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Scrima. FLORETISTELE NOASTRE,

In Județul Mureș s-n Intensificat 
plantatul cartofilor. Numai In ulti
mele clteva zile. unitățile agricole 
au realizat aceasta lucrare pe apro
ximativ 50 in. suta din suprafețele 
dcătinnte aerate! culturi. La coope
rativa agricolă Rușli-Munțl; unitate 
situată In zona Reghinului. In plan
tatul cartofilor a participat lot sa
tul, Cooperatorii nu respectat întoc
mai regulile privind fertilizarea, 
pregătirea terenului, densitatea opti
mă de 45 OM de cuiburi la hectar etc. 
Cu tot timpul schimbător.1 zilele reci

întrebarea de mal sus 
tși avea Insă tllcul el. Răs
punsul n-a consemnat alt
ceva decit atitudinea fireas
că. modul In caro mil șl mii 
de oameni aleși In cele mei 
diverse organisme participă, 
prin activitatea lor. In

— O parte din blocuri au 
suportat primele pe costuri 
(din cotele de întreținere), 
oițele din sumele rezultate 
din penalizări — ne-a de
clarat fosta contabilă șl ac
tuală Împuternicită a ace
leiași asociații. Marla Frică,

Faptele In sine — dincolo 
de aspectul lor penaj — do
vedesc 51 înșelarea bunei 
credințe a locatarilor din 
blocurile respective. Fie c's 
au fost Induși In eroare, fie 
că. pur șl simplu, nu au a- 
vut posibilitatea să cunoas
că ce se Inllmplâ cu banii 
lor. ce deștinatle gu si de ce 
trebuie să plătească atll si 
nu atll. cetățenii care do
miciliază Ih zona Berceni 1 
î-au văzut, impuți la plată 
pentru fel de fel de cote și 
cheltuieli caro do care mal

Titus ANDREI

ce 
clnd 

nă 
că noi slnlem 

mline,

vențl de liceu, vonltl să 
lavele meseria fn uzină 
Asemenea lui Mihai Jlta- 
rlu — azi un bun alutor 
de strungar — unii au ve
nit In uzină In urma ne
reușitei la examenul dj 
admitere In facultate : Bi
ții au optat, de la IrteeouL 
pentru amfiteatrele pro
ducției. SI unii sl ceilalți 
îndrăgesc meseria, au des
coperit satisfacțiile mun
ci!. ule lucrului făcut -u 
propriile milnL

I

Excelenței Sale Domnul
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aspirațiilor tale 
aici 

N-a vrut să ie 
strungar, nici 

de locomotivă, 
l-am

Inlă. proporțiile unor ase
menea ajustări a sumelor 
plătite de locatari tint de-a 
dreptul’ Impresionante : In 
circa 3 ani, personalul teh- 
uico-admlnlstratlv (a se 
citi împuternicitul Cornelia 
Slmion, contabilele Elena 
Nedelco, Maria Prici. Eu
genia Dlaconescu șl func
ționarii lotl Pănoln si Șle- 
lania Soare) a încasat GC> 533 
lei drept., prime. Sistemul 
a funcționat șl după majo
rarea salariilor din martin 
1070, cuantumul primelor 
plătite de atunci încoace, a- 
celorașl angajați, fiind de 
aproape 23 Mo lei, remune,- 
rațle șl mal Ilegală (dacă 
se poate spune așa ceva...) 
Intruclt in cuantumul sa
lariului majorat s-au In
clus, prin efectul legii, șl 
primele respective. De 
unda proveneau aceste fon
duri este lesne de Înțeles : 
din „rotunjirea" cotelor su
portate do locatari I

— Prin popularitatea pe care a do- 
bindit-o. In acești clțivn ani.\ cam
pionatul european dă certitudinea că 
o să îndeplinească un rol tot mai Im
portant nu numai In fotbalul con
tinental d sl In cel mondial. Cred 
că nu exagerez dacă afirm că. In 
prezent, alături de campionatul mon
dial. aceasta este competiția cu ni
velul cel * mai' înalt. întrecerea cea 
mai valoroasă a reprezentativelor 
naționale. O apreciez mal mult decit 
pe oricare altă compelltle tradițio
nală de Pe oricare alt continent

Intruclt In fiecare tară există anu
mite greutăți, o anumită ..criză do 
timp" In privința activității competi- 
ționale consider posibil ca. cu 
timpul. întrecerile pentru campiona
tul european să se coreleze cu cali
ficările preliminare pentru campio
natul mondial. Adoptarea umil ase
menea regulament ar crea mal mult 
timp disponibil echipelor șl ar faci
lita dezvoltarea legăturilor tradlțio-

fost Îndreptată !n această campania 
semănatului, lucrare care a fost în
credințată color mal buni IrnctorltiL

Poposim șl ia ferma ar. 3 a coope
rativei agricole Scintela, unitate care 
an de an realizează producții de peste 
5 W0 kg porumb boaba In hectar. 
Ploua de clteva ore. dar șl aid me
canizatorii erau la cimp. Tractoriștii 
Ion Dinu șl Constantin Lascu jnsfi- 
mlnțau porumbul potrivit Indicațiilor 
din ordinul de lucru. „Am avut șl ca
zuri.' ce-I drept rare, clnd n-au fost 
respectata — ne spune inginerul Va- 
.slle Volk. jefui do fermă La pregă
tirea terenului, mecanizatorul Ion 
Baltă a grfipat 20 de ha dc-a lunguî 
direcției de semănat șl nu de-a 
curmezișul, așa cum era normat A 
trebuit să refacă lucrarea". „Nu re
cepționăm nici o suprafață necores- 
punzăloare" — Intervine inginerul Ion 
Toma. directorul S.M.A. Scintela.

încadrarea In timpul optim, calita
tea lucrărilor sini prfeocupăi “ 
stau In momentul desfată 1 
specialiștilor, a 
Județene. ..Pină la 0 an: 
Insămlnțalo S3 873 ha» di

o „surpriză**

ÎN PAGINA A II A — Actuala edific a campiona
tului european a dovedit, prin 
numărul mare de parlidpanti, că 
este o competiție prețuită Ce 
viilor li prevedeți ? Poate de
veni, cu timpul, clapă prelimi
nară de calificare, pentru 
plonatul mondial 7

„justificate", 
servtajcă cit 
coa. propria 
scăpșlă de sub control, de
venise o întreprindere mi
nată de un singur țel : a- 
ceia de o s®„. auto-premla. 
auto-umfia. auto-chlver- 
nisl în folosul eitorvd. Ce 
sa Inllmplfi dnd o astfel de 
asociație, prin comitetul 
el. chibzuiește de mintulală 
șl aprobă la nhheroalS mă
suri. planuri financiare, bi
lanțuri ș.a.maJ — se va ve
dea cil se poate de clar și 
din cele ce urmează.

... Municipiul Oradea, se
diul asociației locatarilor 
din cartierul „Piața Bucu
rești". Do cum om deschis 
vorba despre mobilul vizi
tei noastre, omul de la bl-

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

— Cum ce 1 Strungărie I 
Teoria este unul' dintre 
punctele care trebuie con
solidate pe măsura expe
rienței acumulate. Așa că..

La fel do simplu ca in 
prima sa fișă, la fel de ca
tegoric ca In a doua, deți
nătorul celor clteva re
corduri fn meserie Învață 
S-ar părea că locul sase 
nu II mulțumește.
‘Nu mă glndesc numai 
la asta: clnd învăț Indi
ferent ce. învăț să adu. nu 
să obțin cutare’ loc : asta 
vine de la sine.... sau nu 
vino! Vreau'gă învăț cit 
mal mult, pentru ca’ să

Interviu cu
dr. TERPITKO Andras

irile care 
in atenția 

organolor agricole 
,PinS la 0 aprilie au fost 

din totalul de 
1Î3 159 hn. Abia de la nceaslă ,dată 
putem spune că a Început din plin 
semănatul porumbului. Avem toate 
condițiile ca In ccl mult 10 zile bune 
<le lucru jra terminăm această lucra
re" — ne asigură, Inginerul Ion 
Avram, director general adjunct la 
Direcția generală agricolă.

Mariana BIraan a absol
vit liceul anul trecut Deși 
a obținut o medic bună, 
nu s-a prezentat la nlei o 

'facultate. In schimb o aș
tepta un examen destul de 
greu : trebuia să-i convin
gă pe cei din jur s-o pri
mească la cursurile de.ca
lificare pentru strungari.

— Unele fele ' încearcă 
meserii mal ușoare : steno
dactilografie. dactilogra- 
fie. o muncă de birou...

-■ Clnd Iți alegi o me
serie. clnd se pune proble
ma viitorului tău. nu cred 
că este cazul să le întrebi ■ 
mal greu, mal ușor. Mese
ria care-țl place, e așa cum 
e — mai grea rau mal u- 
șoară Pină la urmă, sin
gura meserie cu adevărat 
grea este aceea pe care nu 
ți-aj ales-o potrivit pregă
tirii și . 1 
Tata este macaragiu 
fn uzină " 
fncă nici 
mecanic 
nici altceva. Si nu

_.De fapt, discuția era pe 
sflrșlte. Interlocutorul nos
tru. președintele comitetu
lui asociației de locatari a 
blocului E 9 dinlr-un car
tier sudic al Capitalei, ne 
vorbise pe Îndelete despre 
activitatea asociației pe care 
o conduce, despre îndatori
rile membrilor, comitetu- 
IuL.'. tn cele din urmă, l-am 
mal pua o întrebare» O'în
trebare la care ne-a răs
puns aproape supărat, cu 
reproș fn glas :

— Cum adică, să pretind 
plată pentru mandatul pe 
rare ml l-au încredințat 
oamenii a!cginrtu-mă pre
ședinte ? Ce fel de activi
tate obștească ar mnl fl 
asta ? Statutul e clar In a- 
ceaslă privință™

Intr-adevăr, așa este. Cu 
privire la persoanele ' care 
urmează a fl remunerate. 
Statutul tip al asociației lo
catarilor prevede efi pot fl 
retribuit! doar cel rare 
exercită atribuții sau fune- 
țli de 'untură executivă r(a- 
dunarea generală a locata
rilor - - - -
nlcltul iii exercită 
țille 
unei 
angajat' 
mărul șl funcțiile persoa
nelor ce urmează să fie an
gajate sau să lucreze In 
schimbul unei Indemnizații" 
— mecanici, fochlști. Insta
latori. contabili. caslerL în
grijitori ele. — Statut, ran

......... ’....  ‘

Neglijențe inadmisibile
i iț; ; "ț‘ ri

la insămințarea

Rostim frecvent : tinerii 
sini viitorul tării. ’ Numele 
lor e sinonim cu perspec
tiva. cu Ideile cutezătoare, 
cu infuzia de energii 
proaspete — In uzine, og 
ogoare. In Institutele de 
cercetări etc. Vorbind des
pre ei Înșiși, tinerii folo
sesc optativul™

* Șl. tolușL ce tace „viito
rul" azi 7

...Motoare Diesel pentru 
tracțiunea feroviară, bo
ghiuri pentru locomotive
le electrice. Diesel-elec
trice și . Dlesel-hldraull'-e. 
turbine hidraulice sl .ge
neratori electrici pentru 
mari puteri, turbine cu 
abur, motoare electrice — 
sini doar clteva dintre pro
dusele Uzinei de ’construe.-’ 
II: de masini-Rejita Sl-it 
doar clteva dintre produ
sele care, părăsind orașul 
de ne Valea BlrzaveL poar
tă cu ele — In tară sau 
peste hotare — .mărturia 
Iscusinței sl hărniciei unui 
colectiv muncitoresc cu o 
tradiție bicentenară Iar 
statisticile consemnează : 
mnl mult de lumătaie din 
numărul \ muncitorilor In
ginerilor șl tehnicienilor 
de aici sini tineri : motoa
rele.- boahiurile sl turbi
nele sini. In bună parte, 
rodul muncii lor. O des
cindere In r.ufitlnl uman 
de la uzina, constructoare 
do mașini din Reșița esto 
Insă cu mult mal relevan
tă decit această proporție

Aid. tn secția anexă, lu
crează unul dintre cel mal 
buni tineri strungari din 
tară — deținătorul locului 
șase In concursul din 1970 
și ai locului I pe ludei In 
un concurs profusion il 
organizat in cinstea ani
versării semicentenarului 
Uniunii Tineretului Comu
nist Este uleclstul Gheor- 
ahe Dnroshy.

Ii privim fișa biografică- 
s-a născut aid. In cetatea 
otelului, are 23 de ani, 
este absolvent al școlii 
profesionale do oe lingă 
uzină: In 1937 a absolvit 
cursurile liceului seral. 
Pină aici, nimic deosebit, 
ti privim fisa de muru.11 ■ 

.tie la prima pină la ■îlțlrni 
alesă numai lucrări do orc-, 
cizle. cu un crud deosebii

DAR ES SALAAM
Afllnd cu ndtncfi durere despre moartea tragică n prim- 

vicepreședintelul Republicii Unite Tanzania, președintele 
Consiliului Revoluționar din Zanzibar șl al partidului A£ro- 
Shlrnzl, Șheltch Abcld Karurnc. adresez Excelenței Voastre și 
familiei îndoliate sincere condoleanțe, împreună cu sentimen
tele noastre de profundă compasiune.

în numele Consiliului de Stat, al guvernului, al poporului 
român și al meu exprim, și în aceste momente grele, deplina 
solidaritate cu lupta poporului tanzanlan pentru dezvoltarea 
patrlel sale, apărarea șl consolidarea independenței naționale 
împotriva Imperialismului șl colonialismului, pentru progres 
social șl colaborare Internațională

— Getax l
-Cel
— Taximetrele r
— Cum f
— Nu e tetelonul unde se pot comanda taxiuri t
— Spune dom’le o dată, ce prel„
— Aș dori o mașină.
— Dd nzimărul care-l al și zi adresa I
— S'tiji.'eu «Iau la Podul Mlhal-Vodi. daci se poate, 

că vină de la o statle oproplată.
— Ce-i ala.apropiatâ f
— De irildă. de la tivor. Ort de la Operetă.
— Știi dumneata că am mașini la Operetă... Ai fost 

dumneata acolo ji-ai căzut mașinile stlnd„. Ce tot vor
biți, ddm'te. ca să vă aflati în treabă,;.

