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telegrame, mesaje și scrisori

exprimă cu căldură

In cartierul Titan

POPULAȚIEI

(Continuare în pag. a lll-a)

funcționări a sls-

(Continuare in pag. a III-a)Pretutindeni, ,Bine ați venit între noi, tovarâja Ceaujetcu 1

la'.,Jianul lui Manuc _ ____ ___ ____
irosește acest spațiu î Sâ faceți din el îhcâ o «alâ de restaurant. 

Vom veni s-o vedem I

Multe lucruri frumoaso aici. Dar de ce se

Inir-un magazin do articole casnice : Progrese evidente pe care ia 
considerâm doar un început

Iscusința meșteșugarilor — apreciata Intr-un nou magazin 
de obiecte do arid
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cute, precum țl contribuția orga
nelor de resort. In discuțiile avute 
cu numeroși cumpărători, aceștia 
sl-au exprimat satisfacția atit pen
tru varietatea sortimentelor," cit și 
pentru calitatea lor.

OBSERVAȚII, SOLUȚII, 
INDICAȚII PENTRU 0 MAI 

BUNA FUNCȚIONARE 
A APROVIZIONĂRII

Sîmbfită dimineața, o luminoasă 
zi de primăvară, populația Capi
talei a avut din nou bucuria de 
a se In ti In! cu secretarul general 
al partidului, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, care a făcut o vizită în 
piețele Capitalei, In tradiționalul 
vad comercial al orașului, cunos
cut sub denumirea de „Curtea

LAȚIILOR LE LIPSEȘTE... 
RANDAMENTUL O AC
TUALITATEA SPORTIVĂ

Spațiul din jurul acestui nou complex comercial 
sâ fie mai bine gospodărit I

Veche”. 1
A cunoaște îndeaproape munca 

șl viața poporului'șl a întreprinde, 
pe această, bază, cele mai cores- 

. punzătțHire-măsuri pen'.rji, crește
rea continuă; a nivelului de viață 
âr-’ontheyibrmiuncii- de hri otave 
șî sate — iotă o practică cu ca
racter de permanență in activita
tea partidului nostru.

Vlzlta.de ieri este Încă una din 
dovezile preocupări! statornice a 
tovarășului Nlcolae Ceaușescu față 
de modul cum sini soluționate 
problemele aprovizionării popu
lației. Secretarul general al parti
dului a fosi însoțit în această 
vizită de tovarășii Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Executiv 
ai C.C. ni P.C.R., priiri-sccretar al 
comitetului municipal de partid, 
primarul general al Capitalei, Iosif 
Banc,' membra supleant al Co
mitetului, Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al. Consiliu
lui de Miniștri, ministrul agricul
turii, Industriei alimentare și ape
lor, Nlcolae Bozdog, ministrul co
merțului Interior, Dumitru Joița,

—uTjvj—’-Ur-Ufed- consiliului

EXISTĂ RESURSE 
ÎNCĂ INSUFICIENT 

VALORIFICATE

eu aceeași dragoste : „1

O data cu seminalul culturilor de primâvard, In toata județele se 
executa ample lucrări de desecări, combaterea eroziunii solului, Se 
amenajează noi terenuri penlru irigat — ntasuri caro vor spori rod
nicia ogoarelor. Relatam, in rîndurile care urmează, aspecte de pe 
șantierele de îmbunătățiri funciare din județele Buzău, Vroncea și 
lași.

comunei Paltin, sule de oameni lucrau 
la amenajarea muntelui Țojanu. După 
cum ne informa loans Nichltolu, pri
mara! comunei, ale! au fost oxecutate 
praguri de. zidărie uscată. baraje .din 
zidărie cu mortar do ciment, terase 
nosusțlnule, In lungime loială do pes
te un milion de metri iie care au fost 
plantai! peste 2,9 niiUoane puteți. Au 
fost scoase de sub influenta factori
lor dostmetiri.400 hectare. .Aseme
nea acțiuni se desfășoară si la Blr- 
ficșli. Valea Sării. Vidra. Cola eu. Pes
te SHOT hectare de teren degradat., 
neproductiv, au fost redate produc
ției. Importante lucrări pentru preve
nirea alunecărilor și regularizarea to- 
rențlior so execută pe teritoriile co
munelor BototeșU. Gfigeștl. Jariștea. 
Popești. Vlzantea Livezi șl altele, 
„Programul de combatere a eroziunii 
colului In ludațul'. Vrancea. gDunea in
ginerul Nlcolae. Balorin. director ge
nerai ai .direcției agricole, județene, 
este vast si complex. Asemenea lu
crări ce execută nu numai pe terenu
ri ie neproductive pentru recuperarea 
acestora, ci ri ne pășuni. In planta
țiile viticole. '-Participarea masivă a 
cetățenilor Tăbăcește acțiuni a- făcut 
posibil- ca angajamentele anuale să 
fie aproape In Întregime realizate1".

In județul Iași ®a desfășoară 
In aceste zile ’ ample lucrări de îm
bunătățiri funciare la care participă

In Piața Unirii i Aprovizionarea e bund. Dar nu și modul de expu
nere a produselor

...... . .
Pe vechile slrâzi din vadul comercial, al Lipscanilor, aplauze, mani, 

festâri de dragoste și prețuire

; prim-vlcepreședlnte al 
popular municipal.

Pe fondul unor asemenea reali
zări, cure se cer a fi generalizate 
cu mal multă fermitate, vizita a 
prilejuit șl o seamă de observații 
critica, de Indicații pentru talălu- 
rarea: neajunsurilor. Se apreciază 
că mai stat tacă rezerve nevald- 
.rificate ta ceea ce privește distri
buirea Judicioasă a fondului de 
mărfuri, aprovizionarea ritmică a 
populației, asigurarea în perma
nență a unei diversități de pro
duse âgro-aUmentare ; că în circu
lația produselor destinate pieței 
persistă încă unele deficiențe. De 
asemenea, se fac recomandări pen
tru o mal bună expunere a produ
selor, cu simț șl pricepere co
mercială, cu grijă pentru Igienă șl 
respect pentru cumpărător.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu sa 
Interesează de modalitățile de cu
noaștere exactă a cerințelor cum
părătorilor, precum șl de posibili
tățile practice de a le satisface, 
llemarcind faptul că există dl te-. 
rt-r.țe de la piață la piață in legă
tură cu varietatea produselor, cu 
ritmicitatea aprovizionării, Inspec
ției comerciale șl Direcției comer
ciale a Capitalei 1! se indică să 
controleze minuțios,' ta fiecare 
seară, stocurile de mărfuri des
tinate aprovizionării ; sft cunoas
că bine cantitățile tuturor sor
timentelor,, să ia măsuri pen
tru ca în fiecare dimineață să 
se găsească ta magazine mărfurile 
necesare. Procedind astfel, apre
ciază secretarul general al parti
dului, se va veni ta înUmplnaren 
cerințelor cetățenilor, se va scurta 
durata aprovizionării cu produse 
agricole, De asemenea, indică or
ganelor de specialitate să extindă 
preambalarea la un, număr mai 
mare de produse, ceea ce va duce 
Ia practicarea unul comerț mo
dem, civilizat.

o varietate de produse, ex
puse atrăgător, că deservirea co
respunde exigențelor cetățenilor. 
Din datele centralizate rezultă că 
ta această săptămlnâ nu fost puse 
la dispoziția cetățenilor, prin piețe 
și magazine, .1 822 tone de came de 
vită, porc și miel, cu 422 tone mal 
mult decît ta săptămtaa preceden
tă, aproape 500 tone de produse 
lactate, peste 2 000"de tone de car
tofi, ceapă uscată, rădfictaoase, 
mere, precum șl peste 500 tone le- 

ce gupie de sezon, spanac, ceapă 
‘ vețda\salaftj,. ,casțraye|L-,Toa'te ta- 
teesfe îcifrți'șinău:gfișllidemiri 
terialjzarea, in'prezența respectîve'.- 
lor produse In. magazine șl in sa
coșele gospodinelor.

în august anul trecut era vizitat 
noul complex de magazine din pia
ța PanteUmon, care atunci urma să 
fie integrat in circuitul comercial. 
Intrat acum in’ funcțiune, com
plexul ca și piața se dovedesc cen
tre vitale penlru aprovizionarea cu 
legume, fructe șl carne a popu
lației din această zonă ti orașului. 
Examinlndu-se Îndeaproape alit 
modul de aprovizionare, cit și rit
micitatea livrării mărfurilor, ope
rativitatea servirii cumpărătorilor, 
asigurarea condițiilor igienico-sa- 
nitare, se apreciază progresele te- 

precum șl contribuția orga-

' . v' ■ P ■ .
'în toate Tocurile vizitate, secre

tarul general’ai partidului s-a, in
teresat îndeaproape de situația’ a- 
provizlonărli șl.a serviciilor pen
tru populație,- a ascultat cu, aten
ție părerea gospodinelor, a oame
nilor venlțl ta cumpărături, pre
cum șl pe cea a , vtazătorilor din 
piețe șl magazine. S-a desprins cu 
claritate interesul deosebit ce se 
acordă bunei

ternului da aprovizionare, a acti- 
svltățll din comerț, preocuparea 
pentru a aduce noi perfecționări In 
acest domeniu.

Pretutindeni, vlrslnicl șl tineri 
l-au întimplnat cu căldura, cu 
inima deschisă pe tovarășul 

■ Nlcolae Ceaușescu. Din ’ gesturi, 
din răspunsurile la Întrebări so 
putea desluși cu limpezlrne atașa
mentul oamenilor muncii față de 

'cei ce, ta fruntea țârii și a parti
dului, face total, cu spirit dinamic 
/și Întreprinzător, ca oblicii -----

„Ini Jcjam propus, .pentru a. urca 
* ?nbi Triptic ale' devghffti'' noastre 

socialiste, să fie Infăplulle.
— Bine ați venit tn mijlocul 

nostru, tovarășe Ceaușescu I Sfi ne 
. trai ț i ani iriulțl, 1 se adresează 
gospodina Alexandrina Bondoc, din' 
cartierul Titan. Abia v-ațl întors 
dtair-o călătorie ailt de lungă Un 

; Africa, in care noi toți ■ am fost 
eu sufletul olături de dumnea
voastră, șl n-ați căutat odihna, 
venind să vedeți cum merge apro
vizionarea In piețe. Vă mulțumim.

Ca și în alte vizite asemflnătoare, 
secretarul general al partidului a 
analizat, împreună eu'factorii răs
punzători, o serie de probleme con
crete aîe comerțului și aprovizio
nării populației, stadiul înfăptuirii 
Indicațiilor .și recomandărilor fă
cute anterior, a formulat noi indlr 
capi menite să ducă ta perfecțio
nări calitative. Un fapt pozitiv, 
remarcat pe parcursul vizitei: 
aprovizionarea eu legume, fructe, 
carne, alte mărfuri alimentare, ca 
și modul de desfacere a acestor 
produse s-au îmbunătățit substan
țial SInt Identificabile Tn nume
roase locuri progresele obținute,: 
dovadă că edilii Capitalei, minis
terele de resort nu pus mai bine 
In valoare- posibilitățile de caro 
dispun.

în piețele vizitate, ta Dorobanți 
sau Titan, în Obor și PanteMmon, 
in piețele „23 August-, . „George 
Coșbu’c- și „Unirii- se remarcă a- 
bundența, de produse .agro-nllmen- 
tare, In stare- proaspăta. Curri,- 
părătoril, a căror afluență este 
mare ta sfirșlt de ’ săptămină; nu 
de unde și ce alege. Se im
pune constatarea că, pretutindeni, 
aprovizionarea este bună, că exislii

i ®e execu- 
artă pentru 

^.prevenirea ?! combaterea eroziunii. 
In 1S71. in cursul unul an Întreg, au 
fost executate lucrări de ameliorare 
pe 3-100 hectara în acest an. răs- 
punzind la chemarea organizațiilor 
de partid, a consiliilor populare co- 
mimalc. cetatedil din’județul Buzău 
nu executat numai In trei luni. lu
crări de prevenirea șî combaterea ero
ziunii pe 4 100 hectare. Vaste lucrări 

.se executa Jri bazinul hidrografic al 
Stanicului. Am in’.llnit ml! do oameni, 
in zona comunelor Murgești șl Măr- 
gfiriteiti. executtad praguri de fas
cine, șanțuri cu val.' gfirduleto st alte 
lucrări hidrotehnice care vor reguia- 

■ riza toren|ii pentru a Împiedica ero
ziunea de adlneime.

Si In județul Vrancea slnt organi
zata vaste lucrări, pentru prevenirea 

iți combaterea eroziunii solului. Aici. 
, eroziunea de suprafață îl cea de a- 
dlnclme.au scos, practic, din circuitul 

-agricol, pesta 10OM hectare. Pentru 
recuperarea, acestor suprafețe șl pre
venirea degradării altor terenuri, in 
comunele-din, zona coboară se desfă
șoară, In prezent, ample lucrări. La 
Năruja, Nereju. Tuinlcî am lntilnit 
zed do echipe tararind pantele mai 
ebrupte, construind gărdulete de sus
ținere. plnniind. pe ravens, ml! de 
pul..;!, arbori si arbuști. Po teritoriul

Chemarea organizației județene de 
partid Argeș la organizarea da ac
țiuni pentru gospodărirea mal bună 
a pămlntulul a avut un deosebit 
ecou ta Județele Buzău, Vrancea- și 
Iași. Antrenați do organizațiile de 
partid', toți locuitorii din comunele a- 
csastor județe și-au adus contribuția 

i ta realizarea a zeci de kilometri de 
canale șl diguri pentru desecarea și 
apărarea terenurilor împotriva exce
sului de umiditate. Pe terenurile 
desecate se Insămințează acum. In 
condiții optime, porumbul,

în județul Buzău au fost deseeale 
. In' această primăvară peste 6 0©0 hec
tare. în acest fel. a fost îndeplinit și 
depășit angajamentul luat pe între
gul an.

Simttata. 8 aprilie, ca de altfel ta 
.-xjfiecare din zilele ultimelor două «ăp- 
• /Săminl. in județul Buzău au lucrat pa 

țșahslereie de îmbunătățiri funciare 
'zeci de mii de oameni, tn Gher- 
gheosa, aproape 2 KM) oameni finisau 

' un canal lung de 5 kilometri. „In to
tal, -no spunea Ghcorghe Motes, se
cretând comitetului comunal de 
partid, am executat canale pe o lun- 
glrne de 28 kilometri, care uu asigu
rat evacuarea excesului de umidita
te de pe 72i hectare. Mai bine de Ju
mătate din, aceasta «uprafalâ „ato‘ i:i- 
*ămlhțat-o cu porumb-.

Șl pe șanUerul de la Boldu se efec
tuau ultimele lucrări. După, ram ne-a 
Informat lon Pălj, inglnerul-șcf al 
cooperativei agricole? rețeaua de ca
nale executata aici asigurâ desecarea 
ur.'.i suprafețe pa aproape 1,300 hec
tare. .Nouă tractoare cu poUdlscuri 
pregăteau pentru -semănat 3OT hec
tare de pe care apa s-a reiras abia de 
tfteva zilei în cooperativa agricolă 
Boldii au șl fost semănate 620 hec
tare eu porumb din cele I IOT planifi
cate. Este unul din multlpiele exem
ple caro Ilustrează efectul acțiunilor 
de mata organizate ta județul Buzău, 
a preocupării generale pentru a face 
a& rodească fiecare palmă de pămint. 
Acum, ofensiva Împotriva eroziunii 
Bolului ee dasfftțoară cu succes ta 
zonele deluroase șl montane. La C.fir- 
ptniștea. Cernătaștl. Săpoea 
tâ veritabile lucrări de as

• INTENȚIE Șl REALI
ZARE ÎN LITERATURĂ 
DE INSPIRAȚIE ISTORI
CĂ o FAPTUL DIVERS 
© PENTRU CĂ PROIEC
TELOR LE-A 
PERSPECTIVA, INSTA
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COMITETUL MUNICIPAL 
BUCUREȘTI AL P.C.R.: Am 
luai cunoștlnta cu vie satisfacție da 
înțelegerile și acordurile Încheiate, 
de declarațiile comune adoptate In 
timpul vizitei — documente care au 
dat expresie năzuinței reciproce de 
a dezvolta larg prietenia și colabo
rarea dintre poporul roman și po
poarele africane. Sentimentele de 
dragoste șl admirație cu care v-au 
lntimpinat zecile de mU de cetățeni 
ui Bucureștlulul po dumneavoastră, 
conducătorul iubit al Româ
niei socialiste, pe tovarășa Elenă 
Coaușescu, întreaga delegație româ
nă, exprimă, prin consensul lor una
nim și profund, o vibranta aprobare 
șl apreciere a rezultatelor vizitei 
— elocventa întruchipare a politicii 
marxist-lenlnlste, consecvent Ln- 
țernațlonallsta a partidului și stalu
lui nostru, a solidarității poporului 
român cu popoarele AfricLL cu 
lupta lor pentru o dezvoltare libe
ră, independenta șl suverană, pen
tru propășirea economică și socială.

Vă încredințăm de botărirea noas
tră de a ne Intensifica eforturile 
pentru Îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin din mărețul 
Siogram adoptat de Congresul al 

:-lea ai Partidului Comunist Ro
mân In vederea ridicării României 
socialiste pe noi trepte ale progre
sului. civilizației șl bunăslăriL

COMITETUL JUDEȚEAN 
GALAȚI AL P.C.R., CONSI
LIUL POPULAR JUDEȚEAN : 
Vizita dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușcscu. in cele opt 
țâri ale Africii constituie un 
moment de importanta deose
bită in politica externă a României 
Ea este o confirmare atrălucita o 
poUlicii de solidaritate a tarii noas
tre cu statele care au scuturat jugul 
imperialist, cu mișcările do elibe
rare națională, cu cei care lupta 
pentru independenta, progres, bu
năstare. Am constatat Încă o dată 
prestigiul de care se bucură • con
ducătorul partidului șl stalului nos
tru, politica justa marxlst-lenlnlsta 
pe care o promovează cu consecven
ta România socialistă, politică ce 
corespunde întru totul atîl Interese
lor naționale, cît șl cauzei progre
sului, păcii șl socialismului in lume, 
Intarlril continue a forțelor antlim- 
pcriallșle.

Toți locuitorii județului Galați, 
tineri șl vîretnicl. bărbați și 
temei W manifestă Întreaga a- 

, dezlune fata de-rezultatele ■ aces
te! vizite tatoriee ‘ri: hotarirea 
fermă-do a inund’ șl u lupta,-, pen
tru "înfăptuirea hotarirllor Congre
sului al X-lea. a minunatului pro- 
Sram de făurire a societății socla- 

stoimultilateral dezvoltate.

BIROUL COMITETULUI 
JUDEȚEAN OLT AL P.C.R.: 
Ne exprimăm profunda si deplina 
adeziune fata de activitatea neobo
sita ce a desfășurat-o In timpul 
vizitei delegația de partid și 
do stat, dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe secretar 
generai, exponentul cel mai fidel 
al nnUunll noastre, mesager al 
prieteniei șl Mțlcl poporului ro
mân cu popoarele Africii noi. Am 
regăsit în ideile exprimate. In cu- 
vlntarilo rostite de dumneavoastră și 
în documentele semnata sinteza nă
zuințelor si glndurilor noastre de 
pace șl colaborare, do sirnnatlo șl 
sprijin față de aceste popoare, ț

Cetățenii județului Oit dau o 
înalta apreciere activității neobo
site, pătrunse de un înflăcărat pa
triotism și Internaționalism, pe care 
o desfâșurațl pentru dezvoltarea 
continuă a scumpei noastre patrii, 
pentru întărirea colaborării Intre 
toate popoarele lumii șl vfl urăm 
din toata ființa noastră multa 
sănătate, putere do muncă, pentru

binele țării, pentru binele Întregii 
omeniri.

i

COMITETUL JUDEȚEAN 
BISTRIȚA-NÂSAUD AL 
P.C.R. ! Comuniștii, toți oamenii 
muncii din Județul Blstrița-Năsăud, 
romănl, maghiari șl germani, au 
urmărit cu viu interes vizita dum
neavoastră in cele opt țări africane. 
Slntem mlndri de a no șt! fiii unul 
popor care ec bucură de atlta res
pect șl prețuire ; șl aceasta pentru 
că Partidul Comunist Român, statul

noslru In întreaga activitate, In
ternă și externă, fac toiul pentru a 
asigură dezvoltarea continuă a 
României și, In același timp, mili
tează pentru întărirea prieteniei șl 
colaborării cu țările socialiste, cu 
toate statele care au pășit pe calea 
dezvoltării independente, caro luptă 
pentru pace și progres.

Aprobi nd din ndlncul ființei noas
tre activitatea neobosită a partidu
lui șl statului nostru pentru dezvol
tarea prieteniei șl colaborării cu 
toate popoarele lumii, conșUențl 
fiind că Înflorirea continuă a Româ
niei socialiste este chezășia tuturor 
succeselor noastre internaționale, 
clriașj uniți in jurul partidului, vom 
munci fără preget pentru a trans
forma In realități marile sarcini po
litice, economice șl social-cui turale 
ce le avem de înfăptuit In nctuala 
etapă a făuririi societății eodailsle 
multilateral dezvoltata pe pămintul 
României.

COMITETUL JUDEȚEAN 
DÎMBOVIȚA AL P.C.R.: 
Urmărind cu viu taterea drumul 
pe care 1-ațl străbătut timp da 
patru săptamlni pe continentul 
african, am fost In permanenta 
alături de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Vă Încredințăm tacă o dată că toți 
oamenii muncii din Județul Dîm
bovița aprobă cu însuflețire rodni
ca activitate pe care atl desfășu
rat-o cu nobilă pasiune, dau o Inal- f 
ta apreciere rezultatelor vizlleL 
care a contribuit ta creșterea pres-

Iul nostru, către dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe recretar 
general, șl ne exprimăm deplina 
adeziune față de activitatea rod-. 

; nlcă pe care ați desfășurat-o In 
cursul vizitai In cele opt țări a- 
fricane. Această vizită constituie o 
nouă manifestare a politicii active 
a României de prietenie și solida
ritate cu țările care lupta ponîru 
dezvoltarea lor independentă, îm
potriva imperialismului, Slntem 
mlndri că, șl cu acest prilej, ca 
înalt mesager al României socia
liste," ați dat glas în cel mal rirti- 
luclt med năzuințelor de pace șl

Ugluiul României In lume, la aflr 
marea fermă n poziției consecvente 
a partidului șl statului nostru, de 
solidaritate cu popoarele africane 
care au pășit pe dramul progresu
lui și clvUlzatlel.

Ne angajăm să nu precupețim 
nici un efort pentru a ne Îndeplini 
exemplar sarcinile ce revin lude- 
țulul nostru în lumina clarvăzătoa
re n hotărlrilor Congresului ol 
X-lea ai partidului, a vastului 
program de făurire a societății 
socialisto multilateral dezvoltate.

COMITETUL JUDEȚEAN 
SATU MARE AL P.C.R.: 
Animați de sentimente de dragoste 
și stimă deosebită, oamenii muncii 
din județul Satu Mare — români, 
maghiari, german! șl de alte națio
nalități — alături de întregul nos
tru popor, ișl Indreapta glndurlle 
spre conducerea partidului și slaiu-

prietenie ale poporului nostru, do
rinței Iul arzătoare de a-șl aduce 
contribuția la cauza păcii șl înțele
geri! Intre popoare.

noas-

;!.'I

Vă asigurăm. iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că prin Întreaga 
noastră ființă vom contribui la dez
voltarea șl propășirea patriei 
tro dragi, la susținerea prin muncă
șl fapte a Înțelepte! politici Interne 
șl externe promovata de partid.

COMITETUL JUDEȚEAN 
VILCEA AL P.C.R.: Comu- 
nișlil, toți oamenii muncii din ju
dețul Vllcea au trăit, alături de În
tregul popor, sentimente de adlncă 
mlndrle patrioUcă, urmărind cu viu 
interes fiecare etapă din vizita în
treprinsă In cele opt state de pe 
continentul african. Flecare om al 
mimcU din Județul nostru a trăit, o 
dată mal mițlt. deplina satisfacție de 
a vedea In dumneavoastră — cel

mal vrednic fiu al acestei patrii — 
purtătorul celor mai frumoase glo
duri, celor mal fierbinți năzuințe 
alo poporului român. Considerăm 
că această vizita constituie o nouă 
și luminoasă pagină In cartea de 
aur a prieteniei șl soildarllflUi din
tre poporul român șl popoarele n- 
frlcane. caro lupta pentru consoli
darea Indeiteodeațel lor naționale, 
pentru progres și bunăstare.

