
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!
*

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

SUCCESE DEMNE 
DE MAREA 

SÂRBĂTO ARE
Anul XL Nr. 8771 Joi 29 aprilie 1971 6 PAGINI -30 BANI

Gloriosul semicentenar al partidului este tntlmplnat eu succese remarcabile de oamenii muncii din tn- 
ireaga țară. Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, știri sosite la redacție informea
ză că alte județe și ramuri industriale și-au îndeplinit sarcinile de plan pe primele patru luni și angajamen
tele luate tn întrecerea socialistă pentru etapa pînă la 8 mai.

HOTĂRÎREA
Comitetului Executiv al Comitetului Central
al Partidului Comunist Român cu privire 
la unele măsuri de imbunătățire a condițiilor 
de viață ale membrilor cooperativelor 

agricole de producție
Pe baza Indicațiilor tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al partidului, 
Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție a elaborat un studiu referitor la 
unele probleme sociale ale membrilor coope
ratori, în strînsă legătură cu dezvoltarea agri
culturii cooperatiste și necesitatea participării 
lor tot mai active la înfăptuirea sarcinilor eco
nomice ce revin cooperativelor agricole de pro
ducție, în vederea creșterii nivelului de trai al 
țăranilor cooperatori.

Comitetul Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român a examinat pro
punerile cuprinse în studiu și a apreciat că, 
o dată cu creșterea producției agricole și a ve
niturilor cooperativelor agricole de producție, 
sînt create condițiile necesare adoptării de noi 
măsuri pentru rezolvarea unor probleme so
ciale ale membrilor cooperatori și familiilor 
lor. In acest scop, a hotărît să se supună dez
baterii adunărilor generale ale cooperativelor 
agricole și plenarei Consiliului Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de Producție 
următoarele măsuri :

1. Cu începere de la 1 iulie 1971, membrii 
cooperativelor agricole de producție care par
ticipă efectiv la muncă și cooperatorii pensio
nari, precum și membrii de familie ai acestora 
beneficiază în mod gratuit de întreținere, me
dicamente și materiale sanitare pe timpul in
ternării în spitale.

Membrii cooperativelor agricole de producție 
pensionari și familiile acestora beneficiază, 
începînd cu data de 1 iulie 1971, în mod gratuit 
și de medicamente și materiale sanitare în tra
tamentul ambulatoriu.

2. Membrii cooperativelor agricole de pro
ducție și cooperatorii pensionari bolnavi bene
ficiază de tratament în stațiunile balneo-cli- 
materice.

Costul biletelor de tratament se va suporta 
în proporție de 70% de către Casa de pensii a 
membrilor cooperativelor agricole de produc
ție, iar 30%, in medie, de către beneficiarii tra
tamentelor. Cooperativele agricole de produc
ție care dispun de fonduri proprii pot acoperi, 
parțial sau integral, cu aprobarea adunării ge

nerale, cota de 30% ce trebuie plătită de bene
ficiarul tratamentului. Această înlesnire se va 
acorda membrilor cooperatori cu afecțiuni gra
ve și posibilități materiale mai reduse, dacă au 
adus o contribuție deosebită în realizarea sar
cinilor de producție.

3. Unitățile agricole cooperatiste care dispun 
de mijloace financiare proprii pot construi, sin
gure sau prin asociere, spații de cazare pentru 
membrii cooperatori în vederea efectuării tra
tamentelor în stațiunile balneo-climaterice și 
în alte localități.

4. începînd de la 1 Ianuarie 1972, membrii 
cooperativelor agricole de producție care parti
cipă la muncă și realizează sarcinile de pro
ducție în conformitate cu normele de lucru sta
bilite de adunările generale vor beneficia de 
ajutoare pentru incapacitate temporară de 
muncă determinată de boli sau accidente.

Ajutoarele pentru incapacitate temporară de 
muncă se vor acorda în proporție de 50—85% 
din venitul mediu zilnic realizat în ultimele 12 
luni, în funcție de numărul anilor lucrați în 
cooperativa agricolă.

5. Femeile, membre ale cooperativelor agri
cole de producție, care participă la muncă, vor 
beneficia, începînd cu data de 1 iulie 1971, de 
concediu plătit pentru sarcină și lehuzie pe 
timp de 60 zile lucrătoare.

Concediul pentru sarcină și lehuzie se va 
plăti în proporție de 50—90% din venitul me
diu zilnic realizat în ultimele 12 luni, în func
ție de numărul anilor lucrați în cooperativa 
agricolă.

6. Familiilor de cooperatori, din care cel puțin 
unul din soți lucrează în cooperativa agricolă 
de producție, li se acordă, începînd cu data 
de 1 ianuarie 1972, un ajutor lunar de 50 lei 
pentru fiecare copil în vîrstă de pînă la 16 ani 
împliniți.

Ajutorul se acordă în luna în care unul din 
soți a lucrat cel puțin 15 zile în cooperativa 
agricolă și a realizat sarcinile de producție în 
conformitate cu normele de lucru stabilite de 
adunarea generală. Aceste ajutoare nu se 
acordă familiilor care beneficiază de alocație 
de stat pentru copii.

7. Fondurile necesare pentru plata pensiilor 
membrilor cooperatori, care au fost majorate 
în perioada 1970—1971, precum și pentru apli
carea măsurilor din prezenta Hotărîre, se con
stituie prin contribuția tuturor cooperativelor 
agricole Ia Casa de pensii a membrilor coope
rativelor agricole de producție. în acest scop, 
se recomandă cooperativelor agricole ca, înce
pînd cu anul 1971, să participe cu 7 la sută 
din valoarea producției globale la constituirea 
fondurilor Casei de pensii a membrilor coope
rativelor agricole de producție.

8. Pentru a se asigura plata Integrală și la 
timp a drepturilor sociale prevăzute în Ho
tărîre, Banca pentru Agricultură și Industria 
Alimentară va acorda, în cursul anului, cre
dite, fără dobîndă, cooperativelor agricole de 
producție care din motive obiective nu dispun 
de fondurile necesare plății contribuției la 
Casa de pensii, calculată în raport cu produc
ția globală realizată.

9. Consiliul de Miniștri și Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de Producție vor 
lua măsuri pentru elaborarea actelor norma
tive necesare și pentru organizarea aplicării 
prevederilor prezentei Hotărîri.

Comitetul Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român consideră că a- 
doptarea acestor măsuri, exprimînd grija per
manentă pe care partidul nostru o acordă 
țărănimii cooperatiste, va fi primită cu inte
res și deplină aprobare de toți membrii coope
rativelor agricole, ele fiind menite să contribuie 
la îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață 
ale familiei fiecărui țăran cooperator.

Comitetul Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român își exprimă 
convingerea că țăranii cooperatori vor munci 
cu abnegație pentru îndeplinirea și depășirea 
planurilor de producție, anuale și de perspec
tivă, pentru dezvoltarea economică-organizato- 
rică a cooperativelor agricole de producție și 
înfăptuirea programului stabilit de cel de-al 
X-lea Congres al partidului de ridicare conti
nuă a României pe treptele tot mai înalte ale 
progresului și civilizației.

Este pregătirea practică 
a studentului deplin subordonată
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viitoarei sale profesiuni ?
Se afirmă — pe bună 

dreptate — că știința și teh
nica au evoluat în ultimii 
zece ani mai mult decît de 
la începuturile civilizației 
pînă în vremea noastră. 
Progresul tehnico-științific 
a modificat condițiile de 
viață în toată lumea și, 
mai ales, în țările dezvol
tate din punct de vedere 
economic. Industria ocupă 
astăzi un loc primordial in 
activitatea umană ; ea im
pune societății — nu de pu
ține ori — metodele sale și 
eficacitatea ei. Iată de ce, 
adesea se pune întrebarea 
dacă instituțiile de învătă- 
mint superior care pregă
tesc pe cei ce reprezintă 
motorul și principalul in
strument al acestui pro
gres — inginerii de tip in
dustrial — se perfecționea
ză în același ritm.

Incontestabil, pregătirea 
Inginerului — însspecial a 
celui din construcția de a- 
parate și mașini — trebuie 
să corespundă funcțiilor 
pe care le are de îndepli
nit într-o organizare in
dustrială din ce în ce mai 
complexă, mai diferențiată, 
mai specializată. Cu toate 
că și metodele pentru asi
gurarea pregătirii teoretice 
a inginerilor ridică nume
roase probleme, legate de 
creșterea considerabilă a 
volumului de cunoștințe, 
în cele ce urmează voi face 
doar unele considerații pri

Prof. dr. ing. Traian DEMIAN
Institutul politehnic din București

vitor la cea de-a doua la
tură a formației acestor 
specialiști, pregătirea prac
tică, la locul de muncă, și 
desfășurarea acesteia pe 
baza planurilor și progra
melor din învătămintul 
nostru ingineresc.

Se consideră cu totul fi
resc ca pregătirea practică

tică a studenților a căpătat 
nu o dată un caracter for
mal. Pentru a se pune ba
zele unei pregătiri temeini
ce a viitorilor ingineri sint 
necesare o seamă de di
socieri care să conducă la 
înțelegerea realistă a faptu
lui că pregătirea practică 
a studenților nu se poate

puncte de vedere

a studentului să fie direct 
subordonată viitoarei sale 
profesiuni — cea de ingi
ner — și legată strins de 
munca concretă a celor care 
activează in profilul spe
cialității sale. Cu toate că 
acest deziderat rămine de 
necontestat, o seamă de 
neajunsuri existente în or
ganizarea procesului de în- 
vățămînt din școala tehni
că superioară n-au permis 
transpunerea lui Integrală 
în fapt, iar pregătirea prac

rezuma la stagii tn produc
ție sinonime cu ..vizite" sau 
,,plimbări" în întreprinderi. 
Cred că prima latură a for
mațiunii practice, cea sub
ordonată profesiunii, de
pinde nemijlocit de func
țiunile pe care inginerul 
este chemat să le îndepli
nească — și care cel mai 
adesea sint : tehnice de 
producție, de concepție, de 
cercetare, de organizare și 
conducere — și se înfăp
tuiește prin metode |i mij

loace variate, ca activitatea 
în laboratoare și ateliere, 
practica în producție, elabo
rarea proiectelor de an și 
de diplomă.

După părerea mea, tre
buie înțeles mai exact, în 
primul rînd, că activitatea 
în laboratoare și ateliere 
este, de fapt, munca prac
tică organizată pentru stu- 
denți în „propria casă" — 
în instituțiile de învățămînt 
— avînd rolul de a-i fami
liariza cu metodele experi
mentale de lucru. Ea este 
destinată să dea studenților 
gustul realizărilor concrete, 
ie permite să-și însușească 
tehnicile proceselor de 
transformare simplificată a 
materiei și energiei, îi în
vață să monteze experien
țe, să studieze detalii care 
se petrec în realitatea com
plexă. Această activitate 
este cea mai sigură cale de 
apreciere, de evaluare a 
rezultatelor, de stabilire a 
limitelor de valabilitate ale 
formulelor de condensare, 
uneori, a raționamentelor, 
în ecuații matematice (pe 
care vor înțelege, astfel, că 
le rezolvă, nu pentru fru
musețea și de dragul re
zolvării in sine). Rolul de
terminant al laboratorului 
și atelierului în formația 
practică a inginerului pre
supune existenta unor lu-

(Contlnuare în pag. a III-a)
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JUDEȚUL IAȘI
într-o telegramă adresată C.C. 

al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, biroul Comitetului jude
țean Iași al P.C.R. anunță că uni
tățile industriale din județ și-au în
deplinit cu succes sarcinile de plan 
pe primele patru luni ale anului în 
curs și angajamentele asumate în 
cinstea semicentenarului partidului. 
Ele au livrat economiei naționale 
peste plan 1 574 tone țevi și profile 
din oțel, 100 tone fire și fibre po- 
liesterice, 150 tone produse prelu
crate din p.v.c., 60 mii mp țesături, 
238 m.u.i. penicilină și derivați, 82 
kg streptomicină și alte produse. 
Pînă la finele lunii aprilie, indus
tria județului va da o producție 
marfă suplimentară în valoare de 
75 milioane lei, realizată în prin
cipal prin depășirea cu 1,8 la sută 
a productivității muncii. De aseme
nea, valoarea economiilor la prețul 
de cost însumează 12 milioane lei, 
Iar beneficiile suplimentare depă
șesc 30 milioane lei.

JUDEȚUL SĂLAJ
Oamenii muncii din Județul Sălaj 

— români și maghiari — hotăriți 
să cinstească prin rezultate tot mai 
bune în muncă gloriosul jubileu al 
partidului, au obținut succese de 
seamă în Îndeplinirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă — se spune în
tr-o telegramă adresată C.C. 
al P.C.K., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de comitetul județean 
de partid. Colectivele din întreprin
derile județului și-au îndeplinit la 
data de 26 aprilie sarcinile de plan 
pe perioada 1 ianuarie — 30 aprilie 
a.c., iar angajamentele luate în cin
stea semicentenarului partidului au 
fost substanțial depășite atît la pro
ducția globală industrială, cît șl la 
beneficii.

INDUSTRIA MATERIALE
LOR DE CONSTRUCȚII

Unitățile Ministerului Industriei 
Materialelor de Construcții au în
deplinit înainte de termen prevede

rile planului pe primele 4 luni ale 
anului. Realizarea angajamentelor 
luate de colectivele de întreprinderi 
va face ca pînă la 1 Mai să se ob
țină suplimentar o producție în va
loare de circa 55 milioane lei. Vor 
fi date peste plan importante can
tități de ciment, materiale de zi
dărie, prefabricate din beton armat, 
geamuri trase și laminate, articole 
sanitare, plăci din azbociment

INDUSTRIA LEMNULUI
Unitățile Ministerului Industriei 

Lemnului au îndeplinit planul pro
ducției globale și marfă pe primele 
patru luni. în această perioadă, ele 
au realizat o producție cu aproape 
300 milioane lei mai mare față de 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut. Potrivit calculelor specialiș
tilor, pînă la 1 Mai se va obține 
peste prevederi o producție indus
trială în valoare d“ 350 milioane 
lei, concretizată în 62 000 mc che
restea, mobilă în valoare de 25 mi
lioane lei și alte produse. Este de 
remarcat că. în primul trimestru, 
în acest sector s-au obținut bene
ficii suplimentare în valoare de 78 
milioane lei.

JUDEȚUL VÎLCEA
RM. VÎLCEA (corespondentul 

„Scînteil". Petre Dobrescu). — Co
lectivele din unitățile industriale ale 
județului Vîlcea au îndeplinit și 
depășit angajamentele luate în cin
stea semicentenarului partidului. Ele 
au realizat o producție marfă su
plimentară în valoare de 38 887 000 
Iei, cu 26 973 000 mai mult decît 
prevederile angajamentului. S-au 
realizat peste plan 3 687 tone sodă 
calcinată și caustică, 574 tone octa
nol, peste 80 000 mp furnire, 8 416 
mc bușteni, 4 531 mp parchet lame- 
lar, 1 463 mp panel, 267 tone con
serve de legume ș.a. Pe ansamblul 
industriei județului, sarcinile de li
vrare la export au fost depășite cu 
1 844 000 Iei valută, față de 458 000 
lei valută cît prevedea angajamen
tul, cheltuielile de producție au fost

reduse cu 5,9 milioane Iei, Iar vo
lumul total al beneficiilor supli
mentare însumează peste 24 mili
oane lei.

JUDEȚUL ARAD
ARAD (corespondentul „Scînteil", 

Gabriel Goia). — întreprinderile in
dustriale ale județului Arad și-au 
realizat angajamentele luate în cin
stea semicentenarului partidului. De 
asemenea, planul producției globale 
și marfă pe primele 4 luni ale anu
lui a fost îndeplinit cu 3 zile înainte 
de termen. La producția marfă, vo
lumul depășirilor se ridică la 40 
milioane lei. S-au realizat supli
mentar 6 vagoane de marfă, 2 va
goane clasă, 20 de strunguri con
venționale, 12 000 mp țesături din 
bumbac, mobilă în valoare de 5,4 
milioane lei și alte produse. Tot
odată. față de angajamentul inițial 
de 168 tone economn de metal, au 
fost obținute 448 tone, iar la bum
bac s-au economisit în plus 5 000 
kilograme.

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
TÎRGOVIȘTE (coresponden

tul „Scînteil**, C. Soci). — Potrivit 
datelor centralizate la direcția ju
dețeană de statistică, unitățile In
dustriale și organizațiile economice 
ale județului Dîmbovița și-au în
deplinit și depășit cu trei zile mai 
devreme planul pe cele patru luni 
ale anului și angajamentele asumate 
în cinstea semicentenarului partidu
lui. Astfel, la producția marfă s-a 
Înregistrat un spor de 14 milioane 
lei, iar la fondul pieței au fost li
vrate peste angajament mărfuri în 
valoare de 9 milioane lei. Produc
tivitatea muncii a crescut față de 
plan cu 250 lei pe salariat. Supli
mentar s-au produs 7 000 tone ci
ment, 9 000 tone cărbune, 200 tone 
oțel, 23 000 mp țesături tip bumbac, 
30 000 lămpi electrice cu incandes
cență, însemnate cantități de lemn 
de construcții, țiței, gaze și gazo
lină.
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ORADEA (corespondentul 
„Scînteil", Aurel Pop) — în 
noua zonă industrială a ora
șului Oradea, între fabrica de 
zahăr și centrala electrică de 
termoficare, se ridică o clădiro 
modernă și impunătoare : fa
brica de mobilă „Alfa**, unitate 
a Combinatului de exploatare și 
Industrializare a lemnului. Tot 
aici, se află o sală de expozi
ții destinată prezentării pro
duselor. Printre exponate se 
află sufrageria „Dacia", o ca
meră modernă de zi, mobilă 
sculptată și stil, biblioteci, mă
suțe de televizor, fotolii, cana
pele etc. Aproape întreaga mo
bilă produsă aici, la „Alfa" din 
Oradea, este concepută șl pro
iectată tn fabrică.

Maiestății Sale
HIROHITO
Împăratul Japoniei
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TOKIO
Sărbătoarea națională a Japoniei, a 70-a aniversare a zilei de naștere 

a Maiestății Voastre, îmi oferă plăcerea de a adresa — în numele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal — feli
citări cordiale și cele mai bune urări de sănătate Maiestății Voastre și de 
prosperitate poporului japonez.

nicolae ceaușescu
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
‘ Domnului KIRTI NIDHI BISTA

Prim-ministru al Nepalului
KATHMANDU

Cu prilejul numirii Excelenței Voastre în funcția de prim-ministru, 
vă adresez, în numele guvernului român și al meu personal, cordiale fe
licitări, precum și cele mai bune urări de succes în activitatea dumnea
voastră.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Sosirea în Capitală 
a delegației 

Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria

La invitația Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
miercuri dimineața a sosit la Bucu
rești, într-o vizită oficială, delegația 
Adunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria, condusă de acad, 
prof. Sava Ganovski, membru al C.C. 
al P.C.B.. președintele Biroului Adu
nării Populare.

Din delegație fac parte Penko 
Gherganov, membru al C.C. al 
P.C.B., prim-secretar al Comitetu
lui județean Plevna al P.C.B., 
membru al Comisiei permanente 
pentru construcții și arhitectură a 
Adunării Populare, acad. Hristo Das- 
kalov, președintele Academiei de 
Științe Agricole, Kamen Kamenov, 
membru al Comisiei permanente 
pentru sănătate, muncă și asigurări 
sociale, membru al Biroului Comite
tului Executiv al Consiliului Național 
al Frontului Patriei, Hristo Trenda- 
hilov, membru al Comisiei perma
nente pentru transporturi și comu
nicații, președintele Comitetului Exe
cutiv al Sfatului popular județean 
Varna, Toncio Ciakirov, membru al 
C.C. al P.C.B., membru al Comisiei 
permanente pentru industrie și ener
getică. director general al întreprin
derii economice de stat „Balkankar- 
Sofia", Dimitrina Rusinova, membră 
a comisiilor permanente pentru în- 
vățămînt. știință și progres tehnic și 
pentru sănătate, muncă și asigurări 
sociale, secretar al Comitetului fe
meilor bulgare, Lora Bacalova, vice
președinte al Comisiei permanente 
pentru sănătate, muncă și asigurări 
sociale, profesor la Facultatea de 
medicină a Institutului de medicină 
din Sofia, Veselina Tterziiska, secre
tarul delegației.

La sosire, în Gara de Nord, oaspeții 
au fost întimpinați de tovarășii Ște
fan Voitec. președintele Marii Adu
nări Naționale, Gydrgy Kovacs, Ilia 
Murgulescu și Gheorghe Necula, vi
cepreședinți ai M.A.N., Ilie Rădu- 
lescu, șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Dumitru Balalia, Dumitru Coliu, 
Constantin Dinculescu. Alexandru 
Sencovici, Gheorghe Vasilichi și Au
rel Vijoli, președinți de comisii per
manente ale M.A.N., Mihail Levente, 
președintele Grupului Român al U- 
niunii Interparlamentare, Nicolae 
Giosan, președintele Academiei de 
științe agricole și silvice, Iuliu Fejes, 
secretar al M.A.N., deputați și alte 
persoane oficiale. A fost, de asemenea, 
de față Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Au fost prezenti ambasadorul R.P. 
Bulgaria la București, Spas Gospo- 
dov, și membri ai ambasadei.

Adresînd un călauros salut oaspe
ților, tovarășul Ștefan Voitec a ară
tat că vizita solilor poporului bulgar 
în România se înscrie pe linia ascen
dentă a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre popoarele, țările și 
parlamentele român și, bulgar.

în răspunsul său, acad. prof. Sava 
Ganovski, mulțumind pentru cuvinte
le călduroase de bun sosit adresate 
membrilor delegației, a arătat că 
această vizită este o nouă contribuție 
prețioasă la mai buna cunoaștere și 
colaborare dintre cele două națiuni 
socialiste, la întărirea păcii in Bal
cani și în lume.

Un grup de pionieri au oferit oas
peților flori.

