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se cultiva' cu‘porumb se 
tare,

Emlllan ROUĂ 
corespondentul' „Scînteii

irele de Ieri au publicat Deda- 
' comună romăno-cglpteană -

<31.2 In' Iugoslavia, 43.6
39.7 In Polonia, 42.8

In An-

L® vremea insămmțării porumbului

în județul Olt, din datele existen
te la direcția generală a agriculturii 
județene rezulți! că a-au însămlnțat 
cu porumb mul mult' de 26 OTd ha 
din cele 103 060 ha' planificate a 
se cultiva In cooperativele agri
cole deJ producție. Cele

întregului lu
pe străzile orașului Cairo, 

Haitian, 
au trecut 
cu entu-

Îîi jurul cumulului: muncitoare-mamâ-gospo-

eu însemnătatea problemei puse In dezbatere. O „masă rotundă' 
recent La redacție, a deschis dialogul pe aceste proij 
tercs. Opiniile exprimate, unele dlnd relief realității..
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po care reci de mii de' cetățeni al Capl- 
conducătorulul iubii al partidului si sta

ta întoarcerea din

cuparo din partea specialiștilor pen
tru1 Imrămlnțarea porumbului In li
mitele timpului optim si la un înalt 
nivel calitativ. ..Solul sa prezintă 
cu (un grad redus de umezeală, no 

■ declară Mircea Cismaru, Inginerul- 
șef al cooperativei agricole. Iată de 
ce pe suprafețele Inaâmințate, pen
tru a se face mal bine contactul In
tre sol gi semințe aplicăm o lu
crare cu tăvălugul. Do curind a șl 
început irigarea unor culturi de lu
cerna. ceapă etc. în ce'privește se- 

' minatul porumbului am șl realizat
250 ha din cele 710 ha prevăzute. 
Am urmărit zl de zl evoluția tem
peraturii solului .ți la momentul 
oportun am pornit la lucru cu toa
te forțele”.

Un olt popas Ia cooperativa agri
colă Piatra Sat. La sediu, singurul 
om" cu care am putut sta de vorbă 
era' paznicul. Toți cei trei Ingineri 

’.al- unității .se-, aflau pe cimp. acolo
Undo’ sd Insămfrițemtă "porumbul șl

cole de producție. Cele mal 
mari suprafețe au fost semănate in 
cooperativele agricole din sudul ju- 
dejuluL Condițiile deosebite din a- 
ceaslâ - 'primăvară. Impun o mal 
mare atenție asupra modulul de or
ganizare si desfășurare a insămlnță- 
rii porumbului, pentru efectuarea n- 
ce.de 1 lucrări In cel mai scurt timp. 
Acest lucru l-ani urmărit In raidul 
organizat in zilele de 5 și 0 aprilie 
Intr-o serie de unități agricole din 
județul Olt

De la bun Început trebuie pred
au că preocuparea do căpetenie a 
specialiștilor din unități este execu
tarea .unor; lucrări agricole de-call- 
•tate suparloarfiivIîMilniluSaneq-Ifl.li
mită timpului,optim. De dimineață 
șl plnă seara Urzlu, inginerii : din 
unități slnt prezcnțl In cimp.'acolo 
unde se hotărăște soarta producției. 
La direcția agricolă județeană, In 
afară de un tehnician de serviciu 
nu am găsit pe nimeni altcineva.

Entuziasta primire 
talel au făcut-o Joi 
tulul nostru, tovarășul Nlcolie Ceauțeseu, 
vizita întreprinsă In opt țări ale Africii, a dat glas sentimentelor 
de profundă .satisfacție ale întregului nostru popor pentru reușita 
deplină a soliei de prietenie șl solidaritate cu popoarele Africii 
care au pășit pe calea dezvoltării libere. Independente. Milioa
nele de oameni al muncii din țara noastră au urmărit, cu senii- 
mente de bucurie șl satisfacție, primirea călduroasă eu care a 
fost intlmpinat pretutindeni secretarul general ai partidului, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
convorbirile prietenoșii purtate cu conducătorii statelor vizitate, 
rezultatele consemnate In declarațiile comune date publicității. 
Cetățenii României socialiste iți Însușesc pe deplin aprecierea 
conducătorului partidului șl șistului nostru privitoare la 
faptul că „ACEASTA VIZITA CONSTITUIE UN MO
MENT DE' IMPORTANTA DEOSEBITA ÎN POLITICA EX
TERNA A ROMÂNIEI, O MANIFESTARE FARA PRECEDENT 
A POLITICII INTERNATIONALE A ROMÂNIEI DE SOLIDA
RITATE CU STATELE CARE AU SCUTURAT JUGUL IMPE
RIALIST, CU MIȘCĂRILE DE ELIBERARE NAȚIONALA. CU 
CEI CARE LUPTA PENTRU INDEPENDENTA. PENTRU. PRO
GRES, PENTRU BUNASTARE”.

De la orașe șl sate, din toate colțurile țării, telegrame șl scri
sori ale organizațiilor de partid și organizațiilor de masă, ale 
colectivelor de oameni a| muncii, ale unor unități militare, tri
mise Comiteiului Central al P.C.R-, presei centrale și locale, scri
sori șl opinii ale unor cetățeni din cele mal diverse' categorii 
sociale, de profesii șl naționalități .diferite, .exprimă fn mod.una
nim ADEZIUNE ȘI SPRUIN DEPLIN PĂTA DE,'. POLITICA 
MARXIST-LENINTSTA A PARTIDULUI COMUNIST ROMAN.

Publicam în pagina a lll-a spicuiri din 
scrisori

Noile condiții ale muncii Industriale Impun o altâ 

optlcâ despre profesiunile „bărbătești"

Părtașă, alături de bărbat. Ia viața complexă a țării, femela din România 
socialistă beneficiază din plin de posibilitatea de a semna, prin eforturile ci 
creatoare, operele durabile ale noii orlndulri. Această participare, admirabilă 
prezență in peisajul nostru social, reprezintă pentru femela de uzi modul 
firesc de a-țl exercita drepturile clștlgate, de a-șl afirma vocația constructivă.

Afirmarea femeii In societate, creșterea rolului el In contextul respoiwa- 
bliitățllor sociale — se spune tot mai frecvent șl eu îndreptății'temei — este 
o simplă iluzie dacă nu e secondată de cuprinderea sa In activitatea directă 
de producere a valorilor materiale. Rațiunea acestei participări șl mal de
pline pornește ‘de la o realitate semnificativă : din totalul populației țării, 
femeile reprezintă 5,1 la sulă. Un potențial de energie imens, căruia cadril 
politic, economic șl social al orindulrll noastre li oferă un cimp larg de îm
pliniri și afirmări. Necesitatea acestei angajări c departe de a fi un simplu 
deziderat feminist, el reprezintă o componentă de primă însemnătate In ac
țiunea de captare a tuturor energiilor umane în cadrul programului de con
strucție a societății socialiste multilateral dezvoltate.

Slnt eiteva opinii-cadru dlntr-o Investigație mal largă pe această temi, 
căreia redacția ziarului nostru II va consacra o serie de articole. In raport 

-- - ■ - “ ‘ ' ”1”, organizată
nbleme de real șl larg ta- 

____ _______ ______ ____  _____ v, ițlior îmbucurătoare, altele 
cu vădit ascuțiș polemic, denunțind mentalități d.intre cele mal diverse, sini 
sintetizate in rindurile ce urmează. > I

Pe inginerul Vaxlle Cluciu. direc
torul direcției generalei n agricultu
rii, l-am IntUnlt pe una din Seria
lele cooperativei agricole Valea 
Mare. Aid. In mijlocul a numeroși 
mecanizatori core pregăteau tere
nul șl Insâmlnțau primele hectare 
cu porumb, acesta urmărea calita
tea lucrărilor. în două rile, de di
mineața șl plnă «nara, am vizitat 
foarte multe cooperative agricole. La 
sediile unităților, cu mirt excepții, 
nu am găsit pe nici un Inginer, pe 
nld un președinte de cooperativă. In 
tarlaua „Stățărel” a cooperativei 
agricole Fălcolu. l-am Intllnlt pe 
Inginerii AL Barbu, .șeful fermei nr. 
1; șl Ion: Stănlcă, inglnerul-șef al 
unității.'^Lucrăm cu toate tractoare
le grupat pentru a putea suprave
ghea mal bine calitatea lasămințări- 
lor. ne apune inginerul Stanică. Toa
ta lucrările sa .executfljn. Gux con
tinuu, Mal.Jnlll . administrează 
ingrășămlnțcle, cțilmlce? apoi' ‘tra'c-J 
toarele pregătesc terenul st. in fi
nal. semănătorile Incorporează să- 
mlnța In ®ol“. într-adevăr. aici 
calitatea lucrărilor este Ireproșabilă.

La .Stolen ești. b altă, cooperativă 
agricoiă, se remarcă aceeași preo- (Continuare In pag. a ILI-a)

nat, densitatea optimă ele. Aceasta necesită,pri 
In cimp a specialiștilor, care au datoria să Im 
și să suprave 
nu admită nii

O suprafață de aproape 
anul acesta cu porumb in ___ .. . _ ___
de rezerva mică de apă1 existentă în sol, se impune apli
carea udărilor mai devreme pe toate suprafețele ame
najate. Din dntele existenta la Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare șl Apelor rezultă că! In siste
mele de irigații Cozasu. din județul Brăila, Mihail 
Ko'gălhlceănu, Facila. Nicolae Bălcescu șl îdurfatlar, 
din Județul Constanța- Jegălla. Plcîrolu-Ștefan cel 
Mare. Gălâțul-Câlârașl, din județul Ialomița ș.a. s-a 
introdus de pe acum apă pe canale.in vederea înce
perii udărilor. Cu toate acestea., multe unități agricole 
din perimetrul acestor. sisteme nu au terminat Încă 
pregătirile pentru a efectua udările In culturile Iri
gate. în zilele următoare este necesar ca atil între
prinderile de exploatare șl întreținere a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare șl gospodărirea apelor, Iruslur'Io 
de construcții pentru Imbiinâtâțlrl funciare, cit si fle- 
enre unitate agricolă In parte să ' Încheie . pregătirii 
pentru începerea udărilor.

Tnsămlnțarea porumbului In Umpul optim trebuie 
ftă constituie o preocupare de zl cu zi a organelor ju
dețene de partid și agricole, a consiliilor populare 
comunale șl a conducerilor unităților agricole. Specia-, 
Ilștll au datoria să fie prezențl permanent pe ogoare, 
să organizeze temeinic munca pentru ca fiecare ’ oră 
burtă de lucru să fie Intens folosită, pentru ca nimic 
din ceea ce trebuie făcut astăzi să ’ nu- fia lăsat pe 
inline T . .

La dala de 7 aprilie a.c.. din suprafața planificată a 
... ~7 ' :i Insămlnțaxeră 320 000 de hec-

. ceea ce reprezintă 13 la sută din suprafețele 
destinate acestei culturi. Lucrările «Int mal avansate 
in Județele din sudul șl vestul țării, unde semănatul' 
a început mal devreme. în prezent, este necesar să 
s® treacă cu toate forțele la Insămlnțarea porumbului. 
După buletinul întocmit de Inslitului de meteorolo
gie și hidrologic rezultă că la dntn do G aprilie tem
peratura solului, la udlnclmoa de 10 cm. era cu
prinsă intre 8 grade in nordul țării și 15 grade in sud. 
în legătură cu aceasta, ministerul de resort reco
mandă să m grăbească semănatul porumbului, astfel 
ca această lucrare s& ss încadreze In limitele timpului 
optim. în unele zone din nord-estal Moldovei și 
Transilvaniei, unde Umpul e mal rece, Specialiștii din 
unitățile agricole să urmărească In flecare zl tempe
ratura solului și po măsura Întrunirii condițiilor nece
sare să înceapă șl aici Insămlhțarea porumbului.

în condițiile specifice acestei primăveri, cu umidi
tate mal scăzută In sol, se impune ca o necesitate 
imperioasă .respectarea riguroasă a tehnologiilor sta
bilite la consfătuirile Interjudețene ®1 Județene care 
au dezbătut problemele culturii porumbului. Princi
palul este ca In flecare unitate agricolă munca să fie 
astfel organizată 'incit, prin gruparea tractoarelor și a 
mașinilor agricole, lucrările de pregătire a terenului 
și insămlnțarea propriu-zteă să se desfășoare In’flux 
continuu, cu un interval de maximum o-zi .intre'aceste 
lucrări, pentru, a se evita pierderea apel din sol. In 
propui de a se asigura o răsărire uniformă n semin
țelor, in funcție de umiditatea activă existentă în 
stratul superficial. al solului, specialiștii din unități 
trebuie să stabilească, după caz, adlncimea de sema-

nnțlonale. în cursul discuțiilor n fost 
relevat rolul pozitiv al contactelor 
dintre reprezentanții celor două state 
—un exemplu recent In . acest sens 
conslllulndu-l vizita făcută In țara 
noastră

tru accelerarea transformărilor în
noitoare, economice și sociale, din 
Republica Arabă Egipt. Colaborarea 
strtnsă dintre speciafișill români și 
specialiștii egipteni in construirea 

, unor noi și 'importante obiective in
dustriale — cum ar Q uzina de pro
duse sodice de la Alexandria sau 
Uzina de camioane șl tractoare de la 
Heluan — consUiuie o semnificativă 
Întruchipare a internaționalismului (Continuare 
consecvent ol partidului și statului 
nostru., o grăitoare mărturie a dorin
ței poporului român de a face mereu 
mal trainică șl mal rodnică prietenia 
cu acest popor.

La riridul lor, conducătorii egipteni, 
oamenii muncii din această țâra au 
manifestat un viu Interes față de 
munca șl preocupările poporului ror 
mân, exprimlndu-și profunda satis
facție pentru succesele remarcabile 
obținute de țara noastră, sub condu
cerea partidului comunist. In con
struirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate, In. crearea unei. eco
nomii puternic indusirinllzate, a unei 
științe, tehnologii ți culturi avansate.

Decufglnd sub asemenea auspicii 
favorabile, desfășurindu-so Intr-o at
mosferă dc caldă prietenie șl deplină 
înțelegere reciprocă, convorbirile ofi
ciale dintre conducătorii de partid șl 
de stal al României șl Republicii 
Arabe Egipt au prilejuit un rodnic 
schimb dc i'r'derl asupra stadiului ac
tual și perspectivelor de dezvoltare a 
relațiilor bilaterale, precum și asupra 
principalelor aspecte ale situației in
ternaționale actuale.

Redlnd esența acestor convorbiri. 
Declarația comună româno-eglpteană 
exprimă satisfacția ambelor părți față 
dc cursul favorabil al raporturilor po
litice, economice, eulturalc. tehnico- 
șiiințlfice , dintre cele două țâri șl 
dă glas voinței comune de a acționa 
in continuare pentru extinderea șl> 
diversificarea relațiilor -reciproce. In 
interesul ambelor popoare, al cauzal 
generale a păcii și colaborării Inter-

ră, de prelucrare b lemnului ele. 
sini azi profesii care Încep să fle tot 
atlt de răsplndile In rlndul femeilor, 
ca șl croitoria șl iesătoria. Industria 
noastră n evoluat și evoluează fo- 
tr-un asemenea ritm Incit orientarea 
femeilor spre aceste ramuri direct 
productive este on proces flresc șl 
un Imperativ, Iar faptul că femeia 
Iți tndepllnește exemplar, alături de 
bărbat. îndatoririle de producție, sa 
aehîtfi In mod responsabil de aceas
tă Investitorii socială, o fac mri 
demnă de respect șl prețuire. Cu 
alte cuvinte, rotai șl statutul social 
ale femeii sint direct prnporțtanule 
eu participarea el In sectoarele de 
primă însemnătate, de bază pentru 
progresul societății.

— O tendință generală a epocii 
noastre, opina tovarășul Dumitru 
Văeariu. director general adjunct in 
Ministerul Muncii, este creșterea 
prezenței și "aportului muncii temi-

ultlmel etape a memorabilei călătorii 
întreprinse de secretarul general al 
Partidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, tovarășul1 
Nicolae Ceaușescu, Împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, In opt țări 
ale Africii.

Po meleagurile milenarei patrii a 
egiptenilor — ca șl po Întreg parcursul 
itinerarului african — nobilul mesaj 
da prietenie, solidaritate, ,pace ți co
laborare adus do solii poporului ro-, 
mân a găsit un viu și amplu răsu
net in inima acestui mare șl stră
vechi popor. DJn prima clipă a 
sosirii lor, oaspeții români au fost 
Înconjurați cu deosebită căldură și i 
ospitalitate de președintele Anwar- 
Sadat, da ceilalți conducători de par
tid șl do stat, do populația caplutl-d 
egiptene. De-a lungul 
nerar . ■ -
la Alexandria, Luxor sau 
pretutindeni pe . unde 
oaspeții au fost intim piuați 
ziasta, cu numeroasa și vibrante ma
nifestări do simpatie, oglindind sen
timentele cio stimă și prețuire față de 
poporul nostru, de România socialism, 
iăaita considerație față, de personali-- 
taica 'tovarășului Nicolae Ceaușsșcu.

în cursul vizitei, solii poporului 
nostru au putut cunoaște nemijlocit 
atlt vestigiile milenare alo strălucitei 
civilizații egiptene, rod nl muncii șl 
geniului creator ai acestui popor, cil 
și rcalliâțl ale Egiptului de azi, Iz- 
blnzile ce le repurtează pe calea edi
ficării unei economii prospere, a ridi
cării standardului de viață al mase
lor. Popasurile făcute la Alexandria 
șl Heluan — puternice centre ale in
dustriei egiptene — ah prilejuit, tot
odată, 'vil expresii ale eoSida- 
ritâțll clasei muncitoare din Romania 
cu clasa muncitoare din Egipt, cu oa
menii muncii de po acesta meleaguri, 
In eforturile ce le desfășoară pân

de actualul prim-mlnlstru,
Radu BOGDAN

— Contribuția femeii de la noi, In 
cele mai felurile sectoare ale vieții 
materiale șl «plrltuale, este. efectiva 
și recunoscută, afirma prof. dr 
Emllla Sonca. vicepreședintă a Co
mitetului municipal al femeilor din 
București. Capacitatea de muncă a 
femeii este Incontestabilă. Iar nece- 
sltatea/integrărll el depline In uni
versul Industrial reprezintă o rațiu
ne în primul rind-de ordin social.

Care slnt argumentele 1 Potrivii 
opiniilor'exprimate de dr. Georgeta 
Dan Splnota, cercetător șUintlflr 
principal la Institutul de psihologie 
vocația creatoare, spiritul .do orga
nizare. aptitudinea pentru lucrul 
trainic creează premisele afirmării 
femeii in meserii multiple, despre 
care, pe alocuri, s-n acreditat ideea 
greșită că slnt rezervate exclu
siv bărbafilor. Lăcâtușcria. sudura, 
slrungâria. mlnulren diferitelor ma
șini din Industria alimentară, ușoa-

■ezența
_ - îndrume 

■egheze desfășurarea Întregii activități, să 
ici un rabat la calitate.

-4OT MO ha ae va cultiva 
regim irigat Țlnind seama

nine In economie. Să apelăm la sta
tistică : In 1070. ponderea femeilor 
In totalul SatariațUor era de 42.5 la 
eulă in Bulgaria. 45.7 tn Ceho
slovacia, 31,2 In Iugoslavia. 43.6 In 
R.D. Germană.
în Ungaria. 51 tn U.R.S.S. .
glia 35 (In 10SÎÎ). în Franța 34 etc. La 
noi. acest procent este de 30.2 la 
sută. După cuim ee știe, in actualul 
cincinal numărul’salariațllo- va creș
te cu peste un milion. S-o înțeleg» 
că de această uriașă absorbție de 
energii — reprezeritind implicit creș
terea nivelului de trai material șl 
spiritual — vor beneficia, In .egală 
măsură, șl femeile. So estimează că 
atil struclurâ industriei, ci; ®I extin
derea serviciilor permit atragerea 
In producție a peste 403 0®0 de femei. 
Tovarășa' Sonea amintea aici de o 
rațiune de ordin social. în egală 
măsură trebuie să subliniem insă si 
Imperativul economic propriu etapei 
actuale de dezvoltare. Apelul la po
tențialul de muncă feminin este în 
deplină armonie cu Interesele ma
jora ale societății, cu dezvoltarea 
Impetuoasă n/unel economii moder
ne. cu parametrii do civilizație pe 
care ne propunem sfi-i atingem.

Chesilunea care sc pune esle 
aceea a antrenării acextel uriașe s 
forțe do muncă pe care o reprezintă 
femeile. Integrarea lor mal deplină 
In activitatea Industrială, acolo undo 
stadiul actual atins de tehnica mo
dernă Ie oferă multiple posibilități 
de a-șl valorifica aptitudinile.

— Lucrez de 18 ani Intr-o uzină 
cu profesii mal puțin „tradiționalei 
pentru femei, .spuiîea Gheorghlța 
Rotaru, lăcătuș la uzina „Autobu
zul” din Capitală. De altfel, mese
riile do lâcâtuș, sudor, electrician.

. nu?' „jumâtatea, bfirbatului*1, 
ci jumătate din populația țării
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consecință, mal complicate.-lata de
M

Șl

vire cerute anul trecut.Direcției ge
nerale comerciale' a municipiului 
pentru noile icre, n-am primit 
nici unui; Avem promisiuni că In a- 
«test an vom primi 4. Va fi un pa.? 
prea mărunt, în raport cu eerinfoîe”.

Tovarășul Dumitru .Jolla, prim- 
^crnță, mai complicate- fata de ^r^Uolul
„aronalul'8 gospodăresc nu poalâ ' P^?a^ar niunlcip&v,
tamdlnfat (TeriVunOT speci& ne timp în urmă, de

... cum in flecare casă exista oseme- ^ asupra stadiului in care g®
nea. aparate, se înțelege de ce este' tpdepllnlrșa. boîfa-Iril nr. 23. Nă-
,Important cn unitațile cooperației' dăjdulm că, ajunglndu-sej^ analiza 
meșteșugărești, profitate pe IntreU- .... .. ,
nerea bunurilor de folosință Înde- -' in'. încă numeroasa pete albe pe har-

■ _ ■« e? r“ .ii'»' Li"- __ li.rl l.ist,. irm , xîc» 5 /llxv.S «■xFsfl 1 <a

cartiere; șl se vor lua măsurile de ri-

tul de răcire. După un scurt examen. Inopinate, scot la Iveală, de fiecare 
dată, o gamă întreagă do neajun-. 
sari; ne Informează -jetul controlului 
de calitate nl cooperativei „Itadlo- 
progres". Amlnărl. tergiversări, în
cărcarea tarifului. Cazurile slnt dez
bătute In adunările generale -ale
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IN ACEST AN
■

i o realitate !I ... ... ■ - ■■ .. ’
( Farfuriile zburătoare — o

certitudine ?- . Cel " puțin din 
punctai de vedere al membri
lor cercului' de acromodole de 

I ta’Pătatul pionierilor din Ca
pitală, se jpare ' că do 1 Mărtu
rie — „farfuria .zburătoare0 

I construită chiar de eL' Conce
pută pe principiul elicopteru
lui, ea este alcătuită dlntr-an 
dtae cu diametrul de un metru, 

I acționat de un motor, de 3 cm
cu bl cu, două elice — una am
plasată la motor, cealaltă p® 

Iditc, căruia Ii imprimă o miș
care circulară. 'Rezultat al fan
teziei' membrilor cercului al 
priceperii ' Instructori;iui lor — 

I maestrul sportului ta modcltam 
I Ion Șerban — originala fc.r'ti- 
1 rfe sa ridică ta o Înălțime dc

aproape o sută de metri, unde, 
prin ■ Intermediul unei stații de 
telecomandă, poate ti oprită 
In loc. coborită «au urcată după 
vote. „Farfuria0 pionierilor 
bucuregtenl se anunță. prin Inge
niozitatea sa. o realizare deose
bit de interesantă. Șl. mal tiralu. I 
poato cine sile-;-' ■ I

Cele mai multe dintre aparatele de 
uz casnic cu care ne-am înzestrat lo- 
culniole și a căror prezență o «soco
tim acum necesară șl fireowă «ini 
— datorita progresului tehnicii — tot 
mal ‘complexe ra tu-'icssoanlitale, dar 
șl ca structură.. întreținerea lor, re
pararea, iu caz de defectare slnt, in

re.se nu pisate _  _____ _____ _ __ „ -a-,_
; un control aiupra stadiului In care se 

ofta îndeplinirea botariril nr. 23. Nă- 
unltatfte cooperației dăjdulm că, ajung!ndu-sej cu analiza 

meșteșugăregU. profitate pe IntreU- ?■ î° articolul 3, se va vedea că mai 
&^mtăWsâ^ncțtoS^ire"p^UT£7iă ta prestărilor de servicii din noile
se afle ta; indemlnn. cetățeanului. A- cartiere; șl se vor lua măsurile de ri-
«teste cerințe au fost luate In consi- goare.
derațle și ta) elaborarea hotărîrl! Con- ■ .-Vorbind despre unitățile existente 
allluiul popular nl 
munldpiului Bu- , 
cureșt! do care a- 
mihteam Intr-un 

articol pu-
_ _ do ziarul 

nostru. ' „Ampla
sarea noilor uni
tăți pentru pres
tări de servirii — 
eospunea in arti
colul 3«ol acestei 
hotărlri — sc va 
face,, in primul 
rind, în noile car

tiere construite șl 
în cartierele in .
care aceste unități ’
lipsesc, arieurin-- ■ 
dn-șe o rațională 
distribuire terito
rială a acestora*. _ 
Mat departe, in. 
hotărire ae arăta 
că se vn acționa ..in scopul asi
gurării und aiitudini dc solicitadine 
și promptitudine in satisfacerea ce
rințelor cetățenilor, întăririi simțului 
de răspundere privind creșterea cali
tății prestărilor către populație”.

Deci, elnt prezente unitățile de de
panare, cu profilul amintit, in noile 
cart!«ire ? .

In general, da, ni se dau asigurări 
ta cooperativa ..Rndio-progrea". Tn 
1071 au luat ființă 4 unități plasate 
in zone nle orașului unde li se sim
țea lipsa. Rămln insă, In con
tinuare, cartiere întregi in care 
cooperativa noastră e reprezentata 
mai mult simbolic, în Balta Albă, 
de pildă, avem o singură uni
tate cu o suprafață de 12 mp. In car
tierele Drumul Taberei .șl ColehUna 
situația este asemănătoare. Am aven 
nevoie de Încă 23 de uhlțățlîlpentru 
a putea spune cu adevărat că'sîntem 
prezenți, cu atelierele noastre, In toa
te cartierele «xrnjuluî.

tată ce ne spune și tov. Stellan 
Cafrina, vicepreședinta al coopera
tivei "Metălo-easnlca”.

— Făgem eforturi să răspundem 
soildtari! posesorilor de frigidere, 
mașini do spălat, de cusut, de Încăl
zit etc. Ar.ul trecut un Înființat două 
unități — ambeta pentru reperat apa
rate de Încălzit, de diferite tipuri. 
Șint..țiMă cartiere — Militari. Titan șl 
altele — In caro nu dispunem «le nici 
o unitate, deși’ locuitorii au solicitat 
acest lucru.

Cele de mal sus ne sint confirmate 
de tovarășul Dumitru Ristea, pre
ședintele Uniunii cooperativelor meș
teșugărești din ramura metal, chi
mie, lemn. construcții, de care spar- 

. țin ainlndouă cooperativele. „Deși gl 
dispunem de fonduri, dotările, ta noile di 
ca-tlene se fac foarte anevoto®, pre- 
dza dlrasul Din cele 15 spații do ser-

meseriașul,” care întlmplător era chiar , 
șeful unității, Îmi spune h.- > ' 3

— Trebuie eă-1 arunci; Nu se poa
te încărca.. ' -

Cetățeanul nu ss descurajează și
vino unnătorul răspuns : „Agregatul «operatori or ri Mndlonnto drastic
poate fi încărcat ta orice unitate care mhniXniinr^™ ?Xn
o-" - nh nS hoîMl'S’ Stam anriT
n.. 12 avea «taț.p, , dar șșeful el nj nn! e]|enț|ior noștri. Cooperativa a
r' fXsir^‘rn0|Efl°'S(S^tateVn ™ drii1’ si OrifMlzal o consfătuire'la unitatea
a torn «S-l pană pe ce.ățean pe dru- rio reparB. magnetofoane din Calea
ipiîFL- P1f»vnp5 ■ Oh'TfurvntHle rlw

Cornelia Iovițu, sir. Prlcopanl 22, 
ne relatează despre un alt aa. „Te
levizorul meu avea o mică deficiență 
de sunet N-am de lucru ri mă adre
sez: unității „Itadlo-proares”: din Ca-

r /' ‘ ;' '.
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■coup«ra:i>Ți. e:ein, cuara uiaav- . 
tlce din satele Gemeni el Dir- I 
v?ri,.ostași ri■formajli ae plo- I -'i’s

I
I
I
I
I

în flăcări
In ăupă-amiaza clici - de 3 â- 

prilla 1972, la depoxllul dc fu
re, je de la Ingrățăioria de porci 
a cooperativei agricole de pro
ducție din localitatea Ge
meni (Mehedinți).''in care se'd-' 
flau circa 8®9 tone de. porumb 
rtlutali. a itbuenU, u-r puternic 
incendiu. S-a dat alarma în eo- 
muTiă si ta locatltătile înzeci- 
-cate. Peste l«H de țărani 
■cooperatori, elevi, cadre didac-

pieri din 7'r. Sererin. Calafat. 
Vlnja Marje.' Plinită. Maglaoll 
si Craiova au piriiclpai Ia lup
ta cu,focul, care a durat-12 ore. 
Cu (oafs gforturile lor, se apre
ciază ci au an circa SCO tone 
p-orumb ștluleli. Din primele 
cercetări, »e pare că incendiul 
a izbucnit de la un scur'.-elr- 
euit pe Instalația electrică, e- 
reeutatâ fără respectarea rigu
roasă a condițiilor tehnice pre
văzute în deviz: Organele de 
anchetă continuă cercetările in 
acest sene pentru stabilirea eu 
exactitate a cauzelor Incendiu
lui-(A a răspunderilorce reci» 
celor trinocați.î

■ Ochelarii slnt formați 
după cum se gtle — dintr-o 
ramă ■ nleasă, de regulă, după 
gtwsul purtatorolul ?î două len
tile, stabilite- la lndlcația me
dicului ' de specialitate. Dls- 
pimind dc aceste două elemente 
constitutive, aproape orice ate
lier dc optică medicală din.Ca
pitală s-ar părea că este gata 
să-$i înzcslroza. Ia comandă, 
soțldtanțil cu ochelarii prefe
rați. Lueriirilc nu stau însii toc
mai așa. Pentru-că; deși mon
tarea n două lentile Intr-o ramă 
de-ochelari este o operație rara 
sa posta executa in clteva mi
nute. la atelierele. „Opticii me
dicale” ea durează cltevn... săp- 
tămlh! I Chior în, condițiile In 
care dispun — cum am mal 
spus — ișl de rame, șl. de- len
tile. De ce această situație 
eami. sate ’în ochi oricui 
apelează la aceste ateliere, nu
rcă! rn&steritor respectivi nu T 
întrebarea ’vizează, fără îndo
ială. un alt ellî'da muncă ?! aș
teaptă un răspuns dlnlr-o op
tică substanțial schimbată, din 
partea conducerii cooperativei 
în cauză.

lapte ,
Acum citeca pile, ta Rm. Să- I 

roi. s-a Judecat procesul' celor i 
I2-. sntartați 'al' OiC.L. mări din 
hdcalltato cere au delapidat | 
mS63 tei; In urma sentinței' 
pronnntate.’în prezenta a pește 
J(®8'de : îoculforL. al orașului, 
Ton Cri^maru ri li&răcă'' Ungu
rean^ au- fost condamnați ta I 

' die 17 ani inehisodre.' Psnîru 
cciialți făt inculpați, instanța-a | 
stabilit pedepse între S luni si . 
15 ani inchlsoare. Fiecăruia — 
dupd proprille-i fapte, ■ |

Serenada, 
cu bucluc

' Ihlr-uhu din serile trecute, 
după ce a înlîtzlât la un chef 
cu mol mulți prieteni, mecani
zatorul Iullu Tordăl, din satul 1 
Bezfd (Mure?), s-n repezit pînă | 
acasă, șf-a luaf-vloara sub braț 
ți â 'pornit spre satiîV veetn. Be- | 
zidul Nou. Dar nu prea avea 1 
chef aă meargă pe’ Jba..ca orice 
trubadur. Ș-n urcat deci .’•pa un 
tractor, despre «ire ’nici’ el nu 
stla cum și ds. Unde 11 Ieșise în

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

. . I 
știa cum și ds. Unde li Ieșise ta I 
rate. Cu chiu' gir voi. a ajuna I 
in Bczidiil Nou, după ce a in- • 

. . . . . . . . . . . i
nășea, a ur- I 
șl, dupS ce I 

neri, a pornit in căutarea ei. S 
De astă dată jhsâ. tractorul n-a I 
mal țlnut’-o drept pe șosea, pro- • 
iecttad pe trubadur șl pe tn®3- a 
ț]toriI eSl înlr-un șanț plin eu I 
noroi. Ca prin minune el s-bu | 
alss doar cu cîteva zglrlcturț. 
Dar I. T. nu a scăpat numai ei 
atit. Pentru că, în urms proce
sului verbal Întocmit după ac
cident, îl așteaptă, o serenadă 
la tribunal;

Rubricâ redactata da i
Dumitru TÎRCOB 
'Ghebrqlie DAVID 
și corespondenții rtScînl«ii”

Plcvnc!.’ Observațiile făcute de cetă
țeni nl s-au părut deosebit de,Intere
sante șl utile, astfel că acum organi
zăm o nouă consfătuire la o unitate 
de reparat televizoare.

La riadul său. tov. Stellnrt Catrlnx 
vicepreședinte ai 

a cooperativei „Me- 
tâlo-cnsnlca" n n- 
pr eclat: „Primul 
controlor șl cel 
mai exigent eato 
,cllentaL In ca- 

, zul bunurilor do 
' folosință înde

lungată. majorita- 
' tea voluminoase 

șl grele, contac
tul eetătean-mo- 
serias are loc. de' 
obicei, fără mar
tori. acasă ta 
dlont Stat sule 
de ’ tehnicieni 
care efectuează 
zilnic reparații 
la domiciliul cll- 

_ cntaJuL Cel mai 
mulți dintre ei 

t. filnt oameni cin
stiți, care-și , fae , meseria cu dem-. 
uitate șl pricepere- Slnt Insă; printre 
ei șl unii rare hrofilă din plin de 
Ignoranța în materie a .-etălenltor, 
de fophtl că nu este nici un contro
lor de față. încasează atunci sume 
mai mari dadt Înscriu pe chitanță, 
fae' reparații de mlnlulală. afirmă cft 
au înlocuit piese dc care aici nu 
s-au atins. Tntr-un cuvint. înșeală 
buna credință a cetățeanului. Desigur, 
deasupra lor plutește primejdia unui 
control. Dar nu e nimfe cert. Iată de 
ce slntem hotărițl să perfecționăm 
în viilor metodele noastre de con- 

■ trol".
Defligur, metodele de control pot 

fi perfecționate, adaptate ta spe
cificul acestei activități. Intr-o even-' 
taală' formulă nouă de control asupra 
acestei vaste rețele care intră zilnic 
in contact cu populația, ar trebui, 
credem. && fie luat efectiv In calcul 
al factorul cel mal Important : cetă
țeanul. în prezent, el nu ao adresea
ză președintelui cooperativei dedt 
daci este foarte nemulțumit.; N-ar fi 
mai bine ca toate conducerile coope
rativelor să caute metode jthal di
recte și mal lesnicioase pentru a cu
noaște opinia cltențtlor cu care lu
crătorii cooperativei resnectlve intră 
ta contact 7 Se sugerează; de pildă, 
ca pe chitanța care 1 aa eliberează 
clientului să se găsească loc și pen
tru o inscripție cu un număr de te
lefon și o adresă unde cetățeanul 
să-șl poată comunica, nemijlocit 
Impresiile. O burtă cunoaștere.a opi
niei cMentelel' este obligatorie pen
tru cooperative , care au relații cu 
sute ds mii de cetățeni șl a căror 
principală menire este aceea de a 
răspunde solicitărilor pe care aceș
tia le adresează

Rodlca ȘERBAN

DEPANATORII IN... PANA
o CARTIERELE NOI - TN AȘTEPTAREA UNITĂȚILOR PRESTATOARE DE SERVICII • 
.PRIMIRI CORDIALE" LA UNITĂȚI ALE COOPERAȚIEI: „DECÎT SĂ-ȚI REÎNCARCI FRI

GIDERUL, MAI BINE ARUNCA-L!" • CÎTEVA CONCLUZII Șl SUGESTII RELEVATE
DE CETĂȚENI

'fi

deocamdată a celor cu In. 
metode dc cultură fizică n 
psihoterapie științific dirijate.

Punlnd In aplicare directivele date 
de conducerea partidului nostru, Mi
nisterul Sănătății — avind 'sprijinul 
unul cerc larg do oameni de silință, 
cadre didactice șl speriallșt! din to- 

a elaborat un plan complex de 
", adevărat program de combu- 
bolllor ca rd Io-vasculare.. Ce s-a

. J
de întreținere a obiectelor de foioeln- 
ță îndelungată, ne votn referi, in con
tinuare, la modul in care răspund ele 
eollclțărilor populației. - ■
cooperativelor respective ne-au dat 
asigurări ferme : „S-au luat m&suri 
ea totul să inea'rgi bine, există con
diții ea cetățenii să fie mulțumiți de 
promptitudinea și calitatea lucrărilor 
executate ete“. Am consemnat afirma
țiile respective, rezervlndu-ne insă 
dreptul de a le confrunta cu reallte- ; 
tea. Pentru început, tată ce ne scrie 
loan Pașra, din ?os. Giurgiului 115 A. 
„M-am dus ta unitatea de reparații 
televizoare din șoseaua Olteniței 51 
pentru a solicita depanarea unul te- , 
levizor aflai In termen do garanție. 
Credeam că vn fi foarte' simplu: 
era vorba doar de întocmirea unei 
fișe de luare In evidență. Func
ționara respectivă nu mi-a răspuns 
nici măcar la „bună ziua", dar să mal 
fie atentă la rugămintea de a-mi tri
mite lin tehnician ta domiciliu.

Supărat, m-am adresat responsabi
lului unității. Dar el. ocupat cu o 
șuetă, m-a trimis fa plimbare. Am 
cerut atuhsl condica de sugealli. 
N-am primlt-o. Mai mult, m-am ales 
cu toi felul de amenințări. Cu ce 
drept își bat joc: acești «alariațl de 
cetățenii care apelează la serviciile 
lor ?” — Lși încheie . corespondentul 
seri soarea.

— De ce nu al oferit clientului 
condica 7 — a fost Întrebat Spiridon 
CoMtandnes.ru, responsabilul unității:-

— Păi, zice el candid, incă nu era 
clientul nostru I Cum era să-1 dăm 
condica 7

O primire 1a fel de „cordială” I s-a 
făcut și Iul A. Petre, posesorul fri- 
(idcrulul „Fram". seria 524 C<35. „Am 
Ins aparatul ta unitatea 

peratlvel „Mctalo-casnic™ 
vestește el. Trebuia încărcat agrega-

■p —j'
ta'‘vreunul „tefuleț” care 
„decide" șl omite, dispozi
ții cum îl tale capul.