Vâ asigurăm, iubite tovarășe se
ci etar, general. de profunda noastră 
adeziune fața de politica Internă șl 
externă a României socialiste. In- 
credlnțlndu-vă, toiodatâ. că nu ne 
vom precupeți eforturile pentru 
traducerea In viata a mărețelor sar
cini ce ne revin din programul e- 
taborat, de Congresul al X-lea al 
partidului. ■

PERSONALUL MARELUI 
STAT MAJOR Activitatea des
fășurată de dumneavoastră, tova- 

!.- in fruntea

de construcții 
sociale

o
SPORI SIMȚITOR

* NUMĂRUL LOCURILOR ÎN CREȘE Șl GRĂDINIȚE VA 
PORI SIMȚITOR • MII DE TINERI VOR LOCUI ÎN CĂ-

MINELE ÎNTREPRINDERILOR • ATENȚIE ÎNSĂ LA RIT 
MUL DE CONSTRUCȚIE

în întreprinderile Industriei ușoa
re,-unde femeile au un rol prepon
derent In producție — ele consti
tuind. do fapt, principala forță de 
muncă —‘ crearea creșelor și a că- ’ 
minelor de copil are o Importanță 
deosebită. în mod Indirect, dar de
cisiv, aceste Instituții contribuie ta 
creșterea randamentului munci! ma
mita cu copil mici, a atașamentu
lui lor față do locul de muncă. 
După cum se știe, in, actualul cinci
nal, din fondurile alocate de ta bu
getul slutului și cel al U.G.S.R., re 
construiesc numeroase creșe șl 
grădinițe pentru copiii salariatelor 
din aceasta ramură." Concomitent, 
însă, consiliile oamenilor muncii 
din majoritatea centralelor \ Indus
trie! ușoare nu stabilit ca o parte 
însemnată din beneficiile peste 
plan, a căror folosire Intră In com- 

" destinata Invesll-

Combinatul de Industrializare a rfne- 
pel — Circi și cămine pentru tine
ret la filatura BaioteșU ri ’,.Inte
grata" Negrești. In Taro Oașului. O 
sumă Importantă — 7.2 milioane lei 
— este valoarea investițiilor pc care 
le face In 1872 Centrala industriei 
confecțiilor din Sibiu ; in fabricile 
acestei centrale, situate In centre 
industriale noi — Miercurea Ciuc, 
Otlorhel, Marghlta — slnt. foarte
multi angajați tineri, astfel că fon-ȚV 
durile ou fost îndreptate, In prin- ’' 
clpal, către construcția de cămine 
pentru tineret.

Investiții Importante la acest ca
pitol și-au prevăzut și Centrala in
dustriei confecțiilor din București, ■ 
Industriei mătăsii, n industriei de 
pielărie șl încălțăminte — Cluj etc. 
Valoarea totală, cunoscută plnă in 
momentul de față, a sumelor repar
tizate de către centrale Investițiilor 
do acest fel, pentru 1B72, se ridică 

Ia circa 82 mili
oane leL Din cele 
13 centrale ș! trei 
grupuri de inlrc- 
prlnderi ale In
dustrie! ușoare, 
doar patru nu 
și-nu definitivat 
încă Intențiile In 
legătură cu folo
sirea fondurilor 
provenita din be- 
neflclUa peste 
plan.

rășe secretar' general, >u 
delegației, constituie pentru întreg 

‘ personalul Marelui Stat Ma^or un 
nou | 
țtonalH. UU aviUlUUB. UIIUM.U.

Exprimindu-ne acordul nostru 
deplin față de activitatea InborliMi- 

. sâ desfășurata de.delegația condusă 
de dumneavoastră, in care vedem 
npllcnroa strălucita a principiilor 

■ politicii noastre externe, m anga
jăm ta fața dumneavoastră, j iubito 
tovarășe Ceaușescu, să ne înzecim 
eforturile pentru fadepllnlrăa ordi
nului dat de a obține rezultata bune 
și foarte bune ta Întărirea capaci
tății combative a armatei noastre 
populare.

CONSILIUL POLITIC SU
PERIOR AL FORȚELOR AR
MATE : îngădulți-ne, stimate to
varășe Nlcotao Ceaușescu, râ vă 
transmitem recunoștința nemăsu
rată a militarilor armatei noastre 
?i ®ă vă mulțumim fierbinte pentru 
ntclepclunea șl energia inepui

zabilă pe care le dflrulțl fără pre
get, clipă de clipă, opere) de înflo
rire continuă șl multilaterală a pa
triei. Intarlril capacității el de apă
rare, afirmării tot mal puternice a 
României socialiste pe plan inter
național.

Urmtad neabătut tasunețltoorea 
dumneavoastră pildă de muncă neo
bosită. de înalta responsabilitate 
față de îndatoriri, de nemărginit 
devotament față de cauza poporu
lui, ne angajăm să nu ne ^precupe
țim forțele pentru ca. In' lumina 

.programului Ideologic al partidului, 
aă cultivăm aceste nobile calltațl la 
toți comuniștii șl uteclșlll militari, 
la întregul personal al armatei. 
Vă asigurăm pa dumneavoastră, 
tovarășe comandant suprem. încre
dințăm Comitetul Centrai ai parti
dului că till țârii atlațl sub drapel 
vor ști In orice moment ta slujească 
cu ra-edlnță Independența șl suvera
nitatea țârii, cuceririle revoluțio
nare ale poporului. Ișl vor face în
totdeauna datoria cu cinste fata de 
scumpa noastră patrie — România 
socialista.

jelui Stat Major 
prilej de profundă mlndrle na- 
alfi. un strălucit imbold. '

petența lor, să fie 
țlllor cu caracter 
crețe sl grădinițe 
de copil, cămine 
pentru nefamt- 
1‘ștl ; acestea din 
urmă slat de 
mare utilitate, In- 
Irudt numărul ti
nerilor angajați 
In Întreprinderile 
Industriei ușoare. 
In ultimii ani, 
este mare, Iar (sta
bilitatea tor In a- 
caste Întreprin
deri depinde șl 
locuinței O alta 
caste fonf

sodal, în special

UȘOARA
IN INDUSTRIA

Dar, pentru ca efortul material al 
centralelor industriale, care se a- 
duugâ celui făcut de stat, de sindi
cate, că dea roadele scontate, obiec
tivele prevăzute In planurile Întoc
mite de consiliile oamenilor muncii 
trebuie să prindă contur dt 
cu rinei.

— Șl În anul trecut au fost 
văzute asemenea construcții, 
umIo dintre ele n-au fost termina
te, altele mei n-au fost Începute din 
pricină că, pe plan local, nu a-a dat 
atenția cuvenita acestor Investiții, 
ne apunea tovarășa Magdalena Fili- 
paș, președinta comitetului Uniunii 
sindicatelor din Industria ușoară.&£>'
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cămine pentru tineret 
textile dinjCls ............
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Rodfca ȘERBAN

Industriei bumba- 
ș.l ea, din aceleași 
Importante pentru 

caracter social.

mal

și distribuției energiei electrice

Mesajul prieteniei 
și înfrățirii 
popoarelor

lUzlnele .,23 August" 
din Capitală, ora 7 dimi
neața. Discutăm despre 
vizita tovarășului Nicolae 
Ceausescu In țările Afri
cii. Cei care ne vorbește o 
matrițerul Cri sic a O. Cris- 
tea s

— Toată secția, 
ga uzină am trăit 
din plin acest

lîlîcă. In felul acesta, toți 
am fost „Ia zi" cu desfă
șurarea vizitei, nm urmă
rit-o etapă cu etapă,

— Șl In ecelaj! timp, 
am căutat să muncim mal 
bine, să realizăm produsa 
de calitate înaltă, conti
nuă ideea Eroui Muncii 
Socialiste Anlonache HrK- 
tache, șef de atelier.

, întrea- 
..t și trăim 
mare eve

niment politic. Am fost 
seară de seară In jurul 
televizoarelor, am urmărit 
presa, ne-nm slfrițit Inimi
le pline do bucuria clnd 
om văzut cum, la -mi
tingurile prilejuite dn vi
zita, miile de oameni au 
făcut pretutindeni o pri
mire călduroasă condu
cătorului partidului șl 
statului nostru.

întlrzil In aceeași sec- 
țle-forjă

— Pe întreaga el des
fășurare, vizita in Africa 
a fost In atenția tuturor 
comuniștilor din secție, a 
întregului colectiv, spu
ne Ștefan Cazacii, secre
tarul comitetului de 
partid de alcL Oamenii 
au cerut să fie ținuți la 
curent, șl noi am organi
zat o bogată muncă poli
tică In acest sens. Au a- 
vut loc Inlilnlrl ale mem
brilor comitetului de 
nartid, ale conducerii uzi
nei. cu diferite categorii scle_noastre, 
de snlariațl In caro s-a 
discutat despre vizită, am 
afișat presa, s-au trans
mis emisiuni speciale la 
stația de amplificare și 
s-nu Inițiat diverse alte 
acțiuni de Informare po-

Am citit că vizita a pri
lejuit Încheierea a diferi
te acorduri de colaborare, 
In vederea unor schimburi 
in variate domenii de ac
tivitate. Trebuia să ne a- 
ducem șl noi contribuția 
la realizarea unei , cit mal 
strlnse colaborări cu ță
rile Africii, prin produ
sele noastre, care să aibă 
un grad de competitivitate 
Înalt, o bună calitate.

„.La sculărie. Discutăm 
cu Nicolae Clmpeanu :

— In țările Africii, con
ducătorul partidului șl

Internaționalismul 
faptelor vii

Orizonturile unei 
politici umaniste

șl o serie de Întreprin
deri Industriala. Ne-am 
pulul da seama că șl a- 
colo se ridică o Unâră 
clasă muncitoare și ne-am 
bucurat din Inimă văzlnd 
că sl pe acele depărtate 
meleaguri muncitorimea 
acordă o Înaltă și cal
dă prețuire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

tru conducător scandlnd 
cuvintele alit de familia
re nouă : 
P.C.R. !“, 
P.C.R. 1"

Peste 15 
lui Ionlță 
mina șartul nr 
nei locomoU’ 
C.P.

— Clasa muncitoare 
din România, care și-a 
făurit Industria socialistă 
muncind eroic, ne spune 
el. nu poate decit să lh-

„Ceaușescu —
Ceausescu — 

minute, echipa 
Balaur va ler- 

nr. 302 al u- 
ive de 700

= ci. au pvuia l sa, iu-
„țeleagfl eforturile depuse 
de popoarele din Africa 
spre a-șl construi o in
dustrie proprie. Slntem 
orlclnd gata să le Împăr
tășim din experiența 
pe care am dobindlt-o, 
să le acordăm sprijinul 
nostru.

Pe Cristei Clobanu îl 
IniJInim lingă mașina mo
dernă cu ajutorul căreia 
alezează bielele tocomotl-

„.Secția de motoare.
Eugenia Telclu, strungar, 

. fne declară:
— Am o mare satisfac

ție că șl țările Africii sa 
dezvoltă, că șl acolo creș
te Industria șl, o dată cu 
ea. cresc rlndurile tova
rășilor noștri muncitori. 
Este de neuitat pentru 
noi toți acel moment al 
vizitei clnd, In Zambia, 
miile de oameni întruniți 
la mitingul din scuarul 
unde se află sediul Par
tidului Unit al Indcpen- 

t,_______ Jl denței Naționale l-au te
statului nostru a vizitat Umplnat pe Iubitul nos-

velor.
— Vizi ta tovarășului

Nlcolae Ceaușcscu in ță
rile Africii, afirmă el, 
consiliu le o contelbuțle 
deosebită la Întărirea le
găturilor de prietenie cu 
popoarele acestui conti
nent. care au pornit pe 
calea progresului. No! ne 
simțim solidari cu mun
citorii Afridi si li 
mulțumim tovarășului 
Nicolae Ccaușescu pen
tru că le-a transmis sa
lutul nostru Internaționa
list.

S-au mai primi! telegrame din 
partea : Consiliului județean al 
oamenilor muncii de naționali
tate maghiară Blitrița-Năsdud, 
Comitetului de partid al. secto
rului 7-Bucufeștl, Comanda
mentului teritorial București, 
Comandamentului trupelor de 
transmisiuni, Comandamcniu- 
lui marinei miUtare, Comanda
mentului infanteriei și tancuri
lor, Comandamentului artileriei 
forțelor armate, Direcției Cen
trale de Statiriicd. Colectivului 
Uzinei de utilaj petrolier Tlrgo- 
vitte. Consiliului Național pen
tru Educație' Fizică și Sport.

de asigurarea 
parte din a- 

casta fonduri va fl cheltuită pen
tru construirea șl amenajarea do 
anexe sociale, Instalații de con
diționare a aerului ele. Prezen
tăm pe fiif.rt, In cele ce urmea
ză, .contribuția câtorva centrale in
dustriale la construirea unor ase
menea obiective cu caracter sodal. 

Centrala Industriei Unii, de exem
plu, are prevăzute, la acari capitol, 
pentru 1972, 2-1 milioana de lei. 
Din acești bani slnt In cura sau ur
mează să Înceapă construcția unor 
cămine pentru tineret la Uzinele 
textile din Clsntadle (115 locuri), Fi- <.«»;««» ,uiuu»»ui

'latarn' de lină 'plcpiănatâ din Bucu- începlnd cu găsirea amplațamentu- 
—„ ,.«a , .-----------„ . ]ui necesar, 11 organizație] .construc

toare, care să preia aceste lucrări 
și termlnlnd cu aprovizionarea șan
tierelor cu materialele necesare, 
centralele, Întreprinderile au nevoie 
de sprijinul consiliilor populare. Or, 
acest sprijin Inllrzle. In unele cazuri 
atlt de mult Incit termenele trec șl 
lucrările nu avansează, obiectivele 
nu slnt date In folosință la data pre
văzută, ceea ce face să lntlrzie sa
tisfacerea unor cerințe justificate 
ale notarialilor. Dată fiind impor
tanța acestor construcții, cred că ar 
fl util ca organele locale ale puterii 
de stat, comitetele județene ale sin
dicatelor eă urmărească perseve
rent ca sumele alocate de centralele 
Industriale isâ Re folosite dt mal 
eficient.

Am adăuga, la cele de mal eui, 
că, In calculul mijloacelor care pol 
concura la executarea acestor lu
crări, de o asemenea Însemnătate, 
ar putea să intre șl contribuția in 
muncă a cetățenllo-, a acelor sala- 
rlațl direct interesați ca grădinița 
de copil, căminul pentru tinerei, 
creșa existe, să-și înceapă acti
vitatea. Experiența altor construc
ții de acest gen, pentru ridicarea că
rora s-a făcut apel la cetățeni, a de
monstrat cu dt entuziasm‘ răspund 
cetățenii la aceste apeluri și dt de. 
mult poate scurta contribuția lqf*-’ 
termenele de executare stabilite Ini-

reșll .(150 dedocuri)....Argeșeana“ — ■ 
Pitești (300 de locuri), i,Libertatea" 
șl „Dumbrava" Sibiu (115 șl, res
pectiv. 150 de locuri). Fabrica de 
postav Azuga (115 locuri), Filatura 
din Ghimbav (130 de locuri). Indus
tria linii — Timișoara (300 de 
locuri), „Proletarul" — Bacău (300 
de locuri) etc. în total. 10 cămine cu 
aproape 2 OM de locuri. De aseme
nea ee aflâ In stadii diferite de lu
cru complexe formate din creșâ șl 
grădiniță cu cămin pe Ungă Intre-, 
prinderile : Filatura de lină pieptă
nată București. Filatura Ghimbav, 
„Musceleann" — comuna Cetățeni, 
judelui Argeș, șl întreprinderea in
tegrată de lină din Constanța. Pe 
Întreaga durata a dncinolulul, cen
trala vn cheltui. In același scop, 
aproximativ E® de milioane de

Mindria noastră
cea mai mare

Forța vitală a unui 
continent descătușat

lei. Centrala 
cuiul a alocat 
fonduri, sume 
Investițiile cu 
proape 8,4 milioane lei reprezintă 
valoarea lucrărilor co se. vor exe
cuta in acest an. Ca urmare, nu
mărul locurilor. In căminele pentru 
nefamlllștl, va crește cu 315. In con
strucții noi." Ia întreprinderea tex
tilă Pitești. Filatura Slobozia. Uzi
nele textile Timișoara și țesătorla 
„Bucegi" din' Pucioasa. Peste două 
milioane șl jumătate le! vor fl. uti
lizau in construirea șl amenajarea 
de grupuri aoctole. In Întreprinde
rile din Centrala Industriei inului 
șl cînepei se Investesc, In acest an, 
6 milioane lei in conslrulrea de 
creșe și cămine pentru copii! sala
riatelor de la „Intex" Păuleșll șl

Consfătuirea pe țară a energeticienilor
Urmărind televizor șl

ziare Intllnlrile cu petroliștii al
gerieni, cu minerii zambienl, iexti- 
llșlU cpngolezi, cu constructorii de 
moșia! egipteni m-am simțit părtaș 
direct la aceste emoționante manifes
tări ale prieteniei. Am înțeles că ele 
nu o puternică valoare de simbol —" 
simbolul solidarității dintre clasa 
noastră munci loara șl tinăra clarii 
muncitoare africană, forța de bază a 
schimbărilor din aceste țări, care au 
Ieșit din lunga noapte colonială și au 
jlâșil pe calea unei vieți noi. Această 
solidaritate s-a consolidat și mai 
mult in urina vizitei. Tovarășul' 
Ceaușescu a exprimat minunat glo
durile noastre, ale tuturor, care, ca 
făuritori al orindulril noi In Româ
nia, Înțelegem bine năzuințele po
poarelor africane de a lichida dt mal 
repede grelele urinări ale colonialis
mului și ne bucurăm de fiecare rea
lizare obținută de ele. Prin col mai 
autorizat glas a fost reafirmat spri
jinii! deplin acordat popoarelor Afri
cii noi Ini lupta lor pentru consoli
darea independențe! economice, pen
tru valorificarea bogățiilor lor. in In
teresul propriei dezvoltări Interna
ționalismul — una din trăsăturile 
fundamentale ale polllldl pa-Udului 
noatru — se întruchipează in atllea 
și atllea fapte concrete — de la linia 
de tractoare do la Alexandria, la son
dele românești de foraj din deșertul 
saharian al Algeriei, la colaborarea 
specialiștilor noștri In Zambia, Tan
zania, Zair.

Ne-a' bucurat să aflăm că In țările 
vizitate înfăptuirile noastre In con
strucția socialistă slnt cunoscute ți 
.apreciate — ca, de altfel, preailln- 
deni in lume. Această concluzie ne 
însuflețește șl mai mult In realizarea 
mărețelor sarcini puse de Congresul 
al X-lea al partidului

Glieorqlie APOSTOAIE 
maislru principal. 
Uzina do jovi Roman

Vizita conducătorului partidului și 
starului nostru in cele opt țări de pe 
continentul african este Încă o con
firmare, semnificativă In cel mal 
înalt grad, a credo-ului umanist ce 
stă la’ baza unei politici desfășurate 
sub orizonturile de certitudine oferi
te de solidaritatea militanta șl per
manenta strădanie de a promova 
Ideile de cunoaștere șl apropiere cu 
toate popoarele șl țările lumii. Este 
in spiritul consecvent Internaționaliat 
al politicii României socialiste, tn sti
lul de muncă ni tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. preocuparea constantă de 
a dezvolta colaborarea prietenească, 
multilaterală, cu popoarele aflate pe 
calea afirmării personalltațll lor na
ționale. de n sprijini eforturile aces
tora de a-șl hotărî singure destlnuL 
fără amestec din afară. O multitu
dine. de Idei s-a desprins din cuvln- 

■ tarile conducătorului nostru rostite, in 
timpul vizitei ; le-am urmărit cu a- 
tonție, nm reflectat asupra lor. Cțed 
că esența lor decurge din superioara 
noastră concepție pollllcfi pe care o 
așezăm la baza relațiilor dintre sta
te. Valoarea, rezonanța politicii ex
terne a partidului șl statului nostru, 
capacitatea acesteia de n întruni ade
ziuni, aprobări, ®e datorează, sini 
convină, spiritului constructiv cu care 
militam pentru relații normale Intre 
națiuni, relații bazate pe stimă, res
pect reciproc, neamestec In treburile 
Dileme.

Amplul ecou Internațional suscitat 
de aceasta vizita, satisfacția cu care 
au fost intlmplnate rezultatele trata
tivelor, primirile călduroase rezerva
te Inalțllor oaspeți român! o-ni do
vezile concrete, vil șl convingătoare, 
ale prestigiului de care se bucură pe 
arena Intcmaționaiă țara noasîră. 
partidul comuniștilor români, con
ducătorul lui.

Țara întreagă a urmărit zl de zi, 
cu cel mai viu Interes, vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului nostru, In țările 
Africii. Primirea tăcuta a foit deo
sebit de Impresionanta prin sponta
neitatea explozivă n sentimentelor de 
dragoste și do prietenie cu care au 
fost lntlmpinați solii poporului ro
mân. Fiind tot timpul alături, cu 
Inima șl glnduL de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, am simțit, la ■ tel de viu 
ca șl altă data, că aclamațiile șl 
aplauzele erau adresate In aceeași 
măsură poporului român, țării noas
tre iubitoare de pace șl libertate, 

'conducătorului ei stimat Popoarele 
acestor țări, care lupta pentru întă
rirea independenței lor naționale, 
pentru dezvoltarea de sine statătoa- 
re, împotriva Imperialismului, colo
nialismului j șl neocoîonlalismulul. sa
lutau Inj poporul român șl ta condu
cătorul său un prieten devotat, un 
sprijinitor activ al cauzei lor.

Vizita șefului statului român a 
avut o însemnătate deosebită in di
recția intarlril pe mai departe a re
lațiilor de prietenie șl colaborare, 
bazate po stimă șl respect reciproc, 
întrajutorare tovărășească. Ceea ce 
merită subliniat, ceea ce nici un ce
tățean ai României socialiste nu poa
te să ignore, este faptul că prin 
această vizita prestigiul țârii noas
tre a crescut și mai mult In toata 
lumea șl că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este mindria noastră cea 
mai mare. Prin activitatea sa Inter
națională. el făurește Românie! o 
aureolă atit de strălucitoare, cum n-a 
avut niciodată. îl slntem profund re
cunoscători.

Marin PREDA Acad. Ion JALEA

Socot că dau glas glodurilor tu
turor membrilor cooperativei noas
tre, ale Inlrcgli țărănlml cooperatiste 
din țara noastră, clnd spun că rezul
tatele vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in cele opt țări africane no 
umpiu Inimile de bucurie șl mlndrle. 
Citind ziarele, urmărind Rimele pre
zentate la televizor am văzut cu 
cită căldură și respect a fost In’Jmpt- 
nal conducătorul Iubit al poporului 
român. Pentru mine, această primire 
oglindește cum nu ae poate mal bine 
justețea politicii partidului șl statu
lui nostru, o politică de prietenie cu 
toate popoarele ce năzuiesc șă-șl fău
rească o viață nouă, îmbelșugată, In 
libertate șl pace.

Știm din proprie experiență că nu 
este ușoară Înaintarea pe acest drum. 
Din fotografii ml-am putut da seama 
că agricultura — ramură In caro 
muncește peste EO la sută din popu
lația țărilor africane — se face In 
bună măsură cu mijloace rudimen
tare. M-am bucurat de aceea să văd 
In film tractoare românești brăzdlnd 
ogoare din acele îndepărtate melea
guri. Aceasta arată ce rod minunat 
dă' prietenia și colaborarea dintre 
popoare. Slnt convins că acum, in 
urma vizitei, colaborarea dintre țara 
noastră șl acele țări se va întări tot 
mai mult încă o dată am putut ve
dea cum pentru Partidul Comunist 
Român prietenia și înfrățirea tuturor 
oamenilor muncit, tuturor popoarelor 
este o cauză scumpă.

Szekedl LASZLO
președintele cooperativei apricqlo 
de producție din comuna Jîgcdin, 
județul Harghita

Conținutul vizitei bogat în idei. în 
contacta umane, In realizări este 
Imens.

Ne putem întreba de ce este în
dreptățită aprecierea că vizita condu
cătorului partidului șl statalul nostru 
are o Importanță excepțională? Răs
punsurile pol ti multiple. Dar unul 
din motive ml se pare de o semnlfi- 

■ cațlo majoră : Africa este un conti
nent cu un formidabil potențial li
man. material șl cultural. După scu
turarea jugului colonial, popoarele 
Africii au pășit In perioada istorică 
de optimism, de entuziasm, de actua
lizare a Imenselor capacități poten
țiale — caracteristică popoarelor e- 
llberate caro Intră In circul lui mondial 
al națiunilor. Pe drept cuvlnt, tovarfi- 
șul Nicolae Ceaușescu a subliniat ce 
reprezintă ca potențial continentul a- 
frlcan pentru progresul umanității, ce 
posibilități de viitor au aceste po
poare. în acest context, a Ieșit In evi
dență In toată amplitudinea el însem
nătatea pa care o are dezvoltarea șl 
adlnclrea relațiilor prietenești șl . de 
colaborare Intre o țară socialista, cum 
este România, șl tinerele stalo anima
te de voința de a-șl făuri o viață 
nouă, liberă șl prosperă. Sudarea u- 
nor asemenea legături corespunde, cu 
puterea unei legități, năzuințelor re
ciproce. dt șl Intereselor de progres 
șl pace ale Întregii umanități...