La începu L- . 
muncitorii mal virstnld 
spuneau 2Z .... ....
schimbul lor de mfine. ii 
priveam puțin nedumeriți: 
luam lucrurile pur teore
tic. așa cum mal auzisem 
cțndvn. la școală. Nici clnd 
ne-au pus uneltele in 
mflnl n-am făcut o legătu
ră prea Ktrînsă Intre vor
bele de riemuit șl trebu
rile pe.care ni ie încre
dințau Si sincer să tiu. 
In ziua clnd am fost nu
mit Șef de tură am rămas 
de-a dreptul surprins. Am 
șl replicat : ..Bine, dar nu 
sînl pregătit pentru asa 
ceva". ..Cum r.u ești pre
gătii? Atunci clnd al învă
țat. ce si focul, nu le-ai 
pregătii 1 Atunci ■ cinci ni

ACTUALITATEA LA FOTBAL, VOLEI 
BASCHET.

(Continuare in pag. o II-a)

— Eu...
— Hal, hal, gata, n-avern noi timp de discuții™ Stai 

pe fir și-asteaptă
Aștept. De dincolo se aud mustrdrlla extrem da 

făcute unei furgonale acutată a fi hdbSucă, apoi 
pectlcă pipărată către un cIJeni nerăbdător,

—, Vezi cd-ți cine mașina nu măr uL„
— De unde vine ?

De la Obor. E bine ?
— Mai de aproape n-afi pășit ?
— Vrei de la Chirigiu ? Că au acut IR iTlmlt 

Chirigiu. Am acut una la CotTocenl șl s-a dus. De ce 
n-ai telefonat mai devreme ? Care cum că trezlff pac, 
pa(Oj mașina tă fie la «cârd

— Dacd-I pe-așa, mai bine renunț.
— lo-te-te ? Renunță I Si banii ? Că șoferul a des

chis aparatul. Banii clne-i plătește ?
— Apoi tntli trebuie să mă 1 întrebi dacă accept și 

după aceea să faci comanda...
— Ce «pui 1 Md fi Incețl acuma, r.a... Totmrdju' șo

fer, n-auzl 7 închide aparatul și rămti (n stafie, dau eu 
(rei îei pentru dumnealui, tă fie pomană de sufletu' 
tatii™ •

— Auzi, tovarășa... ,r
— Ia mai lasă-mă, știi ? la mai lăiatl-md o dată, că 

m-am «ăturat de-atltea mofturi™ Ei. drăcie I
tronc.

...încercați șl dumncauoaștrfl p dafd. stimate director 
al gospodăriei taximetrelor. Numai o dată, măcar așa, 
de curlosltnte.

■--rcf

Natalie. „TRIUNGHIULARUL0 FRAN 
TA
BUCUREȘTI

altcrnlnd cu cele calde, consiliul de 
conducere» cooperatorii nu s-au 
abătut de la ritmul stabilit Inițial, 
lermlnlnd In clteva zile plantatul 
cartofilor pe cele 40 ha planificate. 
De altfel, această tarabă" era Impu
să de umiditatea redusă In soL O 
intensă activitate am tntllnlt șl pa 
ogoarele cooperativelor narlcoje de 
in Lulerlu. Pelelea. Volvodenl. Brln- 
covenești șl altele, unde plantatul 
cartofilor s-a încheiat.

Sl In alte unități din aceeași zonă,, 
cum ar fl cooperativa agricolă din 
Frunzeal, oamenii se aflau la 
datorie, dar nu erau asigurate con
dițiile pentru efectuarea acestei lu
crări. La brigada din sătul Slnbi erau 
pregătite șl fertilizate 20 de hectare, 

‘dar nu s-a trecut la plantat nici 
măcar la ora 10 din cauză că nu 
sosiseră cartofii de «ămlnlfî (de e- 
xomplu. In ziua de S ațîrlile). La n- 
ceeașl oră inginerul unității se afla 
la sediiJl brigăzii, de unde „dirija" 
lucrările de plantat, fără să cunoască 
modul cum eu fost pregătite tere
nurile. distanta la care erau t-asate ‘ 
rlndurlle In cartofi Sl la brigadă ve
cină. din Mint Balta s-a simții llnsa 
specialistului in pregătirea terenului, 
as: mini ren materlnlulul săd’tor de 
calitate, verificarea țubarailllor ele.

In comuna Costița tini Incfl mulie 
arături nepregătite ;nen>Tv nlanlat.. 
Acest neajuns e cauzat de fanliil că 
o mare narte n tracțoaretor si utila- 
ielOȚ-iacfcsț - «cauza ,r
lipsei de carburanți, lubrifiant!' șl 
p'csc de schimb Din suprafața da 
43 ha prevăzută pentru cartofi s-n 
plantat numai 18 ha, Ln silozuri car
tofii aleși nu erau bunlt de plantat. 
Abia în ziua ctrid trebuia' să se plan
teze cartofii ne 20 hn. s-a constatat 
aeeatiă sltuatle Superficialitatea 
continuă-șl la alegerea materialului 
săd'tor. unde inire cartofii buni s-nu 
strecurat sl cei degerați. Cum sfl as- 
tenti nroduclle. dacă semeni putre
gai ? Rfi«ounderea pentru aceste 
stări de lucruri o poartă d'recfin a- 
pricoiă si IJPV.LF Tb. Mureș 
p^ncinniul beneftoinr al enrfofllnr — 
care nu a luat măsuri adecvate pen
tru resporlaren tehnologiilor acestei 
ru'tori Cu otit mal mult cu cit nse- 
meo"n fenom«rie ca e»'e crin rin fote 
Ia Cosmn. tint șl In alte locuri. La 
eonoerptivn aqrlrolS Vatăva se con- 
s'deră că orice cartof este bun pentru 
plantat.

Din constatările de pe teren rezuiîă 
că specialiștii organelor agricole 1u-

PEAKY Lorand 
corespondentul „Scinteii*

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VÂ!

LA 0 NOUĂ PERFORMANȚĂ DE PREȘ 

TIGIU.

auzit vreodată plingîn- 
du-se de ’maserta. Iul. El ă 
aprobat de la bun început 
botfiri-ea mea. Un lucra 
m-a întrebat Insă : dacă 
am de gind nu numai să 
intru, daf să șl rămln in 
uzină.

Reporterului care venea 
In uzină, prin 1934—83. n 
era recomandat, printre 
alții, un tînăr muncitor, 
proaspăt absolvent al îl- 
ceulu! seral — Constantin 
Cuparcrtcu. fn virată de 12 
de anL Ademenea lui Gh. 
Doroghv. -el învăța mai 
mult pbnti u a . puica da 
mal mult ; asemenea Ma
rianei Bîrsan. diploma de 
bacalaureat nu l-a făcut 
să umble duoă himere : 
Irolărlse să rămină In uzi
nă. și a rămas. După trei 
ani era șef de tură, după 
nlti trei ani. In bicentenarul 
uzinei, primea Medalia 
Muncii.

L-am găsit pe tlnărul 
șef de tură In millorul oa
menilor tiU. în atelier. 12 
mașini automate de dantu
rau cu comandă-proeram. 
rectificau piese Intre 239— 
5OT kg. Tolerantele do pre
lucrare ? Intre 2 sl 4 mi
croni.

— Dacă se împacă tine
rețea cu munca de condu
cere ? ne-a reluat el Între
barea. Se împacă, de 
nu ?!

de dificultate. Printre n- 
cestea — arborele de an
trenare do la pompele de 
apă — un reper din oțel 
sped a L ' foarte scump și 
foarte greu ' do executat. 
Timpii normali : două oro 
$1 lumfitate de bucată. 
„Timpii lui Doronhy" : o 
oră ti jumătate.

II întrebăm cu ce se ocu
pă In prezent. In afara o- 
relor de lucru.

' — învăț '
— Ce anume ?

timpul liber, cu pasiune-șl 
pricepere, la viața noas
tră obștească. Este atll de 
frecventă ImagLnea colul 
care, Încheind programul la 
locul do muncă, se regăsește 
pe alte coordonate’ In vre
una din activitățile obștești 
sociale. Incit b devenit., de 

, mu)L obișnuință, firească. 
Nefirească și anacronică 
este Insă mentalitatea die 
unul Ins care Înțelege 
că un mandat obștesc, o 
învestitură cu încrederea 
celor din jur se leagă de a- 
vantaje. de foloase — pa 
care nu numai că îe accep
tă.dar uneori le șl caută... 

Imaglnațl-va cli intr-o 
bună zL la ușa apartamen
tului dumneavoastră sună 
dneva. Un anumit „cine
va". nu un personaj cu to
tul necunoscut (vom vedea 
moi încolo dne ar putea CD 
Deschideți șl vă cere :

— DațJ-ml vă rog suma 
de 1 leu șl cincizeci™

— Pentru ce ?
— Așă. In contul venituri

lor personale.-
.decide docă împuter- Luna următoare, perso- 

alribu- najul revine Iarăși, reapa- 
gralult. in schimbul re după dto o lună, apoi 
Indemnizații sau ca după alto. Continuă lună de

.hotărăște nu- lună șl In anul care urmea
ză. Contul veniturilor per
sonale mal crește Intre 
timp cu 20. cu 59 de bani, 
cu 1 leu. Numai dialogului 
purtat In ușa Intredeschiiă 
nu-I garantăm auientldta- 
tca. tn .resL lucrurile arătă 
aidoma : in cazurile la care 
ne referim, „cheta", așa cum 
ne-am Imaginai mnl înainte 
a fost ceva ni.il subtilă. în
scrisă pe lisle și tabele prin 
fn~ă rea rea miel de Intrețl 
nene datorată de lorătari. f«a 
awlallâ de blocuri Berceni 
Sud 1, complex 2 din Capl-

Opt dimineața Soarele Încerca să 
străpungă ceața dtmsă care învăluia 
dmpuL Ca și in ziua precedentă, clnd 
ploi mărunte au răscolit ogoarele, 
mecanizatorii ialomlțeni au lucrat cu 
toate forțele la semănatul porumbu
lui șl pregătirea terenului.

Mecanizatorii de la secția Bucu a 
S.M.A. TăndSrei au Inafimințai pină 
acum 473 da hectare din cele G05 pla
nificate Pe o solă de 39 de hectare, 
teren pregătit „ca la carte", semăna 
tlnărul mecanizator Mlhal Stoica. „Pe 
9*1 do hectare. Incepind cu arătura și 
termlțilnd cu recoltatul, eu. sini fel" 
— jnc-a spus el. Intr-adevăr, la pre
gătirea terenului ou lucrat și alți 
tractoriști, dar sub supravegherea di
rectă a „șefului" rara, potrivit anga
jamentului. Insămlnțeazi! tot terenul 
șl răspunde; do realizarea planului do, 
producție pe întreaga ifuprăfilțfi.■ Sp- 

/ temu), care a generat, rapoț-ltirl no! 
î între mecanizatori 

dar șl do control exigent 
lucrări executate — funcționează cu 
bune rezultata In toată secția..Pirghia 
acordului global ți-a dovedit pe de
plin eficacitatea.

Do dmbălă. cooperativele din Județ 
au început să raporteze încheierea ih- 
eămlnțărllor. Prima care a terminat 
această lucrare e-ste cooperativa din 
comuna Alexandru Odoboscu. L-a 
Slobozia Nonă, după cum ne Infor
mează Inginerul-șef Nlcolae Crețu, 
maJ șlnt de-semănat 1 lO-iiertare. exact 
dt se poate lucra Intr-o zi. Avansate 
sJnt șl cooperativele agricole din Vlă- 
denl. Unirea. Luciu. Scintela. Gră
diștea. Ceațu. M. Kogălnlceanu. Cuza 
Vodă șl nlte'a. care au semănat Intre 
5» șl 1 C®9 hectare. Tn raza de acti
vitate a S.M.A Cuza Vodă au fost 
semănate cu porumb 2 HO® hn — 
50 la sută din suprafața ocupată de 
această cultură. „Am «pus-o șl la 
consfătuirea porumbului - producția 
la această cuilură depinde In foarte 
ntare măsură de calitatea lucrărilor 
executate d^ mecanizatori. îndeosebi 
de semănat".

Acesta este motivul pentru care alei, 
ca și In alte stațiuni, toată atenția a

TIRGOVTȘTE (Coresponden
ții! ...Sdnieii"’C. Soci). Cu 
mnl. puțin . dr. 1 .20,, de luni 
In urmă, pe, tncu! foț'.el bălți 
N'egrlșaara, d!n apropierea o-, 
roșului Tltii, țflildozerelo. sere-, 
perele și excavatoarele dislocau 
primii metri rubi ele pămlnt. 
conturjnd perimetrul unui nou 
obiectiv Indțjstrlaj — Fabri
ca de aparataj electric pen
tru b-ștaluțiL5'; Noul obiectiv 
Industrial, coratrufl la Titu. a 
început să producă conform ter
menului ștabiyt prin planul de 
staL Aici se vor fabrica între
rupătoare ațifomnte cu 3 șl 4 
circuite tablouri de distribuție, 
comutatoare si întrerupătoare 
de Iluminat, ilguranțe de-more 
putere, prize trifazice, blocuri 
pentru siguranțe. Iluminat, pri
ze șl sonerie etc : in total 50 
de produse F A.E.I. Titu sa
tisface, pe do o parte, ne
cesitățile economiei de apa
rate j electric de Joasă ten
siune pentfu Tririniațli Interioa
re. lor pe de altă parte atrage 
in circuitul IndnsMal productiv 
forța de? munrt existentă în' 
această zonă ? Fabrica din Titu 
dispune de hale de producție 
In suprafață de , 40 000 mp. cen-f 
trală termică, pavilioane, secții 
anexe -șl un grup social admi
nistrativ cu două niveluri. O dată 
cu Intrarea In funcțiune, fabri
că a primit ICM) de apartamente.

Noua unitate este dotată cu 
utilaje automate de înaltă, teh
nicitate care , provin din măi 
multe țări., Mașinile ti utilalele 
instalate In secția prese meca
nice tint In totalitate de fabri
cație romflnească — produse 
ale uzinelor specializate din»
Cuglr. Mediaș și Sibiu? . i
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Din nou succes 
al scrimei românești 

într-o competiție 
de prestigiu

Concursul Inter
național de floretă 
feminin, ta care au 
participai echipele 
Franței. Italiei. Un
gariei șl Romănlel, 
a fost clșllgal de 
reprezentativa țării 
noastre, ca-o repe
tă acum, ta Bucu- 

unreștl, performanța obținută cu 
an în urmă Ia Paris.