Do fapt, adeseori, co
moditatea unor (actori 
de răspundere din tu
rism merge mină In 
mină cu Inerția. In loc 
să facă totul pentru a al
cătui Itinerare cit mal n- 
tractlve. pentru a oferi tu
riștilor' servicțl cit 
numeroase (pentru 
pot gA pretindă si 
sări suplimentare) 
ni za tor H de turism

Conducerile

condica tie sugestii.

'e’Ai liiK"
trerup® ziihic ‘ nrogramul 
in jurul orei 17. Dacă mă
sura este justificată, pro
babil. pentru zilele din 
cursul săp'.ămlnll. ea nare 
complet nepotrivită nentru 
ssmbâta sl duminica. — 
zile cu un flux turistic În
zecit față do eoUdlarea o- 

ve- blșnultă. Nu $tlm cit do 
nimerită este șl măsura 
pe care a decis-o între
prinderea de transporturi 
pe cnbîu din cadrul cen
tralei O.N.T. Camaț! Bra
șov. ca telocabinele aflate 

ș «
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s nr. 12 a coo- 
!ca“ — ne po-

H ' 1 ' ‘ i ri, ' '
lea PIovbcI nr. .111 Aparatul a fost 
luat și dus In laborator pentru repa
rații. Ml-a fost Înapoiat insă stricat 
de-a binele.:. Intre G Ianuarie șl 28 
februarie televizorul a «uferit trei 
„Intnrnări” In laborator șl, de fierar^ 
dată. K-a Întors cu „sănătatea" gi mai 
zdruncinată ; ultima oară, după ”10 
Eie de reparații,, a funcționat... o zl. 
Slnt salariat.‘ Nu am timp eă , bat 
mereu drumurile plnă In Calea Plcv- 
nei" :

Daficlențo asemănătoare au our- 
priiw chior șl col din serviciul C.T.C. 
al. cooperativei respective. împotriva 
celor vinovațl, firește, 6-au‘ luat mă- 
Burile cuvenite. Șeful C.T.C.-ulul de 
la ..R/ulîo-progres™ fare însă urmă
toarea reflecție, pe marginea consta
tărilor proprii :

„Unii dintre tehnicienii noștri nu 
Izbutesc să privească lucrurile fi din 
punctul de vedere al clientului. Omul 
plătește uneori sule de lei și are pre
tenția firească să I se facă o repa
rație durabilă. CI ml vino un eelățean 
nemulțumit de calitatea reparației, 
ta loc sâ vadă despre ce e vorba, teh
nicianul ii repede, ii eanlă nod ta 
papură țl. in cele din urmă, pierdem 
clientul care se duce la un meseriaș 
particular".

Dincolo de concepția dăunătoare 
propriilor Interese economico ale. coo
perativei, ca să nu mal vorbim dă ale 
cetățenilor, se află un net do Rravă 
indisciplină. Cooperativa acordă un 
termen de garanție de trei luni pen
tru reparații. Este normal deci, ca 
in Interiorul acestui termen, atelie
rele să remedieze, fără nici un fel de 
discuții ri In cea mal mare graba; de
fectele Ivite.

Co se face, practic, pentru perfec
ționarea activității atelierelor de în
treținere 1 . ’

— Controalele noastre, periodice șl

„Ztun sfinălății" prilejuiește 
fiecare an o trecere in revistă 
princlpaielor realizări din domeniul 
ocrotirii sănătății, lansarea și clra- 
fâșurorea unor ample acțiuni in 
riadul ]top'jia’,!ei.

Ocrotirea sănătății, componentă de 
prim rang a politicii partidului nostru 
de creștere continuă a bunăstării ma- ren 
iertata și culturale a jx>porulul, înra- ““ 
glstrează Importante realizări. Efortul 
material al statului depășește suma 
de șapte miliarde lei anual, ®e con- 
elruiesc no! și moderne instlluUl epi- 
taîîcest! de țoale categoriile — dinici, 
spitale de specialitate, sjiRale jude
țene, policlinici de mare capacitate și 
cu dotare moderna., Se aplică cu 
succes soluții organlzatoridfa noi, care 
au mărit gradul de accesibilitate a 
populației ta asistenta medicală. A 
arescut eficiența acesteia ea urmare 
a ridicării nivelului de. calificare și 
specializare a personalului mcdico- 
sanitar. ___ _—
! Ca urmate a politicii consecvente ;lw de, risc al Îmbolnăvirii cordului 
desfășurate de «talul nostru pentru g «mltouă cercotărilo pentru d®î- 
ocrotlrea sănătății populației, Romă- ------ 4““ ------- —
nln dispune, in prezent, de un medic 
ta OT2 de locuitori — Indice compa
rabil cu al celor mal dezvoltate țări, 
din punctul de vedere al asistenței 
medicale. în Institute, ta catedrele 
de Invățămlnl superior, în unitățile 
spltalice-șli sa duce o vastă muncă de 
cercetare pentru ocrotirea sănătății, 
ale cărei roade" ee bucură de apre
ciere atit in țarii, dl și peste hotara.

Pentru anul In curs, Organizația 
Mondială a Sănătății (O.M.8.) a Ini
țiat un vast program de luptă împo
triva bolilor card io-vasculare. sub . ..
lozinca „Inima — In inima sănătății !?. ' î™^ de mai mulți factori. E nevoie
O.55.S. atrage și de ostă-data' atenția «- —
asupra pericolului ce-1 reprezintă 
pentru societate creșterea frecvenței 
bolilor de Inimă, acest adevărat fla
gel al lumii contemporane. Se știe 
că. in cele mal multe țări, bolile car- 
dlo-vasculare constituie prima cauză 
de invaliditate șl. deces.

în etapa actuală, problema princi
pală constă în a lua e:i;:o;!.’.n;."i de 
faptul că progresele medicinii con
temporane ne permit și ne obligă să 
acționăm mal organizat șl cu mnl 
mare eficiență pentru n reduce 
pericolul care. In alte părți .ale, 
lumii, o luat proporțiile unei mari 
și grave epidemii. Stăplnlm azi. 
cu o rnal mare eficiență, o boală mult 
răjpindltă : hipertensiunea arterială. 
Organizarea serviciilor de îngrijire a 
coronurlenllor a dna ta scăderea mor
talității prin infarct miocardic. De a- 
semenea, dezvoltarea uimitoare pe 
care (i cunpscul-o chirurgia cardiacă 
ne permite să rezolvăm o serie do 
probleme dificile de tratament in a- 
cest gen «ie boli.

Cuceririle din ultimele decenii 
ale științei medicale ne orientea
ză spre rezolvarea de fond, a 
acestei ■ ■ probleme,j. care: ;co:v,■*.,) • iii! 
crearea 'poalbllRătilor de” a preveni 
cieeeîo”bolLn<Iir acest sens,- e ciV'^e' 
poate de binevenită Inițiativa Sorlc- 
lățil InternatioMle da cardiologie de 
a organiza, lncepind cu «tata «ie 7 a- 
prllle „Luna mondială a Inimii", tema 
princiiNilă fiind „Cercetarea in servi
ciul prevenirii”. Obiectivul acestei ac- 
Uuni mondiale este acela de a pune tate/Vkdnii"eăreta"'<ta fart 'ri
în aplicare programe de profilaxie, exerciții-flidee, pe cit posibil In aer
fundamentate rtRnl!fie. care să cu- i3)ber rau aerisite,’ reprerifită
prindă colectivități întregi. ‘ - ................................... -

Cardiologia românească participă cu 
importante cercetări ta realizarea 
programelor O. M.S. O primă colabo
rare ce referă ta a?a-numllii! „regla-- 
tru al Infarctului miocardic”, care nre 
rostul ele a'studia, In cadrul Centru
lui de asistență a cardiacilor ASCAR, 
Incidența reală (nu numai eazu-

terc a bolilor cardlorvasculare. Ce «-a 
făcut In acest sens 7 S-a alcătuit co
misia de cardiologie din cadrul Mi
nisterului Sănătății, care a elaborat 
criterii de diagnostic șl,conduită te
rapeutică pentru uzul medicilor da 
teren în vederea combaterii bolilor 
card'0-VMCU.lare majore. De ase
menea. s-a elaborat șl un . ma
terial privind modul de acorda
re a asistenței dc urgentă a 
cardiacilor, știut fiind că primele 
ore după un accident de cord slnt 
hotărltoare. Se desfășoară vaste cer
cetări epldemiologjce asupra factori-

coporlrea fazelor precllnlco ale. aces
tora.' S-au luat măsuri concrete/,'tii- 
tru pregătirea de cardiologi do;riL,<’j'ă 
calificare șl dc perfecționare a ceTpr 
Btdslorițl. Planul prevede.. de aseme
nea, dotarea cu aparatură de Investi- I 
gațle și tratament moderne a tuturor 
clinlcUor universitare de specialitate, 
cd șl a unul număr mare de spitale. 
Unele aparate foarte bune șl utile, 
realizate de inginerii naște! cu cola
borarea medicilor, ar trebui mal re
pede, multiplicate la nivelul asigură
rii necesarului.

Reușita, acestui program depinde 

ca toți cei care lucrează In profesiu
nea noastră sâ înțeleagă că au Înda
toriri nu numai față de'"omul bolnav, 
de pacientul ce r__ l " 12 "
tații. ,cl șl fală de colectivitatea de 
meni tacă sănătoși, tn epoca noas

^
9101 bolnav ; ea s-a trap.’format 
nța de” a păstra șl promova, 
bunăstarea fizică șl morală a colecti
vității: ,

Tn rîtlrșlt, trebuie aă fie rit ®e poate 
de clar că răsptodlrea bolilor de 
Inimă-nu vn putea fl îngrădită dedt 
prin organizarea cit mal igienică ■ 
condițiilor de viață ?! de muncă. 
Pe prim plan se rituează exce
sul de alimentație sau alimentația 
unilaterală, urmate de Insuficienta 
activitate fizică, surmenajul Intelec
tual. furnalul etc. Educația nanitară 
vn trebui să pună un accent mal mare 
pe necesitatea respectării.- conform 
normelor de igienă, n orelor de acti
vitate profesională, de repaus și de 
activitate fizică, pe recomandarea de 
a se aplica măsurile preventive Încă 
din tinerețe șl chtar din copilărie. Co
piii'grași și care nu fac suficiente" e- 
xerclții fizice sau adolescenții care se 
deprind cu fumatul slnt supuși imul

relativ tlnără. " j-Ț . ?.■
O recomandare ee Impune cu toată 

seriozitatea ?1 pentru organizatori! și 
conducătorii . proceselor de muncă. 
Trebuie Înțeles o dată pentru . tot
deauna că asigurarea ?! respectarea 
pauzei de la mijlocul zilei de acflvl-

iclenl’jl co se prezintă la consul - ....... . .. .. . . j oa^ 
, ___  . epoca noastră,

medicina nu mal e doar arta de a ta-

ylfâtlL

t

./ ■' '<p

Nu se întreprinde aproa
pe nimic pentru a-l (ace 
pe turistul venit aid să 
ec reconforteze, să găseas
că o ambianță plăcută. 
Dacă • turiștilor goniți in 
grupuri organizate ii se 
spune totuși de către 
ghizi ..pllmbațl-vă prin 

celor venițl pe cont 
.propriu nu Ii ie adresea
ză nici măcar această 
nlnvîtațle".

Ei cite B-ar putea tace I 
Amenajarea unei slrnole 
platforme, in fata hotelu
lui. ar răspunde ‘ cerinței 
multor turiști de a face o 
«rură de aer al soare, de 
a-ș! petrece aid cîteva oro 
de odihnă. E greu oare, 
e peste puteri de așezat 
dtava bănci sau scaune 
pe o asemenea plat
formă 7 Mulți 0i-KU ex
primat dorință de a gări 
la hotelul „Alpin”! ghizi 
care să le organizeze un 
program .,ad-hoc“ de ex- 
curril. Intr-adevăr. ' 
care vin rimbăta sau du
minica aid n-au la dispo
ziție deeft 3—4 ore sl — 
«iacă nu slnt ajutat! Bă facă 
cunoștință cu frumusețile 
din jur. «tacă 'nu slnt o- 
rîentați să descopere ine
ditul munților — se vor - 
Întoarce acasă asa cum au 
venit. Despre existența u- 
nor condiții de agrement 
— cu excepția practicări! 
«schiului de către cel care 
știu acest sport — nu «te 
poate vorbi. Or,. prin 
eforturi minime. g-ar;pu- 
tea «mstrul (dorință pe 
care turiștii și-o exprimă 
ram de multă vreme) o 

• serie de baze sportive care 
ar mări subetantlal potsl- 

■ blHtftțîle de agrement ale 
acestui complex. Amena
jarea unei platine simple 
(Cota 14C8 arc centrală 
termică proprie) ar con
feri celui mal de altitudi
ne hotel alpin românesc 
un substanțial piua de 
atractivi,fate ®I ar răspun- 
de, astfel, multor solici
tări formulate de tfairlșll 
Un 'Inginer nrolectant 
sugera îdeea că un astfel 
cte bazin nr-putea'fi con
struit. In bună parte, brin 
(muncfi patriotică; Să, mal 
tspiuiem efl eficiența i eco- 
nomlcâ nr fi din plin asi
gura ta ? <

Sugestii se pot face 
multe ®l turiștii Înșiși ar 

” participa ia schițarea unul 
program de dezvoltare a 
agrementului ■ In aceas
tă zor.a. Dor ite pare că 

B. „ ____________ —___ _ în turismul nostru 3î-a
se opresc ta... Slrinta. De făcut ioc o mentalitate pă- 

- - " " ‘ gubțtoare : se așteaptă ca
toate problemele să fie re-

Ftec-mărJȘ dej îmbolnăvire la o virată
* . -----------'f . r. sk.'-Tf? i’ll 9fc

■f(i Pentru complexul turfs- 
tlc de la Cola HM - Si
naia s-au cheltuit In de
cursul anilor, cîteva mi
lioane de Iei. O dată pen
tru construirea șoselei ce 
leagă Sinaia de platoul 
Bucegllor : a doua oară 
pentru recomparllmenta- 
rea și modernizarea v; 

’chiulul hotel ; a-treia oară 
pentru Instalarea liniei de 
teleferic cu cabine. In 
urma acestor dotări, șl a 
altora. Cota 1-lOT șl-a de
pus candidatura pentru a 
deveni unul din cele mai 
atrăgătoare popasuri turis
tice din munții noștri. A- 
matorii de sporluri de Iar
nă ®J drumeție n-aU in- 
tlrzlat de‘ altfel să apre
cieze condițiile ce le-au 
fost create si se Îndreap
tă in număr mare — si 
vara șl Iama — spre a- 
caste locuri.

Ar mal fi. șl alte lucruri 
de spus despre eforturile 
materiale ■ ce m fac pe 
linia Investițiilor,; pen
tru dezvoltarea turistică a 
platoului. Bucegilor. (E 
vorba și de construirea in 
anii următori a unei pîrtll 
olimpice de bob. a altor 

■ obiective). Vrem însă ca. 
în rindurilo de fată, să ne 
oprim asupra unei alte: 
probleme: cum slnt ampli
ficata de către oraanls- 
teele locale de turism, 
prin Inițiative șl eforturi 
proprii! acesta măsuri ?

Trebuie s-o spunem din ■ ™,
capul locului că eforturile fel Hn
In domeniul unei ma! bune f l O
organizări a turismului, a Bl gS
Îmbunătățirii șl dl verși fi- brii
câril serviciilor — care se ® “ ““
realizează, mal ’ alea, cu 
pricepere și fantezie — se 
lasă mereu așteptate. A- 
firmatta o vom demon- 

, Btra, pentru început, cu 
exemplificări aparent ba
nale. Vrei să 
dă. dacă - 
nala — poți urca cu ma
șina plnă ta Cotă.' dacă ai 
unde s-d parchez! sau 
dacă, vrind să râmi! o 
noapte acolo, găsești loc - - -
î™ S; slmP|e « «' spori considerabil atraefia
să întrebi pe cineva „care Cotei 1400
a mni fost acolo". Este 
oare atit de greu ca 
I.T.O.S. (întreprinderea de 
turism șl odihnă Sinaia)

în aît Ioc un nunei de in
formare a turiștilor 7

Ne aindim. firește, ta 
servicii de informare 
prompte și blne„. lnfor- 

1 mate. Fiindcă. In prezent, 
există In gară anunțuri 

‘care mal mult îl dezinfor
mează pe turiști. De pil
dă. se anunță că ascensiu
nea nlnă ta Cota HM este 
asigurată permanent cu 
telecablna sl mllloace de 
transport In comun. Dar 
atit programul telecablnei, 
cil s! al autobuzelor filnt 
astfel alcătuite narcâ pen-"- 
tru a-1 dascurata pa cel 
care 8® încumetă să urce 
pini aid. Mașinile f.T.S. 
pur si (dmaiu abandonea
ză adeseori traseele clnd 
constată că ete slnt aglo
merare. Explicația? „N-am' 
tace fală soSIclîfirilOT și-nm 
distruge autobuzele”. Cit 
privește telecablna, ișl !n-

CINTAR
FAMILIAL

X.

•S'

BIG

i

!’ £

mal. 
care 

inca- 
oraa- 
olea

CSI

.r. s .. - Punctul de informare: bunăvoință
t, ^^Jn„s? 'localnicilor ® Telecablna cu program 

hizor și șoseaua care-și așteaptă omolo- 
9area Cîteva sugestii pentru masuri

SIBIU (Corespondentul „Seta
tei 1". N. II rujau). tn cadrul ac
țiunii de diversificare a produc- ' 
țiel. la uzina .„Balanța" din Si
biu a fost realizat -un nou tip 1 
de cintar. Este vorba de rin- 
tarul familial, pentru bale, cu 
o sarcină de pini la 130 kg. 
Primul Iot dc asemenea cin- 
tare va fi livrat comerțului zi
lele acestea, urmind ca pină.ta 
sfințitul anului oă'. Re realizate 
Încă 5 090 de bucăți. Intr-un - 
stadiu avansat de realizare- se., 
află si clnlarul public de per
soane — cu funcționare auto
mată — care a trecut cu suc
ces examenele eerie! „zero” șl 
„cepului de serie®.

cile';; principală do luptă împotriva 
acestor categorii, de boli.

Progresele realizate plnă In pre
zent. atit la noi. cit șl In ’ alte părți, 
justifică optimismul că bătălia me- 
dicinel cu aceste boli poale fi dșfiga- 
tfl. Avem In. vedere șl condițiile | ta- 

asistenței medîgale In țara r.oristră.
vorablle pe rare le, oferă organizarea 
asistenței medlpale In țara noastră, 

rile grave spitalizate) a bolii, v! grija permanentă șl sprijinul multlta- 
unele aspecte clinice mai " puțin .....
cunoscuta in scopul organizării unor 
acțiuni de prevenire rit mal efi
cienta. In acest sens.. s-a Impus șl 
otadlerea stărilor do Iminență de In
farct. O altă cercetare romanească 
se referă ia reabilitarea cardiacilor.

partidu- 
ățli po- 
t

Seral acordate de conducerea partidu
lui pentru ocrotirea sănătății po
porului nostru.

Acad. Aurel MOGA 
președintele Academiei de Științe
Medicale
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 Orice dialog cu oamenii talului

contemporan relevă surprinzătoare 
mutații sufletești, schimbări i esen
țiale in modul lor do a Hindi șl ac- 

t țlonn. Imaginea de ansamblu a
’ Înnoirilor ce nuanțează .universal,

rural vorbește elocvent despre 
aceasta.
unor lucruri mori, Îndeobște cunos
cute. Ne Interesează aici acea ex
presivă capacitate relevantă a fap
tului cotidian, de o părelnică bana
litate. dar cu nebănuite înțelesuri.

.„Pe masa de lucru a tovarășului 
stilului popular din Livezile — Me-‘

SCRISORICĂTREREDACTIE
,;Așa cum toți oamenii 

de omenie..."
X

măsuri parcă anume născocite pen-; 
tru a-1 pridnu! necazuri cetățeanu
lui. Iată despre ce este vorba.

Tn august apul trecut m-am mu
tat In blocul 30. opart. 28. din etr.. 
Livezilor nr. 12. Pentru furnizarea 
energiei electrice am încheiat con
tract cu I.D.E.B., achltlnd sl o aa- I 
rănile de 50 lei. Dar plata consumu
lui de energie se calculează după' 
dstemul numit „îjaușal". pentru căi | 
In apartamente nu există contoare.- 
Ar fi trebuit ca întreprinderea con- 
eirucioare sau T.D.E.B. să monteze 
contoare In apartamente, ier noi; . 
locatarii. Bă suportăm cheltuiala co-' 
respunzătoare. Dar ar fi fost prea 
simplu sl frumos. Da aceea, s-a
liolărit altfel. Te trimite pe Une, , 
locatar. ®ă cumperi conlon.il. Dacă; 
după mal multe încercări pe la ma
gazine. găsești un contor, plăteril; 
11 lei 4n brațe si-I duci Ia ț.D.E.B.r 
(cu l-am dua In centrul din 
Bir. 11 iunie), unde capeți o adeve
rință prin care această Întreprind 
dere se obligă aă-țl plătească pen
tru contorul predet 130 Iei. După 1 
ce-al făcut treaba asta, aștepți să ți 
ee Instaleze contenii sl «ă țl ae. achi
te ce! 130 leL Eu am așteptat 5 săp- 
tăsnlnt Intre timp, plătesii curen
tul electric la „pansai". Se ivesc 
oaîfel niște situații absurde. Am fost 
somat să achit nota de nlală In 3 
zile, punlndu-mi-.se în vedere că 
pentru tn’Jrziere voi fi penalizat 
Dar eu cum pot să penalizez 
I.D.E.B.-U1 dacă nu-mi plătește de
ck 130 Iei sl nici nu vrea să deducă 
cosiți] curentului din suma ce mi-o |
datorează ? I

Eu cred că aceste practici slnt l
anormale șl. de aceea, nu pot fi ț
admise In relațiile dintre aceaștâ 
întreprindere si cetățeni. i

Iosif DRAGOM1R |
sir. Aleea Livezilor, nr. 12, <

■ sectorul 6, București ’

nou dispensar și 
venind ta muncă 
ce nu vin șă dea 
zidarilor .7 Vine Iile Vtșan, Invalid 
de război, cum poate șl el, intr-un 
picior, vine Eltsabata Doană, care 
abia Ișl duce bătrlnețile, vine Ion 
Mițolu, cu piciorul Uri®, pentru că 
vor să facă și ei ceva pentru grăbi
rea lucrărilor : în schimb, et oa
meni in putere, se țin dc-o parte. 
Păi nu e mai mare rușinea 7

Un țăran Rjuns ta vlrsin anilor 
cărunți, lipsit de orice patimi mă
runte, numai din Îndemnul Inimii 
3ale do cetățean legat prin Infinite 
fibre Intime de destinul comunei 
sale, a simțit nevota Irezistibilă de 
a-Sl comunica deschis atitudinea sa 
simplă, omonearcă, energică orga
nelor locale, pentru n se întreprindă

Inși din Inerția lor deconcertantă.
Am înțeles atunci, ta urma lec

turii scrisorii lui • Ton Anghelescu, 
de ce n fost posibil ca la Livezile, 
numai ta construirea noului local 
de școală sâ se realizeze prin mun
că patriotică însuflețită economii 
Insumlnd aproape 0(10 GW lei. Șl nu 
numai atit.

o bala comunală 
patrlollefi, el de 
o mină de ajutor

&

A--*-

Victor RUSU 
profesor, Tr. Severin

tonal o serenadă In tata unei 
cala, a aflat, eă fata, care nu 

' rhsl apărea li -
In altl locsll_...,™,.„a.„s
eerie de pahare la măsea,

După dte gtlu. Instituțiile șl In- 
treDrinderite au obligația de a-si or
ganiza astfel activitatea incit să 
scutească de nierdere d® tlmn si

I!

L

grea ta geam, era plecată 
localitate, A mal țraa o 

eerie de pahare ta l_“ 
cat Iarăși In volan ț 
a mn! luat alături câțiva paw
ned,- a pornit in căutarea el. 
Dt> astă /
mai ținuS-o drept pe f-osea, prO- 
’ ' ‘ trubadur și pe trfflo-

î
Cotei 1400

să Înființeze in gară sau tn dotarea ei să fie foto- calea cea mal ușoară. Să 
«„ „„ a- nunaBj 7 we pe zi (cu explicăm. Nu o data au-

o oră de pauză). Ebtaslrca 
acestora,sl în cursul duaă- 
amlezll. măcar In zilele de 
slmbfita și duminică, ar

■ spori IntertHUl turiștilor 
pentru tocurile de popas, 
pentru serviciile: oferi
te de acestea.- Dar așa, 
oamanli le ocolesc I A- 
tund pentru ce au mal 
fost construite hoteluri 
și cabane, adevărate pă
tate. in vl-f | de mun
te? (Vezi Cota I4OT Si
naia. vezi Clfibucet — Pre
deal. vezi cabana Postă- 

. varul etc.). Pentru ce au 
fost construite linii de 
transport pe «tablu ? Ca să 
alea coaie, ca CS fie folo
site doar 7 ore po z! ? ! 
Eficienta InvestiUIlor tn 
turism nu poate ti lăsa
tă ne seama unor me
tehne de ordin birocratic, 
nrln trăsătura de condei

tocnreta Încărcate cu tu
riști — atit români, cit șl 
străin] — care au In pro- 
aram vizitarea Cotei 1408 
si a ulntoulul Buceălo-.

ce 7 Explicația este ce-n 
dreptul Bcarxtaloasâ : re
prezentanții întreprinderii zolvate gu ajutorul invea- 
de transport turistic Inter- tlllllor. Or. realitatea este 
national, subordonată Mi
nisterului Turismului nu 
șî-su găsit timp să ze de
plaseze plnă aid spre a 
„omologa” soaeaua pentru 
curse de autocar !

Sâ zicem eâ. Intrantind 
toate aceste dificultăți. 
l§sindu-se păgubași atit 
de telecablna care ori 
nu funcționează, ori e 
supraaglomerată, cit șl 
de autocarele blocate, a- 
pudnd-b bfltrlneste pe 
jos, turiștii ajung totuși 

platoul Bucegllor.

ca. In Bce.it domeniu, cele 
mal prețioase Investiții sa 
cer acute ne Unta fante
ziei. Inițiativei sl efortu
rilor de a valorifica rit 
mal dapUn, rit mal orial- 
nal. recursele locale. Am 
dori ea rlndurile de față 
să constituie un În
demn pentru factorii de 
răspundere de a , acționa 
la- complexul turistic .de 
oo platoul BucegUor. In 
Interesul turiștilor.

Constantin PR1ESCU

eșen- 
HÎndi șl ac-

innoirilor ce . nuanțează .universul

Nu vom glânii asupra

i cuto. No interesează alei acea ex-

\

. uiuitR țUQ ujlvâu u kvvbi

ț Rafael Clortocu, președintele Con-
i sUlulul popular din Livezile — Me- 
* ’ hedlnți. a poposit Intr-o zl o scri- 
l soare (frumoasa atitudine civică pe 
j câre o semnifică ne împiedică să o 
1 numim ...re-clamație") a țăranului 
l cooperator. Ion Anghcloscu. Am d- ______ ____ _________ ,_____
J tlt-o și no! elteva zile mat tlrzhL ceva In scopul scoaterii cilorva 
y Expeditorul îșl formula, ta termeni 
l de o fermecătoare bună credință și 
1 franchețe, mlhnlrea și nedumeri- 
l rea că unii .cetățeni — de altfel 
/ poate putini la număr — nu rtta- 
) pund cum ««.cuvine tind este vorba 
l de acțiunile patriotice ce au loc In 
’ comună.
j ■ Așa cum totl oamenii de omenie 
i din satul nostru, scria intre altele 
J bătrinul Ion Anghetcșcu, vor să 
l vadă Inălțindu-se mal repede un

j în relația cetățean - 
obligațiile nu sînt reciproce?

cheltuieli po cetățenii caro aneiează 
la servldlîe lor. La întreprinderea 
care furnizează energia electrică in 
Capitală (I.D.E.B.) s-au luat unele

CoMtandnes.ru
conlon.il
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Iar In urma lor femeile legau roar-
. . le bărbați

tre rindurl, „In acest
. inunc.’l c
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Acum, în

BIROUL COMITETULUI JUDE- Dorim să exprimăm din adlncul cS. etapă cu etapă, vizitele Introprtr.- 
ȚEAN CLUJ AL P.CJL l Oamenii Inimi!, dumneavoastră. Iubite tova- a ea In .țârllo-Afrldl. In care ați dus
muncii din județul Cluj — români, rășe Ceaușescu. tovarășei Elena mesalul do prietenie, pace, edabo-
moghlarl, germani șl do alte'națio- Ceaușescu; membrilor delegației do rare sl solidaritate militanta. Interna-
nnlttațl — au urmărit cu vie satis- partid și de stat pe care ați con- țiortallstO. ai ponorului român con
fecție șl’Nnlndrie patriotică vizita In duș-o, adinea noastră buatrte, sstls- ‘~L J—-—11 -------------
țările Africii. întreprinsă de dumnea- faețic ș! recunoștință pentru Inesti-

tbvarășe Nlcolae mablla contribuție Ta lărgirea șl 'dez
voltarea. pe un plan superior, a re-

«V ff I ■’vwS Jx^'n-vn>.S l >' ■ ■ o-B 'i ‘ ir» V».»'» • va

.. ...____  ... poporul nostru șl
partidele șl popoarele din țările vlzi- 

•;pre binele comun șl In InteTe- 
sui unltațiI tuturor forțelor antllmpc- 
rtallslc. pontru progres șl prosperita
te In lume.

Cetățenii Gorjulul consideră vizita 
ca o nouă dovadă a unității dtatec- 
tice dintre politica Internă șl cea ex
ternă a partidului șl statului nostru, 
iar atmosfera de cordialitate, căldură 
șl ospitalitate cu care ați fost’ Intlm- 
pinal In Africa, o mărturie autentică 
a prestigiului de care s® bucură Par
tidul Comunist Român, patria socia
lista și dumneavoastră, tovarășa 
Nlcolae Ceaușescu.

COMITETUL JUDEȚEAN MARA
MUREȘ AL P.C.R. : Slntem mlndri 
că nresaju! poporului român de pace 
și prietenie, de colaborare largă cn 
toate țările, pe baza respectări! 
neabătute a independenței: suverani
tății naționale,, a dreptului fiecărui 
popor de o-și făuri destinele po
trivit Intereselor proprlL fără a- 
meslec din afară, a gflșlt pretu
tindeni în țările vizitate o entuzias
tă Înțelegere sl aprobare, conflrmlnd 
încă o data justețea politicii externe 
marxlst-lenlnlxte o partidului si sta
tului nostru. Înaltul oreailglu interna- 
Uonal al Româ niei soci ol Iste. /

Avem convingerea fermă că vizita 
dumneavoastră In tarile continentu
lui african manifestare concretă a 
Internaționalismului consecvent al 
partidului sl statului nostru, rezulta
tele acestei misiuni de pace sl co
laborare. pe care all IndenUnlt-o In 
mod maglsîral. corespund nu numai 
Intereselor poporului român si ale 
popoarelor vizitate, d Intereselor tu
turor țărilor, cauzei generale a oădl 
srl progresului In lume.

în aceste momente de profundă sa
tisfacție s! mlndrie patriotică, vă a- 
slgurăm. scumpe, tovarășe Nlcolae 
Ceausescu, că organizația noastră 
Județeană, toll muncitorii, taranll. 
Intelectualii, fără deosebire de națio
nalitate. din Maramureș Isl vor con
sacra sl de acum înainte toate efor
turile îndeplinirii cu succes a sarci
nilor care ne revin din mărețul oro- 
gram. adoptai de Congresul al X-lea 
Bl Partidului Comunteb RomânTnsri ii 
derea făuriri! sotfelătliTsoclnltete mul= ' 
tJIaterai dezvoltate Tn srttmpa’ poartră. ' 
patrie.

BIROUL COMrTETUT.Ur JUDE
ȚEAN HARGHITA AL P.C.R. SI CO- 
SflTETUL EXECUTIV AL CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN : A- 
lături de toți oamenii muncii din pa

lelor harghlterte au urmărit cu sen
timente de legitimă m'ndrie patriot!-

voastră, stimate . ; ... .
Ceaușescu. purtător al mesajului da voltarea, pe un plan superior, a re-
p-lctenle, pace și colaborare al Romă- lațiildr de prietenie șl colaborare
nlel socialiste ’ față de popoarele ell- intre partidul și poporul nostru șl
berate ale continentului african. partidele șt popoarele din țările vlzl-

Vlzlta In țările Africii sn înscrie ca tate, spre binele comun șl In msere-
un deosebit moment po linia extîn- ă-.h;—_
deril și ndtncirij relațiilor de priete
nie și colaborare politică, economică, 
culturala dintre România și țările vi
zitate, ea sa Încadrează fn sfera largă 

’ a acțiunilor Întreprinse de partidul.șl 
guvernul țării noastre In direcția pro
movării înțelegerii șl cooperării In
tre popoare. întăririi unității de ac- 

a frontului antiimperialist, a 
ȚVațurbr forțelor revoluționare șl pro

gresiste.
Ne facem o înaltă datoria patrio

tică și partinicii exprlmlndu-vă. ,'a- 
cum. ta Întoarcerea în patrie. întreaga 
adeziune, acordul deplin față de tot 
ceea ee aț! întreprins în cursul vizi
tei. Adresindu-vă mulțumirile noas
tre fierbinți pentru neobosita dum
neavoastră activitate, menită să slu
jească națiunea română, patria ’ și 
poporul nostru, ne angajăm să vâ 
urmăm cu credință șl devotament, să 
fim șl In viitor luptători demni pen
tru Înălțarea României socialiste, 
pentru cauza păcii șl progresului In 
lume. -

noastră bucurie, satis- tru popoarele continentului afrl-
inoșlințâ pentru Inesti- can . gare luptă pentru întărirea

Independentei si suveranității lor 
nnțkwiale, pentru, dezvoltare de sine 
stătătoare.’ împotriva Imperialis
mului colonialismului și neocolo- 
nlnlLsmulul

Activitatea neobosită pe care o 
desfășurau in fruntea partidului și 
statului pentru făurirea societății 
ebclalirie- multilateral dezvoltate. In 
patria noastră șl sporirea prestigiu
lui României socialiste In rlndul 
popoarelor lumii constituie o pildă 
vie pentru noi toți.

Vă asigurăm câ nu ne vom cruța 
eforturile pentru a ne îndeplini șl 
ab! cu cinste datoria, fiecare la lo
cul său de muncă întreaga, organi
zație Județeană de partid, pentru 
traducerea In fapte a mărețelor o- 
blecllve stabilite de cel de-nl X-lea 
Congres ol partidului pentru înflo
rirea patriei noastre — Republica So
cialistă România.

COMITETUL JUDEȚEAN ILFOV 
AL P.C.R. Activitatea l-lX 
desfășurată de delegația de

COMITETUL JUDEȚEAN VRAN- 
CEA AL P.C.R. s Primirea deosebit 
de călduroasă și prietenească de' caro 
v-ațl bucurat pretutindeni In țările 
vizitate, convorbirile fructuoase pur
tate ’ cri conducătorii acestora, cu re
prezentanți al mișcărilor naționale de 
eliberare, precum șl cuvlntările șl 
documentele semnate, demonstrează 
merele prestigiu al României fn 
lume, înalta apreciere pe care po
poarele o dau activității neobosite ca 
o depuneți In slujba pârli șl coope
rării internaționala.

Acum, clnd ați revenit In patrie, o 
dată cu urarea de „bun vcnlt“. vă în
credințăm șl cu acest prilej, scumpe 
tovarășe Ceaușescu. câ toți oamenii 
muncii din județul Vrancea aprobă 
cu însuflețire activitatea rodnică ce 
ați desfășurat-o timp de aproape o 
lună de zile, cu convingerea fermă că 
această vizită a constituit o contribu
ție de preț la întărirea prieteniei, co
laborării.®! solidarității Internaționale 
dintre, poporul român șl popoarele a-

COMITETUL JUDEȚEAN GORJ 
AL P.C.B.: Urmărind cu deosebit In
teres desfășurarea rodnice! dumnea- 
voaslrfl vizite de patru săpîămlnl In 
îndepărtata Africă, v-am simțit' per
manent aproape, scumpe tovarășe se
cretar general, am avut mereu con
vingerea valorii noastre naționale, 
om trăit sentimente de profundă 1 • . «
mlndrie pentru prestigiul României trio noastră. locuitorii orașelor sl sa
și al Idealului socialist, al căror stră- •----- — ■■
lucit purtător do cuvlot slntețl.

laborioasă 
,—_ partid

și guvernamentală șl In mod deose
bii aportul excepțional pe care dum
neavoastră 'personal 1-ațj adus la 
succesul convorbirilor și tratati
ve io;- constitute o strălucită expre
sie a dorinței fierbinți a poporului 
român de a. contribui la întărirea ; 
păcii șl Înțelegerii între popoare, pe 
baza respectării principiilor inde
pendenței șl suveranllățll naționale, 
a neamestecului tn treburile Interne 
ale altor țări, a avantajului reciproc.

Organizația județeană de partid, 
toți locuitorii Județului Ilfov au în
cercat sentimente de profundă sa
tisfacție față de primirea călduroasă, 
fitațeasc-ă. pe care popoarele afri
cane vizitate v-au făcut-o. toate a- 
cestea reprezentînd recunoașterea 
actlvltațil susținute po care dum
neavoastră o desfășurațl tn fruntea 
partidului șl statului nostru, marele 
prestigiu do care se bucură Româ
nia soriallslă fn lumea întreaga 

însuflețiți de minunatul exemplu pe 
care dumneavoastră, cel mal Iubit 
fiu al poporului român, nl-1 oferiți' 
permanent, vă asigurăm.-mult stimate 
tovarășe secretar general, că'nu vom 
precupeți eforturile pentru a înde
plini în mod exemplar sarcinile ce 
revin județului nostru din mărețul 
program de făurire a societății so- 

ă dalJsta-..EniulUtateral .„dazvoiîatacin? 
P Republica Socialista România. '

BIROUL COMITETULUI MU
NICIPAL TECUCI AL P.C.R. : 
într-o Impresionanta,, unitate de 
glndlre șl voință. rioL tecucenll. 
dăm glas adeziunii depline. . ne ex
primăm totala aprobare față de 
rezultatele vizitei, fata de activita
tea, prodigioasă desfășurata de 
dumneavoastră. tovarășe Nlcolae 
Ceaușewu. ce neobosit sî ferm mili
tant revoluționar, promotor al soli-

il . r'/'< . ..
duritățiI torțelor progresului șl păcJL 
Prin activitatea neobosită ce o depu
neți, faceți să crească necontenit 
prestigiul șl outbritatea României 
socialiste, ta avem prlotenl pe toate 
meridianele globului : -ilntem mlndri 
de aceasta țară minunata, pentru n 
cărei Înflorire vă consacrau întreaga 
viata Sl activitate.