In cursul vizitei s-au realizat acor
duri și înțelegeri menite să der.’oH.e 
cooperarea României cu aceate țări, 
pe multiple planuri. Inclusiv pe pla
nul științe! șl culturii. Oamenii de 
știință din România vor face totul 
pentru traducerea In viată a acestor 
acorduri, cu convingerea că aceasta 
contribuie la întărirea prieteniei In
tre popoare, la înțelegerea si coope
rarea Internațională.

Timp de două zile, la Suceava s-a 
desfășurat consfătuirea pe țară a e- 
nergetlclenilor din domeniul trans
portului șl distribuției energiei elec
trice. avlnd ca temă „îmbunătățirea 
deservirii consumatorilor de energie 
electrică". La lucrări au luat parte 
cadre din conducerea Întreprinderilor 
de rețele electrice si din exploatările 
energetice, reprezentanți al Centra
lei industriale pentru transportul șl 
distribuția energiei electrice Bucu
rești șl a! Uniunii sindicatelor din 
ramura minieră șl energie! electrice.

tn cadrul Investigațiilor făcu
te la unele obiective energeti
ce. precum șl cu prilejul dez-

baterilor, au fost analizate probleme 
de actualitate privind organizarea 
activității pe formațiuni de lucru și 
secții specializate, modul de înregis
trare șl remediere a deranjamente
lor, In special a celor din mediul] ru
ral, Intervenția promptă in rezolva
rea alimentării abonaților cu energie 
electrică, execuția lucrărilor de Insta
lații șl de întreținere. Cu acest pri
lej, au fost făcute numeroase sugestii 
și recomandări pentru îmbunătățirea 
deservirii consumatorilor, consfătui
rea dovedlndu-se a fi un util schimb 
de experiență.

(Agerpres)

j

Acad. Ștefan MII.CÎJ

I
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Noi produse de largă
utilitate gospodărească

în nomenclatorul uzinei „E- 
lectromotor* din Timișoara / au 
fost înscrise recent noi produse 
de largă utilitate gospodărească. 
1;,” . ' . ' proprii.
Printre acestea se numără un 
mixte- cu accesorii tehnice pen
tru prepararea diferitelor a- 
mes’.ecuri — hașeurL plreurl. 
maioneze, cocteiluri, precum șl 
pentru măcinat cafea, zahăr, pl-

de largă utilitate gt.„. 
realizate după prolecie 

se nuntară

per ș! altele. Din Beria noilor 
produse mai tac parte un bătă
tor de covoare, care, cuplat la 
aspiratoarele de praf, asigură o 
absorbție de circa 2 ori mal mare 
decis realizează aspiratorul pro- 
priu-zlț. un ventilator In formă 
du dl«sr. care realizează un 
schimb optim de aer In birouri 
și apartamente, șl un uscător d« 
păr. reglabil.

I
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greulfițl ln punerea la punct a unor 
tehnologii sau In desfacerea produse
lor, conducerea centralei de resort, a 
uzinei să dea dovadă de receptivitate, 
sâ desfășoare studii și cercetări pen
tru fabricarea pe Instalațiile respec
tive a unor noi produse. Din păcate 
Insă acestea nu și-au bătut capul cu 
asemenea probleme, deși atlt condu
cerea centralei cit șl a uzinei au (ost 
„alarmate” din timp.

— încă din anul trecut — ne-a spus 
tovarășul Nlcolae Tlrlea, secretarul 
comitetului de partid al uzinei — vă- 
zlnd In ce direcție evoluează lucru
rile, comitelui de partid a cerut con
ducerii uzinal să creeze un colectiv 
care sft sa ocupe do îmbunătățirea 
tehnologiilor de fabricație, elaborarea 
unor tehnologii no! care să perqiltă,

sarclntla stabilite inițial, rămâ
nerea In urmă de circa 40 milioa
ne lei fiind acoperită din depășirile 
altor Întreprinderi. în cazul anului 
1972, „corectarea3 planului s-a făcut 
Încă de la Început, pentru a se pre
veni eventualele discuții șl surprize. 
Prevederile acestuia țin», scama de 
situația !n care &e află uzina la ora 
actuală, sarcinile de plan fiind ane
miate in comparație cu potențialul 
real do producție nl Întreprinderii.

Desnpiwlrind mai mult dtocernămfnt 
economic, tovarășa lullana Pascaru. 
eontabil-șef al uzinei, ne-a relevat 
clar o parte din consecințele pe care 

. actuala stare de lifcrurl le are asu
pra situației financiare a înfa-eprin-

în scopul dezvoltării capacităților 
de fabricație a eolornnților. uzinei 
„Colorom3 din Codîea 1 «-au alocat 
In ultimii ani Importante fonduri de 
Investiții. Numai capacitățile " ' 
rale ca puse tn funcțiune Ln 
11*70—1071 însumează o valoare 
tava sute de milioane de lei. 
ln funcțiune* c un fel de a 
căci practic o bună parte din noile ca
pacități produc doar partlaL Dar să 
dăm cuvlntul faptelor: Instalația de 
dispersii, intrată ln funcțiune ln iunie 
1970, a produs plnă ta sflrșltul anu
lui trecut mal puțin de jumătate din 
cît putea și ar fi trebuit să producă. 
„Dificultățile de desfacere3 a acestui 
produs, puse pa tapet de organele de 
resort, au determinat să so sisteze fa
bricarea lui in acest an. O altă in
stalație care nu este nld ea folosită 
la capacitatea prevăzută este cea de 
fabricare a coloranțllor eu rezistențe 
foarte ridicata la «pătat șl lumină, 
mult solicitați de industria textilă. 
Aici, neajunsurile sînt de altă natură: 
nepunerea ia punct a tehaotogicl .de 
fabricație in condițiile folosirii unor 
JnlcrmetUari Indigeni, neajunsuri de 

•tare se face răspunzător — do- 
trlvlt părerii tovarășilor de la comisia 
economică a Comitetului județean 
Brașov al P.C.IL — proiectantul. 
Pentru acest an. circa o treime din 
capacitate va continua să nu fie fo
losita, iar pentru o porte din pro
ducția ce va fi realizata. Interme
diarii necesari vor ti aduși din ; 
import, contrar prevederilor ini
țiale. Nu mal puțin curioasă este 
șl „Istoria3 instalației dej fabricare a 
colorantului numit negrozlnă. Simțea 
oare economia noastră naționala o 
nevoie atlt de stringenta Inch re- 
ciamo construirea unei instalații cu o 
capadtate anuală așa de mare 7 Cate
goric. nu. Consumul Intern de ne- 
grozlita este Infim. A Intrat In tuuMi- 
llune în februarie 1071, iar plrta acum 
nu a produs deci:, o cantitate echiva
lenta eu o zecime din capacitatea ei 
anuală. Cauza? Slaba proTpeelare 
a posiWUtațltor de absorbite ale unor 
beneficiar!. în flltuaUI cimllore ®e află 
șl Instalația de coloranțl complecși, 
Intrată In funcțiune ta etlrșllul tri
mestrului III 1970, precum și cea de 
fabricare a plgmențiior.

Am încercat să pătrundem ln labi
rintul acestei atlt de Întortocheate 
Mări do lucruri de ta „Cotorom3. ru- 
glndu-1 pa lag. Mlron Vulcu. dlrecto- 

> rul întreprinderii, să ®e refere la Im
plicațiile pa care nefouoslrea deplină 
a noilor capadtați de producție le-a 
generat și continuă nă te genereze în 
practică. „Implicații ? — ne-a întrebat 
directorul mirat. Ce implicații ? Planul 
producției globale a fost realiza: In 
1071 și II vom realiza șl în acest an. 
Nu înțelegem de ce ee face atlta zanta 
ln lutul' acestor in ".un'*:". '

Rămluem ătupeflațl de răspuns. Di
rectorul de Ia „Colorom3 nu Înțelege 
de ce se face atîta zarvă In jurul unor 
InstalaUl care-nw produc sau produc 
mult sub capacitatea prevăzută I E 
greu de calificat o asemenea optică 
bizară. în ev privește faptul că pla
nul pe 1071 a fost „realizat3 șl că el 
va fi „realizat3 șl In acest an. se pune 
Întrebarea : cum anume &a realizea
ză ? Planul pe 1971, ca șl pe primele 
două luni din acest an, a fast ..rea
lizai3 prin bunăvoința conducerii cen
tralei industriale de medicamente șl 
coloranțl șl a ministerului de 
resort, care anul trecut au re- 
Btructurat in mat multe rindufl

deda- 
anU 

de c.I- 
„Puse 

«pune.

magazinul da prezentare al Cen
tralei adelei și Ministerului In
dustriei Ușoare, recomandă să se 
la operativ măsuri pentru a se 
realiza modele mal multa șl de 
mărimi diferite, produse de serie 
mică șl chiar unicate, să se folo
sească materialele existente pentru 

" ca obiectele de artizanat, de podoa
bă, blbelourile să fie cît mai di
verse, cit mal atractive, să fie re
prezentative pentru tradlțiilte noas
tre, pentru arta noastră populară.
.Recomandă, de asemenea, să se 
facă totul pentru ca frumosul să fie 
îmbinat cu utilul. Obiectele de ar
tizanat, produsele artei noastre 
populare nu fost întotdeauna șl 
frumoase șl utile, spune secretarul 
general al partidului, inr acest lu
cru trebuie avut în continuare în 
vedere. Toate aceste măsuri vor 
duce la creșterea calității produse
lor, la înlăturarea uniformității, 
neglijențelor de ordin gospodăresc.

în unitățile vizitate se discută, 
eu vînzăiorll, despre gama produ
selor existente. Remarcîndu-se 
specializarea magazinelor pe pro
duse specifice, este totodată crill-t 
cată tendința de „specializare in 
specializare3, faptul că, bunăoară, 
pentru a cumpăra o poșetă care-ți 
place, trebuie să străbați mal multe 
străzi, să vizitezi mal multe maga
zine „superspoclallzate3.

în magazinul de mobilă, tovară
șul Nicolae Ceaușescu — vlzind pe 
responsabilii acestui resort — re
vine asupra cerinței de a se di
versifica efectiv producția de mo
bilă, de a se înfăptui ceea ce s-a 
cerut de atltea ori tn această pri
vință, de a se dezvolta tradiția 
sculpturii în lemn, de a fi puse în 
valoare numeroasele talente pe care 
le avem. ,

ln timpul vizitei în zona Llp- 
scani-Gabroveni, secretarul gene
ral al partidului s-a interesat de 
stadiul lucrărilor de restaurare șl a 
cerut ca ritmul acestora să fie im
pulsionat, pentru ca Infcr-un timp 
scurt să fie puse la tndemlna co
merțului noi spații care să facili
teze aprovizionarea populației. A 
făcut, totodată, recomandarea — 
pornind de la afluența cumpărăto
rilor în această zonă — de a se găsi 
soluții mal ingenioase pentru popu
larizarea magazinelor șl produse
lor, printr-o reclamă eficientă, de a 
se organiza puncte de servire ra
pidă — chioșcuri, tonele, înlcroex- 
presuri etc.

ÎNSEMNĂRI
PE MARGINEA UNOR 
INVESTIȚII LA UZINA 
„COLOROM'*-CODLEA

prin efectuarea unor miel adaptări șl 
modificări la lnstatațlUc existente, fa
bricarea unor noi produse solicitate 
de economia națională. Conducerea 
uzinei a Ignorat . insă propunerea 
noastră.

Este pur șl simplu inexplicabil cum 
tovarășii din uzină șl conducerea cnr-f’ 
Iralel au stat ln expectativă. UtsîrLă1 
lucrurile să «e desfășoare de la «ine. 
AutoUnlștlrea, pasivitatea intolerabilă 
a unor cadre cu munci de răspundere 
In cadrul uzinei, lată, ln ultimă in
stanță. cauzele care menUn Investiția 
de ta „Codlea* 
ceptabUă. în 
din acest an. 
noile capacități 
în proporție de 
necesară Intervenția categorică a or
ganelor locale de partid, a organelor 
de control financiar și bancar pen
tru n scoate pe unele cadre cu func
ții de răspundere din pasivitatea șl 
indiferența ln care s-au complăcut 
Sa pare că acum conducerea centra
lei șl a uzinei au înțeles imperativul 
prospectării serioase a pieței Interne, 
iar rezultatele se anunță a fi promi
țătoare.

— Faptele arată că, lnteresîndu-na 
mal îndeaproape șl susținut de cerin
țele beneficiarilor in domeniul colo- 
ranillor, problema, aparent Insolubilă 
a desfacerii, poate fi soluționată — 
aprecia tovarășa Ana Avramescu, șef 
de serviciu adjunct ta centrala In
dustrială a coloranțllor. Trebuia să 
recunoaștem că, plnă acum, noi 
ne-am deplasat destul de rar ln fa
bricile beneficiare, pentru a cunoaște 
necesitățile .ți a stadia posibilitățile 
de asigurare a unor coloranțl solici
tați și. in același timp, pontru a le 
oferi noi sorturi de coloranțl, ca și 
soluțiile adecvate pentru folosirea 
lor.

Organele locale de partid autanallzat 
îndeaproape și ln repetate grinduri — 
Împreună cu factori de conducere din 
Ministerul‘Industriei Chimie®—cau- 
zele JnesiJUMUrilor și măsurile ce sa 
eer aplicate ln vederea înlăturării lor. 
In așa fel Incit investițiile efectuate 
ln uzina „Colorom" să dea maxi
me rezultate economice. Deși lu
crurile au început să se miște, cum sa 
spune, totuși, „cazul3 ..Colorom3-Co- 
dlea nu este lămurit In prezent nici 
do către centrală, nici de către minis
ter. Important este ca — pe baza u- 
nel analize realiste, responsabile a 
situației de fnpl — să se ln măsuri 
imediate și eficiente. împreună cu ca
drele din uzină, pentru încărcarea de
plină a tuturor capacităților Ș de pro
ducție In timpul cel mai scurt

Intr-o situație Inne- 
prlmele două luni 
o bună parte din 
au fost folosite doar 
20—25 la sută. A fost

dorii : crearea unor stocuri eupranor- 
matlve ln materii primo și materialo 
In valoare de 50—G0 milioane lei. a- 
mortlsmente șl penalizări care au In
fluențat nefavorabil eu peste 8 mili
oane lei prețul de cost.

Cum este și firesc. în legătură cu 
„cazul3 acestor instalații, am Insistat 
că cunoaștem șl părerea unor factori 
de răspundere de la centrala de me
dicamente și eoloranțl și din Ministe
rul Industriei Chimice. Din păcate, și 
aid s-a încercat să ni se aducă tot 
felul de argumenta care să justifice, 
intr-un fel sau altul, situația critică 
a Investițiilor de la Codien. S-n afir
mai. câ tn industria de coiorantl sint 
inerente „Inflexiunile3, de unde re
zultă o slabă stabilitate In fabricație, 
că urina din Codlea este o Întreprin
dere cu o fabricație complexă, că tre
ce prlntr-o situație deosebită, că nu 
are cadre pregătite șji. Tendința 
de mușamalizare a neajunsurilor 
Intllnită la aceste foruri ne-a de
terminat să formulăm întrebarea : 
cina va suoorta daunele aduse econo
miei naționale, cu atlt mal mult, cu 
cit nu aste vorba de o singură Insta
lație Insuficient folosită, d de o bună 
parte din instalațiile puse ln func
țiune ln ultimii doi ani Ia „Codlea*?

Titularul de Investiții, atunci dnd a 
solicitat fondurile, a ținut seama de 
dteva ■ clemente’ determinante : utili
tatea. oportunitatea șl eficiența con-: 
struirii instalațiilor respecti ve ? Fap
tele demonstrează cft nu. Laitmotivul 
justificărilor este acesta : ..La 
proiectare s-a supraestimat consumul 
intern3, justificări care dezvăluie 
fundamentarea precară a unora din 
investițiile efectuate ln Întreprindere.

Se știe că in cazul Industriei de 
„coloranțl există largi posibilități ca 
unele instalații să fie readaptate ur
gent, uneori cu mici modificări, In 
cazul ci nd apar unele fenomene ne
prevăzute — 1 ip®5 de desfacere, .lipsă 
de materii prime ș.a. — șl să treacă la 
fabricarea altor produse solicitate ds 
economia națională sau destinate ex
portului. Normal or fi fost ca de 
ta început, cind ®a întrezăreau unele

specific românesc — condiție a u- 
nuî comerț avantajos, a originali
tății și prestigiului unor asemenea 
restaurante.

Vlzltind magazinul de produse 
artizanale, secretarul general ăl 
partidului apreciază calitatea expo
natelor, dar araiă In același timp 
că numărul lor/ diversitatea sorti
mentelor sint încă nesatisMcătoare 
și caro celor ce administrează loca
lul să'la măsuri in consecință, să 
pună în valoare bogatele posibili
tăți po care le oferă arta populară. 
Se recomandă ca șl în prezentarea 
și desfacerea produselor autohtone 
să existe mai multă'inițiativă, mal 
mult spirit gosțxxîflresc. Pe multe 
din strflzild parcurse în această 
zonă, prezența constructorului, a 
celor ce și-au propus să dea înfă
țișare nouă .acestei, părți vechi; a 
orașului, se face simțită în modul 
cel mal conerdCȘint înălțate sseheL,'!; 
le. Se. lucrează. Se restaurează 
Palatul domnesc, Hanul cu Tei. 
Pe Gabroveni se construiește un

Tot în vederea unei mol bune a- 
provlzlonări cu carne, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu a cerut să se 
respecte recomandările făcute cu 
prlviro la perioada optimă de sa
crificare a animalelor.

— Cit® kilograme are un miel ?, 
a fost întrebat un vînzător de la ha
lele din Piața Unirii.

— Cam 5—6 kilograme I 
Pornind de la acest răspuns, de 

la constatările făcute aici, în. hală, 
ca și ln piețele ,^13 August3 și 
„Obor3, unde sînt puși ln vlnzare 
miei în greutate doar de clteva 
kilograme, s-a dat indicația de a 
nu moi £1 sacrilicnțl miei sub 15 kg. 
Un simplu calcul demonstrează că 
practica dăunătoare a sacrificări! 
premature a mieilor se soldează cu 
o,pierdere pe ansamblul econo
miei de 80-^-100 000 tone carne 
a:!iial. .InJăiiirindu-se, ■ deci, o ase- . 
menea situație, va putea spori can
titatea de carne livrată populației.

Secretarul general al partidului, 
împreună cu persoanele care l-au al CCW5xrațleI meșteșugă-
Insoțlt, s-a oprit apoi in vechiul T.r-
vnd. comercial al Lipscanilor. Șl 
aici, ca in atltea locuri din .Capi- • 
tală, tovarășul Nicoîae Ceaușescu 
nu vine pentru prima oară. Cu pri
lejul unei vizite din vara anului 
19S9, recomanda edililor Capitalei 
ca, In colaborare cu ministerele in
teresate, să „la măsuri pentru refa
cerea și modernizarea magazinelor 
de pe ambele laturi ale arterei 
Lipscani, ca și a celor de pe stră
zile șl pasajele lăturalnice, să fie 
redate comerțului clădirile folosite 
ca depozite sau birouri. S-a trecut 
imediat la transpunerea ln viață a 
acestor Indicații care aveau să se 
dovedească deosebit de binevenite 
pentru dezvoltarea și perfecționa
rea rețelei comerciale, cit șl pentru 
conferirea unei personalități dis
tincte acestei părți a orașului în 
care s-au conservat atltea clădiri 
ce amintesc de peisajul citadin al 
unor secole trecute. Reanimată, 
scoasă la lumină, zona Lipscanilor 
constituie astăzi un’centru comer
cial viu, un atractiv spațiu de in
teres turistic al Capitalei. Aid 
funcționează, în prezent, peste 150 
unități comerciale de stat, ale in
dustriei locale șl cooperației meș
teșugărești.

Un prim popas se face la^Hnnul 
Iul -Mânuc*, reconstituire a cunos
cutului han care, in 1808, .fusese 
înălțat pe scheletul unortlădlrl aie 
vechil curți domnești. Prin arhi
tectura sa românească, prin prid- 
voarele cu stilpl sculptați, repre
zentativi pentru gustul epocii 
brlncoveneștl. „Honul lui Manuc3 
de astăzi oferă, intr-o ambianță 
plăcută, multiple snțlsfacțll celor 
ce-1 vizitează.

Șl aici, ca șl în celelalte locuri, ■ în 
afrSTdl m 'făraî to- u'ma Mbl Mu schimb de păreri, se 
tul cn flecare unitate comercia- preconizează noi măsuri menite să 
lfi s& se poată mindri cu o desfa- sporească atractivitatea acestui 

'■■■• ■■■ ■- .... spațiu comercial, să confere func
ționalitate sporită șl eficiență re
marcabilei construcții. Se recocnnn- 
dă să se găsească forme potrivite 
pentru a face cunoscute vizitatori
lor istoria dcestui vestit han, mo
mentele deosebite ale existenței 
sale, iar la crama localului să se 
realizeze o decorație interioară 
plăcută, atrăgătoare, cu motive 
populare. De asemenea, se Impune 
o valorificare mal rațională a spa
țiilor existente, atlt în ceea fee pri
vește încăperile localului, cit șl 
pfidvoarele înconjurătoare.-Se cere 
organelor de resort să se ocupe mai 
îndeaproape de amenajarea curții

O atenție deosebită s-a acordat 
aprovizionării cu corne, cu prepa
rate și semipreporate din came.

— Se găsește carne 1, s-a adre
sat tovarășul Nlcolne Ceaușescu 
unor cumpărălorl, la Complexul 
A 13 din Vitan.

— Se găsește !, 1 s-a răspuns.
Șl în alte locuri, la halele din 

Piața Unirii, la magazinul din 
piața „G. Coșbuc3 cetățenii s-au 
arătat satlsfăcuțl de aproviziona
rea cu came din aceste zile. El au 
informat, totodată, că sint și pe
rioade cînd — datorită unor ne
ajunsuri In rețeaua comercială 
apar goluri în aprovizionare, că 
se pierde mult timp la cumpără
turi din cauza ungi £pjpylgonArl 

• ■neriimlce. Secretarul general ’ al 
partidului a- ascultat cu atenție 
cele spuse de oameni; a cerut pe 
loc explicații de la reprezentanții 
comerțului, de la gospodarii ora
șului. A dat apoi o seamă de In
dicați! pentru a se aduce îmbu
nătățiri în acest domeniu. A atras 
atenția forurilor de resort asupra 
obligației lor de a realiza o apro
vizionare ritmică șl constantă . a 
magazinelor ; îmbunătățirea trans
portului cărnii, prin paletizare și 
container! zare 
ce va duce șl 
rativltate, la 
igienă.

în repetate 
din unitățile 
general al partidului a 
supra necesității ca fiecare

a produselor, ceea 
La o mai mare ope- 
un grad sporit de

în multe 
secretarul 
Insistat a- 

"r'v’usil- i 
late de alimentație publică să, 
albă în permanență un mini
mum obligatoriu de produse 
alimentare samlpreparate. „Cind 
iese de la serviri, spunea tova
rășul Ceaușescu, omul să găsească 
în magazin semi preparate pe care, 
după ce a ajuns acasă, să le gă
tească în 5—10 minute. Spre un 
asemenea comerț trebuie să tin
dem, care să satisfacă în mod op
tim cerințele consumatorilor, ale 
oamenilor , muncii3. Factorii 
ponsablli nu asigurat că, ln scurt 
timp, vor aduce perfecționările 
Indicate.

rîndurl, 
vizitate.

rres-

i►

acesta :

■■

Tovnrășul Nlcolae Ceaușescu,

tul cn flecare unitate comercia-

cere civilizată a mărfurilor, a in
sistat asupra obligației organelor 
responsabile pentru bunul mers al 
comerțului de a acționa mal ener
gic, mal stăruitor In direcția ridi
cării nivelului serviciului In toa
te magazinele.