(Agerpr«4
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O după-amiază de primăvară 
bucureșteană. Sfîrșit de săptămînă. 
Automobiliștii, în șiruri compacte 
de mașini, se îndreaptă spre Valea 
Prahovei. Ne alăturăm numeroșilor 
pietoni care se plimbă la șosea. 
Scontata plăcere a promenadei este 
umbrită de trombele de fum gros, 
lăsate în urma lor de autobuze, de 
gazele invizibile, insinuante și no
cive, scăpate din eșapamentele au
toturismelor. în orele de vîrf, în 
punctele nevralgice ale circulației 
rutiere — cum sînt încrucișările 
Sevastopol — Bd. Ana Ipătescu, 
Brezoianu — Bd. Gh. Gheorghiu- 
Dej, Piața Romană, Calea Rahovel
— Splai, Călărași — Sf. Vineri — 
unde strangulări ale circulației o- 
bligă vehiculele la accelerări și frî- 
nări frecvente, at
mosfera devine u- 
neori greu de su
portat

Care este nivelul 
de poluare a aeru
lui, provocată de 
circulația auto din 
Capitală 7

— Aproximativ un 
sfert din volumul 
emanațiilor polu
ante reprezintă, în 
orașul nostru, ga
zele de eșapament 
ale autovehiculelor
— ne declară dr. 
Mihai Gheorghițo- 
iu, șeful laborato
rului de Igiena me
diului, din Inspec
toratul sanitar de 
stat al municipiului 
București — restul 
revenind surselor 
industriale și mij
loacelor de încăl
zire a locuințe
lor. începînd din
toratul nostru a început 
nări pentru a urmări 
concentrației de oxid de 
oxizi de azot și acroieină în at
mosferă, pe marile artere de cir
culație ale orașului, în corelație cu 
frecvența circulației auto. De trei 
ani încoace se fac observații mai 
sistematice, prin care căutăm să 
aflăm în ce concentrații se abat po- 
luanții asupra pietonului. In pri
vința oxidului de carbon, de pildă, 
care este fracțiunea nocivă cel mai 
des întîlnită, limita admisă la me
trul cub de aer este de 6 mg. Pen
tru întreaga perioadă cercetată, 
concentrațiile medii de oxid de 
carbon depășesc în punctele de 
intensă circulație de 2—3 ori limi
tele admise. în anumite momente, 
de aglomerare accentuată a vehi
culelor șl tn condiții favorabile 
persistenței nocivităților, s-au în
registrat concentrații și mai maci, 
depășiri de 5—10 ori ale
tei. Determinările de plumb înre
gistrează, de asemenea, valori peste 
limită ; doar oxizii de azot se men
țin încă în intervalul concentrației 
admise.

Deși, în comparație cu alte orașe 
mari, acest grad de impurificare 
poate fi apreciat ca 
tendința sa netă 
este îngrijorătoare.
nor estimați! aproximative, în 1980 
se va ajunge în Capitală la un indi
ce de motorizare de 155 autovehicu
le la mia de locuitori (în 1970 era de 
42 turisme la mia de locuitori) ; 
apare evidentă urgența măsurilor 
împotriva poluării, 
putea ajunge la 
concentrațiile medii

I960,

carbon i* depășească — pe trase- 
principale de circulație, și 

incidental sau doar cîteva 
pe zi, d în permanență de 5—10 
limita admisă. De aceea — 

remarca dr. Matei

ele
nu
ore 
ori 
după cum
Barnea, șef de laborator la Institu
tul de igienă șl sănătate publică 
— pînă cînd va intra In vigoare 
legislația aflată in pregătire, este 
necesar să se ia măsuri practice 
de limitare a «urselor de poluare. 
Stă in puterea consiliului popular, 
a miliției, a Ministerului Sănătății 
să cheme la ordine pe cei ce se 
dovedesc lipsiți de răspundere în 
această problemă. Avem, bi
neînțeles, de partea noastră

putea 
dar 
s-au

să fie 
produ- 
grăbit.

degajări nociva de oxid de carbon, 
hidrocarburi sau oxizi de azot Prin
cipala cale de urmat este tratarea 
anticipată a combustibilului cu adi
tivi corespunzători. Cit privește mo
torina, problema 
demult rezolvată, 
cătorli nu prea
După cum ne informează ing. Cor- 
neliu Stănescu, directorul Direc
ției tehnice din Consiliul popular 
al municipiului București, abia 
în urma unei comenzi contractate 
de I.T.B., Institutul de cercetări 
pentru prelucrarea țițeiului din 
Ploiești a elaborat un aditiv anti- 
fum cu caracteristici similare celor 
din import: primele probe au arătat

CÎT CONSUMĂ

INVITAȚIE
LA „CURTEA VECHE

sute de magazine vor fi redate• In final
circuitului comercial

dul-

*te în transportul în comun asigu
rarea — cel puțin a traseelor care 
traversează perimetrul central al 
orașului — cu mijloace cit mal 
puțin poluante. In acest sens, ne 
declară specialiștii, o creștere a 
ponderii troleibuzelor ar fi bineve
nită. Pentru aceasta însă ar fi ne
voie de o reproiectare, de realizarea 
unui vehicul modern, mai rapid, de 
mare capacitate, cu autonomie de 
deplasare în caz de avarie, pentru 
a nu bloca circulația. Concepția în 
această privință încă nu este clar 
definită. Conducerea I.T.B. promo
vează ideea creșterii numărului de 
autobuze, în lipsa unul 
corespunzător.

CAII-PUTERE DIN
OXIGENUL ORAȘULUI

lnspec- 
determl- 
valorile 
carbon,

însă nu se poate Ignora

limi-

moderat, 
de creștere 
Conform u-

speranța ca soluțiile teoreti
ce de astăzi să permită în vii
tor dezvoltarea unor forme de 
transport rutier mult mai puțin 
poluante sau absolut ..curate" (de 
exemplu, vehiculele electrice). Pînă 
atunci
faptul că nivelul de poluare ra
portat la un vehicul este 
chiar mai mare decit în alte părți, 
datorită întreținerii și exploatării 
deficitare a parcului auto. De aceea, 
problema principală care se cere 
acum soluționată, cu maximă ur
gență, este limitarea emisiei de 
substanțe nocive în gazele de eșa
pament.

Ce cauze amplifică emisia de po
luant! ? în principal, două : sta
rea motoarelor și calitatea carbu
ranților. în mod frecvent această 
situație se datorează fie unei între
țineri neglijente — autovehiculele 
— în special cele ale I. T. B. — 
circulă cu carburatoare și pompe 
de injecție incorect reglate, fie uzu
rii foarte înaintate a motorului și 
agregatelor auxiliare. Un rol impor
tant în permanentizarea acestei si
tuații a avut și are rămînerea în 
urmă în domeniul asigurării de că
tre Ministerul Industriei 
ției de Mașini a pieselor 
necesare.

Cum stau lucrurile cu
bilii 7 Se tot spune că transportul 
cu autobuzele acționate cu motori
nă este mai ieftin. Dar ce econo
misește I.T.B.-ul plătesc Ministerul 
Sănătății, asigurările sociale, po
luarea provocată de autobuzele 
prost întreținute avînd repercu
siuni asupra sănătății. Problema 
combustibililor este de fapt aceea 
de a asigura o ardere completă în 
motor, funcționarea acestuia fără

mare,

Construc
ție schimb

combusti-

9 Tradiționalul vad comercial a fost modernizat si vâ fi 
dat în funcțiune»

• Următoarele obiective: Oborul, Grivița, Rahova, Moșilor

Altfel, s-ar 
situații cînd 

de oxid de

ECOUL ANCHETELOR „SCÎNTEII"

Ex-primarul din Berceni

chemat la ordine
Comitetul executiv 

al Consiliului popular 
județean Ilfov a tri
mis redacției următo
rul răspuns :

„Ca urmare a 
colului „Primarul 
Berceni se poate 
cu legea ?“. 
în ziarul 
nr. 8753 din 11.IV.1971, 
vă facem cunoscut că 
cele sesizate corespund 
realității.

în urma 
efectuate, 
tov. Florea 
mărul comunei 
cern, s-au stabilit 
mătoarele :

— a trimis în jude
cată pe Ghețu Ște
fan. pe baza unui do
sar pe care l-a întoc
mit personal, deși era 
parte în cauză :

— a folosit pentru 
mașina proprie ben
zină pe care a procu
rat-o pe căi ilegale ;

— a abuzat de func
ția deținută 
a-și asfalta 
proprie și a altor cetă
țeni, folosind in mod 
ilegal materiale, ma
noperă și utilale ale 
întreprinderii județe
ne de drumuri si po
duri :

— s-a ocupat de o

arti- 
din 

juca 
publicat 

„Scînteia"

cercetărilor 
în sarcina 
Petre, pri- 

Ber- 
ur-

pentru 
curtea

serie de tranzacții cu 
privire la vînzarea- 
cumpărarea mașinii 
sale personale, ceea ce 
a generat un proces 
civil și, în consecin
ță, pierderea prestigiu
lui său ca primar al 
comunei ;

— a dat în folosin
ță două terenuri pro
prietate de stat unor 
cetățeni, fără aproba
rea comitetului execu
tiv al consiliului popu
lar comunal.

Celelalte aspecte nu 
corespund realității, 
(n.n. — Care „celelal
te" 7 Exact aceste as
pecte le-a analizat și 
articolul amintit).

Față de cele consta
tate au fost luate ur
mătoarele măsuri :

— Tov Florea Petra 
a fost sancționat pe 
linie de partid și eli
berat din biroul comi
tetului 
partid, 
popular 
sesiunea
prilie a.c., l-a revocat 
din funcția de preșe
dinte al comitetului e- 
xqcutiv al consiliului 
popular comunal ;

— faptele săvirsite 
de tov. Florea Petre 
au fost prelucrate în

comunal de 
iar consiliul 
comunal, în 
sa din 15 a-

ziua de 13 aprilie 1971 
cu activul județean de 
partid si conducătorii 
unităților județene, iar 
pe 19.IV.1971 cu pre
ședinții comitetelor e- 
xecutive ale consiliilor 
populare comunale ;

— biroul permanent 
al comitetului execu
tiv al consiliului popu
lar județean a decis 
ca tov. Florea Petre 
să nu beneficieze 
gratificația ce i 
fi cuvenit pe 
1970 ;

— s-a recuperat su
ma de 4 488 lei repre- 
zentînd contravaloa
rea materialelor și ma
noperei utilizate pen
tru asfaltarea curților 
primarului și altor trei 
cetățeni • din comuna 
Berceni. dispunîn- 
du-se totodată sanc
ționarea disciplinară a 
șefului de echipă din 
cadrul întreprinderii 
județene de drumuri 
și poduri, care a con
dus lucrările de asfal
tare în comuna Ber
ceni :

— s-a sesizat Procu
ratura județeană pen
tru a ancheta cazul și 
a stabili eventualele 
răspunderi penale ale 
celor vinovat!".

troleibuz 
Ce se aude cu tram
vaiul silențios, mij
loc sigur de trans
port și care nu ri
dică probleme de 
poluare 7 Multe ca
pitale ale lumii au 
menținut tramva
iele chiar în peri
metrele centrale 
ale orașelor. Ar 
mal fi de adăugat 
că în prezent se 
fac studii pregăti
toare, în diferite 
variante, pentru 
stabilirea celui mai 
judicios traseu al 
unui viitor metrou.

Este cunoscut ro
lul însemnat al 
plantațiilor — plă- 
mînii orașelor — 
pentru îmbunătăți
rea microclimatu
lui. După cum su
gerează dr. M. Bar- 
nea, prin amenaja
rea de benzi verzi 

arbuști și co-

circuitul comercial alte 
30 de magazine aflate fie 
în zona „Curtea Veche", 
fie în zonele limitrofe a- 
cestui centru comercial : 
Calea Victoriei, Bd. Gh. 
Gheorghiu-Dej, str. Ba- 
tiștei, Domnița Anasta
sia. Bd. Magheru și 
Republicii. Ele au o su
prafață de desfacere de 3 
pină la 4 mii de m p. în 
final ar fi vorba de În
zestrarea Capitalei cu 185 
de noi magazine, de acti
vizarea 
comerciale 
13 000 mp. 
spațiul de 
mărfurilor 
central al 
crește, dintr-o dată, cu 40 
la sută.

— A fost o acțiune de 
mare anvergură. Cît s-a 
investit în susținerea și 
finalizarea ei 7

— S-a investit mai 
multă muncă decît bani. 
Niciodată comercianții 
bucureștenl n-au lucrat 
atît de economicos. Fieca
re organizație comercială, 
fiecare întreprindere s-a 
simțit datoare să partici
pe voluntar la reamenaja
rea magazinelor din peri- 

' metrul „Curtea Veche". 
Unii au contribuit la re
novări cu brațe de muncă, 
alții cu materiale de con
strucție. In foarte multe 
cazuri s-a pornit de la 4 
pereți cu tencuiala coșco
vită. A trebuit să facem 
curățenie, să zugrăvim, să 
schimbăm pînă și dușu
melele. în final au apă
rut însă magazine fru
moase, care pot sta ală
turi de cele noi. înscrie
rea acestui vechi centru 
comercial în programul 
urbanistic al Capitalei, 
renașterea Iui ne-au în
curajat, ne-au determinat

mobilă, ceramică, cosme
tice, covoare, jucării, 
ciur! ș.a.m.d.

Nu e însă vorba — 
i-ar putea crede din 
tura acestor denumiri de 
mărfuri — de 
unui cartier 
oarecare. Acest 
mercial nu a 
ceput și realizat ca un 
amalgam de unități care 
nu au nici o legătură în
tre ele, ci ca un tot, gîn- 
dit și organizat corespun
zător exigențelor actuale. 
S-a urmărit ca în limita 
posibilităților să fie spe
cializate chiar străzile : 
str. Lipscani, de pildă, a 
rămas mai departe îm- 
pînzită de magazine cu 
textile și încălțăminte ; 
pe Smîrdan găsești mai 
ales magazine cu articole 
de uz casnic ; str. Covaci 
a devenit imperiul Con
signației, Gabroveni e 
specializată în magazine 
unde se 
decorație

Detalii 
întreaga 
menajare și renovare a 
centrului comercial 
„Curtea Veche" ne-a fur
nizat tov. Tom» Albuieț, 
directorul general ' ’
recției generale 
ciale a Capitalei.

— „Acțiunea 
Veche", cum am 
zat-o noi, are două etape 
distincte : 1) revitalizarea 
vechilor vaduri comercia
le din incinta „Curții 
Vechi". E vorba de 135 
magazine cu o suprafață 
comercială de 10 000 mp. 
Parte din magazine sînt 
ale comerțului, altele sînt 
tutelate de ministerele 
producătoare, de coopera
ția meșteșugărească, de 
industria locală ; 2) sînt 
tn curs de reintegrare în

Zona centrală a orașu
lui București, delimitată 
de Piața Unirii, Bd. 1848, 
Calea Victoriei și strada 
Doamnei, e cunoscută sub 
denumirea de „Curtea Ve
che". în perimetrul res
pectiv s-au dezvoltat mult 
și au cunoscut Îndelungi 
perioade de veritabilă în
florire comerțul și unele 
activități meșteșugărești. 
Au cunoscut însă și pe
rioade de declin. Ar fi a- 
cum extrem de greu 
să numim cu preci
zie cauzele, factorii 
care au contribuit de-a 
lungul anilor la anemie- 
rea acestui centru comer
cial. Fapt e că în zona 
„Curții Vechi", cu străzile 
ei comerciale — Lipscani, 
Smîrdan, Doamnei, Ga
broveni, Șelari. Băcani, 
Zarafi, Șepcari — locul 
magazinelor l-au luat, 
treptat, depozitele, unită
țile de mic gros, birourile, 
localuri cu destinații 
străine comerțului.

Am cutreierat deunăzi 
de la un capăt la altul 
„Curtea Veche". întreaga 
zonă e de nerecunoscut ! 
La indicația conducerii 
superioare a partidului și 
statului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu perso
nal, consiliul popular al 
municipiului a transfor
mat acest cartier destinat 
parțial demolării într-un 
adevărat univers al cum
părătorilor. Pentru mo
ment au renăscut peste 
o sută de magazine. Au 
fost identificate vechile 
vaduri și realizate feluri
te profile comerciale noi : 
magazine cu articole de 
menaj, chimice, electrice, 
cu bijuterii, textile, încăl
țăminte, articole de uz 
casnic, galanterie, merce- 

eonfecții, trusouri,

cum 
lec-

realizarea 
comercial 

centru co- 
fost con-

suprafețeunei
ce depășește 
în acest fel 
desfacere a 

în perimetrul 
orașului va

lor în

să privim cu mal multă 
atenție în jur.

— Deci se poate vorbi 
de o continuare a acțiunii 
in viitor pe un plan mai 
general ?

— Măsurile privind re
integrarea vechilor supra
fețe oomerciale, cărora li 
se dăduse altă destina
ție, integrarea
circuitul firesc al des
facerii de mărfuri au fost 
extinse pe întreg terito
riul municipiului. Cu a- 
ceastă ocazie a rezultat o 
rezervă importantă de 
spații comerciale : cîteva 
sute de localuri cu o su
prafață de zeci de mii 
mp. Curînd va începe 
reamenajarea lor. în final 
vor fi revitalizate vechile 
cartiere comerciale atît 
de cunoscute : Oborul, 
Grivița, Rahova, Moșilor. 
Urmărim două scopuri 
distincte : crearea de po
sibilități mai lesnicioase 
pentru aprovizionarea ce
tățenilor (scurtarea timpu
lui de cumpărare) și mo
dernizarea generală a u- 
nităților de desfacere.

E un program amplu 
care, fără îndoială, im
plică multe eforturi. Pri
mul pas a fost însă fă
cut, s-au cîștigat expe
riență și încredere. Co- 
mercianții bucureștenl au 
demonstrat practic ce 
mari resurse interne au la 
îndemînă, că dețin mari 
posibilități de extindere 
și perfecționare a rețelei 
de desfacere. Iată de ce. 
în încheierea acestor în
semnări am sugera con
siliilor populare și direc
țiilor comerciale județene 
să studieze experiența 
ciștigată în Capitală, să 
se inspire din ea și mai 
ales s-o aplice.

Gh. GRAURE

Al. PLAIEȘU

Curtea 
bote-

vînd articole de 
interioară.
în plus despre 

acțiune de rea-

al Di- 
comer-

din 
fie 
ur-
po-

regim cit mai constant,
Or

mili-

la
de Ni cută TÂNASElucrări 7

P«

Șl
ni-

tn

Consiliului 
municipiu-

zice 
citi 

la

ZURGĂLĂI 
PENTRU PISICI

așa 
pă-

NOI CREDEAM 
C-A MURIT 

TÎNDALĂ

a«
Mi-

Deva, cu un autocamion 
fi abia de la Deva...

Hai să iubim și coletele 
mai mari, nu numai ani
malele.

într-o oarecare 
cunosc problema : 
Vatră stătea în-

AUTOCRITICA 
Și BANCA VOPSITA 

PROASPĂT

le transporți cale de 47 de 
kilometri, adică pină

e in Județul 
anul trecut, 
ne informează

meni mărfurile rămase 
nefurate de hoțul fără 
scrupule. Gestionarului i

fața spre acope- 
caselor. Aici 
montate. Ce

CU CĂȚEL, 
CU PURCEL, DAR 

FĂRĂ MOBILĂ

Prin august 1970, 
pungaș rău intenționat 
mai ales fără scrupule 
„spart", într-o noapte 
lună plină, magazinul
niversal din comuna Me- 
rișani, județul Argeș.

— Ce vorbești, dom-

început lucră-

BIBILICA 
Șl RĂSPUNSUL 
NR. 100549

în tren, to-
Bariz 7 Nu e mai 
fără 7
fi mat comod, dar 
trebuie, cum zic,

vrei să transporți un 
mai mare sau mo- 
mai intii trebuie să

Lugojul 
Timiș și 
după cum 
corespondentul nostru P.

criticat 
un

rișurile 
au fost 
rere aveți 7

— Ne-am spus-o 
titlu. N-a murit.

— Au 
rile...

— Ce
In fața abatorului

amenajează un parc, 
rosul va deveni în sfir- 
șit suportabil dacă va fi 
inhalat odihnindu-te pe o 
bancă vopsită proaspăt.

ii scădere cu 15—25 la sută a densi
tății fumului eliminat prin gazele de 
eșapament, în condițiile unul motor 
cu uzură normală. Mal amintim că, 
pe baza unei experimentări, 
ICEMIN va urmări realizarea de 
filtre catalitice, care să înlocuiască 
actualele tobe de eșapament și să 
reducă procentul de nocivități din 
emisia de gaze a tuturor tipurilor 
de motoare cu ardere internă. Dar, 
cum toate aceste remedii rămîn în 
proiect, fumul autobuzelor, gazele 
de eșapament continuă să asalteze 
plămînil pietonilor.

în rezumat, prin ce remedii, prin 
ce ansamblu de măsuri — fie 
cele parțial puse în aplicare, 
din cele preconizate — trebuie 
mărită diminuarea gradului de 
luare a aerului de către autovehi
cule 7 în primul rînd este necesară 
asigurarea unei circulații fluente, 
în 
cu cît mai puține opriri, 
ganele de specialitate ale mu
nicipalității, împreună cu 
ția, au trecut la sistematizarea 
circulației pe principalele artere și 
piețe ; această activitate comportă 
îmbunătățiri și se cere sprijinită 
de o dotare corespunzătoare cu a- 
paratură electrică și electronică, 
modernă, de semnalizare rutieră. 
Ținînd seama că asimilarea apara
turii întîrzie, că ea este necesară 
și altor orașe, profilarea unor uni- 

pe o asemenea produc- 
ar fi binevenită. Dirija- 

a fluxurilor de

tăți 
fie 
rea judicioasă 
transport, în limitele tramei stra
dale existente, ar trebui însoțită de 
realizarea completărilor promise la 
magistrala inelară a Capitalei, cit 
și de refacerea carosabilului pe o 
serie de artere de rocadă, care să 
preia o parte din trafic, în special 
cel greu. Continuă să se resimtă e- 
tectele existenței arterelor radiale, 
care canalizează aproape tot fluxul 
rutier spre centru, pe cele două 
magistrale principale.

O importanță crescîndă dobînde-

continui, din
păci, la marginea trotuarelor, în lo
cul gardurilor metalice, sau chiar a 
unor straturi de flori, s-ar putea 
separa circulația auto și limita im
plicit zona de maximă poluare de 
cea aparținînd pietonilor. Vegetația 
ar putea contribui mai substanțial 
la reducerea și absorbția oxidului 
de carbon.

în cercurile de specialitate se a- 
preciază că pentru introducerea dis
ciplinei în întreținerea și exploata
rea corectă a autovehiculelor ar fl 
necesare măsuri mai energice, care 
să împiedice otrăvirea atmosferei. 
„Noi suspendăm autorizațiile de 
circulație — afirmă locot. colonel 
C. lordache, din I.M.M.B. — doar 
la acele vehicule la care constatăm 
defecțiuni de natură să pericliteze 
securitatea participanților la trafi
cul rutier ; fiind vorba, de regulă, 
de motoare uzate, cu emisie mare 
de gaze, suspendăm implicit și po
luatori ai atmosferei. Totuși sînt 
necesare reglementări legale care 
să prevadă limitele admisibile ale 
concentrației diferitelor elemente 
nocive în gazele de eșapament ale 
vehiculelor. Este necesară totodată 
și o acțiune mai fermă din partea 
noastră, a organelor de control, 
pentru penalizarea celor vinovati".