COLEGIUL MINISTERULUI FOR
ȚELOR ARMATE, exprlmlnd senti
mentele șl glndurile tuturor ostași-1, 
Idr țârii, dâ o Inalîă apreciere Inrhe- 

Terll cu deplin succes o vizitei prie
tenești făcute In ce!e opt târî ale 
continentului african de eăjre dum
neavoastră stimate tovarășe Nlcolse 
Ceaușescu, strălucit mesager a! Idea
lurilor de pace și colaborare ale po
porului român.
rîageriindu-se ca un> moment da 

importantă istorică cu profunde e- 
courl po cete mal diverse meridiane 
ele lumii, această vizita, prin telu- 

’ rțle ■ șl efectele el multiple, eviden
țiază concordanța deplină a,politicii 
rnarxlst-lenlriisto a narlldulul sl sta
tului nostru cu cele mal stringenta 
cerințe ale Internaționalismului pro
letar. cu dezideratele majore alo 
omenirii contemporane.

Prețuind .succesul deosebit cu care 
a-a încheiat vizita de prietenie, co
legiul Ministerului Forțelor Armate, 
fflclndu-se ecoul sentimentelor îu- 
turor fiilor patriei ourUnd haină mi
litară Ișl exprimă și cu acest pri
lej stima șl dragostea profundă față 
de dumneavoastră, tovarășe Nlcolae 
Ceaușescu.’ fiu credincios al poporu
lui. exemplu do militant comunist, 
patriot șl Internaționalist, promotor 
neobosit a! Intereselor Târli șl. tot
odată al unității șl colaborării tu
turor popoarelor fn lupta pentru pro
gres șl pace — teluri rsoblle în a 
căror împlinire Investiți nesecată »- 
nergle șl pasiune revoluționară

Mulțumlndu-vă din toată Inima 
pentru Intensa activitate ce o des
fășurau In fruntea Partidului Co
munist Român șl o statului nostru, 
în slujba înfloririi șl creșterii con
tinuo a prestigiului țării fn 
lume, a întăririi forțelor mon
diale ale ’ socialismului șl oă- 

a forțelor anti Imperialiste, 
uțlgurflm, stimate tovarășe

tea, 'prodigioasă- 'de^fășumtă

dl.
vă __ ............
Ceausescu, că întregul > personal al 
forțelor armate. In striata unitate cu 
întregul popor, Ișl va spori eforturile 
pentru a îndeplini cu devotament, 
abnegație șl dăruire totală misiunile 
de răspundere ce II sint șl II vor fi 
Încredințate de dumneavoastră — co
mandantul nostru suprem — de partid

L * p i
Au mal trimis telegrame militarii 

din Comandamentul trupelor de gră
niceri. Comandamentul trupelor da 
transmisiuni. Comandamentul trupe
lor de geniu. Comandamentul servi
ciilor forțelor armate.. Școala mili
tară de ofițeri activi de transmisiuni. 
Școala militară de maiștri do aviație 
„Traian UM 01783. 02840,
02448.

1

oca mai cu spor !
> • I ■ ■1 . i '

lucrările !h vil sint avansate. La Pău- 
neșll, de exemplu, tălatdl. s-'aTncheiat 

întreaga suprafață de 870 ha. Aici 
am inlllnlt 8ute de cooperatori : băr- . 
bați! revlzulau sistemele de susținere, ■ 
Iar In urma lor femeile , legau coar
dele. echipe de bărbați arau via In
tre rihdurl. „în ■ acest an avem o 
participare la-'muncă'ca niciodată In 
trecut — spunea președintele Nlcolae 
Ursu. Munca In acord global II sti
mulează pe oamenl“| Â’eeaștă apre
ciere este valabilă șl pentru coopera
tiva agricolă din Ruginești. Aici vin 
este lucrata! tn acord global, pe fa
milii. în altl ani. In cooperativă rt- 
mlnca> vio neluerată. Acum totul erte 
lucrat excmplor. Pretutindeni — la . 
Tifeștl, Urecheștl. Dumbrăveni, ce 
muncește cu spor.

Dar cu ocazia raidului am Intllntt " 
șl unele deficiențe care constituie, de ■ 
fapt, note distonante In ansamblul e- 
forturilor care se tac pentru ea pod
goriile să producă mal multi struguri. 
Cooperativa agricolă din Movilita are 
824 hectare viță de vțe. Dar tăiatul și 
legalul au început cu multă Intlr- 
z’.ero.. Aci mal trebuie completate 
28 GM goluri In vil șl urmează să se 
planteze 40 hectare. „N-am început 
plantatul, justifica Inginerul Vaslle 
Nlțâ, pentru că nici terenul nu cate 
pregătit. N-am găsit un nivelatpr. De 
altfel, cu secția de mecanizare' avem 
șl alte greutăți. Din cele 4 tractoare ’ 
viticole doar două la putem folosi". 
La MovlUța ritmul luorărllor ln vil 
este slab șl pentru că peste 230 de 
oameni nu fost, trimiși.la pădure pen-' 
tru confecțlonalul aracilor. Sigur, a- 
ceasta nu este rău. numai, că lucrarea 
trebuia făcută Inita din Iarnă. Un 
exemplu de ceea ce înseamnă să nu 
se executa la timpul potrivit fleca
re lucrare om Inlllnlt șl la coope
rativa agricolă Clndeștl. Coupe- , 
retorii din ferma 3 lucrau de zor fn ' 
vil. unii mal bine, alții mal slab. Po 
șeful șl economistul fermei l-am In- ■ 
Uinit In sal măsurind locurile do’; 
casâ. Sigur, este o treabă necesară, 
dar putea fi fflculă țoală Iarna pen
tru ca acum șeful fermei ta poată', 
îndruma executarea lucrărilor In vIL 
Lucrările sint rămase în urmă șl la 
cooperativele agricole Pandu. Broș-‘ 
tenl, Jarlștea. Bordeșll etc.

Este necesar ca spre aceste unități 
să-șî Îndrepte atenția organele agri-J 
cole județene, ta sprijine consiliile de 
conducere In acțiunea de mobilizare 
a cooperatorilor la lucru, pentru ter
minarea grabnică a lucrărilor In vid.

Ion N1STOR 
corespondentul iSdnteii?

încheierea peste tot a Intamlnțăril
trecerea In semănatul porumbului - polarizează. In aceste zile, atenția 
oamenilor muncii din agricultură Din datele centralizate la ministe
rul de resort, rezulta câ ritmul lucrărilor ieste bun. Iar calitatea aces
tora ae situează Ib un nivel superior tata de anii precedent!. Tlnlnd 
seama de condițiile specifice din această primăvară. In mărea majo
ritate- n unităților agricole au fost luate măsuri pentru menllnerea 
iirulilitățll solului — factor de prim ordin «pentru, realizarea unei re- 

, coîta bogate. în prezent, principala atenție trebuie acordata efectuării 
tuturor lucrărilor de sezon pe cimp. în grădinile de legume, in livezi 
șl vil. pe pajiștile naturale. în rindurile careTirmeata. prezentăm con
cluziile raidurilor organizate in județele. Ialomița ,țl Vrancea.

CEICARE 1NT1RZIE 
PLANTATUL ÎN SOLARII 
SĂ NU SE AȘTEPTE LA 

VENITURI MARI
La cultura legumelor timpurii In 

soiarii In condițiile respectării tehno
logiei șl încadrării riguroasa Iri tim
pul optim de plantat se pot obține 
beneficii substanțiale. „Realizarea u- 
nor venituri .mari este pe deplin po
sibilă — ne relatează Idr. ing. Gheor- 
ghe Vllceanu. directorul întreprin
derii județene Ialomița de pro
ducere a legumelor. Conduceri
le cooperativelor, 
manifestat in 
jă deosebita 
din toamnă, 
mele șl-au 
de pămfnt, 
pentru sere, 
slrucțil. îmni_. 
rolă agricola,

IE

auspecialism 
an o grl- 
aolarll. încă 

toate fer- 
necesarul

de con-

. acest 
pentru 
aproape 
asigurat ___ _—
turbă. combustibil 

........ . ___  materiale 7. __  
slrucțil. împreună cu direcția gene-’ 
rolă agricolă, am stabilit perioadele 
optime de semănat șl plantat In so
larii. In raport cu condițiile pedu- 
cllmattce din ludei”

Intr-adevăr. Tn ce privește culti
varea legumelor In solarii, fața de si
nul precedent, se înregistrează un re
viriment apreciabil. în acest an plan
tatul a început la 21 mante și se va 
termina cel tlrzlu la sfințitul primei 
decade din lung aprilie. Pină In pre
zent. din suprafața de 83,5 ha sint 
Învelite cu folii de polietilenă G7 
ha. Iar 50 ha sint plantate. Coope
rativele agricole din Sărâțehl sl 
Albești au terminat plantatul toma
telor.

La Revlga, solarul a fost în întregi
me acoperit cu polietilenă S-au luat 
din timp toata măsurile pentru a-1

«luni corespunzătoare, tar cu cea da 
1.8 m lățime se lucrează greu — ’
explică Inginerul Nlcolae Dinu, 
teplăm să ne vină de In bază", 
cursul Investigații..............
vizionare din S!

■ na 
nu. Aș

ilor la bâza de apro- 
ilobozia primim in

formații că există foile îngustă ’n 
cantități suficiente. Rămlne -doar ta 
hotărască consiliul de conducere clnd 
să o ridice. Dacă mal stă mult pa 
gînduri o să trebuiască să înceapă 
plantatul la solarii o dată cu cel In 
cimp. De pe acum sa poate vedea că 
răsadurile s-au dezvoltat prea mult. 
Iar pregătirea solului In solarii este 
departe de a răspunde exigențelor 
culturii legumelor.

. Tn ultimul timp a fost Impulsionat 
ritmul lucrărilor la solariile apar- 
ținlnd I.J.P.V.LLF. 1 în cele patru 
centre — Slobozia, Călărași. Fetești 
d Țăndfirel — au fost plantate 0 hec
tare do tomate. La Călărași, cele 8 
hectare de solarii au fost învelite și 
se lucrează Intens la plantat.

Lnclan C1UBOTARU 
corespondentul Jklnleii'

VIA SE LUCREAZĂ DUPĂ
/, 3 , »

VREME, NU DUPĂ
CALENDAR

Cele. 32 OW) de hectare plantații __ 
vii din județul Vrancea reprezintă 
9,25 la sută din patrimoniul viticol al 
țarii în vederea obținerii unor re
colte mari de struguri se acordă o 
deosebită atenție executării lucrărilor 
de întreținere In vIL Numeroase fap
te confirmă preocuparea care există 
în întreprinderile agricole de stat și 
cooperativele agricole pentru execu-. 

din timp toate măsurile pentru a-i teren tăierilor, legatului șl a arăturL- 
^0pori;EreîlsîeiTța“la viaturile plitern!=^’■KRHÎh’TilEr0

ce din Bărăgan. Șl anul trecut1 coo- 
= pcraioril din .Reylgn au obținut, la 

torhate producții' mari — 73 tone ta 
hectar — dar ele nu apărut Urdu pe 
piață. Anul acesta Insă au început 
plantatul la 22 martie. La Roșeil. 
cooperatorii au lucrat cu toate for
țele. reușind In scurt timp să acopere 
12’heetare de solarii șl să planteze 9 
hectare de tomate.

Revenim la solarul din Ceacu 
exact Ta o lună de la publicarea’unul 
articol care, intre altele, scotea tn 
evidență cnlltatea slabă a lucrărilor 
de pregătire a terenului efectuate 
aici. La aceasta se adaugă acum in- 
llrz.lerea înveljtulul cu polietilenă și 
rămlherl In urmă In plantarea râ.M- 
durllor. „Nu avem folii do dlmen-

da

________ _ ... ......... ,,
ce din Bărăgan. Șl anul trecut coș- pe cele'101 ha ale fermei nr. 8 "'»?

, I.XAJÎ. Golești lucrările au fost ln-lj 
cholate, la'r terenul â fost fertilizat, 
arat șl grăpat „Am lucrat zilnic cu 
3®0 de oameni — spunea Ing, Dumi
tru Damlnn. șeful fermei. Elstc adevă
rat că anul trecut om Încheiat lu
crările de primăvară pe la 23 apri
lie. Dar adevfiralul podgorenn nu se 
conduce după calendar, ci după vre
me. La cinci grade in sol. vița Începe 
viața activă După 15 zile începe În
mugurirea. Pină atunci Insă lucră
rile trebuie ta fie încheiate. Mal ales 
tăiatul șl legatul coardelor pentru a 
nu pierde, tocmai mugurii dc rod".

Șl In numeroase cooperative agr!-.

Bnloteștl. Slobozie-BradiiluL

,V5i^îi

1 
!•

4
4

' (Urmare din pag. I)

Intr-unse plantează legume._«».alt. 
ireședlntele cooperativei. Pe- 
".-■ cu întregul aparat admi-

loc, preș 
tre, Nlțâ,____  _ ______
nlstratlv. plantau pomi fructiferi. 
Asemenea preocupări pentru buna 
desfășurare a Insămlntărllor ani In- 
Hlnlt șl In alte numeroase coope
rative agricole, cum s!nl eele din 
Fărcașele. Comanl. Dobroslovenl. 
Dranovăț,' Pleșolu, etc. în toate a- 
cestca am Intilnlt o vie și perma
nentă preocupare față de modul in 
cnțe șe execută lucrările de pregă
tire a terenului pentru păstrarea 
umidității in sol si Insâmlnțarea 
porumbului.

Mal sSnt Insă- șl' cazuri — cc-I 
drept puține La număr — unde 
specialiștii nu acordă atenția cuve
nită lucrărilor de sezon. In ziua de 
5 aprilie, la- cooperativa agricolă 
din Brlncovenl a Început, la indica
ția specialiștilor., irutamintarea po
rumbului. Dar. acolo unde se lucra 
fn punctul denumit „Sub brutărie", 
nu se afla nici inginerul-șef aJ 
unității, nici președintele coopera
tivei. Nu ar ti fprf nimic dacă cali
tatea lucrărilor nu ar ți avut de 
suferit.»- Dar cel care lucrau la se
mănat Incorporau tamînța intr-un 
sol Insuficient pregătit și In piu» 
nu cunoșteau densitatea șT adlnci- 
mea de îngropare a semințelor. Cu 
ce se ocupau inginerul Șl președin
tele cooperativei ? Tov. Dumitru 
Mincă, președintele cooperativei, 
era In sediul unității, iar pe Ingl- 
nerul-șet, ion lordeche, 11 chemase 
primarul. Gheorglie Dlncă. sâ-1 aju
te la contractarea mieilor In satul 
MărghlenJ. Nu este un caz Izolat 
Deși nu se lăsare Încă seara, pe In- 
glnerul-șef al cooperativei din Gră-' 
dinari, tov. Dumitru Stoica, l-am 
găsit la sediul unității. „Am plecat 
din cLmp, pentru că_ m-nm supă
rat pe mecanizatori l A trebuit ta 
lucrăm azi cu ambele semănători 
SPC-0, dnr nu. a funcționat declt 
una — șl aceea numai citevn 
ceasuri.' Cealalfâ nu este încă pre
gătita". ’Cu toate că aici semă
natul n început tn ziua de 
1 aprilie, plnă în seara zilei de 5 
aprilie, abia a-au semănat 20 hec
tare cu porumb din cele 310 pla
nificate. Defecțiuni la semănători, 
acum, clnd semănatul porumbului 
abia a început,- am; Intilnlt șl- In 
cooperativa agricolă Mărunțel. în 
ziua de 6 aprilie a.c. In ora 10 di
mineața. din 3 semănători SPC-0 
era tn brazdă doar una. Să fie «- 
ceasta o scuză pentru inglnerul- 
șef al unității. Marin Rogojlnaru. 
de a zăbovi mol mult timp la se
diul cooperativei 7 Tot la sediu, 
ocuplndu-se cu o situație opera
tivă, l-am .Intilnlt șl pe inginerul- 
șef de la Bălăneșll. tov; M.ih'ai 
Ciulu, In vreme ce In cimp trac
toarele lucrau de zor.

, Este un lucru - cunoscut că o su
praveghere atentă a modului de 
executare a lucrărilor agricole ofe
ră garanția pregătiri! unul bun 
pat germinativ, a răsăririi si dez
voltării optime n plantelor. In final 
a realizării unor producții sporite, 
l-"... :5.', ’
liștil să acorde atenția 
întamlnțărilor. astfel 
creeze o.butcmlcă bază viitoarei 
recolte pe care o dorim cit mal 
bogată

nu pierde tocmai mugurii de rodu. 

colo, cum «irit cele din’ Popești. Cl'r- 
ligcle. ~„S-a conf ir mat încă o dată - dacă mai era nevoie - unitatea dintre politica internă 

și externă a țării noastre, s-a demonstrat că realizările pe care le obținem in edificarea 
socialismului sint factorul hotăritor al creșterii prestigiului României pe plan interna
țional, al spnririi aportului, său :1a cauza progresului general".

Din cuvintarca tovarășului Nlcolae Ceaușescu,
;•

■ patrii, Republica Socialistă România. 
Pe baza angajamentelor asumate In. 

adunările generale ale oamenilor 
muncii, consacrate dezbaterii sarcini
lor po anul! 1972 — so arată In tele
grama- plenarei COMITETULUI JU
DEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. - asigu
răm conducerea partidului că. lnteh- 
slndrid. fntrece,ren. socialista, colecti
vele fabricilor ț.’șl. uzinelor tlmlșene 
vor depăși'planul producllel-marfă 
pe acest an cu 2®0 milioane lei. vor 
realiza economii la prețul de cost de 
10 milioane lei șl vor obține beneficii 
suplimentare de ai milioane Iei. Ur- 
mlnd indicațiile conducerii de partid, 
vor. fl executate, prin autoutllare lu
crări In valoare de 53 milioane lei. „„„ ai jmuuun. mu
Eforturile îndreptate,spre diversifica- astfel contribuția tuturor locuitorilor
rea producției Jse vor concretiza prin din Județul de la Dunăre la Inflt^ 
ns.mllnr^ B IIH „a. r)rea !WlrIe! noa5tre Socialiste.

în telegrama plenarei COMITETU
LUI JUDEȚEAN-: IAȘI AL P.C.R. se - 
arată.1- printre altele : Privind cu răs
pundere sarcinile sporite nlo etapei 
p« care o străbatem. ■ colectivele de 
muncă din județ pu descoperit noi re
surse de sporire a producției Indus
triale șl agricole. Pe această bază., 
plenara comitetului județean de 
partid, in numele comuniștilor, al 
colectivelor de oameni ai muncii, se 
angajează ca In anul 1872 să realizeze 
peste-plen o proilucțle-marfă de 93 
milioane Iei In Industrie și de 5 mi
lioane lei In cooperația meșteșugă
rească și de consum. Vor fl.realiza
te peste plan 3CW) tone țevi șl profile 
îndoite de oțel, 200 tone fibre șl fire 
polleslerlce. antibiotice, diferite In 
valoare de 10 milioane lei, 8S0 tone 
ma.se plastice prelucrate. S3 mii mp 
țesături diverse, 30 tone fire din 
bumbac, confecții textile In valoare 
de 5 milioane let- mobilă In valoare 
de 2 milioane lei etc. Do asemenea, 
planul productivității muncii va fl 
depășit ru 1 la suta. Totodată, lu
crătorii ogoarelor se angajează să dea 
peste prevederi o cantitate de '2 300 
tone griu. 3 MO tone porumb. 1 050 
tone cartofi. 2 300 tone legume. 5 600 
hi lapte de vacă ș-a. Pe ansamblul e- 
conomiel județului ne propunem să 
depășim planul de livrări la export 
cu 2 milioane lei voluta.

în vederea îndeplinirii cu succes a 
acestor angajamente, plenara a sta
bilit mă.suri concrete, pentru aplica
rea cărora oamenii muncii. In frunte 
cu comuniștii, sin t hotărî ii să depună 
toate eforturile, răspunzind astfel gri
jii șl încrederii pe care conducerea 
superioară de partid șl de stat o a- 
cordă organizatei noastre județene.

f

Publicăm mal jos spicuiri din telegrame adresate C.C. al P.C.R... to
varășului Nlcolae Ceaușescu, de plenare cu activul ale comitetelor ju
dețene de partid, plenare care s-au ținut In timpul clnd secretarul ge
neral al partidului efectua vizita în țările africane. Punlnd fn evl- 

i dențâ rezultatele obținute In construcția economică, exprlmlnd holfi- 
rîrea de a depăși planul pe acest .an, toate aceste telegrame dau ex
presie convingerii organizațiilor de partid, a tuturor oamenilor mnnrlî 
că aprobarea cea mal semnificativă pentru aellvltatea desfășurata de 
Secretarul general al partidului o constituie munca fără preget pentra 
dezvollarea șl înflorirea continuă a patriei, angajamentul de a obține 
rezultate șl mai bone, lo toate domeniile construcției socialiste.

In acest an — se arata In tele- 2 7M tone porumb. 3 OM tone afecta 
gramn plenarei ORGANIZAȚIEI JU- do zahfir. 2 OM tone struguri. 330 tone 
DETENE DE PARTID HUNEDOA- carne. 2 500 h] lapse.
RA — e-au tăcut noi pași In con- în numele comuniștilor, al tuturor 
eolldarca șl dezvoltarea succeselor oamenilor muncîl.dln județ, plenara 
obținute, tn valorificorea mal dep!)r comitetului județean de partid dă o 
nâ. la un nivel calitativ superior, a înalta apreciere politicii externe
marilor potențe no care le oferă baza juste, marxlst-lenlhlste a partidului
materială creată, experiența-cîgtiga-' nostru; în cadrul căreia vizita dum

neavoastră Intr-o serie de tari afri
cane prietene reprezintă dovada 
elocventa a promovării Drinciplllor 
egalității, suveranității șl Indepen
dențe! naționale, ale avantajului re
ciproc. In dezvoltarea relațiilor cu 
toate statele, indiferent de orindulrea 
ior soclal-polltieă.

însuflețiți de perspectivele lumi
noase pe care te deschide planul cîn- 
dhai actual, primă etapă a procesu
lui de făurire a societății socialisto 
multilateral dezvoltate, no nnoalâm. 
iubite tovarășe Nlcolae Ceaușescu, 
aă milităm neobosit! pentru transpu- . 
nerea in viață o hotăririlor colul de-oi partid""incri 
X-lea Congres al partidului. ■ - -

Conflrmlnd prin fapte adeziunea 
totală la politica partidului nostru — 
se arată Intr-o oltă telegramă — 
ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ DE 
PARTID ARGE.S se angaiează «ă 
realizeze suplimentar In acest an o 
producțle-marfă Industrială de 173.4 
milioane lei 17.0 milioane le! e- 
conomii din reducerea cheltuieli
lor de producție, un volum de con- 
strudll-montaj de 30.7 milioane lei, 
Importante cnntltatl de cereale, fruc
te. legume șl produse alimentare.

Plenara organizație! județene de 
partid asigură ■ Comitetul Centrul al 
Partidului Comunist Român, pol 
dumneavoastră personal. Iubita tova
rășe Nlcolae Ceausescu, că cel peste 
37 OM de comuniști, ca. de altfel, toți 
oamenii muncii din Județul Argeș. 

^retarTtateral. Intele^unea. exigența
■ ■ șl spiritul de dăruire cu care condu

ceți destinele țării, vor munci cu ab
negație pentru transformarea Arge
șului Intr-un județ al hărniciei, cin
stei. onoarel șl demnîtațll socialiste. 

. pentru înfăptuirea politicii Interne șl 
externe a partidului șl statului nostru, 
a sarcinilor economice șl soclal-poll- 
Uce ce ne revin, sporind astfel con- 

angăi^‘‘eă“d"cpăsea«-Si planul pro- trîbuțln județului nostru la Inflori-
eu 4 000 tone de srîu. rea multilaterală a scumpei noaslro

obținute, tn valorificarea mal depll-
Bă la uri n!ve! cailtallv superior, a 
marilor potențe pe care le oferă baza juste, marxlst-lenlhlste a partidului
tă de organizațiile de partid.'de co
lectlvele noastre de muncă, măsuri
le de perfecționare a vieții econo
mice și sociale. Județul nostru se 
angajează să realizeze In 1072, pesta 
prevederile de , plan, o producțle- 
marfă fn valoare de 150 milioane lei. 
depășirea productivității muncii in 
industria republicană cu-1 200 leltea-’ 
lariat, economii din reducerea chel
tuielilor de producție de 12 milioa
ne lei. beneficii’ peste plan In va-? 
loare de 30 milioane le!, de
pășirea sarcinii de export cu cel 
puțin 5.5 . milioane lai valută.
' Dlnd glaa recunoștinței fierbinți 

față de lot ceea ce întreprindeți pen
tru afirmarea cuvlntulul și Inițiati
velor patriei noastre socialiste In re
zolvarea marilor probleme ale con
temporaneității, ne angajăm — in 
numele comuniștilor, al muncitorilor, 
țăranilor șl intelectualilor hunedorenl 
— să muncim fără preget In mine, pe 
platformele agregatelor siderurgice, 
pe schele, ogoare, la catedre sau In 
laboratoare, pentru aplicarea poîRlcil 
partidului, pentru progresul multi
lateral, al societății noastre socialiste, 

în telegrama plenarei COMITETU
LUI JUDEȚEAN BRAILA AL P.C.R. 
so arată printre altele : „Rezultatele 
bune obținute In primul trimestru al 
acestui an. dnd In Industrie am rea
lizat o producție suplimentară de 
peste 40 jnllfoane le!, ne permit să 
asigurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, tovarășe 
secretar general, că In acest an vom 
îndeplini șl depăși sarcinile de plan 
ce ne revin. Ne angajăm să realizăm 
suplimentar 103 milioane lei in pro- 
ducțln-mnrra Industrială, să reducem 
cheltuielile de producție cu 13.5 mi
lioane lei șl să sporim nivelul'plani
ficat al acumulărilor socialiste cu 20 
milioane lei. Comuniștii, ceilalți oa
meni aljnundJ din agricultură ee 

ducțlei-marffi cu 4 MO tone de gria.

le de perfecții 
mice șl social

asimilarea a 155 produse noi peste 
plan

Ho’.ărlțl să valorifice mal deplin 
potențialul agriculturii județului nbs- 
tru, oamenii muncii din unitățile, so
cialiste au efectuat In bune con
diții luerăriJol agricole de toamnă 
șV efectuează • la lin nivel su
perior Insămlnțările de primăvară, 
celelalte.acțiuni din această campa
nie, punlnd astfel bazele unei recolte 
bogate, la nivelul sarcinilor mari ce 
revin agriculturii tJmlșenc In acest 
an. allt pentru creșterea producției 
vegetale, dt sl animale.’

Plenara comitetului țudclean de 
,_.u .—redlntează Comitelui Cen

tral al Partidului Comunist Român, 
personal, pe dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nlcolae Ceausescu, 
că oamenii muncii dlri hidetul Timl.s 
nu-șl vor precupeți eforturile pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce le: re
vin In cel de-al doilea an al cinci
nalului șl a angajamentelor asumate 
In întrecerea socialistă.

Exprlmlnd hotărirea fermă de a 
îndeplini șl depăși prevederile pla
nului șl ca răspuns la chemarea 
partidului de a tace din actualul cin
cinal un cincinal al calității — se 
spune In telegrama planare! COMI
TETULUI JUDEȚEAN GALAȚI AL 
P.C.R. — colectivele din Industria 

■țuddțului nostru s-au ansalnt să dea 
In acest an o nroduețle-mnrfă supli
mentară In valoare de 351 milioane 
Iei. materializată In Importante spo
ruri de otel, fontă. laminate, țesături, 
prefabricate din beton sl produse ali
mentare. să depășească olanul pro
ducției la export cu 3.3 milioane lei 
valută, pe cel al creșterii producti
vității muncii • cu cel outin unu lo 
sută, să economisea eră suplimentar 
4 407 tone metal. 4 5111 tone combus
tibil conventional. 3 415 mil kWh 
energie electrică. 2 400 tone cocs s a.

Lucrătorii de ne ogoarele județului

&

rostită joi pe aeroportul Băneasa.
Galați s-au angajat ta depășească 
producțiile planificate ue acest an la 
toate culturile șl In «ectorui zooteh
nic, să ‘ furnizeze, pe această bază. 
Importante cantități de cereale carne 
șt lapte In fondul centralizat' al sta
tului.

Conștlentl că tnfăpiulrea nmplelor 
șl complexelor sarcini economice, po
litice și.sociale Incumbă o înaltă răs
pundere. vom milita permanent pen
tru ridicarea continuă a rolului de 
conducător politic u! organizațiilor de 
partid, vom desfășura o largă șl 
multilaterală activitate politico-Ideo
logică pentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste a comuniștilor, a tuturor 
celorlalți oameni al muncii. sporind

' < "V 
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Lo cooperativa agricolă Șlvija, județul Galali, se executd lucrările de |nlre-
Foto : M. Cioc
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tinere a terenului In livadâ
■i, ,. <?T Etii ’ f.'T ■ .£7’1 '.Xf’lu. >. J JHHH
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0 gamă variată
de încălțăminte pentru copii
Fabrica „Timpuri noi” din 

Brașov este una din principalele 
uuîtațl producătoare de încăl
țăminte pentru copLl din tara

Ii

, trimestrului II. O realizare de 
seamă a colectivului de aici o 
constituie trecerea la fabricarea 
încălțămintei cu talpă lipită.

_ "  ~J —■ .-I ' 
talpa cusuta — noul sistem pre
zintă o serie de avantaje : Încăl
țămintea este mai ușoară, fle-

’ i< purtat. La 
ora actuală, peste 40 In sută din 
încălțămintea produsa In „Tim
puri note este: încălțăminte cu 
talpa lipită, urmînd ca plnă la 
sfirșltul anului să se ajungă la 
80 la sută.

O realizare recentă a colecti
vului fabricii „Timpuri note o 
constituie realizarea unor haine 
velurate șl a unor articole de 
marochirtarle. prlnlr-o prelucra
re mol bună a pieilor cu dimen
siuni groase. Numai pe aceasta 
cale s-a reușit să se obllnă In 
primele două luni din acest an 
o producție suplimentară In va
loare de aproape un milion lei. 
Acordlnd o atenție sporita aces
tei activități, conducerea fabricii 
și-a propus să dezvolte produc
ția de haine velurate sl obiecte 
de msrochlnărle, obiectiv care 
va fi atins prin înființarea 
schimbului II șl realizarea unor 
lucrări de pilcă mecanizare.

1 unități producătoare de
țămlnte pentru -copil din vxua >iu.ui^iuimLci vu loipei npi 

ț noastră. Râspunzlnd cerințelor Comparativ cu sistemul clasic
mereu sporite ale pieței, Jln ul
timii doi ani aici s-au desfâșu- 

T , t 'ra>! importante lucrări care , au . .... ..„.j
, dus la dublarea capacltâțll de xibllă. comodă Ia: purtat

y producție. Acest fapt a avut un osa actual®, peste '
t dublu efect : pe de o parte —
1 sporirea volumului producției
l de Încălțăminte pentru cel mici.

Iar, pe de altă parte — asimila
ți rea In fabricație a unor noi sor-
i tlmente de Încălțăminte de cnli-
’ tale superioară, in special In-
l călțămlnte de lac. O preocupare
i constantă a colectivului de alei
1 o constituie lărgirea gamei de
l produse, realizarea unor sorti-
’ mente șl modele noi. mal rezls-
L tenie, cu un aspect mal plăcut,
ț Din modelele rtol de încălțămin

te prezentate anul trecut la pa
vilionul de mostre al bunurilor 
de larg consum. au fosf plnâ 
acum Introduse In fabricație 
Este vorba, printre altele, de 
chete șl pantofi de lac cu taină 
lipită. Incăllflmlnle din Incuri 
fanlezl pantofi decupați, nerfo- 
rațl etc Alte circa 20 de modele ... r. . vo|l :

cursul

!
i
i w află In pregătire șl i
’ lansate In fabricație In

J---—------

i

Iată de ce se Impune ca specia- 
" -- -■•■■ "a cuvenită

«Incit să se.

'i
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Dupl cum a cunoscut, ca urmare a 
rr.&iurUor preconizata In hotarlrea 
Comitetului Executiv nl C.C. al 
P.C.R., In cadrai Academiei „Ște
fan Gheorghiu” a luat ființă 
Institutul central pentru pregă
tirea, și perfecționarea cadrelor de 
condueere din economie și adminis
trația de stat Asemenea celorlalte 
organisme din cadrul Academiei, ro
lul , Institutului este de a rad guru 
cursanților un înalt nivel do pregă
tire politico-ideoloalcă, capacitatea 
de n aplica cu fermitate linia poli
tică a partidului, dc a înarma cadrele 
ca știința conducerii, cu temeinice 
cunoștințe privind planlflenrca. or
ganizarea și conducerea vieții econo- 
mlco-soclale.'

tn legătură cu preocupările actuale 
șl do perspectivă ale Institutului.' am 
eoilcltat unele rotații lovarfițuiui ir.g, 
Jan Beta, prorector al Academici 
„Ștefan Gheorghiu*, director 'al Insti
tutului.

— Continuăm, evident ta un atădiii 
superior,' acțiunile inițiata In acest 
domeniu ta ultimele decenii de parti
dul nostru, ne-a rclntăl interlocuto
rul. Tn cadrul Academiei „Ștefan 
Gheorghiu” au-funcționat In decursul 
anilor numeroase cursuri de perfec
ționare și pregătire a Cadrelor de 
partid,' ca $1 a altor cadre de con
ducere, pentru a nu mal vorbi de 
alto școli, de cicluri tematice- șl pro
fesionale ta genere cu o durată 
scurtă. Cu prilejul recente! organi
zări a sistemului de perfecționare 
șl reciclare n cndrelor s-ou tras con
cluziile cuvenit© din această experi
ență. Tn mod concret, actualul Insti
tut central de pregătire si perfec
ționare a cadrelor da conducere din 
economie șl administrația de stat 
a valorificat experiențe existentă ta 
Academie șl C.E.P.E.C.A., ațtaptînd-o 
noilor cerințe. în orientarea' eforturi
lor noastre otatem călăuziți de preve
derile programului de educare co- 
muntata adoptat do plenara C.C. al 
P.C.IL. din 3-—5 noiembrie lffTl, ca 
șl de hotăxlrea Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.IL care ne-au por- 
mls redlmeMionarea și tateiwificn- 
rea Întregii noastre acilvltăți. situ
area ei pe aollde baze ideologice și 
ștllnțlEce. ca o condiție pentru a 
imprima procesului do formare a 
cadrelor de conducere ritmul pro
priu dezvoltării economiei noastră 
naționale. .

— Cum' te resîixeand, fa. mod„„„. __ resliseax.3, fa
concret, aceste obicctine ?,

—- în noua- eJ ,structură;*, organ!-, 
zuțprică, Academia, .„Ștefan .Glieor- 
ghiu" e. alcătuită* din cbmparâ- 
mente cu profiluri specifice avind 
drept obiectiv comun pregătirea șl 
perfecționarea politico-ldeo!oglcă a 
cadrelor, Indiferent de domeniul lor 
de activitate, paralel cu însușirea 
de către acestea a unei ample ?i 
solide informări științifice asupra 
color mal avansate tehnici ta eco
nomie. osupră' celor mal no! me
tode șl forme de lucru ta adminis
trația de stal, ta conducerea vieții 
sociale. în felul acesta înlesnim ac
tiviștilor care urmează cursurile In
stitutelor noastre posibilitatea do 
a-țl însuși In mod aprofundat poli
tica internă șl externă a parti
dului ; în același timp, prin aaî- 
mltarea de no! cunoștințe privind 
tehnica organizării conducerii, ști
ința dirijării producției vor putea 
să determine, după absolvirea 
cursurilor, o îmbunătățire calitativă’ 
a activități! ta unitățile respective.

— Ce no puteți relata despre des- 
făfUTarea ta sine ar cursurilor ?

— Au început cursurile cu durata 
de doi ani pentru pregătirea cadre
lor de conducere din industrie, con
strucții, tronsporturi-telecomunlcatlL 
agricultură, circulația mărfurilor șl 
servicii, plan-flnanțe, statistică, sis
tem ftanriclnr-hancar. administrație 
de stat la care participă directori 
Si inglneri-șcfi ■ din unitățile Indus
triale. Selecționarea pentru reciclare 
a cadrelor recomandate de ministere 
șl organele teritoriale de oartld ara 
loc pe baza unul' riguros concurs da 
admitere.

în ce privește desfășurarea pro- 
priu-rioă a cursurilor, acordăm o 
atenție primordială nirlnse: legături 
a studiului cu practica, aaltcl ca 
însușirea noțiunilor teoretice să fie 
îmbinată cu asimilarea unor cunoș
tințe temeinice privind^ realitățile

dîn diferita ramuri alo economiei 
naționale, metodele moderne în do
meniul organizări! conducerii, al 
proceselor tehnice șl tehnologice a- 
vanxata. Prelegerile teoretice «lnt 
lirmat© de cursuri d© perfecționare 
aplicative, pe care le vedem Împli
nite sub forma praciicli multifunc
ționale. Flecar© curs solicită, evi
dent, aplicarea unor teme „pe viu*. 
Ctnd o asemenea temă n-a fost pre
văzută ta programă, ni se înllmplă 
sfi ne-o amintească cursanțli Înșiși. 
Oricum, obiectivul nostru este de a 
generaliza acest mod de lucru Intru- 
cit. oridt de bună, o prelegere teo
retică este doar... teoretică. Or. ceea 
co n© interesează în ul'lmn Instanță 
este Analizarea socială a eforturilor 
cursanillor clnd vor reintra ta pro
ducție. în acest sens; urmărim ca un 
conducător de Întreprindere. întors 
la locul de muncă, să fie in măsură 
a răspunde la di mal multe Între
bări. Iată de ce un astfel da cursant 
participă ta temele practice — alături 
da economiști, specialiști in construc
ții. in proiectare, cercetare. p)ăn-fl- 

' nnnțe etc. — tatriicll e.l va reuși 
să-Sl Îndeplinească ătrlbuțllle ir. mă
sura,ta care va ștâplnl un ansamblu 
de cunoștințe < complementare dta 
sectoare conexe aceluia In care acti
vează. Adoptarea variante! decizio
nale optime este de neconeeput dacă 
respectivul cadru de condueere nu 
este familiarizat cu funcționarea unei 
seri! întregi de compartiment© orga- 
nlzatorfce-ndminlstratlv©. ca o condi
ție sîne qua non a conduceri! colec
tive. dar șl a răspunderii personale. 
Aceasta* este, de altfel, șl îratlunea 
pentru care — dală fiind complexlta- ■ 
tea cursurilor comune — acordăm 720 

.de ore realizării,proiectului de diplo
mă. care Încep© cu îndrumări de or
din Informațional șl bibliografic la 
„centra”, dar se * desăvlrțeste Ia un 
Joc' de muncă precis : in uzină, șan
tier ele., de către Eecaro cursant. în 
felul acesta o lucrare o Parent pur 
teoretică devine un.exercițiu practic 
de odontare. fn cadrul procesului de
cizional, n soluției optime din muiti- 
turllnea variantelor ixdhîie.