. Esto al doilea succes obținut 
acest an de floretlstele noastre 
proba pe echipe (după „Cupa Euro
pei" clștlgată In urmă cu o lună la 
Torino), lucru ce trebuie să ne tractire, 
desigur. In acest an olimpic. în am
bele cazuri, componența formației 
noastre a fost aceeași : Ileana. Gyulal, 
Ana Pascu, Olga .Szabo, Ecaterlna 
Stahl. Victoria românească In acest 
„patrulater" este cu atlt mal pre
țioasă cu dt echipele partenere au 
avut In componența lor nume cu re
zonanță șl palmares In scrima mon
dială : Marie Demallle — actuala 
campioană mondială. Brigitte Gapals- 
Dutnoni (Franța). Ildlko Boblș, Mar
tha Szflinbki. ITdlko Tordasl (Unga
ria), Antonelta Lorenzonl (Halta). 
De-n lungul întregului turneu pa e- 
chlpe — asupra cărata Insistăm I

In 
In

echipei. Tot neconcludentă apreciez. 
deocamdată, evoluția ștafetei 4X100 
liber băieți, dar de la componențll 
ei așteptăm — încă încrezători — re
zultate superioare. Ne-am propus să 
luptăm de ta egal cu garnitura mas
culină kecundă a Franței șl am reu
șit. Dar nu puteam emite pretenții’ 
In fala echipei feminine, rare re
prezintă do fapt Întreaga elită a 
Înotului francez șl rare a determi
nat victoria pe echipe a reprezen- 

, tanțllor „cocoșului" galic. Comnell- 
țla a oferit, cred, antrenorilor șl 
sportivilor suficiente elemente po 
care să-și orienteze pregătirea viitoa
re : concursurile ce urmează din 
Austria și Iugoslavia, vor trebui să 
ne edifice definitiv nsudra „poten
țialului olimpic" el înotătorilor șl 
Înotătoarelor noastre0.

Dan ILIESCU

CUPA BUCEGI"

(Prin 
In B. 
vreme

SINAIA 
telefon, de 
Radu). — O 
excelentă de pri
măvară. un soare 
orbilor șl o zăpa
dă foarte bună — 
tată condițiile deo
sebit de prielnice 
In care s-au desfă

șurat slmbătă și duminică, pe Va
lea Sclndurarilor de bc lingă cabana 

... „ ..... . Vîrful cu Dor. întrecerile celei de-a
chips — asupra cărata Instalăm In doua ediții a concursului Inlernalto- 
areste Însemnări datorită șanselor nai dotat cu „Cupa Bucegi". Pe lin-
noastre la J.O. — formația Romănlel gă schiorii Tomănl. ta start s-au a-
a avut Insă evoluții diametral opuse: “'U1 ‘ "■
de la slab (meciul cu Frânta), la 
foarte bine (meciul cu Ungaria).

Cu excepția finalului din meciul cu 
echipa Ungariei, floretlstele noastre 
nu arătat o oboseală și o stare apati
că, care nu le-a permis să aibă pros- rîtorle a schiorilor noștri, — 
pețlme, explozie în acțiuni, ușurință ctatlgal detașat primele locuri în bele 
în deplasările planșă. La acest 
capitol a „excelat" Ecnterina Stahl, 
care trece ta această oră prlntr-o 
eclipsă loială de formă. In orice caz, 
aducerea Ia același numitor valoric a 
tuturor componentelor echipei esle 
una din problemele principale pe rare 
" ' J rezolvat antrenori! echipei

liniat schior! din Cehoslovacia'. Ha
lta. Austria. Polonia șl Bulgaria — 
multi dintre ol recunoscuil pentru 
performanțele pe pian Internațional

Desigur.-'chior de la început se cu
vine n fi relevata comportarea mi- 
rîtode a schiorilor noștri, core an

FOTBAL: fl.TÂ - J
se reia

Ieri, duminică fără fotbal ; 
fără fotbal de divizia A. Prilej 
de relaxare pentru selecțlonabhl 
(victorioși sîmbălă In fala na
ționalei Franței), dur nu șl pen
tru componențll echipei repre
zentative de tinerel rare, la ora 
închiderii prime! edilii o ziaru
lui nostru, susțin meciul amical 
cu selecționata similară a Fran
ței. ta Le Hăvre.

Campionatul se reia miercuri, 
cu etapa a XX-a. sub același 
mare interes dat pe do o parte 
de duelul dintre U.T.A. șl Stea
gul roșu (brașovenii — o ade
vărată revelație pentru acest în
ceput de retur), tar pe de alta 
de „ambiția" — încă nedeclara
tă public — a echipelor bucu- 
reștene de a reveni pe poziții 
dintre cele mal avansate In cla
sament, pentru că la aceasta 
oră nu se pot lăuda deloc cu 
o situație demnă de Invldtat, 
știute fiind veleitățile Individua
te nle componenților lor. velei
tățile lor In anaamblu™

Ieri i n

(I

Așadar, miercuri după-amlază 
se vor disputa următoarele me
ciuri (Iri paranteză, rezultatele 
din toamnă) : U.T. Arad—Jiul 
Petroșani (1—I). Universitatea 
Cluj—Steagul roșu Brașov
(1—I), P.O.' Argeș—Steaua 1
(l—2). Farul Constanta—S.C.
Bacău (1—3). Universitatea Cra
iova—Dinamo (6—3). A.S.A. Tg. 
Mureș—Crișul Oradea (I—01.
Rapid București—C.F.R. Cluj 
(1-0). Petrolul Ploiești—Poli
tehnica Iași (1—0).

Nu-i lipsit de semnificație 
faptul că majoritatea membrilor 
lotului național fac parte din e-' 
chlpele ale căror poziții în'ac: 
tualul clasament slnt.. pe ta---mijloc. S3 sperăm Insă că este 
vorba doar de un lucru trecă
tor. pentru că. orice s-ar spu
ne. echipa reprezentativă nu 
poate' reprezenta fotbalul prac
ticat de echipele aflate la ju
mătatea Ierarhiei divizionare
lor A.

1. D,

le au de 
noastre.

Octaylan VI MII. A

în
de la București, 

înotătorii români s-au 
comportat mulțumitor, dar...

„triunghiularul" *,

Ieri, ta bazinul 
acoperit din narcul 
„23 August" s-a în
cheiat concursul 
„triunghiular" de 
natalîe ta care au 
participat sportivi 
din Franța. Austria 
șl Romănta. După 
3 zile do întreceri,

oficialii tiu consemnat, pe echipe, 
repetarea Ierarhiei stabilite anul 

^„trecut : 1 - Franța (Bl : 2 - 
nla : 3 - Austria.

înotătorii români au reușit citeva" 
rezultate notabile In acest concura, 
care reprezenta pențj-u el „prima ve
rificare oficială a pregătirilor cicc- 
tuaie In timpul iernii. Printre ele. 
performantele Iul Eugen Aimer. în
vingător la 1560 m llbof cu 16:59.5 
(nou record) : Mlrcea’ Hoholu la IOT m 
spate (02.3, — nou record) : Anca 
Grozs. clșllgătoare la IOT> m delfin 
(1 : G3.6 — record egalat) si ’OT m 
mixt (2 :33.5) șl n jiinloruliil D. 
Welternek (4 : M.0) In 4OT m mixt.

„Cel ce s-au nregătlt conștiincios 
au obținut satisfacții la acest prim 
test — sounen antrenorul federal 
prof. A. Urmusescu — dar am aștep
tat mnl mult ide ta unii dintre el. 
Mă refer îndeosebi ta bucureșlenll 
Lupu. Soptereanu șl Anca Georges
cu. ncoușl la punct cu pregătirea. 
Nici Slavic n-a corespuns oe deolln. 
deși participarea sa a adus puncte

patru manșe de slalom special. Este 
vorba de Dan Cristea șl Gheorghc 
Vulpe, clasați pe primele două 
tocuri atlt slmbătă. cit și dumihică 
șl do Vlrgll Brcnd. slmbălă pe lo
cul 3 șl duminică pe locul- 4. Din
tre oaspeți, doar Lufroș Pelrlk (Ceho- 
sloyacta) șl Ghcrhard Brandstetter 
(Austria) au obținut rezultate mal 
buna primul claslrtdu-so ne locul 4 
in prima zl. Iar cel de-al doilea, la 
egalitate cil Vulpe, ne locul 2—3. In 
cea de-a doua zl. ■

Dacă. ne-a plăcut evoluția băieți
lor noștri, nu același lucru II putem 
spune despre fete. Nu na așteptam, 
deș'gur. ca ele să se lupte de la e- 
gol ta egal cu schloarele oaspete, 
rare ne-au Impresionat nrin siguran
ța șl pregătirea toarte bună de care 
au dat dovadă In concurs, totuși do
ream să abordeze întrecerea cu rnai 
multă voință. Doar Ani Neagoe o 
realizat un rezultat mai bun. cîsl'- 
glnd In ceo de-a doua zl locul 3. 
Sîmbătă concursul a fost clștlgnt de 
cehoslovaca Aîenka Tușllova. tar du
minică de romnatrioatn acesteia. Ma- 

. rikn Sebeștosm. Dovedind o mare 
constantă, Dlmllrinka Dimitrova 
(Bulgaria) a venit In ambele zile de 
concurs po locul 2.

/
Seria I : Șantierele Navale Olte

nița—Metalul Tirgovîșle 2—1 ; SUIn- 
ta Bacău—Dunărea Giurgiu lami
nat) : Politehnica Galați—Portul 
Constanța 1—0 : Ceahlăul Piatra 
Neamț—Progresul București (anil
nat) : Progresul Brătta-—Chimia ta. 
Vllcea 1—0 : Metalul București— 
Sportul studențesc (aminat) : Meta
lul Plopeni—F.C. Galați 3—0 : Polona 
Clmplna—C.F.R. Pașcani 1—1.

După 19 etape. In clasament conti
nuă să conducă Sportul Studențesc 
București.

s

I

Seria a Il-a : Olimpia Satu Mare— 
C.S.M. Sibiu 1—0 : Chimia Făgăraș- 
C.S.M. Reșița (aminat) ; Gloria Bis
trița—Minorul Anina 2—0. Politeh
nica Timișoara—Metalurgistul Cugir 
(aminat). Minorul Bala Mare— 
Vulturii Textila Lugoj (anilnat) : 
Gaz metan Mediaș—C.l.U. Arad 
1—0.

în clasament. după 19 clape, ace
lași lider î C.S.M. Reșița.

CAMPIONATE NAȚIONALE

și o iunlorulul D.
i rvi i — ■' .4 flirt iwk ew K

. •; - ... : . . i -r- c: ■

ȘTAFETA PIONIERILOR
- LA KARTING
-' : ț ; .■ 'H?"„* . ■ '

SIBIU (corespondentul „Sdntell", 
N. Drujan). — Pornind de ta Interesul 
manifestat de pionieri per.ini prac
ticarea kartlngulul — o Instructivă 
disciplină a P;X>rtului tebnico-aplica- 
Uv — consiliul Județean Sibiu ăl or
ganizației pionierilor șl comitetul . ju
dețean Sibiu al U.T.C., In colaborare 
cu ziarele locale „Tribuna Sibiului" 
șl „Dle Woche", nu organizat sîmbălă, 
0 aprilie. In cinstea semicentenarului 
U.T.C., primul concurs .de karting 
denumit „Ștafeta pionierilor". Desfă
șurată pe traseul Slblu-Med'aș șl re
tur, concursul a reunit ta start 22 de 
kartlnguri șl ffiJ de „nlloțl". reprezen- 
Und organizații pionierești din Sibiu. 
Mediaș, Agnita' șl Clsnădle.

Returul campio
natelor naționale 
masculine șl femi
nine eo apropie de 
sflrslt. „Apele ®-au 
limpezit* In fruntea 
clasamentelor, pen
tru titlurile de cam
pioni concurlnd In 
prezent ta masculin

doar două echipe (Dinamo si Steaua), 
tar ta feminin trei formații (Rapid. 
Politehnica ri I.E1F.S.).

Urmărind' partidele din campiona
tul masculin Programata ta sfirsltul 
găolămlrill In Capitală, ne-am îndrep
tat alontta nsuorn evoluției jucăto
rilor aflatl In vederile talului natio
nal.

In toate cele trei partide nu învins 
tavorlțlL.. ttar nu fără emoții de-a 
lungul celor 40 de minute de loc.

'-Steaua a întrecut In extremis I.C.H.F.

ALTE REZULTATE : Universitatea 
Cluj — Voința București 80—60 Mu
reșul — Rapid 69—83. Politehnica 
Galull — Dinamo 65—95. în campto- 
natul feminin s-au Înregistrai ur
mătoarele rezultate : Rapid — A.S.A. 
Cluj 73-53. I.E.F.S. - Sănătatea 
Satu-Mare 70—47, Politehnica Bucu
rești — Universitatea Iovi 38—5(1 : 
Constructorul — Universitatea Timi
soara 73—52, Voința Brașov — Crlșul 
43—53.

Campionului na
țional feminin de 
volei a orogramat 
ieri. In Capitală, 
două Intîlnlrh deci
sive pentru pri
mele locuri ale cla
samentului. Raol; 
dîstele.' Invlnsind 
cu 3—0 „controver- 

_ ___________—.......... eata* formație a Medicinii; sl-au 
jorltatea timpului. SelecllbnnbUII Ta-...... consolidat poziția frtlhtasfl "si -dețln
rău sl Oletac s-au comuortat destul acum majoritatea șanselor de a cls-f(

■ (30—58) 'după m a fost condusă mn-
a -t«.i w.n- ‘ I H Tn_ h — L-

dc'-'modest. Iar Dumitru nu a lucnl. tlgn>tltlul natlonaL La aceasta a ' 
Politehnica București a dlsous clar 
In finalul ___Dartklel de Politehnica

de pe malul Someșului le-au dat o .  ........... . v.
reollcfl curnloasâ. mnl ale® In prima cui doar pe cele două trăgătoare
remiză. Note bune pol fi acordate 
selectlonabWlor Ponn. Georgescu îl 
mal puțin Rotam (Troacă nu n încât 
fiind acridenlfit. tar Plrau este sus
pendai de club) de ta bururertenl sl 
Roman sl ,Banu (o revelație In ncert 
toc) de ta clule’nl. în «flrelt. Universi
tatea Timișoara a întrecut comod In 
final, oe studenții de Ia I.E.F.S. cu 
scorul 73—3.9 Satlsfăcălo.'ire com&orP‘ 
țările celor doi timișoreni. Clmbeânu 
si Mănăllă. ambii nflatl In ' " 
antrenorului federal

contribuit șl victoria surprinzătoare. 
... ______ ______________ dar pe deplin meritata, n dlnamh-
Ciul 183—72) după ce Inaâ studenții vtetelor In fata actualei campioane, 
de pe malul Someșului le-au dat o Penicilina. Iesenccle sl-eu bazat Jo-

principale („secundele" au făcut fi
gurație pe teren) și n-nu reușit «ă s<3 
ImDună. In vreme ce bucurestencele. 
făclnd un reușit loc colectiv, 
depășit cu regularitate blocajul si 
apărarea oaspetelor șl au învins cu 
3-1.

au

vederile

(Urmare din pag. I)

nule, stabilirea de noi legături între 
fotbalul din diferite țări.