— De ce nu folosiți spațiul pe 
care-1 aveți pentru a expune mai 
bine carnea, pentru ca cetățeanul 
să vadă ce sortimente există șl să 
poală alege ? — a fost întrebat un 
vînzător dlntr-un magazin din pia
ța „George Coșbuc*. La răspunsul 
acestuia că nu au alte posibilități 
de expunere, secretarul general al 
partidului a Insistat asupra necesi
tății de a exista mal multă iniția
tivă din partea snlariațllor din ma
gazine, de a se îngriji el, nemij
locit, de găsirea celor mal bune 
modalități de expunere șl desface
re, de a nu aștepta ca problemele 
gospodărești ale propriei unități să 
fie rezolvate de alții. Unitatea în 
care îți desfășoară activitatea lu
crătorii din comerț trebuie să fie 
considerată de aceștia ca a doua 
casă, să nu le fie Indiferent ce Im
presie face miilor de oameni care-1 
trec zilnic pragul

reșll. Numeroase alte clădiri ur
mează să fie înzestrate cu maga
zine de specialitate, aparțlnînd 
ații comerțului de stat, cit șl mi
nisterelor specializate, cooperației 
meșteșugărești, Industrie! locale. 
■ Sînt vizitate, apoi, o consignație, 
un magazin de sticlărie, un maga
zin de artizanat al cooperației, un 
magazin de mobilă, un magazin 
de bijuterii, de suveniruri, un 
magazin de lustre și obiecte de 
uz casnic,' o cooperativă' de o- 

. h'.ecte de artă șl . precizie etc.
Pretutindeni, în ncestc unități 
care și prin numele lor — „Bră
țara de aur*, „Stilul*, „Amintiri*, 
„Interiorul”, „Metalux"

cu afecțiune in jurul 
conducătorului 

stimat și prețuit

Cu mai multâ fantezie, aceasîd 
curio poate fi transformatâ înîr-o 

aîraciivâ grâdinâ-rsilauronl
" 1 • "' ' ‘

ntariurisesc preocuparea pentru 
îmbunătățirea activității în do-

Interioare, transfornilnd-o, prin do- ■ meniul producției meșteșugărești
țări corespunzătoare,- !nlr-o fru
moasă grădină de varăsă dea 
dovadă de’ mal multă fantezie, In
ventivitate .pentru a crea un com
plex de mare originalitate șl atrac
tivi late. înzestrat cu elemente spe
cifice epoci! de început a acestui 
han. în fața’bufetului cu prepara
te, șl aici, la „Hanul lui Manuc3, cn ’ 
și la complexul comercial din 
Titan, ’ se Insistă asupra necesi
tății de a se realiza o gamă cît mal 
diversă de produse culinare, cu

ș! al serviciilor pentru populație, 
sa angajează 'discuții vii,’ con
cret'd, cu vinzătorii, cu reprezen
tanții comerțului. Tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu se interesează 
de diversitatea produselor de uz 
casnic, de măsura în caro se yn- 
loriflcă tradițiile noastre mește
șugărești; Apreciind calitatea unor 
produse, eforturile depuse pentru 
diversificarea lor,' arată că reali
zările de plnă acum trebuie să 
considerate doar un început.

angajează ‘discuții vil, eon-
8 * > Wf ’ S-fl

fie
In

Pe parcursul vizitei, atlt pe stră
zile de aid — Covad,' Gabroveni, 
Smîrdan, Șelari ?.a. — care păs
trează specificul, pitorescul Biicu- 
reșllulul de altă dată, ca șl în pie
țele vizitate, în unitățile de servire 
din diferite cartlețe ale orașului, 
din Dorobanți sau Titan, din Obor 
sau Rahova, populația I-a primit cu 
deosebită căldură pe conducătorul 
partidului șl statului nostru. Vîrst- 
nid șl tineri, muncitori, gospodine, 
pensionari, elevi în vacanță, a fiind 
că tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
din nou oaspete al partlerulul 
lor, au venit să-l întîmplne cu 
bucurie. „Bine ați venit, tovarășe 
Ceaușescu3, „Ne bucurăm că sîntețl 
din nou printre noi3, „Vă dorim 
sA trălți ani mulțl, .pentru binele 
poporului3 — sînt urări rostite din 
adîncul inimilor, urări pe care 
le-om înregistrat pretutindeni.

Iată unul din multele momente 
emoționante care mărturisesc dra
gostea ș! prețuirea pentru conducă
torul partidului șl statului nostru. 
Slntem tn piața „George Coșbuc*. 
Pensionând Radu Vrabie, venit 
împreună cu nepoțica de 4 ani, se 
apropie de secretarul general, li 
stringe mina, în vreme ce copilul 
îi oferă un buchet de flori și îl 
îmbrățișează.

— Vă urez multă sănătate, spre 
binele și fericirea noastră, a tu
turor, spune bătrlnuL Sîntețl cu 
adevărat un mare om ! Vă simțim 
întotdeauna alături de noi.

Din mulțime izbucnesc aplauze 
șl aclamații.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu răs
punde cu căldură ovațiilor cetățe
nilor.

Indicațiile date de secretarul ge
neral al partidului, în timpul aces
tei vizite de lucru, edililor Capita
lei, factorilor de răspundere din co
merț, cit și în Intflnlrea care a 
avut loc, apoi. Ia sediul Comitetu
lui Central, cu privire la necesitatea 
aprovizionării ritmice, a moderni
zării comerțului și transportului 
produselor alimentare, a folosirii 
judicioase a spațiului comercial, re
prezintă o nouă șl prețioasă con
tribuție la extinderea experienței 
bune acumulate în ultimul timp, la 
înlăturarea unor neajunsuri, la 
contlnun îmbunătățire a aprovizio
nării populației, a nctlvilățli 
merciale și gospodărești.

Reportaj realizat de
Ion MĂRGINBANU 
Nlcolae DRAGOȘ 
Ion IfERTEG
Foto : Rada Crlstescu

co-

Nlcolae MOCANU 
corespondentul „Sclnteii*
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repede și bine pe întreaga suprafață!
în aceasta primăvară, țăranii coo- naiul Începerii Insămlnțărll porum- 

peratod de pe cuprinsul județului buluL Președintele cooperativei, to- 
Blbor au Început mult mal devreme varășul Teodor-Maghiar, ne spunea 
latamtnțările de primăvară. Flecare . că semănatul acestei culturi a in- 
zi bună de lucru erte folosita cu ceput In ziua de 3 aprilie a. c. în 
chibzuință, ceea ce a făcut ca Insă- 
mlnlările din prima epocă să fie fie 
mult terminate. în prezent, In cea 
mai mare parte a cooperativelor 
agricole se lucrează din plin la ln- 
sâmlniarea porumbului.

Un puternic stimulent 11 consil
iate faptul că, datorită aplicării 
agrotehnicii corespunzătoare, fotaîi- 
ril hibrizilor de înaltă productivi
tate și. mal alea. Introducerii retri
buției cooperatorilor ta acord global 

, sînt „samne* că se va realiza o pro
ducție sporită de porumb. Ceea ce 
se remarcă acum este hotariroa cu 
caro muncesc cooperatorii și meca
nizatorii pentru a executa numai 
lucrări de cea mai bună calitate. în 

! vederea obțineri! unei producții 
medii pe județ de peste 3 (MM kg po
rumb boabe la hectar -una dintre 
principalele măsuri întreprinse plnă 
acum se referă ln păstrarea apel ln 
soi. în prezent se lucrează din plin 
la semănatul porumbului. Coopera
tiva agricolă din Mâdăraș e®te uni
tatea care a da* șl ln acest an sem-

unul trecut, spunea Interlocutorul, 
am început semănatul porumbului 
In ziua de 7 aprilie, tar In 1970 la 
4 aprilie. Aceasta a făcut să obți
nem producții mari, cu 300—40(1 hg 
mal mult ta hectar decit vecinii 
noștri, care au semănat mal tirziu. 
Cu atlt mai mult, ln această primă
vară secetoasă și cu temperaturi 
mal ridicate, semănatul trebuie fă
cut mni devreme, nu după data ca
lendaristice, cî atunci cind sini În
trunite corxilțlllo necesare. Cea mal 
mare suprafață se lnsămlnteoză cu 
setnflnătorile SPC-8, dar pe anumite 
terenuri 6-nu luai măsuri pentru 
folosirea semănătorilor cu tracțiune 
animală. în prezent, ee lucrează cu 
4 semănători SPC-0 și 4 semănători 
cu tracțiune animală. Cu acesta 
mijloace plnfi ln seara rile! de vi
neri s-au Insămlnțat 3-M hectare cu 
porumb, iar ta dota do 13 aprilie 
Insămințatul porumbului eo va În
cheia pe toate cele 610 hectare pla
nificate.

Ș! In alte cooperative agricole se 
lucrează cu toate forțele la semă-

natul porumbului. Coofterailva agri-

i
natul porumbului. Cooperativa; agri- « 
cotă din Salonta a lnsămlnțat prl- 
me’c suec de hectare.. După cum
spunea tovarășul Alexandru Csege, . 
președintele cooperativul, se Iucrea- 1 
ză cu 12 semănători, ceea co â per- | 
mia «ă se atingă o viteză zilnică de 
220 hectare. în circa o săptaminfl «o I 
va termina de semănat tot porum- , 
bul.

în numeroase alte unități agricole 
In aceste zile se InstalnțeazI din 
plin. La cooperativele agricole de 
producție Avram lancu. Cefa, Nojo- v 
rid, Dioslg. Marghlta, Săcueni; ca in 
toate unitățile situate In zona de 
tes. semănatul porumbului consti
tuie preocuparea de căpetenia. Cine 
cutreieră ln aceste zile satele jude
țului Bihor constată cu satisfacția 
că pesta tot ®e InsărnlnțeazA de zor. 
Măsurii® luate din timp permit ter
minarea semănatului ln zona de șes 
a județului inir-o săptamînă J "bună 
de lucra. Intensificarea ritmului do 
execuție șl calitatea lucrărilor tre
buie să constituia obiective de prim 
ordin pentru toata unitățile agricola 
ale județului

Aurel POP
corespondenta! „Sdnteii*

_______________ __________
Jfj:1 ’V J. * Vil'.',

Ample lucrări de ameliorare a solului
(Urmare din pag. I)

mii de oameni. Este explicabil de ce 
oamenii mundl de 1a sate au răs
puns In masă la chemarea organelor 
șl organizațiilor de partid pentru a 
participa la acțiunile de ameliorare 
a pămltfiulul. în Județul Iași terenul 
afectat do eroziune însumează peste 
155 000 ha. ceea ce reprezintă 3® la 
sută din terenul agricoL Situația n- 
rată că șl pășunile sini supuse ero
ziunii In proporție de 46 la sută, 
viile — 32 in sulă, livezile — 49 la 
sută. Deci, combaterea eroziunii so
lului constituie una din măsurile 
menite să asigure sporirea producției 
agricole. Șl. p’nă acum, asemenea 
lucrări au fost făcute pe 29 733) ha. 
Acțiunea continuă. în actualul ein-

clnal. In Județ urmează să sa mal 
realizeze lucrări de combatere n ero
ziunii solului și organizare n scurge
rilor de pe versanțf pe Încă 15 509 ha, 
cu posibilități locale, șl 22 000 tă
cu fonduri centralizate. îndeosebi 
sisteme mari în zona Vasluieț 
zona Prut-Jljia.

Zilele acestea am întilnli la 
cru

>Unll .
care să prevină eroziunea soiului, 
iar’ alții executau șanțuri pentru În
lăturarea excesului de apă provenit 
din Izvoare. Peste 50 de ha vor fi 
redate astfel agriculturii. Mlhal 
Pleșcan, secretarul comitetului de 
partid, ne-a precizat că in comună 
s-au mai plantat 23 ha cu specii 
silvice pe un teren supus alune
cărilor.

In 
Șl

lu
pe cooperatorii din Crlsteștl. 

lnsămlnțau culturi Ln benzi

Ne-am deplasat șl in bazinele 
unde se tac lucrări cu fonduri cen
tralizate. Piuă In prezent s-a reali
zat de către I.C.F. Piatra Neamț, 
șantierul Bacău, un important volum 
do lucrări pe raza comunelor Clurca 
șl Dobrovăț. Peste Vasluiul s-au fă
cut o serie de poduri și podețe, s-a 
corectat albia, ilucengurlle șl viile 
hibride de pe coastele unor dealuri 
nu fost defrișate.

Acțiunea de combatere a eroziunii 
solului șl de îmbunătățiri fundare 
continuă, astfel ca fiecare palmă de 
pămlnt să fie folosită di mal bine, 
să rodească -din plin.

Ion NISTOR
Manole CORCAC1
corespondenții jScintoii'

X A.
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La puțină vreme după slguțarea producției globale
descoperirea, In 1838, a de energie electrică fiind do . . _ _ , ,_ MM ______ .
fisiunii nucleare, marele circa 15 ta sută și. respec- sallnlzeze 123 milioane litri vor fi folosiți în același 

scop In cadrul diferitelor 
elslema pentru menținerea 
vieții In navele rasmlce. De 
altfel, e greu do găsit un 

care radioizo- 
lopli să nu Ii pătruns cu au
toritate. Slnt cunoscute uli- 

a-

cnrc are o putere de IM 
MW șl va fi capabilă eă do

do apă zilnic. Astfel de u- 
zlne vor fi construite și in 

o India, Pakistan, Egipt șm.

fizician Rutherford a fost tiv, M ta sulă
întrebat'dnd iși va găsi o Evident, asemenea creș-

* aplicare aceasta slriUucllă teri, spectaculoase cer. c .............. ,™.
. Izblndă tcoretleS. Răspun- sporire corespunzătoare a In Jurul lor voaapăroa mări altfel, e grei 

■“ 1 ‘ complexe agro-uidiutrlolo, domeniu în
apa dasallnlzata fiind folo
sită pentru irigații, iar e- ___
norgta electrică va pune fn Uzările lor In Industrie, 
mișcare utilajele fabricilor grirultură medicină. Ai 
producătoare .4|de Ingrășă- ' 1 .. . . i. . j

M!

O manifestă polivalență tematică 
o eflorescenta de netăgăduit a genu
rilor : lirică proză teatru, memoriu 
de campanie, scenariu de film, nă
zuind In ansamblu aceeași generoasă 
cuprindere a Istoriei trecute șl pre
zente a potrieL slnt caracteristic! de
finitorii ale colecției „Columna" 
(publicata sub auspiciile „Editurii mi
litare0), colecție care Împlinește zece 
ani de apariție.

Deceniu! de existenta ol „Colum
ne!0 — inmfinunchlrtd 1(M titluri In 
1 53S 527 exemplare — impune, cre
dem, pa lingă analiza volumelor Izo
late. șl oonfnmtarea Intențiilor edi
torilor raj realizările lor, reliefarea 
principiilor șl criteriilor ce guver
nează aparițiile, sesizarea tncon- 
secvențelor care l-au punctat pe 
alocuri evoluțlă Destinată în
deosebi tineretului ostășesc. „Co
lumna" cultivă o literatură cu un 
pronunțat mesaj educativ, cărțile În
sumate sub blazonul ei lncerdnd in 
genere să evite tonul direct mornli- 
zant. didacticismul, obiectivul funda
mental. cu consecventă urmărit fiind 
asigurarea unul tonus artistic rit mal 
ridicat.
^ezlderatuJ cardinal al editorilor 

este unul de natură ediicnilvâ : nă
zuind să modeleze convingeri, etice, 
să înriurească decisiv conștiințe, căr
țile publicate In „Co-lumna0 consti
tui© un Instrument Important In rea
lizarea educației comuniste a ostași
lor. In culîlvaroa ©entlmentulul res
ponsabilității față de destinele pa- 
trieL

Volume precum : „Roșu vertical" 
de Nichita Stănescu. „Friguri" de 
Marin Preda, „l’âmîntiil cintcculul" 
de Mihu Dragomlr. „Prea mie pen
tru un război util de mare" de D. R. 
Popescu, ca să cităm numai dtava. 
converg spre albia vastă n literaturii 
autentice. Urmărind exemplul oferit 
de clasici, astfel de cărți militante, 
animate do idealurile umanista ale 
evului nostru, fertilizează zed de 
mH de conștiințe, găsesc o amplă re
zonanță In sufletul cititorilor. Ală
turi de volumele scriitorilor actuali, 
operele daalcLlor. Investite în cadrul 
,.Columne!" cu o nouă funcționali
tate, configurează un adevărat etalon 
valoric. Numele „de-aur a scripture- 
lor române0 au contribuit ta con- 
Bolldarea prestigiului colecției Indt 
este de dorit pentru viitor o ac
centuare a aportului scriitorilor re
prezentativi pentru spiritualitatea 
noastră, după cum este necesară 
apelarea mol Insistentă 1a autorii de 
relief al momentului pa care-1 tra
versăm.

Suplinind unei succinte radiografii 
titlurile înmănuncheate sub egida 
„Columnei", nu esle insă greu să se
sizăm absența unei dozări judicioase 
a Renurilor, dezechilibrul dintre oro- 
ză (In general, solid șl revelatoriu 
reprezentata) șl poezie.,Raritatea unei 
lirici j In acordurile. câreta să irupă 
vibrația densă a senUmontiiluI dvic, 
tonalitatea înalta șl patosur luptător 
oie poeziei înțelese ca mod de exis
tenta, ca tribunal, se cere învinsă 
prin selectarea mai curajoasă a unor 
poezii din opera Iul Emlnescu. Alnc- 
gandri. Cosbuc. Gogo, Arghezl, Edi
tarea în colecție a creației ctaridlor 
va trebui dublată, desigur, de tipări
rea unor volume do noezie contempo
rană. care să Impună prin calitatea 
lor artistică

Punctul de rezistență al „Colum
nei" 11 reprezintă proza, preponde
rent ilustrata prin narațiuni cu te
matică tatorică. domeniu In care va
lorificarea moștenirii clasicilor, ca șl 
apelarea la fantezia epică a unor 
scriitori contemporani, precum ■ Eu
gen Barbu, Titus Popovlci. Laurenliu 
Fulgn, Ion Lăncrănjnn, Nlcotae Tău- 
tu, s-au concretizat In cărți cu reală 
Bubstanfă problematică, apte să con
tribuie cu mijloacele artei la educa
rea patriotică a tinerel generalii.

Din multitudinea volumelor de 
proză tipărite In cadrul colecției, a- 
tențla ne-a fost atrasă de «Mie» 
„eroică"» (Jurnalul de front al Isto- 

. Ticului și criticului literar &nll 
Mânu), de „Ce as el vlu° al prozato
rului Marin Ponimbescu șl „Sinteza" 
Iul Laurențlu Fulgii, selecție deter
minată atlt de convergenta acestor 
cărți in reconslltulrco evenimentelor 
fcsurecțlei șl încleștării acerbe a ar
gatelor române In lupta cu fascis
mul, rit șl de aptitudinea comună a 
autorilor lor de a ocoli zone Inde-

lung frecventate, de a utiliza un 
limbaj ferit de patetismul emfatic șl 
pond fele cu caro ne-au obișnuit an
terior unii prozatori JnduMrtoșL

O excesivă scrupulozltata H deter
mină pe Emil Mânu fi.'i tăgăduiască 
jurnalului eău caracterul de operă li
terară. conslderlndu-1 mei degra
bă un act de devoțiune civică 
în pofida rezervelor povestito
rului. pe care lectura Ie Infirmă 
prompt, aceste file, nutrite da „seva 
crudă a faptelor" consemnate in 
„realitatea lor dialectică", nu slnt 
exterioare literaturii. Lipsa artificii
lor compoziționale, evitarea instinc
tivă a recuzitei spectaculosului se 
conjugă cu notația lapidară șl pulsul 
tensional al nara țj al. Din Insemnă-

lectica rememorărilor. De unde două 
riscuri capitale : personajele trăiesc 
exclusiv prin replică. Iar lectura de
vine excesiv de dificilă prin a- 
glomerarca și întretăierea perpetuă 
a planurilor narativa. Depășind 
insă pletora arUQclUor, descoperim 
un scriitor cu disponibilități afective 
spre tragic șl eroic, cară recurge 1a 
simbol, ta transcrierea fidelă a me
canismului gindîrll,' pentru a da sen
zația autenticității. Piesa-Dandant a 
volumului este „Ceasul v!u°, cro
chiu tipologic cure Impresionează 
prin lipsa trucajului stilistic șl 
simbolistica sobrii ; inima celor 
căzuți pentru patrie bate In Timp, 
jertfa lor se înscrie In metno-Jertfa lor se __ _ „ _______
fia veșniciei. Pleclml de ta această 
schiță, credem că autorul trebuie să 
evolueze spre o expresie mai direc
tă, spre smulgerea din amsta unul 
formalism modernist devenit adesea 
scop, nu mijloc,

„Sinteza* Iul Laurențlu Fulga are 
„teza" foarte explicit formulată la 
sflrșltui acestui roman de dimensiuni 
ttaograflce modice : „Sinteza vieții 
unul om stă In valoarea actului sin 
ulllm". Pentru autor, tema războiului 
nu este nouă, L. Fulga fiind, dimpo
trivă. un dasician ai materie!» După 
„Eroica". „Steaua bunel speranțe" 
„Alexandra șl infernul", „Sinteza" sa 
integrează unei mal demult anun
țate tetralogii dedicate ultimei con
flagrații mondiale, năzuind să sur
prindă dinamica ■ procesului de a- 
proplere da idealul comunist a unor 
conștiințe in curs de clarificare Inte
rioară

Cartea are o structură binară, olter- 
nlnd planul temporal nl prezentului 
cu Incursiunea In trecut (marcată 
grafic prin caractere cundvo). Proce
deul devine de ta primele episoade 
previzibil Scriitorul reușește să 
ipostazleze realitatea convulsionată 
n Încleștării, mișcările de falii lăun
trice. Pe linia tatii răzbesc printre 
combatanți primele ecouri din tu
multul confruntărilor de clasă : fe
bra Iminentelor prefiiceri sociale se 
reflectă In conștiințele ostașilor, de- 
termlnlnd mutații structurale de con
cepții, „Sinteza" este o pledoarie 
pentru actul eroic asumat conștient, 
lucid.

Consemnlnd aceste citeva 'volume 
din „Columna", nu putem ocoli o 
realitate. Literatura noastră contem
porană nu n dat Încă acea mare 
carte dedicată ultimului război, ace
lei dramatice Încercări cu care is
toria ne-n confruntat existența na
țională Paginile de jurnal, succinte
le crochiuri cu Intensă capacitate 
sugestivă, 'naratluniie limitate la un 
anume moment slnt totuși numai 
preludii. „Columna" nre insă meritul 
de a anticipa prin medierea acestor 
volume, foarte frunxis prezentate 
grafic^acea carte ce va>slnțgtiza1,ln 
verb .Inspirat o/clipă' de^rfifaruCieta-* 

nias-, el ■‘^lmină"‘dntrigă‘-“rtlb- evoluție! poporului nostru.' 
iditulndu-i infuzia epică șl co- —
tajul Imaginilor rezultate din dla- Ioan ADAM

Însemnări
DESPRE COLECȚIA 

„COLUMNA

rile sale datînd din perioada 8 au
gust—11 octombrie 1M4, prozatorul 
reține esențialul actelor șl refl (•cili
lor Inspirate do o etapă fundamen
tală a Istoriei noastre. înir-o sec
țiune Inițială sini derutate rapid 
secvențe din zilele premergătoare 
insurecției, restul filelor lnmănun- 
chlnd Ipostaze ale vloțli de campa
nie a autorului, fost membru al 
„Detașamentului Păullș0 șl partici
pant ta patetica rezistenta a elevilor 
celor rinei școli de ofițeri din zona 
Aradului-

aăllea „eroică"» este nu numai o 
cronlcfi a unul Individ cu existenta 
relațională, dar și un document re
velatoriu pentru crezul etic, umanist 
ol unei întregi generații de Intelec
tuali care s-a devotat unor idealuri 
pe cure le simțea și ale sale. 
Emil Mânu nu se pierde In con
fesiune Intimistă șl rilcl nu traver
sează teritorilla aride ale grandiloc
venței. în persoana naratorului 
combatant conviețuiesc temperamen
tul Ingenuu și spiritul raționalist cs 
caută necontenit oblrșla fenomenelor 
sociale, lnșirulndu-le in relații cau
zale.

SI „Ceasul vin" al prozatorului to- 
mitan Marin Porumbcscu transcrie 
in bună parte un fond autobiografic, 
deși in acest caz avem de-a face cu 
un scriitor care, refractar canoanelor 
narațiunii tradiționale, contrariază 
deliberat desfășurarea cronologică a 
evenimentelor. Iscoditor de noi mo- 
dalltațl epice, autorul vizează in ul
timă Instanță o povestire filmică, cu 
succesiuni rapide de prim-plnnuri. al- ,,
tomate cu ftardi-back-uri. Marin Po- c,*2£?fL,cnJt®,ScVj?‘
rumbescu este un narator pareîmo-

I

’/sul'a venit prompt : „Nici
odată*. După numai patru 
ani, echipa lui Enrlco Fer
mi termina, la Chicago, 
construcția primei pile nu
cleare. După șapte ani, 
bomba atomică exploda 
deasupra Hlroshlmel, dlnd 
naștere unul coșmar care 
continuă Să blntule conști
ința omenirii. Iar In 105*1, 
In Uniunea Sovietică era 
pusă In funcțiune prima 
centrală atomoelectrică din 
lume.

Enumerarea realizărilor 
care infirmă răspunsul ci
tat ar pu tea con Urma pe 
citeva. pagini. Nu unnâ-im 
Insă să demonstrăm că 
scepticismul e Incompatibil 
cu realitatea dezvoltării 
științei. Ceea ce ne propu
nem în rindurile de față 
este prezentarea cilorva as
pecte actuale și do per- 
spedivă ale folosirii ener
giei atomice în scopuri paș
nice.

Potrivit datelor statistice, 
cererea de energie so du- 

■ blează, pe plan mondial, 
cam ta fiecare deceniu, pe
rioadă care ee va «curta 
simțitor datorită industria
lizării treptate a țărilor In 
curs de dezvoitarc. T'nlnd 
seama și de Implicațiile 
„exploziei" demografice, 
specialiștii afirmă că prin
cipalele resurse de combus
tibili clasici — cărbune, pe
trol, gaze naturala — sint 
net Inferioare necesităților 
potențiale ale omenirii, 
fiind amenințate de. epui
zare In IOD—200 de ani/ Pa 
de altă parte, exploatarea 
lor intensivă In scopuri e- 
nergetlce privează Industria 
chimică șl petrochimică do 
materia primă necesară 
produceri! de mase plasti
ce, medicamente, colorai‘.1 
ș.a. Singura soluție efi
cientă a acestor probleme 
o constituie, deocamdată, e- 
nergcllea nucleară. $1 suc
cesele înregistrate In cele 
trei decenii caro s-au scura 
do ta pila Iul Fermi ne în
dreptățesc să fim optimiști.