Cu toate acestea, consider că mnl 
avem mult de făcut spr© o perfectio- 
nu tehnica' instralrt! ; unele curățiri 
— deși fiuațlnute de cadre de presti
giu --- ni eevpar'încă ta bună măsură 
scolastice. dlddcUcUte : altele s© re
simt datorită insruficlențej eforturilor 
făcute în vederea asimilării metode
lor modeme de predare de;cfi&©;luhjr 
experțl-lnstructorl. . c ț _

In cadrul Iristltutulul' Iși /deăfft-' 
S'i activitatea șl n-oua secție desU- 

cadrelor clin administrația d© 
z stat, curs cu durată de doi ani. me

nit să umple un goi de mult resimțit 
in ansamblul tavățămintulul supe
rior. Statem preocupați de a-i asi
gura o structură șl tematică adec
vată obiectivului pe care-1 urmărim 
— sporirea efidențel practice a di
feritelor verigi ale administrației de 
stal, In contextul perfecționării vieții 
noastre sociale.

Totodată, ou început cursurile de 
perfecționare eu durata de un an — 
șl-cu scoatere dta producție pe timp 
de 6 săpiăminl ta module de 2—3—1 
șăptămtaî — pentru ndjunețil de 
miniștri, care primesc teme concrete 
do lucru pentru studiu Individual, 
precum șl cursurile pentru directorii 
generali șl directorii de centrale eco
nomice. La acestea se adaugă 
curau! cu durata de un an, cu scoa
tere din producție, pentru președin
ții de cooperative agricole. Urmat 
actualmente de 1C2 președinți de 
cooperative agricole, cursul prpdă 
cunoștințe privind organizarea con
duceri! cooperative! de producție, 
tehnologiile șl rnclode’c moderne în 
agricultură șl zootehnie, precum șl 
problemele actuale ale politicii parti
dului în acest domeniu ; paralel 
șl-au Început activitatea ș! zece 
școli taterjudețene de' partid ta Care 
s-au creat compartimente de perfec
ționare a cadrelor din economie șl 
administrația de stat și ta care 
cursurile stat frecventate, tot după 
aceleași principii, de cadre de con
ducere cu răspunderi teritoriale.

— S-ar putea corbi despre unele 
initiative inedite menite a fnleini 
asimilarea științe! conducerii ? *

— Vă vo! relata un detaliu de 
„management? prospectiv; ta do-

eJ va reuși

ple un gol de mult resfmyt 
in ansamblul InvățAmintulul supe-

I

i-

/«

I

rinja realizării unei ■'structuri etalon,
fi. *1

(Urmare din png. I)

taplțer, laborant etc sînt doar cîteva 
dintre cele pe care le practică cu 
rezultate bun© paste 680 de temei 
angajate alo uzinei. Pot să spun, in 
deplină cunoștință de cauză, că ta 
toate acesta meserii, femeile sini la 
fel de apte ea șl bărbații.

Asupra acestei aptitudini șl. mei 
ales, w.ipra opțiunii tepicii pentru 
meseriile productive, tovarășul Pani 
Chlriță, membru in comitetul de 
partid de In Uzina de radiatoare, 
echipament metalic, obiecte șl ar
mături Militare (UREMOAS). a In
sistat In mod deosebit ta maso ro
tundă. în această unitate Industrială 
lucrează mult© femei — la strangă- 
rio. lăcătușerie. galvanizare, turnă
tori© (formare) ©ic. Apreciate pen
tru lucrai conșllSnctos șl temeinic, 
pentru olmțul lor estetic, muncitoa
rele de alei ou urcat diferite trepte 
ale Ierarhiei profesionale. Stal fornai 
șefi d© echipă, maiștri, je'l de ser
viciu; ds atelier.

Cu toate acestea, nu rare stat ca
zurile clnd. tatr-o formă sau alta, 
accesul femeilor spre asemenea me
serii estef îngustat sau stopat (inter
vin mentalități retrograde, preluda
răți — asupra cărora vom stărui a- 
pafte). Evident, exagerările din tre
cut. de genul „femeln-mlnerc au 
fost dăunătoare 5! nimeni nu ore ' 
Intenția să Ie repete. După cum se 
știe, femelă are o anume structa'a 
fizică șl psihică ce pbllgil ta o n- 
rientare profesională adecvată"; tes
tarea capacității el îl antrenarea In
tr-o activitate productivă, cer grilă 
®l atenție. In același timp Insă , nu e 
mal puțin adevărat că atlt din par
tea unor factori responsabili, cit șl a 
femeii însăși, se fac simțite uneori 
concepții si deprinderi depășite, da-

torltâ ignorării condițiilor conexele, 
incomparabile față de trecut, ale ca
drului muncii. Să ascultăm opinia 
autorizata, de la fața locului, a 
Gheorghlței Rotam :

— Eu lucrez la lăcălușerle. La noi, 
producția .e organizată în bandă. 
Muncitorul sau muncitoarea sint In 
bună măsură scutiți de eforturi fi
zice grele. Meseria Iți .cere azi. In

9:
n

. < ■
mode! de conducere. Academia 
noastră, “1. "
de resort șl controla 
Institutul de 1 
ții de 1 ' '
^mlreprizu .uu oiuueu rjuma levs 
mașini unelte din Bacău, n cărol pia
tră do tomello a fost așezată acum 
cîteva luni Urmărim ca» ta ziua 4n 
care această ’ fabrică va fi dată țn 
foioatață, colectivul ©1 «a dispună,, 
de un model funcțional pe care 11: 
concepem acum, oiâturi d© construc
tor și proiectant, de specialiștii băcă
uani. încercăm,' cu aces', prilej, șl un 
studiu de ergonomie ajdicatfl. deși 
in acest domeniu tacă uc mal rămtae 
«3 verificăm,, pe viu,-In ce măsură 
putem construi nwștalle in luncile 
de cerlnțelo umane șî în același' 
timp, modul do lucru nl omului po- ■ 
trivlt exlgenț'olori mașinii. ’

— Calculatorul • liwușl, ■ adaugă ing. 
Valerie Marinescu, directorul tehnic 
al calculatorului electronic, furni
zează' unde dat© ' esențiale ; cînd 
fabricii din Bacău 1 «e va lâla pan
glica inaugurală,1 sistemul d© stadiu 
pe care îl elaborăm va fl* preluat 
Integral , de calculatorul băcăuan, 
pentru bunul motiv că, ta toată a- 
ceosiă perioadă ;,de tranzit* con
structorul și proiectantul colaborează 
strtns Ș! astfel, experimentul * do- 
blndeșie elemente de cortltudlna. 
Experiența acumulată ta „Pollcolor*, 
„Dacia”, F.M.U A.0 ' și In all© între
prinderi unde aur urmărit introdu
cerea metodelor moderne de dirijare 
a activității de producție ®e Anali
zează acum, , la un grad superior, 
prin chiar acest proiect amplu, în- 
ceplnd de la elaborarea iul plită la 
realizarea' primului - toi de pro
dusa finite ș! conltaulnd apoi cola- 
bornreo cu Întreprinderea.

— Urmărim, adaugă primul nostru 
interlocutor, cn etalonul băcăuan >ifi 
fie doar un . început ta generalizarea 
unei rețele aplicativ© largi, specifica 
muncii noastre, In'trtidt Academie! 11 
revine sajrcînn de n «labili o legă
tură nemijlocită cu ministerele, ta- 
6tlluțllle șl întreprinderile de Inte
res republican.- urmărind ca progra
mele de reciclare a cadrelor — in
clusiv programele Ministerului Edu
cație! șl Invățătnlntulul. avizate In 
cadrul consiliilor profesorale .ale 
Academiei — 0,5, corespundă exlgcn- * 
țelor multifuncțional© privind Irwtu-' 
șlțea științei.conducerii viețU econo
mice șl sociale. - t " .■ 1 :
; ,"î .'Mc*țș (Șei* *:ri '^3'-,c

.:J' ' Conskinlln CRIȘAN

r-

In colaborare cu ministrul 
centrala respectivă, cu 
proiectări șl construe*: 

mușini (I.P.C.M.) a luat • In 
iriza” de studiu Fabrica ' de

ci nema
a Felix șl Olllla (nmse'.e eerlt) : 
PATH1A - M3; 13: 18,S3: M/FLO- 
REASCA - 16.50: 1».
• Program pentru copil i DOINA 
— 1«. ■
o Hei, puștlulc ! : DOINA — ll.FJ; 
IXel M; 58.13: Î3.S3.
a Preria : FESTIVAL - 8: 11,13; 
IS.M; 16; 18,S3; EI.43.
• Evadare din Planeta maimuțe
lor : LL'CEAFARUL - s; 11.18; 
IM3; 1S; 1B,S3; £3,45. DUCUREJ-n
- ®; 11,15; 13.M; 16,50; 18,4.3; St.
• Puterea «r adevărul : SCALA —

' 8.M. RAHOVA - 13,50: 16.
O Mary Poppins : SCALA — 
13; 1S.M; M. FAVORIT - S,SJ; 
ia,»: imo: îwa, capitol - s.ta; 
13,33; 14.15; 10.43.
o Pentru c& se Iubești t CENTRAL
- 0; 11.15; 13,13; 18: 13.13; M,», 
MELODIA - S; L1.1B: :13,Î3: 15; 
iMSțjalii-
a aticul sdldAtor 1 VICTORIA — 
S; HJBîi 13,30; ie: IB,»; Z-3.45, MIO
RIȚA - .W; iw; 13; ,17,331 sa.
a Pădurea pierdută t GRIVTTA - 

-9; 11.15; 13.M; 18! 18.13: S3.33. AC-
ROnA - (: 11,15! 13,n;. 13.45: 18:
S3,13. ...
n Incidental : FEROVIAR — 9;

' 11,13; 13.K: îs: 18.M: 33,43,-VOLGA 
IM: 15: 17.35: K, GLORIA.

, ._/IJ,15; ILJJS 18; 18.13! B33.
1 ■ Intrarea liberă Ia OHelul stării
1 3viie : .vnTonuL - ie: ier 33,
i o Tom șl Jery — 10: 15: 14J0. Fra- 
1 (II Mari — ngențl «cereți — 18,30;
i 16.43, CINEMATECA (B.aîa Hnton). 
’ o Facerea înmii t LUMINA — 9;

z.s
■ mirarea noera ut utienu stan 
3vll. ,: .VUTORUL - ISi 18; S3.
• Tom țl Jcry — "
{11 Mars — ngenf

primul rină minte. Dar să Iau strun- 
gărla : undo se mal pomenește azi 
strung cu transmisie ? Locul Iul l-a 
luat strungul automat, cu comnrtdfi- 
program sau numerică. Numai cine 
n-a călcat Intr-o fabrică nu sile c8 
meseriile s-au schimbat mult, nu 
mai gînt ceea ce erau odlnloaiă 
cinci pîrta șl bărbatul le făcea cu 
greu față.

Numeroși alli part'dpanți (și par
ticipante) la onehota noastră au 
adus mărturii la fel de concret®, 
desprinse din contextul munci! inr 
cotidiene, despre faptul că Industria 
no.istră modernă, caracterizată 
prinlr-un grad de mecanizare și au
tomatizare tot mai înalt, pe măsura 
accelerării progresului tehnic. lăr
gește enorm evantaiul meseriilor 
care pot fi practicate cu succes de 
către femei. '

Așadar. In lumina acestor reali
tăți concreta, in lumina datelor ofe-

___ _______  __ ________— și o parte din discuțiile organizate „la 
ncesf'sehlimenL filmul, cu care prea masa \roittnda“, uncie Interviuri ta 

„ taliciiltă itataluitaa dlrc; care .ta loc do Întrebări auzim „pro- - 
tă, nu-1 poate realiza cu aceeași1 per- b’ema aceasta ar trebui s-o dezvoltați ____ ,n fi„_• _* _i iS.’______ —.J. .4 „,.tr^ ™„l „toii. Inarlvlxll tn

___ a Interesahtuîul 
cu O scrisoare pierdută

■-! Trebuie pB-1 fim recunoscători, te- chiar Instantaneitatea faptului — și
l levizlunll 'pentru ..multe, dor’ poate că acest'sentiment, filmul, cu care prea

. însușirea ci cea*mal de seamă o fe- frecvent o Înlocuită emisiunea direc-
‘ Iul'specific in care contribuie ia apo- ti, r.u ! pests res'.'.m cu .cree.t;! țcr- ----- - ------------------- .

rirca conștiințe! sociale. Luăm act, cutnnță. Una e să nl s© arate cum n puțin mal mult” sau „insistai, In
prin această lonlllăvcaro* focalizează pornit. Ieri ultima turbină de ja Por- continuare pe .aceasta chestiune” La

......................................  * *■• ’ ’** ;* - ■ -i| sfl ne polo- premiem recentă a Interesantului 
un comentariu mal lung spectacol cu. O scrisoare pierdută

inon despre „emoție celor (Teatrul „Bulandra”) reporterul a

I

ți!e* d© Fier și crainicul să ne poto
pească cu i —-•
decit Imaginea despre ,,emoția „— 
prexențț” și alta o să așteptăm acum,

atflca creații.'Indlyldualllățl'și IdcJ. 
de-enorma forță umană angajată In 
construcția societății șl sentimentul 
moral' de solidaritate,-al!t ițe carac-.. .___— ...
te-Istlc vremi! noastre, doblruleșțe cu aceeași emoție tăcuta’ ca șl a ce-
mereu noi suporturi materialo. Nici lor ce sini de fata, clipa solemnă. în
un altimljloc de relație și comunica- " _
re nu a. avui p!nh acum 6 atare pu
tere do iconvfcțle, la scară națională 
și, In anumite circii instanțe.'la scară 
planetară Nici un om nu ar fi pu

c-a. o .a-i»ua om voMi-. <-j . . (U; aflfi aUtca despre semeni! săi.
J’ ’ntr-.o'. viata, cite află intr-o perioada.

a î 
V 

■ V 
9.M Deschiderea emisiunii da dl- l 

cnlneațâ. Telex. >

PROGHAMUÎ* I
1

i',

Vai!-' (
Tea- ’

e.M Biblioteca pentru toy : ! 
la Alecsamlrl (111) o Tea
tru, Prezintă : 1— 
ca. o .Jlatra din cuta'

Petrică Gheorghiu, 
Mlbuț,’ Ales, r

lan Zamfirics- \
5in cwAa,u. Cu : :
hUi J Kfnriann ’ VIS^ UHJ MLLH UJ5J.-L/ jn.1 Mfuuu

HinuL' Air JU Driflan Dan 1 jmirtâ de timp de p-Q ecranul mic $1i % IWa u DbmX J albastru, deschis U un rer mlrara-

ÎMunteanu. . ............ ,
9,4*3 De vorbă cu go^pcdlnete. Il- ! case. Cartea,* presa, rndto-ul, ctne-

- misiune de Ana' Derteaoti. 1 ' — ------------------ ■»—» ~«x-k 1.^.1»..*
8.M Teleenclclopedia.

i 10,48 Bucurcștlul necunoscut: ,JPa-
1 latele orașului”. Emisiune da

I Maria Prcdup
1 11,03 Desen animat : „Lupul șl

' mielul*.
11,15 „Mîndre:e*„ Program de cfn-

tece șl dansuri populare.
1.1,33 Emisiune do educație ssnlts-

• ră. ■
13,1# Telejurnal. >

13,10 Matineu de vacanță. Aventu-

„DlnoMurâl singuratic.

laț ta acoperișul propriei noastre^

rt!e echipajului VM-VIrteJ : 
„Dlnosaurui singuratic.

18,33 Descinderea emisiunii de 
■■ “5-amlază. FoibaT: Romă-, 

Franța.' Transmisiune
după-am:
nlafiVF.^.,- 
directă de la Stadionul „23

11,15
'Aogiur*. , ,

11,15 Emisiune In Umba germană. !
o Clntă fanfara Scolii rate l
IRare de muzică din Bucii- .
ie;.*,!, cântece palțtotlce ;1 ț
melodii populare germane. 1
a Modele noi la fabrica de )
textile „Tiranva* din Mediaș. .1
Reportaj de Walter Drodîlotf 1

l ș: Gheorgîic Crăciun, o TI- i
uoraîe făta bătrinețe. Bâtei- 1

V nl! 'salului bănăieon. • Cin- l
î tace îndrăgite. Ctmă tn ll.*n-
1 ba germană Glcă ■ Petrescu.
1 Acompaniază orchestra Ser-
ț piu Malagamba. * •
iie.CI Ritm, tinerețe, dans.

D;28 1C01 do seri : Aventurile ce
lor do! cățel.

ÎB,M Telejurnal. .
i a,H Vizita tovarășului Nlcolae 
’ Ceaușescu în unele țâri din
i Africa (I).
’ Zi,« Muzică popular® 
l Ungur, Aneta JI Maeario: șl "~'

, l 21,13 Film serial 
l S5,63 Emisiune : _
, \ „•.ta; ceva ca-n filme”.

33,40 Telejurnal.
\ DJM Sapiamlna sportiva-.
< 33,19 Gata vedetelor. Melodii eele-

: \ bre, taterprep preferați : Dă-
1 lido. Duke Ellington, .Sergio

Endrtgo.' LIII Ivanova, Lido 
jrtfrgeu, Theresa KesovIJa, 
Enrico Macias, Mlrtn. Mireille 
Mathieu. Edith Plehn. Mar
gareta PMlara. Raphael. GUff 
Richard, Angela Simiiea. Dan 

■ Spâtaru.■
S3,S8 Românie cu Mia Barpu. Ma

ria VISdescu, Mariane BMȘ- 
neacu, Nlcolae Secâreauu. 
Octavian Ilulanu șl Viorel 
Dlaconezeu.

PBOGRAMUL II

î

i

t

icol

___ ă cir: Tlorlca 
__j. Stan, "■ ‘EleQ.â''
Tiberiu Crin.

1 „Invadatorii”, 
de divontamenl;
ca-n Hlme”.

i ..
1 l«js CI niece șl dansuri populare 

, | prezentata de Ansamblul foî-

i- 17,M) Reporta], bucurești
1 17,2'1 Pagin'., muzicale

i!
L

rit

eteric al județului Il'ov. I
17,M Reportaj bucures-jean. I

d ' de mare >
popularitate. Concert la Cm- l 
telul Ftoșkovice. „Mica a«-

‘ renadă” de Morar: în Inter- ț 
procrea orchestre! de came- ' 

' ră-cehe. Dirijor: J. Vierii. I 
17,43 Agenda. /
17.M Amintiri bncurcșienc. Film de ț 

montaj: Regla: Radu Gabrea. t 
Cu un comentariu sannat ț 

' . de. ecrilloral Georae. llaco / 
ve-tm.

mntografuL au lărgit,-fără îndoială, * 
extrem de mult Umilele contacte
lor l-itre oameni, dar televiziunea ne 
apropie unii do 
n:ț!i la cota c©n i-.-. *.„",.,**JCT
mal Înalta a co
municării, aceea 0 Bl
a Instahtar.eltății, Z-pj //
căci ne auzim șl ///./ I
no vedem unii pe aras» aw «
alții' Iu chiar aceai 
clipi. Căpătăm, 
cum n-ar spune, 
cea mnl autentică 
senzație despre 
prezent.'

De nici ‘ar pro
veni, teoretic vor
bind. șl calitatea 
princcjw a acestui 
nou Inslramept 
de ’cunoaștere* șl 
autocunoăștero a 
lumi! moderne : 
răște," ___
în același timp, pentru fiecare 
misiune in parte, o aspirație c0nlii.„„„ 
care s© realizează prin combaterea 
retorismului, a teatraliamulul. a frng- 
mentarizărli excesive a Imaginii. îm
potriva oritoror atari forme duțtaau- 
IcnUcltațe, care-1' scad tonusul in
formațional șl capacitatea 'de penetra
ție, televiziunea are. la dispoziție .0 
posibilitate, care e n el șl numai a el : 
perceperea directă a realității sau, 
cum 1 s-a. mal spus, cu o expresie im
proprie. „transmisia in direct”.

în. mod paradoxal.. aceasta1 posibi
litate originală șl de cel mal înalt 
carat ăl sjaeciflcitfițli e folosită azi 
prea parcimonios de studioul nostru. 
Carele de reportaje omniprezente 
altădată ta parcuri, piețe, gări, aero
porturi. pe străzi, stadioane, esplana
de urbane și timpuri de cui iu ri agri
cole. stat cantonate cu săptămlnlle în 
preajma dl© unei &ăM de spectacole 
pentru Înregistrarea unor emisiuni 
de varietăți - - ' • ■ '

Or, ta mod normal,- această modali
tate a „directului* ar trebui să devi
nă predilectă-pentru cronica actuali
tății (șl nu nuranl In telejurnal, mdi 
ales acum, tind"se transmite toată 
aua),,docfi se țiue seama do ‘solici
tările Intensive șl plurale ale’ realită
ții cotidiene ; In flecare zi. ta flecare v 
județ, ta flecare oraș se taliniplă ceva 
deosebit, cdnsllnd tatr-o îmbogățire a 
hărți) cu d Insiituțle; o Întreprinde
re, uneori chiar cu un peisaj nou — 
cum ar fi albia schimbată a unul riu 
— se Ivește o-idee nouă.'un protect; 
ambițios, se petrece o mutație, mate
rială eau'spirituală șl prezența noas
tră -Imediată in''atari circumstanțe nu- ______ ______
mai camera de luat vederi o poate teiul „aranjează1 
prilejui, conferind uneori faptului, ■ -- - 
prin difuzarea Iul, dimensiunile veri
tabile de eveniment. ’ .'*,! 1
"Sentimentul viu al 'realității''rapȘJÎ 
ta” cea rudii mare acuitate atunci' tind] 
privitorul' o plonjat' In realitate ' îri

- avut taspirația , to chestionez© spec
tatorii chiar In pauză, dur'ce a "Ieșit 
de : nici ? Co vota el să afle Ț „Care-

vlevațil refuzau cu eleganță to răs
pundă la această Interogație neave
nită In condițiile clnd teatrul, artă 
colectivă, propui» judecății un an
samblu. tar mal ales acest spectacol, 
ș! acest ansamblu ofereau rezultatul 
meiiiuos ol unul travaliu, colectiv, 
piesa Însăși neavind, după cum bin© 
m ștlo. un erou. Totuși reporterul 
Insista In eroare. In< contrattmp sl 
ta contrafaptă, dlnd senzația de arti
ficial agresiv.

încrederea r
. - :>j *i. i n î’i

terii chiar In pauză, dar
; tor ce sini de fața, citpa solemna, in uo nici ? Cp vota el to af.„ . „-■■<» 
această privință, prezența întregii o- actori v-au plăcut mai mult! Inter-

/ meniri alături do omul fcaro țpunenj'. - —■ ■> - "
piciorul pe Lună a fost un moment 
sublim in unicitatea lui — și mediul 
e al televiziunii caro r:i l-a prilejuit
„in direct”.

, Nu c'Insă singurul aspect al pro
blemei teleautentlcltățll. Există' ari. 
la noi. un corp do redactori șl re
porteri buni și toarte buni, regizori 
prlcep'uțJ și operatori citeodată admi
rabili. Strădaniile lor multJple. nu o 
dată finalizate cu Izblnzl remarcabi
le. alnt alteori minata fie de prc-

r■<. ' .. r. ■ ;:*- .<

/ ;
în fapte și oameni, 

ta realismul cosi- ■ 
□ nubstanțlal, ca ' 

zic așa, nl realită
ții propuse ml se : 
parc cei dlnl'.i ■ 
certificat al call-

!
ia; 18; 18; 10.3®, UNIREA — 1340:
1.3; S3,16.

?> Tarzan, omul Junglei « B—18,39 
n ccmlnuaro : Program do filme 
documentare — —

NOI.
o Aventuri In 1
OFIESUL - 15,»; 18: S3,13. | ,
o Adio, domnule Chips : EXCEL
SIOR - ®,®9; 13: " " ------------ --
DERN - 8: 1139. _ . .
• Fericii cel rare, ca L’ILm i,TO- 
MIS — .9: , 11,13* 13 mr.ias «11- 
r:,M, l'LAMl’ILA

‘!8;Ta.l3::M.M." ■
■ Decolarea :
Î5,M: 17.45: M. : '
a Steaua"SnduluIU 
13.33: 18; »,30.
e VLafa <1e familie : POPULAR — 
15,30: 18:. 33.16..
a Sacco șl Vanzetti : HUZEȘTI — 
15.13: I8>: W.33
a Torental do fler : MUNCA — 
15; 18: 13
a Love Story 5 PACEA — 11: 
13.15: 18: M.
a Tată cu de-a alia 3 A&TA — 
13.M: 13: Z3.1B.
a Ultimul rtzbolnle s LIRA — 
15,30: 18: 13.13.
a Greșeau ratata 3 LAROMET - 
13,30: 17,30: 19.K. -
a Locotenentul llulllll 5 DRUMUL' 
SARU — 13.33; 17,43: S3,. GIU-
LE5TI 13, S3 ; 18; S3,ÎS.

S,13 : ■ TIMPURI 
*F fta ■* f j1

Ontario s PRO-
■ ae.isM:'lj'.'

; 13: îȘ'.ts’: MO-
!; 18; 19.». ___

; 13.»; 18: ts.U; 
— 0: 11.13; 13.5-3;

FERENTARI —

; DUC.EGI -

a Filarmonica de stat „Georee 
Fjiescu* : Concert simfonic. Diri
jor i Mihal Bredlecanu — S3.
• Opera Rbm&na Luda dl Lam- 

‘ îimerm-ota — iiM®.

. 1
?’ ■

i.

,ă.

!

....., a.,j.jiîi
autentlcllnten. K-

e o. calitate esențială și, 
. ■ jiKs
.------- aspirație continuii,

care se realizează prin combaterea

r;
ii
H

j

a Teatral de operetă : Lăsațl-mă 
âa ciul ■— 10,50» Prințesa circului 
— .19,30.'
a Teatrul Național „1. L. Cara- 
glale” (sala Comedia) : O scrisoare 
pierdută — S3; (sala Studio).: Jocul 
de-a vacanța — 13; Moartea ulti
mului solsii — S3.
a Teatrul „Lucia Hlurdza Uu- 
landra” (ia'a din tort. Schitu Mă- 
gurcanu) : 'O scrisoare pierduta — 
15; Play Strindberg — S3: (cala din 
sa;. Alex. Sahla) :. Spectacol de 
poezie șl nmzică — 15; S3.
o Temeni de Comedie : Interesul 
general — se
• Teatrul Mic : Vicleniile 
Sespln — 1M>.
• Teatrul .'.C? T. Notiarn”
Mnghe ; 7’ - . -
cadla — 1J,K. .
o Teatral Glutcșll

iul 
. (seia 

ierul : Șl eu »m fost !n Ar- 
—- ..i * ■

: ...Eseu — 19.S8. 
Q Teatrul „Ion Creangă" : Snoave 
cu măști — 16.
p Studioul LA.T.C. ..I. L. Cara- 

. Klale” : Neînțelegerea.. *" "
— M. ■
o ToaL-ui „Țăndărică” (si 
Calea Victoriei) : IM AU 
(sala-din Sir. Academiei) : 
nătărăi — ia; ÎS.
o Teatrul- evreiesc de stat : Con
structorul Solness "

1
- premieră

1 (sala din 
' - HU

RII șl

Ș— 1
premieră — i

1®.M. ’
• Teatrul snurle-rnusîcal -,.c, Tă- 1
nașa” .(sala Savoy) : Blmblrlcă — .
1M3; (asia din Calea Victoriei tir. I
1'4) : Șl femeile joacă fotbal — ,
19.M. ț
« Teatru! de revistă șl comedie 1
„Ion Vaslleieir : Cintezele Unto- 1
șei-lB.M, , \ , l
o Ansamblul artladfi „Rapsodia ;
Romans* : Legendă șl dor — 1Î.I5. ț
o Circul Globus” : Planetele rid l
sub cupolă — 10: 18,53. 1

ila Savo;

.v

puncte de vedere

pire cei- 
flcărti unul te- 
leaat ; din acest * 
unghi, președinte
le, destituit de a- 
dunarea generală, 
a unei cooperati
ve agricole (pen
tru că făcuse * 
malvereațlunl eu 
niște vaci ater- 
pe devenite ul
terior, in chip 
fabulos, producă
toare) care 1! de

clara, după minute de gindire, -©por- ' 
torului Ion Marina, că „judecata 
pra mea a fost dreaptă, dar pedeaJK, ? 
prea aspră, n-o pot primi* valorsTf- 
mal mult dedt, tone de „discuții” or
ganizate cu ceu mai mare grijă șl e- , 
manlnd cel' mal mare plictis. Pro
babil că germene!© înautenUcltățil 
rezistă ca un morb’ ta ungherele 
studiourilor, deoarece, nu de pu
ține ori, Inițiative care por
nesc limpede de la criteriul valori
ficării creațiilor originale eșuează, 
măcar șl vremelnic. In golfuri con
venționale. Cine urmărește emisiu
nea atlt de merituoasă „Vetre fol
clorice*, care ne-a adus' multe bucu
rii Inedite din ținuturi puțin cer
cetat© etnografic, are clteodată cer
titudinea că o. „vatră” prea cunoscută 
șl anume „Muzeul Salului* dta Ca
pitală revine prea frecvent! spuza ei 
fiind răscolită de modeste formații ' 
artistic© bucureștene. mai mult eau 
mal puțin profeștonlste. ■

în considerațiile estetice ale htT- 
Tudor Vlanu. conceptul de . autentl-î 
citate e permanent relațional de ter- ■ 
meni sociali : omul autentic, adică * 
manlfestlndu-ee conform cu datele 
sale naturale, e apreciat, socialmen
te, din punct,de vedere moral ; înseși 
naturalețea șl spontaneitatea ,®a con
stituie efectul adecvării dintre dalele 
salo șl manifestările sale socialo.. A-, ■

' naturile autentic© au șl_ o ya- ■ 

infirmă prin Însăși prezența lor : au
tenticitatea sporește conștiința rea-' 
litațiL Cum . televiziunea aspiră, prin 
măcar o parte a activității el» șl la 
un statut artistic, nu putem dedt 
să-l urăm o.rivnă mai pronunțată in 
aulenilcizarca preocupărilor el atlt 
de diverse, preocupare' ce e legată, 
firesc, de procesul de personalizare 
și gpeclflzarâ șl. prin aceasta, de 

'.extensie conțlnilă a ’ capacității el de,f 
•v:hfimifir» ‘spWlunlfita ‘ ■ S

’.Valentin’SILVESTRU

J
------------ ț------------ -  
dispoziția «pre Inautentlcllnie („ca 
to fie mal frumos* sau „mal bina* 
ori „mai nostim") fie de Inerția stag
nanta, '-------------- . ■ ■■ -
Srivjril șl. ca un corolar, ta artlflcla-

tato. Un foarte reușit documentar 
semnat de ■ Constantin - Viș.-.n !n- 
tățlța universul unul uzine In am
bianța, sa naturală, da poezie ta crea
ției, descoperind ta pulsația'Inimi
lor și cca a uriașelor unelte, un u- 
cord. tainic, de rezonanță simfonică. 
Narația ta Imagini nu modifica pei
sajul nâtural al fabricii, cl ii po
tența doar valorile ©Ut de proprii 
și li reliefa dimensiunile spirituale. 
De curlr-d. un aii documentar. 
Capcana, realizare a scriitorului 
Mihal Sțolan șl a cineastului Ale
xandru Boiangiu, povestea cu o sim
plitate. mișcătoare împrejurarea sal
vări! de toți*© tovărășii toi a unul 
muncitor care slunecasH tatr-un 
munte do nisip șl era absorbit treptat 
Naturalețea relatării scotea ta evi
dență pulendcul slmțămlnt colec
tivist care, la rlndul sfiu. evoca 
prețul Inestimabil al .vieții ome
nești: flăcău! ecala blajin era în
ghițit lent, taspălmlntător ; nisipul U, 
ajunsese ta. dreptul gurii, dar nlclu- 
nul din sutele de oameni car© stă
teau, acolo în jur, puternici șl ne
putincioși depjxțlrivfi. nu admitea 
că. n-ar nW; bxlsia «olufli de sal
vare'; „n-am crezut nici un moment pol naturile autentic© au șl o vi 
că nu-l puteam scăpa” s© deslfil- loaro reactivă In*fața artificialității, 
ntfle rruitelriii — șl-1 acorzi Integral 
credit moral, pentru efi — după șapte

tale („t 
„mal hl.T

tradusă in * suparfidalllnlea

ceasiirl ele caznă unanimă șl fantezie 
neistovită — l-nu 1 salvat

în contrași cu' asemenea docu
mentare elnt încă frecvent© 'peUctfle 
inodore , șl Incolore ta care ropor-.

1“ participant!!, le 
Indică, pripit „problemele”, și te 
«ugerează nerăbdător „rtepunffurlle”. 
ii chinul© să sten „în poză”, să *facă

. ' • *.' .* ,=L 1
>■

a

Lei Teatrul „Al. Davila" din Pitești
' ' ' r # ; . T, * '■ 0 '

Teatrul ..Alexandra Davila” din 
Pitești trebuie felicitat, ca șl col din 
Brăila, pentru Inițiativa șl curajul de 
a Înscria In repertoriu valori clasica 
ale dramaturgiei de Inspirație Istorică 
națională, după cum' se pare, mal 
greu de Interpretat Intr-un autentic 
spirit contemporan, decît s-ar crede. 
Căci, optind pentru „Viforul”, teatrul 
argeșean șl-a asuma; totodată răs
punderea de a realiza scenic cea mal 
dificilă dintre dramele trilogie! tal 
Dctavrancaa.

Intr-adevăr, mal dinamic dramatică 
dedt celelalte două piese care o În
cadrează în ordinea cronologică, atlt 
a faptelor Istorice, cit șl a elaborării 
scriitoricești, mal tealrală decît aces
tea. Viforul solicită in același R™P 
soluții . spectaculare apte ,aă echili
breze ameste
cul specific de 
romantism wșl ' 
naturalism, ac
eea tel© do pro
funzime șl In- 
stateața efec-

6

3"^*‘

. A precicm, ■ evitarea accentelor d?-J 
clamatorU,. simplitatea tateriJretărltț? / 
tonul reținut al spectacolului, ca | o? 
consecință firească a analize! lucide 
la care ne-am referit, dar am f! do
rit ea acest ton să oxprime o trăire 
intensă,, incandescența glndului ®i,a 
simțirii,' vizibilă pe scenă doar in fi
nele momente șl numai la unele per- 
sonaje.

Promițătoare nl a-a părut, mal ta-/» 
tli. evoluția Iul Mihal Dobre ta Ște-.V. 
fănlță' (șl consemnăm cu bucurie In-’ 
curajarca elementelor tinere șl dotate 
din loațru), căruia ■ direcția de sce
nă ar fl trebuit sfl-l- eollclte însă mal 
multă profunzlmo jub Învelișul com
portamentalul agitat. al personajului, 
îndeosebi ta primele’ două acte. Tre

buie relevata 
prezența' luî 
Dem Nleules- 
eu, dar. de fa-

- somenea, insu
ficienta trans-, 
figurare cu lu- 

iir- iTiiiiiun Hm gir! de oțel ipeMhSMSIHHȘshb™™#, c;ire o ■ presu
pune rolul Luca 
Arbore. Merită 
somnolată con
vingerea șl mă

sura cu care b construit Angela Ra- 
doslave-seu personajul Oana, precum 
șl prezența sobru-catlfclată a Adinei 
Rațlu ta Doamna Tona (cu rezerve 
asupra ne Justifica tel fragilități). D!n 
rostul numeroasei distribuții, Ion 
Focța (Troiușan) ?! Ricardo Coîberil 
(Cftrnhflț) vădesc resursei© șl expe
riența cunoscute, iar Ion Anghelj 
(Moglrdlci) și Tralan Plrtag (Moghl- 
13) ” bc remarcă prin tendința do a 
depăși oarecum nota exclusiv corec-' 
tă a ansamblului (fără să putem în
țelege de ce regla, sau Interpretul iul 
Moghllă l-au conferit oheslula ,un 
aer lugubra de' călău); o mențiune 
s© cuvine pentru slmburele de viață 
demonstrat de Vlad Tarea Intr-un- 
roi toarte mic — Baloș.

Nu putem încheia aceste riridurl 
fără a semnala carențele regiei in ce 
privește prezența scenică a baterilor 
— personaje rar© apar prea Imobila- 
șl reacționează In genere ta virtutea 
unei simetrii stereotipice : după cum 
se cere să obwrvăm. tratarea con
fuză a cadrului scenic (Emil ăîoîse); 
costumele (Beatrice Mateeseu), stat 
oarecare, poate cu oxcepțla celui pur
tat de Doamna Tona ta primele acte.

Considerăm că. punlnd ta valoare 
calitățile acestui spectacol, tnlăturtad 
unele ezitări, consemnablle. teatrul 
din Pitești poate să realizeze ta con
tinuare valorificări scenice, contem
porane șl vibrante, ale piesei clasic» 
de inspirație istorică națională.

Mihal VAS1UU

funzlme șl
----- 

taior exteri
oare.

în linie tradi
țională. lucru
rile erau re
zolvat© de re-' - 
gulâ prin distribuirea a doi pro-

. taRonlșd

fănlță Și al lhl Luca Arbore. Astăzi, 
direcția de scenă a unul spectacol.cu 
Viforul trebuie, desigur, sa răspundă 
nocesItăUI. de a releva întreaga com
plexitate a piesa!, da a întreprindă 
analiza ei lucidă și transpunerea sce
nică adecvată senaibllitSțîi moderne, 
dar fără să-l anlhUeze, în acest fel. 
suflul eroic și rezonanței© patriollce. 

înțelegîr.d. acest lucru, regizorul.
Constantin Dlnlsehloiu a încercat tsă 
obțină, cu ansamblul echilibrat de 
care dispune teatru! din Pitești, o 
distribuire egală a sarcinii dramatic© 
pe Întreaga arie a personajelor an
grenate ta acțiune, potrivit ponderii 
respective, subsumlnd-o unei Idei 
riaro : In virtutea implacabilei nece- 
sitățl Istorice șl umane, cauza țării a 
milUiț'lL a permanenței ființei sate 
naționale, întruchipată simbolic ta 
uriașa personalitate a bunicului Ște
fan, rămlne mal presus de zvârcoli
rile tiranice, fără substanță patrioti
că, al© nepotului Ștafărilță, și trebuie 
să le .învingă ca atare. Din păcate, 
această încercare a direcției de arenă 
9 fost realizată doar parțial : dacă 
orientarea generală a fost bună și 
dncă Interprețll l-au răspuns In an
samblu corect, spectacolul n-a trăit 
în schimb, mereu la temperatura 
înaltă specifică, pe de p parte dra
maturgiei lui Dolavmncea șl cores
punzătoare, p© de altă parte, mesa
jului piesei, rațlunU de a 13 jucată.

CARNET TEATRAL 18®.

con- voie, de'forță de muncă pregătită, Înlăturată prtatr-o preocupare «-
ui — în vreme c© Integrarea femeii In ta- tentă, ta spiritul legislației ^soclalls-

„„ : „„ __ l te, de a asigura condiiil corespunză-
rulul, cl un Imperativ al prezentului. toarc de muncă șî de Viață femeii.

’ ■ ’ glndesc la exemplul acelor uni
tăți socialiste caro au dat toata aten
ția crețelor șl căminelor, degrevtad 
famelic ocupate în. producție de nu
meroase griji (Dumitru Vftcariu).

