesc in oficiu la orele 
14 și se distribuie în aceeași zi. 
Primirea ziarului din 12-III-1971 
abia în data de 14 se datorește 
cartării eronate pe mijloacele de 
transport a pachetului cu ziarele 
„Scînteia", care a ajuns la oficiu cu 
o întirziere de o zi".

Serviciul de difuzare a presei din 
cadrul Direcției județene de poștă 
și telecomunicații Ialomița trimite 
unui abonat următorul răspuns : 
„La sesizarea dv. (e vorba de sesi
zarea tovarășului profesor A. Ghi- 
lea de la liceul din comuna Căză- 
nești — n.n.) adresată ziarului 
„Scînteia", referitoare la neprimi- 
rea abonamentelor din datele de 11 
și 12 februarie a.c., cu mare întîr- 
ziere, am constatat următoarele : 
vinovat pentru această redamație 
întemeiată (sublinierea noastră), se 
face factorul poștal local Salahoru 
Constantin că nu v-a deservit cu 
promptitudine, fapt ce a făcut să fie 
sancționat, conform statutului disci
plinar al M.P.T. Pentru viitor, vă 
rugăm, cînd veți mai avea asemenea 
situații neplăcute, să vă adresați 
direcției noastre". Director ing. Ol- 
teanu D., șef serviciu presă — 
Tudor C. S-ar părea că totul este 
limpede, poștașul a greșit, lucrurile 
se vor îndrepta. Dar să vedem ce 
răspunde redacției la aceeași sesi
zare respectiva direcție. Redăm 
textual finalul răspunsului. „Re
clamantul este prea pretențios, 
întrucit solicita ca in termen de 
trei ore (subl. ns.) de la sosirea 
presei în gara Căzănești să aibă zia
rul la domiciliu, neținind cont că 
are locuința la marginea comunei, 
în prezent, această localitate este 
deservită de un singur factor poștal, 
datorită lipsei de posturi disponi
bile. Vă mai informăm că în pre
zent abonatul primește'ziarul regu
lat, dar are pretenția arătată mai 
sus, pe care nu i-o putem satis
face..." •

Semnează aceiași. ...Și reclaman
tul, ați citit, era rugat „cînd veți 
mai avea asemenea situații neplă
cute, să vă adresați direcției noas
tre". Ce rost ar mai avea ?

Din cele două răspunsuri, unul 
este neadevărat ! Care ?

/

Ce nu-i place, n-aude!
— Vă rog să-mi schimbați acest pachet de bis

cuiți, e vechi.
— Ia-ți banii înapoi, dacă nu-ți place.
— Vă rog atunci să-mi dați caietul de sesizări...
— Caiet de sesizări ? Dacă ți-1 dau, n-ai să-1 

poți duce !
Dialogul de mai sus s-a consumat zilele trecute 

între cetățeanul D. R. și Grigore Marin, respon
sabilul bufetului Peron II din gara Ploiești-Sud. 
Insistențele cumpărătorului scandalizat de purta
rea grosolană a responsabilului au fost zadarnice : 
n-a putut intra în posesia caietului. Cu toate a- 
cestea, vedem în unitățile comerciale anunțuri de 
genul : „Consemnind în caietul de sugestii șl se
sizări opinia dumneavoastră sinceră, contribulți la 
îmbunătățirea activității noastre". Acest cvasi- 
îndemn, adresat cumpărătorilor, poate fi intîlnit în 
mai toate magazinele ploieștene ; deasupra se află 
afișul informativ, jos — la dispoziția cumpărăto
rilor — „caietul". Există, deci, posibilitatea ca a- 
ceastă cale — de cunoaștere șl valorificare a ob
servațiilor cumpărătorilor — să devină un instru
ment de lucru ef-icace.

Fiecare instituție — în funcție de specificul ac
tivității sale — își creează instrumentele de contact 
cu cetățenii ; există o mare diversitate de modali
tăți — în continuă perfecționare — de legătură 
între Instituții și cetățean. Procedeul de care ne 
ocupăm — înregistrarea observațiilor făcute de 
cumpărători în caietele de sesizări — nu este, de
sigur, dintre cele hotărîtoare pentru dialogul cu 
cetățenii, dar, așa cum practica a demonstrat, este 
foarte eficient atunciFoto : 8. CristianCartierul Steagul roșu din Brașov

CINCI CIUPERCI 
LA UN OFTAT

Vasile Edu din Iași a 
strîns ban pe ban și in a- 
nul 1967 și-a cumpărat un 
apartament in blocul V-l 
din Socola. Astă iarnă 
ne-a trimis însă o scrisoa
re prin care ne încunoș- 
tințează că medicul i-a 
recomandat să se mute 
cit mai urgent din noul și 
scumpul său apartament.

— Are stafii ?

apartamentul 
apărut niște... 
groaznic decît

au 
mai _ 
fiile. S-a întins pe pereți 
mucegaiul, și-n afară de 
asta, după fiecare oftat, a- 
par cite cinci ciuperci. Vă 
închipuiți cit am oftat și 
cite ciuperci am pe pere
ții din apartament. Avind 
trei copii, sănătatea lor...

Am sesizat consiliul 
popular al municipiului. 
Dumnealor au „analizat" 
plingerea și au pasat-o 
O.C.L.P.P.-ului. Acest 
O.C.L.P.P. a studiat și cl 
plingerea (nu mucegaiul 
și ciupercile) și prin scri
soarea nr. 2279/18/180/3 ne 
atrage atenția că plinge- 
rea a fost greșit indru-

fel, utilizarea lui este reglementată într-o Hotărîre 
a Consiliului de Miniștri (art. 6, H.C.M. 2503) care 
menționează : „Constituie contravenție și se sanc
ționează cu amendă de la 100 la 200 lei (...) refu
zul dc a pune la dispoziție caietul de sesizări și 
propuneri, precum și nerezolvarea, în condițiile 
stabilite, a sesizărilor și propunerilor cumpărători
lor..."

Martori cotidieni ai unor abdicări de la atribu
tele unui comerț modern, civilizat, unii cumpărători 
apelează la caietul de „sugestii și sesizări" în spe
ranța că factorii responsabili iau în serios obser
vațiile lor. Apar însă manifestări de desconside
rare, de indolență, din partea unor responsabili dm 
unitățile comerciale, care nu înțeleg eficiența și ro
lul important al unui asemenea instrument. Ast
fel, ascuțișul lui este tocit, și nu-și mai poate 
exercita funcția pentru care a fost creat. Dia
logul de la începutul rîndurilor noastre îl întîlnim în 
multiple ipostaze, în zeci și zeci de situații, mai mult 
sau mai puțin asemănătoare, mai mult sau mai pu
țin violente, la care se adaugă practici, a căror ultimă 
consecință este aceeași tocire, frustrare de posi
bilitatea de a dialoga cu clientul care intră pe 
ușa magazinului. Nu vom face decît să enumerăm 
succint eiteva din sutele de exemple ce se pot da.

La braseria Pelican (Constanța), de pildă, mai 
multe foi — pe care consumatorii notaseră obser
vații critice — au fost pur și simplu smulse, fără 
ca cineva să observe și să ia măsuri, în spiritul 
legii, împotriva celor care împiedică dialogul cu 
consumatorii. în alte locuri din același județ (Ma
gazinul universal Hîrșova, unitatea de textile — 
încălțăminte nr. 116 și magazinul alimentar 42 
din Constanța etc.), obligația prevăzută pentru șe
fii de unități de a rezolva în 48 de ore sesizările 
este complet ignorată ; caietele n-au fost deschjse 
cu săptămînile.

Ploiești. La cofetăria „Sinaia" un consumator 
consemnează în caiet, printre altele, tentati
va de înșelăciune a unui vinzător și faptul 
că nu sînt afișate prețurile la băuturi. Rezolvarea : 
„S-a înaintat talonul (cu rezumatul sesizării — 
n.n.) la conducere pentru a se răspunde (deși era 
de competența responsabilului ; drept urmare, nici 
după mai bine de două săptămîni nu se luase nici 
o măsură ! — n.n.) Merceria nr. 84. Solicitînd 
caietul de sesizări, aflăm că de vreo săptămînă 
lipsește din magazin aflindu-se la serviciul comer
cial al OCL-Textile-încălțăminte, pentru... sem
nat ! „Am așteptat 10 minute și deși nu era aglo
merație nu m-a servit nimeni" — notează o cum
părătoare în caietul magazinului „Așchiuță". Re
zolvarea : „Vom lua măsuri ca in orele de aglo
merație să mai repartizăm un vinzător". „Am ce
rut să-mi servească un borviz și o plăcintă și am 
fost refuzat" — consemnează un client al patise
riei „Izvorul Rece". Rezolvarea : ...„Din sesizarea 
clientului nu reiese nimic concret (?!?), fapt pen
tru care nu i se poate da un răspuns".

Iată și un exemplu care ilustrează convingător 
modul cum înțeleg unii conducători ai serviciilor 
comerciale să rezolve sesizările (ce cad in com
petența lor) : „O cumpărătoare își exprimă nemul
țumirea în legătură cu calitatea smîntînei și cu 
purtarea necuviincioasă a vînzătoarei" — este 
informată conducerea OCL de către responsabilul 
unei unități. OCL, la rîndul ei, îl informează — 
ați ghicit ! — pe responsabil : „...constatăm că nu 
acordați atenție calității mărfii și respectării clien- 
ților. S-ar cuveni ca asemenea aspecte să fie sanc
ționate aspru (...) la prima abatere se vor aplica 
sancțiuni".

Desigur, exemple se pot da multe, important^ 
ni se pare a fi concluzia : în valorificarea obser
vațiilor și sesizărilor cumpărătorilor se manifestă 
serioase carențe, iar numeroși lucrători comerciali 
au o optică deformată — în loc să citească caie
tele. și să tragă învățăminte, încep să le privească 
chiorîș, cu spaimă, sau cu nepăsare. De asemenea, se 
uită adesea că, pe lingă măsurile administrative 
și materiale care se pot lua, un rol deosebit de 
important revine activității de educație, pentru re
cunoașterea dreptului de opinie, pentru creșterea 
respectului față de cuvîntul cumpărătorilor. Numai 
printr-o susținută muncă educativă cu întregul 
aparat comercial, cu toți lucrătorii, se poate asi
gura examinarea și rezolvarea — cu atenție, eu 
maximum de solicitudine, grijă și receptivitate — 
a tuturor sesizărilor și propunerilor cetățenilor. 
Aceasta e o condiție esențială pentru a realiza 
— prin această „telegrafie fără fir" — dialogul cura- 
părător-comerț.
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Constantin CĂPRARU

este ?• mult sub greuta
tea de 40 de grame. De 
ce toate astea ?

este neindestulătoa- 
Zice că a fost prin 
multe stațiuni, darea 
n-a mai pomenit. Că 
timp ce in celelalte

cu 
: geam
grosime,

« fabrică de

tocmai d-aia 
cercevele.

rioare. Ifreau să-mi fac 
casă cu veară interioară.

cînd e bine folosit. De alt

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
mată la ei și, punind tim
bre de la dânșii, au tri
mis-o ‘ *
care 
l.G.L.L.-ul

Tovarășe 
bare. Cind 
clamați necazul cu apar
tamentul ați dus și ciu
perci ? Dacă da, o să ne 
trezim că vi se va reco
manda să vă adresați Fi
larmonicii din Iași, ori... 
mai știu eu cui.

AȘTEPTAȚI-MĂ 
LA TRENUL 
DE SEARA

53 de cetățeni, tn nu
mele a 300 de salariați și 
25 de elevi care au zilnic 
treburi in municipiul Tîr- 
goviște, ne roagă să oprim 
un tren...

— Ce tren ?

tren care merge în con
tinuu...

— Nu. Noi, cetățenii de 
mai sus, care locuim in 
satele Mircea Vodă, Mo
vila, Nucet-Sud și Gura 
Șuței, vă rugăm să notați 
că de mai mulți ani tri
mitem jalbe peste jalbe, 
ba s-a făcut și un dosar 
care se află la Regionala 
C.F.R, București.

— Ce jalbe, ce dosar ? 
Despre ce e vorba ?

— Am fi cei mai fericiți 
călători dacă trenul-na- 
vetă Titu-Pietroșița ar 
face la punctul Movila o 
oprire de un minut, doar 
un minut.

Dragi tovarăși, azi di
mineață am trimis me
moriul dv. celor care tre
buie să decidă. Dacă s-a 
rezolvat chestiunea, da- 
ți-mi de veste. Cobor și 
eu la Movila din trenul 
de diseară I

gind să scoată pe piață și 
cercevele.

— „Flora" 
conserve l

— Știm, și 
întrebăm de

— Ce legătură au...
— Nici una. Dar dacă

P.S. Vești bune și mal 
ales de ultimă oră : V. 
Pașca, din Huedin a găsit 
intr-un plic „Supco“ (borș 
de carne) niște sîrmă. 
Dacă găsește cineva și o 
sonerie, rog să fiu anun
țat. La casa cu scară in
terioară vreau să am și 
sonerie.

CERCEVELELE, 
TOCANA DE LEGU 
ME Șl SCARA IN 

TERIOARĂ
Un grup de muncitori de 

la cooperativa „Tehnome- 
talica" București ne roagă 
să ne interesăm la con
ducerea fabricii de con
serve „Flora" dacă au de

— Autocamionul are ca
bină 1

— Am spus că are tot în 
afară de scule.

— Știți de ce are ca
bină ?

— De ce?
— Ca să nu așteptați 

sculele în ploaie.

Tovarășe Ovldiu Horia 
Silvestru Nicuță pe nașul 
meu l-a chemat Tănase. 
Pe al responsabililor de la 
cantina nr. 2 și difuzarea 
presei din So vata nu-i 
știu. Poate aflați de la 
conducerea stațiunii.

AȘA-L CHEAMA 
PE NAȘU I

ÎMI DAI SUTA, 
ÎȚI DAU BUNA- 

ZIUA I

ȘTIȚI DE CE ARE 
AUTOCAMIONUL 

CABINE ?

am găsit intr-o cutie 
tocană de legume 
de 2 milimetri l 
de ce n-am găsi și cerce- 
vele ? Ce facem cu gea
mul fără cercevea ?

Aflați că sint într-o 
mare dilemă. Dacă scriem 
că in conserve se găsesc 
materiale de construcție 
se bagă O.C.L.P.P.-ul pe 
fir și achiziționează toate 
cutiile cu legume. Mai bine 
să tac. Șl să mă profilez 
pe conserve. In cițiva ani 
am casa gata.

Numai de le-ar da prin 
cap celor de la „Flora" să 
bage în cutii și scări inte-

C.A.P.-ul din Bueiumi- 
Sălaj a cumpărat de la 
„Steagul roșu" Brașov un 
autocamion „Bucegi",

— Și cu siguranță că în 
locul roților ați găsit șase 
claxoane și 
zervă.

— Ba am 
ce trebuie.

— Atunci 
mai scris ?

— Autocamionul, cum 
zic, are tot ce-i trebuie in 
afară de...
- Șofer? Se vînd fără 

șofer.
— Avem și șofer. In lo

cul sculelor insă, tovarășii 
de la livrări, pentru că nu 
aveau, ne-au dat un bon 
care nu poate ține loc de 
scule. Ne-au promis că in 
eiteva zile ni le trimit a- 
casă. în ianuarie am luat 
autocamionul și de-atunci 
tot așteptăm.

Ovidiu Floria Silvestru 
Nicuță e sudor în Paro- 
șeni. Iși face concediul la 
Sovata, e cazat la vila 7, 
camera 13, servește masa 
la cantina nr. 2 și îmi 
pune mie personal mai 
multe întrebări : Cum il 
cheamă pe nașul meu, de 
ce presa ajunge în stațiune 
cu întirziere și altădată 
deloc, de ce masa la can
tină 
re ? 
mai 
aici 
în 
stațiuni friptura e frip
tură, cea de-aici e „piele 
fiartă", și pe deasupra

Tovarășul Cristian Va- 
sile. domiciliat în comuna 
Voluntari, str. Șiret nr. 
70, sectorul II, București, 
ne întreabă dacă o amen
dă de o sută de lei tre
buie plătită de două ori.

— Dacă o plătești bine, 
e de ajuns o singură dată.

— Eu fiind șofer, în oc
tombrie ’70 am fost amen
dat de „Circulație" cu 100 
de lei. Neavind bani la 
mine, m-am dus a doua 
zi la casieria Consiliului 
popular comunal Volun
tari și-am numărat din 
cinci in cinci, o sută de 
lei. Dumnealui casierul 
mi-a dat chitanța și ce 
să vedeți — la primul sa
lariu — m-am trezit cu 
altă sută „sărită" din plic.

— Al arătat chitanța la 
întreprindere ?

— Sigur. Și casierul în
treprinderii mi-a zis că e 
păcat că am plătit de două 
ori, și în loc să-mi dea 
suta înapoi nu știu de ce 
a trimis-o la casieria co
munei Voluntari. De 
de zile mă zbat să 
suta înapoi. Casierul 
să mă las păgubaș.