Cu prilejul celei de-a pa
tra conferințe Intcrnațlo- 

, nale asupra utilizării e- 
' nergloi atomlee In scopuri 

pașnica (Geneva, septem
brie 1071) au fost comu
nicate citeva cifre semnifi
cative. Dacă in 1S33 exista 
In Iunie o singură centrală 
atomoelectrică, cu o pu
tere lmtatată de 5 MW, ta ■ 
Începutul anului 1971 func
ționau 102 centrale, cu pes
te 10 0©0 MW, alte 131 fiind 
In construcție. Se poate a- 
tirma, deci, că energia nu
cleară a Intrat în circuitul 
economie mondtaL Cit des
pre perspective,' estlmațil 
prudente consideră că, in 
1080, puterea centralelor a-

/

consumulul de combustibil 
nuclear. In cadrul confe
rinței s-a arătat că teme
rile privind lipsa de mate- 
Wnlo nil ‘slnt
rile privind lipsa de mate
riale fisionabile nu slut În

de ura-: temetata. Rezervele

ANTICIPĂRI - IPOTEZE.
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© De la o singura centrala atomoelectricâ 
în anul 1955, la 102 centrale în anul 1971 
® La orizont se profilează reactoarele cu 
neutroni rapizi ® Ce perspective oferă de
salinizarea nucleară ? © Multiple aplicații 
ale izotopilor radioactivi © Fuziunea ter
monucleară controlată •- sursa de energie 

practic Inepuizabilă

zfl cu energie aparatura ști- Z 
lhțlficfi instalată pe Lună șl |

.......... . I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
l
l
I
I
| Stația acci-

nlu accesibil ta prețuri a- 
vantajoasc au ajuns, In ță
rile cure publică astfel de 
dale, ta un milion șl jumă
tate de tone, capabile să 
furnizeze o cantitate de a- 
nergle egală cu aceea data 
in ultimii cincizeci de ani 
de toate centralele termo
electrice de pe glob. Și a- 
cest calcul a fost făcut In 
funcție do posibilitățile ac
tualei generații de reactoa
re cu neutroni termici, care 
utilizează doar 7 kilograme 
de uraniu-233 dlnîr-o tonă 
de uraniu natural La ori
zont se profileoză Insă re
actoarele cu neutroni rapizi, 
care permit folosirea inte
grală a uraniului natural șl 
a unu! alt combustibil nu
clear. tortul. Glenn T. Sea- 
borg, laureat al ■Premiului 
Nobel, președintele confe
rinței, ișl exprima convin
gerea că Introducerea po 
scară Industrială a acestui 
tip de reactoare va începe 
în jurul anului 1930.

Dar energia atomică nu 
___________ are doar menirea de a pro-, 

ftdm^tric^va ““fT do ■
300 OM MW, tar către gflr- a&Mce ’' 

Fșițul secolului de 3 000 000 fește 6 uzinK ’(
MW, participarea lor ta a-

î. i-" -i>*' iăi 4 »•>.' 5

reactor
3

minte, aluminiu, fosfor, b- 
montac. Desalinizarea nu
cleară constituie singura so
luție economică șl în ceea 
ce privește viitorul aglome
rărilor urbane din anumite 
regiuni ale lumlL Se esti
mează că, In jurul anului 
SOM, In zonele arido do 
coastă, mai ales In țările In 
cura de dezvoltare, vor e- 
xlsla poște o duzină do me
tropole cu 2—7 milioane do 
locuitori, a căror aprovi
zionare cu electrtdtalc .șl 
cu apă potabilă va fi posi
bilă numai prin construirea 
unor mari uzine nudeare.

Printre primele domenii 
de utilizare pașnică a noii 
energii se numără trans
portul maritim. După spăr
gătorul de gheață „Lenln", 
au fost construite nava co- 
morctală americană „Savan
nah0, nave pceanografice In 
R.F. a Germaniei și Japo
nia. Actualmente se fac efor
turi de a se găsi mijloacele 
necesare creșterii rentablll- 
tațll propuislor nudeare, 
etudllndu-se, totodată, posi
bilitatea aplicării el Iri dero 

. . . șl ■ astronautIrita -Aceasta din
, se constru- urmă beneficiază încă dd pe 

.   dotata cu un acum da aportul Izotopilor 
cu neutroni rapizi radioactivi, care altmentea-

V 5-Î-? . ’> > »* < ’ M •’ "

i, medicina. Apa
ratele cu radiolzotopl indică 
precis calitatea obiectelor 
sudate sau turnate, măsoa
ră densitatea șl umiditatea 
solului, stabilesc cantitatea 
de zahăr șl grftșlmo din 
mlncăruri, certifică auten
ticitatea operelor do artă. 
Ele furnizează energia ne
cesară stimulatoarelor ear- 
dlace șl vor face posibilă 
funcționarea Inimilor arti
ficiale. -

Multiple aplicații oferă, 
In perspectivă, exploziile 
nucleare dirijate. Ele ar 
putea £1 folosite In mod 
rentabil pentru amenajarea 
porturilor capabHe să adă
postească navele-glgnnt 

‘ sau pentru tăierea unor tre
cători In munți. Un proiect 
american prevede construi
rea pe această cale o unui 
nl doilea canal Intre Atlan
tic șl Pacific. Specialiștii 
sovietici vizează deturnarea 
cursului unor riurl din nord 
spre sud, tn (scopul Irigării 
unor vaste zone secetoase, 
săparea unu! canal toarte 
adine Intre Pe-dora șl Vol
ga, lucrări de deblelere in 
Extremul Nord, Ei au îna
intat Agenției Internațio
nale pentru Energia Ato
mică ma! multe etudil pri
vind deschiderea unor ve
ritabile șantiere subterane. 
Do pildă, explozia unei în
cărcături de 10 de kllotone, 
la o adinelme de 1 &M ds 
metri, ar permite exploa
tarea Intensivă a unor mari 
zăcăminte do gaze naturale, 
blocate într-o,structură geo
logică complexă, S-nr ob
ține astfel un debit de 
3 0©0 000 mc po zi, fată do 
cel 25.0 000 mc extrașl as
tăzi.

Desigur, prezentarea noas
tră a omis numeroase alte 
aspecte ale folosirii energie! 
atomice in scopuri pașnice. 
Șl să nu uităm că In marile 
laboratoare ale lumii se 
desfășoară febril Investiga
țiile privind realizarea fu
ziunii termonucleare, sursă 
de energie practic Inepui
zabilă, de vreme ce carbu
rantul necesar, deuteriui, 
poate fl extras In cantități 
nelimitate din apa măritor 
șl oceanelor globului. E a- 
devărat că academicianul 
sovietic L. A. Arțimovid 
declară: „Cercetările pri
vind fuziunea controlată 
slnt cam ta fel de avansata 
precum era nștronautlca In I 
vremea lui Ttolkovski". Dar 
dt de muiy erau cel care 
credeau, pe atunci, dl du- I 
pă numai dtava decenii 
Omul va pune piciorul pa 
Lună șl !ș! va trimite solii 
spre* Vepusfi Morte, Jupiter,,,,^ 
și dincolo de granițele sls- 
temuîul eoiarî • .......

Ion HOBANÂ

BOIWM FILM prezintă la cinematograful „Capitol" din București

IP I R O S M A N îl"
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Aflat In urmă cu un an In 
localitatea Baia de Aramă, conf. 
unlv. dr. Ion Pătrașeu, de Ia U- 
nlversltatca din Craiova, a au
zit de existenta unu! document 
vechi de sule do ani, păstrat de 
o bătrlnă In vlrstâ de peste BO 
de ani. Cercetătorul 1-u acordat 
de ta început atenția cuvenită 
ȘI foarte curlnd după a- 
ceea avea să constate că do
cumentul este. Intr-adevăr, de 
mare valoare. Scris-in slava ve
che, pe pergament, cu cerneală 
roșie șl neagră, el esle emanat 
din cancelaria domnească a lui 
Radu cel Frumos In anul 1*172 
și se referă la confirmarea u- 
nor proprietăți mehedințene. 
Păstrat Intr-o stare deosebit de

■ bună, documentul în care, prin
tre altele, sînt menționate nu
mele membrilor divanului șl 
alo unor localități existente șl 
In prezent — Gloaova, Cleș- 
neștl, Luturoasa și altele — 
este unul dintre puținele acte 
din perioada respectivă desoo- ' 
perite plnă in prezent

dentelor ?
In cursul anului 1&71 — după 

cum rezultă din datele exis
tenta la Procuratura locală 
Brăila — in incinta stației 
C.F.li. din localitate i-au înre
gistrat nu mai puțin de 17 acci
dente mortale provocate de tre
nuri. In majoritatea cazurilor, 
vinovă/ta aparține, după cum 
s-a stabilit, tocmai ceutr ce nu 
au mal ajuns acolo unde șl-au 
propus. Cauzele : neatenție la 
traversarea liniilor ferate, tre
cerea prin locuri nepermise, 
coborlrca sau urcarea din fugă, 
in tren. Folosim prilejul pentru 
a trage cucenltul semnal de a- 
larmă care ,sperăm, va fi re
cepționat allt de călători, di fi 
da factorii de resort de care 
depinde evitarea acestor tragice 
accidente.

După „per
formanță"

La prima vedere, Zslgmond 
Gâza,, PăU Bdta, șl Kovacs An- ,1 „tid r. .„UI

O producție a studiourilor sovietice. ReglaO producfle a studiourilor sovietice. Regla : 
David Abașldze, Zurab Kaplaidze, Teimuraz 

111 șl operei pictorului naiv
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fe

Gheorghl Șcnglielaia. Cu : Avtandil Varazl, 
Beridze, Boris Țlpurln. Un film dedicat vle-David Abașldze, Zurab Kapialdze, Teimuraz Beridze, Boris Țlpurla. Un HI 

|9t și operei pictorului naiv gruzin Niko Plrosmanațvlll.
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NU COPILUL 
TREBUIA

ÎNȚĂRCAT...

nel Popescu nu a fost re
zolvați.

— Nu numai copilul tre
buia înțărcat L.

Hîculescu^Basu
George Nlculescu-Basu — de la a 

cărui nașicre se împlinesc astăzi SO 
de ani — rămlne una din marile fl-

— când scopul final al artistului tre
buie să fie conturarea șl evidenție
rea cu limpezimea cristalină a riu-

* Ecaterina Popescu, Inaln- 
I te Se a intra In concediu de
> maternitate, era secretară- 
( dactilografă la S.M.A. Bi- 
( beștl-Gorj.
. — Foarte bine, și 7

— A devenii mamă pen
tru a treia oară.

1 - Multe felicitări, șl 7
* — Și S.M.A.-U1 Bibașll
> t-a desfăcut contractul de
* muncă.
* — Legea opune că nu e
* legal să desfaci contractul 
’ de muncă In perioada con

cediului de... Aia mlcu' a 
stat liniștit In scutecele iul,

. n-a luat atitudine 7

. Ș.M.A. șl-a dat seama că 
( a făcut o Ilegalitate și a re- 
) venit asupra botărlrlL l-a 
( desfăcut contractul o dată 
. cu expirarea concediului.
, — Am întrebat dacă
> noul-născut n-a țipat
> — A țipat și a trebuit 
( să-l schimbe scutecele dnd
> s-a revenit și asupra acestei
> hoîărlrl. I s-n propus să
> p-Imea.«ta transfer ta un alt
> S.M.A. care este ta vreo
> Să km de domiciliul dum-
> neaeL A refuzat Are trei 
î copil, cum să facă o astfel
> de navetă 7 Șl uite că vre- 
S mea n trecut, copilul a. fost 
i înțărcat și situația Ecateri-

CHESTIA CU... 
TRESTIA

Cică In Bușteni exista un 
cartier care sa cheamă 
Trestia.

— Șl caro e chestia cu 
Trestia 7

— în cartierul acesta s-au 
ridicat vreo 18 blocuri.

— Multe înainte !
— Mulțumim, la fel, dar 
i noi altceva no ridle ta 
tmă.
— Ce 7

jez® aid șl un complex co- 
merctaL Un complex dt da 
mic, numai să fie comer
cial. Ce ziceți de povestea 
asta 7

— Că e o chestie I

PE CINE 
SA MAI ÎNTREBAM ?

— Noi, locuitorii acestui 
earlier, sin tem alergați mal 
abllir dedt caii de curse. 
Aleargă In Bușteni după un 

. kll de făină, fugi ta Buș
teni după cartofi.. Și toată 
alergătura asta pe o dis
tanță de dțivn, kilometri, 
din cauză că gospodarii 
noștri au uitat ®ă amena-

O altă sertaoare ne educa 
ta cunoștință că in cohiuna 
Movila, din județul Ialomița, 
este o școală specială, o 
școală ajutătoare. Părinții, 
radele acestor copil (scri
soarea arc 82 de semnături) 
mulțumesc pe această cale 
forurilor da resort 
grija ce o poartă 
copil șl mal alea 
condițiile exemplare 
le-au creai.

— Extslă, totuși 
dacă", nu 7

— Există. Dacă 
școli speciale I s-ar repar
tiza și un post de medic...

— Școala asta spectală 
nu are asistență medicală 7 
Este posibil așa ceva 7

— Acești .copil care tre
buie veșnic supravegheat! 
și din punct do vedere me
dical au fost dați in grija 
unei surori de ta dispensa
rul comunal. Această soră, 
'drift are timp, sa ocupă de 
școală. Așa st!nd lucrurile, 
vă rugăm din suflet Inier- 
venlți unde credeți dv. că 
trebuie intervenit. Acești 
copii au fost trimiși ta 
școala ajutătoare de niște 
unități medicale. Cine ur
mărește starea sănătății

pentru 
acestor., 
pentru?
pe care

șl un

acefflel 3

.!

ă

fiecărui elev 7 Cui să adre
săm această întrebare cu 
semnul mirării 7

SALUTĂRI DE LA 
0 PERSOANA 

CU OCHI CĂPRUI
în anul 1970, doctorul 

Mircea Ojanu Carșal 
București a făcui un 
cu O.C.LP.P.-ul.

— Ce fel da tlrg 1
— A cerut aprobare

din 
Urg

ca 
la apartamentul proprietate 
personală să I ec pună par
chet calliatea I .ți să fie 
bătut pe o dușumea oarbă. 
A mal cerut să 1 se pună 
niște plăci de faianță 
a-ntlla. Toate astea, bine
înțeles. angajlndu-re să 
plătească diferența de de
viz. A obținui aprobări, a 
alergat pe ta toți™ respon
sabilii șl plita la urmă a 
obținut șl parchet calitatea 
I, șl scindară pentru dușu
meaua oarbă, și plăci de 
faianță, a cheltuit, 
bani cu transportul 
■casă...
| — Fericit om. Șl 7 
' - Fericiți slnt alții. . 
tru că șeful de șantier a 
montat cele de mai sus, tot 
ta același bloc, dar ta alte 
apartamente, ta alț! pro
prietari care probabil...

— Adică unul aleargă și 
altul profită 7 Ce speciali
tate are medicul 7

— Neurolog—
— Atunci nu-i grav. Să-l 

consulte pe cei ce-a făcut

niște 
pină

„afacerea* asta șl dacă-l ' 
găsește sănătos «5-1 trans- 1 
mită salutari de la o per- i 
soană In albastru, dar cu • 
ochi căprui...

POMPIERII 
FAC CHIBRITURILE 

DE BRÂILA ?
Simon Schwartz,

Galați, cartierul Țigilna Tl, 
ne Întreabă dacă este ade
vărat ce sa aude.

pcn-

— Ce se aude 7
— Că fabrica de chibri- 1 

turl din Brăila este patro- < 
nată de pompieri 7 i

— Nu este adevărat ! , 
Zvonuri ' (

— Dacă nu aste adevărat, 
atunci de ce nu ®e aprind 
bețele, de ce măciulia de 1 
fosfor face tta 7 Categorie < 
că aici este mina pompieri- < 
lor voluntari. Numai dum- ( 
nealor au Interes că nu ta ( 
foc. Este 7 (

Te pomenești I

Nlcuffi TANASE

guri ale teatrului liric românesc, In
trat in lumea plină de transparențe 
calme și limpezim! feerice a legende
lor... Numele său ne duce cu glodul 
ta Gloi’annl Dumitrescu, George 
Foloscu, Traian Grozăvescu, Horiea 
Cristoforoanii, Jean Allusnaslu — ce 
au dat operei noastre un trecut, un 
prezent șl un viitor I

A fost înzestrat cu o voce de bas 
do-a dreptul Impresionantă, atlt prin 
calitatea excepțională a timbrului 
Eău — un fel de 
„tunet catifelat" 
— cit șl prin mă
iestria cu care in
terpreta. în cazul 
Iul se poate vorbi 
de o „poză de 
v’oce“ Intr-adevăr 
extraordinară ; de 
altfel așa se șl 
explică lunga sa 
carieră.

Un alt aspect 
al complexității 
sale artistice l-a 
constituit adân
ca sensibilitate. Era un adversar ne
împăcat al tălmăcirilor sed. abstrac
te, deoarece pentru el fenomenul ar
tei interpretative însemna a „recrea" 
compoziția respectivă, ceea ce nu 
poate fl socotit ca o denaturare a 
partiturii muzicale, el, dimpotrivă, ca 
o reliefare pregnanta a multiplelor ei 
semnlflcațlL A fost un om cult șl 
era perfect conștient că sensibilitatea 
etic In indestructibilă corelație cu 
viața spirituală a omului de arta, cu 
legile etice de întotdeauna. Cu In
tuiția. după el, se putea ajunge doar 
plnă ta un punct- Cerea clnthrețl- 
lor un repertoriu multilateral. A 
materializat crezul său. redlndu-ne 
operele .,Faust". „Bărbierul din Se
villa". „Borta Godunov". „Cavalerul , 
Rozelor", „Mireasa vlnduta". ..Poves
tirile Iul Hoffmann0 șl cite allele"!

A spulberat o nocivă prejudecată 
In virtutea căreia ar exista granițe 
ireductibile tntre cintăreU de operă 
Italiană șl clntăreți. de operă ger
mană, franceză sau rusă. Căci pen
tru el mijloacele de expresie se 
schimbau de la compozitor Ia com
pozitor. In timp ce „eternul uman°. 
Identificat pină ta sublim cu ..speci
ficul contemporan0, era .taxa de si
metrie0 in lurul căreia gravitau teh
nicile creatorilor. Ca si Enescu» nu 
putea să se entuziasmeze de efectele 
coloristlce cu scop In sine — orldl de 
atrăgătoare și pline da farmec ar fi

90 DE ANI

DE LA NAȘTEREA

ARTISTULUI

rllor de munte a vigurosului mesaj, 
cu alte cuvinte : progresul societății 
șl înălțarea spirituală a sufletului 
omenesc. Pentru George Niculescu- 
Basu opera era intli de toate o mu
zică do calitate pe un libret nobil. 
Discursul sonor determLna viziunea 
scenică șl nu invers 1 — cum greșit 
se procedează uneori, ojungindu-se 
pină ta grave denaturări ale ..muzi
calului0. cedindu-se loc unor mon
tări formaliste și superficiale. ,.O- 

pera se Învață ta 
„cabine0 — spu
nea George Nlcu- 
lescu-Bosti (deci 
presupune exce
lența corepetitori), 
— șl abia in a 
doua fază ec poa
te trece ta re
gie"... Si cită Jus
tele In acest 
punct de vedere, 
simplu, eficient, 
dar. din neferici
re. neglijat In 
unele situații I 

cult pentru clasici, 
contemporani șl In

Aveo un mare 
ffirâ a evita pe 
acest fel Interpreta profund tradiția 
de pe poziții novatoare.

George Nlculescu-Basu a fost șl 
.un autentic artlst-cetățean, a cărui 
inimă generoasă vibra in armonie cu 
semnificațiile robuste ale „evului a- 
prinx" pe care-I trăim ardent cu 
toții. Nu a admta „autonomia este
ticului", căd arta era pentru ei un 
domeniu cu 
un domeniu 
prin sunetul 
stăvilită oe 
temlc din 
atunci dnd 
Repeta adesea cuvintele Iul Tos
canini : „.^publicul poate greși, dar 
In cele din urmă nre Întotdeauna 
dreptate* I

Toate acestea ne fac să nu-1 ui
tăm..

George Nlculescu-Basu a preves
tit vrenrum unei adevărate renașteri 
a muzJclli românești, care In zilele 
noastre are profunzimea sufletelor 
umane ce se pot bucura de rodul 
muncH fecunde, a Imnurilor no!, care 
proclamă 
poporului 
sa sote do

vaste resurse educative, 
care reclădea existenta 
expresiv. O bucurlo ne- 
evldențla, emanlnd pu- 
făplura sa generoasă, 
ee apropia de public.

ital nu prezentau nici o part!-: I 
ciilar'Itate... supraitaturata. ' Șl, I ; 
totuși, tustrei au reușit o „per- 1 
formanță" neobișnuită, figurtnd ■ .

Iln același timp ta două locuri I 
da munca : Fabrica de șuruburi I 
șl Fabrica de amidon, ~ unități ‘

I........
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

vecine din orașul Tg. Secuiesc. 
Mister 7 Nu. După cum s-a do
vedit mal tirzlu, el se prezen
tau dimineața ta poarta Fabri
cii de șuruburi, pontau fișa do 
evidența, după care săreau gar- 

. dul și prestau muncă necallfi- 
c&tă ta silozurile de cartofi ale 
Fabricii de amidon. La termi
narea programului. trednd. 
bineînțeles, tot peste gardul 
dlntro cele două unități, pontau, 
In poarta fabricii de șuruburi, 
fișa de ieșire. Cum era Insă de 
așteptat, veritabila curefi de să
rit gardul a celor trei a luat 
altă întorsătură. Depistați de 
organele In drept, el „vor 
ponta0 acum In altă parte.

Firme... 
infirme

Reclama — se spune — e «u- 
fletul comerțului. Prin prirma 
acestui aforism, fiecare unitate 
ar trebui rtl tind la., firma ta. 
Ma! ales cina aceasta e ji lu
minoasă. Conducerile unor u- 
nltdțl de deservire din munici
piul Piatra Neamț, din cita se 
pare fin ncapdras sd facă ex
cepție de la această regulă. Do
vadă 7 Sumedenia de firma lu
minoase defecte, care, cu toata 
promisiunile de a fi reparate, 
conllnud de multă vreme 
Știrbească estetica orașului. O- 
ferlm, spre exemplificare, ci- 
teva mostre elocvente : din 
firma atelierului „Radio-televl- 
riune* a rămaș numai „..Mito 
tele..." (un apropo cumva ?) ; 
In loc de magazinul „Tehnico- 
medlcaf poale fl citit „Te... 
ico m...icaa, iar jucării pentru 
copii" a devenit j... rit pentru... 
ii°. Firme... infirme, care do
vedesc că retpor.tabiliialea ce
lor datori tă le tatrețlnd 
„fchloapătă". Pa dnd protezele 
necesare 1

Contra

i

i

i

I

demnitatea și perenitatea 
nostru, ca șl Inepuizabila 
viață I

Dorn POPOVICH

argumente
Nu :de mult, sub pretextul că 

o vecină — A. Porca 2 '_ 
fi bătut copilul, A. Nagy, din 
comuna Unirea (Alba), a pă
truns În curtea locuinței a- 
cesteia șl cu un bolovan, ...l-a 
fâcuț țăndări geamul de ta ușa. 
Dar acesta n-a fos: declt... sem
nalul I Pentru că după un 
scurt schimb de „amabilități" 
cu gazda, a urmat un adevărat 
„bombardament", la sfirșitul 
căruia nu mai rămăsese geam, 
ușă sau parele Int-eg. Numai 

găsit 46 dc boio- 
ițl de atacator. In- 
nu se ,va Încheia

l-ar

in casă s-au 
vani catapulta1
cldentul Insă ______
aid. Fie și numai pentru faptul 
că, după atltea „argumente0, 
vor putea fî aduse, In fața or
ganelor de resort, tot atltea™ 
conlrnnrgumente. Și toate 
fel de/. zdrobitoare.

la

Rubricd redacta’d de >
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe DAVID 
fi corespondenți „Scînleii*

X
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Consfătuire pe tema dublei subordonări

re

ia galeria

Plecarea delegației române
la Conferința

In dezbatere

n.is

114»

21. W

PROGRAMUL n

— b;

SIBIU

ALBA

*

S®.4J
H.55

19.33
29,00

i

no!, cct 
Hepor-aj 
Pir, jud.

; -ARAD:

Stanislav Torlopov, autorul u- 
dintre lucrările expuse.