• Femeia „muncitoare e șl mamă, 
bucătăreasă, spălătoreasă, croltorca- 
âă o te. : după unele constatări, ea 
mai exercită, în afara profesiei, vreo 
19—12 meserii casnice. Ce întreprin
dem pentru a o deSpo'*’ă’"a do servi
tutile gospodăriei ? Esio o Întrebare 
ce se adresează deopotrivă (nduslriel 
producătoare de bunuri , cMnlce. cit 
șl serviciilor publice p© car© „le-am 
vrea mal diversificate, executai© 
prompt șl de calitate; La prețuri ac
cesibile. Consider că o consultare 
largă , a femeilor muncitoare șl gos
podine In același timp, tăcută cu 
toată răspunderea, ăr putea oferi 
numeroase soluții de Imbunătățlru. 
La fel ee pune chestiunea șl pentru 
activitatea comercială din vecinăta
tea unor uzine unde lucrează multa 
femei, în poarta Uzinelor .JK Au- 
guxl" șl „Republica*, de pildă, h'nt 
spații .comertdale ocupata doar de.. 
„Loz în pilc*. „Bijuteria” și alt© a- 
semenea magazine, ce n-au nlm'r 
comun cu - aprovizionarea curentă a 
unei gospodine. Slht probleme to 
privesc ta cel mal Înalt grad mun
ca. Integrarea femeii fn octlvltaien 
productivă (Emilio Soneaj.

Mol, șînt. apoi, de învins unele 
mentalități anacronice ...de care 
Insă ne vom ocupa, ta continuarea 
acestei anchete. Intr-un număr vii
tor ai , ziarului nostru.

rlte de, cercetările moderne — (..
chldea dț.^Georgeta Dan SpLnolu , „ , . „ ..
problema c© s© pune nu e dacă fe- dustrie nu-I un deziderat al vil io
ni o! n de azi este sau nu capabilă să “luî. :! “ ->
îmbrățișeze o meserie producllvă. d în. acest sana, sistemul recrutării

.cum II găsim locul potrivit ta uni- candidaților pentru școlii© profeslo- 
versul economie, spre ce meserii o nai© or trebui revăzut. îmbunătățit, 
îndrumăm.Jcum o ațulăm eă'M caii- pus ta concordanță cu cerințele in-

nai© ar trebui revăzut. ImbunMfitit, 
pus In concordanță eu cerințele- In- 

la meseriile ante de a fi practicate

it.
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fice. să se Integreze In condiții opfi- dustrlel,-cu necesitatea .de a absorbi,
me. Se. Injelego că. In această ord!- 1“ ~

■ ’*•' ■) l ■' '■ ■' ' y >J"‘' ■' ' ' "-1 '. - ' * ‘
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r'ț

no do Idei; un rol de primă însem
nătate U oro o distribuție normnlft. 
echitabilă a profesiilor. In așa fel 
.Incit ta forță șl greutăți satf La baros 
să nu He așezată femela In ilmo. co 
alte actlvltați mult mai puțin „băr
bătești” slr.t monopolizate de oameni 
volnici, care sparg'piatra in; tnilnil™

După părerea unora dintre partt- 
clpnnțil la, masa rotundă — Radu 
Ene, director adjunci ia Grupul șco
lar „23 August*.. Emilia Sonaa. Du
mitru Văcarlu șl alții — Integrarea 
femeii in economie nu e doar o.alm- 
plfi problema de angajare. însușirea 
noilor profesii presupune Înlătura
rea unor mentalități retrograde cars 
mul persistă !:i acest domeniu Este 
vorba de faptul că școlile .profesio
nale — din motive asupra câroto 
vom reveni — nu califică in mese
riile accesibile decît fntr-o Infimă 
măsură, sau np.oâpe deloc. ' fele. 
Ai ta. tn vremo co industria nre he-

i- , d© femei,-,cît mal multe brațe, do 
muncă disponibile.

Dar ce factori sociali concură in 
Integrarea femei! ta meserii nrodiu- 
tlve ? Ce condiții se cer croate, re 
posibilități ar trebui valorificate ? 

" La aceste întrebări răspund citcva 
opinii înregistrate o© parcursul an
chetei noastre :

o Neîndoios, sfera profesiilor tra
diționale se cere reconsklcraiă. Fc- 

1 meii© au dovedit că nu atai predes
tinate numai cro5toriel. tesătorleL 

1. filaturii. Asta Insă ar trebui făcut 
din școală, ea - sa nu mal spun de 
școala 'profesională (Ghcorghlta Ro
taru). _' ,, ..

• Pe alocuri, chiar dacă n-au cu
rajul s-o mărturisească cu voce 
lore, urril conducători de întreprin
deri privesc maternitatea nu ca pe o 
funclle socială Importantă, c! ca oe 
O- povară pentru olanul urillăiiî 
respective. Or, această optică ca cere

i 
I;

__ de oxeejpție și . de e-
1 torță dramatică, ta stare aâ 

>ze antitetic rolurile Iul Ște-

:tătol.'cu
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concepe formațiunea socială !n ter
menii teoriei sistemelor. După "cum 
se știe, potrivit acestei leorLl. sis
temul este un ansamblu de 
părți din ale căror legături spe
cifice rezultă unitatea întregului, 
calitatea M. însușirile și< acțiunile 
ce-I s!nt proprii Un asemenea mod 
de a concepe formnțluheă socială 
este pe deplin compatibil cu noile 
date ale știlnțeL In special ale’ ci
berneticii. în acest sens aplicarea 
teoriei sistemelor In general șl a 
teoriei sistemelor cu autoreglare In 
particular ia studiul societății noale 
fi considerata ea o continuare fi
rească a analizei marxiste» poate ,tlx 

■ integrată In aceasta.
Un loc Important 11 ocupă In cur

te analiza nuanțată a raportului 
dintre existența sortata șl conștiin
ța sociala, evltlndu-se po de-o par
te un determinism schematic, pri
mitiv, pe de altă parte aglomera
rea de rezerve care a alterat. In li
nele expuneri însăși poziția de 
principiu a fondatorilor concepției 
marxiste. Autorul demonstrează ‘ eu 
argumente variate Ideea că societa
tea trebuie considerata ca o totali
tate activă, dinamică — unitatea 
existențe! sociale șl conștiinței so
ciale. ca laturi contradictorii, oglin
dind. In limbajul abstracțiilor, na
tura complexă, eterogenă a societă
ții; O aremenea înțelegere a rapor
tului existentă-const liniă' ntf c® în
depărtează de pozițiile consecvente 
ale materialismului, dar II feresc de 
Interpretări vulgarizatoare. Așa cura 
arată autorul, conceoțln materia
listă asupra societății admite prio
ritatea laturii materiale, dar susți
ne valoarea funcțională a activității 

t» ---- -- spirituale, a conștiinței, evltlnd, re
cit îndrăzneală șl pricepere pentru prezentarea simplificată, deformată
reabilitarea conceptului de esență a reoa ce se socotește că este for-
șî tn «peță ' de esență socială.-Con- ma evolutivă’cea mal înaltă In nu- 
creîlzlnd aceasta Ultimă noțiune, el tndezvoltarea existenței. O asume- 

, evidențiază In primul rind dlmen- nea; Interpretare, care nu fctlșlzea- 
„i ----- „i rămlnerea In urmă2 a conștiinței

____... ___ _ ____ fsță de existență, dezvăluie noi m- 
epflclflci.il vieîlî sociale, pecie ele dialecticii existentei și
hbu de pTOcese, de co- conștiințe! — problemă aîlt de lm-

: ..... T- .portantă, pantru etapa pc care o
grei. ,că un 'nivel' dlsllpct de exis- parcurge actualmente societatea 
tfcnțL Demersul determinări! esen- noastră.

SlntetlzJnd o Informație vasta

nuta preocupări pentru evidențierea 
In spirit creator a vitalității șl ac
tualității principalelor teze ale ma
terialismului dialectic și Istoric. A- 
semenea preocupări stau șl la bâză 
studiului da filozofie (socială nl iul 
Paul Pojxrvicl: „Esepta jâocletăUI*. 
apărut In Editura didactică șl pe- 
dzgoglci. ■ Lucrarea ; demonstrează 
încă o dată că materialismul Isto
ric’ește o doctrină contemporană 
capabilă șă asimileze datele noi oie 
științei, să șe dezvolta ș! să capela 
aspșete noi. corespunzător cu cerin
țele acesteia.-

• După ,‘ce situează problematica 
cârtii In dezbaterea soc Li ta a tlm- 

K,ptfrtlor noastre, autorul consacră un 
caiMtoT Important drumuîu! parcurs 
de creatori!, marxismului In elabo
rarea eoncepțlel ’despre societate 
care le poartă numele. Cititorul s-ar 
putea Întreba, la începutul lecturii 
arejlul capitol, dacă un asemenea 
spațîia dedicat problemelor de tslo- 
ee; fșl’găsește justificarea In eco
nomia lucrării După lectură Ind 
O.astfel de întrebare capătă un răs
puns afirmativ din două conside
rente : pe de o parte, pentru că au
torul nu face proprlu-zls Istoriei ci 
redă substanța argumentelor .mar
xiste In desfășurarea lor reală, evl- 
Und schematismul -șl .lîustrir.d uni
tatea aruiilzel structurale șl a celei 

. Iștorlste, genetice : pe de altă par
te,, pentru că procesul- elaborării 
glndlrlj ’marxiste constituie pblec- 

/ tul amor discuții de principiu care 
afectează înșăș! țntelegerca ’coșu
rilor'fundamentale ale acestei con- 

: «roții. ’ ' i/
în continuare, autorul pledează

_ __________  'de 
căror legături spe- 
înîtalca întregului,

slur.ea el isțorlco-genetleă șl strac- 
turnl-țllnnmleă. în acest-cadru este

l '''' r M 1 ■ n-îa 1 - -
*■ K „ tip ' ’«.«.HIM- ■ uw:j; țpt uug -

nrxjunl. do dcțermlnisrn, de pro

tests. Demersul detgrmlnSrll esen
ței sociale continuă prin' evidențle- ------------- ~ ______ _ ___ _
rea structurii funcționale s! grapa- - i șl diversă șl fiind rezultatul unor
le a societății care &mduco"te not- îndelungi meditații șl căutări, ea va
țlunea de formațiune soolal-econo- putea contribui te difuzarea glncH-
ralrf. definită.ea unitate a șlructu- rH marxiste, la deschiderea unor

. rit funcționale ;?1 aniDate a .snejetă- noi făgașurl de cercetare in lurnt-
țh privită In-condiționala, șa. con- ^a,arestojn.rf, /„ ...n . .
eret-lslortcă. Autorul arată Iu mod r :

' convingător c& glndlrea marxlslă Constantin BORGEANU

r’l- marxiste, le deschiderea unor

;a-
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EDITURA „ALBATROS"

I. HELIADE RADULESCU i „Scrieri
aleie" (ediția a ll-a, colecția ' (colecția „Oameni ilușfri'j 
„Lyceum'): ’ ■

ION POPESCU-PUȚURI t „Scriiori
■ cenzurate"
AL ANDRIȚOIU t „Eurilmii" (co

lecția „Albatros*]
MIRCEA ȘERBÂNESCU-t ^îsteri-

• oaia sirenă" schițe ți nuvele

ALEXANDRU BĂLĂCI,: „Leopcrrdi" 
ir < rri,trv

EUGEN CIZEK. „Seneca" (co
lecția „Oameni iluslri*)

GUY DE MAUPASSANT : „Nuvele 
și «chițo" (coleclia „Lyceum*) 

ȘTEFAN ZWEIG : „Magellan" 
(colec)ia „Oameni iluștri*) 

MARCUS TULLIUS CICERO : „Fi- 
D. POPOVICI : „Poezia lui Mihai liPic“" (colgclio „Lyceum*) 

Emineicu* (colec)ia '„Lyceum") 
lONBALUt „Cezar Petrescu" 

(colecția „Micromonografii") 
ION BUJOR PADUREANU : „In

terogatoriu la iubire" (roman) 
RADU VALENTIN : „Bătălia de la 

Podul înalt ' (seria „Memoria 
pa'mlnlului' românesc') 

NlCOLAEt MARGEANU t „Coreul 
magie" (colecția „Aventura')

IN LIMBA MAGHIARĂ

MIHAIL SADOVEANU t „Neamul 
Șo‘măreșlilor"

GEORGE BACOVIA.
frumoase poezii"

KOTELES PAL i Joc de primă
vară"

ECATERINA LAZAR. „Aveam 
optsprezece cmi".

ECONOMICĂ

DEMETRESCU :
ir j/Sys .u
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„Pajiștile sufletului* 
(1023). Steriade ea

REBREANU:
— -

mal vechi poezii

„TEATRU"
Concomitent cu o notabilă activi

tate de prozator (amintim „Dimi
neață de toamnă" (schițe șl nuvele), 
romanul „Casa*, scenariile „Merii 
sălbailri", „Gaudeamus* etc„ Va
sile Rebreanu s-n dedicat șl tea
tralul. încă acum un' deceniu, el 
dăruia tiparului dteva piese scurte 
(„Pe o gură de plai*. „Sechestrul", 
„Singurătatea trăgătorului Ia (in- 
13l“). de o factură Insolită, care 
anunțau un dramaturg In devenire. 
Ne-o dovedește și ultima sa 'apari
ție In librării — o culegere 'relee- ■ 
tlvă de opt piere de teatru ,' (edi
tura ..Emlnc-scu", 1D72), care eo 
Imnun ntentlel.

Dacă avem In vedere piese ca 
„Finllna cu patra adevăruri" enu 
„Asasinatul de pe plaja pustie", am 
fi tentatl să credem că autorul a 
recurs la modalitățile specifice tea
trului polițist pentru a Intento per
sonajelor — șl. Implicit, spectatori
lor — procese de conștiința. Dar nu 
această formulă primează : cele opt 
piese configurează un teatru de la
borator cu un pronunțai caracter 
agitatoric șl propagandistic, care 
îndeamnă la meditație asupra valo
rilor morale șl eljce ale lumlL Fi
rește. noteîfe specifice acestui teatru 
nu lipsesc : !n primul rind, perso
najele : acestea slnt la prima ve
dere un fel de parodie la adresa 
simbolurilor teatralul In genere 
(viața, visul, moartea, ș. a.), dar 
privite mal Îndeaproape, după ce sa 
risipește Impresia de pură ficțiune, 
constatăm că-e vorba de personaje 
foarte concrete. In carne șl oare, de 
eroi care fug de convenții, de lot 
ceea ce falsifică existenta umană, 
de indivizi ce evoluează Intr-un 
mediu realist. Teatrul acesta („Un 
dram de ritu". .„Securi pentru funii", 
„Necunoscuta" etc.) creează anumi
te medii pluridimensionale. In care 
actorii slnt Invitați să re Integreze 
apre a putea comunica direct cu 
spectatorii, sore n realiza scenic 
mai mult declt ne-âu obișnuit plnă 
acum unii inovatori In materie. E 
vorba desigur de mijloace tehnice ' 
teatrale simple, eficiente, al căror 
unic scop este confruntarea șl dia
logul cu publicul, un dialog de 
multe ori Imaginar, dar care ®ă 
pună omul față In față cu el însuși, 
eu destinul său. Este drept, pe 
alocuri, excesul de metaforă, analul 
la Idei șl simboluri generale, o 
anume artificialitate, absenta unei 
..biografi! scenice* a personajelor 
afectează calitățile teatrale ale pie
selor iul Vaalle Rebreanu. repre
zentarea lor scenică.

Există In acest teatru de labora
tor multe procedee tehnice menite 
sâ faciliteze autorului o sinteză In
tre Imaginar șl real. Intre viață și 
ficțiune : In piesa ..Impresara", pu
ternică pledoarie pentru dreptate, 
omenie șl Adevăr.’Jncuntiuhra. In , 
trecut făce hn erolr.hă he aptiffl'sus- 

! pendatl? undeva'fie' fundalul scenei. 
Inte-un cerc- din care nu există 
scăpare. Acest poetic șl nedefinit 
soatlu echivalează pentru cititor șl 
spectator cu un adevărat tribunal 
âl conștiinței Este elementul ce 
conferă consistență, șl originalitate 
acestui ’procedeu. Alteori, această 
modalitate este Înlocuită de comu
nicarea dlrebîă cu publicul sau 
cu simpla șl grava recitare (ca în 

‘dialogul „Presimțiri"), dar care 
poate aVea același efect moral asu
pra spectatorului Acesi ultim dia
log rezumă, Intr-un fel credința dra
maturgului In frumusețea vieții, a ’ 
muncii, a omului.

Bine cunoscut pentru 
strădaniile sale de a 
populariza limba si U- manifestă ca un poet 
tera'.uru română pes
te-hotare, MihaU Sle- 
riade este nu nu
mai fondatoruL Instltu-' _________
tulul de limbă și Ute- norii hoinari, ciripitul 
rntură română „M. păsărilor In crlngurL
Emlneeai” din Bru- ca L 2.
xelles. c! șl directorul rețe șoptite In elegii 
periodicului, „Le jour- romantice. Dacă ,In 

. nai roumaln dea poft- ceste poeme intîli 
adeseori vane 
tații fârâ un obiect 
precis, acestea slnt cu- 
rind suplinite de renlț- 
mentul încrederii șl 
speranței : „îmi slml 
durerile ci-n pulberi . . . .. că
„uitai u,UT„iir.i|, de 
o mirifică osmoza cu 
pâmlntul, șl chiar de 
Îndemnuri la lupta : 
„Lasă total ta o parte / 
ci s-abate loamna-n 
crintruri (...) Vino 
bade, cllă-i vreme" 
(FRUNZA VERDE).

De la aceste prime 
motive de poetizare a 
realității la examenul 
dn conștiință la care 

jumătate do poațui a făcut un yl- 

tem spune că ' acest 
salt ne aduce In fata 

’• 2_.:: i
din Focșanii anului

_ : r 
cănii voce gravă stă
ruie pe clavirul amin
tiri! pentru a se des-

cftruiaal percepției, 
nu-i slnt străine „Ima
ginile vieții noastre In 
oglindirile de veac".

orilor In crlngurL 
ții dorurile de tlhe-

In e- ,
..Jnlm 
lamen-

este 
acum înlocuit de re
gretul de a fl oaten It 
pe dramurile necunos
cute: și lungi ale lumii 
(O. mamă). Regăsim 
In noua poezie a lui 
Mlhall Steriade con
stantele unul adevăr 
dezvăluit de toți acel 
poeți al căror destin 
re. aseamănă cu al său. 
în Intimă comuniune 
cu natura patriei, cu 
oamenii, cu datinile, 
cu folclorul, cu lupta 
șl frămlntările celor 
de acasă, poetul în
cearcă Intense momen
te lirice : ..O, du-te-n 
zări, io, dorule pri
beag, șl-ajons la noi 
întreabă Țara-ml dra
gă / de-l mal sini viu 
șl încă-1 mal sini 
drag / șl, revenind, de 
p&sn-ml mă dezleagă*. 
(SOLIE TARII). Viața 
revine In Imagini con
crete. Insolite, revela- . 
toare. așa cum re In- 
tlmplă In poemele ..La 
picioarele Ceahlăului*. 
„Trăiesc ca intr-un 
basm*. ..Aș trăi doar 
In Izvoare" ?! In altele.

O parte din creația 
lirică a Iul Steriade 
«te scrisă In limba 
franceză. Dăr șl în a- 
ces:e> poeme, apărute 
la'Parts încă în 1033, 
poetul, mlndru de o- 
blrșla ho. exprimă un 
univers familiar. ,Sint 
poeme îndelung medi
tate, In care chiar șl 
Invențiile verbale ne 
readuc în albia unei 
statornice Imagini de 
baladă.

Geonje CUIBLJȘ

ies*, a cărui menire 
este de a vehicula, 
prin Intermediul tra
ducerilor In franceză, 
engleză șl neerlandeză. 
cele mal reprezentati
ve pagini din poezia 
română clasică si mo
dernă : el este șl sem
natarul mal multor 
volume antologice de
dicate poeților români 
șl al unor .remarcabila 
traduceri In franceză 
din opera Iul Mlhnl 
EmJnescu. Dar nceat 
act de creație unic in 
felul său nu este de
dt o fațetă a ooerrt 
poetico n lu! Mlhall 
Steriade. al cărui de- _ . —.--------------- -
but, petrecut In urmă asistăm mal tlrzlu,
cu o jumătate do poetul a făcut un vl-
veac. anunța pe poetul zlbll salt tn timp. Pu- 
umanlst și generos. In
tim legal — În eluda__ ...________ _

• distanțe! — de realltă- unul alt post docil cel
țlle românești, de na- din Focșanii anului
tura șl oamenii țării 1923. un poet matur, a
«ale natale! - .' - -*•-= ■—

Recentul ’ volum de
„Poeme" (editura „Ml- 
nerva") — sinteză a cătușa In versuri vl- gțțțryj"X'S’Ofî ' Ivr'Anta» îr» . '■
poezie. apărui 
timp — vino 
cununeze 
decanii de trudă ale 
Iul M. Steriade pe 
tărimul liricii. încă de

-primele versuri,

______, .

Xrechea Idee că Irebule vlndut 
ceea ce se . produce este înlocuită 
astăzi; prin Imperativul fabricării 
acelor sortimente despre rare so 
ștlj sigur dinainte că se vor vinde. 
Această schimbare radicală de op
tică In conducerea întreprinderilor 
a Impus însușirea de către factorii 
de decizie a unor metode șl Instru
mente perfecționate de dirijare a 
proceselor economice pe întreaga 
tor filieră, de la aprovizionarea 
tehnlco-materlniă șl plnă la li
vrarea șl încasarea , contravalorii 
mărfurilor produse. între aceste 
Instrumente științifice de condu
cere. un rol principal I! deține 
market! nguL.

în scopul cunoașterii temeinice 
a esenței marketingului, șl mtii a- 
tefl ni folosiri! lui eficiente in ac- 
llvitatea de conducere (In multe 
centrale Industriale, au fost create 
compartimente de marketing) in 
ultimii ani au apărut clteva lu
crări de specialitate care abordează 
acest concept. între acestea se nu
mără sl , lucrarea Intitulată-„Metode 
cantitative In marketing*, apărută 
recent In Editura științifici, sub 
semnătura dr. M. C, Demclrescu.

Lucrarea menționată oferă celor 
Interesați o sistematizare a cate
goriilor fundamentale ale marke
tingului șl o prezentare detailată 
a metodelor cantitative de prospec
tare științifică.a pieței, de adâptar(c 
a producției la necesitățile consu
matorilor.

Punctul’de plecare al analizei 
întreprinse de autor 11 constituie 
sabllnlcrea rolului activ al marke
tingului In cadrul. întreprinderii,- 
ffl unitate, de bază a economiei na
ționale. Prezentarea Importante! 
crcsdnde a marketingului este îm
binată cu evidențierea locului ce 
revine fundamentării științifice a 
deciziilor care Influențează In mod 
direct vlnznrea producției șl creș
terea beneficiilor. Autorul subli
niază astfel utilitatea pe care o are 
folosirea statistici! .matematice, a 
calculuiul probabilităților In orien
tarea conducătorilor compartimen
telor de marketing asupra soluții
lor optime ce se Impuh'. Analiza 
comnotenlă șl documentată a me- 

. to^telqr, cantitative.utilizate. In;naar- 

.ketlng ește Întregită ș) de preciza-, 
rea rolului experimentelor de te-- 
ren șl al cercetării de In cauză Ia 
efect a multiplelor, situații cți care 
se confruntă, pe pint;) produsele 
tuturor Întreprinderilor.

Tinlnd seama de caracterul mar
ketingului de știință n previziunii, 
autorul-acordă un spațiu corespun
zător șl prezentării Intr-o ordine 
logică, de Ia simplu ta complex, a 
modalităților de utilizare a Infor
mațiilor pentru elaborarea corectă 
a previziunilor referitoare la evo
luția desfacerilor.

tn întreaga lucrare este vizibil 
efortul autorului de a aprecia rea
list .șj de a valorifica In mod critic 
metodele cantitative de previziune 
utilizate tn marketing. Explicarea 
limpede a metodelor cu care ope
rează această știință Interdlsclpil- 
nară ușurează mulț orientarea ce
lor care Irebule să le aplice, chiar 
dacă aceștia posedă mai puține 
cunoștințe de- matematic! superi
oare.

Apariția în literatura noastră eco
nomică, sub semnătura - aceluiași

rt-'-v <■

pul "de luptă șl. In același 
timp, să simți durerea 
corpurilor lovite, spaima 

' animalelor șl a oameni
lor. explozia care l-a ră
nit da moarte pe prințul 

reseie mal mult sau mal AndreL Toate elemen- 
puțln personole pe care le tele-romanului slnt ani-

r. a «1 JsilSțsăărs!!‘s*®S

mentale care se nasc in stâpînite cu rigoare de un
aceaștâ participare. De- demiurg. Oricit de raflna-
corul fastuos șl ’tragic - al te și; de spectaculoase ar
războiului ascunde sufe- f! tentativele unor roman-
rlnta. visele șl aspirațiile eteri mal noL probabil că

vom-păstra întotdeauna 
_ cultul expresiei glorioase, 

a! posibilităților roma nu
lul,de a topi tot ce este o- 
mendsc In paginile șale, 
de a realiza o expresie In
tegrală a lumii sale. De 
aceea ne vom Întoarce 
mereu la Tolsto! șl' la 
Război șl pace, capo
dopera Iul. o operă des
pre care avem convki- 
gerea că, o.: dată cu tre
cerea timpului, se va 
p-Jtța crede tot mal puțin 
a E Opera unu! singur om. 
Numele lui Toistol va a- 

, junge să denumească poa
te acel mii a) romancieru
lui complet șl gonlai spre 
care'au Hm toți scriitorii 
din tradiția realtsță. O 
lectură, In coleclia prestl-

he-a sugerat din nou sen-

rocestu șl Ton Frunze* li. 
rare ;au pus la dispoziția 
rilllorulul' român. încă 
mal ide ! mult, această e-

I

„Cele mai

Orice apari*,!» tn limba filozofie a Istorie! ; a fă- nla Iul Napoleon !n Rusia,
română a unul mare csa- cui artă militară, ca un dar substanța lui vine din
sic al literaturi! unlv’ăr- . mare strateg ; a exprimat .trăirea Indivizilor ImpU- 
rale repune ■■ !n discuție gingășia celor “mol nleie cațl !n -război, din pasltt-
desUAul glortos al romă- sentimente, ca un poet In* nea cu care se sacrifici
nuluLMarmulI decll ori- zestral cu mare forță a U- pentru Un Ideal, din Into
nare dlh rrwril.'BcrlItod, riamulul ; a confruntat rasele mal mult sau . mal
To’-Sto! Ilustrează catego- pe oameni cu destinul lor puțin personale pe care le ___ _________ ____
rla>epicului piir.' adică a. «Leu-moartea; ca un mare aduc In istorie, din sentl- . mate de .un suflu uriaș,
unul-llp'-de a cu prinde tragedian. ■ ,
toiul,' întregul lumii, alll Personajele sale. Pietre 
că substanță,,'tft’șl'ea tex- ' ” v'“ .
tenale; 'Aceasta este o tra- 
dlțle care - poate fl gln-

. , dltă pînă departe Tn țlmp;
la martie epopei care «-au 
născut In "secolele mati
nale din istoria popoare-: 
lor. dnd forma epică ex
prima ■ totul, tn ppemela 
Indice, sau grecești găsim 
teși șl prlncloll de organi
zarea cetăților, vlapt co
mercială. politică șl înti
ngă a oamenilor, eveni
mente dramatice șl altele . ■ 
mal puțin, semnificative, 
istorii «curte șl făr.1 legă- 
<:tr3 aparenta Intre. ele. 
ridicări șl căderi. . binele 
șl răul, ce! umili și cel 
meri, natura șl zeii. Ro- 
rhanUț realist din recplul. .
trecut h tins, de aseme
nea, spre im caracter ex
haustiv. tăclnd -concu
rență nu numai „silințe
lor sectele*, dar șl tu
turor. celorlalte mod.aiitățl . ■ 
ide’ exoresle șl re.silzare 
umanfi. Lev ToMol a fost 
poate cel mal semnifica- 
tiv. autor . de ficțiuni re- template In mișcarea
prezentatlve șl In orice ren ă cu oameni yll. an!-
raz cel mal complex ro- "“a i de sentimente eu-
manele- dlnlre .toți cel ‘«n lee determinați ma
ranoscutl - plnă acum, puțin de „natura* lor. dl
Război șl pace este o a- !. ,
dsvlrată stimma a roma- ??l!nea1 G.in!lA?ia
nulul. Poate, că nimeni - Natarel și Inleleșu adine 
n-a avut niciodată o afli te care ajunge prințul.An-
dp, marc -putere de cu- dr. «i

........
avrind ca subiect un evenî-

poarelor, șj .Indivizilor o 
mare Încordare. Tolstoi a 
descifrat sensuri generale, 
șl piuite, cârtitele slnt twe-

„Bezuhov. prințul Andrei, 
tlriărul Rostov, Kutuzov 
sau Napoleon, slnt actori

Oi--■

■L

55s

I

7

UNIVERSALĂ

Lev TOLSTOI;
IUrbol șl

a

V

tVg 9
gtoasă a editurii Univers 
ne-a sugerat din nou sen
timente de gratitudine

-- scena unei Istorii, con- personajelor. Neliniștea 
i el șl avatarurile lui Plerro. 

aduc pe acest fundal nota 
cea mal actuală, dlscerna-

• bilă Ia multe din 
„JHL sh-jw-J najele lui TolstolȚ 

de „relațiile sociale", cum de a găsi un tel 
~—~~ Marx. Gingășia realiza un echilibru, un 

raport stabil cu lumea, de 
a defini,un Ideal, de a 

care afla un sens al lumi! șl 
al vieți! oamenilor.
„Marea soluție a roma- , ’ 7“

nulul tolstoian w poate "ilul lingviste presupun 
dlsițerne din contemplarea *'•—* ' "WI ”R m'"'-
mulțlmllor uriașe șl

I6p.il
„ luai i,t!e IliUIS. uizeuuu, V-
. ailvalentfl românească re-
: '® mnrcabllă a unei opere

nemuritoare. O carte

autor, a cele! 'do-a doua cărți 
pre marketing 
buțle ta olud< 
de mare laser

, țMPL.. ■ ăes-;
pre marketing reprezintă o contri
buție ta elucidarea unei probleme; 
de mare însemnătate In economia 
socialista : studiul pe baze științi
fice a posibilităților de dlvcrslfl- 
care n producției prin intermediul 
influenței active pe care o poate 
exercita piața asupra producție.!. 
In ansamblul el. cartea reprezintă 
o convingătoare pledoarie pentru 
Ideea subliniată de tovarășul 
NTcolae Ceaușcscu cu ocazia con
sfătuirii privind ■ activitatea de co
merț exterior din februarie 1971 : 
„producem nu de dragul produc
ției. d pentru satisfacerea unor 
necesități șl cerințe șl trebuie să 
producem numai ceea cb cores
punde acestor necesități șl ce
rințe".

Pentru cercetătorL economiști, 
ca $1 pentru toți cel care activează 
In noile compartimente de marke
ting, cartea reprezintă un util In
strument de lucru In fundamenta
rea deciziilor privind adaptarea 
producției la cerințele pieței, ala 
consumatorilor. '

Dan CUCU

le ta ol:

se prefac / șl uit 
raflr- (LINIȘTE).

studiul pe bazo ștllnți- 
blIltSțllor de dlvcrslfl-

altor zece volume de 
poezie. apărute In 
timp — vino să în

cete cinci

brante, In care pri
mează no! speranțe. 
Slnt speranțe, germi
nase de contactul poe
tului cu noul chip al 
țării sale natale : re
gretul pentru dragos
tele do olUdală din

Paul CORNEA:

ISTORIE LITERARĂ '

a f

„Originile rumantistnuhs 
românesc

Un nou volum în seria 
„Romane Kriterior
Recent a fost Inaugurată seria

„Romane Kriterlon" care face 
cunoscute publicului cele mal 
valoroase opere anarțlnlnd lite
raturii naționalităților conlocui
toare. traduse îri limba română. 
Teri, ia librăria ..Dada* din 
București a avut loc lansarea ro
manului Iul țtâllnt' Tlbor „Mai
muța pllngăreață*.

j|

ca Război șl pace nu 
se traduce In fiecare an.. 
Iar >vy?5tla de .'“n'nirl «I 
amploarea problematici!, 
volumul Jmen« al materia-

... putere de cu- drț'1- detașarea cu
*re. Surprlnzlnd Is- contemplă gestul teatral 

^.„Jhtr-un. moment.din- sl cuvintele iul Napoleon ’ 
ira.cele mal revelatorii. strălucita In sine, dar alll 
airind ca ssțWțct ur. sver.l- '.-de derizorii In raport eu 
moat care a Imptis po- viețile Irosite. Intr-o sin- .. .. —--raf+7 - - . -

■............. gură Ijfitălle. se înscriu la dezvelirea resorturilor u- r|le hl valoare literară,
locul cuvenit In ..mecanis
mul" uriaș al lumii Ro
manul se mulează pe eve-

......j un efort canabli .'.5 mar-
dln cheze «■ dată In traduce-

' mane ale evenimentelor, 
în acest tel. poți să vezi 

_ _____________ de sus. ca de ps o colină, 
mănătoare unui tratat de nlmentu! Istoric : campa- cele două armate pe clrrs-

1I ‘.T -r_ ■' >
Aurel Drerșoș
MUNTE.W’U

'■I V

ăîajivTjl volum da 
peste 7M dg pagini. a-,; 
pârât In colecția „Mo
mente și sinteze* a 
editurii „Mlnerva", 
semnat de Paul Cor
nea. este o contribuție 
deosebită in cerceta
rea originilor roman
tismului românesc.

Paul Cornea reali
zează o sinteză bazată 
pe o analiză îndelun
gată. cercetare de ta 
care vor pleca de a- 
cum. probabil, toate 
Investigațiile șl co
mentariile ulterioare- 
în fond, volumul ce 
tratează Originile rp- 
mantismulul românesc 
este constituit din trei 
cărți, echivalente a 
trei faze Istorice șl ti
pologice ale apariției 
șl dezvoltării curentu
lui romantic. Prima 
carte, dedicată epocii 
1780-1821. se ocupă de 
probleme prelimina
re. E urmărită forma
rea conștiinței nnllo- 
nale. Slnt discutate a- 
Pdl anallllr „elanurile" 
șl „Inerțiile" mișcării 
literare din principa
tele dunărene, cu e- 
vldenllerea traduceri
lor șl raportarea în
tregii spiritualități la 
daslciamul sl deopo
trivă la oreroman- 
ttanul european. Pri
ma carte se inchete'di 
o mică monografie, do 
context, asupra Intlllor 
Văcărești. ’

A doua carte’ cerce
tează'o enocă de iran- ■ 
zltle." 1821-1850. do
minată pe plan Istoric 
de ecourile revoltei1. Iul . _ _
Tudor Vladlmirescu. curent literar, roman- 
lar pe plani literar de 
programele Iluministe. 
Stăruind asupra carac
terului politic al lite
raturii. autorul treca

In revistă manifestări* polemică de idei
Io spiritului ..cărvți- claileisinul. pentru
năjesc" al jniclt 'bole-. ‘ - ■ ■
riml. in contrași cu 
/sofismele* ? protlP'aite'S 
dadei. Partea literară 
a cărții a doua se o- 
cupă de interferențele 
dlnlre clasicism șl 
PTeromanlism la scrii
tori de valoare, ca Gh. 
Asachi. Costnche Co- 
nachi. lar.cu Văcăros- 
cu. Barbu Paris Mu- clnțfl; reflexul cladcl- 
muleanu, dar șl la nu- zant este la noi la fel 
tori’marginali, deose- da spontan ca șl ..eta-ș 
bit de Important! In e- 
vldențlerea tendințelor 
Ideatice ale epocii

„Emergența roman
tismului* formează o- 
blectul cărții a treia 
(18M-1&10). dlscutln- 
du-se alei — Inițial — 
cadrai Istoric și In a- 
cest cadru fenomenul 
cel mal modern al 
vremii : lnstituțlonall- 
zarca culturii româ
nești. Urmează apoi 
expansiunea romanti
că, analiza structurală 
a curentului șl conclu
zia t existența unul 
romantism național. 
Putem spune că acest 
capitol este cel mal 
dens comentariu de 
plnfi acum al roman
tismului românesc in
cipient. Autorul de
monstrează că roman
tismul românesc nu se 
proclamă orogramallc 
și nominal. Drinlr-o 
revoluție sau o bătăile .cercetarea 
literară ca-n alte' părți, 
cl se formează trentat ____ ________
ca Ideologie literară. existentei Iul Vrem să 
mal mult prin opera spunem că lucrarea nu 
decll prin Idei. Roman' ..............
tlxmul occidental e un mi fante, d un co-

cele două curente trfl-, 
loss' Intr-o eohenicrs” 

n-de-hipt. Nefllnd atln-
Janiti do tradiția unui 
clasicism rigid, scrii-, 
lorii noștri romantici 
cultivă fabula șl epis
tola. specii prin exce
lentă clasice. Iar In 
teatru II urmează pa 
Mollfrre. Ca o conse-

. ... .ehi-) 
nul marilor zboruri 
romantice* , „Literari
zarea literaturii", în
ceputul profesionali
zării.scrisului, accep
tarea modelelor litera
re romantico slnt con
siderate un moment de 
„receptare crenloarp*. 
Exista In Principatele' 
Române un romantism 
genuin al Oamenilor 
de cultură dintre 1830- 
1010. spune autorul.'un 
..stadiu final al unul 
proees de lentă matu
rare a structurilor 
mentale autohtone", 

. care sa Inlilnosc In 
mod organic la .1010 
cu fenomenul culmi
nant al Iradierii ro
mantice.

Cercetarea lui Paul 
Cornea sa oprește la 
1810, condderind a- 
ceastă dată nu o fron
tieră, cl „un punet de 
Inflexiune*. Ca spirit.

. ’ i se aplică
mal mull asupra esen-' 
țel curentului dedt a.

e un Inventar comeri-

mentariu Ideologic 
ce-șl propune eviden
țierea elementelor, spl- 

nasura. și un rituale și conjuncturi- 
sortal-pollllr. ]0T |s tori re originale.

Emil MÂNU

tlsmul românesc e. în 
maYe măsură, șl ut> 
curent
La noi < romantismul 
nu se afirmă prin'.r-o

EDITURA „ION CREANGA"
ION CREANGA i „Punguța cu 

doi bani*
PETRE ISPIRESCU. „Tinerețe 

fără bălrînete" ■
IULIĂ HAȘDE1J ■' „Prințeia Flu

ture"
OTILIA CAZIMIR . „Baba Iar

na inlrâ-n «al"
MIRCEA SINTIMBREANUî „Mel

cul mincinos" ' .
OCTAV PANCU-IAȘI: „Bâiaful 

de pe gard" - .
GEORGE NESTOR = „Capcana 

viselor"
‘ G.RIGORE BÂJENARU „Bună 

dimineața, băieți I"

EDITURA
GH. POSEA și colaboratori i 

„Nulrijia în sistemele modeme 
de exploatare a animalelor*

D. MARGULESCU* ?i colaborai 
lori : „Metode de analiză eco- 
nomico-financiară a L*™.“

S DINESCU și colaboratori

■

LA.S."