— Calijlcările In rferlurile de 
finală ale campionatului euro
pean au stirnlt numeroase co
mentarii Dumncauoastrd cum a- 
predall aceste calificâri Intr-o 
etapâ importante a competiției 
continentale 7

— Tin mic campionat mondial I 
Cred că sferturile de (Inulă ale cam
pionatului european merită această 
denumire. De ce 7 Pentru că dintre 
cele opt echipe calificate In sferturi
le de finală, patru s-au numărat 
printre cele mal bune opt echipe șl 
la campionatul mondial. Convingerea 
mea este că numai unele împrejurări 
dezavantajoase pentru europeni au 
împiedicat ca la Mexic. încă una sau 
două reprezentative europene să a- 
jungă între primele opt. Dar. chiar 
șl așa Italia a reușit să ne califice 
pe locul doi. Iar R. F. a Germaniei 
pe locul trei. După părerea mea. In
tr-adevăr. cele mal bune opt echîne 
din Europa fsi dispută, acum. Intlle- 

. ‘.alea In cea mai Importantă competi
ție. Chiar dacă In prezent, in pre
gătirea unor echîne. slnt anumite 
oscilații. In ansamblu există, totuși, 
lin nivel general ridicat Mo'orltnton 
echipelor au jucători cu posibilități 
remarcabile, unii chiar slnt de clasă 
mondială, fete neîndoios, deci, că în
trecerile care vor urma nu vor fi nu
mai întreceri de mare luptă, c! vor 
oferi. In același timp. Iubitorilor do 
fotbal, jocuri do înalt nivel tehnic, 
de maro spectaculozitate.

dezavantajtjase 
împiedicat ca li

— Ce same acordail celor opt 
aliate acum In sferturileechipe_____,, ,

de finală ale campionatului eu
ropean ?

- în ultimii ani. In special ta 
campionatul mondial, echipele Italiei. 
R. F. a Germaniei Șl Angliei au ob
ținut cele mal bune rezultate. To
tuși. ar fi foarte greu să decizi care 
dintre ele o să se calKice acum mal 
departe. Ca urmare a hazardului tra
gerilor ta sorți, numai una dintre 
echipele Angliei și R.F, a Germa
niei poate să ajungă în primele oolru 
echipe. Este de nșicDlat o întrecere 
deosebit de dlrză pentru că Intre 
echipe slnt diferente foarte outln 
sensibile. Va avea, astfel, un mare 
roi forma de moment n tocătorilor 
șl starea lor psihică, fete. deci, o

VTÎ

în cîteva rînduri

SCINTEIA

Ia Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

„CNTECOE FANTOȘl
la Teatrul „Ion Vasilescu

Sturdza Bulandra" 
(semnată de Nlcotae 
Tâutu) reliefează cite- 
va momente din înde
lungata luptă a popora
lul nostru pentru liberi 
tate. pentru progres 
material ‘șl ' spiritual, 
pentru înfăptuirea unor 
aspirații seculare — 
ușa cum s-au reflectat 
ele In conștiința creato
rilor român! din ulti
mul sfert de veac.

în „cadrul" unul 
montaj de versuri — vi
brantă șl mobilizatoare 
poezie _ natrlotlcă — 
„Coloana Infinită" adu
ce In atenția spec
tatorilor fragmente din 
piesele : „Ecnterina
Tepdorolu" de NTcoIae 
Tăiitu. „Anii negri" de 
Aurei Barangn și Nl
cotae Moraru. „Marele 
fluviu Isl adună apele" 
de Dan Tărchllă. „Zia
riștii" de Al. Mlrodan. 
și „Prima baracă" — 
poem de Dan Desllu. 
Interpretat cu profe- 
Ssonalitale de către o e- 
chioă de actori care in
clude □« : Glna Petrini, 
lea Malarhe. Irina Pe
trescu. Rodica Soclu. 
Violeta Andrei. Marla 
Gllgor. Doina Mavro- 
dln. Valerio Marian. 
Ileana Mlndrilă, Misnil 
ChirlțÂ. Vlrgll Ogășan'u. 
Jean Reder. George 
Oancea. Mircea Basta. 
Dinu Dlnulescu. D. Du
mitru. Mlhal Badiu. 
CorneUu Coman. Flo
rian Pittls șl allll. 
spectacolul încheagă 
dleva scene de preg
nantă nurltate artistică 
șl forță 
cura ar fi : 
tul* din 
Teodorolu". . 
din „Marele fluviu tal 
adună anele", monoloa
gele In lurul „primei 
barăci" șl a oamenilor 
care au ridicat-o. Pu
ternica angaiare Si a- 
dresă. Incandescenta îl 
simplitatea cu care nu 
fost rostite versurile, 
au pus In evidentă 
virtuțile de recitatori 
— pentru multi dintre 
noi necunoscute — ale 
talentalllor actori de la 
„Bulandra" Credem 
deci că ..semnele bune" 
ele spectacolului „Co
loana Infinită" slnt de 
natură a îndemna con
ducerea lentralul la noi 
sl .no! Initiative’ In acest 
sens. ta. realizarea unor 
montări cnre gfl ateste 
mnî Dreffnahi sl mnl

emotlonală. 
„jurăm'n- 
„Eca țarina 
.Judecata"

j

fructuos, o dată cu e- 
torturlle actorilor, cău
tarea-regizorală : mon
tări care să albă darul 
de a propune noi for
mule șl mijloace, no! 
modalități alo specta
colului patriotic, ale e- 
vocăril dramatice, ale 
montajului de versuri.

ir
Spectacolul consacrat 

de către Teatrul „Ion 
VasllesmT semicente
narului U.T.C. repre
zintă deopotrivă un no
tabil efort de autodepă- 
șlre (din partea echi
pei) sl de exDtorure a 
unei modalități artis
tice Inedite oe wonn 
teatrului respectiv sl 
mal du Un cunoscu tă In 
general ta noi.

„Clnteccle fantoșei" 
este un bun spectacol 
poUUco-aaltaloric rea
lizat no baza unul sce
nariu ce Include texte 
de. teatru documentar 
semnate : Peter Welts. 
Barrie Sta vis, Armand 
Gatti' cărora II s-nu a-

SPECTACOLE 
ÎN CINSTEA 

SEMICENTENA
RULUI U.T.C.

lăturat nasule din ava
ra Iul Antoine de 
Salnt-Bxunery. glndurl 
ale Iul ___ _ __
Guevara, precum sl In
formații ■■ ■
evocă

Ernesto Che

din ziare. EJ 
_s— indemnînd
constant la atitudine — 
momente ale luptei po
poarelor lumi! împo
triva exploatării si co
lonialismului : acțiunea 
revoluționara. Infrinac- 
rea sl execuția lui Joe 
Hill : revolta poporului 
enaolez. privat de li
bertate. împotriva co
tropitorilor lusitani, 
împotriva rasismului : 
tonta eroică a ponorului 
vietnamez.
" Rațiunea de a fi a 
montării este aceea de 
a-I a iuta ne spectator 
să plodească sl să Ia 
atitudine In emblemele 
politice contemporane. 
Sl scopul este atins. 
Spectacolul care consti
tuie. desigur, sl un ex
presiv „memento" ore 
In Drimul rind valoarea 
unul îndemn la. vigi
lentă.

■' Conceput .«1 Interpre-, 
!tht cu vizibil entu-

..

riusm de către o e- 
chină de tineri actori 
— Îndrumați cu nota- 
allă siguranță șl com
petentă de o regizoare 
d!ntr-o generație ®l mnT 
tlnără dedt el. specta
colul Incheaeă imafflnl 
de certă concizie și plas
ticitate, metafore nu o 
dală sugestive ale unor 
realități. Ide! șl senti
mente care au Însufle
țit lupta revoluționară 
a popoarelor.

Montare Inspirată de 
realizările sl formulele 
mal noi de teatru po
litic — care mizează pe 
forța gestului (subliniat 
ori larg expresionist) 
de a sugera deopotrivă 
realități; Idei și atitu
dini — „Clnteccle fan
toșei" este adesea ori
ginală In detalii., adică 
In soluționarea unor 
necesități ale textului 
adoptat. Contribuie la 
aceasta, desigur, atlt 
dispozitivul scenografic 
Ingenios și util (o fan
toșă înfiripată din re
cuzita. ce va fi ded. 
deseomDUsă. ne măsura 
înaintării soocta colu
lui). ca sLbanda sonoră 
ce Include adecvate 
piese muzicale cu ca
racter social sl protes
tatar.

Meritul principal re
vine Insă. In primul 
rind. efortului de do
cumentaro si Informa
ție. căutărilor creatoare 
In vederea uner mani
festări de teatru mal 
pronunțat sincretice — 
pe cure le-nu făcut : 
Olimpia Arghlr sl co
legii el : Sanda Măria 
Dandu. Crlstlnu De- 
leonu, Martann Cercel. 
Marin Bernakl. Paula 
Sorascu. Cornel Con
stantin. Adrian Petra- 
che. Florin CrSclunes- 
cu șl Al. Manolesru.

O dntă cu tendința 
de lărgire □ ariei te
matice sl do sporire a 
forței de Benetra'.le n 
actului scenic, ultima 
premieră a Teatrului 
„Ion Vnsilescu" atestă 
prezenta unul Incipient 
TOlrit de echipă sl o 
unul efort salutar de 
deuăslre a rutinei, de 
variere n tlnulu! de 
conven'le scenlriL de 
îmbogățire a mHIoace- 
lor de expresie. Sl este 
semnificativ că momen
tul acesta este Drllelult 

, de omagierea Țemlcen- , JJ; 
tenaruiul U.T.CL

. N. STANCH
hori

EXPOZIȚII

CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII" 
TRANSMIT

vec/n/
/ r ■’J

Colectivul fabricii de trico
taje ..Moldova" din Iași a reu
șit să realizeze, pe Instalațiile 
existente, tricotaje din fire po- 
llaslerlce primite de ta uzina 
vecină de fibre sintetice. De- 
pășlndu-sa faza experimentală, 
s-au obținut. In producția de 
serie, primele 20 009 de trenin
guri ponlra copil șl bluze sport 
pentru femei șl bărbați do o 
calitate excelentă. Colectivele 
celor două întreprinderi Ieșene 
s-au angajat : Uzina de fibre 
sintetice - să livreze in trimes
trul II fire pollMterice . peste 
prevederile de plan. Iar fabrica 
de tricota je „Moldove" — ®ă con
fecționeze încă 60OT0 tricotaje 
din aceste fire.

SUCEAVA?

în satul 

haiducului Darie

La numai dleva zile de 1a 
premieră, spectacolul muzlcal- 
eorogrntîe „Haiducii". ■_ realizat 
de către colectivul ansamblului 
artistic „Clprlan Porumbescu". 
a fost prezentat pe scena cămi
nului cultural din comuna Mar
ginea. Valoriflcind tezaurul fol
cloric bucovinean. spectacolul 
este, totodată, un omagiu adus 
ves’.ltului haiduc Darie, care, 
potrivit documentelor, a fost o- 
rlglnar de pe aceste meleaguri. 
Spectacolul s-o bucurat de o 
primire entuziastă din partea 
mărginenilor, bucuroși că au, â- 
vut prilejul să rememoreze mo- 

. mente ,dla,-luptau-pentru liber
tate șl:,T|repțaie socială în cn- 
drul căreia, -faptele, străbunului' 

Sita! VJilniKa.lțle.nujlt In legenda.
ÎTUțWWKî’ trrfflcap C ■

.■ !

jBIHOR 7flcatlve ale peisajului specific aces
tei zone a tării.

FILME
In premieră

• SlmbăUl, 0 aprilie, ta Galeriile 
de artă „Orizont" (B-dul Nlcolna 
Bălcescu nr. 23) a avut loc vernisa
jul Expoziției de grup o artliUlor 
plastici din R.S.F.S.R.

• Galeriile de artă „Ăpollo" (Calea 
Victoriei nr. 341) vor reuni, înccpînd 
de marți II aprilie, expoziția artiști
lor Slmona Rurican. Eva Sflto țd 
Nlcotae Roșu. •

o „Tezaurul din EI Dorado" se In
titulează expoziția de artă din Co
lumbia care se va deschidă miercuri 
12 aprilie In sala Ateneului Român 
(str. Franklin nr. 1—3).
• TURNU SEVERIN (coresponden

tul „Scînlell". Ion Angliei). La Turnu 
Severin. In cadrul manifestărilor de
dicate sărbătoririi „Zilei mondiale a 
sănătății", a fost deschLsțl In holul 
hotelului „Pare* a expoziție de artă 
plastică, grafică șl fotografii, reali
zate de medicii severineni. Expoziția 
cuprinde aproape IOT de picturi In 
ulei, acuarelă, fotografii artistice, o- 
gilntUnd activitatea de ocrotire a să
nătății. multiple nlie aspecte semnî-

Locuințe cu 
termală

■ ! 
din cele 
tară • In 
spunea,

Tată de duminică — producție a. ' 
studiourilor cehoslovace. In regla iul 
Jaroslav Mach. Dezbatere artistică 
pe tema responsabilității părinților 
Cu Svatopluk MatyM. Zdena Ma- 
chalkova. Regina Razlova.

Marea dragoste — producție a stu
diourilor franceze. O poveste lirică 
șl comică, regizată sl Interpretată de 
Pierre Etalx.

Preria — coproducție Franco-Lon- 
don Film-O.R.T.F.-DEROPA. cu par
ticiparea studioului clnematograSc 
„București". O nouă ecranizare după 
Fenlmore Cooper. Reala — Serglu 
Nlcotaexcu șl Pierre Gaspard-Hull : 
muzica — George Grlgorlu. în dis
tribuție : Helmuth Lange. Pierre 
Mosslmi. Catherine Jourdan. Ion Di
ehl wanu. Mircea Aibuiescu. '

Bihorul este unul 
mal bogate Județe din 
ape termale Cineva 
mol în gltimâ. mal In serios.; că 
ește de ajuns să sap! o groapă 
?l dai de un Izvor de apă ter
mală, în ulțlmll ani ș-au făcut 
forări la Oradea. Blhario. Tama- 
șeu. Slnnicotau de Munte. Ș6- 
cuenl. Codea — șl peste tot sj-au 
găsit ape termale. Pentru va
lorificarea cit mal Judicioasă a 
acestora, nu numai In scopuri 
curative, s-a format o comisie 
Județeană de specialitate. Rină 
In prezent. .la Oradea s-a ex
perimentat ' încălzirea unor 
blocuri de locuințe, a unei fpb- 
llcllnlcl șl o unei sere. Rezul
tatele bune obținute conduc la 
extinderea preocupărilor pentru 
Încălzirea ru tină termală.