Ce arată ancheta noastră 7 Po
luarea aerului de către autovehicu
le. în Capitală, tinde să ia propor
ții. Cu toate că măsurile de comba
tere și stăvilire sînt încă timide, 
trebuie spus — și măsurile sugera
te în cursul anchetei noastre o do
vedesc — că ppluarea nu este un 
rău iremediabil.') Pentru ca acțiu
nea să devină eficientă se Impune 
o mult mai amplă și strînsă cola
borare între diferiți factori intere
sați — producători de autovehicule 
și piese de schimb, producători de 
carburanți și lubrefianți, organe de 
circulație, constructori de drumuri, 
cercetători, organe sanitare etc.

Multe dintre problemele ridicate 
au valabilitate mai largă. De aceea 
considerăm că adoptarea de soluții 
corespunzătoare — în primul rînd 
la nivelul consiliului municipal — 
ar avea darul să influențeze în 
bine acțiunea generală de conser
vare a purității atmosferei.

Craiova — vedere din avion
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lancu, a fost 
pentru faptul că are 
abator care împrăștie în 
jur un miros insupor
tabil.

— $i care a fost rezul
tatul criticii 7

— Colosal.
— Adică 7

Vasile Bariz ne aduce 
la cunoștință că din stația 
C.F.R. Zam — Hunedoara 
te poți urca în tren cu 
cățel, cu purcel, (cățelul 
și purcelul bineînțeles la 
vagoanele special amena
jate) dar dacă vrei să te 
urci cu un colet mai mare 
ori cu mobilă nu poți.

— Păi de ce să te urci 
cu mobilă 
varășe 
comod

— O 
dacă 
dacă 
colet 
bilă.

^ct-ior-iB-x

nule 7 $i l-au print 
hoț 7

— E la închisoare.
— Si ce mai vreți 7
— Să-i dea drumul.
— Hoțului 7 !
— Magazinului. E închis 

din noaptea spargerii ?• 
de atunci șobolanii „con
sumă" nederanjați de

t-a desfăcut contractul de 
muncă, dar nu i s-a pre
luat gestiunea. Șobolanii 
consumă, consumă...

Tovarășe Gheorghe Puș- 
eărea (dinsul ne-a scris). 
U.J.C.C.-ul poate c-a în
chiriat magazinul univer
sal șobolanilor, care, in 
timp ce consumă ce a mai 
rămas, vind și pisicilor 
clopoței...

trebuie luminată ori 
vers 7

— Cum invert 7

Adam loji din comuna 
Pîrjol, Bacău, ne infor
mează că s-a electrificat 
și satul vecin Tărița.

— Felicitări.
— Vă mulțumim, dar cu 

această ocazie vrem să vă 
întrebăm : cum este nor
mal să se monteze becu
rile care luminează ulița 
satului 7

— Foarte simplu. Becu
rile au ghivent pe dreap
ta. Se ia o scară fără 
ghivent...

— Asta știm. Vă întreb 
dacă becurile trebuie să 
fie cu fața la ulița care

Și o bibilică ar 
păcat-păcat dacă ar 
răspunsul sosit de 
Galați. Dar mai întîi să 
intrăm în subiect. Dați-mi 
voie s-o iau eu mai ina-

înte că 
măsură

Mihai 
tr-o cameră perete în pe
rete cu Dumitru Grigoraș 
de pe strada Livezeni nr. 8 
ți nemaivrînd să stea pe
rete in perete și doar in
tr-o singură cameră și-a 
cumpărat un apartament. 
Dumitru Grigoraș, avind 
dreptul la extindere, a fă
cut cerere de extindere. 
Un frate al lui Mihai Va
tră, pe numele lui Vasile 
Vatră, a făcut și el o ce
rere pentru a se muta in 
camera lăsată liberă de 
fratele lui. Tovarășul cu 
drept de extindere ne-a 
trimis nouă o plingere. Noi 
am trimis-o Comitetului 
executiv al 
popular al 
lui Galați. A sosit răs
punsul, din care ci
tăm: „... biroul permanent 
pe data de 10.XII.1970 a 
aprobat emiterea ordinului 
de repartiție pe camera 
rămasă liberă cetățeanului 
Vatră Vasile... Această re
zoluție a fost adusă 
la cunoștința cetățeanu
lui Grigoraș Dumitru, 
care are drept la extin
dere..."

De unde și vorba bibi
licii ;

Păcat-păcat-păcat-păcat, 
că oricit țl-ai bate capul 
nu înțelegi nimic dintr-un 
asemenea răspuns.
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Ședința Comitetului Consfătuirea

Executiv al Consiliului pe țară
FUNCȚIONEAZĂ BINE NOUL

Central al U. G. S. R.
a geologilor

tn ziua de 28 aprilie a avut loc 
ședința Comitetului Executiv al Con
siliului Central al U.G.S.R, Au fost 
examinate propunerile și concluziile 
desprinse din dezbaterea cu masele 
de salariați a proiectului de Lege 
privind organizarea și funcționarea 
lantinelor-restaurant. S-a apreciat 
pozitiv faptul că proiectul de lege a 
'ost pe larg dezbătut in cele peste 
5 500 adunări ale oamenilor muncii 
i în presă, dezbateri la care au par- 
icipat aproximativ 1 100 000 de sala- 
iati. în cadrul acestor adunări au 
ost făcute numeroase propuneri me- 
lite sâ îmbunătățească proiectul de 
^ege privind organizarea și funcțio
narea cantinelor-restaurant, multe 
3 in ele find incluse în proiectul ce 
za fi supus dezbaterii și aprobării 
Marii Adunări Naționale.

Comitetul Executiv al U.G.S.R. a 
examinat situația existentă în do
meniul protecției muncii în între
prinderi pe trim. I 1971 și modul în 
care se ocupă sindicatele de această 
sarcină deosebit de importantă, sta
bilită de recentul congres al sindi
catelor. Au fost elaborate o serie de 
Tiăsurl care vor fi luate împreună cu 
Ministerul Muncii. Ministerul Sănă
tății și alte organe centrale Intere
sate în vederea îmbunătățirii activi
tății în acest domeniu.

Comitetul Executiv ■ aprobat mă-

șurile întreprinse de Biroul Executiv 
al U.G.S.R., care, împreună cu Mi
nisterul Muncii și Ministerul Turis
mului. a stabilit ca în acest an să se 
pună la dispoziția oamenilor muncii, 
prin sindicate, un număr suplimen
tar de 21 600 locuri în stațiunile de 
odihnă și tratament de pe litoralul 
Mării Negre, în afara celor 429 200 
locuri repartizate inițial pentru tra
tament și odihnă.

Comitetul Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R. a examinat, de 
asemenea, modul în care s-au desfă
șurat recentele plenare ale consiliilor 
județene ale sindicatelor și acțiunile 
întreprinse pentru aplicarea preve
derilor cuprinse în documentele a- 
doptate de Congresul Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, stabilind măsuri 
pentru continua îmbunătățire și per

șifecționare a activității organelor 
organizațiilor sindicale.

Comitetul Executiv a ascultat------- _ ---------- o 
Informare cu privire la recenta se
siune a Biroului Federației Sindi
cale Mondiale și a aprobat activita
tea desfășurată la această sesiune de 
delegația Uniunii Generale a Sindi
catelor din România.

în încheierea dezbaterilor a luat 
euvîntul tovarășul Virgil T. 
președintele Consiliului Central 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
România.

republicane 
vorbit acad.

a fost rostit

Trofin, 
al 

din

Lucrările unor comisii
permanente

ale Marii Adunări Naționale
J

MECANISM DE ORGANIZARE
A PRODUCȚIEI LEGUMICOLE?

Și 
de 
de 

de

fructelor, 
legume 
cumpă- 

contracte

tn cadrul actualei sesiuni deschis» 
• Marii Adunări Naționale, Comisia 
economico-financiară, Comisia pen
tru agricultură și silvicultură. Comi
sia pentru consiliile populare și ad
ministrația de stat și Comisia juri
dică ale Marii Adunări Naționale 
s-au întrunit in ședințe de lucru, sub 
președinția tovarășului Aurel Vijoli, 
președintele Comisiei economico-fi- 
nanciare.

Comisiile au examinat și discutat 
Proiectul de lege privind acordarea 
unor scutiri și reduceri de impozit 
pe veniturile realizate de gospodă
riile agricole aparținînd membrilor 
oooperatlvelor agricole de producție 
și producătorilor agriooli individuali 
și Proiectul de lege privind organi
zarea și dezvoltarea activităților in
dustriale, de prelucrare a produselor 
agricole, construcții și prestări de 
eervicii, in unitățile aparținînd con
siliilor populare, cooperației agricole, 

' meșteșugărești și de consium, prezen
tate In fața comisiilor de tovarășul 
Florea Dumitrescu, ministrul finan
țelor.

Reunit* sub președinția tovarășului 
Dumitru Coliu, președintele Comi
siei pentru agricultură și silvicultură, 
Comisia pentru agricultură și silvi
cultură, Comisia pentru consiliile 
popular» și administrația de stat și 
Comisia juridică au analizat și dez
bătut Proiecții! de lege pentru orga
nizarea. administrarea și folosirea 
pajiștilor, loturilor zootehnice și ee- 
mincere, precum și a stațiunilor co
munale de montă. Proiectul de lege 
a fost înfățișat membrilor comisiilor 
de către tovarășul Angelo Miculescu, 
ministru secretar de stat la 
rul Agriculturii, Industriei 
tare, Silviculturii și Apelor.

Comisia pentru consiliile 
șl administrația de stat, prezidată de 
tovarășul Dumitru Balalia, președin
tele comisiei, a analizat și dezbătut 
Proiectul de lege privind cân
ți nele-restaurant pentru salariați, 
care a fost prezentat de tovarășul 
Nicolae Bozdog, ministrul comerțului 
interior. Proiectul de lege a fost e- 
xaminat. de asemenea, de Comisia e- 
conomico-financiară și de Comisia 
juridică.

în cadrul discuțiilor, la care au 
participat numeroși deputați, au fost 
date explicațiile cerute și s-au făcut 
propuneri de îmbunătățire a textelor 
proiectelor de legi, care au fost ac
ceptate de inițiatori.

♦
Comisia pentru agricultură și sil

vicultură, prezidată de tovarășul Du
mitru Coliu, a dezbătut rezultatele 
analizei efectuate de comisie, din în
sărcinarea Consiliului de Stat, cu pri
vire la modul cum Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare, Silvi
culturii șl Apelor, organele agricole 
județene și conducerile unităților a- 
gricole socialiste au organizat în ul
timii 2—3 ani exploatarea terenuri
lor amenajate pentru irigații.

La ședință au participat tovarășul 
Angelo Miculescu, ministru secretar 
de stat la Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor, reprezentanți ai conducerii 
Băncii pentru agricultură și industrie

Ministe- 
Alimen-

populare

în județul Buzău

Au terminat
insamînțarea
porumbului

BUZĂU. — (Coresp. „Scînteii"). 
— La 27 aprilie, unitățile ooope- 
ratiste și de stat din județul 
Buzău, au terminat însămințatul 
porumbului pe . ‘ ‘
76 810 hectare și respectiv 4 010 
hectare. Ps 5 540 
rea nu se poate 
din cauza băltirii apei. în aceste 
zile, lucrarea principală o con- 
ștituie plantarea în cîmp a ră
sadurilor de tomate timpurii, 
executarea lucrărilor de între
ținere a culturilor etc.

suprafața de

hectare, lucra- 
executa încă

alimentară, ai Ministerului Finanțe
lor, precum și ai unor organe agri
cole județene și unități agricole de 
producție.

Deputății șl invitații care au parti
cipat la discuții au subliniat realiză
rile obținute de numeroase unități a- 
gricole în exploatarea terenurilor a- 
menajate pentru irigații și au făcut 
observații critice și propuneri, menite 
să contribuie la îmbunătățirea acti
vității în domeniul folosirii cu efi
ciență economică sporită a investiții
lor realizate și a celor care se asi
gură în continuare agriculturii pentru 
extinderea irigațiilor.

Concluziile și propunerile comisiei 
Urmează să fie înaintate Consiliului 
de Stat.

(Agerpres)

Miercuri au luat sfîrșit în Capitală 
lucrările primei consfătuiri pe țară 
a geologilor.

în cursul după-amiezii au fost pre
zentate în ședință plenară conclu
ziile reieșite din referatele și discu
țiile ce au avut Ioc în secțiile de 
specialitate. S-a subliniat că lucrările 
acestei consfătuiri au evidențiat po
sibilitățile mari de care dispune țara 
noastră în ceea ce privește resursele 
de substanțe minerale utile, hotărî- 
rea tuturor geologilor din Industria 
extractivă de a intensifica activita
tea, atît pe tărlmul științelor funda
mentale, cit și pe cel al geologiei 
aplicate In scopul punerii In valoare 
a acestora. în același timp, partici- 
panții la discuții au făcut un larg 
schimb de experiență și au propus 
măsuri concrete de Îmbunătățire a 
muncii In domeniul geologiei.

în numele Comisiei 
de rezerve geologice, a 
Alexandru Codarcea.

Cuvîntul de Închidere
de ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, Bujor Almășan, care, In 
sinteza concluziilor consfătuirii, a 
evidențiat faptul că cercetarea și va
lorificarea bogățiilor subsolului ro
mânesc au fost ridicate la rang de 
politică de stat. De aid — a spus el 
— decurg sarcinile importante ale 
geologilor, pe linia sporirii volumu
lui rezervelor de substanțe minerale 
utile necesare economiei noastre 
naționale în continuă dezvoltare și 
modernizare.

Participanții la consfătuire au adre
sat o telegramă Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în oare 
se spune printre altele : însuflețiți 
de grija deosebită de care se bucură 
activitatea geologică In țara noastră 
din partea conducerii de partid și 
de stat, conștienți de marea răspun
dere ce ne revine în asigurarea cu 
materii prime minerale a economiei 
naționale, în numele tuturor lucră
torilor din acest domeniu, vă trans
mitem dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, Comitetului Cen
tral al partidului, cele mai calde 
mulțumiri pentru sprijinul prețios 
acordat și ne angajăm să nu pre
cupețim nici un efort pentru a vă 
putea raporta și în acest cincinal 
noi succese în activitatea de desco
perire și valorificare a bogățiilor 
haturale ale suhsolului patriei noas
tre.

(Agerpres)

Pe baza măsurilor privind îmbunătățirea 
organizării, planificării și retribuirii muncii 
tn agricultură, au fost create și întreprinde
rile pentru producerea, industrializarea 
și valorificarea legumelor 
Dacă vechea Întreprindere 
și fructe se ocupa doar 
rarea legumelor, pe bază
și vinderea lor pe piață. încasînd pentru 
aceasta rabatul cuvenit, sfera de activitate a 
noii întreprinderi s-a extins mult în sensul 
că se ocupă 
noastre s-au 
ing. Dumitru 
derii. Sîntem 
întregul corp 
de bine în noul sistem organizatoric. în 
această perioadă, de exemplu, principala 
noastră atenție este îndreptată spre realiza
rea întocmai a sarcinilor 
ția de legume care con
stituie condiția funda
mentală a asigurării 
fondului de marfă des
tinat valorificării".

într-adevăr, noua 
formă organizatorică 
este în măsură să pună 
mai bine în valoare 
resursele de sporire a 
producției de legume, 
județul Brăila sint destul de mari. Su
prafața cultivată cu legume a crescut, în 
ultimii ani, de la 1 700 hectare la 4 700 
hectare. Dar producția globală nu a crescut 
pe măsura extinderii suprafețelor cultivate. 
Ce măsuri au fost luate pentru creșterea pro
ducției de legume la hectar ? în coope
rativele agricole de producție au fost or
ganizate 26 de ferme legumicole la condu
cerea cărora au fost numiți specialiști. Fie
care fermă a fost dotată cu mașinile adecvat» 
lucrărilor legumicole (tractoare L-400, mașini 
de plantat cartofi, freze, semănători etc.). în 
mare parte a fost asigurată baza materială 
(tocuri, rame pentru răsadnițe, sticlă, folii d» 
polietilenă, s-au construit pe zeci de hectar» 
sere și solarii noi). S-a hotărît ca legumicul
tura să fie extinsă în special pe terenurile 
fertile ale Bărăganului care sînt brăzdat» 
■cum de canale magistrale pentru irigații.

în vederea concentrării producției și spe
cializării fermelor a fost redus numărul de 
culturi pe ferme : la C.A.P. Gropeni, Tufești, 
Ibrianu, Șutești, Grădiștea și altele s-au gru
pat cidturile de tomate, cartofi, fasole păstăi, 
ceapă. Acestea vor produce în special leguma 
pentru aprovizionarea fabricilor de conserve.

și de producție. „Sarcinile 
amplificat — ne declară tov. 
Afrăsinei, directorul întreprin- 
la început, dar considerăm că 
de salariați s-a Încadrat destul

de plan la produc-

In județul brăila

resurse care. In

Uzina „Industria sîrmei* din Cîmpia Turzii. In fotografie t clâdirea noului laminor
Foto : Gh. Vințilă
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toate disciplinele. Iată de 
ce cred că este necesară 
urgentarea măsurilor pen
tru utilarea intr-un ritm 
mai accelerat a laboratoa
relor din învățămîntul teh
nic superior ; colectivele 
noastre didactice așteaptă 
să fie depășită faza de stu
diu a acestei probleme.

Se înțelege că laboratorul 
nu poate reproduce la scară 
reală multe din fenomenele 
industriale. Pentru studiul 
acestora se poate face uz de 
mijloace dintre cele mai 
variate, dar dintre ele, si
mularea reprezintă unul 
care ar trebui să-și găsească 
loc mai larg in procesul de 
pregătire a inginerului. 
Stabilindu-se în mod rigu
ros principalele etape — 
schițarea, producerea, ana
liza rezultatelor — simu
larea permite să se urmă
rească la scară redusă pro
cesul real în laboratorul de 
disciplină ; ea reprezintă un 
instrument de mare eficien
ță pentru pătrunderea, în
țelegerea și chiar modela
rea proceselor. La acest 
mijloc — pentru a se evita 
un echipament de laborator 
costisitor, utilizat numai 
pe perioade scurte — ar fi 
util să se adauge asocierea 
catedrelor cu laboratoarele 
de cercetări și uzinale de 
profil, unde studenții-ingi- 
neri pot manipula aparatu
ra și învăța cum pot fi 
puse în acțiune tehnicile 
actuale la adevăratele lor 
dimensiuni. Toate acestea 
nu exclud ca una din prac-

telor noastre politehnice, 
să fie folosită ca o prac
tică de „observare" pentru 
înțelegerea pe viu și la 
scară reală a unor procese, 
fenomene, care nu pot 
reproduse în 
sînt practic, 
simulat.

Experiența 
lui nostru politehnic

fi 
laborator sau 
imposibil de

învățămintu- 
. ’ ' de

monstrează că formația 
practică a viitorului inginer 
este foarte bine completată 
prin activitatea — specifică 
ultimilor ani din ciclul de 
pregătire — de elaborare 
a proiectelor de an și a pro
iectului de diplomă. Aces
tea reprezintă, de fapt, cele 
mai importante 
practice de studiu 
resc. prin care se 
evidentă partea de 
buție a inginerului 
rea de bunuri 
Condiția absolut obligatorie 
este îmbunătățirea și îmbo
gățirea conținutului proiec
telor prin adaptarea mai 
fermă a tematicilor, în spe
cial pentru cele de diplomă. 
Ia problemele concrete ridi
cate de producție și, tot
odată, prin urmărirea fina
lizării materiale a soluții
lor preconizate

Creșterea gradului de di
ficultate a temelor date 
sore rezolvare studentului, 
de la un an de studii la al
tul, ar face posibilă o 
„semi-angajare" a acestuia, 
m perioadele de practică 
anuală în producție. d>n 
ultimii doi ani de studii. 
Lucrînd ca ajutor al ingi-

lucrări 
ingine- 

pune în 
contri- 

la crea- 
materiale.

tatea muncii) la lucrări 
privind : analiza tehnicilor 
și tehnologiilor de fabrica
ție, imbunătățirea calității 
produselor, stabilirea teh
nologiilor optime ș.a. De 
mare utilitate ar fi ca a- 
ceste activități să reprezinte 
continuarea problemelor 
studiate în proiecte, urmă
rite la cercurile științifice 
studențești sau în cerceta
rea științifică a catedrelor.

N-aș vrea să se înțelea
gă din aceste rînduri că 
pledez pentru o pregătire 
practică exclusiv tehnică a 
inginerului. în cursul ac
tivității sale profesionale, 
inginerul va avea respon
sabilități în sistemul de 
conducere a întreprinderi
lor. a industriei, în care el 
trebuie inițiat nu numai 
printr-o pregătire tehnică, 
fie ea teoretică sau prac
tică, ci și economică. în 
faza de „semi-angajare", 
fiind atașat pe lîngă ingi
neri cu diferite responsa
bilități. studentul va trebui 
să urmărească și probleme 
de gestiune, organizare, 
marketing care apar în în
treprindere și dificultățile 
legate de soluționarea aces
tora.

Iar pentru întregirea for
mației profesionale a ingi
nerului. o a doua latură a 
pregătirii sale, deloc de 
negliiat, este însușirea unor 
tehnici de lucru, pînă la 
familiarizarea sau califi
carea într-o meserie, le
gată de profilul pregătirii 
sale. Cu toate că s-ar putea

manuala pe aparate, ma
șini va permite viitorului 
inginer să cunoască posibi
litățile și caracteristicile 
utilajelor și echipamente
lor. înainte de a fi în mă
sură să organizeze produc
ția pe acestea, să-și dea 
seama de munca pe care o 
poate cere subordonaților 
săi. Activitățile manuale 
trebuie înțelese și ca o mo
dalitate de apreciere a 
muncii depuse de toți cei 
ce făuresc bunurile mate
riale, de prețuire a muncii 
fizice, componentă de mare 
însemnătate pentru orice 
activitate de concepție. în
sușirea de tehnici de lucru 
va fi, se înțelege, subordo
nată dezvoltării în perspec- 
tivă a industriei. Aceasta se 
va înfăptui ca un proces 
continuu. într-o neconteni
tă transformare, pe toată 
durata studiilor universi
tare și în toate activitățile 
din procesul de învățămînt.

Ansamblul activităților 
practice pe care am încer
cat să-l formulez, așezat 
gradat și în deplină con
cordanță cu pregătirea teo
retică. stabilirea unui echi
libru între „științele ingi
nerești" și „tehnicile ingine
rești", legătura strînsă și 
continuă cu întreprinderile 
de profil ar asigura, cred, 
formarea unui specialist 
care se va integra mai ra
pid în activitatea de pro
ducție și cercetare, care va 
ști să stăpînească în mai 
mare măsură tehnica viito
rului și să o perfecționeze.