Tovarășe Cristian, 
te mai întilnești cu casie
rul să nu-i mai dai bună 
ziua pină nu-ți dă suta.
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*I(^SUL SEMICENTENAR

MANIFESTĂRI CONSACRATE
SEMICENTENARULUI PARTIDULUI
«

flCHEIEREA 
SESIUNII
.’IINTIFICE 
JUBILIARE

:ă au luat sfîrșlt In Capitală 
. Sesiunii științifice jubiliare 
ite în cinstea semicentenaru- 
tidului Comunist Român de 
lia de științe sociale și po- 
Academia Republicii Socialiste 
ia. Institutul de studii isto- 

social-politice de pe lingă 
P.C.R. și Academia de lnvă- 
social-politic „Ștefan Gheor- 

le pe lingă C.C. al P.C.R.
ost prezentate comunicările : 
smul și intelectualitatea" de 
'Jicolescu, membru al C.C. al 
președintele Academiei Re- 
Socialiste România ; „Ra- 

morale șl politice ale rolului 
tor al partidului comunist în 
îcialiste" de prof. Adam Lo- 
ie la Academia Polonă de 
„Principiile marxist-lenlnis- 

ollticil culturale a Partidului 
t Român" de Zoe Dumitrescu- 
?a, membru al C.C. al P.C.R., 
‘dinte al Academiei de știin- 
le și politice ; „Tradițiile 
mune ale mișcării muncito- 
oluționare germane și ro
ți prof. dr. Heinrich Gemkow, 
adjunct al Institutului de 
•leninism de pe lingă C.C. 
lului Socialist Unit din 
i — R.D. Germană ; „Rela- 
nationale ale Partidului Co- 
omân și mișcarea comunistă 
‘ de Ștefan Andrei, membru 
al C.C. al P.C.R., și conf. 
Traian Caraciuc, de la Aca- 

învătămtnt social-politic 
heorghlu" ; „Problema a- 
ilianta muncitorească-tără- 
politlca Partidului Comu- 
n“ de Gh. Matei, șef de 
nstltutul de studii istorice 
olitice ; „Crearea partidului 
sei muncitoare, un impor- 
srat al mișcării muncito- 
omânia" de conf. uniy. dr. 
de la Academia de învă- 
al-politic „Ștefan Gheor- 

prlvire la unele proble- 
lvității Partidului Comu- 
n“ de Gunther Judik,

membru al Prezidiului Partidului Co
munist German — R.F. a Germaniei ; 
„Experiența dobindită de Partidul Co
munist din Peru după instaurarea gu
vernului militar" de Alfredo Abarca, 
membru al Comisiei politice și al 
Secretariatului C.C. al Partidului Co
munist Peruvian ; „Sarcinile guver
nului de coaliție democratică și 
Frontul unit din Japonia" de Hide- 
sato Numata, membru al C.C. al 
Partidului Comunist din Japonia și 
al Comisiei de revizie ; „Bazele teo
retice ale strategiei și tacticii Parti
dului clasei muncitoare ungare In 
perioada 1944—1948“ de Szabo Balint, 
candidat in științe, redactor respon
sabil al revistei „Analele Institutu
lui de istorie a partidului" de pe 
lingă C.C. al Partidului Muncitoreso 
Socialist Ungar ; „Rolul și acțiunea 
Partidului Comunist din Belgia" de 
Jacques Molns, membru al C.C. al 
Partidului Comunist din Belgia, de 
la Fundația „J. Jacquemotte" Bru- 
xeles ; „Cu privire la problema stra
tegiei și tacticii Partidului Popular 
Revoluționar Mongol" de Sanjiin 
Damdinsuren, cercetător științific 
principal la Institutul de istorie a 
partidului de pe lingă Partidul Popu
lar Revoluționar Mongol ; „Concep
ția Partidului Comunist Român asu
pra societății socialiste în lumina 
principialității marxist-leniniste" de 
dr. Ilie Rădulescu, membru al C.C. 
al P.C.R.

în timpul lucrărilor au rostit cu
vinte de salut : Carlos Jorquera To
ledo, membru al Biroului Politic al 
Partidului Comunist din Chile, Ivan 
Undjiev, profesor, șef de secție la 
Institutul de istorie al Academiei 
Bulgare de științe, Erkki Rantee, pro
fesor de filozofie, director adjunct 
al Școlii de partid a Partidului Co
munist din Finlanda.

Cuvîntul de închidere a lucrărilor 
a fost rostit de prof. univ. Miron 
Constantinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Academiei de 
științe sociale și politice.

Consiliu] Național al Inginerilor și 
Tehnicienilor și Institutul central de. 
studii pentru problemele conducerii 
economiei, organizării muncii și per
fecționării cadrelor au organizat în 
zilele de 23 și 24 aprilie un simpo
zion cu tema „îmbunătățirea gradului 
de utilizare a capacităților de pro
ducție în industrie".

Au luat parte specialiști din minis
tere, centrale și grupuri industriale, 
din întreprinderi, din institute de 
cercetări și proiectări din Capitală 
și din țară.

în numele lor și al tuturor ingine
rilor și tehnicienilor, participanții la 
simpozion au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care își exprimă ho- 
tărîrea de a-și intensifica munca și 
preocupările, astfel incit să fie fruc
tificate la un nivel superior toate 
resursele materiale șl umane din în
treprinderi, ,în scopul perfecționării 
organizării producției și muncii.

★
Vineri și sîmbătă, la Academia de 

Științe Agricole și Silvice a avut 
loc sesiunea festivă a Institutului de 
cercetări pentru legumicultura și flo- 
ricultură, organizată în cinstea semi
centenarului Partidului Comunist Ro
mân. Au fost prezentate referate și 
comunicări în legătură cu obținerea 
de noi soiuri și hibrizi de legume și 
flori, tehnologii moderne de cultură 
a legumelor în cîmp, sere și solarii, 
precum și de producere a semințe
lor.

în telegrama adresată cu acest pri
lej Comitetului Centrai al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului

Nicolae Ceaușescu, participanții la 
sesiune se angajează să asigure în
tregul necesar de sămînță superelită 
și elită Ia toate speciile de legume 
cultivate în țara noastră și să creeze 
noi hibrizi de calitate superioară. 
Dînd expresie sentimentelor de pro
fund atașament la politica Partidului 
Comunist Român — se arată în te
legramă — vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
hotărirea fermă a cercetătorilor și 
specialiștilor institutului de a da 
viață sarcinilor trasate de conduce
rea partidului pentru ridicarea conti
nuă a producției de legume, contri
buind astfel la înfăptuirea progra
mului de dezvoltare a agriculturii 
noastre socialiste.

★
CLUJ (corespondentul „Sclnteii", 

Al. Mureșan). — La biblioteca cen
trală universitară din Cluj s-a des
chis expoziția omagială „Pagini din 
istoria glorioasă a Partidului Comu
nist Român", organizată de Univer
sitatea „Babeș-Bolyai", în cadrul ma
nifestărilor prilejuite de aniversarea 
semicentenarului partidului. La des
chidere au luat parte tovarășul Au
rel Duca, prim-secretar al comitetu
lui județean de partid, activiști al 
organelor locale de partid și de stat, 
oameni de știință și cultură, vechi 
militanți ai mișcării comuniste și 
muncitorești, cercetători, arhiviști, 
muzeografi, studenți.

★
MIERCUREA CIUC. (Prin telefon 

de la Bartunek Istvân). în ca
drul manifestărilor care se des
fășoară în cinstea semicentena
rului partidului, au avut loc la Mier-

„Zilele dramaturgiei 
originale"
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(corespondentul „Scîn-
1 Oancea) In sala de ex- 
el de cultură a sindica- 
lcea a avut loc deschi- 
i a „Decadei cărții ro- 

‘S in/nifestare consacrată ani- 
a 50 de ani de la crearea 

La manifestare au luat parte 
ntanți ai organelor locale de

partid și de stat, numeroși cititori. A 
fost de fată scriitorul Marin Preda, 
vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor, 
directorul editurii „Cartea Româ
nească". La librăria „Mihail Sado- 
veanu" din Tulcea și la librăriile din 
orașele Babadag. Sulina, Măcin și 
Isaccea au fost deschise expoziții te
matice, organizate în cinstea semi
centenarului partidului.

Pe afișyl de ieri al 
Concursului național 
de creație și interpre
tare teatrală au figu
rat numele maestru
lui Victor Eftimiu cu 
comedia „Fetele Didi- 
nei", prezentată de 
către Teatrul „Ion 
Vasilescu" (teatru
bucureștean care — 
prin includerea în re
pertoriu a unor piese 
ale dramaturgiei ori
ginale — a făcut un 
prim pas binevenit în 
direcția consolidării 
profilului său), și nu
mele lui D. R. Popes
cu cu „Pisica în 
noaptea anului nou", 
in versiunea Teatrului 
dramatic din Brașov.

• Cu un caustic 
spirit de observație și 
cu cunoscuta, bogata 
lui paletă de culori 
caracteristice în zu
grăvirea moravurilor 
și a psihologiilor, 
Victor Eftimiu trimi
te, în „Fetele Didi- 
nei", la momentul de 
derută și de nesăți
oasă încercare de îm
potrivire în fața ne
cesităților inexorabile 
ale istoriei, trăit de 
o anumită categorie 
de mici burghezi, în
dată după încheierea 
războiului. El trimite 
totodată la climatul 
de viață și etică nouă 
ce începea să se facă

simțit sub imperiul 
primelor semne ale 
revoluției populare. 
O ascunsă undă de 
dramatism străbate 
fondul adesea irezis
tibil comic al satirei 
și oferă interpreților 
mari posibilități de 
compoziție și de ver
vă. Spectacolul de la 
Teatrul „Ion Vasiles
cu", montat de Călin 
Florian, avînd ca sce
nograf pe Mihai To
fan și ilustrat muzi
cal de Carmen Păs- 
culescu, s-a bucurat 
în distribuție de pre
zența unor actori cu- 
noscuti, sau in evi
dentă afirmare și cu 
certe însușiri compo
ziționale : Al. Giuga- 
ru, Draga Olteanu, 
Mihaela Dumbravă, 
Marieta Luca, 'Sorin 
Gheorghiu, Stelian 
Cremenciuc, Maria 
Bernacki, Virginia 
Stîngaciu.

• Versiunea brașo- 
veană a „Pisicii în 
noaptea anului nou" 
este în fond versiu
nea premierei pe tară' 
a dramei. încrezător 
în maniera și arhitec
tura dramaturgică a 
autorului, regizorul 
Eugen Mercuș, care 
semnează și concep
ția scenografică a 
spectacolului, nu s-a 
încumetat la nici un

act de autonomie re
gizorală. Punerea în 
scenă ambiționează 
numai să lumineze, 
printr-o logică a în
cadrărilor scenogra
fice, ceea ce pare, la 
lectură, stufos sau 
obscur în lucrarea 
autorului ; să preci
zeze cu evidență ho
tarul dintre zonele de 
coșmar și zonele rea
lității înlăuntrul că
rora personajele lu
crării își trăiesc pu
ternicele lor drame 
de conștiință. în dis
tribuție : George Gri- 
dănușu, Mada Floriaii, 
Mircea Andreeșcu, 
Virginia Marcu, £>an 
Săndulescu, Costache 
Babii, Ion Jugureanu, 
Victor Ionescu, Geta 
Grapă, Angela Cos
tache, Constanța Co- 
mănoiu, Mihai Bă- 
laș.

FLORIN TORNEA
★

Programul de astăzi 
al Festivalului :

Teatrul de Nord din 
Satu Mare — secția 
maghiară — prezintă :

• „Amurgul lui 
Bolyai Iănos" de 
Kocsis Istvăn (Sala 
Comedia, orele 17).

• „Casa festivități
lor" de Kănyâdi San
dor (Sala Comedia, o- 
rele 20).

curea Ciuc lucrările sesiunii de co
municări organizată de Comitetul 
județean Harghita al P.C.R., cu tema: 
„Cele mai semnificative momente ale 
luptei și activității P.C.R. pe melea
gurile harghitene". în cadrul sesi
unii, tovarășul Fazekaș Ludovic, prim 
secretar al comitetului județean de 
partid, a prezentat expunerea : 
„Lupta comună a oamenilor muncii 
români și maghiari din județul Har
ghita sub conducerea P.C.R. împo
triva exploatării burghezo-moșierești, 
pentru cucerirea puterii de către 
clasa muncitoare și făurirea socie
tății socialiste".

Participanții la sesiunea de comu
nicări au adresat o telegramă C.C. 
al P. C. R., tovarășului Nicolae 
(teaușescu, în care se spune, printre 
altele : „Noi, participanții la sesiunea 
de comunicări consacrată gloriosului 
semicentenar al creării partidului : 
vechi militanți ai mișcării muncito
rești, activiști de partid, de stat, ai 
organizațiilor de masă și obștești, 
muncitori, țărani, intelectuali, ro
mâni și maghiari, transmitem Co
mitetului Central al P.C.R., dum
neavoastră personal, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
un fierbinte salut, exprimîndu-ne 
și cu acest prilej profundul nostru 
devotament și dragostea nemărginită 
față de incercatul nostru partid, 
mulțumirile noastre profunde pentru 
înalta grijă pe care conducerea de 
partid și de stat, dumneavoastră 
personal, o acordați dezvoltării eco
nomice și social-culturale a județului 
Harghita in contextul dezvoltării în
tregii noastre patrii.

Animați de un profund patriotism, 
împreună cu toți fiii patriei comune, 
întimpinăm cu realizări deosebite, în 
toate domeniile de activitate, mă
reața aniversare a făuririi încerca
tului nostru partid, angajîndu-ne tot
odată să muncim cu toată dăruirea, 
cu tot elanul pentru traducerea in 
viață a politicii științifice marxist- 
leniniste a partidului nostru, con
tribuind astfel la progresul multila
teral al scumpei noastre patrii, Româ
nia socialistă".

★
TÎRGOVIȘTE (corespondentul

„Scînteii", C. Soci). — în cadrul u- 
nei întîlniri cu minerii, artificierii 
și excavatoriștii de la cariera de 
piatră Lespezi, a Fabricii de ciment 
din Fieni, tovarășul Nicolae Tăbîrcă, 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid, a făcut o expunere, 
evocînd drumul parcurs de partidul 
nostru în cei 50 de ani de existență 
și a înfățișat bilanțul rodnic pe 
care oamenii munci din județ l-au 
încheiat în cincinalul precedent, 
precum și perspectivele deschise de 
actualul plan cincinal.

★
SLATINA (prin telefon, de la Eml- 

lian Rouă).
în cadrul manifestărilor dedicate 

gloriosului semicentenar al partidu
lui, la casa de cultură din Balș, to
varășul Constantin Sandu, prim-se
cretar al Comitetului județean Olt al 
P.C.R., președintele comitetului exe
cutiv al consiliului popular jude
țean, s-a întîlnit cu muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii de la Fabrica de 
osii și boghiuri și de la Uzina de fa
bricații și reparații utilaj agricol din 
Balș, în fața cărora a prezentat ex
punerea : „Momente din lupta P.C.R. 
pentru libertate, dreptate și socia
lism. Realizările dobîndite de poporul 
nostru, sub conducerea P.C.R., in 
anii construcției socialiste".

★
Simbătă au început la Universita

tea din Craiova lucrările simpozio
nului național „Retrospectivă și 
perspectivă în geografia româneas
că", organizat de Societatea de 
științe geografice din România în 
cinstea semicentenarului Partidultii 
Comunist Român. La simpozion par-

ticipă cadre didactice din toate cen
trele universitare ale tării, membri 
ai Societății de științe geografice, 
cercetători științifici, profesori de la 
școlile de cultură generală din Ol
tenia și alți specialiști.

După alocuțiunile rostite de prof, 
dr. docent Vintilă Mihăilescu, pre
ședintele Societății de științe geo
grafice, și prof. dr. docent Nicolae 
Rădulescu, președintele filialei Cra
iova a Societății de științe geografice, 
au fost prezentate 30 de referate și 
comunicări științifice, care au sinte
tizat principalele rezultate ale cer
cetării întreprinse în ultimele de
cenii în acest domeniu de activitate, 
subliniindu-se schimbările petrecute 
în geografia fizică și economică a 
țării, ca urmare a politicii marxist- 
leniniste a P.C.R.. de industrializare 
socialistă, de descoperire și punere 
în valoare a resurselor naturale ale 
patriei, de repartizare armonioasă, 
echilibrată a industriei pe cuprinsul 
României.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții au adresat Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă in care se 
spune intre altele : Simpozionul de 
la Craiova a constituit un prilej 
deosebit de a privi sarcinile științei 
noastre prin prisma perspectivei geo
grafice, conservării mediului geo
grafic în contextul valorificării eco
nomicoase, superioare a acestuia, 
modernizării continue a învățămîntu- 
lui de specialitate. Prin cuvintele și 
faptele lor, geografii participant! la 
această întrunire republicană au do
vedit adeziunea deplină față de poli
tica marxist-leninistă, științifică, a 
partidului nostru și se angajează să 
folosească In continuare întreaga lor 
capacitate șl energie în scopul în
deplinirii sarcinilor ce le revin din 
documentele elaborate de Congresul 
al X-lea al P.C.R.

★
Conservatorul „Ctprian Porum- 

bescu" din București a organizat o 
sesiune științifică în cinstea semi
centenarului partidului.

După cuvîntul de deschide 
de prof. univ. Victor Giulea 
torul Conservatorului, au fc 
zentate mai multe comunicăr 
au relevat succesele de prestig 
învățămintuiui nostru muzical.

In telegrama adresată cu acest . 
lej Comitetului Central al Partide 
Comunist Român, tovarășului Nicol. 
Ceaușescu. se spune : Conservatoru 
„Ciprian Porumbescu" a fost repre
zentat prin soliști și formații la im
portante concursuri internaționale, 
unde s-au impus prin pregătirea lor, 
obținind înalte distincții. Realizările 
noastre se datoresc grijii deosebite 
cu care partidul, dumneavoastră per
sonal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ne înconjurați, se datoresc recoman
dărilor pe care le-ați formulat la in- 
tilnirile cu oamenii de artă și cul
tură și care constituie pentru noi toți 
un Îndreptar prețios în activitatea 
de fiecare zi.

*
TIMIȘOARA (corespondentul

„Sclnteii", Cezar Ioana). La Timi
șoara au început lucrările sesiu
nii de comunicări „Știința în 
slujba producției", organizată în 
cinstea aniversării semicentenarului 
P.C.R., de către Institutul politehnic 
„Traian Vuia". Cuvîntul inaugural a 
fost rostit de prof. Constantin A- 
vram, membru corespondent al A- 
cademiei. In ședința plenaeă a luat 
cuvîntul tovarășul Ilie Morodan, se
cretar al Comitetului județean Timiș 
■1 P.C.R.

Participanții la sesiune au adresat 
o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune, printre altele : „La această 
glorioasă aniversare, asigurăm Co
mitetul Central, pe dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de adeziunea noastră de
plină la politica internă și interna
țională a partidului nostru și ne an
gajăm ca, alături de întregul popor, 
să contribuim prin întreaga noastră 
activitate la edificarea viitorului lu
minos al patriei".

mtam cu citeva săptămîni !n 
mele cărți de debut în poe- 
omițînd că voi continua cu 
area unor opinii și față de 
ipărute în anul trecut, ceea ce 
să realizez în articolul de 

Zoi începe prin a observa că 
,a de noi căutări, în lirica
i actuală, se menține robustă 
?ul ei nu poate fi altul decit 
-ea nivelurilor unei poezii bo- 
ample si variate, aderind la
creator și răscolitor al vieții 

llui nostru, la prezentul și tre- 
societății și națiunii românești, 
-o reflectare personală și inti- 
iu publică și dinamică a aces- 
talități. Căci nu vedem unde 
leva s-ar putea împlînta rădă- 

oricărei inspirații a celor 
ți de vers și poezie.
dată, adevăratul neprevăzut al
ii nu se poate întîlni decit 
trul unor puncte de reper bine 
linate, adică într-un cadru de 
i și de exprimare cît mai so- 
cperimentul în afara oricărui 
sau neglijînd legile structurii, 
îdică pe un neprevăzut abso- 
:otim că nu poate exista decit 
ciornă" de capricii imagistice 
ive sau ca un simplu joc de
subliniat In articolul prece- 
îestitatea artistică și tehnică 

număr de culegeri poetice 
it pe anul 1970. Amintind 
i altele, voi menționa odată 
ilt că lirica adevărată nu 

realizată decit prin include- 
cuprinsul ei a fizionomiei 
„ca măsură a tuturor Iucru- 
- cum spuneau anticii —. în 
rea lui veșnic nouă, actuală, 
mporană, legată de un loc și 
ocă. singura accesibilă direct 
scriitor. Condiție pe care doar 
rea relativă măsură o satis- 
te din volumele de debut, 
de multe ori cu prea puține 

în unele versuri, pe omul 
sauna și pe cel de azi, ne 
pe noi Înșine. Puținul cu 
linem în mină, din unele 
inte poetice, ne dă totuși 

că și aceste căutări pot 
făgașul cel larg și cel bun. 
rul pur", cînd trece peste 
sale maluri, se revarsă în 

cativ, ca în legenda lui Mi- 
; totul pe lume — dar vai. 
! — se transformă in aur. 
esia insă că inovația pen- 
ție a început să mai cedeze, 
fele și stilurile cele mai re- 
aceasta în favoarea unei 
e gravitație interioară a 
:ătre un sîmbure liric, fie 
ne sau mai puțin bine lo- 
upă cazuri. în substanța 
i cea mai via.