ATLETISM : RECORD MONDIAL 
LA SĂRITURĂ CU PRĂJINĂ. Re
cordul mondial ta săritura cu prăjina 
a fost doborlt. la Austin (Texas), in 

Internațional, 
este atletul 

care a trecut

cadrul unu! concurs 
Autorul performanței 
suedez KJclJ Isalssson, 
peste ștacheta ridicata ta 541 ni. Re
cordul a Cost realizat din cea 
două Încercare. Vechiul record 
lumii era de 9,49 m sț fusese stabilit 
de Christos Papanlcotau (Greeia) In 
1970. ta Atena.

ȘAH : Turneul zonal de șah de la 
VrnjacitB Banja a continuat cu dis
putarea partidelor Întrerupte din pri
mele 3 runde, lată rezultatele : Bu
luci — Clocîltea remiză : Smejkal — 
Holer I—0 : Csom^-Adorlnti remiză : 
Kristinsțon — R’ukavlna remiză : Sur- 
'spk' — Kouroș 0—1 In clasament 
după trei runde, po primele loturi se 
află Ciodltea (Ilotnfinta). Boboțov 
(Bulgaria), ăfollch (R.D.G.). PMbli 
(Cehoslovacia). Adorion (Ungaria) — 
toll cu cite 2 puncte. ‘în runda a 4-a. 
Clociltea joacă cu piesele albe Împo
triva tslandozulul Krtatlnsson.

IIOCITEI : în campionatul .mondial 
de hochei pe gheață (grupa A), echi
pa Finlandei b întrecut cu scorul de 
8—5 (5—0. 2—4, 1—1) selecționata
R.F. a German ie!.

romani
noastre. Aceasta a produs o perioa
dă. trecătoare de nesiguranță, dar 
cred că nu o constituit o mare dare 

Pregătirile se desfășoară 
acum Intr-un cadru .normal șl avem 
toate speranțele că echipa noastră ou

an. Echipa a făcut totul ca să obțină 
încrederea noMlră . conducerea teh
nică nu are deci motive deosebite ca 
să facă schimbări Importante In com
ponența lotului In stilul său de joc. 
Deși âlcă'tulrea formației este o atri
buție a selecționerului, not »ă soun. 
totuși, efl comnonenta echlnel nu se 
va deosebi esențial de cea din toam
nă. Am șutea conto ne schimbări 
mari numai dacă vor Interveni ac
cidentării neașteptate.

— Cu această dublă (nfllnlre 
te reia seria partidelor dintre 
echipele noastre naționale Cum 
pedeli det&oltarea In nlitor. pe 
foaie planurile, a legăturilor din 
domeniul fotbalului 7

’!
— Cu siguranță, toți Iubitorii 

’ fotbalului, atît din România dl și din 
Ungaria! s-ar bucura dacă echipele 
naționale șl echipele diferitelor clu
buri e-a: fntllnl mat des. In mod sis
tematic. nu numai In cadrul întrece
rilor oficiale tradiționale în orezent. 
clnd fotbalul din cele două țări este 
în general, ta același nivel. DUlern 
să colaborăm mal bine, există nu
meroase posibilități de organizare o 
unor schimburi de experiență în n- 
cesl sens, nea mnl bună modalitate 
practică de realizare o constituie tn- 
tllnlrlle cit mal-dese oe gazonul ver
de. Aceste două Intllnlrl vor consti
tui începutul unei not dezvoltări □ 
legăturilor dintre fotbalul celor două 
țări.

fete natural ca. în ceea ce ne pri
vește să fim bucuroși dacă am ob
ține un succes Pentru aceasta vom 
face, de altfel, toi ce ne stă In ou- 
tință. .dar. bineînțeles numai In ca
drul celei mal dcnline și înalte spor
tivități, Pentru că numai atunci este 
frumos «portul, numai Htunrt a- 
duce bucuri^ șl satisfacții spectatori
lor, clrid întrecerea r-emîwUvfl se des
fășoară In snsrltul nobil al disputei 
prietenești Așteptăm cu mare dra> 
goste Drieteneasră In Ungaria pe 
fotbaliștii șl suporterii români

interviu consemnai
Alexandra P1NTEA

Budapesta t

chestiune strict subiectivă, dacă de 
pildă. In pronosticul meu . mă pro
nunț In favoarea echipelor R. F. a cred ci 
Germonlel șl Uniunii Sovietice. Deși înapoi.,
echipa Italiei nu mul este cea veche. t--„- j
experiența, este de partea ei șl acest , 
lucru poate fi dectalv In Intllnlrea cu ne va aduce dezamăgiri nici In acest 
echipa Belgiei., ‘ ~

— Tragerea la torțl a decis ca 
linul dintre meciurile sferturilor 
de finală să-l dispute selecțio
natele Ungariei si României. 
Cum le aprecia!! sântele în ln- 
tllnirile de la 2'3 aprilie si M 
ntai ?

— Sini convins că atlt partida de 
la Budapesta, dt $1 returul de la 
București vor oferi întreceri pasio
nante Intre reprezentativele celor 
două țări prietene. Areaslă dublă In- 
tllnlre este Importantă pentru ambele 
echipe. Pentru o aprecia In mod 
realist situația ar fi trebuit să văd 
juclnd de mal multe ori în ultima 
vreme echipa romfină. Slnt deci con- 
strlns să trag concluzii numai dună 
rezultatele obținute la campionatul 
mondial sl după succesele Interna
tionale ale unor echipe de club. Sllu 
că fotbalul din tara dumneavoastră 
a parcurs un serios drum ascendent 
si. astăzi. reunitele reprezentativei 
României nu mal constituit; o sur
priză nicăieri Dispuneți de lurători 
de clasă, cu foarte multe cunoștințe 
tehnice, canablll să rezolve marile 
sarcini ce stau In fața reprezentati
vei. Echlna națională unonră a obți
nui un mare succes, ocunind orlmul 
loc In grună si astfel, s-a calificat 
printre cele mnl bune ool erhloe ole 
continentului. Se înțelege rg condu
cerea tehnică ya face totul co echlnn 
noastră națională 8.S a'ungă Intr-o 
formă asemănătoare cel?! din toamna 
trecută. în perioada Intllnlrilor rare 
vor urma sl că va nltsl ne terenul de 
joc cu nrolasl te! ol calificării mal 
denarle Șansele echlnelor României 
91 Ungariei stal noroaoe egale : per
sonal. cred că se va calUIra echipa 
care va 'ura mal bine In deplasare, 
în ce mă privește as dori, desigur ea 
jucătorii noștri să reușească această 
performantă

— Care eite stadiul actual al 
pregătirilor formației du 7

— După cum este cunoscut, turneul 
spanlolo-braziltan. care a avut loc în 
scopul pregătirii de Iarna a lucitori
lor. nu a fost deloc fără necazuri : el 
nu s-a realizat conform planurilor

de

de-a 
al

tV
PBOGDAMUL I

TENIS : Finala turneului Interna
țional de tenis de ta Houston (Texas) 
va opune ne australienii Laver, și 
RosewalL în semifinale. Ltaver I-n 
învins pe Okker cu 0—1. 0—2. tar Ro- 
sewall l-a eliminat eu 4—6, 6—3. 6—4 
pe englezul Ttiylor.

I 13.£® MaUnira de vacanța : „Prinț 
. f! cerșetor" - spectacol al
I .Teatrului din Galați.

10,20 Curs de Uruba rusă. Lec'Jti a 
I io-a — reluare.
, 17.02 Campionatul mondial de ho-

SieJ — grupa A - Finlanda- 
.flJJ.S. (repriza o tn-

1 regla ra re de la Praga.
| .17.» volan emisiune oentru

conducătorii aula
I 13.CC Câmlnul. Emisiune de Ana 

Berteanu.
I 11.43 Ecranul ________ _____

■ tualltate șl critică elnemato- 
| - grafică. .

16.10 Noutăți cultural-arUailce. Pre- 
| - antă Arlriana Tabla.

108) 1031 de sen: Prințesa ' Pău. 
I nl|a OI).

A
emisiune de bo

«5 l

■■■ i■ ■■ .. _ ,
(Urmare din pag.. I)

dat lucrări de calitate, nu 
asta făceai, nu te. pregă
teai îl Dacă lu nu stil, 
stlm noi"

Acum — continuă Cupa- 
rencu — tmi este toarte 
limpede. Preluarea ștafe
tei de la o generație înce
pe cu prima sculă oe care 
tl-o pune in mină moșie
rul. cu prima piesă bine 

■ strunlllă Realul nu gînt 
docit trepte — e drenl. 
mai înalte mal coruolidi- 
te — ale aceluiași prorei 
As® cum există o artă de 
a presta ștafeta, există si o 
artă de a o primi SI. dacă 
privesc bine In |ur. ta foș
tii mei rolegl detll mei rolegl de sroa'ă 
Drofeafonalfl au de llwii, 
observ cu 
multi dintre 
orins tainele

-»în sala _______
stal din Reșița. fn rlndul 
doi coate ti vanii, la fi - 
care nouă oremierfl. un 
tinăr blond, abia treeyt de 
virata adolescentei. Este u-

satisfacție că 
el l-au de-

Tcatrulul de

' i '

si11

șl regla Sorana Co- 
" “ .La Borțl'»

din Festivalul de 
ușoară Karlovy-

'i

cii-

a

Alo!.

pe

cu

t

I

rîndurlle de

10.38 Telejurnal.
SJ.M Vizita tovarășului Nlcolac 

Ceawșescu In unele țări din 
Afriea'flll).
Moment folcloric.
Teatru foileton : „Mușatlnll- 
- după trilogia lut Barbu 
S'.efănescu-DeJavrancea. Sce
nariul 
roamă. Seria io t 
Sucevei” 
Selectlunl 
muzică 
Vary TX 
24 d® ore.

PROGRAMUL U

so.to Cupa primăverii — competi
ție de mlnl-baschet organiza
tă In colaborare cu consiliul 
municipal al Organizației 
Pionierilor și Federația româ
nă de baschet.

83.40 Ghișeul. Emisiune <Je Ion 
Dumllrajirj.

31.C9 Romanitc-club. Transmisiune 
tie la Casa Studenților.

ZS.40 Cronica literară.

teclștul Franctec Barecker, bine : pe lingă beletristica, 
buni am acasă o întreagă biblio

tecă, tehnică, Nu trece isăp- 

vo cărll. Teatrul îmi Diara 
din cu toiul alte motive. 
Dară din cărți cunosc „vla- 

rt >"'■Wj -al, tfg . A't; ; d- ■ - ft-,' ,

Memoria satului
' u?. K

In străvechea șl pitoreasca 
localitate Leleștl a fost inaugu
rată o nouă instituție de cul
tură : intr-o clădire de aproape 
100 de ani. cu o arhitectură spe
cific oltenească, a fost deschis 
un muzeu Unele din exponate
le sale — donate de locuitori-— 
au o vechime de peste -șase 
secole. Pot fi admirate aici, 
printre altele, obiecte din lut șl 
lemn de uz casnic, pungi"; din 
piele de căprioară, străvechi_
afituri șl costume naționale. 
Una din camere evocă prima 
solă de clasă din aceasta co
mună. înființată cu mal bine de 
un secol In urmă. Cu prilejul 
Inaugurării. - ta căminul cultural 
a avut loc o sesiune de comu
nicări pe tema „Locul șl însem
nătatea muzeului In viața cul
turală a satului"

unul dintre cei mal 
bobinatori ai uzIneL,

— Am abonament, 
spune el.

— Iți ntace 
teatrul 7

atft de

ne tămlnă să nu cumpăr cile-

mult

i

'fe

CE FACE AZI
„WORUL“

f 1

— Foarte I
— Probabil al vrut 

devii actor
— Asta nu — răspunde 

categoric. Meseria care-mi 
place este cea pe care o 
practic șl no caro mti stră
duiesc s-o deprind cit mai

ta electronilor*, din teatru 
cunosc viata oamenilor. <1 
înțeleg al mol bine. De 
multe ori chiar încerc 
să-mi imaginez cum -u 
arăta viata mea si a co
legilor mei dacă s-ar des
fășura acolo, pe scenă.

Teatral mă slută să elimin 
nee&ențtalul din ceea .țe 
fac. din ceea ce gtndesc. 
să .lnvăt arta de a trăi.

„Munca — nrinclpalul 
domeniu de afirmare a 
personalității" : „Meseria 
— brățară de aur" : „Mal 
mult, mal repede. mai 
bine" : „Silința conduce
rii" : „Ștafeta muncii"
„Biblioteca ‘ personală — 
un prieten intim" : .Tea
trul șl viata" .. TlDările cu 
mnlusrule 
mal sus gr putea trece ori- 
clnd drenl titlu' unor pre
legeri la univerrltaîea 
populară în realitate ele 
exprimă sintetic cîteva 
dintre preocupările ma- 
lore reprezentative ale a- 
ccstor tineri muncitor' ai 
zilelor noastre Iar amfi
teatrul In care se tio aces
te prelegeri este, cel -mal 
adesea. InsusI loral de 
muncă unde II se formea
ză personalitatea undo II 
®e împlinesc aspirațiile.

MEHEDINȚI

fir direct 

București 
Severin a fost pus taLa Tr Severin a fost pus ta 

dispoziția publicului primul a- 
parat telefonic automat Inter
urban, Ei este Instalat Intr-unn 
din cabinele oficiului PTrrR din 
Ptața „23 August" Cu ajutorul 
iul se pol stabili legături tele
fonice directe. Intre Tr. Severin 
șl București. fbrmlndu-®e un 
număr de 8 cifre, ‘fără Indicativ. 
Urmează oi alte asemenea apa
rate ,>ă fie instalote atlt în Tr 
Severin, dt sl ta Gura Văii.
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litant neobosit pentru triumful Idei
lor păcii, pentru eirlngorea relațiilor 
dintre toate târlie lumii, pantru uni
rea tuturor forțelor antllmparlaliste.

Va raportam că muncitorii. Ingine
rii șl tehnicienii, toți cei ce lucrează 
fa Industria județului, in frunte cu 
comuniștii, au realizat si dcnășil pla
nul producției Industriale ne primul 
trimestru, dind poate prevederi 74 
milioane lei la producțla-marfă șl 2 
milioane lei In export: am încheiat 
tasâmfatarlle din perioada falii, iar 
în prezent toate forțele slnt mobili
zate pentru semănata! porumbului

String uruti In jurul partidului, ne 
angajăm să nu precupețim nici un 
efort, e& folosim întreaga energie șl 
capacitate de care dispunem pentru 
realizarea mărețului program trasat 
de cel de-al X-lea Congres al parti
dului.