*

*

*

*
I

Bazinul legumicol de la Jirlău va asigura le
gume pentru export și o parte pentru indus
trializare, iar fermele din bazinul Tichilești, 
situate la o distanță mică de oraș, vor pro
duce legume timpurii necesare consumului 
pieței. „în felul acesta — ne declara ingi
nerul Costică Ciubotaru, șeful fermei legumi
cole de la cooperativa agricolă de producție 
Gropeni — putem să ne concentrăm atenția 
asupra a patru culturi de bază : 60 hectare 
roșii de vară, 40 hectare cartofi, 39 hectare 
păstăi și 10 hectare ardei grași. Concentrarea 
culturilor ne permite totodată 6ă asigurăm o 
mai bună asistentă tehnică lucrărilor, să ne 
specializăm în cultura unor legume, să efec
tuăm mai bine lucrările la anumite categorii 
de lucrări".
.Legumicultorii au ales ca formă de retri

buție a muncii acordul global, plata făcîn- 
du-se la 1 000 lei venit. Această formă de 

plată a mobilizat la 
lucrările legumicole un 
număr mare de coo
peratori, stimulînd, în 
același timp, interesul 
pentru calitatea lucră
rilor, imprimînd un 
ritm mai rapid de creș
tere a producției de 
legume, pentru valo

rificarea lor în condiții superioare.
La nivelul acestei organizări, de pe supra

fața totală de 4 292 ha care se va cultiva cu 
legume de către cooperativele agricole din ju
deț, s-a planificat să se realizeze o produc
ție globală de 53100 tone legume. Din a- 
ceastă cantitate se va asigura necesarul de 
consum al populației județului, materii pri
me pentru industria de conserve, unele can
tități pentru export, iar 6 700 tone vor fi li
vrate altor județe.

Modul cum au fost făcute pregătirile pen
tru cultivarea legumelor și desfășurarea lu
crărilor acum, cînd se pun bazele recoltei, 
constituie o garanție a realizării producției 
planificate. în complexul de sere de la Găi- 
seanca — de pildă — s-a organizat produce
rea centralizată a răsadurilor. Astfel, într-un 
prim ciclu s-au obținut 3 milioane fire de 
tomate timpurii. In ghivece nutritive. Produc
ția acestui prim ciclu a fost livrată fermelor 
legumicole din județ și plantată în solarii, 
în prezent, pe aceeași suprafață de 2 hec
tare, se află al doilea ciclu de 3 milioane 
fire care sînt deja repicate. Cu aceste 6 mi
lioane de fire răsaduri s-au plantat 40 hec
tare în solarii și îndată ce timpul va per
mite se vor mai planta încă 80 hectare în 
cîmp. Respectîndu-se epocile de însămînțare 
și repicare, s-au obținut răsaduri bune, vigu
roase. Această măsură s-a dovedit deosebit 
de utilă. Nu numai că s-a asigurat răsadul 
necesar fermelor legumicole, dar au putut fi 
livrate altor județe 2 milioane fire.

Ca o caracteristică generală a acestor zile 
este prezenta la lucru, în grădinile legumi
cole. a unui mare număr de cooperatori. 
Șefii de ferme se află în mijlocul coopera
torilor, dirijînd și supraveghind ritmul și 
calitatea lucrărilor.

Apar însă și unele aspecte care contras
tează cu tabloul general. La cooperativa a- 
gricolă Șuțești, Ia ferma legumicolă nr. 2, 
răsadurile de tomate timpurii îmbătrîniseră 
aproape, din cauză că unul din solarii nu era 
acoperit nici pînă acum, și nu aveau unde 
să le planteze. „Nu am avut folii" — ne 
„motiva" inginerul șef al cooperativei. Este 
adevărat că aprovizionarea tîrzie cu folii de 
polietilenă s-a simțit în multe cooperative 
agricole de producție din județ. Ultimele 
cantități de folii trebuiau ridicate în prima 
decadă a lunii martie, dar ele au fost primi
te abia pe 17 aprilie. Această situație a dus 
la întîrzierea plantării răsadurilor în solarii, 
cu aproape 20 de zile - și deci cu tot atîta 
timp se va întîrzia apariția legumelor pe 
piață. Nu poți pricepe însă de ce conduce
rea cooperativei Șuțești nu a dispus plan
tarea acestor răsaduri în solarul de la ferma 
legumicolă nr. 1 a aceleiași cooperative, care 
stătea acoperit de două săptămîni, fără să se 
planteze ceva în el. Tot aici am c&nstatat și 
alte neajunsuri : la ferma legumicolă nr. 2
— șef de fermă inginer Ecaterina Sămăreanu
— plantarea răsadurilor pe brazde s-a făcut 
la baza rigolelor, în rînduri strîmbe, contrar 
tehnologiilor stabilite. La ferma legumicolă 
nr. 1 a aceleiași cooperative — șef de fermă 
inginer Constantin Bîlgiu — s-au constatat 
lucrări de slabă calitate. Deși nu au dus lipsă 
de apă, răsadurile din solarii sînt foarte mici, 
în schimb au crescut buruienile. Tot din 
cauza neglijenței (neacoperlrea răsadurilor și 
expunerea lor la ger), în cele două ferme 
legumicole ale cooperativei agricole 
producție Jirlău, circa 200 000 
fost distruse. Deși pe plan 
s-au produs suficiente răsaduri 
mate timpurii de bună calitate (fapt dove
dit de marea majoritate a fermelor unde 
plantele au ajuns la a doua sau a treia in
florescență), atît conducerea cooperativei Jir
lău, cît și conducerea cooperativei agricole de 
producție Mircea Vodă, au ignorat acest fapt, 
refuzînd să se aprovizioneze cu răsaduri și 
plantînd în solarii și în cîmp răsaduri din 
producții proprii, de slabă calitate, care se 
dezvoltă anevoios și care vor întîrzia apariția 
produselor pe piață cu circa două săptămîni, 
comparativ cu unitățile învecinate.

Activitatea de pînă acum a întreprinderii 
pentru producerea, industrializarea și valori
ficarea legumelor și fructelor din județul 
Brăila, a scos în evidență o serie de probleme 
asupra cărora trebuie să se concentreze aten
ția în mod deosebit. După cum spunea direc
torul întreprinderii, trebuie continuată acțiu
nea de concentrare și specializare a producției, 
în această direcție se va concentra producția de 
răsad și vor fi create ferme semincere. în 
viitor vor fi organizate opt grădini de tip 
industrial, a cîte 600—700 ha la un loc, înca
drate cu buni specialiști. Acestea vor trebui 
lucrate pe principii moderne care vor per
mite îndrumarea mai bună. Aceste grădini 
vor asigura partizi mari de legume în funcție 
de solicitările pieței, exportului și cerințele 
industriei de conserve.

întrucît se întîmpină unele greutăți în apro
vizionarea cu materiale, îngrășăminte, com
bustibil, specialiștii propun ca întreprinderea 
să se ocupe și de contractarea acestor mate
riale și să nu se mai folosească de baza de 
aprovizionare cu intermediar.

Perfecționarea în continuare a activității în 
acest sector va duce la obținerea unor pro
ducții mari și eșalonate de legume și, 
implicit, la o mai bună aprovizionare a popu
lației, a pieței în general, transformînd în 
final sectorul legumicol al județului într-un 
sector mult mai rentabil.

CONTRASTS
Trimestrul

și bidineaua

4 chel tu-
4 dălți 

o bucată 
trimestru.

întreprinderea teri
torială de aprovizio
nare din Deva are de 
făcut față cerințelor a 
peste 115 beneficiari 
mai importanți, cărora 
— prin activitatea sa 
de aprovizionare și 
desfacere — le-a li
vrat în primele trei 
luni ale anului produ
se de o vastă diver
sitate, în valoare de 
peste 70 milioane lei. 
Dar, pe cît de preten
țioși se dovedesc be
neficiarii, pe atît de 
delăsători sînt unii 
dintre ei — cum ar 
fi Uzina mecanică din 
Cugir, Centrala căr
bunelui din Petroșani, 
întreprinderea minieră 
Hunedoara și alții — 
în ce privește ' ’ 
terea la timp a 
menzilor, pe baza 
rora I.T.A. Deva 
încheie contractele 
furnizorii.
lntirzieri, care pro
voacă mari greutăți 
întreprinderii din De
va — a constatat co
respondentul nostru 
județean Sabin Io- 
nescu — se mai a- 
daugă și meticulo
zitatea de-a dreptul 
hazlie a unor mari în
treprinderi în ce 
vește eșalonarea

trimi- 
co- 
că- 
să 
cu 

La aceste 
care 

mari

De vină

✓

de 
fire au 
județean, 
de to-

Gr. MARĂȘANU 
corespondentul „Scînteii

menelor de livrare la 
unele materiale de 
mai mică importanță. 
Exemple 1 Uzina „Vic
toria" din Călan a so
licitat, printre altele, 
pentru acest an 3 kg 
de inele de siguranță
— cite... un kg în fie
care din primele trei 
trimestre — ' ' ' 
bulare și
— cîte...
în fiecare ________
întreprinderea minie
ră din Hunedoara a 
comandat burghie pen
tru lemn, clești I- 
zolatori și cuțite pen
tru mașini de tîmplă- 
rie, tot cite 4 bucăți 
din fiecare, eșalonate 
în același mod — o 
bucată în fiecare tri
mestru. Mii de ore șl 
lei cheltuiți în zadar 
pentru centralizarea, 
lansarea oomenzilor, 
contractarea și urmă
rirea contractelor.

Nu ar fi mai 
piu dacă 
în cauză 
un singur 
livrare la 
pensule, bidinele, cio
cane, dălți și alte a- 
semenea comenzi T 
Sau, cu alte cuvinte, 
să fie mai mică da- 
raua decit ocaua ?

sim- 
beneficiaril 
ar stabili 
termen de 

cele 3—*

* - A*
smt cimii

ciobănești...
Cu regularitate, în 

fiecare primăvară, tur
mele de oi din unele 
cooperative agricole 
din județul Bacău su
feră o metamorfoză 
ciudată. Deși în reali
tate numărul lor creș
te, sporul nu apare în 
scripte. Alte turme 
scad văzind cu ochii. 
La cele din Bîrsă- 
nești, Dumbrava, Plo- 
pana, Mărgineni s-au 
găsit în plus 1 700 de 
miei și 58 de oi ; 
în schimb — halal 
„schimb" ! — la altele 
s-au înregistrat mor
talități și pierderi de 
mii de capete. Deși 
lupul nu a trecut, oile 
tot au dispărut. într-o 
seamă de unități s-a 
constatat că pe postul 
de lup sînt chiar cio
banii puși să le pă-

zească. La Gura Văii, 
bunăoară, ciobanul Va- 
leriu Gaman a fost 
surprins de organele 
de miliție chiar cînd 
vindea 5 miei, care în 
scripte ar fi apărut 
morți. Cînd a trebuit 
să dea socoteală, cio
banul nu a putut jus
tifica lipsa a 47 de oi 
și a unui mare număr 
de miei. La fel s-au 
petrecut lucrurile șl cu 
ciobanul Constanții'ciobanul ____ _
Vasiloiu de. la coope
rativa agricolă dl.. 
Săucești, care nu a 
putut justifica lipsa a 
13 oi și a 24 de miei, 
de la care s-au găsit 
doar pielicelele.

... Desigur, vinovațl 
sînt numai clinii cio
bănești. Cum văd ceva 
lupi cu căciulă li se 
gudură la picioare...

agricolă din

Un pod rulant

de ele. Așa-

De la Deva, 
exemplu, trebu- 
ridicați 80 000 de 

Dar repartiția 
Direc-

...care nu exista

pentru un păianjen

Pui din rasa

Multe cooperative 
agricole din județul 
Olt au spații de creș
tere a păsărilor pentru 
carne și, de aceea, au 
solicitat să li se livre
ze pui. Și într-ade- 
văr, pe baza unei 
repartiții date de mi
nisterul de resort, di
recția generală a agri
culturii județene a 
repartizat acestor uni
tăți numărul de pui 
necesar, indicîndu-li-se 
și locul jle unde să-i 
ridice, 
de

• iau 
pui. 
nu s-a onorat, 
ția de resort din Mi
nisterul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor 
a transmis o altă re
partiție pentru 50 000 
de pui de la Brăila și

în cele ce urmează 
— ne scrie cores
pondentul nostru ju
dețean G. Radu — 
este vorba despre 
mult prea păgubitorul 
obicei de a achizițio
na utilaje fără să ai 
nevoie 
dar...

... La Rm. Sărat se 
află o întreprindere, 
pre numele său „Par
tizanul". în întreprin
dere există o turnăto
rie, și în turnătorie — 
un pod rulant. Și-n po
dul rulant, ce se află ? 
Pînză de păianjen, a- 
dunată timp de un an. 
Ion Bancu, mecanic- 
șef, motivează nefolo- 
sirea lui prin aceea 
că... nu are avizul 
I.S.C.I.R.-Ploiești, de
oarece nu a fost insta
lat de o echipă auto
rizată. Muncitorii din 
secție spun altceva, a- 
nume că podul nu le 
este de nici o trebuin
ță, find prea mare pen
tru piesele turnate. Ca
zul nu e singular. In 
prima jumătate a anu-

Apahida. S-a luat 
legătura telefonic cu 
furnizorii și....... n-avem
pui pentru Olt, nu 
știm de nici o repar
tiție". Dar în timp ce 
oltenii umblă în țară 
după pui, Ia Caracal, 
deci în județul Olt, 
există un incubator cu 
o capacitate de 54 000 
ouă pe serie. Acesta 
însă nu produce pui 
deoarece ouăle provin 
din achiziții, iar după 
optica tovarășilor de la 
serviciul veterinar al 
direcției agricole ju
dețene, nu pot fi cres
cuți în cooperativa a- 
gricolă căci... nu-s de 
rasă. Dar puii care nu 
există, din ce rasă 
sînt ? Se pare dintr-o 
rasă mai puțin cunos
cută — respectiv din 
cea a neglijenței...

lui trecut, întreprinde
rea a semnat actul de 
primire a două mașini 
importante, una de fre
zat prin copiere, alta de 
ascuțit scule. Prima a 
stat două luni nefolo
sită, apoi a funcționat 
puțin și... a „tras pe 
dreapta". Cealaltă a 
funcționat 5 luni (mare 
performanță !) și acum, 
să nu-i fie de deochi, 
stă de 8 luni. Condu
cerea întreprinderii își 
permite, pe banii statu
lui, luxul de a achizi
ționa — fără multă 
chibzuință, din cite se 
vede — tot felul de uti
laje, și asta cînd nici 
măcar cele existente 
nu sînt integral folo
site. Pentru cea mai 
mare parte a mașinilor 
aflate în exploatare, 
indicele de utilizare a 
fondului de timp dis
ponibil se află sub 40 
la sută. L-ar ridica ei, 
dar n-au cu ce : podul 
rulant e ocupat, rezer
vat pentru păianjenul 
care trăiește acolo 
mersi bine.
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GLORI OSUL
SEMICENTENAR

semicentenarului partidului
sala Ateneului Român a avutîn ________  _____ __ ______

loc miercuri după-amiază un festi
val literar, organizat da Uniunea 
Scriitorilor din Republica Socialistă 
România sub egida Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste, în cinstea celei de-a 50-a ani
versări a partidului.

Cu acest prilej au rostit «curte 
cuvintări acad. Zaharia Stancu, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor, și poe
tul Eugen Jebeleanu, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste. Vorbitorii au sub
liniat legătura strînsă dintre scriitori 
și realitățile patriei noastre socialis
te, adeziunea deplină a obștel scrii
toricești la problemele majore ale 
construcției noii societăți, atașamen
tul profund al slujitorilor literelor la 
politica marxist-leninistă a parti
dului.

în continuare, sub cupola ateneu
lui, au răsunat, în lectura autorilor 
înălțătoare versuri dedicate Partidu
lui Comunist Român, patriei socia
liste.

• FESTIVALUL LITERAR „P. C. R. SĂRBĂTORIT DE

SCRIITORII DIN ROMÂNIA"• SESIUNI DE COMUNICĂRI

ȘTIINȚIFICE • EXPOZIȚII Șl VOLUME OMAGIALE

eretar general că vom aport, In con
tinuare, eforturile și aportul nostru 
la activitatea științifică și ideologică 
a partidului Îndreptată spre mobili
zarea energiilor întregii națiuni pen
tru îndeplinirea obiectivelor actualu
lui plan cincinal, pentru lărgirea de
mocrației socialiste, întărirea unității 
întregului popor în jurul partidului

Ieri la Academia de învățămînt so
cial-politic „Ștefan Gheorghiu" de 
pe lîngă C.C. al P.C.R. a avut loc în
chiderea sesiunii științifice dedicate 
semicentenarului creării Partidului 
Comunist Român. în cadrul sesiunii, 
deschisă încă in luna martie și desfă
șurată la nivelul facultăților, secțiilor 
de specialitate și al catedrelor, au 
fost prezentate numeroase comuni
cări și referate, au fost organizat» 
dezbateri teoretice.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, partlcipanții au adoptat o te
legramă adresată Comitetului Cen
tral al partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care, printre altele, se 
spune : „întlmpinăm marea sărbă
toare a comuniștilor, a întregului 
popor român intensificlnd eforturile 
pentru o pregătire temeinică a acti
viștilor în spiritul de gîndlre teoretică 
creatoare și activitate practică, rea
listă șl eficientă promovat de con
ducerea partidului.

Vă «asigurăm. Iubite tovarășe »•-

în zlleile de 26 șl 28 aprilie s-au 
desfășurat în Capitală lucrările se
siunii științifice, organizate de Sec
ția de științe filologice a Academiei 
Republicii Socialiste România.

într-o atmosferă însuflețită, partl- 
cipanții au adresat o telegramă Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care exprimă adeziu
nea la politica partidului, profunda 
lor recunoștință pentru grija pe care 
partidul și statul nostru o poartă slu
jitorilor științei.

o telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, in care se 
spune printre altele : Folosind indi
cațiile prețioase cuprinse in documen
tele de partid și pătrunși de răspun
derea ce ne revine ca dascăli și cer
cetători în domeniul științelor so
ciale, ne angajăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să de
punem Întreaga noastră energie crea
toare pentru ridicarea nivelului știin
ței economice românești, pentru pre
gătirea unor noi generații de specia
liști în acest important domeniu.

(Agerpres)

col s-au lntilnit cu tovarășul Con
stantin Sandu, prim-secretar al Co
mitetului județean Olt al P.C.R., pre
ședintele oonsiliului popular jude
țean, care a evocat momente emo
ționante din lupta partidului pentru 
libertate și dreptate, subliniind rolul 
de organizator și oonducător al 
P.C.R. în pregătirea și înfăptuirea 
insurecției armate, în edificarea Ro
mâniei socialiste.

(Agerpres)

Miercuri, s-au încheiat la București 
lucrările seminarului national de gîn- 
dire economică, modernă și contem
porană, organizat de secția de științe 
economice a Academiei de Științe 
Sociale și Politice a Republicii So
cialiste România șl catedra de istoria 
doctrinelor economice a Academiei 
de studii economice. Seminarul a a- 
vut ca temă „Gîndirea economică 
marxistă în România".

Participant!! la seminar au adresat

ARAD (corespondentul „Scînteii", 
Gabriel Goia). — La Arad, sub egida 
Muzeului județean, a avut loc o se
siune jubiliară de comunicări știin
țifice, organizată în cinstea semicen
tenarului partidului. Comunicările 
prezentate au evocat cele mai sem
nificative momente din istoria parti
dului și a mișcării revoluționare, de
mocratice și muncitorești din țara 
noastră, din județul și municipiul 
Arad. Tovarășul Andrei Cervenco- 
vici, prim-secretar al Comitetului 
județean Arad al P.C.R., a prezentat 
expunerea „Partidul Comunist Ro
mân, forța conducătoare în procesul 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate".

Totodată, în sălile Muzeului jude
țean Arad s-a deschis expoziția 
„Trecutul glorios de luptă a Parti
dului Comunist Român".

VASLUI (corespondentul „Scîn
teii", Vasiîe Iancu). Peste 500 de mun
citori, tehnicieni, ingineri de la Fa
brica de rulmenți din Bîrlad au par
ticipat ieri la o adunare închinată 
jubileului partidului. Tovarășul 
Gheorghe Tănase, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular al județului Va
slui. a prezentat expunerea „Mo
mente din lupta și activitatea Par
tidului Comunist Român".

CRAIOVA (corespondentul „Scîn
teii", N îs tor Țuicu). în sala 
Teatrului național din Craiova, 
aproape 1 000 de pionieri s-au 
întîlnit cu conducători ai organelor 
locale de partid și de stat. Tovarășul 
Constantin Băbălău, prim-secretar al 
Comitetului județean Dolj al P.C.R., 
a vorbit tinerilor despre lupta P.C.R. 
pentru o viață liberă și fericită a ti
neretului patriei noastre.

Iul

w-

t a t r

• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu* : Siciliana — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tfi- 
nase“ (sala Savoy) : Blmblrlcă — 
19.30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : La grădina „Cărăbuș** — 
19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Concert de muzică 
populară românească — 19,30.
• Circul „Globus" : Spectacol 
prezentat de Circul Mare din 
Moscova — 19,30.

• Filarmonica de stat „Georga
Enescu" (la Ateneul Român): Con
cert simfonic. Dirijor : Mircea
Cristescu. Solist : Harry Datyner 
(Elveția) — 20.
• Opera Română : Lakmâ — 19,30.
• Teatrul de operetă ! Soarele 
Londrei — 19,30.
• A.R.I.A. (în sala de concerta 
a conservatorului „Clprian Po- 
rumbescu") : Recital susținut de 
pianista Nibya Marino (Uruguay) 
— 20.
• Teatrul da comedia : Nicnle 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
lajidra" (sala din bd. Schitul Mă- 
gureanu) : Play Strindberg — 20; 
(sala din str. Alex. Sahla) : Pu- 
ricele în ureche — 20.
• Teatrul mic : Cum se jefuiește 
o bancă — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste 
— 19,30; (sala Studio) : Schim
bul — 20.
• Teatrul Gluleștl : Nunta
Figaro — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : 
nocchlo — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Peter Pan —

din
17; 

(sala din str. Academie!) : Pun
guța cu doi bani — 10.
• Teatrul evreiesc de stat : Ae- 
tul de căsătorie — 19,30.

• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Caraglale ... dar nu tea
tru — 20.