„îndrumătorul șefului de for
ma zootehnicei".

D, TOMESCU ji colaboratori;! 
„Rccondiționareo și murirea

————--------- •;' ... ‘ ’ 4.

ANCA LIVESCU s „Prezevalschi 
călător"

DIMITRIE GOGA t „La revede
re, copiii mei"

* *_* „Fot Frumos și Ileana 
Sînziana"

COSTACHE ANTON :
(tn limbo maghiară) 

NAE DEȘTEPTUL ■ „T<
fru un leu' fin limba 
ghiarâ)

HAJDU ZOLTAN , „Apă 
,dă-i la lup" (In limba 
ghiarâ)

TUDOR OPRIȘ : „Printre uriași 
și pitici" (in limbo g'ermanâ)

„VW

,Toiul pen-
i ma

fiartâ
mo-

„CERES"
rezistonfei la uzura a organe
lor active de la mașinile a- 
grîcole"

T. POPESCU, O. MORARU i 
„Sisteme de acționare pneu
matica folosite in agricul
tură"

C BIRA și colaboratori : ..Ex
ploatarea sistemelor de hi
droameliorații"

EDITURA MEDICALA
D. SĂRATEANU, C CERNES- 

CU — Vaccinuri ■ virale.
E. SEROPIAN Alergia respi

ratorie ți digestivă.
I. NASTOIU, — Patologia îmu- 

rioprofilaxîei.
V. PETRESCU-COMAN - Pe

diatria practică.
I. JUVARA, D. RADULESCU, AL 

PRIȘCU — Boala hepatobi- 
liară post-operatorio.

OCTAVIA MARGINEANU, TA- 
TIANA SCHUSTER - Convul
siile la copil (colecția „Cum 
tratăm').

MARIANA BELLOIU - Cerce- 
tarea potențialului biologic 
la tineri.

TR. CAROLI —I Regimul de 
viața și alimentație in bolile 
de inima..-.’ii > .

/ C. G

MUZICALĂ

7/’

George SBÎRCEA

Orașele muzicii"
Lectura cărților lui George Sblr- Interesul pentru muzica romă- 

cea te face să Înțelegi care este nenscă ți pentru Istoria el nl se
adevărata menire a unul muzlco- pare a fi cel mal viu Ilustrat In
log. Departe do a B omul care acea caldă evocare a marilor lău-
predă. explică sau Instruiește avlnd tari de tip vechi al Bucureștlulul
ca temă a lecțiilor salo muzica. („Ciocirlla fără moarte*, dedicată
muzicologul —'așa cum ne opare el renumitului Grigoraș Dlnlcu). In

r—'-L — această povestire care învia viața
este cel ce ne aduce muzica enroa- șl arta lăutarului român se relevă
*“ „x.i...! ---------------------- '---*— talentuf literar al Iul George

Sblrcea. priceperea de a învia prin 
cuvînt atmosfera șl .sensul, unei 
epoci. Pentru cel ce vrea să-și 
apropie muzica, volumul Iul Geor
ge Sblrcea este. In concluzie, un 
ghid prețios.

, ,-J ' î j' 7 '--- -ș-i-f* ■■ " < • .=

Sanda BOBESCU

In cărțile Iul George Sblrcea — 

pe. găsind nenumărate căi pentru 
pCcasta. El «tic un ghid sensibil, 
avlnd mereti Ta Indemînă corona-, 
ralllle. Imaginile, datele, sugestiile, 
care fac să trăiască tot ceea ce 
ține de muzică de sufletul actual 
al muzicii, atunci dnd nici o notă 
muzicală nu vine In ajutorul aces
tor cuvinte.

Autor o nenumărate monografii 
șl cărți despre muzică, aflate mul
te dintre ele ta a doua ediție, 
George Sblrcea se arată preocupat 
de a-I ajuta pe cititor să știe mai 
mult despre muzică, să devină mn! 
sensibil, ță se apropie de muzică 
prin celelalte mari arte. &ă r’iml- 
nă credincios mesajului ne care-1 
transmite ea peste veacuri.

Printre lucrările lui George Sblr
cea. „Orașele muzlctl" ocupă un 
ide distinct. C! litoral care o des
chide ș-nr putea aștepta să găseas
că tn ea doar nenumărate prilejuri 
pentru etalarea erudiției muzicale 
a autorului el. Pe lingă evocările 
proprlu-zls muzicale pe care le 
inspiră orașe ca Vlena. Dresda. 
Leningrad. Milano. N'apoil citito
rul se va afla Insă In fata unor 
expresive creionări a ceea re are 
mal soerlflc. mal viu. mal perso
nal "■ 1
ale culturii și artei, 
gul este sec ’ 
do literat, de __ _
Prin Intermediul creionărilor plas
tice ale peisajului, prin scurtele 
evocări de biografi! ilustre, repre
zentative pentru viața orașului, sl 
de evenimente care l-au marcat 
istoria. ..Orașele muzicii* devin o 
lectură pasionantă, care instruiește 
șl atrage.

„Orașele muzicii* slnt totodată 
un prilej de a evoca prezenta ma
rilor muzicieni român! care s-au 
afirmat sau au concertat In marile 
ora«o ale lumii, aduclnd faimă ■ 
tării.

EDITURA „DACIA"
ION AGÂRBICEANU: „Licean... 

odinioară".
AL. O. TEODOREANU : Hroni

cul măscăriciului Vălătuc"
D. POPO.VICI i „Studii literaro" 
AUREL RÂU „Troi poeți" (Per

se, Machado, Kavafis)
MIRON IONESCU : „Cla.ic și 

modern in organizarea lec. 
Jioi" ,

NEGOIȚA IRIMIE î „Ramură
solara* (versuri)

DOMINIC STANCA . „Itinerar 
dacic” (versuri)

rfe

'/■

fiecare din aceste citadele 
Muzieolo- 

secundat de istoric, 
t criticul do artă.

IN LIMBA MAGHIARA

SZEMLER. FERENC: „Varăzs- 
vesszfi" (Bagheta magicâ, 
versuri)

KISS JENO : ;,Rovasîrăs" (Scrie
re runicâ, versuri)

KOZMA DEZSO: „Irok Ko- 
lozsvari szerhoszlăsâqskbon 
a szazadfordulon" (ScriiSori 
in redacțiile clujene la sflrsi- 
Sul veacului Irecut; colecția 
„Micromonografii').

i

epflclflci.il
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NOTE

NIcoIae DRAGOȘcu motoare Die'apoi pompe

copiilor; oceostâ micâ ghilotina li

PE URMELE

MASURI ANTI-PIRAT

CONSERVE CALDE

C. ALBXANDROAIB

Cu prilejul Împlinirii a 1C0 de ani 
de la moartea marelui! poet si dra-

INTERNAȚIONAL 
GR1LLPARZER"

timpurile comunei

duiumul;.. Unii îți could hrana zilnicd printre 
resturile piejei-de legume

Tn S.U.A. a fost pasă la punct 
producția unei cutii pentru conserva 
care. fără Intervenția unor factori 
exteriori, este capabilii. In dtava ml-

flresc, ne-a

nute, să asigure încălzirea conținu
tului la o temperatură adecvată. Cu
tia In. cauză. confecțlbnata din tablă, 
are un fund dublu, iar In spațiul 
astfel creat ne află o substanță chi
mică menită să degajo căldură. 
Pentru ca reacția să nu ț» producă 
de la tine, există un sistem special 
de siguranță si de declanșare prin 
percuție a mecanismului respectiv.

iro,
n-am nimic șt n-am 
pe nimeni".

Drumul mizeriei e 
lung, iar cazuri d/j 
acest gen stat nenu
mărate. Disperați — 
cu duiumul. Un e - 
xemplu : o femele in 
vlrstft ’de 59 de ani 
doarme de trei ard in

Broadway. In apropierea 
Intersecției’ cu strada. 42 si 
In vecinătatea unul cine
matograf n cărui reclamă 
luminoasă te- Invită să vi
zionezi „Crima perfectă", 
am , Lnttlnlt. Intr-un maga
zin ultimele creații ale 
trustului „Mattel Inc" — 
care deține supremația pe 
piața americană a Jucării
lor, șl ale firmei, „FL. Flsb- 
Jov'e Company* : „Fabrica 
de monștri din plastilină.", 
„Bumerangul, eu eapctele 
de fier". „Cowboy-I contra 
indienilor". „Spărgătorii de 
safeuri", „Draeula", „Spin- 
zurlioarea". Șe mai afla 
ncplb țl „Seringa do plastic 
hypo-phony", pe al cărei

întreprinderea „Gkișwerk Sehrott 
unii Gen" din Jena. H. D. Germană, 
a pus la punct producția .unor len
tile variabile pentru ochelari. Lenti
lele. care tint necoSorate la o ilu
minație normală, sub Influența lu
minii‘solare se Închid la culoare In 
decurs de circa .,4 minute, servind 
astfel ca, In cazul ochelarilor de 
soare oblșnulțL Dacă Intensitatea lu
minii ficade, procesul devine ro- 
vertibil pinii la totala decolorate a 
leritijelor.

Noul produs scutește pe cel cu 
vederea slabă de ta-și' schimba.' mal 
ales vara, ochelarii ©au să foloseas
că" o a doua pereche care «ă le, pro
tejeze ochii do o lumină prea puter
nică. supărătoare pentru el. Produc
ția In eerie a acestor lentile va În
cepe In 1973. • .

furat pentru a ajungă rădăcini adinei. Repu- 
la Închisoare, Intrude blica, așa cum proda- 

' ' mă Constituția,' este
Întemeiată pe muncă; 
Ca atare, munca , este 
un drept. Oricine de
clară că este dispus 
să muncească trebuie 
să fie luat In conside
rație. Aceasta o spună 
Însăși legea statului, le
gea fundamentală. Dar

Masca morfuard do dur a Iul 
Tutankamon

țl mijlocii. Adecvlnd uneltele agri
cole la condițiile specifice locului nu 
fost conceputa și realizate tractoare 
mid, de taină,' necesare pentru le
gumicultura, tractoare produse In una 
din fabricile comunei populare. Dacă 
pentru transport, înainte de eliberare, 
era consacrat ca mijloc urile cobmța,

DE CĂLĂTORIE 
R. P. CHINEZĂ

ambalaj se vedea o poză 
Intațițind un braț Înțepat 
de acul unei seringi. , îmi 
aduc aminte de o poză si
milară, iri nlb-negru, pe 
caro am văzut-o pe un afiș 
la spital'.!.! dta Washington 
pentru _ __ ' ''
manilor și care avea legen
da : „Nd vă injedall moar
tea In singe". Do altfel, 
sesizat despre existenta u- 
nti asemenea „jucării", 
..New York Times" s-a a- 
dresat d-ltii FL Flshlova, 
președintele companiei 
care-1 poartă numele, cu o 
scrie de întrebări: „FL Ftah- 
Jove — scrie ziarul — a re
cunoscut . că seringa hypo- 
phony poate exercita o in
fluență ' dăunătoare asupra 
caracterului celor mici In 
actuala etapă a abuzului de 
stupefiante. De ce atund 
compania continuă să fabri
ce „hypo-phony" ?, întreabă 
ziarul. Pentru că, răspunde 
dL, Fishlove, nici o lege nu 
ne-a, oprit încă s-o fabricăm 
și In plus este un produs 
cure aduce profiluri".

In cartea sa .Jucăriilor 
nu Ie pasă", juristul Ed
ward Swartz scrie despre 
influența puternică pe care 
o au jucăriile asupra psi
hicului copilului, a for
mării sau deformării carac
terului' său șl dă. printre 
altele, următorul exemplu 
de „joc" po care II cali
fică drept .„o invitație la 
sadism șl cruzime" : .Jocul 
este destinat copiilor Intre 
6 și 14 ani șl se numește 
,,operația*. Poate fi găsit In 
taulle magazine do specla-

Revista Italiană 
„Giornl Vie Nnove" 
a publicat uri rx'iwrtaj 
semnat de Andrea 
Zappl, tn care se În
fățișează un aspect 
zguduitor al realității 
milaneze : sărăcia a- 
numltor pături socia
le. Redăm cite va frag
mente din reportaj.

...Doi copil plăplnd, 
Infășurațl In zdrențe, 
se Joacă pe trotuar 
stinetnd de frig.

il Hor, o cer- 
i In

maturg. austriac Franz GriUparzer 
(1791—1072), Intre 2—8 Iunie a.c. la 
castelul Forchtenstein (Austria) ea 
va desfășura un „Forum Internatio
nal. GriUparzer". în afara cercetă
torilor austrieci al operei marelui' 

va ' om de litere, la această manifestare 
vor participa experți din R.D.G., 
R.F.G., Elveția. Ungaria. Franța,

Disperați — cu

, In prezent, acesta se realizează cu 
ajutorul a peste 50 de camioane, pro
prietate a comuneL

Firește' gazdele ne-au Împărtășit 
multe din succesele lor, subliniind 
mereu că sini Inel numeroase posi
bilități de valorificat, că celor pesta 
I 230 000 gini de fructe șl celor peste 
COO 0#9 kilograme de pepeni verzi, 
sau color 20 0W) de cupele de, porci
ne livrate statului, 11 se pol adăuga

In- 
core

rol ca, tn prezent, 525 de moloara 
electrice să'fia puse La lucru pentru 
irigații.
■ De altfel, lotul a cunoscut ta co
muna, populară — așa cum ne-a de
clarat LJ Cl-șlan’, vicepreședintele 
comitetului -revoluționar al comunei 
populare — modificări substanțiale. 
Lingă sape (singurele unelte de 
Iuctj altădată) se alătură acum 
zecile do tractoare, mari, mici

OCHELARI
CU LENTILE VARIABILE

— .Cum. nu/ credeți că 
această* minunată ghilotină 
miniaturizată ar putea 
contribui in modul cel mal 
practic posibil" la educația 
copilului dv. ? Păreți o 
doamnă respectabilă», șl 
cred că vedeți legătura.» 
Este, de fapt, o chestiune 
de istorie prin asociație de 
IdcL

Stăpln pe meseria sa. 
vlnzătorul la din raft o cu
tie, răstoarnă conținutul pe 
tejghea, continulndu-șl cu 
rivnă reclama .bine' învăța
tă șl repetată poate do 
sute de ori. îi vorbește 
clientei despre renumitul 
doctor francez GuiUotln. 
deputat de Paris In timpul 
revoluției burgheze. 11 
precizează plnâ șl data de 
23 aprilie 1792, tind ghiloti
na, numită In engleză 
„pendulum", a fost folosită 
pentru, prînia dală in 
Franța șl conchide mulțu
mit de expunerea sa : 
.„Știți, U această viralii 
fragedă a copilului, tot ce 
II virițl ta căpșor il rămi- 
ne întipărit pentru o viață, 
il Influențează caracterul, 
U pregătește ca om".

Doamna pare nehotfirită, 
glndlndu-se poate La ce 
fel do influență ar putea 
avea „pehdulum'-ul asu
pra caracterului copilului. 
Ea se îndoiește vizibil de 
valoarea educativă a obiec
tului șl orală eă ar ezita să 
pună in mllnlle driionlaiu- 
lul ei blond șl pistruiat o 
asemenea „jucărie" ; dar 
vlnzătorul, aiadnd șl mal 
insistent, U spune că „ju
căria" este cu desâvîrșira 
benignă, că se vinde ca pli
nea'' caldă, ceea ce l-a sL 
determinat să mal facă o 
comandă la depozit. începe 
apoi s-o asambleze,

„Aveți aci o foaie eu In
strucțiuni. Conslrulnd-o el 
însuși, - copilul are In plus 
satisfacția că a ieșit ceva 
din mllnlle sale — continuă 
vlnzătorul. Vedeți)' aci stat 
păpușile pe care micuțul 
va avea plăcerea să le de
capiteze. Nu, nu slnt mur
dare la git. cl au fost spe
cial vopsite cu roșu, pentru, 
a sugera singele. Să vă fac 
o scurtă demonstrație și o 
să. vedeți îndată cum sare 
capul tind lama ghilotinei 
cade pe gltul victimei...

Clienta nu a mal așteptat 
demonstrația ș! s-n îndrep
tat spre ușă. trâgindu-șl 
de mină copilul care plln- 
gea. nelnțeleglnd de ce nu 
1 se ' cumpără „jucăria". 
Vlnzătorul nu înțelege rdti 
eL Vlnduse doar sute. II 
strigă din urmă : „Avem 
.șl altele, foarte originale — 
pistoale, puști, bombe cu 
acțiune Intirzlată—". Dar 
ușa se Închisese cu zgomot 
In urma clientei.

Am Ieșit din magazin și 
mi-am continuat drumul-pe

Revista Italiana 
„Giornl Vie Nuo-

LUI PHILEAS FOGG
O companie turistică franceză or. 

ganlzează la bordul marelui pache. 
bot' „France" o 'excursie care 
urma; itinerarul străbătut,de: Phlleas 
Fogg, erou] lui Jules Verne din re
numitul roman „Ocolul PtonlntuluJ 
In 80"de ziio". Programul prevede 
escale ân numeroase locuri de inte
res turlsUc,. Inclusiv vizitarea unor 
celebre ; monumente. In acest scop 
vor- fi folosite elicoptere cane-șl vor 
lua zborul de pa una din punțile va-' 
nilul.. Vor fi parcurși In totalUOOM 
kilometri In... 88 de zile.

alte noi realizări, Ne-au sugerat ost- 
' fel In mod concret că: muncesc și gin- 

dese In perspectivă. .
‘Arn străbătut

populare rare se Întinde pe o supra
față de peste 53 km’Am Inlllnlt oa
meni ia lucru. Unora le-am fost 
oaspeți acasă. Am vizitat policlinica, 
magazinele * din comună, cllcva din 
fabricile ce se află în . proprietatea 
acesteia. Peste tot om remarcat spi
ritul gospodăresc,1 priceperea do a fo
losi mijloacele proprii, ttaeort modes
te, de a rekolva cu ele numeroasa 
dintre cerințele cotidiene.

4 într-unul din dispensarele comunei 
medicul ne-n condus către o cameră

Imaginile. se succed cu o discretă 
lentoare. Apar mal Intll, obsedante, 
austere, stinci fără vegetație. încre
menite In tăceri amenințătoare, .rlsi- 
piie la InUmp’arti In pieptul munte
lui pitic. Hazard ‘al naturii !

Apoi, ochi Iscoditori, lntellgențl 
privesc mulțimea IncremenllA a 
stintilor calcaroase, crenelate ciudat 
de „războiul dintre aț>e șl soare".

începe' marele asalt al muntelui. Se 
năzuiește imposibilul „Pe muntele 
pustiu, au spus oamenii, trebuie să 
Înflorească pomii, să răsară, primă
vara, fir.ele de iarbă". . . ' .

Clnd totul părea a sa apropia d« 
sfirșii, tind pâmlntul negru, fertil — 
adus cu inimaginabile eforturi — a- 
coperca goUduitea cenușie a munte
lui, .apele sLIhlnlce l-au spălat fața, 
nu adus muntele la Ipostaza inițială. 
Oamenii au privit doar cu mal multă 

"dlrzenle muntele ■ sărătit, truda lor 
risipită tn ști leva ceasuri. ȘL, de a 
doua zl, munca a Început de la capăt, 
ra-ntr-un ritual al răbdării și tenaci
tăți L -

IrjStacr..- .IhzinaracWș'

greslve, ' necugetate" — 
cum declară • dr. Leonard’ 
Berkowitz, membru al Co- ■ 
misiei prezidențiale pentru 
cercetarea problemei vio
lenței- , '

, Potrivit datelor statistice 
tratarea heroine- oficiale, in apartamentul u- 

nel familii americano, tele
vizorul funcționează In me
dio, eție 0 orc pe zi și în 
fiecare oră telespectatorii, 
slnt martori la cel puțin 8 
acte da violență. Televizo
rul este de altfel cel măi ’ 
accesibil mijloc de „distrac
ție" in Statele Unite. Ca să, 
vizionezi un film trebuie să 
plătești 3.50 , dolari, costul 
biletelor d«> teatru căței 
do 5'plnă la 15 dolari, Sar- 
al celor de operă — de' 
10 plnă la 33 dolari ca a- 
taro, majoritatea covlrșltoa- 
re a americanilor (cam K5 
Ia sută) tini nevoit! să-șL 
limiteze petrecerea timpu
lui liber la televizor. Pro
gramele transmise po mi
cul ecran fluorescent slnt; 
plătite de trusturi șl mo
nopoluri. care lțr împănează’ 
bine cu ‘-reclnmo făcute 
produselor lor.’ Patronatul 
are impresia că filmele care 
abundă In violențe tint și 
cele mal vizionate șl, pen
tru a avea siguranța că re
clamele’ vor fi recepționate 
in milioane de cămine, 
cumpără și transmite 1h e- 
ter sute de astfel de filme, 
tgnortnd cu desăvlrșire in
fluența nodvă pe care le 
au asupra copiilor, tinere
tului șl, In genere.- asupra 
societății.

Rezultatele pot fl lesne

Era o zl de toamnă luminoasă. A- 
proape pe flecare parcelă de pămlnt 
puteau fl văzuțl oameni muncind..NI 
se spune că orezul de aid, de lingă 
Pekin, este de o calitate deosebită, 
cu boabe scmltransparenle, că 1 se 
zicea, cîndva, pentru aceasta, orezul 
Împăratului.

Din loc In loc, peisajul rural, cu o 
vegetație bogată, do culoarea toamnei, 
este completat do liniile de Înaltă 
tensiune sau de mersul grăbit, al 
tractoarelor. Trec, pe lingă noi, In 
ritm neschimbat, sule, mii de oa
meni pe biciclete. Undeva,'In dreap
ta, ne însoțește mereu jmintcle de 
Vest. .Crește direct din draple.

Ajungem la sediul"comunei popu-

Tlmp de douăzeci da ani, zl de zi, 
ceas de ceas, oameniifolosind oo- 

. șuri speciale (copiii chiar șl buzuna- 
1 rele hnlneior) — au adus pămlnt 
fertil, l-au așezat pe platformele ne
tede, de pe care Înlăturaseră știricite 
— aceste mărturii cenușii alo unor 
convulsii din erele de Început ale pă
mântului.

După douăzeci de ani pomii au 
înflorit.,Anotimpurile s-au urmat tn 
ordinea lor firească șt, pomii au dat 
roadă bogată. Salul Șa Șl-yu, de Un
gă Pekin, cu cele 127 do. familii ale 
sale, trăiește acum, ara. dreptul s& 
trăiască. acum, un poem al bucuriei, 
al. victoriei față do poirlvnicla na
turii.

...Am relatat succint, . lncerdnd a 
sugera cu ajutorul cuvintelor, fap
tele eroico ale unor oameni cu un 
superior sentiment al timpului, așa 
cum ne-au fost elo povestite,' Intr-o 
seară, prin Imaginile unul film do
cumentar. . ■ ■

Străbătind China populară, cunw- 
clrid orașe șl sate din nordul sau din 
sudul el, m avut prilejul să con
statau o dată că o asemenea. Imagine 
cu'valoare, evident, ,do simbol a cu
noscut -Ipostaze multiple - 
dovezi ale uneia șl aceleiași reali
tăți. Așa cum aveau ele să ni se în
fățișeze In comuna populară Lu Go- 
cian, comuna populară a prieteniei 
romăno-chlneze.

,nar : par să albă o e- 
, xlstență normală, 
muncesc . In condiții

, considerate normale. 
De obicei, povestea, 
lor nu constituie o 
.noutate, pentru că 
face parte de' fapt 
dlntrro regulă.

. „Dacă tint ‘săraci laț 
Milano 1— Îmi re
peta întrebarea un ti- < 
nâr funcționar. Slht:, 
dțl, vrei î". Dar’ des
pre toți acești oameni,, 
sa vorbește doar a- 

; tunel clnd devin bu- 
alltea blcclul unor cazuri : 

disperate.-

rițla tezaurului Iul Tutankamon. 
Cele aproximativ 8fl de piese pre
zentate, descoperite acum o jumăta
te de secol In mormlntul faraonului 
egiptean, slnt expuse Intr-o galerie 
amenajată ca im cavou. Exponatele 
au fost puse temporar la dteporițte 
muzeului de autoritățile egiptene. | 
Expoziția va rămlne deschisă apro-> 
ximatlv 6 luni, iar beneficiul reali
zat va fl vărsat la fondul ‘ destinat’ 
finanțării acțiunii de salvare a tem
plelor antice de pe Insula egipteană 
PhUae.

Mama copiilor, o 
șatoare ghemuită 
colțul străzii, Întinde 
mina trecătorilor. Dar 
fără prea multa șanse.

Știri sosite la re- 
dacțli pun In evidență 
fh 'flecare zi aspecte 
dramatice ale sărăciei. 
E de ajuns să răsfo- 

r.lcștțișlarata spentru. ca, 
^să.nl o, idee-t’de. felul 
Flh-îCTfo® lumea ce ne 
înconjoară este plină 
de contraste și trage
dii. Nu demult, la Mi
lano, 
tală
care

cunoscute ; ele apar sub 
forma altor statistici publi
cate de poliție sau F.B.L tn 
rapo0rtele privind delinc
venta juvenilă. ■ Numai in 
cartierul new-yorkcz Man
hattan' slnt arestall, anual 
circa 2 WO de minori pen
tru crime, spargeri, furturi 
etc. întrebați la poliție de 
ce au comis o ilegalitate 
sau altă, mulțl răspund că 
au vrut jsă pună In prac
tică ce au văzut la televi
zor sau lâ cinematograf. 
Tot din statistici aflăm că 
peste 700 9M de copii șe ac
cidentează anual cu tot fe
lul de jucării, cum sint 
arcurile cu săgeți metalice, 
pistoalele cu proiectile do 
plastic sau' capsulele 
ptozlvfr-

Nu numai ■ magnații 
• „Decapitările îl vor plâcea foarte dus!rlcl Jucfirll!or “ 
mult copilului dv." o „înalta valoare 
educativa" a monștrilor din plastilina... 
© .;.ȘI cum sporesc ei fauna penitencia
relor o „Jucăriilor nu le pasa" cînd sînt 

în joc 3,5 miliarde de dolari’

La Tokio ne dtmfășoară In ■ mare 
sșcrct pregătirile pentru cel mal 
masiv transport de bancnote din 
Istoria Japoniei. Pentru a Înlocui 
dotării eflațl acum In circulație, Jn 
„Ziua X" 200 plnă la 300 tone ;de 
bancnote șl monede,.insumtnd 45 mi
liarde yeni, urmează a fi traiwporta
ta cu navele In arhipelagul Okinawa 
rare, după cum se știe, trece la 15 
mai In adminlslrnțla Japoniei. „Au
toritățile slnt extrem de nervoase — 
a declarat Ftimlo Arakl, 'directorul 
Băncii japoneze. Ele se tem că. in 
timpul repartizării banilor In ceîă 
aproximativ 2M de bănci de pe cele 
OJ do insule care formează arhipe
lagul. convoaiele ar putea fl atacate 
do pirați". In «copul protejării aces
tora — după cum relatează „Der 
Spiegel" — au fost mobilizate șl 
unîlătl ale aviației militare, primind 
o însărcinare precisă : «ă repereze 
eventuale., submarine pirat.

această „capl- 
a bunăstării", 
deține o maro 

parte.din bogăția na
țională, cineva; a .fost 
Închis pentru că. fu
rase o bucată de pli
ne. Cine, era ? Un ți
nto, aproape un băle- 
țandru.

Se spune eă la Mi
lano viața e mai u- 
șoară, 

<>ă-țl-' , .
și gata : găsești de 
lucru. E oare adevă
rat ? Nu demult, tin 
tlnflr-lipsit- de slujbă, 
după «ce a bătut 
darn Ic străzile orașu
lui, obosit, șl amărlt, s 
a-.nit ideea .Salvatoa
re* de a se familia
riza, cu unele ' preve
deri' ale._ codului pe
nal ; apoi, suslrăglnd 
trei scrisori dlntr-un 
sac poștal, el ș-a pre
zentat unui Impiegat, 
căruia l-a spus,:.^Am

la re.. Primire..ca pretutindeni, de 
prieteni, cu simplitate. Comuna popu
lară 1 este compusă-din 5 coopera
tive de producție de tip,' -supe
rior.', Membri: celor peste zece 
mii de familii, eu o populație de 
peste-47 de mii locuitori, activează Ia 
timp in 21- de brigăzi și 144 de echi
pe. sau !n cele 8 unități da produse 
industriale, din cadrul comunei — la 
fabrica do mașini agricole, de mo

ntate din țară. Pe cutie, 
este 'o poză Infățlșlnd ' un 
medic rinjind tn timp ce 
înipLînlă un stilet In plrj- 
tecelo unul pacient culcat 
pe masă. Un alt doctor, țl- 
nlnd un trabuc Intre d|nțl, 
«e pregătește să Implinte 
șl el un cuțit în pieptul 
pacientului". " ,

■Pe lingă asemenea '„Ju
cării"," mal hint „comicsu
rile".' precum și filmele — 
cu avalanșa tor de crime, 
acte de nebunie, de violen
ță și cinism, ce se revar
să In casele famiLillor a- 
merlcane prin intermediul 
micului ecran și care „pot 
dczlănțul pini și in cel mai 
normal copil Instincte a-

despre as
pecte zguduitoa
re din „orașul 

=bunâsțâril"'i u*

simplă. în mijlocul el,' un pat obiș
nuit, la care, un ochi avizat, putea 
să observe clteva modificări. Patul 
devenise cu aceste modificări o masă 
de operație, unde erau .efectuate — 
cu ajutorul anesteziilor prin acu
punctura — multe operații obișnuite.

Notăm in carnete cifre semnifica
tive : din cel 47 de mii de locuitori al 
comunei, aproape 18 mil frecventează 
școli. Localnicii ne vorbesc cu mln- 
drie despre existența In comună a 5 
licee șl’ 18 ’ școli elementare. ■

într-una din casele vizitate In 
care. IncA o dată, am identificat voca
ția oamenilor acestor locuri pentru 
o viață, trăită simplu 
lndmplnat o muzică discretă. Era 
unul din cele peste 10 mit de. ra
diouri din comună. Practic. In fle
care familie din comună există apa
rat • de radio. într-o localitate In 
care, altădată. .cobiUța era unicul 
mijloc de transport (cu excepția dtor- 
va căruțe cu roți de, cauciuc aparțl- 
nlnd . bogătașilor - comunei) prezența 
In fiecare cosă, a unui aparat de ra
dio are, neîndoios, semnificații deo
sebite. ■

Firește, șl a tel. la Lu Go-clan, unde 
natura a fost mal generoasă cu omui. 
unde, peisajul este mal calm, prielnic 
agriculturii, oamenii au trebuit să 
facă eforturi deosebite pentru a gos
podări intr-un mod superior părnfn- 
tul, pentru a face ca Viața fiecăruia 
dintre ei să-șl afle sens, să se inte
greze In aspirația generală de clădire 
a unei noi societățL Iută de ce, Ima
ginile filmului documentar despre 
cele 127 de familii de la Șa Șl-Yu 
— Imagini caro reflectă hărnicia, te
nacitatea, încrederea că omului 11 
este Îngăduită orice aspirai Ie, orlca 
proiect’îndrăzneț — tint. Intr-un anu
me fel, un simbol a tot ceea ce s-a 
petrecut In anii do după eliberare tn 
China populară.

Oamenii Chinei noi au descoperit 
posibilitatea de a-.șl făuri un nou 
destin. Despre acest destin ml s-a 
părut a ne vorbi cel mâl exact cei 
23 de copii ai uneia din numeroasele 
grădinițe din comuna vizitată. El 
ne-au privit cu prietenie) cu o. calmă 
curiozitate șl — ta bagheta Imagi
nară, desigur, a educatoarei —, ne-au 
oferit un .scurt program artistic. Am 
ascultat, Interpretate de copil Intre'3 
șl 3 ani, fragmente din celebra operă 
„Muntele tigrului e luat cu asalt" și 
din opera „Felinarul roșu". Dacă a- 
ceștl copil, la o asemenea -virată, se 
bucură de atenția întregii obști, dacă 
Învață de pe acum să descopere fru
musețea dnteculul șl, In același timp, 
să se deprindă cu simple activități 
practice înseamnă că destinul asumat 
esta unul cu o finalitate umanista. 
Iar simbolul efortului de la Șa Șl-yu 
Integrează lsj el perspectiva permă- 
nenjeL *

toace, de reparații de mașini, la o 
carieră de var (atit de necesar, acum 
clnd In China se construiește foarte 
mult). Toate acestea ne șlnt prezen
tate do gazde, dar mai ales «e Insistă 
asupra uneia din problemele pe care 
au trebuit să o rezolve : problema' 
apel ; fără de care eră de neconceput 
o producție agricolă profilată pe cul
tivarea legumelor. Șl au rezolval-o. 
Dacă Înainte de eliberare apa pro
venea din puțuri simple și nici nu 
putea fi vorba do Irigarea solului, 
Jn primii ani al' cooperativizării, ca 
un prim moment al dezvoltării agri
culturii, âu fost introduse pompa 
simple,

Aduj cu inimaginobilo eforturi, pdmlntul negru fertil va da roade po-muntele pilic™

• „Trăiește cu co- se asul că viața tor nu 
pllul In subteran. Ml- are nimic extrăordi- 
cuțul e , grav bolnav.

că e de ajuns Familia nu-are mij-' 
sufleci mînecile lorice materiale* ; (Mi- 

lano). . ■
• „Halucinanta dra

mă do la Lldo din Ve
neția. Un copil moare

ra- de . foame".
• „Sărac șl bolnav, 

fură un palton. Con
damnat La o lună Ln- 
chlșoare" (Milano).

o „înfometat cu - 13 
copil, arestat pentru 
furtul unei găini". 
(Terni)

Cite știri,
drame. Iar. mizeria are„Sthingiuiri ji omoruri în camera 

invajâ po copii sâ fio asasini" — scrie rovisla vest-germanâ „Stern", repro 
ducir.d fotografia de mai sus

dustrlc! Ji
realizează o cifră de afn- 
ceri do 3.5 miliarde dolari 
anual — dar milioane șl 
milioane de american! cu
nosc bine toate acestea, 

* Insă lucruMLe continuă să 
rămlnă neschimbate. Nici 
în ce privește, televiziunea,, 
In ciuda aulelor de mii do 
scrisori trimise anual stu
diourilor șl redacțiilor zia
relor de către americanii 
îngrijorați, situația nu poa
te -fi schimbată ; Intruclt 
programele se Întocmesc țl- 
nlndursq seama de cererile. 

' "celor' caro" le plătesc, ’res-' 
jvect.lv de marile monopo
luri șl nu de dorințele ce
lor care le vizionează,

’ „marelui business nu-I pasă 
că semințele violenței răs- 
plndlte în casele oamenilor 
de către ■ televiziune slnt 

■ culese de societate sub for
mă de crime, jafuri, fur
turi" — cum sublinia un 
psiholog american.
’ Referlndu-sa. La aceeași 
problemă, ziarul „Washing
ton Post" relevă că. tn timp 
ce unul din flecar® șase ce
tățeni americani este cu
prins tn categoria de virală 

■ de 10—17 ani, trei din fle
care șase Indivizi arestați 
pentru crime ,slnt minori. 
Procentajul criminalității 

' In rindurile tinerilor este 
alarmant. în întreaga țară 
cel însărcinați cu conduce
rea instituțiilor de deten
ție a dellncvonțflor. juvenili 
spun* același lucru : „Noi 
moștenim eșecurile tuturor 
celorlalte Instituții ale so
cietății noastre, eșecurite e- 
durațiel din familii și școli, 
eșecurile economiei. Nouă 
ni se aduee produsul unei 
mentalități care fetișizează 
bunurlje materiale — ba
nii, autoturismele, Îmbră
cămintea — și a rinei „cul
turi" care glorifică violența 
și proslăvește forța arme
lor".
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Interviu cu tovarășul Ștofan VOITEC 
președintele Morii Adunâri Nofionolo
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SC1NTEIA — simbăfă 8 aprilie 1972

da specialiști, sa află In țara noastră 
la Invitația ministrului muncit.

La întrevedere, desfășurată Intr-o 
atmosferă caldă, prietenească, a luat 
parte ministrul mundL Petre Lupu.

A tos! de față V. I Drozdenlso. am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești ...

’ *;

juhet al șefului Administrației GoneL 
rale a Aviației Civile, care a sem
nat Acordul Intre Republica Socialis
tă România șl Republica Populară 
Chineză privind transporturile ac- ........ -------------------- ■

rJ

CONVORBIRI La CONSILIUL ECONOMIC
< -. zw.'-'Vssflțu v y " <" < s'-țr* •

1 dimineața, au început con- ' acUvltale economică. Gchimbur! • co- 
" ‘ ’ ’narclalc, cooperare industrială și
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PRIMIRI LA CONSMl RE MINISffl
Vineri la amiază, vlceprețedlntela 

Consiliului de Miniștri Gheorghe 
Râdulescu a primit pa președintele 
Comitetului do Stat pentru proble
mele de muncă șl salari! al Conci
liului da Miniștri al L.R.5.S.. A. P. 
Voîltoy, care, Împreună cu un grup

*
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri Emil Drăgllnescu a primii vi
neri dimineața, delegația guverna
mentală a Republicii Populare Cnl- ... ______
neze, condusă de Ma Jen-hueL ad- Chineză pi. __ __
junct al șefului Administrației Gene- riena civile, a părăsit vineri la amtaT 

.... -w . Ză Capitala.
La plecare, delegația a fost condu

să de Laurlan Meclvedovld, adjunct 
al ministrului transporturilor șl tele
comunicațiilor. președintele Consiliu
lui Aviației Civile, de membri al con
ducerii ,Mlnlsteruiul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor șl întreprinderii 
de transporlurl aeriene rornăne 
„TAROM".

Erau prezențl Cian Ha!-fun, am
basadorul R. P. Chineze la București, 
șl. membri a! ambasadei.

(3
vorbirile dintre președlnteio Consl- " 
liulu! Economic al Republicii So
cialiste România. Manea Mănescu, 
șl And-6 Beltencouri, ministrul dele
gat pe lingă primul ministru al Fran
ței." irtsȘrc* nat, cu -probleme de plani-" 
fieare șl amenajarea teritoriului Fran- ; 
țoi.

în cadru! convorbirilor, care, s-nu
cor-j

rale a Aviației Civile, care a făcut o 
vizita In țara noaslrt.

La primire au participat Florian 
Dănătache, ministrul .transporturilor 
șt. telecomunicațiilor. Laurlan Med- 
vedovlcL adjunct al ministrului trans
porturilor și telecomunicațiilor,; , pre
ședintele Consiliului Aviației Civile.,

A tort prezent Clan Hal-fun, om-1 
basadorul R.P. Chineze la București.

Primirea s-a desfășurat Intr-o at
mosferă caldă, prietenească

*
Delegația guvernamentală a.R. P.' 