*
Bucuroșii s-a semnat, slmb&tă, 

irare pe anul 1072

q Radlotelevlzlunea Română (Stu-' 
dloul .din str. Nuferilor) : Concert . 
de concerte. Dirijor : loslf Conta

U.N.C.T.A.D.

România Jn Uniunea
Gheorghe Bad.nts, și membri ai am
basadei.

a învățămîntuloi tehnic superior

îi. ta 
St .45 
22.M

18.00 .
1S.10 Film serial pentru tineret t 

„Planeta glgantllor*.
,M Farmecul operetei.

GALAȚI/.

(Agerpres)

S'Jif

lordânoscu deschide scorul

autohtone, 
se ploscazâ 
nitaiw o- 
energetlce

mlînile 
au t re
de otel, 

milion

lăraî șansele. Este meritul echipe- 
„J au Înțeles sfi se conforme ca

pa curc-1 avea

HANDBAL. — La Ploiești s-a dis
putat slmbătfl meciul retur de hand
bal dintre echipele feminine Univer
sitatea București Și S.C. Leipzig din

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stal al Republicii Socialiste România
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Ministrul afacerilor externe
al României a plecat la Moscova

Slmbătă după-amlază a plecat la 
Moscova ministrul afacerilor externa 
ol Republicii Socialista România. 
Cornellu Mănescu. pentru a semna 
Convenția cu privire In Interzicerea 
perfecționări! producției și stocării 
armelor bacteriologice (biologice) șl 
cu toxine șl la distrugerea acestora.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
erau prezenți George Macovestru, 
Îirlm-adjunct al ministrului afacerl- 
or externe, adjuncțl al ministrului, 

funcționari superiori din M.A.E.
Erau prezențj V. I. Drozdenko, am

basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

La sosirea la Moscova, tn aceeași 
zl. tovarășul Cornellu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al Republi
ci! Socialiste Romfinla. u fost Intlm- 
pinat la aeroportul Seremetlevo de 
A. A. Smirnov, adjunct a! ministru
lui afacerilor externe al U.R.S.S.. de 
directori In M.A.E. al U.R.S.S.

Au fost, de asemenea, prezențl 
ambasadorul extraordinar șl pleni
potențiar al Republicii Socialiste 

Sovietică.

Cronica zilei Excelenței Sale Domnului NICQLAE CEAUȘESCU

Slmbătă a avut loc în Capitală o 
consfătuire comună a cadrelor de 
conducere din Ministerul Educației 
șl invățămlntiilul șl Ministerul In
dustriei Construcțiilor do Mașini or
ganizată cu scopul analizări! sta
diului îndeplinirii obligațiilor ce 
decurg din dubla subordonare a îu- 
vățfimlntalul tehnic superior.

La lucrări au luat parte tovarășii 
Leonte Răutu, membru al Comi
tatului Executiv al C.C.. al P.C.R., 
vicepreședinte nl Consiliului de Mi
niștri, loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini. Mlrcea 
KBlița. ministrul educației șl tnvăță- 
mlntulul, rectori șl prorectori din 
institutele cu facultăți tehnice, șefi 
de catedră șl uiți membri al corpului 
didactic din învflțămlntul tehnic su
perior, directori generali din Minis
terul Industriei Construcțiilor do 
Mașini șl centrale Industriale, con
ducători al unor Institute de cer- 
ceiare-prolectnre, delegați al asocia
țiilor studențești.

Slmbâtă a plecat spre Santiago de 
Chila delegația Republicii Socialiste 
Romănta la eea de-a III-a sesiune a 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț șl Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), 
ale cărei lucrări vor Începe la 13 a- 
prllfe a.c., în capitala chlliană.

Delegația română este condusă de 
Nlcolaa Nlcolae, ministru secretar de

teatre

- 2®.
o Opera ■Români ; Motanul lo- 
cSltat — 11: Seară vleneză — 13^3. 
• Teatrul da opereta : Soarele 
Londrei — I0.S3; Contele de Lu
xemburg — 19.33.
e Teatral National „L L. Cara- 
gialo* (sala Comedia) : Fanny — 
1®,33: Săptâmlna patimilor — 13J0; 
Cui 1-e frleă de Virginia Woolf 7 
— IO; (sala Siudlo) : Părinții teri
bili — 1043: S4 nu-ll fad prăvălie 
cu scară — 15: Dulcea pasăre a 
Una reții — 8J
■ Teatral „Luda Sturdza Bu- 
lantlra* (sala din ba. Schitu Mâ- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
10,33; Play .Strindberg — SO; (sala 
din str. Alex. Sabla) : Vicarul — 
1M3; Spectacol da poezie șl mu
zică — sa.
a Teatral de Comedie : Dbparl|la 
Iul Galy Gay — 33.
9 Teatrul Mic : Zadarnice jocuri 

e Iubire — 10,33; Vldenlfle Iul
Scapln — 19,S5.
a Teatrul „C. 1. Nottara" (cala 
Mașheru) : Bună seara, domnule 
Wllde — 10; Adio Citările — 15,13; 
Omul care... — 19.S3: (sala Stu
dio) : Sora cea maro — 1S: Gai
țele — X0.
o Teatrul GluleșU : Comedie ea 
olteni — 15; „Eseu - ibjiS.
a Teatrul „Ton Creangă : Pinoc
chio — 10; Electra — îfl.
a Teatrul „Țăndărică* (sala din 
Calea Victoriei) : Klefănțelul cu
rios — 11; (sala din sir. Acade
mie!) : Răi șl nătărăi — ÎL
a Teatral evreiesc de stat : llara- 
șeum '73 — 11: Conatrudorul Sol- 
neas — 10,33.
• Studlou! I.A.T.C. „L L. Ora- 
giale* : Neînțelegerea — 35.
a' Teatral eatlric-murical ..C. Tă- 
nase* (sala Savoy) : Blmblrieă — 
19.33; (sala din Colea Victoriei nr. 
171): Șl femeile Joacă fotbal — 
19,30.
o Teatrul de revlslă sl comed'e 
„Ion Vosilescu" : Siciliana — 1®.33. 
o Ansamblul artistic ..Raoscdla 
Homăna* : Ghiocel— mărgăritare 
— 19.13.
a Circul ..Globus* 
rub cupolă — 19:

Partlclpanțll la consfătuire au 
nalizat acțiunile întreprinse șl 
zulîatele obținute tn conlucrarea 
dintre Industria constructoare do 
mașini șl Invflțămlntul tehnic supe
rior In activitatea de pregătire a ca
drelor. Au fost dezbătute probleme 
legate de perfecționarea procesului 
de Invățămlnt. In special a Instruirii 
practico n studenților, examlnlndu-se 
stadiul dezvoltării atellerelor-șeonlă 
îl laboratoarelor, realizate cu con-

— ...J
Ministerului Industriei 

fost 
do

șl laboratoarelor, realizate cu i 
trlbuțln, tn fonduri de Investiții 
utilaje, a ’ ‘..„U r..Z_
Construcțiilor de Mașini. Au 
dezbfilutd, de asemenea, căile 
sporire a aportului cercetării știin
țifice universitare la rezolvarea 
problemelor majore ale ramurii.

A (ost adoptat cu această ocazie 
un plan comun de măsuri în vederea 
îndeplinirii sarcinilor trasate de Co
mitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
pentru întărirea legăturii dintre tn- 
vățămlnt, cercetare șl producție.

(Agerpres)

stat la Ministerul Comerțului Exte
rior. Din delegație fac parte Nlcolno 
Ecobescu. ndjailct al ministrului afa
cerilor externe. Gheorghe, Dolgu. rec
torul Academiei de Studii Economi
ce. locțiitori al șefului delegației, 
precum și specialiști din Instituții 
centrele din tură.

(Agerpres)

MIS — »: D.W; 13,®»; rt; îe.lSg 
:j,m, flamura - s; ti.15: ujs; 
14; 18,15; 53J0.
a Decolarea i FERENTARI 
1BJ!3; 17.45; M,
a Steaua Sudului i BIJCEGI 
13,18; 10.33.
a VUța de familie s POPULAR 
13,39; 18: 1'5,15
a Sacco șl Vanzetti I BUZEgn 
13.Î3: 19: Î3.3®.
S Torentul de fler s MUNCA

: 18: 33.
a Love Story t PACEA — 11; 13,13; 
ÎS; 80.
a Tată cu de-a alia : ARTA 
15.33: 18; M.I5.
a Ultimul războinic ■ URA 
13.33: IB: M.15.
a Greșeala fatală I LA.ROMET 
1B.M: 17.30: 1B.S3.
a Waterloo ; COSMOS — 115,30: I«. 
a MLrll anului D : VTTAN - 13J0;

PROGRAMUL I

17,43: S3.

t v
8,15 Gimnastica pentru toți. 
»,S3 Cravatele roșit. Din cuprins i

Agendă pionierească o Eve
nimentul vacanței : Fesdva- 
lul <io teatru școlar e Copil 
din lumea iargă o Tolba cu 

' scrisori. Prezintă scriitorul 
Alecu Popovld • Film serial: 
„Fiul marii*. Episodul „Un 
tun senzațional*.

10,te Viața satului o Pentru ci 
' inul',1. no-am unit,

filmat la C.A.P. 
___ . Satu Mare • Des
fășurarea lucrărilor agricola 
de primăvară o Letopiseț 
contemporan Țâranca-poeia 
Emilia Ercoșan povestește 
• Muzică populară.
bă înțelegem muzica — eleiu 
de emisiuni do educație mu
zicală prezentate de Leonard 
Bernstein : „Ce este impre
sionismul 7*.

ja.M De straja patriei. 
■3.M “ —
14,03

: Planetele rid
ÎS; 1543.

cinema

Emisiune tn limba maghiară. 
Tele-sport e Handbal femi
nin ■ Universitatea București 
— Sport-C3ub Leipzig (med 
retur tn semtanalcle „Cupe! 
campionilor europeni”) o Ma
rele Premiu al Angliei la 
călărie • Fotbal : Dinamo- 
Beriln — Dl nemo- Moscova 
(repriza a II-a) în somianale- 
te „Cupe! cupelor". 
Pcs'mcrtdlun.

a Felix șl OUlIa (ambele serii) i 
PATRIA - OJO: 13; ia,K>; 30, FLO
RE ASCA - 15.23; IS.
• Program pentru copil ; DOINA
- 0: ia.13: U.K: u,c.
a Bel, puștlulo 1 i DOINA — 13.43; 
10; 18,15; ÎS.SJ.
• Evadare din Planeta maimuțe
lor t LUCEAFĂRUL - B: 11.15; 
1.3.5.D: 18; 18.30; 33,45, BUCUREȘTI
- 0; 11.15; J3.S0: 18.M; 10.43; 31.
0 Preria t FESTIVAL - 9: 11,13; 
13,33: 1®; IMS:
a Mary Poppins : SCALA — MO; 
13; 18,315; S3. FAVORIT - MJ; 
13.30: 18,30: 1».». CAPITOL — 
9.15: 1S.33: 18.13: 10.45.
a Pentru că se Iubesc î CENTRAL
- 1; 11,IB; I3.S3: 18: 18.13: 30,ZH, 
MELODIA — ®; 11,13: 13J3; 18; 
18,33: 13.43.
P Pădurea pierdută s GRIVITA — 

; 11.13: 13.S3: 18: 18.15: KJO. AU
RORA - 0: 11,15: 13.33: 13.43; 18; 
30.15.
o Incidentul i FEROVIAR — 0; 
11,13: I3JI3: 18: 18,83: 83.45. VOLGA
— 10: 13.M; 13: 17.85: M, GLORIA 
— 0; 11.15; 13.M: 10: 10.13: a.W.
a Intrarea liberă la Oficiul stării 
civile « viri'OllUL - 18: 18: w.
a Tom șl Jery — 18: lă: 14,33,
Frajll Marx — axențl secrețl — 
<Î,K; 18.43. Ferițl-vă automobilul 
— 31 : CINEMATECA Linia Union), 
a Puterea șl Adevărul t LUMINA

* 13.30; IS: IMO. RAHOVA -
13.39: IB.
0 Aventuri In Ontario t PRO
GRESUL - 13 S3: 18: 30.15.
0 Adio, domnule Chips s EXCEL
SIOR - 9.30: 13: 14.13: IS.1X MO
DERN - 9: 13.SJ: IS: 1B.33.
• Facerea lumii t UNIREA — 
13.SV rt: sa.13.
0 Fericit cel care, ca UUse : TO-

S elec
țiuni din .„Soarele Londrei* 
de Florin Comișel Interpre
tează Ansamblul Teatrului 
de Opereta cUn București. In 
rolurile princip®!® ; Vail NI- 
culescu. Cleopatra Melldonea- 
nu, Valeria Radulescu, Ion 
Dacian șl Vlrgli Bolescu. Re
gla Boris Slcgărescu.
IWl de seri : „Prințesa Pău- 
nlța- (I).
Telejurnal.
Virila tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu tn unele țări din 
Africa (H).
Itapsodîe de primăvară. Cln- 
tccB șl dansuri populare In- 
lerpretate do Ionela Prodan, 
Ioana Crialea. Gheorghe Pal- 
cu. ion Lăceanu ?! o formație 
de dansuri de la ansamblul 
„Rapsodia română*.

Jt.rt Film ariJstlc : Iubire, ură. Iu
bite. O producție pentru te
leviziune realizata in anul 
JB71. în rolul principal Rayan 
O'Neil, din filmul „Love 
Story*. Premieră pe țară.

K..S3 Telejurnal.
S3.45 Campionatul mondial de ho

chei. Grupa A : - - —-
Cehoslovacia (repriza a III 
înregistrare de la Fraga.

Suedia — 
iriza a IH-a).

Uuffl Promenada duminicală.
1B.O3 Închiderea emisiunii de prfnz. 
l®.w Deschiderea emisiunii de sea

ră. Prezențe ieșene tn viața 
de concert a Capitalei. 
Agenda.
Sănlăm'na culturală 
reșieană. 
Seară de romanțe. 
D’n lumea științei.
Wm serial : „Invadatorii* 

(reluare).

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR 
DINTRE MINISTRUL MUNCH 

Șl PREȘEDINTELE COMITETULUI 
DE STAT PENTRU PROBLEMELE 

DE MUNCA Șl SALARII 
AL CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

AL U.ILS.S.

La Ministerul Muncii au luat sfîr- 
șll, slmbfită, convorbirile dintre mi
nistrul Petre Lupu șl președintele Co
mitetului de Stat pentru problemele 
de muncă șl fealarU al Consiliului da 
Miniștri al U.1LSJS., A. P. Volkov.

În timpul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietestească, s-a făcut un schimb de 
păreri privind salarizarea, organizarea 
șl normarea muncii în cele două țări.

In aceeași zl, cu prilejul vizitei In 
țara noastră a tovarășului A. P. Vol
kov. ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, V. L Drozdenko, a oferit 
un dejun. ,

Oaspeții sovietici nu făcut vizite la 
uzinele „Danubiana". c<x>!:,'oratlva a- 
gricolă de producție Otopen! șl cen
trul de ftertccîtonare a pregătirii ca
drelor de eotiducere din întreprinderi ’ - - - _s<1 pr0_

normare a
— CEPECA — Intererindii' 
blemele do organizare și 
muncit din aceste unîtățL

*
Slmbătă s-a deschis

„Orizont* din Capitală o expoziție cu 
lucrări do sculptură șl pictară reali
zate do un grup do artiști din Repu
blica Sovietică Federativă Socialista 
Rusă. Stat prezentate aproape 00 de 
creații plastice, Inspirate din viața șl 
munca constructorilor comunismului, 
din frumusețea peisajului R.S.F.S. 
Ruse.

La vernisaj au vorbit Vlrgli A.Im fi
șau, vicepreședinte al Uniunii Artlșil- 
tor Plastic! din România, V; S. Tiku- 
nov, ministru consilier al Ambasadei 
Uniunii Sovletlce^la Bucuroșii, șl pic
torul'........... “ ’
nora

înțelegerea de colaborare pe anul 1072 
Intre uniunea Scriitorilor din Repu
blica Sodalistă România șl Uniunea 
Scrii lorilor Cehi șl Uniunea Scriitori
lor Slovaci.

Sint prevăzuta vizite reciproce de 
documentare, schimburi de publicații 
șl Informații literare, traducerea și e- 
dltorea de opere aparțlnlnd patrimo
niului literar al celor doufi țări.

Documentul a fast semnat de Lau- 
rențlu Fulgn. vicepreședinte al Uniu
nii Scriitorilor din Românie, de Jan 
Kozak, președinte ad-lnterlm al Uni
unii Scriitorilor Cehi, șl de Jan So- 
lovld, secretar al Uniunii Scriitorilor 
Slovaci.

*
Cu începere din acest an, întreprin

derea de transporturi aeriene româno 
„TAROM“ va achiziționa din Uniunea 
Sovietică avioane de pasageri turbo
reactoare ,,IL-62“. Turboreactorul are 
o viteză de croazieră de &M km pe 
oră și poate transporta la bordul său 
1B0 de pasagerii

Compania română de aviație dvllă 
preconizează folosirea acestui tip de 
avion pe liniile aeriene europene Qi 
Intercontinentale.

'■
La Invitația Inspectoratului general 

de stat pentru controlul calllățîi pro
duselor, In perioada 23 martie — 8 
aprilie ne-a vizitat țara J. M. Juran, 
specialist In problemele calității din 
S.U.A. Cu acest prilej, oaspetele a 
susținut un cura șl un seminar pe 
problemele asigurării șl contVoluhil 
calității, gestlunU calității șl ale fla- 
bllltățU produselor, la care au luat 
parte directori,' lnglnerl-șefl specia
liști din centrale industriale, unități 
economice șl din Inspectoratul gene
ral de stat

Omul de știință american ■ vizitat, 
de asemenea, uzinele „Electronica’, 
din Capitală ți Combinatul de ex
ploatare șl Industrializare a lemnu
lui din Suceava, unități în care a 
acordat consultații tehnice de specia-
litale.

(Agerpres)

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:

_______ _ s ......Li
Prețuiesc mult amabilul mesaj pe care ml 1-ațl trimis la plecarea dv. 

din Republica Arabă Egipt. îmi este plăcut să subliniez că discuțiile pa 
care le-am avut au fost extrem do rodnice. Ele au scos în evidență legă
turile profunde de prietenie șl cooperare existente între țările noastre șl 

-care, sperăm, că se vor dezvolta tot mal mult, în Interesul popoarelor 
noastre șl pentru consolidarea păcii în lume.

O dată cu salutările pe care vi îe adresez, vă exprim, din toată InJmn, 
mulțumiri pentru cordialele dv. sentimente. Doresc, de asemenea, să vă 
transmit cele mal bune urări de sănătate șl fericire personală, precum șl 
pentru măreția șl prosperitatea poporului prieten român.

ANWAR EL-SADAT

TELEORMAN

Un nou cartier 
de locuințe

în orașul Alexandria prinde con
tur un nou cartier da locuirile mo
deme, situat In zona UpoarafteL 
Primele patra blocuri se află 
lntr-un stadiu avansat de construc
ție, la- la alte cinci lucrările vor în
cepe In curlnd. în aceeași zonă plnă 
la Bflrritul anului ce vor mai con
strui o creț.'i cu 100 de locuri, un In
ternat cu 300 locuri șl o centrală 
termică.

din oraș, atelierele au fost Initial 
dotate cu mesc.de lucru, strunguri, 
raboteze. freze, mașini de cusut șl 
altele. După ce au prins tainele me
seriei. elevii nu Început să se... auto- 
utlleze. El șl-au confecționat cioca
ne. suporturi pentru ferfistrale. chei 
și nlte Instrumente de lucru. în pre
zent, execută m&s'uțe. scăunele șl 
material didactic pentru grădinițele 
din oraș. Au fost Încheiate primele 
contracte cu cooperația de consum 
pentru confecționarea de «unorturi 
metalice pentru flori, cărucioare 
pentru butelii de aragaz, halate de 
protecție, fețe de mesa sl alte obiec
te de uz gospodăresc. - ,

SftClAMSTE
1 1 '■

KILOWAȚII
NOULUI CINCINAL

; Șantier pe malul 
Tir navei

, La Mediaș. Intr-o frumoasă zonă 
de po malul drept al Tirnavel. s-n 
deschis un nou șantier de muncă

1 patriotică nl tineretului. Aid se va
1 constitaJ cel mal mare complex 
I sportiv din județ. Noua șl moder- 
i na bază sportivă, alcătuită din trei 
i stadioane — „Gnz metan*. „8 Mnl" 
i șl „Sparta* — se va îmbogăți cu 

un bazin de înot acoperit și două 
ștranduri, săli de atletism, de box

' și popicârle. terenuri de tenis. 
1 baschet, volei șl altele. Pe șantier 
1 lucrează tineri din 15 IntreBrin- 
i deri ale municipiului.

'.. ’ j

fiecare pionier 
cite un pom, 

o floare"
Sub'acest titlu generic. In Întreg 

județul Arad se desfășoară o largă 
acțiune pioniereasca, în această 
..sâpiâmfnă a primflveril". zed de 
mH de pionieri șl școlar! participă 
la munca voluntar-patrlotlc-a pentru 
plantarea pomilor fructiferi, n ar
buștilor ornamentau. îngrijirea spa
țiilor verzi șl sădirea florilor. Pri
mele rezultate : elevii școlii gene
rale din Siria nu plantat 20 COT pu
teți’. Iar In orașul Nfidlac s-au plan
tat sute de pomi ornamentali și hu 
fost îngrijite perie 4 COT m p de alei 
tila parcuri #1 grSdlnl.

tori, electricieni, beto- 
nlștl, zklarl.

— Acest fapt — re
marcă maistrul Josef 
Soukup, de la noua 
termocentrală — are 
pentru noi o semnltl- 

apm w , ipi uwao- 
ta nu mimai pentru 
că umăr la umăr cu 
cei mal experimentați 
constructori se for
mează schimburile 
noastre do mllne, dar 
șl pentru că termo
centrala Pocerady a 
prins viață Intr-o pe
rioadă in care în țară 
ș-a simțit tn general

sistematizarea
comunei

La căminul cultural din comuna 
Vînțu de Jos a avut loc o mare a- 
dunare cetățenească. Scopul : dis
cutarea schiței de sistematizare a 
comunei, pentru cn locuitorii Înșiși 
&fi se pronunțe pentru alegerea cele! 
mal bune variante din cele trei 
întocmite de către prolectanți. 
Practica discutării cu cetățenii a 
problemelor majore alo comunei 
s-a dovedit șl de această dată deo
sebit do utilă. S-au făcut propu
neri și sugestii valoroase cu prl-- 
vfre la amplasarea noilor obiecti
ve sodal-cuLturaJe șl, la .folosirea 
judicioasă a terenurilor situate In 
vatra comunal. De altfel, ta jude
țul Alba, acțiunea de sistematizare 
a comunelor se află ta plină dos-' 
fășurare. Pină la' sflrșltul acestui 
an, 23 de comune vor dispune ’ 
schița de sistematizare, urmlnd 
in anul viitor această activitate 
se încheie.

h

de 
ca 
să

; VRANCEA J

Autoutilare...
școlară

in atelierele de lăcătușerte, tlm- 
plărie șl croitorie ale liceului șl șco
lilor generale din Adjud ®b lucrează 

n. Prin grija .întreprinderilor

pentru turiști
în localitatea Hanul Conachl, în

tr-un cadru natural deosebit de pi
toresc, se află lntr-un stadiu avan
sat de'consirucțJe cel mai mnre mo
tel din Județ. Noua construcție, 
avînd două nivele, va cuprinde, 
printre altele, un restaurant, o cra
mă, dtouă terase, camere de cazare 
confortabile. Noul moîel vn fi pus 
la dispoziția turiștilor in vara aces
ta! an.

ARGEȘ^

Prietenii naturii
Consiliul popular județean a adre

sat populației chemarea de a ocroti 
șl Îmbogăți resursele naturale, de 
a Înfrumuseța ■ mediul ambiant de 
muncă șl trai. Una din primele mă
suri care a șl Început să prindă vla- 

' ța : crearea unor perdele de pă
duri de proiecție din «pecii repede 
crescătoare ți rezistente la noxe In 
jurul uzinelor din Pitești. Curtea de 
Argeș șl Clmpulung. Au , fost luate 
In evidență șl spre Îngrijire monu
mente alo naturii : plante, arbori, a- 
nlmale. La case de cultură șl cămi
ne culturale ce vor organiza expu
neri. simpozioane și concursuri 
„Cine cunoaște cel mal bine tainele 
naturii’.

De trei ori distanța 
București — Fraga.... 
Dacă pe un Mlfel de 
traseu 8-ar Instala la 
flecare &0 de-metri un 
bec de 100 wați,, cu
rentul electric necesar ,_____ ___ _ ___
ar putea fl asigurai In cațle aparte ; șl aceas- 
Inlregîme de cea mal 
nouă unitate energeti
că a Cehoslovaciei 
socialiste — termo
centrala Pocerady.