COMITETUL CENTRAL AL 
UNIUNII TINERETULUI CO
MUNIST : Cu ocazia reîntoarcerii 
dumneavoastră din vizita efectuată In 
unele țări ale ^Africii, in numele tl- 
,nerel generații din patria noastră, al 
■Uniunii Tineretului Comunist vă 
transmitem, Iubite șl stimate tova
rășe Nlcolae Ceaușescu, expresia sen
timentelor noastre calde, tinerești, de 
înalta prețuire șl admirație pentru 
activitatea prestigioasă desfășurată in 
timpul vizitei care, prin rezultatele 
șl largul său ecou Internațional, a 
constituit o nouă șl puternică afir
mare a esenței, principiilor șl fina
lității politicii interne șl externe a 
partidului și statului nostru.

Sărbătorind prin numeroase acțiuni 
da muncă șl manifestări omagiale 
semicentenarul Uniunii Tineretului 
Comunist, tineretul patrie! și-a reafir-. 
mat puternica adeziune șl hotârlrea 
neeliniită de a lupta pentru înfăp
tuirea politicii Partidului Comunist 
Român,, pătrunsă do un patriotism 
jprofund șl internaționalism activ, tră- 
dăturj viguros reliefate și de vizita 
întreprinsă pe continentul fierbinte, 
ale cărui popoare slnt angajate Intr-o 
luptă curajoasă pantru dezvoltarea 
liberă, independentă, pentru Împlini
rea aspirațiilor do libertate, civiliza
ție șl progres. Vizita In cele 8 țări 
ale Afridi, efectuata de dumneavoas
tră, împreuna eu lovarâța Elena 
Ceaușescu, reprezintă o întruchipare 
vie a sentimentelor tinerelului român 
de solidaritate șl sprijinire activă a 
luptei popoarelor pentru cucerirea și 
consolidarea independenței naționale. 
Împotriva Imperialismului, colonialis
mului șl neocolontalîsmulul. a orică
ror Imixtiuni șl acte do folosire a 
forței, pentru respectarea drepturilor 
sacre ale fiecărui popor de libertate, 
demnitate națională, de n-șl făuri li
ber șl suveran propriile sale destine.

Exprimlnd entuziasta și deplina 
poastră aprobare șl satisfacție pentru 
rezultatele vizitei conducătorului 
partidului și statului nostru fa țările 
Afridi, ca sol strălucii al poporului 
romfln, asigurăm totodată conducerea 

|W'r80‘ ™ m«erUe, uv.mu.jm «ap.», o.ju-
nal. lubl.e tovarășa N lcolae Ccaușeșcu, c(p|| [oî nln. |arg r0CUnascuta In iume
că llnăra generație din patria noastră, . . . .
Uniunea Tineretului ConninM ișl . 
vor dărui cu devotament șl pasiune 
potențialul de gînâlre revoluționară sl 
acțiune creatoare înfăptuirii obiecti
velor polltldl Interne șl externe n 
nartldulul nostru, cauzei socialismu
lui șl păcii In lumo.

3t IrW fS’ rii’ tri1 "■ ȘRjj
menllle. ceea ce ne îndreptățește s& 
credem câ exista toate condițiile sâ 
realizăm șl sâ depășim sarcinile în
credințate de partid șl de stat în anul 
1.972. Considerăm aceasta ca O expre
sie a adeziunii unanime a oamenilor 
muncii din județul Neamț la politica 
înțeleaptă a partidului și stalului nos
tru. nl cărui nobil țel II constituie 
ridicarea Românie! socialiste pe noi 
treplo ale progresului șl civilizației.

1.

pentru asigurarea succesului

lucrărilor
. ■ 1 vr ț . ; "" V

din această primăvara

COMITETUL JUDEȚEAN 
CONSTANȚA AL P.C.R. : Co
mitetul județean de partid, toți cetă
țenii Județului nostru dau o înaltă 
apreciere strălucitelor rezultate ob
ținute fa vizita pe care ați între
prins-© fa Africa, con.s'darind-0 cn un 
mesaj de prietenie, de pace, colabo
rare ?! solidaritate Internaționaliștii 
ni poporului român, adresat popoare-

BIROUL COMITETULUI JU
DEȚEAN SĂLAJ AL P.C.R.: 
Exprimfad gindurile șl sentimentele 
comuniștilor, ale tuturor oamenllor 
mundl de po aceste meleaguri, bi
roul comitetului județean de partid 
Sălaj dă o înalta apreciere vizitei fă
cute de dumneavoastră. Iubite tova
rășe Nlcolae Ceaușescu. fa țările Afri
cii. Intllnlrllor, sl convorbirilor avu
te cu șefii statelor africane vizitate. 
România a dovedii astfel Încă o dală 
că este un sprllln de nădejde al po
poarelor care și-au dștlgat de curind 
Independența, că se manifestă ca un 
detașament activ al luptei antllmpe- 
rlallste.

Ne este deosebit de plăcut stă vă 
Informăm, pe dumneavoastră sl în
treaga conducere de partid, că In 
timpul vizitei muncitorii, țăranii sl

ne, pentru conducătorul lor Iubit, 
exprimă deplina adeziune față de 
pollllca Internă șl externă a parti- 
dulul șl statului nostru șl aprobă cu 
totală satisfacție fructuoasa activitate 
a delegației române, condusă de dum
neavoastră. Iubite tovarășe Nicolne 

[Ceaușescu, In cele opt state ale con
tinentului Africa.

Asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal, in nu- 

. melc comuniștilor, al tuturor locui
torilor municipiului Tg. Jiu, că vom 
dărui Jnlreaga noastră strădanie în
făptuirii programului partidului de 
făurire a societății socialiste mulU- 
lataral dezvoltate.

(Urmare din pag. 1)

dețene trebuie .să acorde mal mult 
sprllln unităților care Intlmplnă 
greutăți In plantatul cartofilor, să 
nu admită lucrări care contravin teh- 
nologlllor stabilite.

BRĂILA

TELEGRAME

lor africane care luptă pentru întă
rirea Independenței, șl suveranității 
lor naționale, pentru dezvoltarea pa 
calea progresului.

Această vizită deschide noi per- 
rpeetlve pentru dezvoltarea colabo
rării pe multiple planuri dintre 
România șl numeroase târî ale 
continentului african, svlnd la bazft 
deplina egalitate fa drepturi, res
pectul Independenței șl suveranită
ții naționale, neamestecul fa trebu
rile Interne, avantajul reciproc, prin-

si

COLECTIVUL FABRICII DE 
CONFECȚII Șl TRICOTAJE 
BUCUREȘTI • Parmltcțf-nc. Iubite 
tovarășe Nlcolae Ceaușescu, să vă 
transmitem sentimentele noastre de 
dragoste șl profundă recunoștință 
pentru rezultatele de ntare însemnă
tate obținute de solia poporului nos
tru, de dumneavoastră porsonai.

Ne exprimăm deplina adeziune șl 
faulta considerație- față de politica 
înțeleaptă. <țe înaltă prinefalaUtafa 
marxlst-leninlsta, promovată cu con
secventa de partidul nostru, do dum
neavoastră, Iubite tovarășe secretar 
general, reprezentant fidel al nftzuln- 
țeior șl (dealurilor națiunii noastre, 
purtător al mesajului el de prietenie 
și pace Intre popoare, militant activ 
pentru strfagerca relațiilor dintre toa
te țările lumii. Ne angajăm fa. fața 
partidului, a dumneavoastră perso
nal, să nu precupețim nici un efort, 
să muncim cu abnegație șl pricepere 
pentru a contribui la realizarea telb- 

...____ _ _______ . riculul program trasat de Congresul,,
transporturi, comerț, precum șl fa do- al X-lea ai Partidului Comunist Ro-
menlul Investițiilor. Pătrunși de o mân, pentru înflorirea patriei noastre
profundă mlndric patriotică, ne an
gajăm șl cu acest prilej ci vom 
face tot ce ne stă fa putință pentru 
înfăptuirea amplului program de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate pa nfimintul patriei 
noastre.

Intelectualii din ludețu!’Sălaj — ro
mâni și maghiari — au muncit cu un 
Înalt simt al datoriei. îndeplinind șl 
depășind sarcinile de1 olan ne primul 
trimestru In industrie, agricultură.

mân, pentru înflorirea patriei noastre 
socialiste, pentru pace și progres fa 
lume.

In grădinile de legume
; ■ ' I ' ' ' ‘ ' îi ' ' '

să se lucreze
mai gospodărește

BIROUL COMITETULUI JU
DEȚEAN BOTOȘANI; AL 
P'.C.R. î Comiihljtll. - joțFo oamenii-,- 
m'nn&i d'iîî’îsta’^tni roeJLînăi ’•£.»'narV*'- Eru a «Hitnouj ia ntucurea păune» na ■Idffi WlEibftc-S:10- 

x-arâșe Nlcolae Ceausescu, un cald 
bun venit po pâmfatuj patriei.. In 
mijlocul celor pe care'cu înaltă res
ponsabilitate l^ați reprezentat, al că
ror mesaj de prietenie, pace, colatat- 
rare șl solidaritate Internationalists 
1-ațl transmis oopoarelor continentu
lui african. Aprobăm Intru total acti
vitatea neobosita pe care all desfă
șurat-o 'pe întregul pareura al vizi
telor. conținutul documentelor sem
nate cu acest prilej.

Apreciem că aceasta vizită va a- 
vea o Inriurirc dintre cele mal favo
rabile asupra reiatIItor de prietenie 
dintre poporal român șl noooarele ță
rilor vizitate, slujind totodată cauzei 
generale a nădl si colaborări! In 
lume.

Vă asigurăm că înțelegem pe de
plin. Iubite tovarășe Nlcolae Ceausescu, 
să ne mobilizăm toate forțele. în
treaga noastră capacitate șl putere 
de muncă nentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin, con
tribuind astfel la întărirea șl înflo
rirea' continua a patrie! noastre — 

. România socialista.

COMITETUL JUDEȚEAN 
BRĂILA AL P.C.R. • Comuniștii, 
toți locuitorii meleagurilor brăllene, 
O-exprimfim deplina satisfacție ?! a- 
dezlune față de rezultatele vizitei fa 
Africa, față de activitatea desfășurată 
de dumneavoastră personal, mult șii- 
mata tovarășe secretar general, cel 
mal Iubit fiu al poporului nostru, pur
tător înflăcărat al mesajului de prie
tenie șl colaborare Intre popoare, mi-

ca fiind singurele ta măsură să n- 
stgure statornicirea unul climat de 
pace șl securitate; tn care fiecare 
națiune să se poată dezvolta cores
punzător năzuințelor șl Intereselor 
wle.

Dfad glas sentimentelor muncitori
lor. țăranilor, (nlelectualllor. tuturor, 
oamenilor muncii din Județul Con
stanța, comitetul județean de partid 
se angajează să depună întreaga ca
pacitate de muncă, toată energia de facție vizita de prietenie pe conti- 

' m nontai africam iar glodurile' șl Inimile /
noastre nu fost mereu alături de duru-, 

.neavoâsteă.. iubite tovara.țe!rNlqc)lae 
Ceaușescu. încercăm un mere senti
ment de mlndrla patelolică pentru 
respectul șl înaltele aprecieri care 
v-au fost- adresate dumneavoastră, 
remarcabilă personalitate o vieți! po
ntice Internaționale, ca făuritor sl. In 
același timp, strălucit mesager al 
prestigioasei politici externe pro
movate cu consecvență de România 
socialistă.

Conșllențt că această vizită a mar
cat o nouă etapă In consolidarea șl 
lărgirea relațiilor, de prietenie șl soli
daritate cu popoarele africane, ne ex-, 
primăm adeziunea unanimă față de 
activitatea prodigioasă ce ați destă- 

■ țiirat-o neoboaltJtn cadrul multiple
lor contacte pe care le-ați avut cu 
conducători! statelor vizitate. Oma
giind politica înțeleaptă șl'principială 

• promovată cu consecvență de parti
dul șl statul nostril, In frunte cu dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Comandant Suprem. Întregul perso
nal al Consiliului Securității Statului 
vă asigură că nu va precupeți nici un 
efort pentru a îndeplini In cele mal 
bune condiții mlslunllo ce-i slnt lucre- . 
dințate.

CONSILIUL SECURITĂȚII
STATULUI: Generalii, ' ofițerii, 
maiștrii' militari, subofițerii, 
șl soldo ți i, pereot 
munlșțjl ®1 uteclșțll 
Securității State 
deosebit Interes

gradații
naiul civil — toți ro

din Consiliul
lui — nu urmărit cu 
șl cea mal vie K) lis

Cooperare 
.■prietenească

Cred că va fi considerată ca fireas
că mlnddă pe care am raslmțlt-o. 
atlt eu, cit șl toți oamenii muncii 
din uzina noastră; citind fa ziare re
latarea despre participarea tovarășu
lui Nlcolae Ceaușcseu la inaugurarea 
liniei de asamblare a tractoarelor ro
mânești. din cadrul uzinei- „El 
Nasr“ de la Heiuan (Egipt). La 
proiectarea acestei linii am lucrat șl 
eu In calitate do inginer, fa colecti
vul do concepție al uzinelor „Trac
torul" din Brașov. La festivitatea 
respectivă, gazdele au rostit rmii'o 
cuvinte de prețuire ta adresa utila
jelor șl instalațiilor pe care le-am 
furnizat, la adresa specialiștilor 
noștri caro au lucrat ta montarea lor.

Firește, noi am Înțeles că aceste 
cuvinte slnt de fapt o înalta aprecie
re la adresa politicii partidului nostru 
de Industrializare a tarii, precum sl 
la adresa politicii externe a Româ
niei — do cooperare cu tinerele state 
independente, fa vederea sprijinirii 
eforturilor lor pe calea progresului. 
Tovarășul Nlcolae Ceaușescu spunea, 
la întoarcerea fa (ară. că aceste re
lații, caro se vor dezvolta șl mal 
mult fa urma vizitei, trebuie să cons
tituie un model de cooperare priete
nească Intre popoare. înțelegem bine 
răspunderea care ne revine șl nouă 
in îndeplinirea acestei îndatoriri de 
cinste. Vom munci cu ?i mal multă 
rlvnă. pentru o ne îndeplini sarcinile 
ce ne ravln In planul de stat, con
vinși fiind că. prin aceasta, contri
buim la înflorirea patrie! noastre so
cialiste șl. totodată, sprijinim politica 
el de prietenie șl colaborare Interna
țională.

Iulian CAZACU
inginer, uzina „Trociorul" Brașov

care dispune. pentru n înfăptui ho- 
tărlrlle Congresului *ol* X-lea. pen
tru o contribui Ia ridicarea patriei pa

a zațlel, in, creșterea bunăstării și fe
ricirii poporului român.