A APARUTi

IN EDITURA POLITICA

MIȘCAREA MUNCITO
REASCĂ DIN ROMÂNIA 

1916—1921
CREAREA PARTIDULUI 

COMUNIST ROMÂN

AUTORI: CLARA CUȘNIR 
MIHAILOV1C1, FLOREA 
DRAGNE, GHEORGHE UNC

• Moartea
RIA — 9; 
20,45.

Hlatellstului t VICT
11,15; 13,30; 1«; 1»,1

• Haiducii lui Șaptecal 1 CEJ 
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,11 
20,30, GRIVIȚA — 9,30; 11,30; 13,3( 
16; 18,15; 20,30, MELODIA — 1 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Domiciliul conjugal : CAPI
TOL — 9,30; 11,45; 14; 16,30;

ZILELE DRAMATURGIEI
ORIGINALE

BOTOȘANI (corespondentul „Scîn
teii", N. Zamfirescu). — Sub egida 
cabinetului județean de partid și 
a filialei societății de științe istori
ce, la Botoșani s-a desfășurat o se
siune științifică. In deschiderea se
siunii, a vorbit tovarășul Gheorghe 
Ghinea, prim-secretar al comitetului 
județean de partid.

CONSTANTA 
„Scînteii", Radu 
tanța s-a deschis 
zărilor economiei 
în anii construcției socialiste, 
luat parte tovarășul Vasile 
prim-secretar al Comitetului 
țean de partid Constanța, alți condu
cători ai organelor locale de partid 
și de stat, un numeros public.

(corespondentul 
Apostol). La Cons- 
ieri expoziția reali- 
județului Constanta 

Au 
Vîlcu, 
jude-

munelor, orașelor fi centrelor mun
citorești. timișene.

Casa creației populare a județului 
Argeș a scos recent de sub tipar o 
culegere literară dedicată semicente
narului P.C.R. în paginile acestui vo
lum, intitulat „Lumina vîrstei noas
tre", sint cuprinse poezii, scenarii și 
montaje literare, semnate de scriitori 
din județ.

• TEATRUL NA
ȚIONAL DIN TIMI
ȘOARA a prezentat 
ieri în cadrul „Con
cursului național de 
creație și interpretare 
teatrală" un specta
col cu : „Fereastra de 
mărgean" de Constan
tin Banu. Piesa re
prezintă, in intenția 
autorului, o odă e- 
roului comunist ne
cunoscut", un poem 
dramatic care își pro
pune să demonstreze 
și să facă sensibilă 
ideea că istoria 
„o sinteză în 
sînt estompate 
contopite milioanele 
de vieți ale făuritori
lor ei", milioane de 
acte de eroism, nu o 
dată anonime, împinse 
pînă la sacrificiu. 
Realizatorii spectaco
lului timișorean. cei 
care au încercat cu 
eforturi demne de 
preciat să transmită 
mesajul „Ferestrei de 
mărgean" spectatorilor, 
au fost actorii Vic
tor O. Cimbru, Emil 
Reus, Traian Buzoia- 
nu, Victoria Suchici, 
Gheorghe Pătru, Irene

Flamann, Ștefan Sas- 
su, Daniel Petrescu, 
scenografia Doina Al- 
mășan-Popa și 
zoarea Nicoleta

★
de-al

regi- 
Toia.

Cel 
spectacol al zilei 

festivalului

este 
care

a-

doilea 
de 

ieri a festivalului a 
fost cel cu „Acești ne
buni fățarnici" de 
T. Mazilu în interpre
tarea TEATRULUI 
„LUCIA STURDZA 
BULANDRA". Opera
ția pe care o face Ma
zilu în această piesă, 
ca și în cele 
oare, este un fel 
„întoarcere 
personajelor, 
nor mănuși, 
se vedea în 
mină tarele 
ipocrizia agresivă, au- 
tomatismele stupide. 
Creator de grotesc și 
moralist necruțător. 
Teodor Mazilu reali
zează în „Acești ne
buni fățarnici" o sa
tiră aprigă a escroche
riei pe toate planurile: 
social, moral, senti
mental, filozofic, de- 
nunțînd în imagini vi
rulente, un întreg mod

anteri- 
de 

pe dos" a 
ca a u- 

spre a li 
plină lu- 

morale.

de a falsifica lumea, 
valorile, sentimentele.

Spectacolul, montat 
de regizorul Emil 
Mândrie (scenografia : 
Helmut Stiirmer), are 
parte de o excelentă 
distribuție, din care 
Octavian Cotescu, Ro- 
dica Tapalagă și Gina 
Patrichi — se disting 
printr-o perfectă în
țelegere a universului 
comic atît de specific 
literaturii ' ‘ 2_.
La reușita spectacolu
lui își dau, de aseme
nea, contribuția : Ion 
Besoiu, Dan Damian, 
Aurel Cioranu, Paul 
Sava, George Stilu,

lui Mazilu.

Dumitru SOLOMON
Programul de astăzi 

al festivalului :
• „Ape și oglinzi" 

de Paul Everac, 
interpretarea 
lui Mic (la 
rele 10,30).

• „Zodia 
de Mihnea Gheorghiu 
în interpretarea Tea
trului Național din 
Craiova (Sala come
dia a teatrului națio
nal, orele 20).

în
Teatru- 

sediu, o-

taurului'

Miercuri au început la Academia 
de studii economice din București lu
crările Sesiunii de comunicări știin
țifice organizate de Inspectoratul 
școlar al județului Ilfov. La lucrări 
participă tovarășii Gheorghe Necula, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Ilfov, și conf. univ. dr. 
Traian Pop, adjunct al ministrului 
învățămîntului.

BRAȘOV (corespondentul „Scîn
teii", Nicolae Mocanu). — în foaierul 
Teatrului dramatic din Brașov, a a- 
vut loc vernisajul expoziției „50 de 
ani de lupte și biruințe". La deschi
derea expoziției a participat tova
rășul Constantin Drăgan, prim-secre
tar al Comitetului județean de par
tid Brașov.

în cadrul amplelor acțiuni care sa 
desfășoară în cinstea semicentenaru
lui partidului, în județul Sucea
va au fost editate pînă acum 
18 titluri de fotoexpozlții, monogra
fii ale tuturor orașelor din județ. Tot
odată a apărut un supliment politic 
și social-cultural al ziarului local 
„Zori noi“.

I
*

• Printre colinele verzi : PATRIA 
— 10; 13; ÎS; 18,45; 21,15.
• Zestre* domniței Ralu t LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, FEROVIAR — 9; 11,15;

16; 18,15, EXCELSIOR — 9; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, GLO- 
- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;

18,45; 21.
• Sunetul muzicii : FESTIVAL
9; 12,30; 16,15; 20.
• Butch Cassidy șl Sundance Kfdt 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Mlhal Viteazul : BUZEȘTI 
15,30; 19,30, VOLGA — 9,45; 15; 
PROGRESUL — 15; 19.
• Valurile Dunării t LUMINA 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,39.
• Rîul șl moartea — 9 ; Copiii 
minune — 10,30; 12,30; 14,30, Cri
minalii sînt printre noi — 18,30 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Renegata : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30; 17,4S; 20.
• Poveștile piticului Blmbo — 
9 — 17,45 în continuare ; Program 
de filme documentare 19,30 ; 21 : 
TIMPURI NOI.
• Prețul puterii ! DACIA — 9,48
— 20 în continuare, FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,30, ARTA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Secretul din Santa Vittoria ! 
TOMIS — 9,30; 12,30; 16; 19,15, 
FLAMURA — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20.
• Cei trei care au speriat Vestul i 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, BUCEGI — 10; 15,30; 18;
20,30.
• Trandafiri roșit pentru Ange
lica ! UNIREA — 15,30; 18, MO
ȘILOR — 15,45; 18; 20.
• Poienile roșii :
20,15.
• Los Tarantos i
18; 20,15, FLACARA —
20,30.
• Romeo șl Julieta
SĂRII — 16; 19.
• Clntecele mării t
— 15,30; 17,45; 20.
• Adio, Granada ! t
15,30 ; 18;
11; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Clanul sicilienilor t PACEA — 
15,30; 18; 20,15, VIITORUL — 15,49;
18, COSMOS — 15,30; 18.
• Trec zilele : VIITORUL — «,19.
• O duminică tu familie t COS
MOS — 20,15.
• Vagabondul I CRlNGAȘI — Xtț 
16; 19,30.
• Ultima relicvă : MUNCA — 19ț 
18; 20.
• Mexic *79 t VITAN — 19,39;
• Trimis extraordinar : VITAN 
20,15.
• Doar un telefon i RAHOVA 
15,30; 18; 20,15.
• Hibernatul : LAROMET — 19,39; 
17,30; 19,30.

15,30; ÎS, 
20.

UNIREA

!•>

LIRA

FERENTARI

I DRUMUL

CIULEȘTI —
20,30, AURORA — «I 

15,45; 19;

ÎS.

Sesiuni științifice dedicate ani
versării semicentenarului partidului 
s-au desfășurat în zilele trecute și 
la Caransebeș 
de propagandă a Comitetului jude
țean de partid Caraș-Severin, a fi
lialei Societății de științe istorice și 
a Arhivelor statului, la Bacău — 
în organizarea filialei Societății de 
științe istorice — și la Șimleul Sil- 
vaniei — sub auspiciile 
județul Sălaj a 
rare cu filiala 
uniuni.

sub egida secției

U.S.S.M., 
din Cluj

de nave

filialei din 
în colabo- 
a aceleiași

RM. VÎLCEA (corespondentul 
„Scînteii", Petre Dobrescu). — în sala 
consiliului popular județean s-a des
chis o expoziție documentară con
sacrată istoriei mișcării muncitorești, 
și a partidului, realizărilor dobîndite 
în anii construcției socialiste. La ver
nisaj au luat parte tovarășul Petre 
Dănică, prim-secretar al comitetu
lui județean de partid, activiști de 
partid și de stat, vechi militanți ai 
mișcării comuniste și muncitorești, 
oameni ai muncii.

Constructorii 
maritime din Tr. Severin 
nit miercuri, după-amiază, cu tova
rășul Traian Dudaș, prim-secretar al 
Comitetului județean Mehedinți al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean, care a vorbit cu acest 
prilej despre „Tradiții ale mișcării 
muncitorești și comuniste 
țene“.

fluviale șl 
s-au întîl-

mehedin-

Balș, nu- 
și tehni-

La Casa de cultură din 
meroși muncitori, ingineri . 
cieni de la Fabrica de osii și bo
ghiuri și Uzina de reparat utilaj agri-

La Muzeul de artă din Craiova • 
avut loc, miercuri după-amiază, ver
nisajul expoziției de artă plastică 
„Victorii sub steagul socialismului**.

în aceeași zi, numeroși poeți și 
scriitori din București și Craiova au 
luat parte la o șezătoare literară cu 
tema „Vibrații poetice la marea săr
bătoare".

Editată de secția de propagandă a 
comitetului județean de partid, în 
limbile română, germană, maghiară 
și sîrbă, broșura intitulată „Cronica 
de cincinal — județul Timiș 1966— 
1970“ prezintă ampla dezvoltare e- 
conomică și social-culturală a co

în curînd pe ecrane

13,30;
11,15;
RIA
20,30.
• Pădure* iptniurațllor I FERO
VIAR — 19,30.

(Agerprea)

//SERATA"

Producfie a studioului cinematografic „București". Scenariul și regia t MALVINA UR
ȘI ANU. Cu : George Motoi, Gyorgy Kovâcs, Cornel Coman, Alexandru Drăgan, Mihai 
Pălădescu, Ion Roxin, Silvia Ghelan, Silvia Popovici, Mihaela Juvara, Gilda Marinescu, 
Lucia Mureșan, Tanți Cocea, Virginica Romanovschi, Ion Finteșteanu. Imaginea: NI
COLAE GIRARDI. Muzica : RICHARD OSCHANITZKV. Decoruri : arh. NICOLAE DRAGAN.

Noua producție a stu
dioului „București" repre
zintă debutul — ca autor 
de film — al scriitorului 
Nicolae Breban. Semnînd 
scenariul și regia filmu
lui „Printre colinele verzi", 
prozatorul propune o ver
siune cinematografică a 
romanului său „Animale 
bolnave", carte amplu co
mentată, a cărei comple
xitate a fost subliniată de 
critica de specialitate. Nu 
este vorba propriu-zis des
pre o ecranizare, în sensul 
comprimării, al regindirii 
materialului literar, al u- 
nei selecții de substanță — 
din perspectiva cineastului. 
Filmul rămîne într-o de
pendență strictă față de 
roman, încerci nd să repro
ducă — cu toate limitele 
de timp ale proiecției ci
nematografice — multipli
citatea conflictelor, a con
fruntărilor, prin interme
diul unei construcții și al 
unui limbaj artistic care 
poartă amprenta, adese
ori foarte apăsată, a 
formației literare a autoru
lui său. Este o dependență 
de un tip special, din care 
decurg și unele momente 
de relief ale narațiunii ci
nematografice (dominate 
de cîteva personaje preg
nante), dar și neimpliniri, 
ce pun în evidență decala
jul dintre premisele filmu
lui și materializarea lor pe 
peliculă.

Fără îndoială, filmul de
pășește în intențiile autoru
lui și, într-o măsură, ca 
realizare, schematismul, 
platitudinea cărora le-au 
plătit de atitea ori tribut 
producțiile cinematografiei 
noastre. Ostil rutinei și me
diocrității ideilor, Nicolae 
Breban înfruntă — de la 
prima sa lucrare cinemato
grafică — dificultățile fil- 
mului-dezbatere. Este o o- 
rientare, o tendință spre 
zonele fertile ale unei arte 
de substanță, care se cere 
apreciată și încurajată.

în „Printre colinele ver
ii" axistă, așadar, premi

sele unei dezbateri filozo
fice pe o temă interesantă
— aceea a drumului spre 
adevăr. O temă principală 
a cărții, a cărei dezvoltare 
pe ecran ar fi presupus o 
structurare corespunză
toare a scenariului. Autorul 
a fost tentat însă, deopo
trivă, de această direcție, a 
dezbaterii de idei, ca și de 
aceea a anchetei judiciare, 
cu pondere relativă în eco
nomia filmului (desfășu
rarea intrigii polițiste a 
fost substanțial redusă față 
de textul inițial). Sînt ur
mărite, deci, două direcții 
ale narațiunii, și una și 
cealaltă nefiind însă duse 
pînă la capăt. E vorba, în 
primul rînd, despre lipsa 
unei opțiuni clare față de 
sugestiile operei literare. 
Cineastul n-a reușit să a- 
leagă un anumit aspect, 
pe care să-l dezvolte în 
toate implicațiile sale de 
profunzime. El se oprește, 
de pildă, asupra conflictu
lui de mentalități opunînd 
două tipuri de anchetatori
— unul dominat de dispreț 
față de demnitatea umană, 
și un altul mai subtil, mai 
modern, nu lipsit de finețe, 
care triumfă prin tact și in
teligență — dar confrun
tarea este de suprafață. 
Triumful inteligenței este 
doar afirmat, nu demon
strat în acțiune. Deci ne
convingător. Este vorba și 
despre o femeie, și despre 
logodnicul ei — fals impli
cați în crimă — personaje, 
destine, de asemenea, lăsa
te în suspensie, descrise ne
concludent. Există, în sfîr- 
șit, Paul — tînărul perso
naj menit să unifice dife
ritele întîmplări ale poves
tirii ; amestec ciudat de pu
ritate, de mitomanie, de 
candoare si frondă juvenilă, 
el trece ca o fantomă prin 
film, cuprins de un irezis
tibil delir verbal, cu referiri 
reale sau fanteziste la alte 
conflicte ; la alte perso
naje...

în acest context arbores
cent iși găsește anevoie loc

conflictul principal, cu sub
strat filozofic, dintre predi
catorul Arion, discipolul a- 
cestuia, Miloia, și lumea 
din jur. Autorul vrea să 
demonstreze că misticis
mul — încercarea de a-1 
propovădui astăzi, în lu
mea noastră, care nu-1 mai 
acceptă ca îir trecut — poa
te duce la consecințe mon
struoase, la crimă chiar. El 
creează personajul predica
torului, pentru a polemiza 
cu ideea falsă a adevărului 
absolut, cu concepția retro
gradă în virtutea căreia e- 
sențialul ar fi acest ade
văr abstract, nu viața, și 
pentru a reliefa — printr-un 
caz extrem — nocivitatea 
unul astfel de crez. în fana
tismul său morbid, Miloia,

i-ar fi permis autorului 
să fie mai sever în se
lectarea materialului li
terar și să valorifice mai 
pregnant în film suges
tiile esențiale ale cărții 
de la care a pornit. A- 
ceastă distanțare l-ar fi 
îndemnat, credem, să fie 
mai riguros și față de exi
gențele proprii cinemato
grafului. înlocuind stiloul 
cu aparatul de filmat, Ni
colae Breban mizează pe 
talentul său, pe simțul ar
tistic, pe intuiția și capa
citatea reală de a crea ca
ractere, de a investiga me
dii și psihologii, de a sur
prinde dramatic mișcarea 
ideilor. El observă cu ochi 
proaspăt peisajul și-i con
feră funcționalitate, creează

ecran ; monologurile lui 
Paul, de fapt divagațiile 
lui febrile, dezordonate, 
pe fundalul unor imagini 
neutre, de peisaj, sugerea
ză o eventuală posibilitate 
de îmbogățire a limbajului 
filmic. Demn de relevat și 
de analizat intr-un colocviu 
al criticii de specialitate, 
caracterul în acest sens ne
obișnuit al tratării cinema
tografice — aflat la gra
nița dintre spontaneitate și 
improvizație — estompează 
însă unele dintre calitățile 
filmului și se răsfrînge ne
gativ asupra dialogului 
dintre cineast și specta
tori.

Un obstacol 11 reprezin
tă caracterul complicat sl 
neclaritățile narațiunii, de-

armăturii profesionale (ur
mărirea în munți și mo
mentul uciderii cîinelui po
lițist, scena nocturnă de pe 
malul lacului etc.) Chiar o- 
riginalitățile de limbaj ar fi 
fost, poate, mai concluden
te, dacă s-ar fi dovedit în
tr-o mai mică măsură tri
butare literaturizării, ape
lului la unele episoade pa
razitare (secvența violu
lui, de pildă, care de 
altminteri este filmată cu 
o anume ostentație, de 
un gust dubios), și dacă 
ar fi fost grefate pe liniile 
de forță ale unei povestiri 
cinematografice dense, în
chegate, de o structură mo
dernă și cu aderență la 
spectatori.

în sala de cinema, mij-

„Printre colinele verzi"
adeptul lui Arion, îi su
primă, pentru a-i „purifi
ca", pe cei care nu gîndesc 
la fel, îl ucide chiar și pe 
predicator — din venera
ție, pentru a-1 elibera de 
erezia îndoielii. Din dez
baterea filozofică exis
tentă în carte, pe ecran 
rămin însă doar enunțul 
și manifestările exterioare 
ale dramei. Filmul nu izbu
tește să pună in evidență 
intenția de fond a autoru
lui, se dispersează în prea 
multe planuri insuficient 
adincite, în acțiuni paralele, 
anevoie de urmărit (și de 
descifrat) fără o raportare 
nemijlocită Ia romanul din 
care au fost extrase.

Poate că este prea mult 
a pretinde unui scriitor să 
se detașeze de romanul 
său, dar avem convingerea 
că o anumită distanțare

cronica filmului

secvențe ce dau Imaginea 
realului, cadre care su
gerează autenticitatea ob
servației sau Învederează 
calitatea de a gîndi sim
bolic situațiile, și, adeseori, 
personajele demonstrează 
știința regizorului de a 
pune în valoare resursele 
actoricești. Dar scriitorul a- 
bordează creația de film 
fără a se arăta preocupat 
excesiv de „specificul" ge
nului. El răstoarnă cu de
zinvoltură raportul tradi
țional dintre cuvînt și ima
gine, conferă textului un 
rol preponderent, uneori 
fără o sincronizare între ce 
se spune și ce se vede pe

curglnd din scenariu. Un 
altul — excesul de text, 
adeseori obositor. Apoi, sla
ba atenție acordată poten
țării cinematografice a idei
lor, asigurării ritmului 
dramatic, evitării unor lun
gimi. De bun augur, neali
nierea la (convențiile artei 
cinematografice ; soluțiile 
spontane, îndrăznețe nu pot 
fi identificate însă cu elu
darea unor legi pro
prii cinematografului, a- 
tît în planul alegerii mij
loacelor de expresie, cit 
și în realizarea unor sec
vențe concepute „clasic" și 
care fac să se simtă, cu a- 
tît mai mult, subaprecierea

loacele, construcția fil
mului șochează. Dar sur
prinde și ambiguitatea u- 
nor secvențe sau persona
je, și configurația pei
sajului uman — și este alt
ceva decît șocul artistic pe 
care-1 scontează orice crea
tor. Lumea filmului este, 
dominant, o lume de oa
meni tarați, fără o identi
tate și fără un Ideal —o lume 
poate „interesantă" în inde- 
ferentismul ei, dar, in ace
lași timp, lipsită de o de
terminare istorică și so
cială pe potriva unor 
atribute ale prezentului 
sugerate în decor. O lume 
cu personaje de tip „dosto- 
ievskian" — specifică unui 
univers închis. în această 
lume periferică se refugia
ză Paul — definit tocmai 
prin ambiguitate ; este un 
fel de comentator al „vieții 
barăcii", trăind prin ce

spune și nu prin ce face 
și intr-o nevoie aproape 
maladivă de a fabula con
tinuu. Personajul pare cu 
adevărat dezrădăcinat și de
concertează. chiar dacă este 
întruchipat de un bun ac
tor, Dan Nuțu. care în
fruntă printr-un joc nu
anțat și complex solicitările 
acestei partituri.

Evident, se poate apre
cia favorabil jocul unui ac
tor chiar dacă rolul e vul
nerabil, și se poate în- 
tîmpla ca un film sub 
multe raporturi discutabil 
să prilejuiască remarcabile 
performanțe actoricești. în 
cazul acestui film, regizorul
— avînd, ca scriitor, „pa
ternitatea" eroilor săi — îi 
definește exact, de la fizio
nomie pînă la amănuntele 
de interpretare, știind ce 
să ceară actorilor pe care 
i-a distribuit. Mircea Albu- 
lescu creează cu gravă mo
numentalitate tipul predi
catorului — sugerind con
tradicția lăuntrică a perso
najului, forța ascunsă sub 
aparența de blajinitate a 
lui Arion. Vasile Nițu- 
lescu are o compoziție cu 
totul deosebită în rolul lui 
Miloia — jucînd insinuant 
fățărnicia onctuoasă a ace
stui posedat, disimulînd cu 
subtilitate fanatismul de
mențial al ucigașului. Per
sonajele au un incontesta
bil relief, dar pe ecran in
fluența nefastă a lui Arion
— subliniată în dialog — 
nu rezultă și din acțiune ; 
de aceea, nesusținută cine
matografic, una din inten
țiile polemice ale filmului 
rămîne nedusă pînă la ca
păt. Același lucru se în- 
tîmplă și cu conflictul ca
re-1 opune locotenent-colo- 
nelului Voștinaru (o foarte 
bună creație a lui Ion Di- 
chiseanu) pe subofițerul 
Mateiaș (întruchipat cu fi
nețe și cu o inspirată eco

nomie de mijloace de Ion 
Caramitru, în limitele unui 
rol care, cu excepția sec
venței din gară sau a dia
logului cu Arion, nu oferă 
interpretului suficiente po
sibilități de desfășurare). 
Confruntarea se reduce aici, 
la dimensiunile unui caz 
particular și e dominată, do 
fapt, de personalitatea lui 
Voștinaru, mai puternic 
reliefată, chiar dacă nu el 
are ultimul cuvînt.