Chineze, condusă de Ma Jen-huel, ad- (Agerpres)

LA C E. I. L DIN RM. VÎLCEA

Adunare festivă cu prilejul 
sărbătorii naționale a R. P. Ungare

La Combinatul pentru exploatarea 
șl Industrializarea lemnului din Rm. 
VUcea. a avui loc. vineri după- 
amlază, o adunare festivă prilejuită 
de sărbătoarea națională a R. P. Un
gare. Au luat parte aproape 300 de 
mundtorl Ingineri și tehnicieni, [re
prezentanți ai Consiliului Județean 
vtlcea al Frontului Unității Socia
liste. conducători de întreprinderi ' 
Industriale. Instituții șl organizații 
obștești din Rm. Vllcea. Au fost 
prezent! membri tal ambasadei R. P. 
Ungare Ia București.

în cadrul adunării tag. Gheorghe 
Albolu. directorul general al combi
natului, a vorbit pe larg despre 
semnlflcaUâ zile! de 4 aprilie. „ 
eliberării țării .prietene oo sub co
tropirea fascistă, ziua nașterii Un

în cadrai adunării, Ing. Gheorghe
1 91tu^8-a:R $ .1! r < I X . 1 H ■

despre 
Je. ziua 
sub co- 

. ziua nașterii Un
garia! noi. populare.' despre succe
sele obținute de poporal maghiar in' 
conslrucita socialistă. Vorbitorul a 
arătat că. Igolaltă cu întregul nopor ■ 
român, salarlntll Combinatului pen
tru exploatarea al Industrializa rea ? 
lemnului, populația orașului Rm 
Vtlcea. a județului Iau parte cu sa
tisfacția la marea sărbătoare a po
porului frate maahlar sl a relevat.

natului.

prletcnla ce-leagă popoarele român 
și maghiar.

A luat, apoi cuvin Iul Jnnos Ger- 
goty. consilier ni’ ambasadei It P. 
Ungare la București, care n evocat 
evenimentele Istorice petrecuta In 
primăvara anului 1913 tn viata po
poralul ungar, rolevlnd că In lupta 
generală, desfășurată împotriva fas
cismului, col la cot cu armata sovie
tică. ostașii'■sl ofițerii armata! ro
mâne au participat cu, deosebită 

^abnegație. însuflețiți de un înalt 
spirit internaționalist, la grelele bă
tălii pentru Izgonirea hltJeristllor de 
pe teritoriile Ungariei și Cehoslovn- 

, ciel. Subliniind relațiile de prietenie 
șl colaborare dintre cele două po
poare. vorbitorul a arătat că o con
tribuție Inșemnotă la larg! rea șl' în
tărirea acestora a adus-o recenta !n- 
lltalre de Ia București dintre tovară
și! Nlcolne Cenușcscu șl Janos Ra
dar.

în încheierea festivității, partici
pant!! au asistat la un program ar-- 
tJs!!c. prezentat de formațiile da 
amatori din cadrul combinatului.

. , ) (Agcrpres)

dasfflșurat tntr-o atmosferâ cor
diali a avut loc un schimb de ve
deri cu privire la relațiile econosnl- 
« dintre 'România șl Franța, pre
cum ș! asupra posibilităților con
crete de Intensificare a colaborării 
șl cooperării In diferite domenii de

marciale, cooperare induslrlală 
tehnlco-ștllnțlfică.

Au participat Ion SL Ion, vice
președinte al Consiliului Economic. 
Vlrgll Pîrvu, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificări!,’ 
Iulian Văcârol.' prim-adjunct al ml- 
nlstrulul- finanțeloj, Vaslle Gllga.' 
adjunct al mlnlslrulut afacerilor 
externa. ....... .. .

Au' luat . parte Roger Glnocchlo. 
JbanrMarie. Ls iBreton, însărcinări 
ai afaceri 'ad-lnterlm a! Franței la 
Bucureș!!, șl Raymond Lagler,

(Agerpres)

qlo statelor participant® 
la Tratatul de la Varșovia

Po baza planului 'pus de acord, 
5n a doua decadă a lunil aprllie a c., 
urmează efi albă loc la București 
ședința ordinară a Consiliului mili
tar al Forjelor , Armate Unite alo 
statelor participante la Tratatul de

j'
ț

la Varșovia-
S . ■" ! H 'M

■■

i;

f.
Ieri. 7 aprilie a. c., e-’ău deschis

J' / . -si rt.'.7’ J '• iyi Ar.'.fl'.tJ
y._, n .__m. „ _ 1 .

In București, lași. Cluj șl Timișoara 
cursuri de partid pentru perfecționa
rea pregătirii polltlco-lcteotoglce a ca
drelor didactice din Întreaga țară, 
care predau științele socialo In lnvă- 
ULmlntul.de cultură generală., profo-

I-

al P.C.FL, do cfllr® Academia „Ștefan 
Gheorghiu" șl Ministerul Educației și 
învățămldtuiuL

La deschiderea rarsuiu! -organizat 
In central București au participat to
varăși! Vjrgfi Cazacu, prim-adjuncț 

slonal șl liceal de specialitate. a! mlnlslnilul educație! și Invâțâmîn-
Cunturlle sini organizate, pe baza" tulul.-«1 Alexandru Kopahdl. prorec- 

lor aJ Academiei „Ștefan Gheorghiu0.Hotărtrli Comitetului.Executiv al C.C.

In cinstea semicentenarului U. T. C.
Pe scena Operei Româna din Bucu- drsteculul, porturilor și obiceiurilor 

regii a avut loc, vineri seara, un populare, 
spectacol prezentat cu ocazia tachl--spectacol prezentat cu ocazia închi
derii Festivalului National al Artei. jj,. • *șt

de Comitatul Executiv
Studențeștl — secția folclor, organi
zat de Comitatul Executiv al zîțjj
U.Â.S.R., tn colaborare cu Ministerul Cluj
Educației șl învățămlntuiul. ’ In cin- renn .
stea semicentenarului U.T.C. , part!tl" de- ?-tat ?l

Spectacolul a prilejuit o trecere ta 
revistă a celor mal val-orpaso' forma
lii care șl-au disputat Intre 4—0 a- 
prille primul loe in această preslJ- 
gioasă maiilfestarei Ansamblurile 
prezenta, ta festival cuprtazlnd circa 
1 OdO de șțudențl din întreaga tară, 
nu prilejuit o sărbătoare a dansului.

*
CLUJ (corespondentul „Sclntell", 

AL Murtssan). In saloanele de expo
ziții ale Uniunii artiștilor, plastici din 

_ J s-a deschis lari — In prezenta 
reprezentanților organelor locale de 
partid, de stat șl tj.T.C, n linul nu
meros public — expoziția de artă 
plastică a cenaclului tineretului. 
Stat , expuse 117 lucrări de pictură, 
sculptură, grafică șl artă decorativă 
aparțlnlnd a eL-ea 50 de srtișți plas
tici Sa disting îndeosebi lucrările ti
nerilor artiști plastici Mlrcea Șpătaru, 
Dumitru Ivan, Gheorghe ApdsSu. Ana 
Lupaș, Arkoș Ștefan, Gergeiy: Ștefan, 
Come! Brudajcu, Florin Maxa.'

Cronica zilei
wnmR-SB

L ‘■ 1 ' ;.'-‘.fișo: r5-țJL*'A■
Delegația Congresului Sindicatelor 

Britanice (T.U.C.), condusă de Vic
tor Feather, secretar general al
T. U.C., care sa află In țara noastră 
ia Invitația Consiliului Central - al
U. G.S.R.. a făcut vineri dimineața o
vizită la uzinele .J3 August" din Ca
pitală. ' ■

După vizitarea unor secții da pro
ducție. n unor obiective cu caracter 
socîalrculțural oaspeții au .avut o 
convorbire cu cadrele de conducere 
șl activul cindlral din uzină.

*».
în cadrul unei fesUvjtățl care a 

avut loj: vineri^ la hotelul .Jntercon- 
■’ ,un-ffrap cte/ 

.J'sșg- 

'lary, care 
i. au Inmi- 

_______ ®l .... _1 tnrismu-X 
lui. Mihal Părăluță un album repre-

' ;;.:i I - ■
tre am luat cunoștință In mod nemij
locit de activitatea Intensă, șl rodnică 
desfășurată, sub-conducerea P.S.U.G., 
de oamenii munci! pentru transpu
nerea în viață a hotărtrllor Congre
sului al VJII-lea privind construcția 
■socialistă dezvoltată in R. D. Ger
mană. tn istoricul edificiu al 
primăriei orașului Berlin am a- 
vtiț prilejul să ne lntllnim cu pri
marul general al capitalei ;?l colabo
ratorii săi, care ne-au informat des
pre vasta activitate ce se desfășoară 
pentru satisfacerea tot mai deplină a 
nevoilor materiale șl culturale ale 
cetățenilor. Nc-au Impresionat In 
mod deosebit ampla operă de recon- 

____ ____ . . . șirurile â orașului originalele șl 
re reciprocă șț schimb de experiență modemele realizări urbanistice. în 
Tn- ertivibi'inn .'«nriarnentarB. pentru regiunea Cottbus, centru al Industriei 

;ere h pozițiilor tn energetice șl carbonifere. In plină șl

. ''I/;'-'
Recent, o delegație a Marii Adunări Naționale, condusă de tovarășul 

. Ștefan Voltea, membra al Comitetului Executiv al C.C. ol P.C.R., pre
ședintele. Marii Adunări Naționale, a făcut o vizita odclalâ In R. D. 
Germană, ia Invitația Prezidiului Camerei Populare a R.D.G. Ne-am 
adresat tovarășului Ștefan Voltcc cu rugămintea de a răspunde la cî
teva întrebări cu privire la conținutul șl rezultatele acestei vizite prie
tenești !

— Ce semnificație are, după
opinia domncavbasiră, tovarășe 
președinte, vizita delegației Ma
rii Adunări Naționale .In R. D. 
Germană ți ce perspective a 
deschis ea pentru dezvoltarea 
colaborării dintre parlamentele 
celor două țări, in genere, a re
lațiilor de prietenie dintre po
poarele noastre?

— Recenta vizită a delegației Merii 
Adunări Naționale In R. D. Germa
nă â evidențiat o.dată mal mult Im
portanța șl utilitatea contactelor, n 
InUlnlrilor. dintre reprezentanții; or
ganelor supreme alo puterii de istat 
din țările socialista pentru o Informa- 
în' activitatea roarl..,. 
mal burih cunoaștere ____ _ ...
problemele vieții Internaționale, pen
tru apropierea Intre popoarele respec
tive șl întărirea unll&tll' țărilor fră
țești Primirea plină de cordialitate 
șl ospitalitate prietenească ce nl s-a 

s “‘ *" “ a u
î

avut loc vin® .
, tlnental" din Capitală, ,un arap ac 
personalități Italiene din domeniile 
culturii șUlrițel artei, zlnrisli și “ 
putațl; membri al Grupului Cu 
di Ropia șl Clubului Rotary. < 

, ne-au vizitat țara ca turiști. 
< nat ministrului- adjunct' al

MntJnd Imagini ale Colunnnel Iul 
Trelon șl Medalia munlcipnlRSțlI din 
Roma pentru a t! remisa prejedln-' 
telul Consiliului do , Sta!. Nlcolee 

: Ceaușescu, ca semn al prieteniei Ita- 
llano-române. Conducătorul grupului. 
Giovanni Terranova. președintele 

' Centrului de studii pentru proble
mele de turism din Italia, vicepre
ședinte al Federației Internaționale 
a directorilor de riare. a Inmlnnt 
totodată conducerii Ministerului Tu
rismului o statuie reprezentlnd Lu
poaica cu cei do! gemenL ca simbol 
n,I aprecierii de care- se bucură In 
Italia turismul românesc.

La festivitate n luat parte, de ase- 
r menea. Mauririo Baltagllnl, consilier 

ol ambasadei Italiei la București, 
: După festivitate. Ministerul Turis

mului a oferit grupului italian o gală 
de filme documentare românești' șl 
un cocteil

♦
Pe agenda manifestărilor recoman

date da U.N.ElS.C.O. pentru acest an 
se Înscrie ?I comemorarea a 
100 de ani de la moartea Iul “Avram 
Iancu. conducătorul revoluției din' 
Transilvania de la 1818. figură, lumi-, 
noasă de revoluționar și luptător 
neînfricat pentru cauza șl drepturile 
poporalul român. în cadrul urecât:- 

; rUor pentru sărbătorirea acestui eve- 
ntment. In comuna Avram Iancu au 
Început lucrările de transformare a 
cașul memoriale lntr-un complex 

; niuzelsHr. în’.'.acest s-cop s-a lntre- 
ț prin» d"largă“aefltinb de nehIHH3= “ 
; nare șl Îmbogățire a ' materialului 
- documentar.''oglindind viata.șl acti

vitatea-lui Avram Iancu. Vor fl ex-, • 
s pus® cărți, fotografii documents’ 

originale șl artlcoile din Dresa vre
mii săbii sl alte arme care au apar
ținut Iul Avram Iancu șl tribunilor 
săi, Muzeul va cuprinde, de aseme
nea. o secție de artă populară care 

, va Înfățișa îndeletnicirile, portul, obi
ceiurile șj nivelul de viață material 
și spiritual din trecut ți de astăzi.
al locuitorilor din așezările situate ' 
In Munții Apuseni.

(Agerpres)

energetice șl carbonifere. In plină șl 
multilaterală dezvoltare : in orașul 
LQbbenau șl In împrejurimile sale în
cântătoare ; In Dresda, care, renăscută 
din cenușă; cunoaște o Intensă activi
tate economică și cultural-ștlințltică ; 
pretuiindeni am avui prilejul să ne 
lntllnim cu oameni ni muncii care lu
crează In Industrie șl agricultura co
operatistă. In domeniul culturii. In 
organele locale ale puterii de stat. 
Am putut să cunoaștem astfel reali
zările lor remarcabile In dezvoltarea 
al înflorirea țării, atașamentul lor 
fierbinte față de cauza socialismului , 
șl păcii Tn pitoreasca Elveție Sa
xonă am vizitat cu emoție fostul 
lagăr de Ia Hohnstein, unde au fost 
deținuți numeroși luptători antifas
cist! germani, ezl transformat In’taă- 
mln pentru tineret, purtînd numele 
marelui fiu al clasei muncitoare ger
mene Ernrt Tbălmann. ■ Pretutin
deni nm simțit un interes viu fată de 
progroselo realizate de oamenii mun
cii' din România Boclallstă. sub con
ducerea Partidului Comunist Român. 
Bontlmente de prietenie sT stimă față 
de- poporal român. 1

Succesele remarcabile 
de poporal din R. D. 
construcția socialistă 
creșterea prestigiului

rezervat, schimbul rodnic de vederi 
pa care delegația M.A.N. a Ro
mâniei l-a avut cu . președintele 
Gerald GBttlna șl cu alU mem
bri al Prezidiului Camerei Popu
lare — desfășurat Intr-o atmosferâ 
de . caldă prietenie șl, stimă ’ to
vărășească — privitor :1a -unele as
pecte alo acilvltătll Parlamentelor 
noastre sl la alte probleme de Interes 
comun, a fost foarte traduce. Cu n- 
cext prilej s-a relevat necesitatea de 
a valorifica șl mal mult posibilitățile 
pa care Ie au parlamentarii din cele 
două țări de a conlrlbul la dezvolta
rea relațiilor do prietenie, alianță șl 
colaborare frățească dintre Rpmănla.sl 
R.D.G. Ih timpul vizite! ani avut 
cinstea de a fl primiți și purta. In
tr-un finirit cordial el tovărășesc, con- 

, vorbiri cu 'tpvnrflgol Walter, Ulbricht.
președintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., cu tovarășul Paul Verner, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. nJ P.S.U.G.. șl Erich MOriren- 
berger, membru al Biroului Politic 
al-C.C. al PS.U.G.', care, au apreciat 
vizita noastră cn un pas important !n 
dezvoltarea pe mal departe o’ relați
ilor bune și a schimbului de .expe
riență parlamentară InȘre Romfinla șl 
R. D. Germană. Sîntem convinși că 
atlt vizita delegației noastre, cit șl vi
zita delegației Camerei Populare din 
țara prietenă, pe care o așteptăm cu 
plăcere, vor contribui la intensificarea 
conlucrării ' fertile Intre narlamente'e 

" celor dasrwfl.* .“la-: dezvoltarea . In 
continuare a cooperării be plan oo
litic". economic, tahnico-știlnțlflc, 
cultural'' și In alt© domenii Intre Ro
mân !a s! R.D.G.. la întărirea prie
tenie! dintre cele două popoare tră- 
țeștl " ' •

revoluției din'Ifl m 111 wi l_

Astăzi, după 40 de ani, din nou la București

res pahSru ambele formalii, pentru de Georges Boulogne. înînicltva
gupoHerll respectivi, m primul rind, diflca(5 față de ultimii ani i
este vorba de o revanșă a^teplală de bine Închegată, capabilă să în

a
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Franței și României
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în cîteva rînduri
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Miine, la Le Havre se întilnesc

Echipate reprezentative de fotbal 
ale Românie! și Franței so Intllneso 
astăzi pentru a clocea oară, cu oca
zia unul meci rare — deși cu caracter 
amical — prezintă un Justificai Inie-,

noas-

lene pe cete mal diverse planuri âre , P6^10,. exprlmlndu-șl pro-
hotărlrea celor do! conducători de a funda lor îngrijorare față de cpJiS- 
Intanslfica contactele șJ schimburile r----- -■ =-■ - ■— —- ‘

fotbaliștii noștri, lntrecuțl de francezi

Paris In 1930 șl 2—0 la

revanșă de astăzi, echipa română ar

NATAȚIE

Lâ

noi recorduri românești
bazinul acoperit ..22 > August"

locul secund s-a situat francezul
Pr.

ROMÂNIA—FRANȚA, LA FOTBAL
(Stadionul „23 August0, om 16,30)

v’' ■■ '
da frumoase aprecieri ta rindul ama
torilor de sport din țara noastră. Nu
mele unor jucători ca Blanchet, Mi
chal, Revelll, Bosqulerf Lwh. Mezy 
șlnt^blnecunoseute. Echipa alcătuită

apare 
bine închegata, capabilă să îmbine 
jocul tehnic cu o tactică adecvată 
situațiilor co se Ivesc pa teren, să 
presteze un fotbal atletic, rapid, prin- 
tr-un angajament fizic total. Aseme
nea calități au dus de altfel la obți
nerea acelui rezultat de egalitate 
(1—1) — comentat și foarte apreciat 
la timpul cuvenit, ca șl acum — ob
ținut anul trecut la Budapesta cu 
selecționata UngarieL

1. ».

Iw ultimele două confruntări (1—0 In 
' ’ . 2 . J Reims In

1970). Da fapt, o dată cu ri:u11 dorita 
revanșă de astăzi, echipa română ar 
restabili avantajul £âu ta palmaresul 
meciurilor România — Franța, acum 
exlstlnd o egalitate perfectă (primele 
două partide au revenit românilor : 
0—3- In 1932 la București șl 2—1 in 
18'37. In Paris).
I .Este .firesc Insă ca acest joc sîi 

teri In generally! In 
f . ’,____
(mal exact, la 29 aprilie) reprezen- 

■ : ■___ :i_.
ma din cele două partide cu naționala

meciurilor România — Franța, acum 

două partide au revenit românilor : 
“------- ’

18'37- la Paris). ■’

Intereseze (po specialiști, pe ' supor
teri ta general) și ta legătură cu 
faptul că la gfirșltu! lunU, în ’ curs 
(ma! exact, la 29 aprilie) reprezen
tativa României ara de susținut pri
ma din cele două partide cu naționala 
Ungariei, !n cadrai sferturilor de II- 
n&v’ț ale campionatului european, 

wjțrenorul emerit Angalo Njcuîeicu 
n încheiat practic Ieri pregăilrlle 
pentru meciul cu Franța, meci re- 
prezen'dnd deci începutul efectiv al 
preparatlvelor pentru confruntarea cu 
reprezcntailva UngarieL Echipa a fost 
fixată tacă acum c’leva zile, după 
jocul-șeoală cu TM.B. Cum intre 
timp nu a mal Intervenit nimic nou 
caro să ducă la modificări In forma
ție. cal II tricolori ce vor începe me
ciul de astăzi stat : Răducanu Săt- 
măreanu, Lupesru. Dinu. Deleanu — ■ 
— Dumitra. NunwolUer VI — Lu- 
cascu. Dembrovgkl, Sandu Mlrcea. 
IordănesctL ‘

Fotbaliști! francezi — roșiți Ieri 
după-amlază ta Capitală — s® bucură

din Canltală, a început Ieri dună- 
amlază Inlllnlren triunghiulară de 
notație dintre echipele Austriei. 
Franței CB) și României.

Proba masculină de 1ȘOT m liber a 
revenit Iul Eugen Aimer cu IG’ST' 
S/10 K nou record al României. Pe

P. Ravellmjhlen — 1717”! HO. Cla
sat pe locul doi In proba de 100 rn 
spate' masculin. ML-cea Hoholu a 
stabilit un nou record românesc, 
cu r02”3'l0. (Victoria a revenit 
francezului Pierre Baehr. ctr 
l’OrinOk Proba feminină de 2P0 m 
fiu ture a fost dominata de sportivele 
românce: ciț’.lgata de Anca Groza. 
(3"33”8rt0). urmată de Agneta Ster
ner (2,35”3/10). Marian Slavic, cu 
5S’"0(1O șl-n adjudecat victoria In: 
proba de IOT m liber.

Concursul continuă astăzi cu |n- 
cflocre deja ora 17.30.

LOTO
Numerele extrasa la tragerea 

din 7 aprilie 1972 :
Fond general de premii : -I &71 4OT 

lei.
Extragerea I : 81 39 35 18 71 6 43 

58 17. ,
Fond de premii : SOT 411 lei. 
Extragerea a II-a : 34 53 19 79 48 

4 74.
Fond de premii : KM 993 leL

eltei țl S3 ds grade la BăUeștl. La Bucu
rești : Cerul a tort mal mult itoraa in 
cursul dimineții, tind a plouat slab. 
După-amlază cerul a devenit variabil. 
Vîntu) e «uflat In general slab. Tem- 

, per»tura maximă a. fost 11 grade.

- j®
Ieri tn tara ■ Vremea a fest te ge

neral trumoasă tn Crlșana, Maramorr?, 
Banat, vestul Transilvaniei șl -In Olte
nia, unde cerul a fost variabil, cu tn-, 
seninârj persistente. In celelalte regiuni, 
cerul a fost mal mult poros șl ău căzut 
ploi temporare. îndeosebi tn cursul <11- 
mlnellL Dupâ-amtazâ, aria ploilor s-a 
restrina, tar cerul a devenit variabil șl 
tn aceste regiuni, exceptlnd Bărăganul 
șl Dobrogea. undo s-a menținut acope
rit șl a continuat’ să plouă. Tempera
tura aerului Ia ora’ 17 bsclln Intre îs’ 
grade Ia I.-.to:?;ura Buzăului șl Adara-

Timpul probabil pentru zilele de î, w“' 
și H aprilie. Tn fără î Vreme ușor Insta
bilă In jumătatea ds nord a țării, unde 

!șț eerul va 0 .mal mult no-tra șl vor 
cădea ploi de scurtă duralS. în cele-. 
Ialte regiuni vremea va fl tn generat 
frumoasă, cerul variabil, iar ploile cu 
caracter Izolat. Viul potrivit. Tem pe.-a- 
turiio minime vor fl cuprinse Intre zero 
șl 10 grade. Izolat mai coborite te de-, 
presiuni, Lar maxlmeîe , Intre 13 ®i SS 
de grade, local mal ridicate. La Bucu
rești t Vreme tn general frumoasa, cu 
.cer temporar noroa, favorabil pioll sla
be. Vini potrivit. Temperatura 
variabilă. .

— VS rugim să ImpîriăsVI ci
titorilor rltevi din Impresiile cu 
privire Ia succesele sl preocupă
rile, actuate ale R.D.G. ne care 
le-aț! cules In timpul vizitei.

— Ne-am înapoiat cu Impresii bo
gate, puternice. în cursul vizitei hoas-

obținute 
Germană In 
contribuie la

, ...... R. D. Gerr
mane, la afirmarea el ca factor de 
progres si pace In Eurooa ți in lume. 
Tn cursul vizitei, delegația noastră a 
reamintit poziția consecventă a 
României, caro se pronunță ferm 
pentru recunoașterea R.D.G. do că
tre toate statele, inclusiv R. F. n 
Germaniei, no baza dreptului Inter
national pentru primirea amhelof

' .slate<^gerrțyne <Jn O.N.U. șl !nj 
toate ‘organismele Internationale. 
Parlamentarii român! acționează 
de asemeni consecvent pentru primi
rea IW. Germane ca membra cu 
drepturi danllnq In Uniunea lnter- 
pariamenlară.

în încheiere. îmi exprim convin
gerea că Intilnlrlle sl contactele dld- 
tre parlamentele țărilor noastre se vor 
Intensifica, că prietenia dintre Româ
nia -d R. D. Germană se va adinei In 
interesul ambelor popoare, al unltălil 
țărilor sodall’te. al cauzei păcii șl 
securității In Eurooa șl In lume.

A. MUNTEAMJ

(Urmare din pag. I)

Federații franceză de fotbal a co
municai componenta echipei de tine
ret care va IriUlnl duminică 9 aprilie 
la Le I-Iâvre selecționata similară a 
României: Bertrand Demnnes (Nan
tes). Domenech (Lyon), Gardon (Nan-tes). Domenech (Lyon), Gordon (Nan
tes). Burkhardl (Strasbourg). Vanucci 
(Sochaux). Jouve (Nlsa). Jodan (Re
ims). P. Rovelli (St. Etienne). Pla- 
s-eclcf (Melz). Lacombe (Lyon). Lo- 
chantrs (Sochaux).

Ca rezerve figurează Barth (Melz), 
Brass! (Marsilia) §1 Berdoll (Angers).

4; ■ - ■ ■ ■ .. 1 .■

A început 
campionatul mondial 
de hochei pe gheața 

(grupa A)

ca Fraga au început în-.cereri’^ 
campionatului mondial de hochei na 
gheață (grapa A). In primul meci al 
competiției, reprezentativă Ceho
slovaciei a învins cu sconil de 10—1 
(5—0. 8—0. 0—1) formația BvațleL

• Echipa feminină de baschet 
T.T.T. Riga a clștlgat pentru a 12-a 
oară consecutiv ..Cupa campionilor 
europeni”, In medul retur ol fina
le!. baschetbalistele sovietice au !n- 
Ulnlt ia Pragn formația locală 
Sparta, pe care au lnvlng-o cu «no
rul de EB—59 (40—25). In prima man
șă a finele!, disputată In Riga, bas
chetbalistele sovietice au clstlaat eu 
scorul, de 80—50.

o A început turneul zorul de țah 
(pentru eamPlonaluJ mondial) de la 
Vmjacka Banja" (Iugoslavia). După 
două runde, conduc Bobbtov (Bulga
ria). Malich (R.D.G.). Przybll (Ceho
slovacia) cu 1.5 puncte. Reprezentan
tul României la acest turneu. Victor 
Clpriltea. a întrerupt partida din 
prima rundă. Iar In ronda a doua a 
remizat cu Boboțov.

dr. Azlz Sedtey -- ala .cărei rezultate 
au „adus o contribuție , oficiantă te 
dezvoltarea relațiilor bilaterale pe 
multiple planuri. Aceeași evoluția 
rodnică a legăturilor reciproce da 
plnă acum Ișl găsește expresia In In
tensificarea «schimburilor comerciale, 
al căror volum a crescut cu 40 la suta 
In 1971 față de 197D, ca șl In extin
derea cooperării economice j $1. teh
nic© Convorbirile dintre cel doi șefi 
de state au reliefat că există nume
roase alte posibilități pentru dezvol
tarea In continuare a rotațiilor dintre 
cele două țâri In toate domeniile, cele 
două părț.1 exprimlndu-șj voința fer
mă de a acționa în acest scop. In 
acest senă s-a stabilit ca, cea do-a 8-a 
sesiune a - Comisiei mixte guverna
mentale roniăno-eglptane do coopo- 

. rare economică, ce urmează să se în
trunească Intr-un viilor apropiat, «â 
stabilească măsurile; necesare In vede
rea concretizării acțiunilor de coope
rare convenite In domeniile Industriei 
chimice, minelor, agriculturii, mate
rialelor de construcții, asistențe) teh
nice șl pregătirii cadrelor, precum șl 
pentru creșterea substanțială a s-chlm- 
burllor comerciale. Ln dezvoltarea 
continuă a legăturilor bilaterale poate 
contribui, de asemenea — așa cum 
au apreciat cele două părți — înfiin
țarea de societăți mixte in domenii 
de Interes comun, după curo aceluiași 
scop 11 servesc,șl documentele sem
nate !r> zilele vizite! : programul de 
aplicare a acordului de ’ cooperare 
lehnlco-șlllnțlflcâ. acordul de naviga
ție maritimă, o convenție titosmiltara 
$1 una ■ sanltar-veterlnarsl ‘Esld .de 
remarcat, 1p același timp, afirmarea 
dorinței ambelor părți de a1 extinde 
Si amplifica colaborarea In domeniile 
Invâțflmlntului, artei, literaturii <~-8- 
rifitățll pretel, radloielovlziunll cine
matografiei șl sportului

Referlntlu-se la Aceste convorbiri, 
tovarășul NICOLAE CEAUSESCU a 
arătat : „Acum patern, într-Bdcvăr, 
să spunem că rezultatele vizitei șl 
convorbirilor pe care le-am avut vor 
marca un moment Important in dez
voltarea relațiilor dintre țările noas-1 
trc. Patern spune că există toate con
dițiile pentru ca intre România și 
Eglpi să se dezvolte relații de coope
rare — economice, tebnlco-șlllnțlflcc, 
culturale — care să permită progresul 
inai rapid al (iccărci țări pe calea 
dezvollăril eeoiiuinlce șl sociale". 
La rindul său. 'evidențiind impor
tanța vizite! In Egipt a conducătoru
lui partidului șl statului nostru, nre- 
șe-dlntele ANWAR SADAT a subli
niat câ aceasta constitute ..o contri
buție pozitivă In așezarea onor baze 
solide ale unei noi etape a relațiilor 
dintre țările noastre, constituind un 
moment important în diversificarea 
lor. b unei cooperări fructuoase Intre 
popoarele noastre, spre binele și bu
năstarea lor".
.0 Importanță deosebită pănlru 

dezvoltarea legăturilor romăno-egip-

de vederi dintre Partidul Comunist 
Român șl Uniunea Socialistă Arabă, 
fapt ce șl-a găsit expresia In acor
dul de cooperare semnat cu prile
jul vizitei fnLre cele două organizații 
politico. Este convingerea comună că 
amplificarea contactelor pe acest 
plan, ca sl a acelora dintre oraanl- 

;Zayilc de masă ți obștești, ‘ vn avea 
ca efect întărirea prieteniei si solida
rității dintre popoarele român si •-

egiptean și. totodată, a unității de ac
țiune o tuturor tortelor antlljnpe- 
rialtete.

Convorbirile oficiale au cuprins, de 
asemenea, un amplu tur de ori
zont. asupra problemelor funda
mentale ale dezvoltării contempo
rana. Una din realitățile cele mal

țj • ■■ ■ " C s ’ r ’ .‘9 ,x 's'"” " -r ’

pregnante ale vremurilor noastre 
o constituie afirmarea tot mai 
hotâritA pe arena mondială a forțelor- 
păcii democrației șl progroralu! so
cial, a dorinței popoarelor de a trăi 
Intr-un,climat de Încredere el secu
ritate. Realizarea acestor- țeluri re
clamă. In mod hotăril, întărirea con
tinuă a unități! de acHunc șl a 
solidarității tuturor'forțelor, antîlm- 
p-eriallste.

Așa.cUtn e bine cunoscut, cheia de 
boltă a asigurării păcii șl securității 
■internaționale o constitute așezarea 
fermă a relațiilor dintre toate statale 
pe baza principiilor unanim recunos
cute ale dreptului internațional : ln- 

■ dependența șl suveranitatea națională, 
egalitatea In drepturi, neamestecul in 
treburile interne, avantajul reci
proc. în concordanță cu aceste princi
pii care se află la temelia polllIcU lor 
externe. România el Egiptul s-au pro
nunțai cu tărie In cursul convorbiri
lor împotrivă politicii Imperialiste de 
agresiune $1 amestec In treburile In
terne. pentru respectarea dreptului 
sacru al fiecărui popor de a-șl hotărî 
singur calea dezvoltări! sale, potrivii 
dorinței «1 Intereselor proprii

Așa cum era firesc. Orientul Apro
piat a constituit una din problemele 
Importante examinate de cel doi pre
ședinți părțile exprlmlndu-și pro-

nuărea situației grava din această

-nu reafirmat
uția Consiliului 

din noiembrie 19®7‘ șl 
față de rezoluția Adunării Generale 
a O.N.U. din decembrie 1071. subll-

Iniind Importanța șl urgcnța aplicării ----------- -----------
’ depline a acestora. Totodată, a fost minarea surselor de tulburări și ten- 

1 reliefată necesitatea reluări! nelntlr- 
| riale a misiunii - Jarring. Pe burta 

dreptate, cel do! președinți • au sub
liniat că perpetuarea conflictului șl

• tensiunii in Orientul Apropiat nu 
poale servi derft iniereselor forțelor 
imperialists, scopurilor lor de domi
nație.

în timpul convorbirilor, partea ro
mână a reafirmat aprecierile sale față

I de inițiativele R. A. Egipt pentru re-
’ glementarea pe cate pașnică a con-

E‘ Jux .«tt: '

pe .care tovarășul Nlcolae Ceaușescu
a avut la Cairo cu Yasser Arafat, pre
ședintele- Comitetului Executiv ol Or- ., t____ ____ ,___ ^TS___ ,J|MI______
gan I za (tel pentru Eliberarea Pales- un rol important In aceasta privlp- m«An «4*a_n, TTT_n _

S’îrplrea focarelor de conflict, ell-

flirtului și a subliniat din nou punc
tul ele vedere că Israelul trebuie, sâ 
manifeste mal multă -receptivitate in 
vederea .rezolvării sHuației dln Oden-, 
tul Apropiat In conformitate cu pre
vederile rezoluțiilor O.N.U. mențio
nate ; polrivlt poziției do principiu 
do npadmlîere a politicii de cuceriri 

; teritoriale. România s-a pronunțat i'i
se pronunță pentru retragerea .trupe
lor IsraelJene din teritoriile ocupate ; 
ea consideră ca este necesgr să se a- 
jungă la o soluție care să excludă In 
viitor un nou război, să garanteze In
tegritatea ș: suveranitatea tuturor sta
telor. 4a rindul săli, partea egiptea
nă a apreciat sprijinul Republicii So
cialiste România pentru reglementa
rea pașnică a situației din Orientul 
Apropia!, In spiritul boifirlrllor adop
tate In acest sens de O.N.U.

Firorte. o pace Justă ®i trainică In 
această regiune, care să asigure dez
voltarea Independentă a fiecărei na
țiuni, nu poate fi realizată dacă 
nu se ține seama șl de soluțio
narea problemelor populației pa- 
IttaUncne. dacă nu I se creează 
acesteia condiții do viață corespun- 
zăîoare. de dezvoltare Independen
tă. potrivit aspirațiilor sale. Cu 
.prilejul vizitei a fost reafirmată soli
daritatea poporalul român cu lupta 
dreaptă duiâ' de pojîuloțla palost!- 
neanft. o expresie elocvenlă a acestei 
solidarități consUtulndTO lntllnlrea

In curs de dezvoltare, paralel cu lăr
girea colaborării multilaterale Intrț 
State, Jără discriminări și restricții — 
țfi puțind avea cea de-a ÎTI-a confe
rința U.N.C.T.A.D.. ce urmează a so 
deschide la Santiago de Chile.

în cursul convorbirilor, a fost evi
dențiat din nou adevărul că asigura
rea securității europene, deziderat 
vital al popoarelor continentului 
nostru, corespunde to'.odntă Interese
lor tuturor popoarelor lumii, inclu
siv ale Africii Cel doi președinți au 
subîlnlst necesitatea convocării con
ferinței gerteral-europene — obiectiv 
esențial pentru statornicirea unui cli
mat de destindere In lume, pentru 
întărirea păcii șl înțelegerii Interna
ționale.

Exprlmlnd voința șl Interesele po
poarelor tor. comune cu ale tuturor 
popoarelor, conducători! României și 
R. A. Egipt consideră necesar :ta ga 
acționeze pentru înfăptuirea dezar
mării generale, a .adoptării unor mă
suri concrete In vederea IncetfirU 
cursei înarmărilor, Interzicerii arme
lor nucleare, creării de zone denu- 
clcarlzate, desființării blocurilor mi
litare. Renflrmlnd adeziunea lor la 
principiile și țelurile O.N.U., cele 
două țări au salutat cu satisfacție 
restabilirea drepturilor legitime ale 
R.P. Chineza In această organizație, 
pronunțlndu-se totodată pentru con
tinuarea procesului de realizare a u- 
nlversalllfițli O.N.U.. prin admiterea 
altor state.

Apreciind rararterul constructiv al 
contactelor reciproce. — a căror ullli- 
jate a fost puternic' reliefată de ac
tuala IntllnLre de la Cairo — cele 
țiouă părți și-au’exprimat dorința de 
a continua schimburile de vizite ta 

«««. diferite niveluri Tovarășul Nlcoise
Ca preluUttdenl pe pămlntul ACri- Ceaușescu • și tovarășe Elena 

• ■ ■ .. r. . . ... Ceaușetcu au Invitat pe președintele
Anwar Sadat șl pe doamna Al Sadnt 
să facă o vizită In România, Invitația 
fiind aeceptata eu p'ăenre.

Vizita președintelui Nicolaa 
Ceaujesctf In RepubUca Arabă E- 
glpl, convorbirile purtate Intre 
conducătorii celor două țări au 
ihscrls o pagină do seamă In cronica 
relațiilor româno-eglptene, Inaugu- 
rlnd o‘ nouă etapă pa calea Întăriri! 
prieteniei șl colaborării reciproce. In 
Interesul ambelor popoare, al unității 
forțelor antllmpariallste de pretutin
deni al cauze! generale a păctl secu
rității șl înțelegerii Internaționale.

* ■>
Astfel s-a încheiat vizita de prie

tenie po care tovarășul S'lcola. 
Ceaușcscu a întreprins-o In opt state 
ale Africii — eveniment de majoră , 
Însemnătate In dezvoltarea relațiilor 
României cu aceste țări, in desfășura
rea vieții internaționale.