S-a vorbit șl s-a&cri.s 
mult despre această 
construcție Industrială 
modernă. Prin capa
citatea sa proiecta
tă do 800 megawați, 
realizată cu ajutonil 
celor mal perfecționa
te turbine 
Pocerady 
In fruntea 
blectlvelor ----
ale țării. într-un fel, 
ea încheie salba da 
termocentrale aflate 
In Interiorul sau In 
Imediata apropiere a 
celui mol mare bazin 
carbonifer — Most — 
din subsolul căruia se 
extrag anuol pesle M 
milioane tone de căr
bune. Dacă toate ce
lelalte surse energe
tice din partea nordi
că a țârii funcționea
ză In diferite zone In
dustriale. Pocerady a 
fost plasată Intr-un 
raion „agrar" al Ce
hiei — Lony. Pesle 
clmpurile lui mănoase 
din bazinul riulul 
Ohre trec acum rețele 
de înaltă tensiune 
prin care „se varsă" 
în sLstemul energetic 
national milioane șl 
milioane de kilowați 
ore.

în decursul celor 
■'Wse ■ ani șl -jumBiate,' 
cit nu durat lucrările 
pe șantierul aceslul 
obiectiv, prin 
constructorilor 
cui 00 MCI tone 
o Jumătate ___
tone de ciment, peste 
400 vagoane de cără
midă și mari cantități 
da alte materiale. 
Șantierul care. în a- 
farti de specialist! a 
atras sute de alti oa
meni. în majoritate ti
neri. mnl ales din me
diul rural, a constituit 
pentru aceștia o veri
tabilă școală a muncit, 
n talentului creator. 
Din simpli cultivatori 
de hamei, grîu sau 
secară, eb a Izbutit să 
tacă pricepuțl mon-

CORESPON
DENTA DIN 

PRAGA

alte construcții hidro
tehnice.

Prolectanțll energe
tic tete cehoslovaci au 
predat. Intre timp, do
cumentația de bază, 
pentru alte două mari 
construcții — termo
centrala Tuslmlce 2 șl 
hidrocentrala Deinto- 
ravlce. Pe planșetele 
lor de lucru ee con
turează sl planurile 
altor unități termo și 
hidroenergetice ce vor 
fi amplasata In Cehia 
șl Slovacia.

Am redat doar d- 
teva secvențe ale In
tensei activități care 
se desfășoară fn 
Cehoslovacia sodallă- 
tă pentru dezvoltarea 
energeticii, pentru 
sporirea continuă a 
producției de energie 
electrică. In anii so
cialismului a-au obți
nut importante reali
zări In acest domeniu. 
Dacă de la vechiul 
regim s-n moștenit 
doar o putere Insta
lată de 2 5OT MW, a- 
ceasta a fost sporită 
plnă acum de 4 ori. 
Totuși, cantitatea de 
energie electrică rea
lizată In prezent nu 
poate acoperi necesi
tățile crescînde gene
rate de dezvoltarea 
continuă a Industriei, 
agriculturii, de mo
dernizarea transpor
turilor ele. Crearea 
unor noi capacități și 
mal buna folosire a 
celor aflate In func
țiune vor asigura 
condiții1 pentru crește
rea producției de e- 
nergle electrică. în 

actualului

o accentuată nevoie 
de brațe de muncă. Șl 
chiar in aceste condi
ții, constructorii șl-au 
respectat cuvintal dat: 
înainte de a păși In 
noul an. el au pus In 
funcțiune toate cele 
patru turboagregnta 
ale termocentralei.

Acum, după inaugu
rare, constructorii <to 
aici s-au despărțit. 
Mulțl dintre el șl-au 
dat Intîlnlre pe șan
tierele altor obiective 
energetice. Dar el se 
vor mnl relntltal poa
te din nou șl nici, la 
Pocerady, unde ur
mează să se mal con
struiască. în viitor, 
alte două turboagre- 
gnte, care vor ridica   —
puterea Instalată la perioada actualului 
1200.-de megawați..., .'..plan cincinal, .cu .30 la 1

Liniștea de veacuri Pr?cil£' . acc?™ *- - - - înseamnă că In 1975
Republica Socialistă 
Cehoslovacă va pro
duce 62—63 miliarde 
kWh. Iar noile unități 
care ee construiesc In 
această perioadă vor 
însuma o putere In
stalată de 3 600 MW.

Faptul că toate șan
tierele energetice sini 
considerate „impor
tante lucrări de stat" 
atestă o dată mol 
mult grija deosebită 
ce se manifestă In 
Cehoslovacia pentru 
dezvoltarea continuă a 
energeticii In pas cu 
progresul întregii țâri.

a codrilor de pe valea 
riulul Jlhlava, din 
Moravia de sud, este 
destrămată In ultima 
vreme de zumzetul 
neîncetat al motoare
lor șl de exploziile 
puternice ale dinami
tei care dislocă alinei. 
Sute de constructori 
șl utilaje grele per
fecționate se află în 
Inima munților din n- 
pronlere pentru n 
realiza obiectivele 
unuia dintre cele mal 
mari complexe hidro
energetice din Ceho
slovacia, Inglobînd hi
drocentrala Dalealce, 
două mari lacuri de 
acumulare, precum șl C; PRISACARU
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UN PAS ÎNAINTE PE DRUMUL PREGĂTIRII MECIURILOR DIN CAMPIONATUL EUROPEAN

ROMÂNIA
întîlnlrea de ieri dintre echipata 

reprezentative alo Românie] și Fran
ței a prilejuit miilor do spectatori 
și milioanelor de telespectatori să 
vadâ un jac de fotbal agreabil prin
abundența fazelor de 'la ambele 
porțl. prin tehnicitatea multora din
tre jucâtorl, cit șl prin spiritul sportiv 
în care cele două formații șl-au a-, pârei ------ .iiJMî
lorică _______
rectorului amical pe cnr«-l avea 
partida șl. în nceaslfi privință, subli
niem aportur oaspeților care au ac
ționat relativ deschis, n-au recurs 
nlc! un moment la procedeele antl- 

' jocului — deci, nici la durități — 
arătlnd astfel considerație fată de 
parteneri — jucătorii români — an
gajați In dificila; cursă din campio
natul european.

Echipa noastră! a cbilgat clar me
ciul cu 2—0 (l—0). scor realizat da 
către lordfinescu (min. 15) și Dinu 
(mln. 53). Sa poate spune efi forma
ția română — privind desfășurarea 
de ansamblu a jocului șl evoluția 
scorului — a ținut In mină frlnelo 
partidei din primul șl plnâ In ulti
mul minut. Aceasta. In pofida unor 
neajunsuri și scăderi despre caro 
vom spune mal departe dteva cu
vinte.

Oaspeții g-nu arătat a îl o echipă 
vivace și suficient de înzestrată teh
nic ca să practice un Joc toarte iute 
șl să se evidențieze In acțiunile de 
contraatac. Dintre fotbaliștii francezi 
o bună Impresie au lăsat publicului 
busureștean Lech țnr. 10). Mlehel (ur. 
8), Bosquler (nr. 5) șl Tresor (nr. 2). 
un fundaș care, datorită Intuiției ba
lonului șl tehnici] fine, n-are nevoie 
de angajări dure spre a-șl deposeda 
adversarii.

Dintre fotbaliștii români au Ju
cat foarte bine întreaga partida Ră- 
duesna, Săimăreanu, Lupescu. Du
mitru (care s-n prezentat superior 
după pauză). Iar în repriza secundă

DE FOTBAL

FRANȚA 2-0
N. lonescu șl Domlde (înlocuitorii Iul 
Deleanu, încâ nepus la punct cu 
pregătirea, șl, respectiv. M. Sandu). 
O situație aparte b avut-o Dinu care 
a tăcut multe lucruri bune (înscriind 
șl un gol frumos), dar și multe gre
șeli, reparata In ultima clipă de Ră- 
ducanu sau de... bare 1 De fapl. voi- 
blnd de neajunsurile Jocului ta apă
rare al echipei noastre trebuie să 
ne gtadlm ta primul rlnd la unele 
erori tehnico (pase la adversar, n- 
croșnjo ratata), eît mal alee tactice 
(abandonarea exagerată a zonei sale 
In care, deseori, nu s-a mal reîntors 
la timp) săvirșlte de Dinu, erori 
caro numai Intlmnlfitor n-au fost echipa șl întreg totul reprez, 
urmate de goluri, tn real, apărătorii vor îndreptăți așteptările.

teptam de la Lucescu, Dembrovschl. 
Iordânescu. Domlde «fi-și Inlcnai fl
ee pregătirea de Joc. astfel ca si a- 
tlngă rapid nivelul randamentului 
lor normal

Sperăm că victoria relativ netă ob
ținută de reprezentativa română In 
fața unei echipe similare, bine cota
tă in fotbalul european, va ti un im
bold pentru toți componențll lotului 
național la ridicarea standardului 
preparallvetor în viitoarele trei sflp- 
tflmlnl. Milioanele de suporteri 1 nl 
fotbalului romănesc au Încredere că 
echipa ,?1 întreg lotul reprezentativ le

SCRIMA. — în sala sporturilor da 
la Floreasca a luat sHrșit aseară 
turneul internațional feminin de tto- 
rctă pe echipe. ' Pe primul' loc s-a 
clasat echipa României care a învins 
cu 0—7 formația Ungariei. Echipa 
Franței n ocupat locul trei urmată de 
cea a Italiei,

Astăzi au loc întrecerile turneului 
Individual

N'ATATIE. — La bazinul acoperit 
din parcul „23 August* au continuat 
ieri întrecerile triunghiularului in
ternațional de natație. După două 
zile de concurs la masculin conduce 
echipa României cu 03 puncte, ur- 
nintâ de Franța B — 93 puncte șl 
Austria — 49 puncte. La feminin, pe 
primul loc se află Franța B cu 107 
puncte. Locurile următoare slut ocu
pate do România — 75 puncte șl Aus
tria — 48 puncte.

cadrul semifinalelor „Cupei cam
pionilor europeni’. Jucătoarele noas
tre au obținut Victoria cu scorul de 
18—15 (8—8). Pentru finală s-a ca
lifica! Insă echipa din Leipzig, invln- 
gătoftre in primul Joc cu 10—0.

POLO. — In turneul Internațional 
de polo pe apă de la Sofia echipa 
României a reușit să învingă cu sco
rul de G—4 echipa R.D. Germane. E- 
chlpa Bulgariei a întrecut cu 6—2 
echipa Greciei.

români Răducanu. Sătmăreanu (eu 
rezerva că n-a prea avut adversar 
direct) și Ltipescu au demonstrat 
formă șl activitate corespunzătoare. 
O dată cu revenirea la normal a Iul 
Deleanu șl cu remedierea lipsuri
lor la un jucător-chele cum e Dinu, 
probabil câ întreaga noastră apâra- 
re Imediată vn fi pusă la punct

Cli privește linia de mijlocași, 
Dumitru—R. Nunvelllcr, ea a fost șl 
de aslă-dată ..șira spinării* a forma
ției. A acționai relativ normal de-a 
lungul partidei, obțlnlnd momentele 
ds intensitate care nu produs at.it 
Înscrierea punctelor, cit ®i alte ritua
lii favorabile la poarta franceztlo-. 
Observații se pot aduce celor doi ju- 

. câtor) tn legătură cu aportul lor mai 
ecte.it In Jocul de apărare.

Deși am clștlgat la două goluri di
ferență. lotuși atacul echipe! noas
tre nu a satisfăcut pe deplin publi
cul. Trasor i-a pormis Iul Iordănescu 
foarte puține acțiuni valabila, tar 
Lucescu, fără a avea In față un fun
daș de o forță deosebita, n-a reali
zat nimic notabil. Tn centrul liniei, 
singurul care a Ieșit mal la lumină 
a fost Domlde. despre care credem 
Insă că are putințe mult mai mari 
dealt celo văzute Ieri po teren. As

HOCHEI. — Campionatul mondial 
de hochei pe gheață a continuat elm- 
bâtă la Fraga cu desfășurarea me
ciului dintre echipele Suediei șl Elve
ției Hocheiștli suedezi au terminat 
Învingători cu scorul de 12—1 (4—1, 
5—0. 3—0).

FOTBAL. — Peste 38 COT de 
spectatori au urmării Ieri la Brno 
meciul amical de fotbal dintre echi
pele Cehoslovaciei șl AustrleL Gaz
dele au cișilgat eu scorul de 2—0 
(2-0).

Valeria MIRONESCU *
• înainte de a pleca în turneu in 

Africa de Nord și Europa, selecțio
nata de fotbal a Perului a susținut 
un meci amical la Ciudad de Mexico 
cu reprezentativa Mexicului. Victoria 
a revenit gazdelor cu scorul da 2—1 
(0-1).

TENIS
• Apropiatele campionate Interna

ționale tie tenis ale Italiei vor reuni 
la Foro Iiollco din Roma o serie de 
Jucători valorași, In frunte cu ro
mânii Iile Năstase și Ion Tiriac, ceho
slovacul Jan Kodes. Aleksandr Me- 
treyelî (U.R.SJ5.). Lewis Hoad (Aus
tralia). De asemenea, organizatorii au 
primit confirmarea de participare a 
celor mai buni lenlsmeni francezi.

• In „Cupa Davls*, după prima zl 
a meciului de tenis caro se dispută 
la Santiago, Intre selecționatele Chila 
șl Columbiei, Jucătorii chilieni con
duc cu 2—0 (Pinto— Molina 6—4, 
0—3. fl—3 ; Cornejo—Vetasco S—3, 
0-4. 0-7).
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Un apel ia sprijlaal 
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KURT WALDHEIM despre t

LUCRĂRILE CONSMBl UNIUNII
INTERPARLAMENTARE•'i in rezolvarea unor

YAOUNDE * (Agcrpres).— Consiliul Uniunii Interparlamentare, reunit, In- 
ceplnd de la 4 aprilie, in capitala Camerunului — Yaounde — Iri continuă.. ..

Bilanțul pâcdlelilor
Preia occidentală foca bilan

țul păcălelilor de 1 aprilie. 
Pentru că obiceiul «-a răsplndit
pe plan mondial — iar recor
durile mondiale In materie se 
Itare că au fost depășite anul 
acesta. La Londra, respectabi
lul clar pTiriiet* a anunjat că 
agenția de călătorii Cook orga
nizează un tur al lumii la un 
preț foarte concenabil ; birou
rile agenției au suferit o ade
vărată invazie. La Bordeaux, 
nimeni nu a mal stai pe Mndle 
publice din parcuri squaruri 
deoarece ziarul local anunțase 
că raderea va fi taxată. La 
O.N.U., un afiș cu textul: „din 
motiva de economii slnleli ru- 
pajl să mergeți pe jos pînd Ia 
etajul 15“ a transformat publi
cul !n alpln'.fti. in timp ce lif
turile stăteau nefolosite. La 
Bangkok s-a declanșat o ade
vărată vlnâtoare prin toate ho
telurile orașului in căutarea lițLv 
Picasso, despre care un 
scria că ar fl sosit incognito, ca 
turist.

Recordurile de păcâllfi »-au 
înregistrat la Paris. în urma 
unui anunț al agenției „France- 
Intev că organizează un botez 
gratuit a! aerului la bordul unul 
avion tip „Galaxie", cel mal 
mare avion din lume, peste 
3 &M do persoane s-au adunat 
la picioarele turnului Eiffel 
unde trebuiau tă vină autobu
zele spre a-i duce la aeroportul 
Bourget. Prefectura politiei a 
trebuit să trimită importante 
forte, inclusiv 7 care motorizate 
spre a-i risipi pe creduli. De 
asemenea gărzile de la Palatul 
Eiyii'e au acut de furcă cu 
numeroșii musafiri inoplnatl, 
păcăliți de o emisiune radio 
care anunțase că palatul este 
deschis publicului spre vlxllarc.

Fficina bilanful, unele ziare 
au folosit o cerneală da tipar 
cam... amăruie la gust, tmre- 
blndu-sc dacă aceste farse nu 
au un slmbure cam trist, dacă 
nu este un fel' de cruzime să 
speculezi buna credință a unui 
nevoiaș promiflndu-i zboruri 
gratuite In acioane de lux, de- 
tarmlnlnd pensionari sau femei 
in vlrslă să bată drumurile in 
zadar.

îngrijorare legitimă. Dacă la 
anul vor apărea de I aprilie a- 
nunțurl cu privire la reînca
drarea tuturor muncitorilor con- 
cedlați. adrese ale unor birouri 
de plasare care au oferte de 
lucru pentru toți șomerii sau 
știri că a fost Înghețată crește
rea prețurilor ? Ori că Franco 
organizează alegeri democrali- 
ca'țl că N.A.T.O. își lichidează 
bazele 1

Bilanțul farselor ar putea fi 
altul. Si păcăliții se pot supăra.

Doud întrebări 
(naive)

In Irlanda -de Nord inciden
tele continuă, !n ciuda pre
zenței atit de liniștitoare, ca 
paiele sau gazul paste foc. a 
trupelor britanice sosite,; din 
neglijență, fără invitație.

Unul dintre incidentele, de o 
factură mai particulard. s-a pe
trecut acum trei zile, la Belfast.

O mare spălătorie mecanică 
din oraș, de pe Donegal Ștreet, 
a fost distrusă de o explozie.

De ce o spălătorie ? Pentru că 
patronul' avusese nefericita in
spirație să încheie un contract 
pentru spălarea uniformelor 
soldațllor britanici.

Poliția a anunțat că bomba a 
fost depusă de un membru ol 
I.R.A („armata republicană re
voluționară") cu mențiunea : 
„n-o sâ mai spdlați niciodată 
aici uniformele militare*.

In engleză există vreun pro
verb. similar cu al nostru, 
ideea că rufe de un anumit 
fel sau Intr-o anumită stare se 
spală cu discreție, numai in fa
milie ?

Si a doua întrebare: copiii 
din Anglia au avut un mare ne
caz. Au fămâș, de paști.j fără 
otid de ciocolată. La firmă Cad
bury, cea mal mare producătoa
re. s-a înregistrat un accident... 
realmente răsunător. Din cauza 
fermentării unei ciuperci, 25 
milioane de ouă de ciocolată 
au explodat în depozite.

...De aceea se auzeau, fn a- 
ceste Me, zgomote de explozii 
fi detunături de prin părțile 
respectivelor insulă?

Democrație cu 
voie de la poliție

In Columbia există norme de
mocratice pe care nimeni nu le 
pune la îndoială. Afiț de demo
cratice incit permit șl mllilan- 
ților de stingă să organizeze mi
tinguri electorale — cu aproba
rea primăriei.

Ca urmare a acestei proceduri 
deinocntice, unu! din liderii 
mișcării (ârdnești, Miguel Sua
rez, însoțit de mai multe per
soane, s-a prezentat pentru o 
astfel de aprobare, la primăria 
din Yacopl, departamentul Cun- 
dinamarca. în loc de autoriza
ția ‘ pentru miting, pblJflșHl 
le-au oferit insă țevile revolve
relor, ordonindu-la să stea ne- 
mișcațLcu fața la perele. Cul
mea coincidenței, in timp ce 
polițiștii făceau acest exercițiu 
da democrație apUcalâ, la pri
mărie a sosit un grup-comando 
al teroriștilor de extremă dreap
tă. care n-au rezistat tentației 
de a-i vedea pe milltanțU res
pectivi nenlișcați sub protecția 
poliției ți au, deschis focul asu
pra lor. Miguel Suarez a fost 
ucis, ceilalți grav răniți.

Polițiștii -tnid n-au nici o 
vină. Ei n-au tras. Cum să tm- 

cineva care vine să 
autorizație legală ? In 
există norme

;=
lucrările.
Lățind cu viatul In cadrul discuțiilor 

privind necesitatea Intensificării 
luptei pentru Încetarea cursa! înar
mărilor, MIhall Levente, președintele 
srupulul român al Uniunii Interpar
lamentare, a subliniat faptul că ncu- 

. mularea uriașelor stocuri de arme 
elaslco șl nucleare apasă ca o povară ■ 
lot mal grea asupra condițiilor de 
viață ale oamenilor, provocind ten
siuni In relațiile Internaționale șl 
constituind o amenințare gravft. Ia 
adresa civilizației șl viitorului uma
nității. Reprezentantul parlamentari
lor români a arătat că este neepșar. 
aă se acționeze cu holflrire. perseve
rență șl spirit de Inițiativă In ve
derea înfăptuiri] unei păcJ bazata nu 
pe fragilul „echilibru ai teitoril*.. ci 
pe dezarmare șl. In primul rind, pe 
Interzicerea șl distrugerea armelor 
nucleare.

Mlhnll Levente a evocat, de ase
menea. problema răspunderilor depu-7. 
latului față de alegători. Implicațiile 
acesteia pentru soarta democrației șl,' 
in general, a rolului pe care masele 
s!nt chemate să-l Joaeo In conduce
rea statelor.

Poziția parlamentarilor români în 
problemele păcii șl securității In lume 
a fost expusă de deputatul Tudor 
Drisanu. vicepreședinte al grupului 
parlamentar romăn. care a subilnlst 
Importanța așezării neabătute a rela
țiilor dintre stat® po temelia norme
lor fundamentale ale dreplulul Inter
național, pe respectarea de către 
toate țările și față de flecare In parte 
n principiilor suveranității și Inde
pendenței naționale, egalități! In 
drepturi, neamestecului In treburile 
Interne, nertrcui 
amenințarea cu

clpror. Tudor Drăganu a arătat că, In 
opinia depuințllor români, asumarea 
de către toate statele, printr-un docu
ment Internațional cu forță obligato
rie, a umor angajamente terme de 
nareeurjjere la forță șl la amenința
rea cu folosirea el, de neamestec, sub 
nici o formă șl In nici o împrejurare, 
In treburile Interne ale altor state, or 
avea efecte profund binefăcătoare 0- 
supra vieții Internaționale.

Comisia pentru studiul problemelor 
economice și socialo a Consiliului 
Uniunii Interparlamentare a adoptai. 
In aceeași zL un proiect de rezoluție 
prezentat de șeful delegației francezei 
Plcrre de Montesquieu. Documentul, 
caro va fi prezentat conferinței anu
ale a Uniunii Interparlamentare, 
convocată pentru luna septembrie Ia 
Roma, core guvernelor țărilor, prin 
Intermediul parlamentelor tor. să a- , 
dopte măsuri concrete șl eflclenlo 
pentru combaterea producției șl tra
ficului de stupefiante.

Aceeași comisie a abordat, de "ade
menea, problema „rolului parlamen
telor în apărarea drepturilor femeii 
In calitate de «alarlme jl mame".

O n'.tă comisie a Consiliului Uniunii 
Interparlamentare, care ș,e octină de 
problemele politice ale «ocurității in
ternaționale și ale dezarmării. sl-a 
încheiat lucrările, după adoptarea 
unul proiect de rezoluție nvlnd In 
bază Idesa că „dezarmarea .ar putea 
să elibereze resurse considerabile care 
ar contribui la progresul economic șl 
social șl la'mărirea capacității de a 
furniza resurse suplimentare țărilor 
In curs de dezvoltare*. Rezoluția a- 
mlnlltă cheamă parlamentele tuturor 
țărilor să-și intensifice lupta împotri
va cursei Înarmărilor.

PRAGA 8 (Agerprex). — Agenția 
C.T.K. Informează că Ludvik Svobo
da. președintele R-S. Cehoslovace, a 
primit ta Hradul din Pragn o dele
gație a Universității Caroline, condu
să de rectorul acestei instituții, pro
fesor Bedrleh Șvesika. Delegația a 
laminat președintelui texiul unul a- 
pa! adresai de Universitatea Carolina 
tuturor instituțiilor de invățămlnt din 
Europa, chemlndu-le sil sprijine 
Ideea convocării conferinței general- 
etirnpene in . ’problemele securității șl 
cooperării In tîoe! se arată că Insti
tuțiile de Invățflmlnt superior, con
trele științei ți culturii ‘ din flecare 
tară europeană nu pot rămlne In a- 
fara eforturilor menite să asigure 
M-curllatea și cooperarea pe conti
nentul nostru, cu atlt mal mult cu 
cit lor' le revine o înaltă răspundere 
In educarea tinerel generații. In a- 
slaurarea. unei vieți feririle a aces
teia intr-un cadru determinat de 
munca creatoare, pacea, progresul e- 
conomlc și social în încheierea spe- 
luluL Instituțiilor de Invățămlnt su
perior din Eurowi ic e’te adresata 
Invitația de a . lua carie la o întil- 
nlre a reprezentanților universităților 
euroncne. care ar putea aven loc inefi 
in 1972. în vederea ytnblllril contri
buției active a acestora în cauza a- 
siSurȘrli securității și cooperării In 
Europa.

Bă Kuycn și Vlnh Long. Autoritățile 
salgoneza nu impus restricții do cir
culație in timpul nopții în zona Saî- 
gon-Cholon-Gla Dinh.

în zona Platourilor înalte s-qu dat 
lupte greîo pentru aeroportul Dak 
To. precum și in Jurul ailor bazo 
saigoneze, încercuite de patrl >țL 
Forțele do eliberare au atacai, de 
asembiwiț baza aeriană de la Kon- 
turn. precum șl cea de ta Phuong 
lîoang. !n arenslă zonă, numai in in
tervalul 20 marile — *î aprilie nu fost 

din luplă I Î00 soldați inamici, 
menționează agenția de prejă „Elibe- 
răren*. Agențiile de presă relevă că. 
In ultimele zile Platourile înalte au 
constituit: principala țintă a raidu
rilor tiombardierolo- glRanl „B-52* 
alo forțelor aerleno americano cu 
baza In Tallandn.