în volumul „OSPĂȚUL PAMÎN- 
TULUI" de Ion Chirie (Editura „Al
batros") versurile largi ni se pare 
că urmăresc, prin însăși curba lor, 
includerea graduală a unor conținu
turi interioare palpabile. Surprin
dem in acest volum un zbucium fi
lozofic și moral, în care, chiar dacă 
imaginile și cuvintele sînt uneori 
necontrolate suficient, se ajunge la 
exprimări al căror conținut merită 
a fi relevat. - Ideea de patrie, 
care formează motivul multora din 
poeziile lui Ion Chirie, este de o fi
bră rezistentă. îl regăsim de exem
plu în poezia „Vrancea". cînd ne

orb șî singe blind — / un călăreț 
rostogolit de tunete in șa". Ni se 
pare că poezia lui Coman Șova de
notă, în latura ei substanțială, un 
proces prețios de avansare în moder
nitate (și aceasta o dovedește com
poziția imaginilor sale), cu un simț 
ferm al închegării sentimentului și 
gîndului. care reflectă transfigurat 
impulsul vremii sale. Poezia „Mo
ment" — acest pastel stenic — rosteș
te prin versurile grave, dominate de 
certitudinea împlinirii, un cîntec de 
laudă veșnicei rodiri : „Cad mere lo- 
natane, la adieri prelinse — / Și 
pruncii grei de zile se nasc sub ee-

clntecului meu — porți Înalte de 
Țară, / sculptate de meșteri vestiți 
in trupul Carpaților, / porți prin care 
fiecare pătrundere e un triumf, / o 
logodire cu nemurirea bărbaților", 
în poezia „Ceremonie simplă", 
laicizarea legendarilor magi (care 
devin bunicul, tata și fratele 
cel mare) transfigurează cu grație 
evenimentul familiar al nașterii fiu
lui cel mic, relevînd un fapt ridicat 
la o sacră semnificație umană. Ion 
Segărceanu reia elogiul „seminței", 
la un registru simplu și personal, 
atunci cînd spune : „Călătoresc se
mințele prin iarnă, / alături aurii
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spune : Vrancea, mă primești 7 Tru
purile generațiilor / bat cu picioare
le timpul lor strecurat după ele in 
lut / și-l împing spre ochii oame
nilor cu un abur mioritic / iar cre
dința urcă din miezul pămintului cu 
soarele pe gură, / il dă femeilor să-I 
renască in prunci / o dată cu bra
țele, fruntea, oasele strămoșului / 
sau altele mal proaspete și mai fa
miliare / incotoșmănate-n carnea’ 
veșniciei fără singe.

Tînărul poet Coman Șova aduce tn 
culegerea „ASTRUL NIMĂNUI" 
(Editura „Eminescu") un vers struc
turat organic (de obicei pe bucăți de 
două strofe), dens de viziuni, arătînd 
o simțire robustă. Cuvîntul „nimă
nui" care apare în titlu devine un 
leit-motiv al apartenenței poetului, 
nu unei experiențe sau alta, ci spec
tacolului lumii, străbătut de o aspi
rație de contopire cu vulcanismul 
lucrurilor, dar și de pace, puritate 
și blindețe : „în mine-i un ecou al 
cerului flămînd — / o inimă sculptată 
de fulgere cîndva, / o umbră cu ochi

ruri grave / De-octombrie ce-și 
poartă belșugurile ninse / Pe lutul 
care vine a zgomot de potcoave. // 
Bărbații-aduc in palme sacii cu cio- 
cantini / Și stăm pe ei ca-n tronu
rile dace — / Din sfintele memorii 
imi iau pios lumini, / Neglăsuite vor
be și le intorn încoace. Viziunea cal
mă, transfigurată de generozitatea 
naturii, se hrănește dintr-un conținut 
ce exprimă un dinamism în genere 
vital.

Versuri de o rezonanță umană cu
prinzătoare conține fără îndoială și 
culegerea lui Ion Segărceanu. 
„FUGA DIN HAZARD" (titlu care 
mi se pare semnificativ), apărută la 
Editura „Albatros". Ne aflăm in fața 
unui poet tînăr, care nu se sfiește 
a spune lucrurilor pe nume, aspi- 
rînd la limpezimea emoției și vi
ziunii lirice, la simbolul cît mai 
bine conturat. Temele versurilor sînt 
luate din viață concretă, din situațiile 
tipic umane, din epopeea țării. Acest 
fapt e vizibil în poezia ..Porțile cin- 
tecului", care începe astfel : „Porțile

păstrind tn miez / acel nucleu mira
culos in stare / să iște focuri sacre 
sub zăpezi". Desigur, autorul trebuie 
să manifeste un spirit de selecție 
mai strict al momentelor poetice, 
spre a ieși în afara bănuielii orică
ror epigonisme.

Un alt poet, Ion Panait, în volumul 
„NOAPTEA UNDE MA ÎNCHIN" 
(Editura „Albatros") cultivă viziuni 
uneori sugestive, dar de o compozi
ție prea eterogenă, adunînd elemen
te voit disparate sau involuntar stri
dente. Astfel o imagine izbutită ca 
aceasta : „Pe drum, o căruță cît 
clipa j visului tău, urcă in pantă : / 
roțile sună, se-afundă in praf" se 
încheie cu un vers scăpat din cir
cuit : „ca o drojdie albă in cupa de 
nuntă". Procedeul este tipic în ver
surile acestui poet, demn totuși de 
atenție.

Volumul „ÎNTÎMPINARE" al lui 
Ion Chelsoi (Editura „Cartea Româ
nească"), este alcătuit în întregime 
din versuri excepțional de scurte, 
toate de o notă abstractă, in ten

dința lor meditativă și nu lipsite de 
prețiozitate. Totuși, limbajul liric al 
poetului se caracterizează printr-o 
simplitate aparentă, care face bună 
impresie. Sinuozitățile sale de gîndi- 
re duc la o anumită muzicalitate și 
volumul, văzut în ansamblu, denotă 
o închegare posibilă a fi de bun au
gur. Poetul pendulează insă excesiv 
in indeterminat.

Căutînd a reveni la o impresie 
mai generală, după însemnările de 
mai sus, vom remarca din nou ni
velul literar corect sub care se așea
ză debuturile asupra cărora ne-arn 
oprit (cu regretul de a nu le fi cu
prins pe toate). Viziunea poeților 
este mai deschisă, contingența lor 
cu problematica contemporană, cu 
filozofia vremii, ne dezvăluie not 
accente în preocupările tinerilor 
creatori, semn al unei perspective 
mai exigente și din partea caselor de 
editură și din partea poeților înșiși. 
Subliniind aceste valențe ale liris
mului debutanților ne gîndim, așa 
cum observam mai sus, la necesita
tea abordării cu mai multă consec
vență a problematicii actuale, la o 
mai insistentă cultivare a substanței 
poetice, generată de aceasta, proble
matica, prezentă doar în stare poten
țială, timidă în universul volumelor 
analizate. Viziunea și tensiunea liri
că născute din înțelegerea adincă a 
lumii noastre actuale este o cale si
gură de aflare a originalității.

Mediul nostru literar revelă, evi
dent, un explicabil caracter de dez
voltare. Nivelul de cultură, și de cul
tură a limbii, sporește pe zi ce trece. 
Dar atingerea nivelului poeziei au
tentice, liricei de anvergură, este le
gată nu numai de o serie de prime 
experiențe tehnice și de imaginație, 
ci în principal de trăirea vieții și 
realității in toate componentele ei, 
legate de coordonatele istorice, so
ciale, de mediu, de aspirații în care 
ființa umană este inclusă prin chiar 
procesul formațiunii și creșterii sale. 
Nimeni nu poate „sări din gol" și cu 
atît mai puțin scriitorul și poetul, 
rezemați în creativitatea lor, pe ele
mentele concrete și imediate ale 
timpului și spațiului în care se afir
mă. Poporul românesc merge astăzi 
pe un vad nou și o dată cu el sporeș
te înnoită în timp întreaga sa cultură, 
în producțiile ei cele mai de seamă, 
cele mai de calitate și mai temei
nice.

Or. din acest punct de vedere, 
chiar și volumele de debut cele mai 
izbutite se cer așezate sub semnul 
unor virtualități și prea arare sub 
acela al unor împliniri artistice.

Drago} VRANCEANU
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cinema
• Printre colinele verzi : PATRIA
— 10; 13; 16; 18,45; 21,15.
• Zestrea domniței R: 
CEAFĂRUL — 9; 11,15;
18,30; 20,45, MODERN — 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Haiducii Iul Șaptecal ; Zestrea 
domniței Ralu : FAVORIT — 8; 
12,30; 16; 19,30.
• Haiducii Iul Șaptecal : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; ~ ” ------------
9; 11,15; 13,30;
• — Trimis
TORIA — 9;
20,45.
• Domiciliul
— 9,30; 11,45;
• Mihal Viteazul

Ralu : LU- 
. 13,30; 16; 
— 9; 11,15;

20,30, GLORIA — 
16; 18,15; 20,30. 

extraordinar : VIC
II,15; 13,30; 16; 18,30;

conjugal : CAPITOL 
14; 16,30; 18,45; 21.

_ _____ ...I Z 1 î LUMINA —
9,45; 15; 19, ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15; 19; DRUMUL 
SĂRII — 15; 19, FLOREASCA — 
15,30; 19,30.
• Butch Cassidy și Sundance Kid: 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, MELODIA — 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 documenta
re : TIMPURI NOI ------  ““ â"
• Popa 
devărul
1 000 de 
huse — 
Union).
• Cei 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 Santț 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 — 8,45—
19,30 în continuare.
• Prețul puterii : BUCEGI — 16; 
16; 18.15; 20,30, LIRA — 15,30; 18; 
20,15, GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Vagabondul : UNIREA — 10;
16; 19,30.
• Clanul sicilienilor ; FEREN
TARI — 15,15; 17,45; 20,15, MUNCA
— 15,30; 18; 20,15.
• Trandafiri roșii pentru Ange
lica : PACEA — 15,45; 18; 20.
• Tripla verificare : CRlNGAȘI
— 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 în familie : MOȘI
LOR — 16; 18; 20.
• Cinci pentru infern : COSMOS
— 15,30; 18; 20,15.
• Renegata s FLACĂRA 
17,30; 20.
• Los Tarantos : ARTA — 9,30;
11,30; 13,30; 15.30; 18; 20,15, RAHO
VA — 15,30; 18; 20,15.
• Băieți buni, băieți ră! ; VITAN
— 15,30; 18; 20,15.
• Trec zilele : PROGRESUL — 
16; 18; 20.
e începutul ; LAROMET — 15,30; 
17,30; 19,30.

Magheru) : Adio Charlie — 16; 
Bărbați fără neveste — 19,30; (sala 
Studio) : Năzdrăvanul Occiden
tului •— 10,30; Schimbul — 20.
• Teatrul Giulești : Freddy — 10; 
Epoleții invizibili — premieră — 
19,30.
• A.T.M. (la Ateneul Român — 
sala Studio) : Premieră — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul șl pă
pușa — 11; Nocturn IV — 21,29; 
(sala din str. Academiei) : Pun
guța cu doi ban! — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Oa
meni care tac — 11; Pe placul 
tuturor — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu- : Siciliana — 10; 
Minl-jazz cu maxi-haz — 19,30.
• Teatrul sat.iric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Blmbirlcă — 
11; 19,30; (sala din Calea Victo
riei nr. 174) : La grădina „Că
răbuș" — 19,30.
• Teatrul muzical din Galați (la 
Sala Palatului): Concert de mu
zică ușoară — 16,30; 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Legendă șl dor — 
19,30.
• Circul „Globus- : Spectacol 
prezentat de Circul Mare din Mos
cova — 10; 16; 19,30.

tv
19,15; 20,45. 

Prostu — 14,15; 16,30, A- 
neverosimil — 18.45, Cel 
ochi al doctorului Ma- 

21 : CINEMATECA (sala
Programul I

8,45
9,00

10,00

11,30

12,00
12,30

13,00
14,30

15;
17,00

17,30

18,35

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (la Sala mică a Palatu
lui)* Seară de muzică contempo
rană. Concertează Cvartetul „Mu
zica" — 20.
• Opera Română : Don Qnijote
— 11; Don Pasquale — 19,30.
• Teatrul de operetă : Paganini
— 10,30; Logodnicul din Lună — 
15,30, My fair lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Studio) : Părinții te
ribili — 10; Să nu-ți faci prăvălie 
cu scară — 20.
• Teatrul de comedie : Cber 
Antoine — 10,30; Dispariția Iul 
Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Iubire pentru iubire — 
10; Patru oameni fără nume — 
15; Play Strindberg — 20; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Gluga pe 
ochi — 10; Pnrlcele în ureche — 
15; Acești nebuni fățarnici — 20.
• Teatrul Mic : Cum se jefuiește 
o bancă — 15,30; Zadarnice jocuri 
de iubire — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara* (sala

19.20
19,30
20,00
20.20

20,40

22.50

Deschiderea emisiunii. Gim
nastica de dimineață.
Matineu duminical pentru 
copil • Mica rapsodie vîl- 
ceană • Film serial: Tuktu. 
Viața satului. • Șapte din 
trei sute de mii. Moment din 
munca celor șapte Eroi al 
Muncii Socialiste care au 
fost distinși cu acest titlu 
la recenta consfătuire a lu
crătorilor din întreprinde
rile agricole de stat. • Co
mentariu despre stadiul în 
care se află semănatul po
rumbului. • Pămîntul pe 
care ne-am născut. Locuito
rii satului Cefa, județul Bi
hor — români șl maghiari 
muncesc pentru dezvoltarea 
cooperativei agricole. • Mu
zică populară.
Amfiteatru muzical. Opere 
muzicale inspirate din is
toria partidului.
De strajă patriei.
în reluare, la cererea tele
spectatorilor: „Bicicletele
din Bei size" — film muzical 
cu Judv Hustable șl An
thony May.
Emisiune în limba maghiară. 
Fotbal e Farul — Dinamo 
București (Divizia națională 
A). Transmisiune directă de 
la Constanța. • Ungaria — 
Franța (repriza a Il-a). înre
gistrare de la Budapesta.
Muzică de promenadă In
terpretată de fanfară.
Emisiune-concurs: ,.Unde-l
greșeala?" Transmisiune de 
Ia Casa de cultură a studen
ților din București.
Fotbal: Steaua
(repriza a Il-a). 
de la Stadionul 
1001 de seri.
Telejurnalul de 
50 de ani în 50 __ _______
Muzică populară instrumen
tală. ..
Film artistic* „Cine l-a ucis 
pe Luo Barnes?" cu George 
Maharis și Janet Leigh. Pro
ducție a anului 1970. Pre
mieră pe țară.
Campionatul mondial de 
dans profesionist de la 
Mainz (R.F.G.). Cu partici
parea campionilor Angliei, 
Austriei, Australiei, Franței, 
.Tanoniei, Olandei, Poloniei, 
S.U.A. și R.F. a Germaniei. 
Telejurnalul de noapte.

Programul 2

20,00

20,35

21.15
21.’0
21,30

21,50

— U.T.A. 
înregistrare 

Republicii.

seară, 
de evocări.

Retntîlnire 
drăglte de 
la 15 ani“ 
Ies Veme.
Stagiune lirică TV. Actele 
II si III ale baletului „Don 
Qul1otte“ de Minkus. cu 
partirlnarea soliștilor șl an
samblului de balet al Ope . 
rei Romane.
Buletin de știri.
Carnet bucureștean. 
Drasrostp, poveste vec 
Seară de romanțe cu 
r’ana Viădescu, Ion Stt 
Victor Pred eseu.
Pe’narea serialului de 
bătă seara.

cu personale în- 
copll: „Căpitan 
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In cinstea aniversarii
semicentenarului partidului

de

INDUSTRIA JUDEȚULUI ARGEȘ

efectuat 
producție

23 aprilie 
cele 109 500

Șl A ANGAJAMENTELOR
GLORIOSUU
semicentenar

REZULTATE DE PRESTIGIU 
IN ÎNDEPLINIREA PLANULUI

SITUAȚIA INSĂMINTĂRII

PORUMBULUI In județele
CONTRAST!
• Cum se creează

*
*

*

*

*

*

*
*

PITEȘTI. (Coresponden
tul „Scînteii", Gh. Cîrs- 
tea).

Colectivele de oameni ai 
muncii din unitățile in
dustriale ale județului 
Argeș au raportat înde
plinirea angajamentelor 
luate in cinstea semi
centenarului partidului. 
La producția marfă fabri
cată s-au realizat 84,5 mi
lioane lei față de 32 mi
lioane lei cît reprezenta 
angajamentul asumat ini
țial, iar la producția 
mărfi vîndută și Încasată 
s-au obținut peste plan 
100 milioane lei. Impor
tante economii In valoare

de 52,8 milioane lei față 
de 7,2 milioane lei cit se 
planificase la început au 
fost obținute prin reduce
rea cheltuielilor de fa
bricație. Beneficiile su
plimentare au depășit cu 
peste»30 milioane lei cifra 
prevăzută. Dintre produ
sele livrate în plus față 
de angajamentul inițial 
consemnăm : 847 tone po
lietilenă, 5 126 tone căr
bune, piese de schimb 
auto și pentru tractoare 
în valoare de 13 milioane 
lei, mobilă în valoare de 
aproape 1 milion lei etc.

depășirile însumează 81 
milioane lei.

La aceste succese au 
contribuit în mod deose
bit colectivele de munci
tori, ingineri șl tehnicieni 
de la Combinatul cfirbu-

nelui Tîrgu-Jiu, Combina
tul de exploatare și in
dustrializare a lemnului, 
Grupul industrial de fo- 
raj-extracție, întreprinde
rea de panificație și mo- 
rărit etc.