Ca film de debut, „Printre 
colinele verzi" are, așa cum 
am arătat, însușiri care 
merită toată atenția. Și a- 
dăugăm înalta calitate 
plastică a imaginii, rod 
al conlucrării regizorului cu 
un operator excelent : 
Aurel Kostrakiewici. Men
ționăm, apoi, valoarea ilus
trației muzicale — o nouă 
și convingătoare demonstra
ție a rarelor virtuți ale au
torului ei — compozitorul 
Tiberiu Olah. Dar chiar dacă 
apreciem ceea ce este eu 
adevărat refuz al rutinei, 
al absenței ideilor, sau ceea 
ce e tendință novatoare 
în filmul lui Nicoae Bre
ban, nu putem face abstrac
ție de ceea ce ni se pare 
neinspirat, ca idee sau ca 
rezolvare artistică, de ceea 
ce ni se pare neconvingă
tor. sau confuz, sau artifi
cial, după cum nu putem 
face abstracție de faptul că, 
în sala de cinematograf, 
„Printre colinele verzi" nu 
are ecou la public. Iar 
această realitate nu poate 
fi pusă exclusiv pe seama 
lipsei de receptivitate a 
spectatorilor... Iată o temă 
de meditație pentru cineast, 
pentru producător, ca și 
pentru comentatorii acestei 
realizări contradictorii. Te
ma unei meditații necesare 
și utile. în măsura în care 
sîntem de acord că, în ul
timă instanță, publicul este 
cel care validează opera 
de artă cinematografică.

D. COSTIN

PROGRAMUL I

*

I

I
I
î

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba maghiară. Din 
cuprins : • Actualități filmate
• Recital de poezie — interpre
tează actori de la Teatrul ma
ghiar de stat din Cluj. 18,30 La 
volan — emisiune pentru condu
cătorii auto • Pregătirea 
excursiei la sfîrșit de săptămînă 
O Buletin rutier • Cîteva su
gestii pentru excursiile din zilele 
de 1 și 2 mai. 18,50 Viața literară
• „Bluze albastre" și imperati
vele literaturii de actualitate. 
Participă : Radu Popescu și Geor
ge Ivașcu • Cronica literară : Ni
colae Balotă — „Labirint". Pre
zintă Gh. Achițel • Ion Pillat — 
80 de ani de la naștere. Evocare 
filmată de Marilena Rotaru, re
dactorul și prezentatorul emisiu
nii. 19,20 1001 de seri — emisiune 
pentru cei mici. 19,30 Telejurna
lul de seară. 20,00 50 de ani în 
50 de evocări. 20,20 România în 
lume (II). Film documentar de 
montaj în care vor fi evocate 
cele mai prestigioase prezențe 
culturale românești peste hotare. 
20,45 Planeta se grăbește — film 
documentar de montaj’. Scenariul 
și regia : Paul Anghel și Sergiu 
Verona. 21,20 Teledivertisment ’71 
cu Mihaela Mihai. își dau con
cursul : Clk Damaclian, Ovidiu 
Rend, Horia Moculescu, Gh. Că- ciuleanu, ------ ----- - ....
Mircea 
Toscani, 
prezentare Al. Mandy, 
de Anca Sandu. 
Japonia văzută 
rescu. 22,50 '
noapte.

sextetul 
Mihalache, 
Emil Hossu.

PROGRAMUL

„Cantabile", 
Smaranda 
Text de 
Emisiune 

Teleglob • 
Grigo- 
’ de

. 22.30
de loan 
Telejurnalul

II

*

*

*

*

î

j
20,00 Film artistic : „Depășirea" 

— o producție a studiourilor ita
liene. In rolurile principale : 
Vittorio Gassman, Catherine 
Spaak, 
Regia : 
TV. O 
Pasajul 
Rodica _ __________
Suteu. 22,00 Buletin de știri. Sport. 
22,10 Biblioteca pentru toți. Nico
lae Filimon (II). „Ciocoii vechi 
și noi", dramatizare de Anda Bol- 
dur. Prezintă prof. dr. doc. Al. 
Piru. Interpretează : Marcel An
ghelescu, Ștefan Bănică, Violeta 
Andrei, Ica Molin, Dan Tufaru, 
Constantin Guriță. Regia : Ștefan 
Traian Roman. Redactor : Mihae
la Macovei.

rolurile 
Gassman, 

Jean Louis Trintignant. 
’ 21,45 Reportaj

bucureșteană : 
Emisiune de 
șl Alexandru 

de știri. Sport.

Dino Risi. 
premieră 
subteran. 
Anghelescu
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Vizitele delegației
dunării Populare

a R. P. Bulgaria

în cursul dimineții membrii dele
gației Adunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria, condusă de acad, 
prof. Sava Ganovski, membru al C.C. 
al P.C.B., președintele Biroului Adu
nării Populare, a făcut o vizită la 
Palatul Marii Adunări Naționale, unda 
s-au întîlnit cu Ștefan Voitec, preșe
dintele Marii Adunări Naționale.

La întîlnire, care s-a desfășurat !n- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească, au 
luat parte membri ai Biroului Marii 
Adunări Naționale, președinți de co
misii permanente, deputați.

Au fost de față Spas Gospodov, 
ambasadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

în timpul discuției care a avut Ioe 
cu acest prilej a fost reliefată acti
vitatea celor două parlamente, a co
misiilor lor permanente, precum și 
rolul parlamentelor în ce privește 
asigurarea unui climat de colaborare 
și pace în Balcani și în lume. A fost 
subliniată, de asemenea, ideea reali
zării unei întîlniri a parlamentarilor 
europeni, importantă contribuție în 
vederea convocării Conferinței gene- 
ral-europene pentru securitate.

★
La amiază, membrii delegației 

Adunării Populare a Republicii Popu
lare Bulgaria, condusă de acad. prof. 
Sava Ganovski, au depus o coroană 
de flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

La solemnitate au luat parte 
Gybrgy Kovăcs și Gheorghe Necula, 
vicepreședinți ai Marii Adunări Na
ționale, Virgil Cazacu, secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., Dumitru Joița, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular al 
municipiului, președinți de comisii 
permanente ale M.A.N., deputați, ge
nerali și ofițeri superiori.

Au fost prezenți Spas Gospodov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
După-amiază, delegația Adunării 

Populare a R. P. Bulgaria, condusă 
de acad. prof. Sava Ganovski, a vi
zitat Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România.

Oaspeții au fost însoțiți de Gheor
ghe Necula, vicepreședinte al M.A.N., 
Constantin Scarlat. deputat în 
M.A.N., alte persoane oficiale, pre
cum și de ambasadorul R. P. Bulga
ria la București.

Membrii delegației au luat cunoș
tință de documentele și fotografiile 
care reflectă lupta poporului român 
pentru libertate, drepturi democrati
ce și progres social. La încheierea 
vizitei, oaspeții au semnat în cartea 
de aur a muzeului.

★
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec, a oferit miercuri un 
dineu în onoarea delegației Adunării 
f rulare a Republicii Populare Bul- 
1 *ria, condusă de acad. prof. Sava 
Ganovski.

Au luat parte Mihai Dalea, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Comisiei pentru politică externă a 
M.A.N. Gyorgy Kovacs, Ilie Murgu- 
lescu și Gheorghe Necula, vicepre
ședinți ai M.A.N., Ilie Radulescu, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., membri 
ai C.C. al P.C.R., al Consiliului de

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Cele opt formații rămase în lupta 
pentru titlul de cîștigătoare a „Cu
pei României'* s-au întîlnit ieri după 
amiază in meciurile-tur. Ineditul a- 
cestei părți finale a popularei com
petiții fotbalistice constă în faptul 
că în „sferturi" se întrec patru echi
pe de divizie A și tot atîtea de divi
zie B. Rezultatele de ieri însă anti
cipează echipele semifinaliste, pen
tru că învingătorii au reușit scoruri 
care în mod practic îi pun la adă
post de orice surprize în partidele 
retur (2 iunie) ; beneficiarele celor 
trei victorii pe teren propriu (echi
pele bucureștene Dinamo, Steaua și 
Metalul) și a singurei victorii în 
deplasare (Universitatea Cluj) au 
toate șansele să considere că au mai 
făcut un pas către finalul „Cupei".

DINAMO — PROGRESUL BRĂ
ILA 4—1 (3—0). — O victorie fără 
probleme a dinamoviștilor, care — 
deși au prezentat o formație oarecum 
inedită : Constantinescu — Ștefan 
(Dobrău), Nunweiller III, Sandu Ga
briel, Deleanu (Ștefan) — Mustețea, 
Nunweiller VI — Lucescu, Doru Po
pescu (Nuțu), Moldovan. Haidu — 
nu au avut practic de întîmpinat 
nici o rezistență din partea fotbaliș
tilor brăileni. Au marcat, în ordine, 
Doru Popescu (min. 11), Radu Nun
weiller (min. 22 — la o fază excelen
tă creată de Lucescu), din nou 
Doru Popescu (min. 37 — șutul aces
tuia a fost de fapt o simplă formali
tate, căci Moldovan și Nunweiller 
VI au depus eforturile necesare pen
tru a face mat Întreaga apărare a 

Btat, Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, pre
ședinți ai unor comisii permanente 
și secretari ai M.A.N., deputați, aca
demicieni și alte persoane oficiale.

A participat Spas Gospodov, am
basadorul Republicii Populare Bul
garia la București.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, președintele Marii Adunări 
Naționale șl președintele Biroului 
Adunării Populare a Republicii Popu
lare Bulgaria au rostit toasturi.

După ce a relevat că vizitele re
ciproce ale parlamentarilor din cele 
două țări se încadrează armonios în 
evoluția mereu ascendentă a rela
țiilor frățești de colaborare multi
laterală între România și Bulgaria, 
tovarășul Ștefan Voitec a spus : în 
anii construcției socialiste, relațiile 
româno-bulgare s-au ridicat pe o 
treaptă superioară, cele două po
poare fiind astăzi și mai puternic 
unite prin comunitatea orînduirii so
ciale, prin ideologia marxist-leni- 
nistă, prin țelurile luptei pentru 
triumful socialismului și comunismu
lui, pentru apărarea cauzei păcii. Un 
rol important în adîncirea acestor re
lații l-au avut întâlnirile dintre con
ducerile noastre de partid și de stat, 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, care au dat o nouă 
și puternică expresie solidarității fră
țești dintre cele două partide și țări.

In încheiere, tovarășul Ștefan 
Voitec a toastat în sănătatea tova
rășului Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.B., președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
a tovarășului Gheorghi Traikov, pre- 
Îiedintele Prezidiului Adunării Popu- 
are, în sănătatea oaspeților, pentru 

prietenia de nezdruncinat și colabo
rarea frățească dintre țările și po-, 
poarele român și bulgar, pentru uni
tatea țărilor socialiste, pentru pace 
în lumea întreagă.

în toastul său, acad. prof. Sava 
Ganovski a relevat că prietenia din
tre România și Bulgaria se îmbogă
țește continuu în anii de după eli
berarea celor două popoare de ex
ploatarea capitalistă, odată cu dez
voltarea construcției socialiste în cele 
două țări. Această prietenie, a ară
tat vorbitorul, servește unității țâri
lor socialiste, prieteniei popoarelor 
din Balcani, destinderii încordării in 
Europa, luptei antiimperialiste, întă
ririi păcii în întreaga lume.

Relevînd că popoarele noastre au 
trăit vecine sute de ani în înțelegere, 
vorbitorul a arătat că, astăzi, cînd 
ele sînt la putere și și-au luat soarta 
în mîinile lor, prietenia bulgaro- 
română este și va fi o parte de ne
despărțit a oonstrucției socialiste. 
Tratatul semnat între cele două state 
exprimă ideile, simțămintele, intere
sele popoarelor noastre.

în încheiere, președintele Biroului 
Adunării Populare a R. P. Bulgaria 
a toastat în sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Romăji, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, în sănă
tatea tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, în sănătatea celor prezenți, 
pentru prietenie și pace, pentru suc
cesele popoarelor român și bulgar.

(Agerpres)

IERI, ÎN CUPA
oaspeților), Turcu (min. 63 — șutul 
brăileanului a fost destul de slab ; 
portarul dinamovist a scăpat totuși 
mingea în plasă) și Moldovan (min. 
68 — șut puternic din afara careului).

STEAUA — CR1ȘUL 5—0 (2—0). — 
De la începutul meciului s-a văzut 
că nu poate exista alt cîștigător de- 
cît Steaua. Cu un gol înscris în pri
mele minute (Tătaru — min. 8) și 
cu un altul către pauză (același 
Tătaru — min. 42), bucureștenii s-au 
distanțat net în repriza secundă, 
vervei înaintașilor adăugîndu-se. toc
mai în momentele de finalizare, 
...greșelile flagrante de apărare ale 
echipei orădene. Golurile marcate în 
repriza a doua au avut ca autori pe 
Dumitriu III (min. 47 — intervenție 
cu capul la o minge greu respinsă de 
portarul Catena pe șutul lui Iordâ- 
nescu), Sătmăreanu I (min. 82) și 
Aelenei (min. 84 — după o combina
ție cu Iordănescu).

METALUL — C.F.R. TIMIȘOARA 
4—0 (2—0). — Divizionara B Metalul 
București a produs de fapt surpriza 
sferturilor de finală ; a învins — și 
la un scor ce scutește de orice co
mentarii — o echipă din prima divi
zie a campionatului. Este adevărat, 
C.F.R. Timișoara deține „lanterna 
roșie" și aproape sigur va retrogra
da. dar aceasta nu micșorează din 
meritele învingătorilor. Georgescu 
(in min. 21), Roman (min. 33). fun
dașul Cojocaru (min. 52, cu un șut 
de la circa 40 m) și Iancu (min. 90) 
sînt autorii golurilor.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — U-

Ședința Comitetului de conducere 
al Grupului Român al Uniunii

interparlamentare
Miercuri, 28 aprilie a.c., a avut loc; 

la Palatul Marii Adunări Naționale, 
ședința Comitetului de conducere al 
Grupului român al Uniunii interparla
mentare.

Cu acest prilej, deputatul Mihail 
Levente, președintele grupului, a pre
zentat o dare de seamă asupra lucră
rilor Sesiunii interparlamentare care

Depunerea unor coroane de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea poporului 

și a patriei, pentru socialism
în cursul dimineții de miercuri, noii 

ambasadori ai Republicii Chile — Ju
lio Homero Luciano Ruiz de Loizaga, 
și Republicii Peru — Mariano Paga- 
dor Puente, acreditați în Republica

LISTA DE C1ȘTIGURI IN EXCURSII
LA DEPUNERILE PE LIBRETELE DE ECONOMII PENTRU TURISM 

TRAGEREA LA SORȚI PE TRIMESTRUL I 1971

Nr. 
crt.

Specificarea Nr. libretului 
cîștigător

VALOAREA ClȘTIGULUI 
(în lei)

cîștigurilor lr excursii
parțială totală

I — Excursii organizate

1 — Excursie la PARIS 459-1-1143 10 000
2 »» ,» >» 424-153-2 10 000
3 • M 416-1-251 10 000
4 »» » »> 443-209-36 10 000
5 r* » »» 459-205-268 10 000
6 M >♦ W 459-1-1480 10 000
7 rt ♦ r» 462-1-472 10 000
8 >» ♦ »» 459-1-13 10 000
9 »> » »» 464-202-57 10 000

10 461-205-302 10 000 100 000
— Excursie în ITALIA

11 403-1-63 9 500
12 458-214-24 9 500
13 466-1-119 9 500
14 462-202-26 9 500
15 459-1-1933 9 500
16 460-202-312 9 500
17 459-1-1788 9 500
18 461-208-478 9 500
19 433-201-50 9 500
20 461-208-419 9 500
21 »» »» 437-1-43 9 500 104 500

II — Excursii individuale

22 — Excursie individuală 461-205-291 8 000
23 415-1-124 6 000
24 459-205-241 6 000
25 458-204-5 6 000
26 412-202-15 6 000
27 418-1-9 6 000
28 443-1-295 6 000
29 459-1-1557 6 000
30 466-1-599 6 000
31 435-1-321 6 000
32 409-1-407 6 000
33 422-123-9 6 000
34 416-1-87 6 000
35 424-1-147 6 000
36 427-235-15 6 000
37 446-1-53 6 000
38 423-537-5 6 000
39 „ *■' '■ 'rv'. 452-1,236 6 000
40 431-103-327 6 000
41 461-205-586 6 000
42 466-1-552 6 000
43 434-103-660 6 000
44 459-1-651 6 000
45 464-202-46 6 000
46 460-206-357 6 000
47 426-1-16 6 000 156 000

47 cîștiguri în valoare totală de lei 360 500

Titularii libretelor de economii 
pentru turism ieșite cîștigătoare au 
obligația să se prezinte în termen 
de cel mult 30 zile de la data tra
gerii la sorți la filiala C.E.C. înscri
să în libret, pentru a întocmi for
mele necesare efectuării excursiei 
organizate. Cîștigătorii excursiilor 
individuale se vor putea prezenta la 
filiala C.E.C. și după expirarea ce
lor 30 zile de la data tragerii la 
sorți, însă valuta pentru excursie o 
primesc numai dacă efectuează 
excursia cîștigată în termen de un 
an de la data tragerii la sorți.

Trecerea de la o excursie organi
zată la o altă excursie organizată sau 
la o excursie individuală, precum și 
trecerea de la o excursie individuală 
la o excursie organizată se poale 
face numai cu acordul prealabil al 
Casei de Economii și Consemnațiuni.

Cîștigătorii de excursii individuale 
care solicită excursii organizate au 
obligația să se prezinte în termen de 
30 zile de la data tragerii la sorți la 
filiala C.E.C. înscrisă în libret, su- 
portînd eventualele diferențe dintre 
costul excursiei cîștigate și cel al 
excursiei pe care o solicită.

ROMÂNIEI
NIVERSITATEA CLUJ 1—3 (1—0).
— Din Timișoara, corespondentul 
nostru, Cezar Ioana, ne-a relatat te
lefonic că. în ciuda timpului ploios 
și chiar friguros, întîlnirea Politeh
nica — „U“ Cluj a atras în tribu
nele marelui stadion „1 Mai" peste 
5 000 de spectatori — de fapt o în
focată galerie timișoreană care și-a 
încurajat frenetic echipa favorită, 
exact pînă în momentul în care 
...și-a dat seama de neputința ei. 
Partida a început cu atacuri intr-un 
singur sens : poarta clujenilor. Dar, 
superioritatea evidentă a dominării 
timișorene nu s-a concretizat decît 
printr-un gol înscris în minutul 15 
de către Kun. După pauză, pe teren 
apar două echipe complet schimbate: 
Politehnica Timișoara, care abia se 
mai ține pe picioare (dăduse totul 
în prima repriză) și Universitatea 
Cluj, o formație calmă, lucidă, care 
înscrie două goluri prin Adam (min. 
65), Mocanu (min. 70) și beneficiază 
de un al treilea, Arnăutu — autogol 
(min. 84).

★
• Pe stadionul din Craiova a avut 

loc ieri meciul amical de fotbal din
tre formațiile Universitatea din loca
litate și Botev Vrața (Bulgaria). „Jo
cul — ne-a comunicat coresponden
tul nostru Nistor Țuicu — s-a în
cheiat cu victoria la limită a craio- 
venilor : 2—1. De reținut că scorul 
a fost deschis de oaspeți, prin Iorda- 
nov (min. 30). Pentru Universitatea 
a înscris : Țarălungă (min. 35) și 
Donose (min. 89)“. 

a avut loc la Caracas între 12 și 18 
aprilie 1971.

Comitetul a aprobat activitatea de
legației române la această reuniune 
și a stabilit măsuri privind activita
tea viitoare a grupului, pregătirea 
participării sale la conferința de la 
Paris a Uniunii interparlamentare.

(Agerpres)

Socialistă România, au depus coroane 
de flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

(Agerpres)

Atît la excursiile organizate cît și 
la excursiile individuale, în locul ti
tularului libretului ieșit cîștigător, 
poate beneficia de excursie soțul, 
soția sau unul dintre copiii minori 
ai acestuia, iar in cazul titularului 
minor, unul dintre părinți.

La o tragere la sorți, un libret de 
economii pențru turism poate obține 
numai un singur cîștig.

într-o perioadă de un an, fiecare 
titular de libret poate beneficia de 
o singură excursie ; celelalte cîști- 
guri obținute se achită în numerar.

Cîștigătorii de excursii organizate 
care nu se prezintă în termen de 30 
de zile de la data tragerii la sorți 
la filiala C.E.C. înscrisă în libret și 
cîștigătorii de excursii individuale 
care nu efectuează excursia cîștigată 
în termen de un an de la data tra
gerii la sorți sau nu au obținut în 
acest termen viza de plecare în străi
nătate de la organele de resort, pri
mesc cîștigurile în numerar.

în valoarea cîștigurilor este cu
prinsă și suma de 3 000 Iei reprezen- 
tînd contribuția cîștigătorilor.

SURPRIZĂ ÎN „CUPA 
CAMPIONILOR EUROPENI"

• Panathinaikos — in finală !
Peste 25 000 de spectatori au ur

mărit la Atena meciul retur dintre 
echipele Panathinaikos și Steaua 
Roșie Belgrad din semifinalele „Cu
pei campionilor europeni". Jucînd 
excelent, fotbaliștii greci au obținut 
o nesperată victorie cu scorul de 
3—0 (1—0). în primul meci cîștiga- 
seră cu 4—1 fotbaliștii iugoslavi. 
Conform regulamentului, echipa Pa
nathinaikos a obținut calificarea, în- 
trucît golul ei înscris în deplasare 
contează dublu. Cele trei puncte în 
partida de ieri au fost realizate de 
Antoni ades (min. 1 și 55) și Kamaras 
(min. 74).