COMITETUL JUDEȚEAN 
IAȘI AL P.C.R.:
ca o nouă șl luminoasă pagină tn 
cronica prieteniei poporului român 
cu popoarele africane, această vizită 
constituie un aport prețios la întă
rirea solidarității militante dintre po
porul român șl popoarele Africii noi 
In lupta Împotriva politicii Imperia
liste de asuprire, dictat, împotriva co
lonialismului șl neocolonlallsmulul, 
pent.ru pace șl cola!io-.':re.ynh«|[jF|lj

Vă asigurăm că locuitorii'județului 
loșl. In frunte cu comuniștii. !șl 
vor consacra întreaga energie ș! capa
citate creatoare Îndeplinirii .exem
plare a sardrdlor re ne revin In ac
tualul plan cincinal, pentru a rto 
aduce astfel contribuita In întărirea 
șl înflorirea patriei noastre dragi, la 
creșterea, continuă a prestigiului 
României' socialiste to luma.

BIROUL COMITETULUI JU
DEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. : 
Organizația județeană de partid, toți 
oamenii muncii dau o înaltă apre
ciere rezultatelor acesta! vizite Isto
rice. se - angajează In . fața conducerii 
partidului, n dumneavoastră, Iubite 
tovarășe Ccaugoscu. să facă totul 
pentru a-șl îndeplini sarcinile ce le 
revin. Totodată, slnlejn In mâsură să 

! vă raportăm că primul trimestru al 
acestui an s-a încheiat fa județul 
nostru cu rezultate buce In toate do-

COMITETUL MUNICIPAL
TG. JIU AL P.C.R.: Comlte,ul 
municipal Tg, Jiu al Partidului Co
munist Român, tăclndu-șe mesage
rul celor mal nobile sentimente ce 
le nutresc comunlșlll, toți ce! care 
muncesc pe aceste meleaguri gorje- 

... . h . ' ii ;
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In exterior 

ca și in interior - 
aceeași politică 
internaționalistă

Știu din atltea exemple că ori de 
clto ori tovarășul Nicolae Ceaușcscu 
ee află ta vizită oficială in alta țări 
ale lumii, acolo se înaltă pe cel mal 
înalt catarg steagul prieteniei, al pă
cii șl cooperării internaționale. Vizita 
In țările africane a confirmat In mod 
strălucit această tradiție.

Totodată, in InUlnirQe pe care se
cretarul general al partidului nostru 
le-a avut cu conducătorii mișcării de 
eliberare națională, ta convorbirile 
eu șefii statelor militante. In decla
rațiile care nu fost publicate, s-a a- 
firmat cu târle sprijinul ponorului 
român față de lupta pentru lichidarea 
definitivă n colonialismului șl neoco- 
lonlollsmulul, împotriva rasismului, 
o dominației Imperialiste.

fa aceste luări de poziții șl-a găsii 
o nouă șl puternică expresie politica 
marxlst-tenlnistă a Partidului Comu
nist Român, materializată. In Interio
rul țării — In deplina egalitate in 
drepturi o tuturor cetățenilor, fără 
deosebire de naționalitate : Inr In 
exterior — In afirmarea șl apărarea I 
fermă a dreptului fiecărui popor de l 
a fl stăpfa pe dațtinele sale, de a-?i ' 
făuri viața așa cum dorește.

Alături de tovarășii mei de muncă d 
— români, germani, maghiari șl alte 
naționalități — Iml exprim atașa
mentul fierbinte fală de Întreaga no- 
lltlcă Internă șl externă a Datriel 
noastre — România socialistă.

Martin SCHOBEL
lâcCiiuț, Uzina mecanicâ, Sibiu

Afirmarea 
principiilor justiției 

internaționale
i

...
în mod Incontestabil, călătoria to

varășului Nlcolae -Ceaușescu pe me
leagurile AJricil se înscrie Be Unfa 
marilor realizări ale politicii externe 
a României socialista.

Și este firesc ®ă fio așa. Mal ales 
lnir-țin continent | ca Africa, supus 
timp de secole dominației coloniale., 
căpăta ecouri șl rezonanțe din cele 
mai ample activitatea unul stat, unul 
partid, unul conducător politic ce 
militează consecvent pentru respec
tarea dreptului fiecărui popor de 
a-ș! alege singur calea propriei dez
voltări, de a-și asigura deplina Inde
pendență națională. în același sena 
cred că trebuie înțeleasă legătura din
tre succesul vizitei ș! politica formă, 
consecventa a țări! noastre do așe- 
zore-la bâza relațiilor dintre' state,a 
deplinei egalități■ In drepturi; respec
tului Independenței șl suveranității 
naționale, neamestecului Ip treburile 
interne ■ avantajului reciproc. Pe o- 
ces'.o principii sfat clădite bunele ra
porturi pe caro le dezvoltă tara noas
tră cu tinerele state independente 
din Africa, cu toate statele lumU.

. Vizita a fost astfel un amplu prilej 
de promovare a acestor principii și 
da strălucita afirmare a poziției 

, României socialiste care militează 
1 neabătut pentru propagarea lor. In 

conformitate cu cerințele întregii u- 
manltățt. cu Interesele* majore ole 
păcii șl colaborării Internaționale.

Prof. dr. docent
V Vladimir HANGA

decanul facultâ|ii de drept 
a Universiiâjii Babo;-Bolyai 
din Cluj

MINISTERUL INDUSTRIEI 
CONSTRUCȚIILOR DE MA
ȘINI : Manifestările vibrante de 
prietenie șl simpatie, stimă șl consi
derație cu caro ați fost Intlmplnnl pe 
tot parcursul vizitei in Africa Bint no! 
și puternice expresii ale prestigiului 
de care a-a bucură ta lume țara noas
tră, pohtlca externă a Partidului Co
munist Român și contribuția dumnea
voastră personală ca strălucit expo
nent a! acestei politici.

CphștlfinUjde rolul Important- pe ■ 
care il oro construcția de mașini pen- 
truîdez.voltareajLtarii noastre-șL-n rfc 
lațlllor.InteraaBomle, colectivul nos- 

" tru^J însuflețit, de exemplul personali" 
pe care dumneavoastră nl-1 oferiți 
permanent- este hotarit să-și în
zecească eforturile pentru realizarea 
Întocmai a sarcinilor ,'ce-l revin fa 
îndeplinirea mărețului * program do 
făurire 0 societății socialiste multila
teral dezvoltate.

43 de ferme legumicole din jude
țul Brăila vor cultiva anul acesta o 
suprafață de 5870 ha. din care 4 OM 
ha numai de cooperativele agricole. 
După aceste suprafețe ®e prevede o 
se livra lu fondul de stat o produc
ție de 615 230 tone legume. Cum s-n 
organizat munca In acest sector și 
care este stadiu] actun) al lucrărilor?

„încă din anul trecut ne spunea 
tovarășul Inginer Dumitru Afrăsl- 
nel. directorul întrenrindcrU pentru 
producerea valorificarea șl Indus
trializarea legumelor $1 fructelor 
(I.P.V.I.UF.) Brăila, am avut grijă 
ca amplasarea grădinilor să se facă 
pe terenurile eele mal bune, evllîn- 
du-se terenurile reci, cu exces de
umiditate șl căi _ ‘
Am trecut apoi la o profilare și 
specializare a fermelor : 11 din ele 
vor asigura materia primă pentru 
Industria conservelor, 14 vor pro
duce legume proaspete pentru con
sumul populației și export lor 6 au 
sarcini mixta. Fiecare fermă legu
micolă nu cultivă mal mult de 2—4 
culturi de bază”. j -

în Întreg Județul s-a terminat fa- 
sămfațatul șl plantatul culturilor 
din urgența L Alte 48 ha vor fi 
cultivate cu legume timpurii fn sis
tem protejat (solarii șl tunete). în 
prezent. In cooperativele agricole 
zorul este Îndreptat spre lucrările 
de nivelare a terenului, modelarea 
solului, se,' execută ultimele verifi
cări ale canalelor do aducțlune a 
apei ele,

O mare parte din cooperativele 
agricole vizitate de not’ printre care 
.Galbenu, Tlchlleșțl. Chlscanl. Gro-, 
peni, 'Tufcști țl altele, au obținut' re1

A’A,.

greoaie de acces.

zultate dintre cele mal bune 
slgurarea materialului săditor, pre
cum șl a lucrărilor de pregătire o 
terenurilor. Nu același lucru se poa
te spune despre C.A P. Jirlâu uni
tate cu un sector legumicol dezvol
tau cu pondere fa exportul de to
mate. unde cele două ferme legu
micole au 4 ha de solarii La ferma 
legumicolă condusă de fag. Nlcoleta 
Gheorghiu, din cauza lipsei de ma
terial lemnoa, n lalirzlerilor In con
strucția ootarlilor. din cele 2 ha 
si-au plantat doar 1.65 ha. fa alte 
cooperative, printre care Ulmu. Rlm- 
nlcelu, Unirea. Dedulcștl. Cllnenl. 
Suțești. se constata rămlnerl in 
urmă la lucrările de semănat fa ră
sadnițe și replcal Din această cauză 
planul la perioadă. In nivelul jude
țului nu este realizat cu 3 ho ta 
semănatul în răsadnițe șl replcat

Deși culturile semănate din vre
me nu răsărit și se prezfafâ în cea 
mal mare parte bine, datorită lipsei 
de apă, nu nevoie de udări. Dacă In 
I.A.S Dunărea, de pildă. In scurt 
tlrnp se vn termina de Irigat în
treaga suprafață de legume, tn coo
perativele agricole se constata mari 
rămîneri în urmă La Dedulești nu 
se aplicase încă nici o udare ; la 
cooperativele agricole „Drum nou" 
șl „7 Noiembrie" din Movila Mire- 
Mi, care cultivă împreună peste 
400 1 in cu legume șl care sini ampla
sate In sistemul de Irigații Terasa 
Brăilei Sud. nu vor putea primi ană 
deeft după 15 aprilie, deoarece Trus- 

' tul de construcții șl îmbunătățiri 
funciare. Galați nu a terminat la 

“ lucru s-a 
șl coopera- 
irlgfitli Te- 
dln cauza 
legumicolă-

In n-

timp lucrările. Același 
consta tal șl ta Țibăne jii 
tlvele din sistemul de 
rasa JBrăltel Nord. Tot 
lipsei de apă la ferma 
de la C.A.P Galbenu. șeful fermeL 
Ing. Ernll Tudor, peste 4 CffiO de fire 
au Tost compromise In solarii.

Din cele constatate fa raidul de 
față se impune ca șefii de ferme, 
specialiștii, conducerile cooperative
lor agricole se urgenteze termina
rea lucrărilor restante, să repare 
sistemele de Irigare și să aplice ne- 
InUrzIat udarea ca apa să ajungă 
cil mal repede Ifl rădăcina plante
lor. ,In același timp, s® Impune con
tinuarea lucrărilor de întreținere o 
plantelor fa solarii : prășltul. aeri
sirea 
io lor.

acestora, c*t sl tratarea plan-

Cronica zilei
✓

Duminică după-amlază a nlecat la 
Milano tovarășul Mlron Constanll- 
neseu. președintele Academiei de 
Silințe Sociale șl Politice a Republi
cii Soclnilste România, vicepreședinte 
al Comitetului național do sociologie, 
pentru n pnrtldpa: la lucrările Co
mitetului .Internațional de program 
privind organizarea celui de-nl 
VlII-lea Congres mondial de sociolo
gie. care vn‘ avea Ioc tn Canada In 
anul 1974.

La plecare, pe aeroportul Olooenî. 
erou prezențl Roman Moldovan șl 
Ladlslau Banval. ;vIceDreședlntl al 
Academiei de Științe Sociale sl Poli
tice.

(Agcrpre?)

în comerțul

timișorean

'J

î
COMITETUL DE PARTID 

DE PE PLATFORMA COMBI
NATULUI TERMOELECTRIC 
ROVINARI : Vâ trimitem aceste 
dteva rinduri fa care noi. muncito
rii. Inginerii ?! tehnicienii ce lucrăm 
In realizarea marelui obiectiv ener
getic — Centrala termoelectrică :to- 
vfanri. județul Gorl — am ștrlns În
tregul prinos a! dragostei ce v-o pur
tăm dumneavoastră, cel mol prețuit 
fiu nl poporalul si Iubit conducător 
al României socialiste.

Deplinii] șl răsunătorul succes al 
activității delegației, ecoul său fa 
riadul opiniei publice din torn noas
tră și de peste hotare, prestigiul In
ternațional de care se bucură Româ
nia. prețuirea ce se acordă Partidu
lui Comunist Român, dumneavoastră, 
ca secretar general al nartldulul sl 
președinte al Consiliului de Stat, 
pentru marile șl perseverentele efor
turi de a promova ferm și constant 
principiile de largă rezonantă Inter
națională alo relațiilor dintre state, 
ne angajează In obținerea de rezul
tate ?! mal bune pe șantierul centra
lei termoelectrice.

Izvoarele prestigiului 
românesc

0

i

în rfadul Întreprinderilor co
merciale locale O.C.L. „Metnlo- 
chlmlce“-Tun!șoara se "înscrie 
cu cele mul bune rezultate pe 
județ la capitolul desfacerii 
mărfurilor către populație. în 
primele două luni din acest an. 
prin unitățile acestei organiza
ții s-au vlnduL peste prevede
rile de plan, televizoare, apa
rate de radio, frigidere, araga
zuri. mobilă 
fa valoare de peste 0 milioane 
leL Desigur, aceste rgallzări 
sfat Influențate direct de creș
terea veniturilor șl a puterii de 
cumpărare a populației, dar tot 
atlt de adevărat este Sl faptul 
că la această întreprindere exis
tă o permanentă preocupare 
pentru asigurarea unul fond co
respunzător de mărfuri In tot 
cursul anului, precum șl pentru 
o servire civilizată la nivelul ce
rințelor crescfade ale cumpără- . 
lorilor.

■ — Prin cunoașterea sistemati
că a cererii populației — ne spu
ne loan Grozescu. directorul or
ganizației. pe care o efectuăm 
,sub diverse forme, fnceofad cu 
sugestiile ce se fac fa caietele 
existente fa unități șl plnâ la 
confruntările cu cumpărătorii, 
putem să cunoaștem bine nece
sarul de marfă ce trebuie asi
gurat In fiecare magazin. Am 
Introdus un control zilnic rigu
ros asuora modulul cum decurge 
aprovizionarea unităților, acțlo- 
nfad operativ pentru eliminarea 
minusurilor «mu dereglărilor ce 
pot surveni fa asigurarea rețe
lei cu Drodusele solicitate de 
cumpărători.