ÎNTREPRINDERILE județului 
MARAMUREȘ

UNITĂȚILE
DIN JUDEȚUL GORJ

ECONOMICE

TÎRGU JIU. (Corespon
dentul „Scînteii", Mihai 
Dumitrescu).

Aniversarea semicente
narului Partidului Comu
nist Român este întîm- 
pinati de oamenii muneii 
din județul Gorj cu re- 
«ultate remarcabile In în-

deplinirea angajamentelor 
asumate. Pînă în prezent, 
colectivele unităților e- 
conomice din județul Gorj 
și-au depășit angajamen
tul la producția marfă 
de circa 3 ori, realizînd 
peste plan 41,4 milioana 
lei. La producția globală,

BAIA MARE. (Cores
pondentul „Scînteii", V. 
Gaftone).

Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din minele, 
uzinele și fabricile jude
țului Maramureș, mun
cind cu entuziasm și hăr
nicie, valorificînd mai 
bine rezervele interne 
din fiecare unitate, au 
obținut succese de seamă 
în realizarea angajamen
telor luate în cinstea se
micentenarului partidu
lui. Așa cum rezultă din- 
tr-o informare a comisiei 
economice a comitetului 
județean de partid, la 
producția marfă angaja
mentul de a da pînă la 
8 mai peste plan produse 
în valoare de 50 milioane 
lei a fost depășit cu 
12,9 mijioane lei. S-au 
produs astfel pește anga-

jamentele asumate 527 to
ne de acid sulfuric mono- 
hidrat, 96 tone cupru 
converlizor, 1 319 m c de 
cherestea de fag și răși- 
noase și altele. In această 
perioadă o creștere sen
sibilă a cunoscut și pro
ductivitatea muncii, indi
cator la care angajamen
tul a fost depășit cu 1,4 la 
sută. De asemenea, la ex
port au 
mărfuri a 
depășește 
inițial cu 
oane lei. La loc de frun
te In întrecerea socialistă 
se situează : uzinele me
talurgice de metale ne
feroase din Baia Mare, 
unitățile C.E.I.L. Sighetul 
Marmației, ale centralei 
minereurilor neferoasa 
din Baia Mare și altele.

fost livrate 
căror valoare 
angajamentul 

peste 2 mili-

**
***

*
J*

Din datele existente la direcția agricolă 
județeană rezultă că semănatul porumbu
lui s-a 
cole 
data de 
tare din 
menționat că într-o 
între care Crușov, 
Vișina Nouă, Vîrtop, 
semănatul porumbului s-a încheiat pe toate ' 
suprafețele destinate. „Este adevărat — ne 
spunea inginerul Apostol Boțoiu, directorul 
direcției agricole județene — ritmul lucră
rilor putea fi și mai mare dacă, peste tot, 
timpul bun de lucru, tractoarele șl mașinile 
agricole ar fi fost folosite eficient. Oricum, 
prin măsurile care le vom lua — regruparea 
forței mecanice către unitățile rămase în 
urmă — semănatul porumbului se ppate în
cheia în șase zile bune de lucru".

în unele unități, în anii trecuți, producțiile 
înregistrate la porumb au fost cu mult sub 
nivelul posibilităților datorită, în principal, 
faptului că lucrările de întreținere nu s-au 
efectuat la timp și mai ales în număr co
respunzător. In aceste unități, cu deficit de 
forță de muncă, s-a stabilit să se trateze cu 
erbicide o anumită suprafață de teren. Sînt 
însă, din nefericire, cooperative care, cu toate 
că dispun de erbicide și de aparatura nece
sară împrăștierii lor, nu le administrează. La 
cooperativa agricolă Piatra-Sat, de exemplu, 
deși s-au însămînțat aproape 500 ha din cele 
590 prevăzute a se cultiva cu porumb, nu s-a 
tratat cu erbicide nici un hectar de teren, cu 
toate că există în stoc 400 kg de atrazin. 

s-a procedat și la coo- 
Această cooperativă, a- 
Corabia, nu dispune de 
muncă. Cu toate aces- 
unității — Dumitru Ne- 
(deșî inițial tot el co-

in cooperativele agri- 
din județ, pînă la 
a.c., pe 34 500 hec- 
hectare prevăzute. De 
serie de cooperative, 

Ghimpețeni, Vădaștra, 
Voința-Corabia, Celeiu,

în același fel 
perativa Ghircov. 
șezată lingă orașul 
suficientă forță de 
tea, inginerul-șef al 
grilă — a refuzat __ _
mandase) ridicarea și aplicarea a 250 kg de 
erbicide. Comentariile, in asemenea situa
ție, sint de prisos.

Emilian ROUĂ

cele 23 tractoare stăteau de mai multe zile ne
folosite, Insuficient sînt utilizate tractoarele 
și mașinile agricole la cooperativa din Ștlu- 
bieni în alte unități agricole, ca cele din 
Văculeștt, Dimăcheni, Vatra, sînt tractoare 
defecte sau cu un mare grad de uzură, ne- 
permițînd mecanizatorilor să le folosească 
din plin șl Ia întreaga lor capacitate.

Timpul înaintat impune cu stringență lua
rea unor măsuri energice în vederea impulsio
nării ritmului la însămînțatul porumbului. 
Faptul că pînă acum, multe cooperative, ca 
cele din Podeni, Dimăceni, 
Oroftiana, nu 
bob de porumb 
nai de alarmă 
resort.

Fundu-Herții, 
au însămînțat încă nici un 
trebuie să constituie un sem- 
pentru organele județene de

Nicolae ZAMFIRESCU
corespondentul „Scînteii

o stațiune
de vilegiatură

TIMIȘ

BOTOȘANI
9

ARAD (corespondentul „Scînteii", 
Gabriel Goia).

Din orașul de pe Mureș, Combi
natul textil arădean expediază în fie
care oră spre beneficiarii săi interni 
și externi circa 8 km de țesături de 
bumbac și numeroase alte produse 
de calitate superioară. Dintre uni
tățile cele mai cunoscute ale combi
natului, la loc de frunte se află 
uzinele textile „30 Decembrie" — 
U.T.A. Uzinele au cunoscut în ultimii 
ani un intens proces de moderni
zare, care a dus la creșterea nive
lului calitativ al produselor. Nu
mai exportul tn 17 țări a atins în 
ultimul an al cincinalului trecut a- 
proape 60 la sută din volumul pro
ducției. Anual, U.T.A. creează peste 
200 modele In 1 500 de poziții colo- 
ristice.

O altă mare unitate a combinatu
lui arădean este fabrica de confecții, 
în perioada cincinalului trecut, ea 
și-a dublat producția. într-un singur 
an, compartimentul de creație al 
fabricii realizează 600 modele noi, 
dintre care circa 400 sînt produse în 
serie.

Multe cooperative agricole de producție 
din județul Botoșani, ca cele din Bul- 
măoelni, Drăgușeni, Zoițani, Cociușca, . Stău- 
ceni și altele, au trecut hotărit la însă- 
mintatul porumbului pe mari supra
fețe. Pe județ Insă situația nu este satisfă
cătoare. Din cele 82 334 hectare planificate 
s-au însămînțat cu porumb pînă la 24 aprilie 
abia 32 100 hectare, ceea ce reprezintă doar 
39 la sută. Suprafețele Însămînțate puteau 
fi, fără îndoială, mult mai mari dacă în fie
care cooperativă agricolă. In special în ulti- 

. mele 3—4 zile, s-ar fi lucrat din zori șl pînă 
noaptea tîrziu. Cauzele care au generat în 
unele unități o oarecare acalmie sînt mul
tiple. Ne vom referi însă numai la modul 
cum sînt folosite tractoarele și mașinile agri
cole — oondiția de prim ordin In executarea 
lucrărilor agricole la timp și de bună cali
tate.

Sîntem pe tarlalele cooperativei din 
Sirbi. 15 tractoare sînt la pregătirea te
renului și însămințarea oorumbuiul. Dacă 
analizăm Insă viteza zilnică a fiecăreia din 
cele 6 semănători constatăm că nici una nu 
a atins cota maximă. Și asta pentru că me
canizatorii, nefiind dirijați, au ieșit la lucru pe 
la ora 8 și se întorceau în jurul orei 15 — 
așa cum s-a întîmplat în ziua de 19 aprilie. 
La sediul secției de mecanizare de la Hă- 
mești găsim, în ziua de 20 aprilie, orele 11,30, 
19 tractoare aliniate. Intr-o remorcă, 12 meca- 

6 din

Aproape o treime din suprafața cultivată 
cu porumb în județul Timiș aparține între
prinderilor agricole de stat. în vederea obți
nerii' unor recolte mari la hectar, pe baza 
recomandărilor făcute de stațiunea experi
mentală agricolă Lovrin, s-a stabilit ca se
mănatul porumbului să se încheie cel mai 
tirziu pină la 30 aprilie. Ca atare, în aceste 
zile, campania de insămințări cunoaște o in
tensitate maximă.

In cele 10 întreprinderi agricole de stat din 
județ, pînă la 23 aprilie s-au semănat 21 500 
ha cu porumb, ceea ce reprezintă 46 la sută 
din suprafața prevăzută. Un prooent, în ge
neral, satisfăcător față de perioada în care 
ne găsim. Dar între întreprinderi agricole de 
stat care dispun de condiții asemănătoare 
există diferențe destul de pronunțate în ce 
privește suprafețele însămînțate. în timp ce 
la Variaș — unitate care obține an de an 
recolte mari de porumb — s-au însămînțat cu 
porumb 61 la sută din suprafața prevăzută, 
iar la Sînnloolau Mare, Lugoj — 56 și res
pectiv 51 la sută, la Deta șl Jimbolia realiză
rile sînt sub media pe județ. In principal, a- 
ceste diferențe se explică prin aceea că un 
timp specialiștii din unitățile respective au 
manifestat reținere nejustificată față de în
ceperea semănatului. A fost nevoie de inter
venția organelor județene pentru a curma 
această așteptare. Intr-o ședință de lucru cu 
cadrele de conducere și secretarii comitete
lor de partid din I.A.S., ținută la începutul 
acestei săptămîni, a-a făcut o analiză apro
fundată a mersului campaniei de primăvară 
in I.A.S., ștabilindu-se măsuri concrete, prac
tice, pentru înlăturarea neajunsurilor semna
late.

în general, în aceste zile se atinge viteza 
zilnică de lucru planificată. La I.A.S. Timi
șoara, în ultimele zile s-au semănat, în me
die, câte 600 hectare. Ca urmare, suprafețele 
însămînțate reprezintă 63 la sută din plan.

Acțiuni șl preocupări asemănătoare celor 
întîlnite In fermele I. A. S. Timișoara slnt 
proprii în aceste zile și altor întreprinderi 
agricole de stat din județ. Există hotărirea 
unanimă ca în prima parte a săptămînii vii
toare să 6e încheie semănatul porumbului. 
Trebuie avut in vedere faptul că, in județul 
Timiș, sînt și terenuri cu mai multă ume
zeală, care vor trebui însămînțate imediat ce 
ee zvîntă. De aceea trebuie regrupate trac
toarele care să asigure pregătirea acestor te
renuri și însămințarea lor în limitele tim
pului optim.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii*1 nizatori stăteau la taifas. La Vlăsinești,

Urmare din pag. I)
De acord, este important acest lu- 
u, dar interlocutorul omite o rea- 
ite — și anume că furnizorul se 

gîndi mai serios la respectarea 
igațiilor pe care și le-a asumat 

mva de beneficiar in momentul în 
care începe să fie constrins, chiar la 
un interval scurt de Ia intîrzierea li
vrării, prin penalitățile sau daunele 
pe care trebuie să le plătească aces
tuia. Dar în loc să se procedeze așa, 
să se dovedească exigență fată de 
furnizori, se aduc argumente ca : „e 
greu 6ă calculăm și să căutăm do
vezi pentru pagube" sau „s-ar aglo
mera cu prea multe dosare de arbi
traj activitatea jurisconsulților din 
întreprindere". Asemenea argumente 
sînt departe de a justifica de ce nu 
se acționează în lumina prevederilor 
legale pentru a obliga pe furnizor 

A trateze fără discriminare toate 
\ ig^țiile sale contractuale. Ezitarea 

nifestată de anumiți beneficiari 
un alt substrat și unii interlocu- 

tv i au formulat chestiunea in mod 
nu i direct, ca, de pildă, directorul 
comercial al Centralei industriale de 
utilaj energetic, ing. Zaharia Gaiță : 
„Aplicarea penalizărilor determină 
in final mobilizarea furnizorilor în 
executarea contractelor, dar ele au și 
un efect contrar, in sensul că înăs
presc relațiile bilaterale dintre fur
nizori și beneficiari. De altfel, după 
intrarea în vigoare a legii contracte
lor economice, se constată o îmbu
nătățire evidentă a relațiilor con
tractuale, însă in special cu furnizo
rii mici și mijlocii. Greutățile se 
mențin în continuare, uneori ele 
chiar s-au accentuat, lrideosebi in 
colaborarea cu uzina de țevi „Repu
blica" și uzina „Automatica" din Ca
pitală. cu Uzina de țevi din Roman, 
cu fabricile de electromotoare sau cu 
cele de materiale refractare".

Continuind de fapt această idee, 
directorul comercial al uzinei „Vul
can" din Capitală, ing. Tănase Hu- 
dea, ne-a relatat un fapt petre
cut recent, care demonstrează că 
uneori interesul economic propriu 
îngust ti determină pe unii furnizori 
să adopte o poziție foarte rigidă, 
contrară normelor eticii relațiilor 
Intre întreprinderi si dăunătoare bu
nului mers al activității economice. 
După oe pentru neexecutarea întoc
mai a unui contract s-au pretins fur
nizorului — Combinatul siderurgic 
din Galați — penalități în valoare de 
aeste 181 000 lei, acesta la rîndul lui 

cerut beneficiarului prinitr-o scri

soare să renunțe la suma respectivă. 
Și pentru ca scrisoarea să fie și mai’ 
convingătoare, s-a oprit fabricația 
unor sortimente de tablă ce erau ab
solut necesare uzinei în momentul 
respectiv și i s-au livrat altele, de 
care nu avea atunci < neapărată ne
voie. Situația s-a schimbat abia a- 
tunci sînd conducerea uzinei „Vul
can" s-a arătat mai „înțelegătoare" 
și și-a retras acțiunea de conciliere 
prearbitrală. ,

Se înțelege, un asemenea procedeu 
este reprobabil, nu numai prin fap
tul că slăbește puterea de lege a 
contractului economic, că viciază at-

a îngăduinței reciproce. Duipă cum • 
dovedit însă practica, aceste conci
lieri, supraconcilieri și împăciuiri 
repetate, chiar dacă duc intr-o situa
ție sau alta la un rezultat convena
bil. totuși în timp ele nu fac dedt să 
slăbească atît exigența beneficiarilor, 
cit și răspunderea furnizorilor in 
respectarea întocmai a contractului 
economic.

Din toate aceste considerente, nu 
se poate accepta sub nici un motiv 
sistemul „aranjamentelor", al con
cesiilor în cazul neexecutării sau e- 
xecutărli necorespunzătoare a con
tractului economic. Cel, care manifes-

OA u mina 
spală pe alta

mosfera colaborării dintre două în
treprinderi, dar și prin aceea că 
duce la proliferarea ingăduinței și a 
concesiilor reciproce. Acest lucru a 
reieșit cu claritate intr-o discuție cu 
ing. Mihai Sălăjan. directorul comer
cial al întreprinderii atît de des re
clamată de beneficiarii săi — Uzina 
de țevi „Republica" din Capitală.

— Din moment ce spuneți că niu 
v-ați onorat contractele față de o se
rie de beneficiari din cauza neritml- 
cității furnizării materiei prime de 
către Combinatul siderurgic din Hu
nedoara și că veți plăti pentru a- 
ceasta penalizări beneficiarilor, de ce 
nu ați pretins și dv. daune de la 
combinatul hunedorean ?

— Atîta ne mai trebuia. Si așa 
abia ne livrează cantitățile de metal 
convenite...

Toate aoeste păreri converg de 
fapt către o singură concluzie : chiar 
în faza executării comenzilor, în loc 
să se acționeze potrivit legii oontrac- 
telor economice, care prevede sanc
țiuni aspre pentru întreprinderile ce 
nu se achită de obligațiile ce le re
vin, se preferă tactica tratativelor și

U bunăvoință, îngăduință față de 
un partener incorect, el insuși încal
că legea, pentru că întreprinderea 
nu e proprietatea lui ; el a fost în
vestit să conducă și să administreze 
treburile unității respective și nu are 
dreptul să facă concesii în dauna 
intereselor întreprinderii, ale econo
miei naționale.

In această ordine de idei este 
greșit să se pună problema dacă 
trebuie sau nu să se încaseze 
penalitățile, ca si contravaloarea 
unor daune de la partenerul care nu 
și-a respectat obligațiile asumate la 
semnarea contractului economic. 
Conducerea oricărei unități economi
ce este obligată să asigure integrita
tea avutului obștesc. De altfel în 
legea contractelor economice se pre
cizează că se va recupera de la con
ducătorii organizațiilor socialiste 
respective prejudiciul cauzat prin 
nevalorificarea drepturilor la despă
gubiri. Similar, nepretinderea pena
lităților pe care le datorează un par
tener echivalează cu neurmărirea 
unor drepturi bănești ale întreprin
derii, deci se încalcă disciplina fi

nanciară. Prin urmare, chiar dacă un 
conducător de întreprindere sau de 
centrală industrială ar intenționa să 
menajeze un furnizor, el trebuie să 
știe că nesocotește legile țării și că 
răspunde material pentru aceasta.

Dintr-un control efectuat de orga
nele Ministerului Finanțelor în mal 
multe unități economice a reie
șit că funcționarea necorespunză
toare pe alocuri a pirghiei penalită
ților și despăgubirilor în întărirea 
disciplinei contractuale are 1a bază 
cauze subiective, cum ar fi conce
siile reciproce și absolvirea de even
tuale răspunderi materiale. în timpul 
sondajului la unitățile controlate 
din cadrul Ministerului Industriei 
Ușoare s-au weplstat “• 32 cazuri in 
care nu s-au’ solicitat penalități de 
circa 750 000 lei, la Ministerul Indus
triei Lemnului 102 cazuri (202 000 
lei), iar la Minisțerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini 35 cazuri (420 000 
lei). Totuși, organele Ministerului 
Finanțelor, prin însuși specificul ac
tivității lor. nu pot exercita un con
trol permanent și sistematic asupra 
acestei chestiuni. Tocmai de aceea 
este cazul să se manifeste mai mult 
Influența organelor bancare și mai 
ales a controlului financiar intern 
care, aflîndu-se zilnic in unitățile 
economice, au posibilitatea și datoria 
să urmărească îndeaproape, să de
termine încadrarea activității econo
mice în disciplina financiară și să 
facă in acest scop uz de prerogati
vele acordate de lege. De asemenea, 
Arbitrajul de stat ar trebui să nu se 
ocupe, ca in prezent, aproape in ex
clusivitate de judecarea unor litigii 
la sesizarea părților contractante, ci 
să se organizeze de așa manieră in
cit să răspundă și unei alte atribuții, 
unei alte rațiuni care a stat la baza 
înființării sale, aceea do a verifica 
In unități dacă legislația economică 
a fost respectată, dacă nu a fost În
călcată disciplina contractuală și le
zată gestiunea economică.