În cîteva rînduii
TENIS. — Disputată timp de trei 

zile la Newton (Massachusetts), întil- 
nirea amicală de tenis dintre echipele 
S.U.A. și Australiei s-a încheiat cu 
victoria sportivilor americani cu sco
rul de 4—2. în ultimele două partide 
de simplu John Newcombe l-a învins 
cu 6—4, 3—6, 6—3 pe Arthur Ashe, iar 
Dennis Ralston a dispus cu 6—1, 
6—7, 7—6 de Roy Emerson.

HOCHEI PE GHEAȚA. - într-un 
meci contînd pentru campionatul 
unional de hochei pe gheață, echipa 
Aripile Sovietelor Moscova a obți
nut o surprinzătoare victorie cu sco
rul de 5—1 (2—1, 2—0, 1—0), în fața 
formației Dinamo Moscova.

Cronica zilei
în zilele de 27 și 28 aprilie ne-au 

vizitat țara Robert H. Finch și Do
nald Rumsfeld, consilieri ai preșe
dintelui S.U.A., Richard Nixon.

Oaspeții au fost primiți de dr. Dan 
Enăchescu, ministrul sănătății. în 
cursul întrevederii au fost discutate 
probleme legate de instruirea medi
cală și de acordarea asistenței sani
tare în cele două țări. Consilierii a- 
mericani au vizitat moderna policli
nică Vjtan din Capitală.

în cinstea oaspeților, ambasadorul 
S.U.A. la București, Leonard Meeker, 
a oferit un dineu.

★
La Ambasada R. P. Polone din 

București a avut loc miercuri la a- 
miază o întîlnire prietenească în ca
drul căreia ambasadorul Jaromir 
Ocheduszko a înmînat tovarășilor 
Stan Velea și Telemac Dan insigna 
„Pentru merite în răspîndirea cultu
rii polone".

★
Cu ocazia Zilei independenței Is

raelului, Raphael Benshalom, amba
sadorul acestei țări la București, a 
oferit miercuri după-amiază o recep
ție în saloanele ambasadei.

Au luat pacte Nicolae Nicolae, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior, Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, Mi
ron Nicolescu, președintele Academi
ei Republicii Socialiste România, 
Mihnea Gheorghiu, prim-vicepreșe- 
dinte al Institutului Român pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea, 
membri ai conducerii unor instituții 
centrale, oameni de știință și cultură.

★
între 26 și 28 aprilie s-au desfășu

rat la București lucrările celei de-a 
2-a sesiuni a Comisiei mixte româno- 
finlandeze de cooperare economică, 
Industrială și tehnică.

în încheierea lucrărilor a fost sem
nat un protocol. La solemnitate au 
participat Mircea Bădică, secretar 
general în Ministerul Comerțului 
Exterior, alți membri ai conducerii 
ministerului, precum și Kaario Veikko 
Makela, ambasadorul Finlandei la 
București, și membri al ambasadei.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Olan

dei, la Casa de cultură a I.R.R.C.S., a 
avut loc miercuri după-amiază o 
seară culturală, organizată de Insti
tutul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea. Manifestarea a fost 
deschisă de Octav Livezeanu, vice
președinte al I.R.R.C.S., după care 
Cornel Piloff, redactor-șef adjunct 
al ziarului „Munca", a împărtășit im
presii dintr-o călătorie

LISTA DE CÎSTIGURI C.E.C. 
ÎN AUTOTURISME

TRIMESTRUL I 1971
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului

I Nr. 
crt.

Numărul 
libretului

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului

1 Nr. 
| crt.

Numărul 
libretului

Cite un autoturism 79 712—208—217 172 732—1—21172 265 736—279—2624
DACIA 1300 în valoare de 80 755—201—1333 173 721—112—105 266 741—1—11045

4»: 1’4 3 X. -.îi ... 70 000 lei 81 752—1—17526 174 709—1—23260 267 745—2—8238
82 711—201—108 175 709—1—461.89 268 743—1—16065
83 739—1—2737 176 709—218—1384 269 743—1—37618

1 727—1—23215 84 731—103—10009 177 721—1—3046 270 743—211—88
2 702—1—11090 85 731—106—20286 178 710—1—4820 271 755—202—437
3 727—1—15369 86 761—205—17537 179 733—201—6560 272 752—1—6866
4 702—206—391 87 761—208—25382 180 715—1—5899 273 752—202—2503
5 703—202—2812 88 766—1—15088 181 715—1—45603 274 739—203—75
6 750—211—4548 89 762—1—18724 182 715—1—61321 275 723—201—1179
7 748—1—7145 90 762—210—4520 183 754—1—10405 276 731—106—14203
8 731—106—17257 91 734—103—27111 184 716—1—15240 277 761—205—10371
9 711—203—1940 92 764—1—4838 185 716—215—1079 278 761—208—21650

10 713—213—9 93 764—208—6498 186 736—210—1252 279 766—1—4322
11 714—1—1281 94 759—1—52941 187 717—1—17645 280 762—1—12832
12 736—212—12849 95 759—1—79762 188 713—101—916 281 762—201—1417796 759—1—95275 189 714—124—41 282 734—103—2319997 738—103—12526 190 719—1—4739 283 763—201—384598 760—1—27350 191 719—203—1124 284 764—206—556099 760—206—12648 192 727—1—9565 285 759—1—43275Cîte un autoturism 100 760—201—5351 193 722—201—672 286 759—1—75250

DACIA 1100 101 712—1—2340 194 741—201—11180 287 759—1—92565
în valoare de 55 000 lei 102 701—203—3854 195 754—207—361 288 738—103—807

103 701—141—1142 196 750—1—20306 289 760—1—20321
702—1—27173 197 734—1—8661 290 760—206—6767

105 713—1—3290 198 702—617—47 291 760—209—2423
13 752—1—27838 106 735—1—16347 199 736—269—751 292 765—1—835114 709—1—34299 107 703—201—213 200 736—1—31620 293 743—1—1128315 713—194—338 108 706—219—62 201 736—212—11900 294 701—1—4006
16 734—103—7455 109 732—1—27711 202 741—1—7310 295 702—1—11037
17 715—1—24189 110 709—1—5601 203 745—2—4080 296 702—1—30555
18 717—1—26687 111 709—1—37702 204 743—1—6111 297 702—108—172919 727—1—14146 112 709—208—2940 205 743—1—34155 298 703—1—958
20 755—210—270 113 724—104—10563 206 743—209—1910 299 703—818—104
21 707—1—1914 114 708—1—8167 207 747—1—7965 300 732—1—13933
22 711—102—1951 115 710—275—64 208 727—137—2767 301 705—1—2291
23 738—103—7795 116 710—113—6901 209 752—1—27433 302 709—1—18569
24 743—1—36632 117 715—1—30381 210 704—25—482 303 709—1—41912
25 706—201—2162 118 715—1—53448 211 723—1—4388 304 709—216—1190
26 734—1—4296 119 718—1—4202 212 731—103—22043 305 724—104—1491327 752—220—307 120 711—102—6780 213 731—111—8333 306 708—209—3150
28 759—1—95785 121 716—1—24798 214 761—208—15336 307 728—201—2239
29 722—1—1280 122 742—1—2339 215 762—207—9586 308 710—120—337030 743—1—3845 123 748—204—1079 216 733—110—260 309 715—1—38384
31 716—1—23968 124 717—1—25049 217 762—201—9217 310 715—1—5755732 702—552—33 125 724—1—1277 218 734—103—16648 311 754—1—312033 763—1—9325 12b 730—201—1191 219 763—1—11331 312 711—506—25834 764—206—4019 127 719—201—1439 220 764—203—5770 313 716—1—2856935 724—104—1230 128 716—112—118 221 759—1—31561 314 724—601—164836 766—1—18887 129 727—1—18578 222 759—1—69651 315 717—1—546437 709—201—1100 130 763—211—92 223 759—1—89199 316 717—1—2804838 701—203—4175 131 744—203—255 224 759—205—7047 317 724—1—940439 701—142—201 132 718—137—154 225 760—1—5528 318 731—1—116740 • 702—1—27541 133 750—211—5918 226 760—1—36773 319 719—201—858441 713—1—3696 134 740—1—1714 227 760—208—3788 320 707—204—6342 735—1—16634 135 736—202—1400 228 760—202—10935 321 727—1—2245743 703—201—801 136 736—1—16465 229 759—1—27858 322 741—201—522944 732—1—706 137 736—1—37963 230 701—201—2551 323 756—1—361845 732—1—28004 138 704—804—85 231 702—1—24141 324 750—1—1299846 709—1—7106 139 706—721—387 232 752—205—993 325 706—201—256847 709—1—38153 140 723—102—2113 233 735—1—13427 326 740—1—699748 709—208—3244 141 743—1—22263 234 703—1—14321 327 736—202—813449 724—104—11085 142 743—1—40339 235 758—213—493 328 730—1—2501650- 708—1—8559 143 712—202—879 236 732—1—25148 329 736—212—476151 709—618—54 144 755—201—490 237 707—1—2719 330 704—523—174552 710—118—45 145 752—1—16597 238 709—1—33768 331 758—1—175953 715—1—31369 146 713—520—48 239 709—201—1138 332 723—103—437854 715—1—53819 147 739—1—2103 240 724—104—4351 333 743—1—2842955 718—1—4495 148 731—103—8474 241 708—1—4459 334 743—202—32755 711—102—7099 149 731—106—19800 242 710—1—8972 335 747—1—656
57 716—1—25151 150 761—205—16938 243 710—113—1763 336 728—1—305858 742—1—2987 151 761—208—25083 244 715—1—21555 337 752—1—2274859 748—253—151 152 766—1—14180 245 715—1—50068 338 753—1—3635
60 717—1—25387 153 762—1—18250 246 715—207—1321 339 739—206—73961 724—1—3049 154 762—210—3170 247 711—102—2221 340 731—103—1722262 730—201—1580 155 734—103—26751 248 716—1—21226 341 731—106—2384863 719—201—2940 156 764—1—3015 249 716—203—558 342 761—205—2144764 711-203-276 157 764—208—6151 250 748—1—5966 343 761—201—417865 727—1—19016 158 759—1—52042 251 717—1—22113 344 766—1—1997966 764—257—26 159 759—1—79319 252 713—102—5788 345 762—1—2267967 • 744—203—659 160 759—1—94960 253 749—1—5147 346 762—210—974468 718—519—177 161 738—103—11882 254 719—1—9509 347 763—1—67269 750—211—6253 162 760—1—26611 255 719—203—7250 348 764—1—1165170 740—1—2544 163 760—206—12234 256 727—1—15072 349 759—1—929271 736—202—3024 164 760—201—4357 257 759—214—89 350 759—i—6067772 736—1—17383 165 765—201—541 258 741—212—4459 351 759—1—8397973 736—1—38263 166 718—615—290 259 745-1—1614 352 759—1—97851
74 758—201—930 167 702—1—19688 260 750—211—2730 353 738—103—1640275 706—725—136 168 702—218—2391 261 734—1—12166 354 760—1—3224876 723—102—2772 169 735—1—8678 262 746—1—4049 355 760—207—409477 743—1—22965 170 703—1—10795 263 736—1—5507 356 760—202—240978 743—1—40613 171 732-204-781 264 736—1—35315 357 764—206—1718

Cîștigătorilor care nu se prezintă 
la filialele C.E.C. în termen de 30 
zile de la data tragerii li se vor plăti 
cîștigurile în numerar (valoarea au
toturismului mai puțin contribuția de 
5 000 lei).

Fiecare titular de libret poate be
neficia într-o perioadă de un an de

Ședința Comisiei pentru 
politică externă 

a Marii Adunări Naționale
Ieri, Comisia pentru politică ex

ternă a Marii Adunări Naționale s-a 
întrunit în ședință de lucru, sub pre
ședinția tovarășului Mihai Dalea, pre
ședintele comisiei.

Din însărcinarea Consiliului do 
Stat, comisia a analizat proiectul de 
Decret pentru aderarea Republicii 
Socialiste România la Tratatul asu
pra Antarcticei, precum și proiectul 
de Decret privind ratificarea Conven
ției consulare dintre Republica So
cialistă România și Republica Aus
tria.

DECLARAȚIA
Comisiei pentru politică externă a Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România în legătură cu pro
gramul de unificare pașnică a Coreei, adoptat de Adu

narea Populară Supremă a R. P. D. Coreene

Opinia publică din România a 
luat cunoștință cu viu interes de 
programul privind unificarea pașnică, 
democratică și independentă a Coreei, 
adoptat de Adunarea Populară Su
premă a R.P.D. Coreene, întrunită 
în cea de-a cincea sesiune a celei 
de-a patra legislaturi.

Comisia pentru politică externă a 
Marii Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România salută și sprijină 
propunerile constructive ale R.P.D. 
Coreene de reunificare a Coreei. 
Realizarea acestor propuneri cores
punde intereselor vitale ale poporu
lui coreean, constituind, în același 
timp, o contribuție la cauza securi
tății și păcii în Extremul Orient și în 
întreaga lume.

în legătură cu aceasta. Comisia 

un singur cîștig în autoturism, cele
lalte cîștiguri se plătesc în numerar. 
Tot în numerar se achită cîștigurile 
titularilor care și-au cumpărat auto
turisme pe bază de depuneri la C.E.C. 
în cursul anului premergător tragerii 
la sorți.

Cîștigătorii de autoturisme înscriși

Din partea Ministerului de Externe, 
cele două documente au fost prezen
tate de tovarășul Petru Burlacu, ad
junct al ministrului. Comisia a avizat 
favorabil proiectele de decret supuse 
dezbaterii.

La punctul următor al ordinii do 
zi, comisia pentru politică externă 
a M.A.N. a adoptat o declarație pri
vitoare la programul de unificare 
pașnică a Coreei, adoptat de recenta 
sesiune a Adunării Populara Su
preme a R.P.D. Coreene.

reafirmă poziția României, care, în 
repetate rînduri, s-a pronunțat cu 
hotărîre pentru retragerea trupelor 
americane din Coreea de sud, pen
tru respectarea dreptului poporului 
coreean de a decide singur asupra 
destinelor sale, fără nici un amestec 
din afară, în conformitate cu voința 
și aspirațiile naționale.

Ferm atașat idealurilor de liber
tate și progres ale popoarelor, po
porul român subliniază și cu acest 
prilej profunda solidaritate cu po
porul coreean, sprijină activ și con
secvent lupta sa Împotriva imperia
lismului. cauza sa dreaptă — năzuin
ța de a trăi liber și independent, 
într-o patrie unită, democratică și 
prosperă.

pentru procurare de autoturisme, in 
cazul în care . doresc să primească 
autoturismul cîștigat. vor renunța in 
prealabil, pe bază de cerere, la 
procurarea autoturismului prin C.E.C., 
în caz contrar cîștigul se achită in 
numerar.
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viața internațională
IN SPRIJINUL 

UNEI CONFERINȚE 
ÎN PROBLEMELE 

SECURITĂȚII EUROPENE 
REUNIUNEA ȚĂRILOR

MEMBRE ALE CONSILIULUI 
NORDIC

STOCKHOLM 28 (Agerpres). — La 
Stockholm s-a încheiat conferința 
bianuală a țărilor membre ale Consi
liului Nordic, la care au participat 
miniștrii de externe ai Suediei, Da
nemarcei, Norvegiei, Finlandei și 
Islandei.

în comunicatul dat publicității la 
încheierea conferinței se reafirmă 
adeziunea guvernelor celor cinci țări 
nordice față de memorandumul pre
zentat Ia 10 mai 1969 de guvernul 
finlandez in legătură cu convocarea 
unei conferințe in problemele secu
rității europene. De asemenea, în co
municat se subliniază necesitatea 
continuării politicii de destindere. 
Participanții Ia conferință au expri
mat, în numele guvernelor lor, spri
jinul față de recunoașterea dreptu
rilor legitime ale K. P. Chineze la 
O.N.U. Comunicatul relevă, de ase
menea, necesitatea soluționării crizei 
din Orientul Apropiat, pe baza re
zoluției Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967. în ce privește situa
ția din Indochina, miniștrii de exter
ne ai țărilor nordice au subliniat că 
„numai o soluție politică, bazată pe 
dreptul tuturor popoarelor la inde
pendență, poate aduce Indochinei 
pace, stabilitate și reconstrucție".

Acțiuni 
greviste 
în Italia

ROMA 28. — Corespondentul Ager
pres transmite : Aproximativ 2 mi
lioane de oameni ai muncii din Italia 
au participat miercuri la o serie de 
acțiuni revendicative cu caracter eco
nomic și social. Cel 186 000 de sala- 
riați de la uzinele FIAT au încetat 
luciul pentru 24 de ore. De asemenea, 
au intrat in grevă, pentru o perioadă 
similară, 50 000 de muncitori de la 
Concernul Montecatini-Edison, iar 
personalul din transporturile ferovia
re naționale a întrerupt lucrul pentru 
90 de minute. Totodată, peste 1,1 mi
lioane de magazine mijlocii și mici, 
cafenele și restaurante au fost în
chise miercuri.

VIENA

Negocierile S.A.L.T.
VIENA 28 (Agerpres). — La sediul 

ambasadei S.U.A. din Viena s-a des
fășurat miercuri cea de-a zecea în- 
tîlnire din cadrul actualei runde a 
negocierilor soviete—americane pri
vind limitarea înarmărilor strategice 
(S.A.L.T.). Următoarea întîlnire a 
fost stabilită pentru vineri, la amba
sada sovietică.

DUPĂ REUNIUNEA O. S. A. DE LA ȘAN JOSE

RELAȚIILE INTERAMERICANE
SUB SEMNUL RECONSIDERĂRILOR
Recent încheiată, reuniunea Adu

nării Generale Interamericane, forul 
cel mai înalt al Organizației Statelor 
Americane (O.S.A..), care s-a desfă
șurat la San Jose (Costa Rica), a ofe
rit prilejul unei examinări a rela
țiilor dintre statele membre ale aces
tei organizații.

Lucrările reuniunii au stat, in mod 
indiscutabil, sub semnul eforturilor 
țărilor latino-americane, pe de o par
te, de a impulsiona ritmul dezvoltă
rii lor economice iar, pe de alta, de a 
trata, de pe platforma apărării inte
reselor naționale, raporturile comer
ciale și financiare cu Statele Unite. 
Reprezintă sau nu O.S.A. un cadru 
instituțional receptiv la aceste pre-, 
ocupări vitale pentru țările latino- 
americane 1 — aceasta a fost princi
pala temă care a dominat lucrările 
conferinței de la San Jose.

Se știe că timp de aproape două 
decenii O.S.A. a acționat ca un in
strument al hegemonismului nord- 
american pe continentul din sud, ca 
un mecanism represiv care a girat 
intervenții militare camuflate sau fă
țișe (Guatemala — 1954, Republica 
Dominicană — 1965) și a forțat de
cizii potrivnice intereselor țărilor 
membre ale organizației. In ultimii 
ani, transformările revoluționare din 
mai multe țări latino-americane ca 
Peru, Bolivia și cu deosebire Chile, 
au dat insă contururi noi fizionomiei 
relațiilor inter-continentale. Încă de 
la conferința din 1969 de la Via del 
Mar. cînd s-a parafat cunoscutul me
morandum prin care se cerea State
lor Unite să așeze pe baze mai echi
tabile relațiile economice și financiare 
cu continentul sudamerican, a fost 
afirmat cu putere dreptul suveran al 
fiecărei națiuni de a decide, fără 
imixtiuni din afară, asupra modului 
de utilizare a resurselor naturale ce-i 
aparțin. In lumina acestei concepții, 
in ultima vreme, în rindul multor 
țări latino-americane și-a făcut tot 
mai pregnant loc convingerea că și 
instituțiile Interamericane trebuie să 
aibă ca obiectiv prioritar sprijinirea

GENEVA

LUCRĂRILE COMITETULUI

PENTRU DEZARMARE
GENEVA 28 (Agerpres). — în con

tinuarea lucrărilor Comitetului pen
tru dezarmare de la Geneva au luat 
cuvîntul reprezentanții U.R.S.S. și 
Iugoslaviei, care și-au consacrat in
tervențiile problemei interzicerii ar
melor chimice și biologice.

Subliniind valoarea pe care o ara 
noua propunere a țărilor socialiste 
pentru progresul tratativelor în ve
derea prohibirii tuturor mijloacelor 
de luptă chimice, bacteriologice și 
biologice, delegatul sovietic, A. Ros- 
cin, a arătat că încheierea unui acord 
de interzicere a armelor biologice ar 
face posibilă concentrarea eforturilor 
asupra prohibirii armelor chimice, în 
legătură cu care a propus purtarea

DESCHIDEREA SESIUNII CE.P.A.L

„Progresul popoarelor 
nu poate fi împiedicat 

prin amenințarea cu forța" 
CUVINTAREA PREȘEDINTELUI SALVADOR ALLENDE

SANTIAGO DE CHILE 28 (Agerpres). — Președintele Republicii Chile, 
Salvador Allende, a deschis marți lucrările celei de-a 14-a sesiuni a Co
misiei economice a O.N.U. pentru America Latină (C.E.P.A.L.). La sesiune 
participă reprezentanți ai tuturor țărilor latino-americane, precum și ai 
unor organizații internaționale. Sînt prezenți observatori din Polonia, 
România, Ungaria, U.R.S.S. și alte țări.

în cuvîntarea inaugurală, preșe
dintele Salvador Allende a subliniat 
„procesul de trezire a unei puternice 
conștiințe revoluționare care are loc 
în America Latină". El a evocat, tot
odată, „realitățile dure ale continen
tului", relevind că 30 la sută din 
populație este analfabetă, iar 11 la 
sută este lipsită de locuri de muncă. 
Nu este însă suficient — a spus pre
ședintele — să se facă doar bilanțul 
frustrărilor ; trebuie să se formuleze 
o nouă strategie economică a Ame
ricii Latine pentru următorii 10 ani. 
„Continentul nostru, exceptind Cuba 
și Chile, se află încă în fața unei a- 
legeri fundamentale în domeniul e- 
oonomic — a spus vorbitorul. Numai 
prin schimbări structurale, ca refor
ma agrară, naționalizarea bogățiilor 
și a băncilor, reforma instituțiilor 
politice. restructurarea industrială, 
se vor putea controla și mobiliza pe 
o cale mai bună surplusurile eco
nomice, îndreptîndu-le spre o dez
voltare planificată de natură să sa
tisfacă nevoile de bază ale întregii 
populații. Numai în acest fel vom fi 
în stare să punem capăt stagnării, 
mizeriei și dependenței".