Pe rronțul Quang Tri-IIue, forței® 
inamice, rare nu fost obligate să 
ceară întăriri, subrianllale. încearcă 
Iu' zadar să respingă forțele patrio
tice de pe malul sudic ni riulul Cuo 
Viet. In porțiunea Cam Co-Dong Hai 

După cum scria agenția Franco 

Unite au alina vineri un puhd cul
minam, avioanele de bombnrdoment 
șl vlnătoare șl bombardierele gigant 
„B-52“ efeelulnd. In 2-J de ore, EÎ2 
Si. rdspecllv. 17 raiduri In Vlo'.namul 
do sud. ,

VFriTN’AMUL DE SUD 8 (Ăaer- 
pros). -“ Forțele patriotice din Viet
namul de sud au eliberat orașul iJrtc 
Nlnh, din provincia Bipb Long, Iki- 
portant punct strategic pe șnieaai 
nr. 13, aflat la aproximativ 120 l:-n 
nord da Saigon și au Încercuit ca
pitala provinciei, orașul An Loc. A- 
gențla de presă,; Eliberarea metiți >- 
netizfl că In cursul acestor lupte for
țele armate populare de eliberare au 
scos din luptă numerojl militari Ina
mici, dlslragtnd sau enpturind vehi
cule militare ?1 aparate, de .zbor.ț'In 
cursul acelorași lupte a fost ocupată 
baza Terii Ninh și aerodromul Quan 
Lot Agenția France “Prcsse Infor
mează că șoseaua nr. 13 — care lea
gă Saîgonul de An Loc — ariosi tă
iată de patrloțl, Iar la An Loc, luptele 
se dau deja in centrul orașului.

în provincia învecinată. Tai Nlnh, 
tortele do ollborare continuă acțiu
nile împotriva detașamentelor de 
desant, caro ou tont lansate pentru 
„curățirea* plantațiilor do arbori de 
cauciuc.

în Delta MekonguIuL Ia sud-vejt 
de Saigon, forțele patriotice au lan- Prassc, acțiunile aviației Statelor 
sat o serie de atacuri Împotriva ba
zelor, aerodromurilor și 
Întărite ale Inamicului 
atacuri au fost semnalate 
cîa de coastă Vînh Binh. 
de Salgon, precum șl In

punctelor 
Asemenea 

în prnviri- 
in 100 km 
provinciile

O DECLARAȚIE DE PROTEST 
A M. A. E. AL

HANOI 8 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. transmite din Hanoi că. în 
zilele de 6 șl 7 aprilie, nave militare 
aparțlnlnd fiolei S.U.A. au bombar
dat zone populata din provincia 
Quang Binh șl zona Vlnh Llnh din 
R.D. vietnam. Artileria armatei 
populare vietnameze a ripostat cu 
vigoare, produclnd avarierea gravă 
a două nave militare ăla agresori
lor.

R. D. VIETNAM
Purtătorul do cuvlnt al Ministeru

lui Afacerilor Externe al R.D. Viet
nam a dat publicității o declarație 
de protest care copdamnă cu fer
mitate actele Imperialiștilor S.U.A., 
cere In mod hotărit încetarea ime
diata șl pentru totdeauna a tuturor 
acțiunilor care atentează la 
yeranltatca 
Vietnam.

SI
su-

Mcurltaten R.D.

Senatori americani cer reluarea de către S.IJ.A. 
a convorbirilor de la Paris

*
BERLIN 8 (Agerpres). — In comu

nicatul publicat la încheierea con
vorbirilor purtate la Berlin de Bohti- 
slav Chnoupek. ministrul de externe 
al Cehosjovnclel. cu Otto Wlnzer. mi
nistrul afacerilor externe al ft D. 
Germane, se relevă dezvoltarea cu 
succes o. relațiilor celor două părți 
In diferite domenii. Părțile au con
statat că Fi S, Cehoslovacă și FL D. 
Germană. Împreună cu. alte țări so
cialista. intenționează să acorde șl In 
viilor o Importanta atenție proble
melor securității șl colaborării euro
pene în context a fost subliniat 
faptul că ratificarea tratatelor în
cheiate de R. F. a Germaniei cu 
U.R.S.S și R. P. Polonă ar oferi pol 
poribliitațl pentru normalizarea re- 
lațlllor, șl colaborării pașnice în Eu
ropa. .

T

PARIS 8 (Agerpres). — înlr-o 
conferință de presă ținută vineri la 
Paris, secretarul general ai O.N.U., 
Kurt Waldheim, s-a referit la rolul 
Națiunilor Unite In rezolvarea mari
lor probleme internaționale (actuala, 

în ceea ce privește situația din 
Orientul Apropiat șl continuarea 
misiunii Jarring, Waldheim a de
clarat că „trebuie să ®e negocieze șl 
trebuie să se găsească o soluție 
pașnică : de aceea, l-am cerut iul 
Gunnar Jarring să-și continue mi
siunea”.

Kurt Waldheim s-a declarat în fa
voarea admiterii R.D. Germane șl a 
R. F. a Germaniei in O.N.U., Imediat 
ce va fi posibil. Acest lucru este In 
Interesul Națiunilor Unite, dar ad
miterea depinde șl do voința celor 
două state germane — a spus el.

în cadrul conferinței de presă, 
Kurt Waldheim s-a referit și la 
sltiislia din Peninsula Indochina. 
Secretarul general al O.N.U. n ară
tat. apoi, că după vizitele sale la 
Washington. Paris șl Londra el. In
tenționează, să ®e ducă la Moscova 
șl la Pekin — capitalele celorlalți 
doi membri permanent! al Consiliu
lui de , Securi lato. în legătură cu o- 

n fost Încă fixată 
menționează agenția

WASHINGTON S (Agerpres). - 
Klal mulși senatori deinocralJ, prin'

reglementare politica susceptibila sd 
pună capăt războiului din Vietnam,

Ire care Mike Mansfield, Hubert cuclnful tău. «eijotoral Hamph-
SWSfc 

cerut vineri, In Senat, ca S.u.A. s/J clatorilor americani să se întoarcă 
participe din nou la convorbirile nulM co„fsrlnte!. „Noi nu da-
cvadrl parti te de ta Parte in pro
blema vietnameză șl sa negociere o

forăm nimic președintelui 
a conchis vorbitorul.

întoarcă 
da- 

Thteu*,

CHILE

Frontul Unității Populare își reafirmă hotărîrea 
de a înfăptui programul de dezvoltare a țării 
SANTIAGO DE CHILE 8. - Co

respondentul nostru. E. Pop, trans
mite : Comitatul Politic Național al 
Frontului Upltățil Populare a dat 
publicității o declarație In ‘ legătură 
cu contextul' și motivele retragerii 
din coaliția guvernamentală a Parti
dului stlngll radicale. în ea se amin
tește că, deși Partidul stingi! radicale 
a denunțat, alături de celelalte parti
de ale Unității Po? ' 1 '
opoziției de a crea un conflict artifi
cial fn parlament. In momentul in 
rare șeful slaiuiul șl-a exercitat a- 
tribuțille sale constituționale, tormu- 
llnd vctourile. Partidul sUngll radi- . .
cale n adoptat, totuși, poziții dense- mental pentru Îndeplinirea progra- 
blte'In două probleme. Una dintre a- mulul cu care ne-am angajat In fața 
eestaa — precizează declarația — ,re poporului’.

referă la menținerea măsurilor în vi
goare față de monopoluri, plnâ. la. 
stabilirea unul nou regim pentru a- 
cestea : cealaltă — Ia menținerea 
prerogativelor Corporației pentru xl!-- 
mutarea producției C.O.FLF O.,' de a 
dezvolta, prin contracte, activitatea 
economică. In conformitate cu Intere-' 
sete naționale.

.... parii- Comitetul Politic Național al Fron-
:tățll Populare. încercarea tulul Unității Populare !»jl reafirmă.

"■ ' "" in declarație, holflrirea de a acționa
cu fermitate pentru .înfăptuirea pro
gramului său, menit sfl... stimuleze 
progresul țării. „Nu putem fl dis
puți să negociem ceea cs este funda-

BR4«,B6a*' - s 

tratatelor încheiate 
de R.F.G. cu U.R.S.S.

| Polonia
BONN 6 (Ăgerpres): — Lu!nd 

cuvlntul la o adunare electorală a 
PîSjD.G.ț dțn localitatea RastalL lan
dul Bnden-WOrltembcrg. cancelarul 
Willy Brandt și-a reafirmat convin
gerea că cele dota tratate încheiate 
de R.F.G. cu' Uniunea Sovietică șl cu 
Polonia vor fi ratificate de Bundestag. 
O majoritate considerabilă a cetățe
nilor din R.F. a Germaniei, a subli
niat el. ee pronunță In favoarea tra
tatelor. Totodată, Brandl a atras a- 
ten’la asupra consecințelor unui eșec 
ol tratatelor.

După cum menționează agenția 
T.A.S.S..’ cancelarul R.F.G. s-a pro
nunțat de ademenea, pentru normali
zarea relațiilor cu celelalte tar! socia
liste. pentru „reglementarea colaboră
rii economice cu statele Tratatului de 
la Varșovia*

După ce a criticat pozițln U.C.D.- 
U C.S. In problema tratatelor. Brandt 
a declarat că guvernul său Intenilo- 
itcuză să ontrib'.de mal activ dcelt 
oină acum l.n lichldnrco încordării, să 
contribuie la întărirea păcii.

transmit
Contract între „Navim- 

pex" și „Sudoimport". '-1 
Moscova a fost semnat vineri con
tractul intre organizația romfină de 
comerț exterior „Navlmpex* șl or
ganizația sovietică „Sudoimport". 
privind livrarea, in '-perioada - 1073— 
1975. de către partea romănă. in 
U.R.S.S.. a unul număr de 13 mo
tonave de navigație mlxlă. fiuvla- 
lo-mariHmă, flecare avlnd o capaci
tate de 5 fl®0 tone. Această nouă 
serie do nave livrate’ de Romfi.nla 
Uniunii Sovietico reprezintă o con
tinuare a tradiției schimburilor de 
mărfuri In acest domeniu; care con
stituie o Importantă componentă a co
merțului dintre cele două țâri.

Cancelarul federal al Aus
triei. Bruno Uralsky, ș!-a Încheiat 
simbăta vizita ofidală efectuată In 
Itaila, pierind spre Vlena. El a con
ferit cu președintele Giovanni Leonc, 
cu primul ralnislțu Giulio Andreotti, 
șl cu ministrul de externe. Aldo Moto. 
asupra viitoarelor relații alo Austriei 
cu Piața comună lărgită. A fost. în 
spada!, evocata posibilitatea' creării 
unei zone a liberului schimb Intre 
țările C.E.E. șl Austria. Referindu-'ta 
In cadrul ur.oj conferințe de preta, 
organizată la sflrșlțul convorbirilor 
amintite. Ia problema convocării unei 
conferințe europene asupra sweurliă- 
ții șl cooperării, cancelarul Krelsky 

'' șl-n exprimat părerea că o reunluce 
pregătitoare .va avea Ioc plrta la sfir- 
șltul acestui an.

Președinlele Algeriei, 
Houari Botimedlăne. l-a primit slm- 
bătă pe ministrul egiptean al aface
rilor externe, Murad Ghaleb, aflat

lntr-o vizită oficială la Alger. Au 
fost abordată, cu acesi prilej, pro
bleme privind relațiile din',re cele 
două țari șl actuala situație din lu
mea ' arabă.

Delegația P.C. din S.U.A., 
condusă de Gus Hali, secretar gene
ral al partidului, care a făcut o vi
zită in Cuba a părăsit Havana, pie
rind spre patrie» Delegația P.C. din ,
S. U.A. a făcut cunoștință cu practica 
construcție!-soclnliste In Cuba și 8-a 
intllnii cu conducători de partid șl 
do stat cubanezi.

Minisfrul de externe al 
Sudanului, Mansour Khaled, care 
se află Intr-o vizită oficială la Roma, 
0 jlnut o conferință de presă. Refa- 
riridu-so la Blluațla clin Orientul A- 
proplat, Khaled a subliniat necesi
tatea ca trupele Israelicne să se re
tragă din teritoriile ocupata, ca o 
condiție esențială a unei soluții a 
conflictului din această zonă. Pe da 
altă parte. Khaled a condamnat se
ver atitudinea S.U.A. In războiul din 
Vietnam. nEste un război absurd*, a 
afirmat ministru! sudanez, adăugind 
ca Statele Unite trebuie să înceteze 
acest conflict,

„Intersosmos-G". to Mn- 
formitate «1 programul de colabora
re al unor țări socialista In domeniul 
cercetarll șl folosirii spațiului cosmic 
In'1 scopuri pașnice, la 7 aprilie. In 
Uniunea Sovietică, a fort lansat sa
telitul artifacla.1 al Pămlnlului „In- 
tercosmos-S* — informează agenția
T. A.S.S. Aparatura științifică Insta
lată Ia bordul satelitului funcționea
ză normai.

YORK

• UN APEL AL PREȘEDINTELUI J. NYERERE

urma unirii cu Tonganlka. i

data —
Preaie.

ceste vizite nu 
nici o
Franco

NEW .
New York ou luat șfirșit 
celei de-a 28-a sesiuni a

irgerll la forță mu In 
t forța, avantajului re-

TANZANIA

ARGENTINA din „brățara de aur

... tea un mic negustor,
că După ce curăță locul, 

.tură ’ ‘
aici

Incidentele 
din orașul 
Mendoza

BUEN’OS AIRES 8 (Agerpres). — 
Pantru a patra zi consecutiv, orașul 
argenllnean Mendoza (care numără 
circa un sfert de milion de locuitori)

va rămîne

DAR ES SALAAM 8 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Unite Tan
zania. Julius Nyerere. a anunțat, la 
postul de radio national, că Abeld 
Kartime, primai vicepreședinte al 
Republicii, președintele Consiliului 
Revoluționar din Zanzibar, a fostRevoluționar din 'Zanzibar, a fost 
asasinau vlnerL In insuiă. In timp ca 
participa la o discuție cu activiștii, 
Partidului Atro-ShirazL relatează a- 
RențillG Reuter, France Preste șl 
Assodaled Press. Cu același prilej. 
TTiablt Kombo. secretarul general al 
Partidului Afro-Shlrazl, a fost rănit 
șl se afiă Internat in spitalul din ca
pitala Zanzibarulul. Președintele Nye- 
rere a lansat un apel către populația 
Insulei de a colabora cu pollțlt 
vederea prinderii persoanelor ca 
porllclpat la această acțiune șl

’ reușit cS fugă.
Agențiile de presă, subliniază

știrea privind moartea Iul Abald K0- 
rumc a survenit la puțin timp după 
ce guvernul din Zanzibar anunțase 
Impunerea do restricții do circulație 
In Insulă ți întreruperea legăturilor 
telefonice.' aeriene șl maritimo cu ex
teriorul.

-După cum se știe. Insula Zanzibar, 
care șl-n cucerit Independența In 
1933, face parte din Republica, Unită 
.Tanzania Inceplnd din aprilie IBM. In

*
8 (Agerpres). — La 

lucrările 
Comisiei 

O.N.U. pentru drepturile omului. Se
siunea a analizat proiectul de con
venție prezentat de U.FLSJS. In pro
blemele combaterii apartheidului și 
prolectuL protocolului la această con
venție privind lichidarea tuturor for
melor de discriminare rasială, hoîă- 
rlnd să Io supună spre aprobare 
viitoarei sesiuni, a Adunării Generale 
a O.N.U.

Sesiunea a holărit, de asemenea, 
efectuarea unei , analize a politicii șl 
practici! de discriminare rasiala In
tr-o serie de țări.

DIN LUMEA CAPITALULUI^

..Meseria e brățară
de suri" — se spune pe  ------ , -
ia noi. Nu știu dacă buldozerele — poves- uite să ușureze soarta 

și In tea un mic negustor. r~'-”~- ---------" -■
.... ....1
largă păi 
uaari de

7

i

Premierul maltez, Domi
nic MintoH, ,nch'>lnl slmbâ‘ 
tă vizita oficială tn R. P. Chineză, 
informează agenția Chino Nouă. La 
plecarea spre patrie, premierul mal
tez a fost condus de Clu En-lai, pre
mierul Consiliului do Stat al R. P. 
Chineze.

Congresul Național Pa* 
lestineuu, w <^65*^ m- 
crifrlle In capitala egipteană, a îna
intat spre studiere ojmitetulul său 
pentru problemele unității un proiect 
care prevede unificarea tuturor for
țelor militare ale rezistenței palesti
niene, sub uri comandament unificat 
— Informează agenția M.E.N.

hitr-un discurs rostit ca 
prilejul celei de-a 25-a ani
versari a întemeierii Parti
dului Baas, pre®^111161® Siriei, 
generalul Hafez Assad, a relevat 
realizările șl obiectivele activității 
acestei organizații politice,.In special 
după preluarea puterii. In țară, in 
anul 1IKI3. Totodată, șeful stolului 
sirian s-a referit la situația din O- 
rlentul Apropiat, reafirrnlnd poziția 
țării sale de respingere a planului 
privind crearea „Regalului Arab 
unii* șl sprijinul Integral acordat do 
Siria irezîstanțel palest,Inene.

.
Un avion bimotor, afjartl’ 

nlnd , forțelor aeriene britanice, s-a 
prăbușit, slmbătă, în preajma loca
lității Slena. din Italia. Avionul avea 
ia bord 22 de parașulirtl britanici, 
aflați într-o misiune de antrenamentofiliți

I*

zicala există ș. 
Franța, dar știu 
penta-u o I . “
ds meșteșugari „„__
meseria tinde să de
vină Jsapă de lemn’’, 
într-unn din ultimele 
seri, Televiziunea fran-

)--o an- _ _______ .__ _______
______ jeli ar- magazine. Cumpărăto- 
dlverse pro- rul e grăbit, nu mal 

are timp să treacă de 
...___ .... In .o prăvălie la alta,

rese. Flecare dialog se preferă supermagazl- 
maro a majorării tarifelor, pe consu- Z Încheia cu aceeași In- nul*_. 
mul de electricitate. De la izbucnirea 1 trebare a reporterului: Datorită arestul pro-

l ..Aii fi dispus . să .re-, cea accelerat, la Coiir- 
■ nunțațl Ia meserie ?*, bevote, orășel satelit 
ț Toți meseriașii, nusio- al Parisului, au dlsoă- 
t ritatea tineri, au răs- rut in ultimii douăzeci 
! pttns negativ. Dar In de an! aproximativ &M 
l ce măsură soarta pro- de mici comsrclantl.

lanlzBl greva generală de fesle! lor mal depind® Peisajul micilor orașe
încheiata vineri. Cu toate \ de el Inși?! 2 șl sate devine astfel

acestea, în semn de protest* față, de ; Pentru că — așa s-a dezolant, străzi sau
acțiunea^poliției? greva, generală1 s-a' î artitât — trei milioane cartiere întregi carta- ..

l de miri meseriași îi tă un aer pustiu. Dar ce antrenează mari șl
' comerciant! trăiesc as- pustiul ae așterne mai

tfizl In Franța sub ales In buzunarul si
spectrul falimentului, sufletul negustorilor ri
Trei milioane de oa
meni nlnt supuși unei 
presiuni constante din 
partea Industriei bu
nurilor do larg con
sum

ț
i ceză a întreprins 
l cheta printre mic

— — ----- — ...... —__ _ —..... J .V’tlzanl de diverse .
h fo-at scena unor Incidente. violente I firs'! : de la Umpleri
Intre populație șl unitățile armatei, • in brutari șl dantelă-
Izbucnile, după cum se știe, ca ur- '
maro a majorării tarifelor -* —— 
l.„:........-____
tulburărilor In, Începutul șăptamtnU 
s-nu înregistrat trei morțJ si oavie o 
sulă do răniți.- •

După cum transmite agenția Reu
ter, în cursul nopții de joi1 poliția î-a 
arestai pe principalii lideri - alndlcall. 
care au organizai greva generală de 
21 de ore. Inrtoli.. __ __ .
acestea, in semn de protest* față, de 
' ... . ■ „ 
extins. Pe slrilrilo orașului — care te' 
află. .încă de mărit sub- stare de ase
diu — au palnslaî unități aîe arma
tei șl poliției. Orașul Mie Izolat de 

-jestul țării. Iar serviciile do transport 
aerian și feroviar stnt suspendate.

Președintele Argentinei. Alețandro 
Laausso. a anunțat suspendarea, pe 
Întreg teritoriul țării, a aplicării noi
lor tarife Impuse pe consumul, de e- 
nergle electrică — informează agen
țiile France Presse șl Rente". într-o 
emisiune la posturile de radio ți te
leviziune. el a precizat că guvernul 
militar a suspendat noile Laxe rare. 
In unele cazuri, au crescut de patru 
orL pentru a studia alte modalități 
In caro ele vor fl aplicate.
-------------------------- '

treprinderi comerna- francez o adoptat o 
Io. „Mal tntli apar serie de masuri mo

mirilor comerrinuțl șl 
meseriași, prin sporl- 

vino rindul construe- rea pensiilor, reduco- 
torllor. Șl astfaL In 
mal puțin de un an. 
un magazin urlos cu 
mal multe etaje la lo
cul (și clientela) mal 
multor zeci de mici

în clădirea Bibliotecii Nafto
nale din Singapore s-a deschis 
recent o exponțle de fotogra
fii pe temele „România fn cifre 
șl imagini*, șl „București — 
capitala României".

La Budapesta s-a deschis 
s'rr.bătă cxposifla documen- 
tarfl „Construcții industriale fn 
România*, organizată de Cen
trul de documentare din cadrul 
Ministerului Cons'.rucfiitor In
dustriale. in colaborare cu 
Centrul de documentare tehnică, 
pentru construcții din Ungaria.

SlmMtă s-a deschis la MUn- 
chen cea de-a'24-a ediție a Tir- 
guiul international meșteșugă
resc, la căra participă jieșțe 
2 <C0 firme din 44 țâri, intre 
care și România. Produse cari-? 
ate de cooperativelor mește
șugărești din faza noașfrâ șlnț 
expuse Intr-un stand organizat 
de l.S.C.E.-I.C.E.C.O.O.P.

1
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I 
ț
i S.U.A. Timp da șase

hns-s!

rea unor Impozite șl 
chirii gtc. „Dar unde 
vor fl găsite cele două 
miliarde necesare fi
nanțării acefftor mă
suri — se întreba 
darul „Combat*. In 
vreme ce „Le Figaro" 
consideră că salvarea 
nu revine de fapt de- 
c!L„ celor amenințați., 
conform vechiului b- 
daglu „ajulă-te. și ce- j 
rul te va a’uta—rt .

Scepticismul cu care ' 
presa a privit aceste I 
măsuri Ilustrează e- 
sact starea de spirit I 
a micilor negustori șl ■ 
artizani, care l?l dau 
bîne seama eâ In con- | 
tinua șl inexorabila , 
goană după profituri. ‘ 
ce antrenează mari șl i 
puternice comnanil co- ’ 
mercinle șl Industriale. I 
„brățara

\

_________ _ ... de aurit, a 
artizanilor. care slrtt. meserie! va rămlr.e In 
împinși la .faliment de 
către o concurență ne- 
Jolnlă.

Ce-1 de făcut ? Tn 
ultima săptămlnă. 
Consiliul de Miniștri

„Afaceri11 cu șomeri

curlnd doar o biată a- 
mlhtire de familie.

Paul DIACONESCU
șl a marilor In-

printre cel 3 400 deCozile de șomeri In „ 
fața oficiilor brațelor muncitori concediat! de 
de muncă constituie un : . .." ■.'21
aspect cotidian ni vio- care aparține truslu- 
țll din principalele Iul „General Motors*.

Beas- 
nou.

uzina Ftigidalre*.

cehtre industriale din Acum. Henry
’ . 1 ley luerează ain

luni, Henry Beasley., Concernul l-a reanga- 
1 in yîrsta de 33.de anL Jat. Dar In ce condiții I 
! de meserie niotitor. din Mentorul a trebuit să 

orașul Davton. a stal șl
I el lă coada pe care o salariului
I vedem In fotografia de
, mal Jos. El se numără

accepte o reducere a 
’ I mi 23 de 

cenți ne oră. să renun
țe la sporul de scwn-

Paria

!
.1

i

lă;

OTSfWȘS

>4'

45 35®

pete șl să se angajeze 
că. pinii în 1075. nu va 

. formula revendicări
■ privind majorarea sa

lariului.
Statisticile oficiale 

vorbesc do 5.5 milioane 
de șomeri. Dar George 
Meany. președintele 
sindicatului A.F.L.- 
C.I.O.. declara zilele a- 

1 cestea : „Realist vor
bind, numărul șomerl-

■ lor g depășit 6 milioa
ne de oameni".

i-iJ»

Polițiști 
vină. Ei i 
puști pe 
solicite o 
Columbia 
cralice.

derno-

N. C.

București —

!J5
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