In condițiile cînd principiile noi 
care reglementează relațiile contrac
tuale Intre tntreprinderi nu se aplică 
incă in toate cazurile tn spiritul pre
vederilor legale, este absolut necesar 
ca organele de control financiar-ban- 
car și forurile de resort ale unităților 
economice să pună pe un prim plan 
al activității lor verificarea zi de zi a 
modului în care sînt respectate con
tractele economice, normele discipli
nei contractuale și financiare.

AU TERMINAT 

SEMĂNATUL

PORUMBULUI
CONSTANȚA (corespondentul „Scinteii", 

Radu Apostol). Sîmbătă, cooperativele agri
cole și întreprinderile agricole de stat din ju
dețul Constanța au însămînțat ultimele su
prafețe cu porumb. Această lucrare a fost 
terminată în decurs de numai 10 zile. In coo
perativele agricole au fost însămînțate 80 150 
hectare, iar în întreprinderile agricole de stat 
— 27 100 hectare. Au mai rămas de însă
mînțat din suprafețele destinate culturii po
rumbului pentru boabe și siloz 1950 hectare 
situate în Lunca Dunării în zona Rasova, Co- 
chirieni, Ciobanu. Aceste terenuri fiind în 
prezent acoperite cu apă sau avind exces de 
umiditate vor fi Însămînțate cu hibrizi 
timpurii de porumb sau culturi furajere în 
prima jumătate a lunii mai.

TULCEA (corespondentul „Scînteii", Tudo- 
rel Oancea). — Larga participare a coope
ratorilor la muncile agricole, mai buna orga
nizare a muncii, cit și hotărirea lucrătorilor 
ogoarelor din județul Tulcea de a întîmpina 
cu realizări deosebite aniversarea a 50 de 
ani de la crearea P.C.R. au făcut ca lucră
rile să se desfășoare într-un ritm susținut 
și de o bună calitate. în cursul zilei de 24 
aprilie în acest județ au fost însămînțate cu 
porumb ultimele suprafețe pe cele 40 000 de 
hectare.

BRAILA (corespondentul „Scinteii", N. Gr. 
Mărășanu). Sîmbătă 24 aprilie a.c. s-a ter
minat semănatul porumbului pe cele 67 000 
ha prevăzute în județul Brăila. Buna func
ționare a tractoarelor și semănătorilor, in
struirea mecanizatorilor, cunoașterea din timp 
a amplasării solelor, aprovizionarea ritmică 
cu semințe și carburanți au asigurat un ritm 
intens la semănat, oferind, totodată, posibi
litatea efectuării unor lucrări de calitate su
perioară.

în primul trimestru 
al acestui an, in pla
nurile organizațiilor de 
construcții din județul 
Caraș-Șeverin nu s-a 
prevăzut punerea in 
funcțiune a nici unui 
obiectiv. Și nici nu 
s-a pus. Asta nu în
seamnă însă că planul 
a fost îndeplinit. Pe 
mai multe șantiere lu
crările sint mult ră
mase în urmă față de 
graficele de execuție. 
Pe șantierul Fabricii 
de mobilă din Caran
sebeș s-a acumulat o 
întârziere de circa 45 
de zile. Planul de 
construcții n-a fost 
îndeplinit nici la spi
talul din Caransebeș, 
pe șantierele de locu
ințe din Reșița și Mol
dova Nouă, precum si 
în alte i ’ ” “
sînt multe.
se desprinde însă ri
sipa timpului de lucru. 
Numai în perioada a- 
mintită — și-a notat 
din situațiile statistice 
corespondentul nostru

părți. Cauze 
e. Dintre ele

județean, Florea * 
banu — s-au iror 
șantierele jud* 
93 000 ore-om su' 
mă de învoiri, 
dii fără plată, « 
nemotivate ; 
echivalează cu 
ța de la lucru, 
de muncitori / 
o lună întreaf 
în care s-ar 
executa lucr 
construcții și 
in valoare d< 
milioane lei.

Cam tiny 
canță ! Apr 
organizația 
trucții tinde 
o stațiune 
tură dar ne 
ce se va iț 
se vor deș 
durile și V 
zonul la 
te există 
tenția de 
lucrăr ' 
trimes 
N-ar > 
tunel 
de sch
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La Vaduri (Neamț), 
pe malul fostei albii z 
Bistriței, stă de ani d< 
zile, uitată de lume, y 
looamotivă cu abur 
ce poartă seria „I.F.C 
324 289“. Nimeni n 
știe a cui e și ț 
hram poartă. Loca 
nicii — ne scrie c 
respondentul jud 
țean Gheorghe Baltă 
își amintesc că a f 
scoasă de pe linie 
părăsită încă de 
vremea cîpd pe aoL».«- 
meleaguri funcționa o 
fabrică de prelucrare 
a lemnului. Dar asta 
este o poveste foarte 
veche. Pentru că de 
aproape zece ani 
brlca a dispărut,
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De la sucursala ju
dețeană Dolj a Băncii 
Agricole aflăm că, în 
unele unități agricole 
cooperatiste și chiar 
de stat s-au semnalat 
cazuri de fraude, sus
trageri sau înstrăinări 
de bunuri proprietate 
obștească și de stat. 
Directorul sucursalei, 
tov. H. Hotăranu, ne-a 
puis la dispoziție o lis
tă cu un șir de astfel 
de cazuri. Spicuim ci- 
teva: la C.A.P. „Avîn- 
tul" din comuna Bra- 
tovoiești, magazine
rul Combe! I. Dionisie 
are o lipsă de mate
riale în valoare de 
26 960 lei. Despre a- 
cest caz, la 6 mai 1970, 
a fost sesizată procu
ratura din Băilești 
care abia la 24 octom
brie (deci după aproa
pe 6 luni) a comuni
cat sucursalei băncii 
că... ancheta nu este 
definitivată. De atunci 
au mai trecut... incă 
5 luni, dar cercetările 
nu s-au terminat. La 
C. A. P. „Plaiul Vii
lor" din Dobrești, 
gestionarul Marin Co- 
teanu nu poate justi
fica produse în va-
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Cooperatorii din co
muna Ciocîrlia, jude
țul Ilfov, și-au propus 
să cultive in acest an 
5,25 ha legume în so
larii. Treabă bună, 
deoarece constituie o 
sursă însemnată de ve
nituri bănești,
tenția a fost ea bună, 
numai că din 
unor neglijențe nu se 
materializează. Iată 
despre ce-i vorba.
Cooperatorii au con
struit solariile, dar 
au neglijat un amă
nunt — amenajarea 
în jurul lor a unei 
perdele de protecție 
care să le ferească de 
vinturi. Este o treabă 
elementară pe care 
majoritatea coopera
tivelor agricole din 
județul Ilfov, cît și 
din alte județe o res
pectă. Ca urmare, vin-

mânești 
versării 
P.C.R. 
repreze
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ardei gray 
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cheia. Dai 
lipsa pei 
protecție, 
strica din 
le. Poate 
lor din cot 
cîrlia 'le pi. 
pe loc". In 
riilor nu-i 
Vorba (puj 
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1 mai bi 
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Sistemul de irigație
VIATĂI a intrat in funcțiune

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

DEVA. — (corespondentul „Scîn
teii", S. Ionescu) : Marcînd eveni
mentul împlinirii a două decenii 
fructuoase de la redeschiderea mi
nei Vulcan, ieri a fost organizată 
aici o adunare festivă ip cadrul că
reia s-au evocat marile prefaceri ce 
au avut loc pe aceste meleaguri in 
anii construcției socialiste. Cu pri
lejul adunării, minerii de la Vulcan 
au adresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin 
care își exprimă recunoștința pen
tru grija cu care sînt înconjurați și 
se angajează să lupte cu toate for
țele pentru a răspunde cerințelor 
economiei naționale, marilor sar
cini pe care partidul și statul nos
tru le pun în fața minerilor.

★
între 22 și 24 aprilie a avut loc 

sesiunea de comunicări tehnico-

studii fiștiințifice a Institutului de 
cercetări în transporturi.

Cele 145 de comunicări 
tate au relevat contribuția 
torilor la introducerea tehnicii noi 
și, modernizarea transporturilor, 
pentru realizarea unor comunicații 
sigure și rapide, precum și preocu
pările lor in vederea Îmbunătățirii 
și finalizării tematicii de cercetare.

în încheiere, participanții la Be- 
siune au adresat Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă în care, 
după ce își exprimă recunoștința 
pentru condițiile create cercetării 
științifice în acest sector, se anga
jează să-și aducă în continuare 
contribuția la ridicarea pe o treaptă 
calitativ superioară a transporturi
lor din țara noastră.

prezen- 
cercetă-

Mlha! Viteaza (prin telefon de la 
corespondentul „Scînteii", Lucian 
Ciubotaru). Ieri dimineață, primul a- 
gregat al stației de pompare de la 
Mlhai Viteazu, județul Ialomița, a fost 
pue în 
pompe 
cundă. 
irigării 
tare, din cele 83 000 hectare ale siste
mului de irigații Gălățui-Călărași. în 
viitorul apropiat, va intra în exploa
tare și al doilea agregat, iar treptat, 
pină la sfîrșitul anului, vor funcționa 
toate cele șapte pompe avînd o pu
tere instalată de 28 MW. Cu aceasta, 
suprafața ce va fi irigată m acest an 
în județul Ialomița f va ridica la 
168 000 hectare.

mișcare. Stația dispune de 7 
cu un debit de 57 m.c. pe se- 
Ea va asigura apa necesară 
unei suprafețe de 75 000 hec-

Cu prilejul 
aniversării

(Agerpres)

Primire la Consiliul de Miniștri
Sîmbătă dimineața, Ion Pățan, vi

cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe Maurice Schlogel, 
administrator, director general al 
Băncii Credit Lyonnais din Paris, 
care face o vizită în țara noastră.

La primire au fost de față Vasile 
Voloșeniuc, președintele Consiliului 
de Administrație al Băncii Române 
de Comerț Exterior, precum și Pierre

Pelen, ambasadorul Franței la Bucu
rești.

în cadrul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost a- 
bordate probleme de interes reciproc 
șl a avut loc un schimb de opinii 
referitor la aportul băncilor in dez
voltarea și lărgirea colaborării eco
nomice dintre România și Franța.

nașterii lui V. I. Lenin
L* Casa prieteniei româno-sovietice 

din Craiova a avut loc sîmbătă un 
simpozion prilejuit de aniversarea a 
101 ani de la nașterea lui V. I. 
Lenta. în cadrul acestuia, lectorul 
Feher Ianiș și asistentul Gheorghe 
'Dinei, de la Universitatea din Cra
iova, au vorbit în fața a numeroși 
oameni al muncii din localitate des
pre viața și opera marelui gînditor 
și conducător revoluționar.

UN NOU SISTEM
DE IRIGAȚII

Apele Dundrii pâtrund în canalul principal

(Agerpres)

Cronica zilei
Sîmbătă «-a înapoiat în Capitală 

delegația Grupului român din Uniu
nea interparlamentară, condusă de 
Mihai Levente, președintele grupu
lui, care a participat la lucrările se
siunii de primăvară a Uniunii in
terparlamentare desfășurate la Ca
racas.

în drum spre patrie, membrii de
legației au făcut o vizită în S.U.A., 
la invitația grupului american din 
Uniunea interparlamentară.

(Agerpres)

Ședința Consiliului
Comerțului Exterior

DIVERS
Făurari de...
talente

V
I*
*
Vi

*U-

în județul Constanta
*8 « i 1

CONSTANTA (co
respondentul „Sotnteii" 
Radu Apostol). în zona 
Cochirleni — Lipnița, 
localități situate pe 
malul Dunării, în su
dul Dobrogei, a în
ceput amenajarea unul 
nou sistem de irigații. 
Acesta cuprinde peste

4 000 hectare lntr-una 
din cele mai impor
tante zone vitipomicole 
ale județului Constan
ța, care vor fi irigate 
prin conducte sub pre
siune. Apa din Dună
re va fi ridicată la o 
Înălțime de 92 metri, 
cu ajutorul a trei sta-

ții de pompare. Se es
timează că, inceipînd 
din 1972, cînd acest 
sistem de Irigații va 
fi exploatat In întregi
me, se vor obține cel 
puțin 15 000 kg struguri 
și 8 000 kg fructe La 
hectar.

ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț

în ziua de 24 aprilie a avut loc 
ședința Consiliului Comerțului Ex
terior, care a dezbătut Programul 
privind formarea și perfecționarea 
cadrelor de comerț exterior. Elaborat 
în spiritul indicațiilor conducerii de 
partid, precum și a prevederilor 
Legii privind perfecționarea pregă
tirii profesionale a lucrătorilor din 
unitățile socialiste, programul cuprin
de măsuri concrete în - legătură cu 
însușirea de cunoștințe noi, moderne, 
de comerț exterior de către cadrele 
din acest sector al economiei noastre 
naționale. Participanții au relevat 
importanța programului și au ■ făcut 
propuneri utile referitoare la reali
zarea sa.

în Încheiere, a luat cuvlntul mi
nistrul comerțului exterior, Cornel 
Burtică, președintele Consiliului Co
merțului Exterior.

Comuna Oboga din județul 
Olt, grație ceramicii ce-i poartă 
numele, a devenit demult cunos
cută. Meșterii ei, stăpînind se
cretele unei arte de. o nease
muită frumusețe și origina
litate, i-au durat o faimă care 
n-a încetat să crească din ge
nerație în generație. Pentru 
ea lucrează cu aceeași 
ruire și urmașii 
astăzi, care și-au 
rit încă

dă- 
lor de 
deseope- 

o vocație în arta 
de a transmite meșteșugul lor 
mai departe. Așa este, bunăoa
ră, cazul renumitului olar Gri
gor Ciungulescu. De cîtva 
timp, el se ocupă îndeaproape 
de inițierea în tainele cerami
cii a elevilor de la școala din 
localitate. Și primele șarje de 
oale și ulcioare se pare că sînt, 
Intr-adevăr, revelatoare. Atît in 
privința celor mai tinere talen
te, cît și a... măiestriei pedago
gice a meșterului lor.

(Agerpres) re mortală

ÎN CONSTRUCȚIE, LA CĂREI

Magazinul „Mercur" din Timi
șoara, al cărui act de naștere a 
fost semnat la sfîrșitul anului 
trecut, constituie O noutate nu 
numai pentru comerțul local, ci 
pentru întreaga rețea comercială 
din țara noastră. Unitate de tip 
drugstore, „Mercurul" timișo
rean pune la dispoziția cumpă
rătorilor, între care o bună par
te turiști străini, un bogat sorti
ment din cele mai felurite măr
furi : produse zaharoase, cafea, 
băuturi fine, cosmetice, articole 
de parfumerie, de artizanat și 
foto, bijuterii și cristaluri, 
discuri, picupurl, magnetofoa- 
ne, articole electrice de uz cas
nic, articole de modă, galanterie 
șl lenjerie pentru femei și băr
bați, pălării etc. Magazinul mai 
dispune de un raion specializat 
In desfacerea de ziare, reviste și 
produse din tutun, precum și de 
un cafâ-bar;

Decorația interioară; sisteme
le moderne de iluminat și ven
tilație, ținuta vestimentară a

personalului sînt tot atîtea mo
tive pentru a oferi un cadru 
plăcut vizitatorilor. Dar „câști
gul" cel mai de preț realizat de 
cumpărători îl constituie eco
nomia de timp, datorată atît bu
nei aprovizionări cu produse a 
tuturor raioanelor, cît și forme
lor moderne de vînzare practi
cate aici : expunerea liberă a 
mărfurilor în rafturi adecvate, 
plata directă la vinzător (fie
care raion fiind prevăzut cu 
casă de marcaj). „Mercurul" ti
mișorean este deschis zilnic — 
afară de duminica — între orele 
10 și 22, în regim non stop. Se 
preconizează ca în sezonul de in
tensă activitate turistică să fie 
prelungit programul actual.

Amplasat în plin centrul Timi
șoarei, noul magazin „Mercur" 
constituie un obiectiv oomercial 
de mare atracție pentru toate 
categoriile de cumpărători.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii'

TG. MUREȘ. — (corespondentul 
„Scînteii", L. Deaki) : In cadrul ma
nifestărilor artistice organizate in 
cinstea semicentenarului partidului, 
la Tg. Mureș s-a deschis sîmbătă, 24 
aprilie, ediția I a Festivalului națio
nal al studenților de la institutele de 
artă. In cadrul programului de două 
zile sint prezentate filme realizate de 
studenții Institutului de artă teatrală 
și cinematografică „I. L. Caragiale“ 
București, piese puse in scenă de 
studenții institutului de teatru „Szent- 
gyorgyi Istvăn" din Tg. Mureș,

Complexul de topitorii
de elevi români

Conferința de presă a senatorului
american Fred R. Harris

EXPOZIȚIE•
IAȘI — (corespondentul „Scînteii" 

Manole Corcaci). în cadrul manifestă
rilor consacrate sărbătoririi semicen
tenarului partidului, la Iași s-a des
chis o expoziție de pictură, sculpturi 
și grafică. La vernisajul ei a parti
cipat tovarășul Miu Dobrescu, mem
bru supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
comitetului județean de partid, pre
ședintele Consiliului popular județean 
Iași, alți reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, oameni 
de cultură și artă, un numeros public. 
La vernisaj, pictorul Dan Hatmanu a 
prezentat cele peste 120 lucrări în 
care artiștii plastici ieșeni au imor
talizat pe pinză aspecte semnificative 
din viața și activitatea partidului în 
cei 50 de ani de existență.

de in și cinepă
SATU-MARE (coresponden

tul „Scînteii", Octav Grumeza). 
— La Cărei, au început lucră
rile de construcție la noul com
plex de topitorii de in și cînepă, 
primul din noile obiective in
dustriale prevăzute în actualul 
cincinal în județul Satu-Mare. 
Topitoria de in, planificată să

în funcțiune în 1972, 
o capacitate anuală 
tone fuior. Topitoria de 
și secția de plăci aglome- 
care vor intra în funcțiune 

o capacitate 
fibră '

va 
de 
<A-

intre 
avea 
2 500 
nepă 
rate, 
în 1973, vor avea 
anuală de 3 000 tone fibră de 
cînepă și, respectiv, 12 000 tone 
plăci aglomerate.