Poporal român, care a urmărit pe 
parcursul celor aproape patru săptă- 
mlnl cu cel mal viu Interes, cu legiti
mă mlndrie patriotică, desffișurarea 
vizitei, salută rezultatele el rodnice, 
cu convingerea că această remarca
bilă solie de pace și prietenie slu
jește In cel mal înalt grad Interesele 
bilaterale ale popoarelor, cit șl marea 
cauză a păcii șl progresului în lume.

slune stat obiective majore aie luptei 
popoarelor, pentru o pace trainică. 
Reafirmtad deplina lor solidaritate cu 
lupta eroică a popoarelor vietnamez, 
laoțian șl cambodgian, conducătorii 
de stat român șl egiptean s-au pro
nunțat eu fermitate pentru curmarea 
agresiunii imperialista șl respectarea 
dreptului sacra al acestor popoare de 

. a-șl hotărî singure eoarta. De ase
menea. cele două părți șl-au exprimat, 
sprijinul față de propunerile guver-

nulul R. P. D. Coreahe privind uni
ficarea pașnică n CorceL

Ca pretutindeni pe pămlntul Afri
di, șl țri această ultimă etapă a iti
nerarului, cohducfitorul României so- 
duitate a afirmai poziția consecventa 
a [Miporulii! nostru — de solidaritate 
activă șl eprljin hotar!! față de lupta 
tinerelor state caro militează împotri
va Imperialismului, colonialismului și 
neocolonlailxmulut, pentru apărarea șl 
consolidarea Independenței naționale, 
pentru progres șl o viață mal bună. 
Rclevlnd cu .vigoare efi este dreptul 
Inalienabil al popoarelor africane, al 
tuturor papilarelor de a trăi indepen
dent, rele douâ părți ș!-au exprimat 
hotărlrea de a acorda șl In continua
re Întregul lor sprijin luptei duse de 
popoarele din Angola. Mozamblc; 
Gulncea-Blssaii, Namibia șl alte te
ritorii dependente, pentru lichidarea 
asupririi coloniale și au condamnat 
energic politica -de discriminare ra
sială șl de apartheid a regimurilor din 
Republica Sud-Afrlranâ șl Rhodesia,

O problemă de însemnătate capita
lă .pentru progresul umanltațlL pen
tru însăși pacea generală o consti
tuie lichidarea'steril de subdezvolta
re economică șl crearea condițiilor ca 
toate popoarele să beneficieze neîn
grădit de cuceririle civilizației mo
derne, România șl Egiptul ș!-au a- 
flrmat convingerea câ depâșlrea si
tuației existente’ 
mobilizarea efor

ULmlntul.de
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PE FRONTURILE DE LUPTĂ 

DIN INDOCHINA
® AMPLE OPERAȚIUNI MILITARE ALE FORȚELOR PATRIO

TICE DIN VIETNAMUL DE SUD

I. i Ci ih
i

VIETNAMUL DE SUD 7 (Agerpres): — Știrile transmise de 
agențiile de presă din1 Vietnamul de sud eufdenfiazd atacurile 
intense ale forțelor' patriotice la circa IM kilometri nord de 
Saigon, la Loc Ninh '— oraș așezat in mijlocul unor plantații de 
arbori de cauciuc, ocupate de patriot!. Forjele inamice au foit 
obligate să ceară întăriri.

Agenți.a United-. Press Internatio
nal menționează, pe de altă parte, 
că. Ia numai 59 kilometri nord de 
Saigon, forțele armate populare de 
eliberare au atacat o coloană de 
blindate ale armatei salgonezf. De 
alifcl, după cum serie agenția Franca 
l’re.w, pnlrioțil și-au manifestat 
prezența practic in toate provinciile 
regiunii snlgonezc.

In zona fostei capitale Imperiale, 
Hue', artileria forțelor patriotice a 
bombardat din nou bazele „Bastog- 
ne" șl „Birmingham", ultima aflată 
la numai 11 kilometri do oraș.

In provincia Quang Tri, continuă 
atacurile forțelor urmate populare 
de eliberare tn apropierea capitalei 
provinciei, angajamentele cele mal 
puternice fiind semnalate în două 
puncte, situate ta 8 șl. respectiv, 4 
kilometri de oraș.

Un purtător de-cuvlnt al coman
damentului american de la Saigon 
a anunțat ■ că avloanele-glgant 
„B-52" au continuat bombardamen
tele tn zonele Qunng Trl și Kou- 
tum.

O SUCCESE ALE ARMATEI DE ELIBERARE DIN CAMBODGIA

'După cum anunță agenția khmeră 
de Informații, in cursul ultimilor do! 
uni, patrloțil cambodglenl au scos din 
lupta circa 230 003 de militari Ina
mici, printre.care 80OTO de militari 
ajțartinind trupelor arherlcano-Mlgo-

militare, Intre rai 
șl blindate, șl au 
vioane.

PNOM PENII 7 (Agerpres). — For
țele armate populare de eliberare na
țională din Cambodgla au provocat 
grele pierderi forțelor Intervenție- 
niște snlgoneze în cadrul unei ofen
sive declanșate la 3 kilometri nord do 
Kompong Trarh. Patrlo’ll cambod- 
glenl nu lichidat complet efectivele 
unei coloane de blindate șl nle unul 
batalion do infanteria motopurtată.

au distrus 6 500 de vehicule 
ire 3-100 de tancuri 

$1 blindate, șl nu doborlt 1300 de e- 
trînnnf*

a M.A.E.-
i;

HANOI 7 (Agerpres). — în legă
tură cu bombardarea, la 8 aprilie, de 
către mari grupuri de avioane ame
ricane a mal multor puncte populate 
din provinciile Ha Tlnh, Qunng Blnh 
?i din zona Vlnh Llnh. Ministerul A- 
aceritor Externa al R.D Vietnam a 

dat publicității o declarație In care 
subliniază că Statele Unite trebuie să 
poarie întreaga răspundere pentru 
toate urmările acțiunilor lor. Guver
nul RD. Vietnam declară. încă o 
dată. In mod solemn — se .arată în 
declarație — că Republica Democrată 
Vietnam este o țară socialistă‘suvera
nă șl Independentă, Inr teritoriul, 
spațiul aerian șl apele teritoriale ale 
RD.V. sini Inviolabile.'

■ *
înaltul comandament' al armate! 

populare vtoțnameze, a publica: un 
ordin In legătură cu recentele bom- 
bardamento -amaricune’ asupra unor 
regiuni ale RD. Vietnam.

Ordinul ” — transmis de agenția 
V:N.A. — cere tuturor militarilor șl 
milițiilor de autoapărare să-si (spo
rească vigilenta, să-și folosească toa
te tortele pentru a da dușmanului lo
vituri zdrobitoare să respingă orice 
aventură militară a Imoorlallsillor 
americani Impolrlva R. D., Vietnam, 
eă se dedice trop d suflet apărării 
vieții si bunurilor populației sl ,s& 
contribuie la menținerea producției sl 
a tuturor activităților normale 
oopuIalțeL

< Alte trei bombardiere 
americane doborite 

deasupra teritoriului 
R. D. Vietnam

Vineri dimineața, aviația ameri
cană a efectuat un nou raid masiv 
asupra provinciei Quang BInh șl zo
nei Vlnh Llnh. Unități de apărare 
a spațiului aerian al. R.D. Vietnam 
au dobori! trei avioane, numărul, lo
ial a! aparatelor de zbor pierdute 
de aviația americană în R.D.V. rl- 
diclndu-sa wife! la 3 <fl-l.

Z , _ ______________

NOI LUĂRI DE POZIȚII

LONDRA

preluat funcția de lord nreședlnte 
Consiliului Privat șl lider al Ca-

dental.
STUTTGART 7 (Agerpres). — f™ 

Siultgart a avut loc congresul fede-

RABAT 7 (Agerpres). — Ih cadrul 
unei conferințe de presă care a avut 
loc la Rabat, secretarul general al 
Organizației Unității Africane. Dlallo 
Telll. o declarat că problemn decolo-

LONDRA 7 (Agerpres). — Primul 
ministru britanic, Edward 'Heath, a 
procedat vineri .la' o ,remaniere gu
vernamentală șl a întreprins unele 
modificări in,structura organelor.de 
conducere ale partidului de guver- 
nfirnlnt. Astfel, lordul Carrington, 
care continuă să rilmlnă ministrul 
apărării a fost numit oresedlnto el 
Partidului Conservator. înloculndu-1 
in acest nost ne Peter Thomas. Ro
bert Carr, fostul ministru al muncLL 
a preluat funcția de lord președinte 
al Consiliului Privat șl lider al Ca
merei Comunelor funcție deținută 
anterior de William Wbltelaw, re
cent numit secretar de stat pentru 
problemele Irlandei de Nord./Minis
terul Muncii va fi condus de Mau
rice MacMillan, anterior ministru 
adjunct de finanțe. Comentlnd aceste 
măsuri și subliniind In special crea
rea a șase.npl posturi ministeriale 
— Intre care patru pentru Irlanda 
de Nord — agenția Franco' Prexșe a- 
flrmă că eîe reflectă Intenția guver
nului conservator de a-șl întări pozi
țiile In contextul dificilelor proble
me cărora este nevoit să. le facă 
față în nrezent : rata ridicată a șo
majului. aderarea In Plata comună, 
situația din Irlanda de Nord.
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țlflcă bilaterală Ih domeniul Indus
triei electronice..........
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cu angajarea de con'

partidului radical, 
lărlle politice care : 
Unității Populare. 

Tzat. după

tare.

Kurt Waldheim despre:

LEGITIME

PARIS 7 i(Agerpres). — Secretarul 
general al O.NjU.. Kurt Waldheim,

j

'1

curo sa află Intr-o vizită oficială la 
Paris, ta Invitația guvernului francez, 
a făcut Joi seara o declarație In rare 
a; afirmat că. o dată eu restabilirea 
Ia Națlnnlle Unite a drepturilor le
gitime ale R. P.' Chineze, aceasta or
ganizație a făcut un mare pas In di
recția unIversalltailL

Pe de altă parte. Kurt Waldheim a 
afirmat că. fără îndoială, ne aflăm 
in ajunat unei perioade de destinde
re și de negocieri, Intr-un climat 
calm șl de înțelegere Intre state.*

*
■ - ‘ I
Președintele - Georges Pompidou, 

vorbind la dejunul oferit In onoarea 
secretarului general al O.N.U„ Kurt 
Waldheim, a afirmat încrederea In 

.eficacitatea rolului Națluntior Unite, 
‘ Consiliului de Securitate și al Secre
tariatului Generai ai organizației.

1 Franța, a declarai președintele Pom
pidou, consideră că Noțiunile Unite; 
slut un loc‘de inlllolre șl contacte 
unde toate popoarele învață să se cu
noască șl pot ajunge să se Înțeleagă. 
Ea .consideră că forțele morale ter
mină totdeauna prin a conta cei mai 
mult în soluționarea conflictelor exto- 
tente sau virtuțile. Tn concluzie, 
Pompidou l-a asigurat pe secretarul 
general al/O.N.U, de ..sprijinul con-> 
Btant* ai guvernului francez..

■Răspunzlnd, Kurt Waldheim a sub
liniat: necesitatea înfăptuiri! destin-' 

"dorii șl păcii pentru ca lumea,să poa
lă ataca marile •probleme Internațio
nale -In suspensie. Reforlndu-ge la 
roiul Națiunilor Unite In lume, el’a 
relevat că O.N.U nu este un guvern 
mondial- „Ceea ce avem no! rate pu
terea morală", a conchis Kurt Wald
heim. . . ..
,De la Parts,, secare ta nil general al 

O.N.U, yn pleca duminică la Londra. 
In prima sa vizită oficială In Marea 
Britante.

în sprijinul ratificării tratatelor 
încheiate de R.F.G. cu U.LS.S. 

și Polonia
BERLINUL OCCIDENTAL 7 (A- — _

gerpresii — Ratificarea tratatelor in- prinde 10 organizați, 
chelate de ILF. a Germaniei cu Uniu- R.F. a Germaniei, 
nea Sovietică șl Polonia va contribui , ‘..............
la Imbuntățlrca în continuare a cil- _____ ...
matului politic în Europa șl întreaga problemi 
lume, se arată lnlr-o'declarație dotă *t tre orga 
publtclțățlL de-conducerea Partidului 
dental.

In sprijinul ratificării celor două 
tratate s-au pronunțai, de asemenea, 
reprezentanți ai conducerii Partidului 
Libor-Dcmoeral din Berlinul occi- 
/antai;

STUTTGART 7 (Agerpres). — La

rației „Bundesjugendring*. care cu
prinde 10 organizații' de tineret din 

cu 4 milioane 
, membri de diferite nuanțe politice. 

Partlcipanțll la congres au discutat 
", ie ale lărgirii colaborării dln- 

j tre organizațiile de tineret din Euro- 
s.- ■ —     - — pa precum șl cu privire la',ratificarea
ȘoctatiDemocrnt din Berlinul occi- tratatelor semnate de R.F.G. cu U- 

... - . rilunea Sovietică șl cu Polonia., Vor-
blterii au subliniat, cu acest prilej, 
perspectivele pc,/care le-a- deschide 
această ratificare tinerel "generații.

Congresul a adoptat o rezoluție 
prin care deputății Bundestagulul slot 
chemați să ratifice tralalele cu Uniu
nea Sovietică și cu Polonia.Sovietică sî cu

DEZVOLTAREA COLABORĂRII ECONOMICE
INTRE U.R.S.S. Șl R. F. A GERMANIEI

y, ..'A'/'/'"//'J X'" /
pentru crearea .de condiții favorabile 
in vederea dezvoltării comerțului re
ciproc și îmbunătățirii structurii 
schimburilor de mărfuri.

Acordul prevede că cele două țări, 
vor depune, eforturi în- vederea lărgi
rii» colaborării economice Intre orga
nizațiile șl firmele competenta. Co
laborarea se va manifesta prin crea
rea de complexe ^industriale, lărgirea 
unor întreprinderi șl efectuarea unor 
schimburi de patente, licențe șl do
cumentație’tehnică.
/ i ''

MOSCOVA 7 (Agerpres). —.La 
Moscova a avut loc vLneri. ceremta 
nia parafării, acordului comercial pe 
termen lung dintre Uniunea Sovie
tică și R. F. a Germanici. Informea
ză agenția T.A.S.S^ Semnnrea acor
dului urmează «â albă loc la o dată 
ce va fi stabilită ulterior.

Parafarea acordului a fost prece
dată de convorbiri Intre deleaatîl 
comerciale ale celor două țări care, 
tn conformitate cu acordul semnat 
la 12 august 1070. au hotărit să În
treprindă măsuri corespunzătoare

Convorbiri sovieto - irâkiene
?»O,{3 /

BAGDAD 7 (Agerpres). — Alexel 
Koslghin. președintele Consiliului da 
Miniștri al U.R.S.S.. care face o vizi
tă la Bagdad, a avut o întrevedere cu 
Ahmed Hassan al-Bakr. președintele 
Republicii Irak, secretar general al 
Conducerii Partidului renașterii so
cialiste araba (BAAS'). După cum re-

Bilanț pozitiv al activității 
Organizației Unității Africane

CONFERINȚA DE PRESA A LUI DLALLO TELLI
tulul O.U.A. p«ntru această perioadă. 
„Organlzajla Unității Africane, a 
spus Dlallo Telll. va Intra In curind 
în cel de-al zceelea an de existență.

_______ __ _ _______ ______ șl el ii cămin ineă multe obiective de 
nlzărll"totale a Africii ți a sprijinii- atins, dar ceea ce a realizat este Im
ita pentru mișcările de eliberare de portant". Subliniind succesele Inre-
pe continent va ocupa un loc foarte glslrale In direcția decolonizării, el a
important pe agenda celei de-a 9-a , 
reuniuni la nlveV InaJt a O.U.A.. pre
văzută pentru iunie a.c.. In capitala 
marocană Dlallo Telll a menționat, 
de asemenea, că situația din Orientul 
Apropiat va figura printre proble
mele discutate șl a reafirmat „soli
daritatea africană totală cu un mem
bru fondator al O.U.A., căruia I s-a 
ocupat o parte din teritoriu"

Secretarul general al O.U A. a de
clarat că, La sfirșltul mandatului de 
patru nnî. care i-a fost Încredințai In 
1958. va prezenta partlcîpantilor un 
raport asupra activităților Swrelarla-'

SANTIAQO DE CHILE 7 (Ager
pres). —; Președintele . Salvador 
Ailende a opus oficial Joi vetoul său 
la proiectul de reformă consliratso- 
nala adoptat recent- do Congres prin 
votul majoritar al reprezentanților 
partidelor ds .opoziție democrat-creș-

1 lin și.național de dreapta. Conform 
procedurii ■ constituționale, In condl- ' 
ții le unul diferend Intro puterea le
gislativă și cea executivă, singurul 
organ menit să se pronunțe In pro- 

Jblema divergentă este tribunalul con
stituțional Opoziția continuă insă să 
conteste rolul acestui 'organism, !n-

; corcind să creeze o situație de încor
dare in țară, sub moaca unor proce
duri legale. După cum s-a mal anun
țat, proiectul de reformă constituțio
nală adoptat de opoziție obligă gu
vernul să obțină In proalabîl votul 
Congresului pentru orice act de națio
nalizare. această prevedere urmlnd să 
M aplice retroactiv, ceea ce ar echi
vala cu anularea unor decrete prin 
care au tohrefecluate naționalizări^ K.Hrflpn uvrtK(rMllutl lu

Tnlr-o cuvlntare roțlită in aceeași buriIe tnîeme n!c Republicii Chile,
zi la convenția- —o^-i.-n—ji— w» -......... .
una dintre grup! 
compun Frontul Unită/. _ ___

: președintele Allende a avertizat, după 
cum Informează agenția Prensa'“La
tina, că, dacă opoziția Insistă-In des
considerarea atribuțiunllor Tribuna
lului/ constituțional/ va_. iniția „. or-.. „ 
gnnlzarea unul; referendum pen-ru a imttoîriva guvernului unității popu- 
dizolva; actualul Congres. Referendu- ig-e.

•mul popular, a spus Allende, va fi 
organizat asupra unicii probleme, 
aceea a dizolvării. Congresului, deve
nit bastion majoritar ai rcacțlunil 
împotriva Unității Populare.

F, “ # , 7 ' r ' M. ' *■ \ • s.

*

Mișcarea radicală Independentă de 
stingă (M.RI.I.). unul dintre cele 
8 ’ partide componente ale guver- 

: nulul Frontului ■ Unității Populare 
; djn Chile, a hotărit să «o retraaă.dln 
coaliție — Informează agențiile 
France Prasse sl U.P.I.- -Reprezentan
ții M.RI.I. In guvernul do coaliție,

f T\ ‘//ia-'L f • g r':5,'Ti ", lAț:

condus de Salvador Allende. Manuel 
Sanhueza. ministrul justiției, sl Mau
ricio Yungkj Tal, ministrul minelor, 
și-au prezentat demisia.

Mișcarea radicală Independentă do 
stingă a, fost consiliului orintr-o sci
ziune din partidul radical.

Observatorii — transmite agenția 
Franco Presse — nu consideră că re
tragerea; M.RLI.I. va puica avea con
secințe grave pentru solidaritatea blo
cului de stingă, caro susține guvernul.
î...... 
w 20 DE SENATORI 

CREȘTIN-DEMOCRAȚ1 
CONDAMNA UNELTIRILE 
COMPANIEI AMERICANE 

I.T.T. /
Tntr-o declarație dată publldtățll, 

20 de senatori din Darlca Partidu
lui c-eșlln-democrat chilian con
damnă amestecul companiei america
ne ..Internallonai Tdlephon and Te
legraph Corporation/ (I.T.T.) to_tre- 

în declarația grupului de senatori se 
arată că I.T.T. a acționat in așa fel 
Incit eă creeze în Chile ;o situație de 
haos economic, șl. In consecință, să 
provoace o criză politică.

După cum se sile, recent au fost 
publicate documentele privind acti
vitatea subversivă n acestei comnanU

La „Accadcmla 
dl Romania” din Roma 

FESTIVITATE CONSACRA
TA LUI NICOLAE 

T1TULESCU
La „Aeeademia dl , Romania* 

din capitala Italici, a âvutjoc joi 
seara o ' festivitate consacrată 
împlinirii a 90 de ani de la naș
terea marelui patriot șt diplo-' 
mat român — N'lcotae Titulescu. 
In prezența decanului corpului 
diplomatic, a numeroși ambasa
dori ji membri ai corpului di
plomatic acreditați la Roma, 
scriitori șl> ziariști, precum și a 
unei consistente partiripdri a 
emigrației române din Italia, 
prof. dr. lacob lonașcu. am
basadorul Republicii Socialiste 
România a conferențiat despre 
personalitatea marelui om de 
stat român.

Kim Ir Sen, pre?edlntele Ca- 
blnetulul de Miniștri al R.P.D. Co
reene, a primit delegația Organiza
ției pentru Eliberarea 1 Palestinei, 
condusă de Abu Nidal, care se află 
Intr-o vlzstă In R.P.D. Coreeană, In
formează Agenția Centrală Telegra
fică Coreeană.1 Intre delegata Orga
nizației pentru Eliberarea PalestlneL 
și o delegație coreeană au avut loc 
convorbiri In cadrul cărora eu fost; 
discutate probleme de Interes comun, 
Lnformează A.C.T.C.

Convorbiri între Polonia 
și Berlinul occidental. Asen" 
ția P.A.P. anunță că în acest oraș 
au început convorbiri pentru stabi
lirea unor noi contacte In vederea 
cooperării Industriale șl schljp-MjJjJl 
de. mărfuri Intre R. P. = Pifc\Vei 
Berlinul occidental. AS

ROMA 7. — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea. transmite : După un 
dclu de vizite tăcute Intre 23 fe
bruarie și 2 martie . Ln capitalele a 
șa,?.e țări; vest-europene — Franța, 
Anglia. Belgia. Olanda. R. F. a Ger
maniei și Luxembourg — unde a ex- 

< pus punctul de vedere austriac refe
ritor’ la problema unul acord Intre 
Austria fl Piața comună, cancelarul 
federal al Austriei. Bruno Krelsky. a 

. sosit vLr.eri In Roma. Imediat după 
sosire a fost primit la palatul 
Quirinnle de către președintele Ita
liei. Giovanni Leone, șl aixzi de pre
mierul Giulio Andreotti; ?i mlnlslnii 
de externe, Aldo Moro. Cu acest pri
lej. au fost discutate evoluția relații
lor bilaterale Itnlo-ouslrtece. cance
larul Kreislry prezenllnd,’ totodată, 
poziția Austriei’ față do; proiectata 
„zonă n liberului schimb* Intre Aus
tria și Piața comună. Convorbirile 
In legătură cu această ultimă proble
mă ®-au referit-la cele două aspecte 
de bază ce se află In analiza Pielei 
comune pentru realizarea „zonei de 
schimb liber" : problema produselor 
agricole (pe care autoritățile C.E.E. 
doresc .să le excludă din codrul acor
dului) «| „produsele speciale" (adică 
acele nroduie care/ Intr-un realțn 
de „schimb liber” pot concura pro
dusele «imitare din țările C.E.E.).

R. 0. Germană se pronunță 
pentru convocarea conferinței 
mondiale privind dezarmarea

■. ■ . . . ’ . .
BERLIN 7. — Corespondentul nos

tru. ȘL ‘Deju. transmite : O declarație 
a guvernului fLD.G.. adresată Con
ferința! pentru dezarmare de la Ge
neva. salută rezultatele obținute pînă 
In prezent în cadrui Comitetului 
pentru dezarmare. Totodată, guver
nul R.D.G. se pronunță pentru cău
tarea onor noi căi și mijloace Io ve
derea creșterii eficientei tratativelor 
privind dezarmarea, printre care con
vocarea conferinței mondiale pentru 
dezarmare. „Această conferință — șe 
arată in declarație — ar putea- uni 
eforturile, statelor pentru eliminarea 
înarmărilor șl dezarmare. Ea ar. putea 
să,_'dea. no! .impulsuri lucrărtlor Co
rn! l'e tul u 1 pe n tru dezarm are".

Gnvernul R.D.G. se pronunță pen
tru Interzicerea oricăror experiențe 
cu arme nucleare șl împotriva pro
ducției șl, depozitării de arme bac
teriologice șl chimice, pentru distru
gerea stocurilor existente de arme 
bacteriologice sl chlmiee.

Tratativele S.fl.L.T. Vlnerl>
Ia ambasada S.U.A. din Helsinki a 
avut loc o nouă Intllniro Intre de
legațiile sovietică și americană. In 
cadrul actualei runde de. tratative 
privitoare la Limitarea înarmărilor 
strategice. Purtătorul de cuvlnt ofl- 
dnl al delegației americane a de
clarat că noua întllnlre a fost ca
racterizată prlntr-o manieră serioa
să de lucru, printr-o activitate In
tensă. , '

Membrii Comitetului pen
tru decolonizare al 0.0. 
au saîit la Conakry, unde, in cadrul 
unei, sesiuni de șase zile, se vor ln- 
tllnl cu reprezentanții mișcărilor de' 
eliberare ele pe continentul african,, 
anunță postul de radio Conakry, rțs- 
luat de agenția France PrcMe. După 
cum se știe, acest organism a fost 
creat In vederea aplicării Declarației 
O.N.U. privind acordarea Indepen- 

' dențel țărilor și popoarelor colonia
le, adoptată cu prilejul sesiunii Adu
nării Generale din septembrie ÎOSO.

Colaborarea tehnico-ști- 
inttiicâ între U.R.S.S. și 
O.G. WHll Sloph, președintele 

' Consiliului de Miniștri al R. D.’ Ger- 
mane, l-a primii pe -Alexandr Șo- 
klh. ministrul industriei electronice 
al Uniunii Sovietice, aflat in vizită

Berlinul occidental.
Mirko Tepavaț la Beirut 

Președintele Libantilul, Suleiman 
Frangleh. a primit joi ne secretarul 
federal pentru afacerile externe ol 
Iugoslaviei, Mirko Tepavaț. In cursul 
convorbirii cordiale, purtate cu acest 
prilej, Tepavaț a transmis președin
telui Libanului un masaj de salut 
din partea președintelui Iugoslaviei, 
loslp Broz TIlo. Informează agenția 
Tanlug. Suleiman Frangleh a accep
tat invitația de a face o vizită in Iu
goslavia la o dală ce va tl stabilită 
ulterior — precizează agenția diată.

, SEMNAREA PLANULUI 
DE COLABORARE 
INTRE UNIUNILE , ;

ARTIȘTILOR PLASTICI J . 
DIN ROMANIA 

Șl U.R.S.S.
La Moscova a fost sem

nat planul de lucru privind co
laborarea de creație dintre U- 
nlunaa artiștilor plastici din Re
publica Socialista România . fi 
uniunea artiștilor plastici din 
U.R.S.S., pe anii 1972—1973.

Planul prevede, printre altele, 
prezentarea fl popularizarea re
ciprocă a operelor de artă plas
tică din cele'două țări,' organi
zarea de manifestări in legătură 
cu a 23-a aniversare a republi
cii in România și a 59-a oni- 
versări a constituirii U.R.S.S.

DELEGAȚIA C. C.
AL P.C. BRAZILIAN

Austria^

LA BERLIN
Sr CL -Bl W

BERLIN 7 (Agerpres). — Hermann 
Axon șl Paul Vemer, membri al Bi- 
roulul. Politic, secretari al C.C. al 
P.S.U.G., nu avut o întrevedere cu 
Luis Carlos Preates, ®ecre"iar generai 
al. C.C. al Part Id ui ui Comunist Bra
zilian, conducătorul unei delegații a 
C.C. al P. C. Brazilian aflate in vi
zită in R. D. Germană.

Cele două părți au discutat pro
bleme actuale alo situației interna
ționale. precum șl probleme privind 

■ lupta dusă de P. C. Brazilian pentru 
progres social in Brazilia, construc
ția socialistă desfășurată In R. D. 
Germană și aportul acestei țări- la 
cauza păcii și securității europene.

latează agenda T.A.S.S.. convorbirea 
a prilejuit un schimb de păreri in 
probleme do Interes .reciproc pentru 
colo două țări.

*,
Alexel Koalghln.-președintele Con

siliului de Miniștri al Uniunii Sovie
tice. ; a participat vineri la cere
monia intrării In funcțiune a rafinâ- 
riei de petro) Tn RumăSIah de nord — 
important obiectiv al economiei Ira
kiene.

India și Pakistanul de acord 
să angajeze convorbiri directe

DELHI 7 (Agerpres). — Primul 
ministru al indiei, i Indira Gandhi, a 
adresat președintelui Pakistanului,

VIENA 7. — Corespondentul nos
tru. P. Stftnee.wu, transmite : Prezi
diul Partidului Socialist Austriac s-a 
întrunit Joi, la Vterto, spre a defini
tiva ultimele pregătiri ți decizii In 
vederea congresului-P.S.A.. care va 
avea loc In' zilele de' 17—19 aprilie,. In 
Villach. ' , '/

In raportul prezentat la această șe
dință. cancelarul Bruno Krctsky, pre
ședintele partidului socialist, a anun- 

(țat că- ampla, reformă fiscală, -pregă
tită de guvern. urmează Kă, fie apli
cată de la 1 ianuarie 1973. Pentru a 
stâvili efectele, inflaționiste și crește
rea costului vieții, fenomene antici
pate de experți drept consecințe posi
bile ale aplicări noului alstem.de Im
pozite. cancelarul a preconizat intro
ducerea pe timp de ®a®e luni a unul 
control cover alJ prețurilor.

ministru __ _____ ___ „
adresat președintelui Pakistanului, 
Zulflkar Aii Bhul'.o, un mesaj in 
cărei este reafirmată holărirca Indiei 
de a începe convorbiri directe cu Pa
kistanul. in scopul asigurării unei păci 
trainice și durabile In Peninsula int'.o- 
pakistaneză, informează ziarul indian 
„Național Herald*, reluat de agen
țiile T.A.S.S. șl Associated Press..în 
mesaj ac propune ca negocierile din
tre premierul Indira Gandhi șl ‘.pre- 
«edintete;.Zulflkar All.Bhutto sa șe 
desfășoare fără nici un fel de condi
ții prealabile. Pe de altă parte,' din 
Delhi, agenția ,Reuter transmite că 
primul ministru, Indira Gandhi a su
gerat organizarea unei reuniuni a 
unor emisari speciali ni celor două 
părți a căror misiune ar fi să pregă-

*; , ,/ j

REDACȚIA Sl ADMINISTRAȚIA o București, Piața Gdnlcil, TeL 11 ICL lî 8® N
Cnlfra Gri

menționat că. In arest răstimp, nu
mărul statelor membre ale organiza
ției a sporit de la 32 la -11. noii mem
bri fiind țări rare șl-au cucerit recent 
independența. Relevlnd Importanța a- 
cordulul Intervenit Intre guvernul su
danez sl reprezentanții provinciilor 
din sudul .tării. Dlallo Telll l-a carac
terizat ca ..o victorie a' întregii Africl. 
care a demonstrat maturitatea. ■ capa
citatea șl voința africanilor .de a re
zolva el înșiși problemele lor. oriclt 
de complexe ar fi”. El a subliniat că 
O U.A. este enta să acorde sprijin 
Sudanului In ce privește repatrierea 
refugtațllor.

care e
de a h
klsțanul. In scopul asigurării unei păci 
trainice șl durabile In Peninsula incto-

tească Intllnirea la nivel înalt indo- 
paklstaneză; 1

RAWALPINDI 7 (Agerpres). - MI- 
nlslrul pakistanez al afacerilor ex
terne, Iftikhar All, citiți de agenția 
Reuter, a declarat corespondenților 
presei străine că șeful statului pakis
tanez, Zulflkar AU Bhutto, a primit 
masajul primului ministru al Indiei 
In care este sugerată organizarea de 
convorbiri necondiționate ■ la nivel 
înalt și In care ee propunerea oficla- 
iltalti ale celor-două părți să se intll- 
nească pentru a pregăti .această LnUI- 
nlra.

Pakistanul, a declarat'Iftikhar ,Aii. 
„este favorabil conținutului mesajului 
primului ministru Indian Șa legătură 
cu angajarea de convorbiri necondi
ționate" ■ Intre cele două pilrțL

■/'/ ’/'• -V

j r.- '
_ _________FUme turistice.românești 

la Berlin, cu care a discutat proble- In Unknrn/ L® ’cererea 'țin& 
me privind colaborarea tehnlcd-știki- ; , , . I, „U..1. - .-J.--,... --j-jJ.- cercuri de afaceri din capitala Tur

elei, în saloanele hotelului „Buyuîc 
Ankara" o fost organizată prezenta
rea unor filme documentare turisti
ce românești.

Au participat senatori, deputntl. 
oameni de afaceri, scriitori, artiști, 
ziariști t

Filmele prezentate s-au bucurat da 
aprecierea unanimă a celor prezent!.

Festivități la Damasc ™ 
prilejul aniversării Partidului Bane, 
în Siria au avut loc vineri festivități 
consacrate celei de-a 23-a aniversări 
a Partidului Renașterii Socialiste 
Arabe-Baas. Cu această ocazie, la 
Damasc a avut Ioc o dânorslTațla, a 
oamenilor muncii sirieni, în prezen
ța conducătorilor Partidului Bans 
din Siria șl a delegațiilor ■ străine 
care au luat parte ia festivități' Se
cretarul general al Partidului Baas 
din Siria, președintele Republicii 
Arabe Siriene. Hafez Assad, a pu
blicat In ziarul „Al Baas" un arti
col In care relevă realizările obți
nute de partid In cel 23 de ani ce 
au trecut de la crearea ea.

0 serie de masuri, vWn(1 
Instituirea eonduceril autonome a 
celor trei provincii meridionale su
daneze, au tost hotărite de către pre
ședintele Sudanului, Gaafar EI Nu-, 
melry. | Vicepreședintele Abcl1 El Elr 
a'fost numit președinte al Consiliu
lui executiv suprem .provizoriu, or
ganism care va exercita întreaga pu
tere executivă șl legislativă pînă la 
alegerea unei Adunări populare au
tonome, informează agenția M.E.N.

Apelul Organizației Mondiale 
a Sănătății

GENEVA 7 (Agerpres). — Organi
zația Mondială a Sănătății a marcat 
la 7 aprilie „Ziua internațională a să
nătății" — sub numele de „Ziua Ini
mii" — printr-un apel lansat lumii 
întregi pentru măsuri urgente Împo
triva bolilor cardiovasculare — ma
ladii care produc In prezent cal mal 
mare număr de vfetime atit In țările 
dezvoltate, dt șl In cele In cura do 
dezvoltare. Directorul general al 
O.M.S.. dr. Marcelino Candau, a de
clarat, cu acest prilej, că tema „Inima 
ta este sănătatea ta" a fost aleasă 
pentru sărbătorirea „Zilei Internațio
nale a sănătății* de anul acesta, de
oarece. In pofida realizărilor econo
mico, viitorul civilizației depinde la 
mare măsură de prevenirea bolilor 
cardiace. Tn timp ce țările dezvoltate 
au un procent ridicat de mortalitate 
datorat bolilor do inimă — a subli
niat dr. ’ Candau — țările mal puțin

- “ , » n -r F''x/ I»- <• -a" f ;

dezvoltate suferă de pe urma afec
țiunilor reumatice ale Inimii, datora
te proastelor condiții de viață șl de 
Igienă. Ambele tipuri de boală încep 
cel mal. adesea in timpul copilăriei 
și prevenirea lor trebuie să înceapă 
încă din copilărie, -a afirmat dr. 
Candau, adăugind că opinia curentă, 
polrivlt căreia bolile cardiovascu
lare slot un rău Inevitabil al virale
lor mijlocii șl Înaintate, este falsă. 
I

CAIRO 7 (Agerpres). — Coblnotul 
egiptean, reunit, la 6 aprilie sub pre
ședinția lui Anwar Sadat, a holărit 
ruperea relațiilor diplomatice ale Re
publicii Arabe Egipt cu Iordania.,

Kamal Ktielll. subsecretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe al 
R.Ă EL l-a convocat joi p« însărci
natul cu afaceri Iordanian la Cairo, 
comunldndu-l în mod oficia! aceas
tă h'ilărire. anunță agenția M.E.N.

ȘI SOCIALISMUL
PRAGA 7. — Corespondentul A- 

gerprea. C. Prlsăcaru. transmite :,-La 
Praga nu luat sflrșlt lucrărȘe 
rinței teoretice organizată de rev; ,i 
/Problemele păcii și sodallsimiiur*, 
care a avut ca temă „Dialectica tn- 
tcmațlonalului și naționalului în sis
temul mondial socialist". La conferin
ță au luat parte oameni de știință din 
Bulgaria, Cehoslovacia, RJ D. Ger
mană, Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria, Uniunea Sovietică! Partidul 
Comunist Român n fost reprezentat 
do tovarășii C. Vlad. .vicepreședinte 
al Academiei de Științe Sociale , șl 
Politice, și N. Copoiu. secretar știin
țific al Institutului de Studii Istorice 
șl Soclnl-Polltlce de pa lingă C.C. al 
P.C.R. Au luat parte, de asemenea, 
reprezentanți al 3-1 de partide comu
niste șl munatoreștJ. care' lucrează 
In cadrul redacției revistei.'

Partlclpanțll la lucrări au dezbătut 
probleme științifice alo dezvoltării p« 
mai departe n sistemului socialist 
mondial șl perfecționării rclâUUbr.’lri- 
tro țările acestei comunități.„ , q .. . , .

Energie electrica și calorica ! 

cu ajutorul plasmei
Numeroși specîaiLștl 

sovietici șl din alto 
țări consideră că, plnă 
In anul lf®3. ar putea 

«h centrale 
termonucleare renta
bile. care vor fl tot- 

f dl- odată, complet, neprl- 
prin mejdloase. Ele vor pu- 

____ ____ _____  ,. 1 tea fl construite chiar 
tinerea plasmei cu a- în centrul oralelor șl 
juîorul unui puternic ver furniza energie e- 
cimp magnetic), fie cu.................... ■ - -
ajutorul Laserului sl al 
unor fascicule electro
nice Intense. Astfel. La 
una din Instalațiile so
vietice do tip „Toka
mak* a putut fi men
ținută In stare stabilă, 
timp de 0.03 secunde, 
a cantitate de .plasmă 
destul Tde densă, cu o 
temperatură de circa 
opt milioane i—
Celsius.

MOSCOVA 7 (A-
gerpresl. — Colecti
vele de cercetători ■ ol 
Institutului pentru c- 
nergie atomică din 
Moscova șl ai Institu
tului de fizică și teh- 

I nlcă din Hnrkov au 
'stablljt că, dacă plas
ma este străbătută de 

1 un curent electric de o 
densitatea superioară 
unei anumite Urnite, 
ea trece Intr-o stare 
turbulentă. Ca urmare 

■ a fenomenuiul. rezls- 
> tența electrică a plas- 
ț mei devine anormal de 
! ridicată, ceea ce per

mite încălzirea șa prin 
curenți plnă la tampe- 

l raluri de ordinul celor 
J apărute In reacțiile 
1 termonucleare. res;pec-

tiv de 20—30 milioana 
de grade Celsius.

, Oamenii de știință
sovietic! acordă o a- ... -----
tențle majoră proble- ii realizate 
mei sinteze! termonu
cleare dirijate, cău- 
tind s-o rezolve pe di
ferite* căi. fie 
mijloace clasice (men-

leetrlcă șl calorică. 
Principalul lor avan
taj rezultă din faptul 
că rezervele de com
bustibil necesare func
ționării Instalațiilor — 
respectiv de Deuterlu 
șl Litiu — există in apa 
mărilor și oceanelor In 

___  cantități suficiente 
grade pentru sute de mil de 

ani..

Atxinamenicla « rae la ofldlle-costale ei dlfuzorii din întreprinderi el insuiullL Pentru străinătate. abonamente prin „ROMPHESFILATEUĂ’i
Calea Grlvlțel nr. M—8ă. P.O.B. - Boa WM- Tiparul 1 Combinatul PoUgraHo CASA SCINTEU

Ducureștl

organelor.de
alstem.de