Vorbind despre politica de națio
nalizări a guvernului Unității Popu
lare, președintele a subliniat ideea 
că „interesele popoarelor se află 
deasupra intereselor particulare". El 
a spus, în continuare : „Progresul 
popoarelor nu poate fi împiedicat 
prin amenințarea cu forța. Cerem să 
fim respectați, să ni se recunoască 
dreptul la autodeterminare și să se 
aplice deplin principiul neinterven

eforturilor acestor țări pentru dina
mizarea dezvoltării economice. In 
acest spirit s-a desfășurat și reuni
unea de la San Jose, care a reflectat, 
înainte de toate, continuitatea proce
sului de reevaluare a relațiilor cu 
Statele Unite.

După cum a subliniat într-o confe
rință de presă ministrul de externe 
chilian, Clodomiro Almeyda, conferin
ța a prilejuit „formularea unor cri
tici legitime in legătură cu lipsurile 
organizației". Vorbind despre prăbu
șirea „castelului de iluzii" al așa-

CORESPONDENTA 
DIN SANTIAGO DE CHILE 

DE LA EUGEN POP

numitului „ajutor american prin in
termediul Alianței pentru progres", 
ministrul de externe columbian, Al
fredo Vasquez Carrizosa, a atras aten
ția în cadrul reuniunii că „azi, deși 
muncim mai mult, exportăm valori 
absolute mai mici și obținem prețuri 
tot mai scăzute". Criticile la adresa 
politicii comerciale a S.U.A. au fost 
cu atit mai aspre, cu cit chiar in 
perioada conferinței, în Congresul 
S.U.A. s-au formulat cereri pentru 
reducerea cotei importului de zahăr 
din unele țări latino-americane, vin- 
turindu-se și alte măsuri similare de 
ordin protectionist.

Cu toate că reacțiile latino-ameri
cane la măsurile protecționiste ale 
S.U.A. erau previzibile, Washingtonul 
nu s-a așteptat la o asemenea con
vergență a pozițiilor ca cea realizată 
la San Jose. In hotărirea reuniunii, 
votată de 22 de țări (S.U.A. s-au ab
ținut), se subliniază că relațiile co
merciale ale Statelor Unite cu țările 
Americii Latine sint departe de a 
satisface necesitățile acestora, libera

de negocieri în paralel cu cele asu
pra armelor biologice.

Reprezentantul Iugoslaviei, Milo- 
rad Bozinovici, a declarat că guvernul 
iugoslav susține interzicerea completă 
a armelor chimice și biologice. El a 
expus poziția delegației sale față de 
problema interzicerii armelor chi
mice, făcînd unele sugestii și propu
neri cu privire la prevederile con
crete ale unui acord în acest dome
niu. în legătură cu problema contro
lului, delegatul Iugoslaviei a propus 
instituirea unui sistem bazat pe mij
loace de verificare naționale și in
ternaționale, care să includă crearea 
unui organism internațional.

Lucrările comitetului continuă.

ției. Demnitatea națiunilor nu se 
măsoară în venitul pe cap de locui
tor".

L Corvalan despre 
politica guvernului chilian

ROMA 28 — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite: în cadrul 
unei conferințe de presă ținute în ca
pitala Italiei, secretarul general al 
P.C. din Chile, Luis Corvalan, a vor
bit despre situația din Chile și po
litica guvernului Frontului Unității 
Populare. „Noi, comuniștii, la fel ca 
și alte partide care alcătuiesc coa
liția guvernamentală, a spus Luis 
Corvalan, sintem convinși că în Chi
le a început un proces revoluțio
nar menit să modifice structurile șl 
instituțiile și al cărui scop final este 
construirea socialismului".

Noi considerăm că fiecare popor al 
Americii Latine — a arătat in con
tinuare secretarul general al P.C. din 
Chile — va rupe, mai curînd sau mai 
tirziu și potrivit particularităților fie
căruia, lanțurile imperialismului și 
va merge spre socialism.

La întrebarea dacă va fi modifi
cată Constituția Republicii Chile, 
Luis Corvalan a răspuns afirmativ, 
în esență — a spus el — dorim să 
creăm un stat nou, mai democratic, 
mai modern, mai eficient.

lizarea relațiilor comerciale solicitind 
„măsuri rapide și eficiente" din par
tea Washingtonului. Astfel, pentru 
prima oară in istoria O.S.A., organul 
suprem al acestei organizații înregis
trează o unanimitate a pozițiilor la
tino-americane intr-o problemă esen
țială a raporturilor economice cu 
S.U.A.

Reuniunea de la San Jose a prile
juit, de asemenea, un test al muta
țiilor intervenite in domeniul rela
țiilor politice interamericane, expri- 
mind, explicit și implicit, curentul 
favorabil respectării dreptului fiecă
rei țări de a-și hotărî singură calea 
dezvoltării. Această idee a fost subli
niată de reprezentantul Republicii 
Chile, care a cerut abolirea sancțiu
nilor împotriva Cubei „punîndu-se 
capăt unei situații care se adeverește 
tot mai mult ca artificială". Este ade
vărat că și la San Jose s-au mani
festat unele sechele ale trecutului, dar 
reconsiderarea relațiilor cu Cuba s-a 
dovedit a fi prezentă în preocupările 
de politică externă ale mai multor 
state membre în O.S A. Sint semnifi
cative în acest sens comentariile zia
rului „LA NACION", din Santiago 
de Chile: „Faptul că nimeni nu a 
pus în discuție dreptul Republicii 
Chile de a acționa la O.S.A. în forma 
în care a făcut-o, recunoscîndu-se le
gitimitatea atitudinii sale față de 
Cuba, și faptul că opiniile mai multor 
guverne coincid în privința necesității 
de a se redefini relațiile interconti
nentale, constituie elemente foarte 
prețioase".

Concluzia principală care se des
prinde din lucrările conferinței de la 
San Jose este aceea că O.S.A. pare 
să se apropie de o răscruce. Sub pre
siunea înnoirilor politice dintr-o serie 
de țări latino-americane, organizația 
tinde să evolueze pe o cale nouă, 
care se îndepărtează de vechiul drum 
trasat exclusiv de interesele nord- 
americane, afirmindu-se tot mai pu
ternic voința statelor membre de a 
colabora pe bază de egalitate, potri
vit aspirațiilor lor naționale.

Rezultatele 
alegerilor din 
R. D. Vietnam

HANOI 28 (Agerpres). — Comisia 
electorală a R.D. Vietnam a dat 
publicității miercuri comunicatul cu 
privire la rezultatele alegerilor pen
tru cea de-a patra legislatură a Adu
nării Naționale, desfășurate la 11 a- 
prilie. în comunicat se subliniază că 
la vot au participat 98,88 la sută din 
cei însoriși pe listele electorale. 99,36 
Ia sută din voturile exprimate au fost 
declarate valabile. Cei 420 de depu- 
tați în Adunarea Națională au fost 
aleși din rîndul unui număr de 529 
de candidați. Cei aleși au întrunit 
între 99,93 și 61,66 la sută din votu
rile exprimate în circumscripțiile 
lor.

Rezultatele satisfăcătoare ale ale
gerilor, scrie comunicatul, demon
strează unitatea politică și morală a 
societății, atașamentul profund al 
poporului față de socialism, încrede
rea diferitelor pături ale populației 
în Frontul Patriei din Vietnam, în 
conducerea Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam.

BELGRAD

Larg sprijin popular 
propunerilor 

de amendamente 
la Constituție

BELGRAD 28 (Agerpres). — La 
Belgrad a avut loc o ședință a Sec
ției pentru sistemul politic a Confe
rinței federale a Uniunii Socialiste 
a Poporului Muncitor din Iugoslavia, 
care a analizat felul cum se desfă
șoară dezbaterile pe marginea pro
iectului de amendamente la Consti
tuția Iugoslaviei. Cu acest prilej, s-a 
constatat — informează agenția Tan- 
iug — că propunerile privind amen
damentele la Constituție se bucură 
de un larg sprijin în cadrul dezbate
rilor, care au loc în întreaga țară. De 
un sprijin general se bucură, tot
odată, propunerile privind întărirea 
influenței oamenilor muncii și con
solidarea egalității popoarelor și na
ționalităților din Iugoslavia.

Astăzi este sărbătoarea națională a Israelului — Ziua independenței. în 
fotografie : vedere din Tel Aviv
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agențiile de presă transmit:
Programul de schimburi 

culturale și științifice 111111X3 
Republica Socialistă România și Re
publica Islamică Pakistan pe anii 
1971—1972 a fost semnat la Islama
bad. Programul, care prevede dezvol
tarea schimburilor în domeniile in- 
vățămîntului, artei, științei și cultu
rii, a fost semnat de M. Magheru, 
ambasadorul României in Pakistan, 
și de Z. A. Hashmi, secretar de stat 
la Ministerul pakistanez al educației.

Pentru a marca „Ziua 
OkinOWei" miercuri întreaga 
Japonie au avut loc mari demonstra
ții și manifestații ale forțelor progre
siste grupate in jurul partidelor co
munist și socialist și al centralei sin
dicale SOHYO. După mitingul din 
parcul Yoygi din Tokio, la care au 
participat aproximativ 100 000 de per
soane, coloanele de demonstranți s-au 
îndreptat spre piețele Shibuya, Ebisu 
și Shinjuku, pentru a-si exprima 
protestul împotriva administrării 
arhipelagului Ryu-kyu de către 
S.U.A. și pentru retrocedarea insu
lelor către Japonia.

Ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Polone, 
Jedrychowski, s-a înapoiat din vizi
ta pe care a făcut-o în Japonia. în 
drum spre patrie, relatează agenția 
P.A.P., el a făcut o scurtă escală 
la Moscova, unde a avut o convorbi
re cu Andrei Gromîko, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S.

Prim-locțiitorul ministru
lui afacerilor externe al 
R. P. Bulgaria, Grigo
rov, a sosit la Belgrad. In capitala 
Iugoslaviei, el va avea convorbiri cu 
Iakșa Petrici, adjunct al secretarului 
de stat pentru afacerile externe al

MOSCOVA

Propuneri de candidați 
pentru Sovietele Supreme 
ale republicilor unionale

MOSCOVA 28 (Agerpres). — în 
R.S.F.S.R. și în celelalte republici 
unionale au început propunerile de 
candidați pentru alegerile de depu- 
tați în Sovietele Supreme ale repu
blicilor, care vor avea loc la 13 iu
nie, concomitent cu alegerile în so
vietele locale.

în cadrul circumscripției electorale 
Bauman din Moscova a fost propusă 
candidatura lui Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
pentru alegerea in Sovietul Suprem 
al Federației Ruse. Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
a fost propus candidat în circum
scripția Frunze din Moscova, iar Ni
kolai Podgornîi, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem, la Lenin-

IN SECTORUL PETROLIER
LAGOS 28 (Agerpres). — Gu

vernul nigerian a promulgat un 
decret privind crearea unei com
panii petroliere naționale, împu
ternicită să controleze toate ac
tivitățile din sectorul industrial 
al hidrocarburilor.

Noua companie poate să treacă sub 
controlul propriu bunurile oricărei 
societăți petroliere străine care ope
rează in Nigeria, sau ale acționari
lor particulari. Crearea societății ni- 
geriene de petrol survine la puțin 
timp după ce între guvernul de la 
Lagos și două din cele mal mari 
companii care acționează în Nigeria 
— Shell și British Petroleum — a 
fost semnat un acord prin care pre
țul petrolului nigerian este fixat la 
3,31 dolari barilul.

R.S.F.I., cu privire la problemele ac
tuale ale relațiilor iugoslavo-bulgare 
— precizează agenția Taniug.

Comitetul de organizare 
al Tîrgului internațional de 
la Hanovra a ar‘un(at prezența 
unor delegații oficiale de specialiști 
din țări socialiste europene. Astfel, 
delegația de specialiști sovietici este 
condusă de Nikolai Besus, adjunct al 
ministrului pentru problemele auto
matizării, iar delegația R. D. Germa
ne, de Heinz Behraeridt, adjunct al 
ministrului comerțului exterior.

Inaugurarea noii linii 
aeriene Varșovia-Frank- 
furt pe Main, deservltâ de avioa
nele companiei „Lufthansa", a avut 
loc la 27 aprilie, anunță agenția 
P.A.P.

După cum informează a- 
genția China Nouă, Ciao Cen- 
hun, șeful delegației chineze de tenis 
de masă, și alți membri ai delega
ției au avut convorbiri prietenești 
cu Kenzo Nakajima, președintele 
Congresului Național pentru restabi
lirea relațiilor diplomatice japono- 
chineze, și cu Aiichiro Fujiyama, 
președintele Ligii deputaților pentru 
restabilirea relațiilor diplomatice în
tre Japonia și China.

Cea de-a 87-a sesiune a 
Consiliului executiv al 
UNESCO (Organizația Națiunilor 
Unite pentru Educație, Știință și Cul
tură), s-a deschis la Paris. Pe ordinea 
de zi a sesiunii figurează, printre al
tele, examinarea rezultatelor mani
festărilor din cadrul „anului interna
țional al educației" și a posibilităților

ORIENTUL APROPIAT
• REUNIUNEA CABINETULUI EGIPTEAN
• NOI INCIDENTE ÎN IORDANIA

CAIRO. — Marți a avut loc o reu
niune a cabinetului egiptean, prezi
dată de premierul Mahmud Fawzi. 
Ministrul informațiilor al R.A.U., 
Mohammed Fayek, a declarat presei 
că în cadrul reuniunii ministrul 
afacerilor externe, Mahmud Riad, a 
prezentat un raport asupra ultimelor 
aspecte ale evoluției situației din 
Orientul Apropiat, precum și asupra 
convorbirilor prilejuite de recenta sa 
vizită în U.R.S.S. și de contactele pe 
care le-a avut cu alte personalități 
politice străine.

★
Președintele Republicii Arabe Uni

te, Anwar Sadat, a primit delegația 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
condusă de Niaz Dizdarevici, mem
bru al Biroului Executiv al Prezidiu
lui U.C.I., care se află într-o vizită 
la invitația Uniunii Socialiste Arabe.

★
AMMAN 28 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvint militar iordanian, ci
tat de postul de radio Amman, a 
anunțat că, în cursul dimineții de 
marți, fedainii au bombardat cu mor- 
tiere satele Al Halawa și Tall Deir, 
din provincia Irbid. El a precizat că 
incidentele au continuat timp de cî- 
teva ore.

La rîndul său, un purtător de 
cuvint palestlnean a declarat că tru
pele iordaniene au deschis focul 
marți seara asupra pozițiilor deținu

Luminile golfului 
Tokio

CORESPONDENTA DIN JAPONIA DE LA FL. TUIU

De pe platforma celui mai înalt 
zgîrie nori, ridicat pe țărmul golfu
lui Tokio, capitala niponă pare a 
îmbrățișa golful cu cheiurile sale 
portuare, care adăpostesc în perma
nență sute de vase de mare tonaj 
și puzderie de ambarcațiuni de 
toate categoriile și de toate mări
mile. O rețea vastă de autostrăzi 
suspendate pe stîlpi puternici de 
beton armat învăluie orașul în toate 
direcțiile, străbat cartierele trecînd 
pe deasupra imobilelor sau strecu- 
rîndu-se printre ele, intrînd uneori 
în pămint pentru a șerpui paralel cu 
liniile rețelei de metrouri. Sînt tot 
atîtea artere ale unui vast conglo
merat urban, care fac legătura cu 
celelalte localități mai importante 
de pe țărmul ușor dantelat al gol
fului — Kawasaki, Yokohama, 
Chiba.

Călătorind pe autostrada ce por
nește din centrul capitalei și co
boară tocmai în inima orașului 
Yokohama — unul dintre cele mai 
mari porturi ale lumii — descoperi 
prima mare regiune industrială a 
arhipelagului nipon, — „Keihin", 
cîndva limitată la orașul industrial 
Kawasaki, cu cei un milion de lo
cuitori ai săi, astăzi extinzîndu-se 
în întreaga regiune a golfului To
kio. Indiferent din ce punct le pri
vești, țărmurile îți apar complet a- 
coperite de uriașele instalații ale 
combinatelor siderurgice din Kawa
saki, sau ale celor din Kimitsu, 
unde există cel mal mare complex 
siderurgic al țării. Șuvoaiele de me
tal topit se scurg în permanență 
din impozantul furnal de 3 200 de 
metri cubi. Aci, ca și în cazul celor
lalte furnale din arhipelag, fie că 
ele se află la Tobata sau Yawata 
în insula Kyushu, la Kobe lîngă 
Osaka sau la Muroran în Hokkaido, 
se folosesc procedee moderne de 

de cooperare între țările membre ale 
O.N.U. în ce privește ajutorul pen
tru refugiății palestineni.

La Casa de Cultură din Hel
sinki s-a deschis expoziția co
mună de desene ale pionierilor 
și școlarilor din România și Fin
landa. Expoziția, care cuprinde 
aproximativ 200 de lucrări, se
lecționate in urma unui concurs, 
este organizată de Asociația de 
prietenie Finlanda-România și 
de Uniunea democratică a pio
nierilor din Finlanda. La ver
nisaj au fost prezenți Arvo Alto, 
secretar general al Partidului 
Comunist din Finlanda, repre
zentanți ai Ministerului Educa
ției, membri ai conducerii Aso
ciației de prietenie, șefi ai unor 
misiuni diplomatice, profesori, 
ziariști. A participai, de aseme
nea, Mircea Bălănescu, ambasa
dorul României la Helsinki.

„Cosmos-409". în Uniunea 
Sovietică a fost lansat miercuri sate
litul artificial al Pămintului „Cos- 
mos-409", la bordul căruia este insta
lat aparataj științific destinat conti
nuării cercetărilor în spațiul cosmic 
— transmite agenția TASS.

Primul ministru al Cubei, 
Fidel Castro, a inaugurat primul 
bloc de locuințe muncitorești, reali
zat în cadrul noului plan de con
strucții ce se înfăptuiește cu contri
buția voluntară a oamenilor munciL

Parlamentul Turciei * ra* 
tificat miercuri proclamarea stării de 
urgență în 11 provincii ale țării, ho

te de fedainl în regiunea Sakeb, din 
nordul țării. De asemenea, a spus el, 
armata guvernamentală a atacat cu 
tiruri de mitraliere grele bazele fe- 
dainilor din sectorul Al Halawa.

★
CAIRO 28 (Agerpres). — „Destinul 

a făcut ca noi să coexistăm in re
giune. Să muncim, deci, împreună 
pentru transformarea, o dată pentru 
totdeauna, a acestui pămint al con
flictului intr-un pămînt al păcii" — 
a declarat Ahmed Hamrouche, redac
tor șef al publicației egiptene „Rose 
El Youssef" ziaristului israelian Na
than Yalin Mor. Interviul, primul 
acordat de o personalitate egipteană 
unui ziarist israelian, a fost reprodus 
în revista „New Outlook", care apare 
la Tel Aviv. relatează agenția France 
Presse.

Poporul egiptean, a declarat Ahțned 
Hamrouche, „nu poate admite 
ținerea ocupației asupra unei părți 
din teritoriul său. Astfel, orice petic 
din teritoriile ocupate de Israel poa
te deveni un casus belli".

★
TEL AVIV. — Ministrul Israelian 

al transporturilor și comunicațiilor, 
Shimon Peres, a anunțat, în cadrul 
unei conferințe de presă, că autori
tățile de la Tel Aviv au hotărît să 
construiască în curînd un aeroport 
civil la Sharm El Cheikh.

elaborare a șarjelor prin insuflarea 
de oxigen și de petrol, reducîndu-se 
masiv consumul de cocs la tona de 
fontă, ceea ce ieftinește prețul de 
cost.

Siderurgiei 1 se alătură industria 
constructoare de nave, reprezentată 
aici în golful Tokio prin șantierele 
navale din Yokohama, care constru
iesc nave-gigant intr-un timp re
cord, pe baza sistemului asamblării 
blocurilor componente realizate în 
halele ridicate pe terenuri smulse 
oceanului. Intre Kimitsu și Chiba, 
pe o distanță de 12 kilometri, țăr
mul este acoperit de rețeaua densă 
a instalațiilor combinatelor chi
mice cu o istorie de numai cinci 
sau șase ani. Seara, ele oferă ima
ginea unei constelații terestre pro
iectată în apele golfului, rivalizind 
cu multicolorul peisaj al Ginzei, 
cartierul central al metropolei.

Dar luminile golfului Tokio pro
voacă și un anumit fel de „umbre". 
Călătorind prin golful Tokio, ale 
cărui țărmuri vor fi legate in viito
rul apropiat prin poduri suspendate 
și căi ferate subacvatice, îți dai 
seama că industrializarea a ajuns la 
un punct cînd prezintă un amenin
țător „revers al medaliei". Rezi
duurile eliminate zilnic de acești co
loși industriali au efecte tot mal 
nocive, afectînd condițiile de viață 
atit pe uscat, cit și în apele 
oceanului. Preocuparea pentru în
lăturarea urgentă a efectelor po
luării a devenit, așa cum au ară
tat-o și alegerile locale din această 
lună, o problemă socială de primă în
semnătate în care s-a realizat o uni
tate de vederi la nivel național. 
Restabilirea echilibrului ecologic 
este considerată ca una din sarci
nile majore ale Japoniei de astăzi, 
paralel cu eforturile pentru cuceri
rea de noi cote ale civilizației și 
progresului.

tărîtă luni de Consiliul Național al 
Securității. In cursul serii comandan
ții stării de urgență din Ankara și 
Istanbul au anunțat interzicerea ori
căror reuniuni sau manifestații ds 
stradă în aceste orașe.

Noi incidente g au produ* 
de-a lungul frontierei Salvadorului cu 
Hondurasul. Un comunicat al forțe
lor armate ale Hondurasului arată că 
trupele salvadoriene au atacat în 
ultimele zile trei orașe din Hondu
ras. Guvernul salvadorian nu a co
mentat înpă aceste informații.

Președintele Perului, Juan 
Velasco Alvarado, a procedat marți 
la o remaniere guvernamentală. Gu
vernul și-a prezentat în bloc demisia, 
pentru a permite formarea unui nou 
cabinet, care să sprijine programul 
de măsuri social-politice inițiat de 
șeful statului. Președintele Alvarado 
a acceptat demisiile a numai trei 
dintre membrii vechiului cabinet.

Autoritățile columbiene 
au decretat starea de ur
gență în ora?ele Bogota, Popayan
și Cauca, în urma ciocnirilor dintre 
studenți și poliție. Cursurile univer
sitare au fost întrerupte, pe o perioa
dă nedetermirfată. După cum s-a 
mai anunțat, in centrele universitare 
din Columbia au izbucnit săptămîna 
trecută grave Incidente. Studenții au 
cerut excluderea din universități a 
reprezentanților diferitelor fundații 
din S.U.A., aplicarea unor reforme 
și evacuarea universităților ocupata 
de armată.
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