La ultima ediție a Concursului in
ternațional de creație literară și artă 
plastică, organizat anual de revista 
indiană „Shankar’s weekly" din New 
Delhi, elevele Mariana Micu, de la 
Școala generală din comuna Vul
turești, județul Argeș, și Stela Bin- 
daru, de la Școala generală din co- 
cuna Plosca, județul Teleorman, au 
obținut premii, pentru două reușite 
picturi înfățișînd aspecte din viața și 
preocupările copiilor de vîrstă șco
lară din țara noastră.

De la o vreme, Anca Monica 
Cojocneanu, elevă in virstă de 
8 ani, din Cluj, strada Maxim 
Gorki nr. 64, se obișnuise să-și 
intîmpine părinții cind veneau 
.de la serviciu, ascunzindu-se In 
dulap, după oglindă sau prin 
alte locuri din casă. Intr-una 
din zilele trecute, ea și-a găsit 
ascunzătoare în frigider. Părin
ții au căutat-o, ca de obicei, 
prin toată casa. In cele din 
urmă, au găsit-o. Dar, din lipsă 
de aer, ea nu mal era in viață.

Blestemul
necuvîntă
toarelor

• la 
avea

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL

Rapid —Politehnica lași 2-1
„Meciul de sîmbătă" a opus pe 

stadionul Republicii echipele Rapid 
și Politehnica Iași. întîlnirea a fost 
așteptată cu mult interes — tribu
nele stadionului erau pline la ora 
începerii jocului — mai ales din 
cauza ieșenilor, care în ultima vre-

la

în ultima zi a vizitei sale la Bucu
rești, senatorul american Fred R. 
Harris, membru al Comitetului Fi
nanciar al Senatului S.U.A., s-a în- 
tîlnit cu ziariști români în cadrul 
unei conferințe de presă.

Răspunzînd la o întrebare despre 
comerțul est-vest, dl. Fred R. Harris 
a subliniat că în prezent climatul 
pentru realizarea unei largi coope
rări între Est și Vest se îmbunătă
țește considerabil, relevînd în acest 
context evoluția relațiilor comer
ciale româno-americane. Noua lege 
românească privind comerțul exte
rior a stîrnit un mare interes în 
Statele Unite, a adăugat senatorul 
american, menționînd că sub semnul 
acestui interes al oamenilor de afa
ceri americani se va desfășura șl 
vizita ministrului comerțului 
S.U.A., Stans, care va sosi tocmai 
acest scop în România, la sfîrșitul 
cestei săptămîni. Scopul vizitei mele 
a fost, de asemenea, de a contribui 
la lărgirea comerțului între Statele 
Unite și România — a spus F. Har
ris — anunțînd intenția sa de a-și 
împărtăși impresiile despre această 
vizită în cadrul cunoscutei emi
siuni a televiziunii americane „As
tăzi", care transmite un program 
special despre România.

Relevînd importanța pe care au 
avut-o, pentru evoluția relațiilor ro
mâno-americane vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în S.U.A. și vizita

al 
în 
a-

președintelui Richard Nixon în Ro
mânia, senatorul Fred Harris a sub
liniat în continuare, în această or
dine de idei efectul pozitiv pe care 
îl poate avea, pe toate planurile o 
mai bună cunoaștere reciprocă. Din 
partea noastră — a spus el — tre
buie examinate în continuare posi
bilitățile de îmbunătățire a cooperă
rii. în primul rînd este vorba de 
problema clauzei națiunii celei mai 
favorizate. Am prezentat în acest 
sens un proiect de lege care să-1 
împuternicească pe președintele Ni
xon să acorde statutul națiunii ce
lei mai favorizate României. Perso
nal sprijin astfel de eforturi și vi
zita mea aici se înscrie in. acest 
cadru.

Senatorul Harris a apreciat, tot
odată, că deschiderea de oficii co
merciale românești la Chicago șl 
San Francisco va ajuta pe oamenii 
de afaceri americani în comerțul lor 
cu România.'

Vizita mea în România mi-a lăsat o 
impresie excelentă. Am văzut pe toți 
cei pe care am dorit să-i văd fără 
nici un fel de dificultate. Am 
fost primit de președintele Nicolae 
Ceaușescu și consider acest fapt ca 
o onoare pentru mine personal și ca 
o expresie a dorinței foarte sincere 
a guvernului român de a extinde 
comerțul cu țara mea — a încheiat 
senatorul american.

Funeraliile
lui Nicolae

(Urmare din pag. I)
secției de miliție a orașu
lui Cărei, plecăm la lo
cuința lui Eugen Fogașu. 
Puiu — cum i se spune — 
are 25 de ani ; e un tînăr 
viguros, înalt ca bradul, 
bine legat. Văzindu-1, par
că nici nu-ți 
că ai în față
giu cu faimă în tot orașul, 
în ziua cînd l-am vizitat, 
avea la activul său mai 
multe amenzi contraven
ționale și o închisoare con
travențională de două luni 
pentru săvirșirea în public 
a unor acte indecente, jig
nitoare. Discutăm in pre
zenta părinților lui Puiu. 
oameni cinstiți și 
tori care, în fața 
tării lamentabile 
nulul familiei (fiii 
le mai mari, frații și su
rorile lui E. F. au toți 
«studii superioare sau medii 
și 6int cetățeni respectați) 
se declară neputincioși 
să-1 mai readucă pe dru
mul cel bun.

— Spune sincer, Puiule 
— este întrebat — de ce 
te-ai lăsat de muncă ?

Și Puiu. cu insolentă 
șinceritate. răspunde :

— Păi, dacă mi-au des
făcut contractul de muncă 
cu litera „E“, cei de la 
Depoul C.F.R. Satu-Mare. 
unde să mai lucrez ? Eu, 
la cooperativă (agricolă de 
producție — n. n.), unde

vine să crezi 
un scandala-

munci- 
oompor- 
a mezi- 
și fiice-

lucrează mama, nu mă 
duc ! Eu, cu două meserii 
— de mecanic utilaje și 
fochist — să mă apuc de 
agricultură ? (N. A. : 
aflat ulterior 
ciat" din nou 
tul închisorii 
nale pentru 
personalului 
orașului).

Am 
că a „benefi- 
de tratamen- 
contravențio- 
injurii aduse 
din braseria

Sîmbătă au avut loc funeraliile 
profesorului universitar Nicolae Bag
dasar, membru titular al Academiei 
de Științe Sociale și Politice a Re
publicii Socialiste România. Timp 
de două zile, academicieni, cadre 
didactice universitare, cercetători 
științifici, foști colaboratori, stu- 
denți au trecut prin fața catafal
cului, așezat în sala de marmură 
a Universității din 
a aduce un ultim 
celui dispărut.

La catafalc erau 
de flori din partea____ .___ ____
demiei de Științe Sociale și Politice, 
Ministerului învățămlntului, Cen
trului de informare și documentare 
în științele sociale șl politice, In
stitutului de filozofie din București 
și a Centrului de științe sociale din 
Iași.

La adunarea de doliu au luat cu- 
vîntul prof. univ. dr. Dumitru Ghișe, 
președintele secției de filozofie a 
Academiei de Științe Sociale și Po-

mai am și eu prietenii 
mei ; ne ajutăm noi la ne
voie ! (Halal „nevoie" !)

— Mai apelezi la diver
se Împrumuturi, sub ame
nințarea cu bătaia 1... Dar 
de părinții tăi, de povara 
bâtrîneții lor, pe a căror 
speze trăiești, nu ți-e milă 
cîtuși de puțin ?

Nu se sfîrșește bine dia-

București, spre 
si pios omagiu
depuse coroane 
Prezidiului Aca-

litice, prof., dr. docent Alexandru 
Tănase, directorul Institutului de 
filozofie al Academiei de Științe 
Sociale și Politice, prof. dr. docent 
Vasile Pavelcu, de la Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza" din Iași, 
membru al Academiei de Științe 
Sociale și Politice, și prof. dr. Ale
xandru Boboc, de la facultatea de 
filozofie a Universității din Bucu
rești, care au evocat pregnanta per
sonalitate a profesorului Nicolae 
Bagdasar, bogata sa activitate des
fășurată timp de aproape o jumă
tate de secol pe tărîm didactic și 
științific, prețioasa sa contribuție la 
dezvoltarea și îmbogățirea culturii 
filozofice românești, la formarea a 
numeroase generații de slujitori ai 
științei și culturii noastre contem
porane.

După adunarea de doliu, cortegiul 
funerar s-a îndreptat spre Cimiti
rul Belu, unde a avut loc ceremo
nia înhumării.

mul nostru interlocutor — 
maiorul Aurel Burdan :

— Categoria aceasta, a 
recidiviștllor, tineri îndeo
sebi, — cu care, de altfel, 
avem cel mai mult dd lu
cru — constituie poate cea 
mai dificilă latură a acti
vității noastre, iar pentru 
masa de cetățeni uri ghim
pe iritant. Tineri ca Puiu

învățătura lui „153"
— De ce ți s-a desfăcut 

oontractul la depou ?
— Cum veneam o dată 

cu salariul — și câștigam 
cite \ 2 500—3 000 lei lunar ! 
— de la Satu-Mare, un 
prieten, care știa că-s bun 
de cinste, m-a așteptat în 
gară și... în citeva zile am 
făcut praf banii la chefuri. 
Am uitat să mă mai duc 
la serviciu și pe urmă nu 
m-am mai dus deloc că 
mi-a fost rușine.

— Și a urmat închisoa
rea. a crescut numărul a- 
menzilor... De unde ai me
reu bani de băutură și 
chefuri ?

— Mai îmi dă mama (!),

logul nostru cu Puiu, cînd, 
pe neașteptate, apar doi 
din devotații lui prieteni, 
Ștefan Nicola și I. Șașvari 
— primul in virată de 22 
de ani. proaspăt ieșit, de 
citeva zile, din închisoare, 
pentru furt, al doilea — și 
el client al închisorilor — 
înrăit în furturi și scanda
luri, continuind să ducă o 
viață de parazit la cei 30 
de ani ai săi. Sînt triste fi
guri, tipice pentru un a- 
numit stil de viață ; 
vorbirea cu ei nu a 
mai puțin — sau 
mult.. — edificatoare 
cit. cea anterioară.

Reluăm discuți'a cu

con- 
fost 
mai 
de-
pri-

(Agerpres)

F. și prietenii săi au pășit-* -------------- x pe acest
că s-au 

climat de

și perseverează 
drum și pentru 
format într-un 
îngăduință îndelungată în 
propria lor familie ; părin
ții lor au căzut în regreta
bila eroare de a nădăjdui 
multă vreme în îndrepta
rea de la sine a „fiului 
rătăcitor", fără însă a-și 
exercita prerogativele ce 
se impun în asemenea 
situații. Aici în primul 
rînd, în mediul fami
lial, se cristalizează și se 
verifică — în funcție de 
sănătatea morală a fami
liei și rigoarea normelor 
sale de viață — oompor-

tamentul, se formează 
concepțiile etice ale celor 
tineri. Firește, în ce ne 
privește facem și vom 
face totul, pentru a recu
pera și reda societății și pe 
acești oameni, a opri pră
bușirea lor, degradarea lor. 
Dar trebuie să se resimtă și 
ajutorul mediului în care 
trăiesc astfel de oameni — 
de la familie pină la fos
tele colective de muncă. 
Foarte rar auzim că, după 
ce un astfel de tînăr a 
luat-o pe căi greșite, a în
cetat să mai meargă la ser
viciu,să fie vizitat de 
vreun reprezentant al sin
dicatului sau altei organi
zații obștești, care să stea 
de vorbă cu el, să-i deschi
dă ochii, să-1 ajute să se 
reîncadreze. Or, dat uită
rii, cel în cauză se lasă in 
voia influențelor nocive...

...Sîntem din nou pe șan
tierul de care aminteam 
la începutul acestor rîn- 
duri. Ascultăm alte — sin
cere — declarații de căin
ță. Pentru marea majori
tate a celor de-aici sanc
ționarea a avut darul să 
acționeze ca un dus rece, 
trezindu-i din somnul itj^ 
conștientei, al 
răspundere față de 
lor. O măsură salutară 
cărei efecte se vădesc 
plin. Dar decît regrete, 
ele sincere... mai bine 
era cazul.

me au făcut partide frumoase 
București cîștigind, realizînd egaluri 
sau înfrîngeri onorabile. Suporterii 
Rapidului erau atrași pe stadion, 
deopotrivă, de tentativa favoriților 
lor de a reveni pe primul loc, ca 
și de „numele rapidiste" prezente 
miercurea trecută pe stadionul din 
Novisad : Dumitru, Dan, Neagu.

Și primul minut al întîlnirii a fost 
marcat de senzaționalul gol înscris 
de Incze IV, șut în manieră brazi
liană : 1—0. Răducanu a rămas 
uluit. După acest gol „bombă" al 
ieșenilor, rapidiștii s-au clătinat, dar 
Dan a restabilit echilibrul în minu
tul 10 cu un gol la fel de frumos : 
șut prin zid la o lovitură liberă la 
marginea careului mare. A fost, a- 
poi, o scurtă perioadă in care tem
peratura a crescut brusc 10 minute, 
după care a urmat un adevărat joc 
spectacol, cu unele greșeli, dar și 
cu faze excepționale, rar văzute la 
un meci cu asemenea miză. Cea 
mai frumoasă dintre ele s-a petre
cut în minutul 35 cînd Lupulescu 
a șutat direct din întoarcere în 
bară — intervenise și Răducanu pe 
traiectoria mingii — și Moldoveanu 
a săltat mingea peste bară, cu capul. 
Două minute mai tîrziu, arbitrul 
de tușă V. Liga a, semnalizat un 
ofsaid imaginar la Lupulescu, de- 
terminîndu-1 pe arbitrul de centru 
să anuleze golul înscris de acesta.

Imediat după pauză meciul a a- 
vut o perioadă de cădere. Probabil, 
în vestiare, antrenorii celor două 
formații și-au sfătuit elevii să re
nunțe la „poezia" spectacolului, în 
favoarea „prozei" rezultatului. Drept 
urmare, s-a jucat mai strîns, cu 
dese întreruperi, faulturi, baloane 
trimise afară din teren etc. Echipa 
care s-a simțit mai în largul ei în 
această... manieră de joc a fost Ra
pidul. încet, încet și-a înghesuit ad
versara in propriul careu, unde a 
dominat-o cu autoritate, dar vreme 
îndelungată fără succes pe tabela 
de marcaj. Chiar și în minutul 72, 
cînd Angelescu a centrat o minge — 
gol, punctul nu s-a înscris pentru 
că... Neagu a redat-o portarului 
Iordache. Golul victoriei bucurește- 
nilor a fost marcat de abia în mi
nutul 85, cînd Marin Stelian — „ul
timul venit" (îl schimbase cu cîteva 
minute înainte pe Codreanu) — a 
înscris splendid cu capul.

După cum s-a mal anunțat. între 
28 aprilie și 2 mai se vor 
desfășura la Titovgrad campionatele 
balcanice de box. Intr-o discuție cu 
antrenorul federal Ion Popa, acesta 
a declarat că dintre pugiliștii români 
șanse la o medalie de aur au .,greul" 
Dascălu și Sandu Mihalcea (cat. u- 
soară)..

în legătură cu finalele campionate
lor naționale (3—8 mai pe ringul a- 
renei acoperite de la „23 August"), 
Ion Popa a arătat că disputele pen
tru cele 11 centuri se anunță deose
bit de pasionante și că, în afara lui 
Cuțov și Alexe, lupta la celelalte ca
tegorii va fi deosebit de acerbă.

Ramon Velasques (Mexic), vicepre
ședinte al Consiliului mondial al bo
xului, a demisionat din această func
ție. Velasques a intrat în conflict cu 
o serie de organizatori în ceea ce pri
vește locul de desfășurare a meciului 
dintre mexicanul Cesena și japonezul 
Shibata.

Wilt Chamberlain, celebra vedetă a 
baschetului profesionist american, 
nu-1 va mai Întilni pe Cassius Clay 
într-un meci amical, așa cum inten
ționau unii organizatori. După cum 
șe știe, Chamberlain, care susținuse 
cîteva meciuri de box ca amator, de
clarase că nu-i este teamă de Clay 
și că-1 va învinge. Pentru moment, 
din cauza opiniei publice sportive 
care consideră că acest meci este o 
„farsă", organizatorii, pentru a nu su
feri un fiasco financiar, au renunțat 
la acest meci. Pe de altă parte. Cham
berlain a anunțat că forul american 
de baschet l-a comunicat că, în ca
zul că va boxa, îl vg radia ca jucă
tor de baschet.

iunie, la Paris, pe ringul 
în celebra arenă Roland Gar- 

în 
european la

La 9 
montat 
ros, italianul Duran își va pune 
joc titlul de campion 
categoria mijlocie, în fața tenacelui 
pugilist francez Jean Claude Bout
tier. într*o declarație făcută repre
zentanților presei franceze, Duran a 
spus : „Nu are importanță că boxez 
în deplasare. Mă aflu în formă mare 
și sper să-mi păstrez centura".

Valentin PAUNESCU

„Mijlociul" danez Tom Bogs, fost 
campion european, continuă seria 
succeselor. în cadrul unei reuniuni 
desfășurate la Copenhaga el l-a în
vins la puncte după 10 reprize pe 
americanul Art Hernandez. Meciul a 
fost urmărit de peste 5 000 de spec
tatori.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ÎN TURNEUL INTERNATIONAL 

FEMININ DE TENIS DE LA SAN 
DIEGO (California), jucătoarea a- 
mericană Tory Fretz a obținut o 
surprinzătoare victorie cu 6—2, 1—6, 
7—5 în fața campioanei franceze 
Franțoise Durr. Principala favorită a 
competiției, americana Billie Jean 
King, a eliminat-o cu 6—1, 7—5 pe 
compatrioata sa 
Alte rezultate : 
(S.U.A.)

John Zwieg, în timp ce Perkins a 
dispus cu 6—3; 6—4 de Peter Fish- 
bach (S.U.A.).

lipsei ' de 
viața 

ale 
din 
fie 
nu

Janet Newberry. 
Rosemary Casals 

Judy Tegart (Australia) 
6—2, 6—4 : Kerry Melville (Australia) 
— Chris Kemmer (S.U.A.) 6—2, 4—6, 
6—2.

Tenismanul român Petre Mărmu- 
reanu și australianul Greg Perkins 
se vor întilni în finala turneului in
ternațional de la Tel Aviv. în semi
finalele competiției, Mărmureanu l-a 
învins cu 6—2, 6—1 pe americanul

LA BRATISLAVA se desfășoară 
in prezent un turneu internațional 
de fotbal (juniori) la care participă 
și formația Petrolul Ploiești. în pri
mele două meciuri disputate; tinerii 
fotbaliști de la Petrolul au terminaț 
la egalitate : 0—0 cu Spartak Trnava 
și au pierdut cu 0—1 (0—0) in fața 
echipei Ruda Hvezda Bratislava. 
Alte rezultate ; grupa A : Inter Bra
tislava—Wisla Cracovia 3—0 ; Slo
van Bratislava — Spartak Subotița 
3—0 ; Slovan Bratislava — Wisla 
Cracovia 1—0 ; Inter Bratislava — 
Spartak Subotița 2—1 ; grupa B : 
Spartak Trnava — Raba Eto Gyor 
1—0 ; Ruda Hvezda Bratislava — 
Raba Eto Gyor 4—1.

Toader Doboș, gestionar 
C.A.P. Ilișești (Suceava), i 
o lipsă de peste 32 000 kg cerea
le în magazie. Dar, întreprinză
tor din fire, nu și-a pierdut 
cumpătul. S-a dus la contabilul- 
șef Neculai Pintea să-1 scoată 
din încurcătură. Acesta l-a de
terminat pe brigadierul fermei 
zootehnice să adauge, din con
dei, în situațiile zilnice de fu- . 
rajare a animalelor cîte un ki- , 
logram de porumb de fiecare 
necuvîntătoare. în 30 de zile, 
T.D. „a decontat" în acest fel 
peste 18 000 kg de porumb ! 
Acum citeva zile însă a picat Un 
control la fermă șl a descope
rit întreaga tărășenie. Să se fi 
împlinit oare blestemul bietelor 
necuvîntătoare ?

„Cireșica" 
rezistă

De mai mulți ani, una din in
trările Combinatului chimic din 
Făgăraș este străjuită de circiu
ma „Cireșica". La început, ,pe 
cînd își imbia clienții cu gus
tări, părea mai mult decit ino
fensivă. Cu timpul insă ea „s-a 
reprofilat", croindu-și, cu zeci și 
zeci de butoaie, un „vad" adine 
și (mai ales in zilele de salariu) 
„sigur" in coasta combinatului. 
Acum, conducerea combinatului 
ar vrea să scape de acest „ghim
pe", dar nu poate. Toate inter
vențiile sale pe plan local s-au 
dovedit neputincioase. Cine se

o
dovedit neputincioase. Cine 
simte in stare să efectueze 
asemenea... operație 1

Jucărie ?
înPe șoseaua Mihai Bravu, 

dreptul imobilului cu numărul 
154, se află, de mai bine de o 
lună de zile, autocamionul 
21-IF-364. Copiii l-au tran
sformat într-o simplă... ju
cărie. Le-a făcut-o cadou coo
perativa agricolă „înfrățirea" 
din satul Humulești, comuna 
Călugăreni (Ilfov). N-ar fi lipsit 
de interes să știm cine și pe ce 
bază a ajuns la concluzia că, în 
felul acesta, autocamionul și-a 
găsit cea mai eficientă între
buințare.

Din nou:
„Cine-l mai 
găzduiește?»

Relatam în ziarul nostru din 
18 aprilie a.c. cazul falsului in
giner Nicolae Grădinescu, care, 
abia condamnat pentru a... 21-a 
oară, a fost repartizat de Direc
ția generală agricolă județeană 
Iași la C.A.P. Mironeasa, de 
unde, după ce „a colectat" di
verse sume de bani de la cei 
ce trebuiau să-i verifice iden
titatea, a dispărut fără 
Dintr-o scrisoare sosită 
dacție. aflăm că N.G. a 
între 13 și 18 aprilie în 
Argeș. S-a prezentat la 
generală agricolă județeană și... 
■ inginer șef Ia

Izvoru ! Timp de cinci 
a deținut această 

n-a făcut altceva 
să golească, , în stilul 

său caracteristic, buzunarele no
tabilităților locale, reeditînd 
aidoma povestea de la Iași. Dar 
Nicolae Grădinescu s-a făcut 
din noq nevăzut- A plecat, pe 
semne, în căutarea altor gazde. 
Va fi primit cu aceeași „ospi
talitate" ?

a fost numit 
C.A.P.
zile cît 
funcție 
decît

urmă, 
la re- 
poposit 
județul 
direcția

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"



viața internațională
LUCRĂRILE CONGRESULUI 

AL X-LEA AL P. C. BULGAR
SOFIA 24. — Corespondentul A- 

gerpres, Gheorghe leva, transmite : 
Simbătă dimineața, la Sofia au con
tinuat lucrările celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist Bul
gar. Vasil Țanov, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Botevgrad al 
P.C.B., Dimitar Stoiarfov, prim-se
cretar al Comitetului județean Tăr- 
novo al P.C.B., Ivan Sokolarski, se
cretar al Comitetului orășenesc Vrața 
al P.C.B., Boika Boneva, președin
tele Comitetului județean Mihailov- 
grad al Frontului Patriei, Hristo

Iliev, președintele gospodăriei agri
cole cooperative de muncă din Iam- 
bol, și acad. Lubomir Iliev, vicepre
ședinte al Academiei Bulgare de Ști
ințe, au luat cuvîntul pe marginea 
documentelor supuse dezbaterilor. Ei 
au exprimat adeziunea comuniștilor 
și a oamenilor muncii bulgari față de 
linia politică a P.C.B., hotărirea lor 
de a transpune in viață documentele 
ce urmează a fi adoptate de către 
congres pentru edificarea societății 
socialiste dezvoltate în Republica 
Populară Bulgaria.

La încheierea dezbaterilor, a luat 
cuvîntul primul secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, Todor Jivkov, care a a- 
preciat că acestea s-au desfășurat la 
un înalt nivel politic. Cei 34 delegați 
care au vorbit de la tribuna congre
sului — a relevat Todor Jivkov — 
și-au exprimat deplina lor aprobare 
față de proiectul programului parti
dului, proiectul de directive privind 
al 6-lea cincinal și raportul de acti
vitate al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Bulgar.

ORIENTUL APROPIAT
• U THANT VA 1NTTLNI PE GUNNAR JARRING • VIITORUL TURNEU 
AL LUI W. ROGERS • IRAKUL ȘI-A RECHEMAT AMBASADORUL DE LA 
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Evoluția vehiculelor spațiale

CAMBODGIA

Forțele patriotice 
au bombardat 
Pnom Penh ui

PNOM PENH 24 (Agerpres). — 
Artileria forțelor patriotice cambod
giene a bombardat, in noaptea țle 23 
spre 24 aprilie, periferiile orașului 
Pnom Penh. Trei rachete lansate 
de patrioți au explodat la mai puțin 
de doi kilometri de centrul capitalei 
Cambodgiei.

Agențiile de presă menționează că 
rachetele au fost lansate de forțele 
patriotice cambodgiene de la o dis
tanță de circa 10 kilometri de oraș.

Ultimele pregătiri 
in vederea marșului 

antirăzboinic 
la Washington

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
La chemarea organizațiilor pacifiste 
din S.U.A., la Washington a început 
cea mai mare manifestație antirăz
boinică din ultimul an. Coloane de 
demonstranți din întreaga tară și-au 
dat întîlhire în fața Casei Albe si a 
Capitoliului, pentru a cere președin
telui Nixon și Congresului să pună 
capăt războiului din Indochina și să 
readucă în țară trupele americane.

„Marșul asupra Washingtonului", la 
care se apreciază că vor participă 
200 000 persoane, a fost precedat de 
demonstrații și manifestații de pro
test, atît în capitală, cît și în alte o- 
rașe ale S.U.A. Un mare număr de 
personalități pacifiste americane, în
tre care peste 30 de senatori, sprijină 
această largă mobilizare împotriva 
războiului dus de S.U.A. în Vietnam.

Comitetul Central al Uniunii Tine
retului pentru Eliberare din Vietna
mul de sud a trimis o scrisoare di
verselor organizații de tineret din 
Statele Unite în- care salută acțiunile 
antirăzboinice ale acestora.

în sprijinul dezvoltării

cooperării economice
internaționale

INTERVENȚII ALE DELEGAȚILOR ROMÂNI ÎN COMISIA 
ECONOMICĂ A O.N.U. PENTRU EUROPA

GENEVA 24 (Agerpres). — în ple
nara Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Europa continuă dezbaterile 
consacrate problemelor concrete ale 
cooperării europene în diferite do
menii.

In cadrul discuțiilor referitoare la 
activitatea Comitetului pentru dez
voltarea comerțului a luat cuvîntul 
reprezentantul român, Mircea Pe
trescu. Relevînd interesul deosebit 
pe care țara noastră îl acordă acti
vităților comisiei pe linia facilitării 
relațiilor comerciale și cooperării e- 
conomice, industriale și tehnico- 
științifice, delegatul român a evi
dențiat politica activă a României 
de lărgirș a schimburilor sale co
merciale externe, de intensificare a 
participării la circuitul economic 
mondial.

După ce a prezentat stadiul rela
țiilor. comerciale ale țării noastre cu 
statele europene, vorbitorul s-a re
ferit la măsurile adoptate recent de 
guvernul român pentru dezvoltarea 
schimburilor comerciale externe. 
„Toate acestea — a arătat delega
tul român — atestă dorința clară a 
României de a căuta căile concrete 
și practice pentru lărgirea relații
lor sale comerciale externe".

La punctul privind structurile re
gionale — în cadrul căruia sînt dez
bătute problemele legate de creș
terea rolului și eficienței comisiilor 
regionale ale O.N.U. — delegatul 
român, Constantin Georgescu, a fă
cut unele propuneri concrete vizînd 
adaptarea programului și structurii 
Comisiei O.N.U. pentru Europa la 
necesitățile prioritare ale cooperă
rii europene, axarea acestora pe 
sectoarele de vîrf ale economiilor 
țărilor continentului.

VIENA 24 (Agerpres). — Vineri au 
luat sfîrșit la Viena lucrările celui 
de-al 23-lea Congres al Camerei de 
Comerț Internaționale (I.C.C.) la care 
au participat 1 400 delegați, și obser
vatori din 80 de țări. Din țara noastră 
a luat parte. în calitate de observa
tor. Victor Ionescu, președintele Ca
merei de Comerț a României.

Congresul a adoptat o declarație 
care se pronunță în favoarea libera
lizării comerțului internațional și cri
tică „tendințele restrictive în politica 
comercială din partea unui număr de 
țări".

în Schleswig-Holstein

Confruntare electorală
a cărei importanță

Ultimele evenimente din Orientul 
Apropiat și propunerile R.A.U. pri
vind redeschiderea Canalului de Suez 
au determinat o serie de consultări 
diplomatice și luări de poziție.

Astfel, secretarul general al O.N.U., 
U Thant, care a părăsit ieri New 
Yorkul, îndreptîndu-se spre Berna, 
pentru a participa la reuniupea a- 
nuală a șefilor agențiilor specializate 
ale O.N.U., urmează apoi să se întîl- 
nească cu reprezentantul său special 
în Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, 
întrevederea, precizează un comuni
cat oficial dat publicității la Națiu
nile Unite, va permite „un schimb de 
informații și de păreri" privind evo
luția recentă a situației din Orientul 
Apropiat.

★
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

Secretarul de Stat al S.U.A., William 
Rogers, a anunțat vineri, în cadrul 
unei conferințe de presă, că va vizi
ta, în prima săptămînă a lunii mai, 
Republica Arabă Unită, Iordania, Li
banul, Arabia Saudită și Israelul. 
Exprimînd opinia că „perspectivele 
de a se pune capăt conflictului ara- 
bo-israelian sînt mai mari în prezent 
decît în trecut", Rogers a declarat 
că acest turneu îi va permite să ex
ploreze căile de amplificare a „pro
gresului realizat deja" în direcția 
soluționării crizei. El a afirmat că 
Statele Unite doresc „să joace un rol 
constructiv" în această zonă, fără a 
se substitui mediatorului O.N.U., 
Gunnar Jarring.

Secretarul de stat a precizat că va 
discuta cu oficialitățile R.A.U. și Is
raelului posibilitatea încheierii unui 
acord privind redeschiderea Canalu
lui de Suez, acord care ar putea fi 
— a menționat el — un pas interi
mar pe calea spre o soluționare de
finitivă a crizei.

BAGDAD — Irakul și-a reche
mat ambasadorul din capitala Ior-

daniel — anunță agențiile de presă. 
Această hotărîre — menționează 
France Presse — a fost luată „ca ur
mare a deteriorării relațiilor dintre 
Irak și Iordania".

★
AMMAN — Primul ministru iorda

nian, Wasfi Tall, a anunțat vineri 
seara desfășurarea de percheziții în 
zona comercială a Aromânului, pentru 
descoperirea armelor deținute ilegal. 
Operațiunile de percheziții au înce
put în urmă cu două săptămînl.

NIGERIA A OBȚINUT 
CÎȘTIG DE CAUZĂ

ÎN DISPUTA
CU COMPANIILE PETROLIERE

LAGOS 24 (Agerpres). — în urma 
unui acord încheiat intre autoritățile 
din Lagos și grupul petrolier Shell- 
British Petroleum, prețul țițeiului ni
gerian a fost stabilit la 3,21 de dolari 
barilul, ceea ce reprezintă o creștere 
de 85 Ia sută comparativ cu cel prac
ticat din luna septembrie a anului 
trecut.

Autoritățile nigeriene au anunțat, 
In același timp, că societatea fran
ceză S.A.F.R.A.P., ale cărei opera
țiuni au fost întrerupte dypă războiul 
federalo-biafrez, urmează să-și reia 
activitatea în Nigeria, dar cu partici
parea guvernului din Lagos. Pentru 
început, această participare este de 
35 la sută, urmînd să atingă treptat 
50 la sută.

„Soiuz-10“ și „Saliut"
• AU FOST EFECTUATE EXPERIENȚE PENTRU CUPLAREA 

ȘI DECUPLAREA LOR

MOSCOVA 24 (Agerpres). — Sim
bătă, pină la orele 11, nava cosmică 
„Soiuz-10“ a efectuat 22 de rotații în 
jurul Pămintului, iar stația științifică 
orbitală „Saliut" — 86 de rotații. Au 
fost efectuate experiențe pentru cu
plarea și decuplarea celor două vehi
cule spațiale. Au fost verificate cu 
acest prilej principiile de apropiere 
și de acostare a navei de stație, au 
fost controlate aparatele, cu care se 
realizează joncțiunea, precum și 
complexul de instalații radiotehnice.

Potrivit datelor telemetrice, siste
mele de la botxlul cosmonavel „So- 
iuz-10“ și stației orbitale „Saliut" 
funcționează normal.

Cosmonauții Șatalov, Eliseev șt Ru- 
kavișnikov se simt bine. Intre orele 
12,30 și 20,00, cind nava nu s-a aflat

în cimpoi de radiovlzlbllitate de pe 
teritoriul U.R.S.S., cosmonauții »-au 
odihnit.

★
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

Dr. George Low, director interimar 
al N.A.S.A., a declarat reprezentan
ților presei că urmărește cu mare in
teres evoluția cosmonavel „Soiuz-10“. 
„Urăm mari succese cosmonauțllor 
sovietici în această misiune", a spus 
el. Conducătorul N.A.S.A. a relevat, 
de asemenea, că a avut „deosebita 
plăcere de a-1 cunoaște In timpul vi-( 
zitei făcute in Orășelul stelar din 
U.R.S.S. pe cosmonautul sovietic Șa
talov. Sînt bucuros, a adăugat el, la 
vestea că acest cosmonaut a pornit 
din nou in spațiu".

întilnire prietenească la
„Accademia di Romania

ROMA 24 — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite : La 
„Accademia di Romania" din Roma 
a avut loc o întilnire publică cu 
membrii delegației parlamentare ita
liene care a vizitat de curind Ro
mânia.

Cuvintul introductiv a fost rostit 
de ambasadorul României. Iacob Io- 
nașcu, care a relevat importanța con
tactelor dintre parlamentarii români 
și italieni pentru realizarea unui cli
mat de înțelegere și securitate pe 
continentul european. Au luat apoi 
cuvintul deputății G. Vedovato. Otto
rino Monaco. S. Vetrano și senato
rul A. Cipellini. Subliniind utilitatea 
vizitei in România, vorbitorii au a- 
rătat că ea a permis lărgirea dialo
gului italo-român, găsirea, cu mai 
multă ușurință, a convergențelor de 
păreri în principalele probleme po
litice și economice actuale. .

O deosebită impresie, au spus par
lamentarii italieni, ne-a lăsat-o în- 
tîlnitea cu președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
cărui viziune asupra relațiilor inter
naționale și bilaterale contemporane

✓✓

este remarcabilă. Am putut să înțele
gem cu mai multă claritate de ce po
litica României se bucură astăzi de 
mult prestigiu în lume, importanta 
eforturilor comune pentru realizarea 
colaborării și destinderii, a păcii și 
securității In Europa și în lume. Tre
buie să spunem, a declarat O. Mo
naco, că România, țară socialistă care 
luptă consecvent pentru afirmarea 
principiilor respectării independenței 
și suveranității naționale, a neames
tecului în treburile interne și renun
țării la forță în relațiile dintre state, 
aduce o prețioasă contribuție la lăr
girea cooperării între toate statele 
lumii, la crearea acelui climat pro
pice promovării progresului general. 
Putem afirma, a declarat la rîndul 
său S. Vetrano, că realizările Ro
mâniei socialiste sînt o expresie a 
democrației existente aici, a avanta
jelor pe care le oferă sistemul său 
social-politic, a eforturilor poporului 
român de a se ,afla în pas cu țările 
cele mai avansate. Tocmai cunoaște
rea acestei realități permite dezvol
tarea legăturilor de colaborare fruc
tuoasă dintre Italia și România.
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î

î 
î
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Az7, alegeri generale

în Ungaria
CORESPONDENȚA DIN BUDAPESTA DE LA AL. PINTEA

MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 
încheierea vizitei oficiale în Uniu
nea Sovietică a premierului Ahti 
Karjalainen, la Moscova s-a dat 
publicității un comunicat comun m 
care se subliniază că, in cursul con
vorbirilor dintre șeful guvernului 
finlandez și Alexei Kosîghin, _ pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., s-a făcut un schimb de 
păreri cu privire la dezvoltarea re; 
lațiilor sovieto-finlandeze, precum și 
în probleme internaționale actuale. 
Cele două părți, se arătă în comu
nicat, au constatat cu satisfacție 
dezvoltarea rodnică a relațiilor de 
prietenie dintre U.R.S.S. și Finlan
da. Ele acordă o mare importanță 
extinderii în continuare a comerțu
lui și a altor forme de colaborare 
economică. In timpul vizitei, au fost 
semnate un acord de dezvoltare a 
cooperării economice, tehnice și in
dustriale, precum și trei protocoale 
de colaborare.

Uniunea Sovietică și Finlanda, se 
spune în comunicat, intenționează 
să contribuie și pe viitor la înche
ierea cît mai grabnică a activității 
pregătitoare pentru convocarea unei 
conferințe general-europene de 
securitate și își exprimă speranța că 
toate guvernele interesate își vor ad
duce contribuția la realizarea unui 
acord în această problemă impor
tantă pentru cauza păcii în Europa. 
Uniunea Sovietică și-a reafirmai 
sprijinul pentru inițiativa Finlandei 
de a organiza la Helsinki intîlniri 
pregătitoare și consultări între re
prezentanții guvernelor interesate.

Din nou cele două mari partide 
vest-germane, Partidul Social De
mocrat și Uniunea Creștin Demo
crată, se înfruntă in cadrul unor a- 
legeri de land, de data aceasta în 
Schleswig-Holstein, regiunea cea 
mai nordică a R.F.G. In ultimii 
17 ani, guvernul aoestui land, cu se
diul la Kiel, a fost asigurat de o 
coaliție a creștin-democraților cu 
micul partid liberal-democrat. In 
prezent, există perspectiva răstur
nării acestei situații, ca urmare a 
faptului că liberal-democrații au a- 
nunțat că dacă vor obține 5 la sută 
din voturile exprimate, intenționea
ză să participe la un guvern de coa
liție cu social-democrații, asemănă
tor celui pe plan federal.

Pe plan federal, rezultatul alege
rilor din Schleswig-Holstein pre
zintă o importanță deosebită din 
punct de vedere al compoziției 
Bundesratului, a doua cameră le
gislativă a R.F.G., alcătuită pe baza 
reprezentării directe a landurilor. 
După cum șe știe. în prezent creș- 
tin-democrații dețin aici o majo
ritate de un vot (21 voturi U.C.D., 
contra 20 coaliția guvernamentală), 
ceea ce dă posibilitate opoziției să 
frineze unele din inițiativele legis
lative ale guvernului. O victorie a 
social-democraților la Kiel, atri
buirea celor 4 voturi de care dis- 
■pune landul în Bundesrat ar duce 
la o schimbare a raportului de forțe 
în cadrul acestei camere în favoa
rea coaliției guvernamentale.
Bonn 24

M. MOARCAȘ

FRANȚA Șl IUGOSLAVIA •
SE STRĂDUIESC SĂ CONTRIBUIE

LA ASIGURAREA SECURITĂȚII EUROPENE
CONFERINȚA DE PRESA A PREMIERULUI CHABAN-DELMAS

SCRUTIN 

PREZIDENȚIAL 
IN AUSTRIA

Pentru a cincea oară în perioada 
postbelică, austriecii sînt chemați la 
urne — azi duminică — spre a s- 
lege pe președintele țării pentru 
viitorii șase ani. Potrivit datelor ofi
ciate, pe listele electorale s-au înre
gistrat peste 5 milioane de persoane 
cu dreptul de vot, dintre care mai 
mult de jumătate sînt femei.

In competiție se află angajați doi 
candidați — actualul președinte al 
republicii, Franz Jonas, propus de 
partidul socialist, și fostul ministru 
de externe, Kurt Waldheim, susținut 
de partidul populist. Celelalte orga
nizații politice nu au prezentat can
didați proprii, oonsiderind că este 
mai util să se pregătească pentru 
eventualitatea unor noi alegeri par
lamentare înainte de termen.

In perioada postbelică, pină la 20 
aprilie 1970. cind a fost format cabi
netul socialist monocolor Kreisky, 
funcția de președinte al Austriei a 
fost exercitată fără excepție de per
sonalități politice din rîndurile par
tidului socialist, în timp ce șefia gu
vernului aparținea partidului popu
list. In prezent deci, pentru prima 
dată, președintele republicii și cance
larul aparțin nu unor partide diferi
te, ci aceluiași partid, ca urmare a 
faptului că populiștii se află, tot pen
tru prima oară, în opoziție, după 
insuccesul din martie trecut la ale
gerile parlamentare.

CORESPONDENTA DIN VIENA 
DE LA P. ST ANCESCU

BELGRAD 24 (Agerpres). — Iu
goslavia și Franța sînt hotărîte să 
folosească toate mijloacele pe care 
le au la dispoziție pentru a lărgi co
laborarea și raporturile reciproce — 
a declarat premierul Jacques Cha- 
ban-Delmas în cadrul unei conferințe 
de presă organizate la Belgrad. Dis
cuțiile purtate cu premierul Mitia 
Ribicici. ca și întîlnirea avută la 
Skupștina R. S. Serbia au constituit 
un schimb de păreri foarte satisfă
cător. De asemenea, primirea la pre
ședintele Tito a decurs într-o atmos
feră foarte cordială și prietenească, a 
subliniat Jacques Chaban-Delmas.

Referindu-se la temele de politică 
externă abordate în cursul convor
birilor, premierul francez a subliniat

marea apropiere a punctelor de ve
dere exprimate. Iugoslavia și Franța, 
a arătat el, doresc șă fie depășite 
blocurile și să se creeze baze maî 
bune pentru colaborare. Aici este 
vorba de o acțiune intr-adevăr im
portantă. Fiecare parte se străduiește 
ca. pe baza propriei experiențe, să 
aducă o contribuție la realizarea țe
lului comun, respectiv crearea unor 
condiții mai bune pentru securitatea 
și colaborarea europeană, a relevat 
premierul francez.

Jacques Chaban-Delmas a decla
rat că Iugoslavia și Franța vor con
tinua să acționeze în direcția întări
rii pozițiilor politicii de indepen
dență.

Vicepreședintele Brazi
liei, amiralul Augusto Radema- 
ker Grunewald, l-a primit pe trimi
sul extraordinar și ministru pleni
potențiar al României în această țară, 
Gheorghe Matei. In- cursul intîlnirii, 
desfășurată într-o atmosferă cordială, 
a avut loc o convorbire privind unele 
aspecte ale relațiilor bilaterale, ex- 
primîndu-se dorința reciprocă de dez
voltare a lor ; in același timp, au 
fost abordate o serie de probleme in
ternaționale de interes comun.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Instalarea noului guver
nator al Tokio-ului 8 8VUt 
loc vineri. Se știe că Ryokichi Mi- 
nobe a obținut o categorică victorie 
in recentele alegeri locale din Ja
ponia. El a fost susținut de Partidul 
Comunist din Japonia și Partidul So
cialist Japonez. Intr-o scurtă alocu
țiune, noul guvernator a subliniat că

va depune toate eforturile pentru în
deplinirea programului anunțat în 
timpul campaniei electorale.

Tensiune Ia Santo Do
mingo. Importante efective de po
liție și forțe armate au fost dislocate 

> simbătă la Santo Domingo pentru a 
preveni eventualele manifestații anti
guvernamentale, care se așteaptă să 
fie organizate cu prilejul aniversării 
Revoluției din aprilie 1965, cînd for
țele constituționaliste conduse de co
lonelul Caamatio au încercat să 
creeze un regim progresist în Repu
blica Dominicană. După cum tran
smit agențiile de presă, situația în ca
pitala țării este extrem de încordată.

Un nou val de represalii 
împotriva patrioților sud-coreeni. a 
fost declanșat de regimul dictatorial 
al lui Pak Cijan Hi. Potrivit relatări
lor agenției A.C.T.C., peste 50 de stu- 
denți și muncitori au fost arestați din 
ordinul administrației de la Seul, sub 
acuzații false de instigare la tulbu
rări. De asemenea, alți 14 sud-coreeni 
din localitățile Namwon și Kimje au 
fost arestați și supuși torturilor.

Luis Corvalan, secretar e«- 
neral al Partidului Comunist din 
Chile, a sosit la Roma, intr-o vizită 
de cîteva zile, la invitația conducerii 
Partidului Comunist Italian. El va a- 
vea Intîlniri cu conducători ai P.C.I 
și cu alte personalități politice ita
liene.

La Centrul regional de docu
mentare pedagogică din Rennes 
a lost inaugurată Opoziția „Ro
manii in Dacia". Expoziția s-a 
deschis sub auspiciile Asociației 
de prietenie Franța—România și 
oferă o amplă imagine asupra 
culturii bimilenare de pe teri
toriul țării noastre. La vernisaj 
au participat oficialități locale, 
oameni de cultură, ziariști.

La cinematograful „Mir" din 
Moscova a avut loc premiera 
coproducției romăno-sovietice 
„Cintecele mării", transmite co
respondentul Agerpres. Au par
ticipat reprezentanți ai Comite
tului de stat pentru cinemato
grafie de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., regizori, 
actori. A fost prezent ambasa
dorul României in Uniunea So
vietică, Teodor Marinescu.

Campania electorală. desfășurată 
cu destulă intensitate, s-a purtat, de 
fapt, pe două planuri. Pe de o parte 
între candidații propriu-ziși, care, e- 
vltind atacuri personale, au eviden
țiat mai des modul cum concep să 
exercite funcția de șef al statului ; 
pe de altă parte. între liderii mai de 
seamă popul iști și socialiști, care au 
purtat o polemică aprinsă, ca intr-o 
veritabilă campanie de alegeri parla
mentare — ținînd seama de faptul 
că scrutinul de duminică va avea — 
după opinia unanimă a comentato
rilor de aci — consecințe imediate 
pentru evoluția politică internă.

Pentru partidul socialist de guver- 
nămînt, scrutinul va constitui un in
diciu al audienței de care se bucură 
activitatea sa de pină acum. Cance
larul și majoritatea miniștrilor săi 
au luat parte activ la campania elec
torală, afirmînd deschis că desfășu
rarea pe mai departe a programului 
guvernului depinde în mare măsură 
de victoria candidatului partidului 
socialist.

Pe populiști. o victorie i-ar ajuta 
mult la depășirea crizei în care se 
află partidul, după trecerea lui in o- 
poziție. In timp ce partidul liberal a 
rămas, teoretic, pe poziții neutre în 
campania prezidențială.

Unele cotidiene vieneze opinează că 
programarea înainte de termen a ale
gerilor parlamentare este în funcție 
de rezultatele scrutinului preziden
țial. Un insucces al partidului socia
list — afirmă ele — ar grăbi reche
marea cetățenilor la urne.

Feluritele argumente expuse tn 
presă. pronosticurile și speculațiile 
referitoare la influența pe care re
zultatele alegerilor prezidențiale ar 
putea să o aibă asupra raporturilor 
dintre cele trei partide reprezentate 
in parlament se încheie adesea cu în
trebarea: „Oare nu se va ajunge la o 
minicoaliție guvernamentală, fie în
tre socialiști și liberali, fie între 
populiști și liberali, fără noi alegeri 
parlamentare ?“. Putini sînt- comen
tatorii austrieci care exclud o aseme
nea eventualitate.

Iată tot atîtea motive care fac <Si 
scrutinul de astăzi să fie așteptat 
cu interes, atît in cercurile politice, 
cit și în cercurile largi ale opiniei 
publice.

în Republica Populară Ungară au 
loc astăzi alegeri generale. In întîm- 
pinarea acestui eveniment, capitala 
ungară, ca de altfel întreaga țară, 

i este împodobită sărbătorește cu stea- 
’ guri și lozinci, numeroase afișe, por- 
ț tretele candidaților, mari panouri și 
i grafice ilustrînd realizările din ulti- 
1 mii ani ale poporului ungar. Peste 7 
I milioane de alegători se prezintă în 

fața urnelor pentru desemnarea ce- 
\ lor 352 de deputați în Adunarea de 
i Stat a republicii și a celor 69 000 de 
* deputați în organele locale ale admi- 
l nistrației de stat. Candidații aparțin 
’ celor mai diverse profesii — mun

citori și cooperatori, care se bucură 
de prețuirea colectivelor din care 
fac parte, conducători și activiști de 
partid și de stat, oameni de știință 
și cultură, reprezentanți ai armatei 
etc.

Alegerile se vor desfășura po
trivit noii legi electorale, intra
tă în vigoare la începutul acestui 
an. Pentru Adunarea de Stat au 
fost propuse 402 persoane, iar pen
tru consiliile locale ale sfaturilor 
peste 72 000 de candidați.

Momentul electoral a reprezentat 
un stimulent puternic pentru oame
nii muncii din Ungaria pentru a-și 
spori eforturile in activitatea lor 
constructivă. Presa ungară din ulti
mele zile a consemnat numeroase 
noi realizări în muncă: la Combina
tul siderurgic din Diosgyor au fost 
realizate peste plan 1 600 tone lami
nate; recent inauguratul Combinat 
de prefabricate din beton din o- 
rașul Gyor a produs elementele ce
lui de-al 500-lea apartament ; la 

, Fabrica de sticlă din Szalgotarian a 
1 intrat în funcțiune o nouă secție 
J dc geamuri ; la Combinatul chimic
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de polietilenă au dat peste preve
deri mai multe sute de tone produ
se, în orașul Miskolc au predat îna
inte de termen două blocuri cu cite 
11 etaje. Sînt fapte care ilustrează 
avîntul creator al oamenilor mun
cii din țara prietenă.

In ultimele zile din preajma ale
gerilor, în întreaga țară au avut loc 
numeroase adunări electorale, in 
cadrul cărora candidați și alegători 
au făcut bilanțul realizărilor obți
nute de la ultimele alegeri și au 
examinat perspectivele dezvoltării 
viitoare a Ungariei socialiste. La 
marea adunare electorală care a a- 
vut loc filele trecute în cartierul 
Kobanya din Budapesta a luat cu- 
vîntul tovarășul Jânos Kâdâr, pri
mul secretar al C.C. al P.M.S.U., 
care a vorbit pe larg despre im
portantele înfăptuiri ale poporului 
ungar în construcția vieții noi. în 
ultimii cinci ani — a subliniat 
vorbitorul — venitul național a 
crescut cu 31 la sută, producția 
industrială cu 35 la sută, iar pro
ducția agricolă cu 16 la sută. Sa
lariul real a crescut cu 18 la sută. 
Au fost construite numeroase în
treprinderi industriale, centrale 
electrice, institute de cercetări 
științifice, instituții culturale, s-au , 
dat in folosință peste 320 000 noi i 
locuințe. Succesele însemnate ob- *
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ținute de poporul ungar pe calea 
edificării noii orînduiri constituie 
tot atîtea premise pentru traduce
rea în viață, în bune condiții, a 
prevederilor actualului plan cin
cinal, dezbătut și aprobat la cel 
de-al X-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, pro
gram al dezvoltării viitoare a Un
gariei socialiste

Budapesta, 23

Plenara C.C. al Partidului
Muncii din Coreea

PHENIAN 24 (Agerpres). — Sim
bătă a fost dată publicității la Phe
nian informarea asupra lucrărilor 
plenarei lărgite a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea, 
care a avut loc în intervalul 19—23 a- 
prilie 1971, sub președinția lui Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. al P.M.C.

Plenara a discutat probleme ale si
tuației internaționale actuale și as
pecte ale luptei pentru unificarea In
dependentă a patriei. Au fost, de a- 
semenea, analizate o serie de chesti
uni economice și din domeniul sănă
tății publice. Plenara a elaborat mă
suri în vederea îndeplinirii cu succes 
a sarcinilor prevăzute de planul de 
dezvoltare a economiei naționale în 
acest an. precum și de planul șesenal. 
Plenara, relevă agenția A.C.T.C., a a- 
doptat, de asemenea, o serie de ho- 
tărîri importante.

Subliniind că linia Partidului Mun
cii din Coreea în problema unificării 
independente a patriei, explicată in 
programul de salvare națională în 
opt puncte prezentat de cea de-a cin
cea sesiune a Adunării Populare Su
preme a celei de-a patra legislaturi, 
care a avut loc recent, este linia cea 
mai corectă, care reflectă hotărirea 
fermă și spiritul de luptă, dorința și

voința unanimă a poporului R.P.D. 
Coreene de a respinge primejdia de 
război din Coreea și de a realiza uy 
nificarea țării, plenara a subliniat ne
cesitatea unei lupte active pentru în
făptuirea acestei linii. Plenara a dis
cutat sarcinile care revin organizații
lor de partid la toate nivelurile și or
ganizațiilor publice în acest scop.

In cadrul dezbaterilor de politică 
internațională, plenara a acordat o 
atenție deosebită situației grave cre
ate în Indochina prin politica de răz
boi și agresiune a S.U.A. și a salu
tat victoriile obținute de popoarele 
vietnamez, laoțian și cambodgian în 
lupta împotriva agresorilor. Partici- 
panții au exprimat solidaritatea lor 
militantă cu lupta dreaptă a acestor 
popoare împotriva agresiunii, pentru 
salvarea națională. Plenara a subli
niat că poporul R.P.D. Coreene va 
fi alături de celelalte popoare ale 
Asiei în lupta lor menită 6ă deter
mine retragerea agresorilor americani 
din Coreea de sud, Taiwan, Vietna
mul de sud. Laos și Cambodgia. pre
cum și din alte regiuni.

Cuvîntul de închidere la lucrările 
plenarei a fost rostit de Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea.

SUEDIA

Măsuri împotriva elementelor 
teroriste

STOCKHOLM 24 (Agerpres). — 
Guvernul suedez a prezentat vineri 
parlamentului un proiect de lege care 
prevede sporirea pedepselor aplicate 
persoanelor ce dețin în mod ilegal 
arme de foc sau explozivi. Luînd cu
vîntul în cadrul dezbaterilor ce au a- 
vut loc pe marginea acestui proiect 
de lege, primul ministru al Suediei, 
Olof Palme, a condamnat activitățile 
teroriste ale ustașilor din Suedia, 
care au asasinat, la începutul lunii, 
pe ambasadorul Iugoslaviei la Stoc
kholm, Vladimir Rolovici. Palme a 
spus că Suedia va expulza pe străinii 
care „folosesc violența în scopuri po
litice" și a arătat că politia va pro
ceda la percheziții în locuințele 
unde se întîlnesc teroriștii ustași.

ÎNCHEIEREA 
REUNIUNII O.S.A.
SAN JOSE 24 (Agerpres). — După

10 zile de dezbateri, la San Jose 
(Costa Rica) au luat sfirșit vineri 
seara lucrările primei Adunări Gene
rale a Organizației Statelor Ameri
cane, desfășurate în prezența dele
gațiilor din țările membre, conduse, 
în majoritatea cazurilor, de miniștrii 
de externe. In ultima zi, participanții 
au adoptat, în ciuda rezervelor ex
primate de delegația S.U.A., o rezo
luție care reclamă din partea statelor 
occidentale condiții echitabile in 
schimburile comerciale cu țările A- 
mericii Latine.

Reuniunea din acest an a O.S.A. a 
reflectat hotărirea latino-americani- 
lor de a statornici relații de parte- ' 
neri egali cu Statele Unite, de a fo
losi in interesul propriu bogățiile de 
care dispun, de afirmare a unei in
dependențe reale printr-o politică e- 
laborată în conformitate cu cerințele 
de dezvoltare ale țărilor lor.
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