De '-în Inlerlorâtorui nostru 
am aflat că există o preocupare 
permanelită pentru - extinderea - 
și modernizarea rețelei, comer
ciale.1 stabilirea unor orare de 
fțincllbnare 'n1.magazinelor sis
tem non-sion. extinderea forme
lor rapide de desfacere. în ulti
mele luni au fost date în fo
losință 0 magazine nou deschise 
lo parterul noilor blocuri In 
vechi vaduri comerciale reame- 
naiate șl In cartiere mărginașe, 
măsură apreciată de cetățeni, 
care altădată erau nevoJU __ 
vină după cumpărături oină în 
centrul orașului. Alte II unlțătl 
au fost modernizate. Pen
tru economisirea bugetului de 
timp sl oopulațlel

Si alte produse

N. Gr. MAftASÂNU
corespondenlul „Scinieii

să

;(q*O ț»

(urmare din pag. D

Tragerea specială LOTO
a primăverii

Devenită tradițională, tragerea 
specială Loto a primăverii, din 
ziua de 11 aprilie, oferă In acest 
an o lista mal amplă de dșllgurl 
deci* la edițiile precedente. Se 
vor atribui 23 do categorii do 
cLștlguri. în afară de dștlgudle 
In bani, de valoare fixă șl varia
bilă. sa vor atribui. In număr 
nelimitat, autoturisme’ „Dacla- 
13W*. „Dacta-HGO* șl „Skoda*-S- 
100’*. Da asemenea, tragerea spe-

dală Loto a primăveri! acordă, 
lot fa număr nelimitat excursii 
fa U.RJS.S. și Finlande, cu tre
nul, pe o durată de circa 14 zile. 
La această tragere se poate par
ticipa eu variante de 2 5 și 15 
lei. cele de 15 lei avlnd dreptul 
de clștlg ta țoale extragerile Se 
vor efectua 5 extrageri, fa. 3 
faze. îh total, vor fi extrase 38 
de numere. Astăzi, ulilmx zL

timp al oopulațlel nu fost 
organizate 6 magazine cu auto
servire. 93 de magazine cu Diata 
direct la vlnzător. 12 magazine 
cu exounere deschisă a mărfu
rilor. In cndrul acelorași preocu
pări se înscrie șl măsura pri
vind Introducerea orarului pre- 

■ lungit de funcționare. numărul 
magnzlnelor deschise cile 10 șl 
12 ore pe zi alungind Ia 17.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînleii

(Ie. Lunara. MO, pentru 
președinte Pare Incredibil ? 
Slntețl convinși că o să 
descopere comisia de cen
zori tărășenia 7 Mărturisim 
că am avut și noi o clipă 
această speranță. Așa ar fi 
fost legaL așa ar G fost e- 
chltabll. Dar— In procesul 
verbal întocmit fa adunarea 
generală u asociației, din 
2-i Ianuarie 1071. o surpriză 
care le întrece pe toate I 
Cine credeți că a prezentat 
lista Indemnizațiilor? însuși 
Virgil Rîpă. președintele 
comisie) de cenzori, altmin
teri om al legii șl finanțe
lor (fa cele B ore, de In

•r

Semnlflcatlvă această vizită pe care 
șeful partidului și al statului, tova
rășul Nlcolae Ceausescu, n Intra- 
prlna-o In opt țări alo continentului 
african. Semnificativă — pentru că a 
demonstrat, o dată mai mult, unitatea 
Indisolubilă dintre •polltlea noastră 
internă șl externă, străbătută do for
ța umanismului socialist Semnifica
tivă prin modul In care a consolidat 
legăturile dintre popoare aflate la mii 
de kilometri unele de altele, dar a- 
nlmate de aceeași dorință sinceră n 
colaborării $1 cooperării. Semnifica
tivă — pentru că acenslă laborioasă, 
patetică șl fructuoasă vizită a demon
strat. o dată mal mult, că factorul ho
tărî tor al prestigiului României pe 
plan internațional 11 reprezintă, atlt 
realizările fa opera do edificare a 
socialismului, săvlrșlte prin efortul 
susținut, lucid și plin de răspundere 
al întregului popor, condus de partid, 
dl șl înțelepciunea șl justețea pozi
țiilor principiale ale politicii noastre 
externss.

Primirea In aceste Îndepărtate țări 
scăldate de soare a fost atlt de caldă 
șl de afectuoasă Incit înaltul sol nl 
poporalul nostru ne-a împărtășit, la 
soire. că s-a simțit pretutindeni ca 
acasă, ca șl cum ar fi fosț ln fabricile 
Sl Instituțiile românești.

Periplul african al iubitului nostru 
conducător n avut darul de a pune 
Încă o cărămidă la construcția trai
nică a detentei șl frăției Intre pb- 

lobul terestru este ușor turtit 
două capete, dar acest splendid 

yls — înfrățirea întregii umanități — 
mpllnește. fără greș, admirabila per

fecțiune a sferei, dosăvirșita formă a 
geometriei șl lăcașul omului.

Virgil TEODORESCU

rou, (știa el ce ®lto.„). nc-a 
replicat p-ompt, de parcă 
recita o lecție învățată pe 
de rost :

— Ale! e sediul asociație! 
șl eu slnt împuternicitul, 
dar nu vă dau nici o Infor
mație, doar numai dacă a- 
probă președintele sau se
cretarul 1

Dq ce atlta tnUler In ju
rul «criptelor și treburilor 
acestei asociații șl. mal ales, 

de ce curiozitatea noastră a 
slirnlt o nefirească reaclle 
de apărare la Interlocutorul 
nostru ? Ciudatei opoziții a 
Împuternicitului ■ Nemeș
Florian aveam să-l aflăm i 
po loc explicația —, chiar In 
scriptele cu caracter atlt de 
„confidențial" .* conținutul 
lor nu , era de natură să o- j 
fere semnatarilor prilej ds 
laudă, el d Lmpotrivă...

încercasem să descifrăm
— din dosare, procese ver
bale șl referate — firul naș
terii unor rente (cum am 
puies eă le zicem altfel ?) 
la care s-au socotit îndrep
tățiți președintele asociației 
(Gheorghe Șuta), secretarul 
(Gh. llăru(ia), președintele 
comisiei de cenzori (Vlrgll 
mid) și.alții. Mai 
premieri : 9 C'Oă lei — cile îtaf ta LT.A. Oradea), a a-
2 NO. 2 3.00. 2 000 de căciulă nunțal : președintelui —
— după „greutatea* 'func
ției.

Președintele exercită un 
mandat obștesc șl, așa cum 
spuneam mal sus. manda
tul este Incompatibil cu 
noțiunea de „ptală“ Numai 
că Gheorghe Șuta (altmin
teri salariat la revlzLa de 
vagoane — circa 3 030 
lei lunar) ore tn această 
materie păreri cu totul per
sonale : ’

— Meritam acești bani. 
Este nu premiere, d retri
buite pentru eforturile sj 
demersurile noastre de a 
obține tfrin lustlțle (?!) 
suma de 88 COD lei. încasată 
In plus de I.L.L. De altfel, 
pentru munca noastră, din 
1971 încoace, slntem relrl- 
bulțî cu indemnizație lu
nară 1

\

— Noi stntem particulari rem — șl trebuie să cerem
și facem disciplina tinnn- — socoteală fa orice dome-
ciară după posibilități șl nu\ nlu, oricui, jMmlru fiecare
după stas, no! facem soco- leu cheltuit. Șl fondurile a- ,

soclațlllor de locatari, ori
unde ar exista ele. slnt tot 
banlj noștri, ai tuturor. 
Inlă de ce. calității de 
for de decizie șl con
trol. n oricărei adunări 
generale II este de-a drep
tul dăunătoare prezenta ..de 
formfi“ și votul de comple
zență. cum șe mal Intimplă 
și prin alte locuri, nu nu
mai fa cartierul Berccni 
din Capitală sau la Oradea : 
cineva mal dotat cu ..harul 
convingerii0 expune cifre. 
Justifică, laudă șl „orgu- 
menteozâ* șl la urmă pro
pune „să se aprobe0 (planul, 
bilanțul etc.). Votează cei 
din primele rinduri că sfat 
mal la „vedere* șl se je
nează să fie văzu ți că refu
ză. votează vecinul din 
dreapta, cel din stingă.„ 
„Ce, o să mă opun tocmai 
eu.„ să-ml arate tovarășu’ 
împuternicit, mllne-poimll- 
nc. obrazul ?" Șl uite dsn. 
fa lureral împrejurărilor, 
nimeni nu mal la seama cu 
grija cuvenită la ceea ce 
trebuie aprobat sau nu. I./i 
urmă, dnd se descoperi 
Incorectitudinea, șe caută 
Iarăși „plăpumloara” : a e- 
xlslat. chipurile, aprobarea 
adunării™

N-a existat însă dedt slă
biciunea acelei adunări. Slă
biciune care costă șl care 
trebuie »ă dispară.

Iar față de cele semna
late alei cu privire 1a unele 
neajunsuri care stlnjenesc 
împlinirea rostului firesc al 
asociațiilor de locatari, cre
dem că este de datoria con
siliilor populare municipala 
?! orășenești să îmbunătă
țească activitatea de îndru
mare și control In acest 
sector. Fiindcă; este, fa a- 
celnși timp, o problemă de 
bonă gospodărire a urbei,' 
de folosire eficientă a unor 
fondări obștești, este o pro
blemă de aplicare șl res
pectare neabătută a legilor 
țării.

Dinu POPESCU

tellle cum putem !
Am rămas slupeflațl. 

Pentru că. dacă asociația 
este o organizație civilă (șl 
nu „particulară0) aceasta nu 
înseamnă nicidecum că ea 
s-ar situa fa afara legilor 
statului, că In activitatea de 
zi cu zl s-ar putea conduce 
după „norme" proprii, n- 
justate după criterii pro
prii. contravenind legilor tn 
vigoare, statutului nsocln- 
lieL Că lucrurile slnt în
țelese In majoritatea co-

\ 

»

Ancheta
sociala

tntlt. tocul de muncă, contabil- vîrșltoare a cazurilor așa 
■*" . curn trepte. Sjințui do
nunțat : președintelui — răspundere guvernează oc-
900, sle-șl 4M Iei tunar, se- tivltaiea mlljor de asociații
cretarulul asociației. Gb. --------- - J" '
Băruțla (șeful biroului ner- 
sonnt-Invățămlnt de la 
U.JC.C, Bihor), alte 400, 
cenzorilor cite IM etc. Prta 
urmare, oameni cu funcții 
de răspundere, eu salarii 
bune, nu s-au sfiit să-și 
facă o rolă de venituri-fo- 
loslndu-se de mandatul In- ____
credința! de locatarii celor deni. 
aproape 500 de apartamente 
din cadrul asociației. 
Șl mai slnt aici- și 
alte aspecte ce par In ne
regulă din punct de vedere 
flnaneiar. aspecte a căror 
analiză au început s-o focă 
organele fa drept. Pentru 
toate acestea. Gheorghe 
Suta, președintele ales (sub
liniem ales — adică manda
tar al obștii șl nu șeful 
vreunei firme cu capital

Nu. nu vă înșeală ochii. particular), ne-n furnizat, o 
Ați citit bina : fadcmnlza- explicație uluitoare ;

U.JC.C. Bihor), alte

ele locatarilor din orașele 
țflril este dovedit cu- priso
sința prin taplo 
care muricesc cu 
Inima pentru toi 
fnce spre binele 
meni care odue _ 
lalea obștească deprinderile 
sănătoase de la locul de 
muncă, se află preiutln-

: oameni 
tragere de 
ceea ce se 
obștii, oa
la actlvi-

Aduclnd în discuție fap
tele descrise mal sus. note 
discordante fa contextul ge
neral. o facem tocmai pen
tru a ușura Identificarea 
trâsăturilor șl sorgintea a- 
cestor manifestări nocive 
O facem cu convingerea' 
lansării unul semnal împo
triva formalismului șl pasi
vității care împovărează 
cîteodală — cum o Ilustrea
ză și cazurile de față — a- 
dunărlle generate ale mem
brilor acestor asociații. Ce-

pent.ru


la conferința cvadripartită de la Paris

nentro

11

Noi adeziuni la ideea convocării 1

conferinței general-europene
s

a

T

Angliei 
de a-

i

1 -L
a fost numit 

ministru

zile n!e lunii aurllie. forteie

ropa“ fabordlnd In acest sens pro
blemele securității, ale relațiilor eco
nomice $ ale schimburilor șlilntlfire, 
culturale și In domeniul Invățămln- 
luluL

să se desfășoare un

problemelor cotnariului In- 
>an. îndeosebi schimburilor 

Intre târî avlnd «ta'ome. .

7 In sută : puțin — 33 
f‘5 : nimic — 27 
rulă : nu știu — 3

Igew și-a rea- 
prtlejul celei de-a 10-a 
sprijinul pentru1 lupta pa

clproce. Karl Schiller a evidențiat, 
ta rlndul său. necesitatea ratificării 
de către Bundestag a acordurilor 
semnnle de R. F. a Germaniei la 
Moscova șl Varșovia.

pene, la Identificarea unor noi posi
bilități pentru Intensificarea acesto
ra, Se cuvin menționate In nrest con
text prewuoBrile C.E,E,(O.N U pen
tru der.voitarea cooperării Industriale

farul cuhrwu- pășit cu mult cifra de 
Intențiile. zla-

I

BAGDAD

PUTERNICA OFENSIVA A FORȚELOR PATRIOTICE

® BAZE MILITARI: AMERICANE Șl SAIGONEZE SUPUSE UNOR 
INTENSE ATACURI e POPULAȚIA DIN „SATELE STRATEGICE" 
SE RIDICA LA LUPTA ÎMPOTRIVA REGIMULUI MARIONETA 

DE LA SAIGON

VIETNAMUL DE SUD 9 (Ager- 
pres). — în dimineața zilei de 9 apri
lie. forțele patriotice din Vietnamul 
de sud au atacat baza aeriană ame
ricană de la Cam Ranh. situată la 
2M kilometri de Saigon. provoeinti 
pierderi considerabile Inamicului. 
Totodată, bazele militare ..West* si 
„O'Connor*.' deservite de trupe sal- 
goneze. au fost supuse. în ultimele 
2-1 de ore. unrir Intense atacuri. Agen
ția France Presse informează că for
țele patriotice au declanșat, de ase
menea, puternice bombardamente de 
artilerie asupra fortlflcațlflor deținute 
de trupele salgoncze In provincia 
Quang Tri. din zona septentrională a 
Vietnamului de sud. Aceeași agende 
relatează că. In urma atacurilor lan
sate de detașamente ale F.N.E.. efec
tivele salgoneze au fort obligate să 
părăsească o Importantă poziție stra
tegică. aflată In sud de orașul Loc 
NInh, din provincia Binh Long. «li
berat cu o zl In urmă de patriot!.

în același timp, la 20 kilometri 
sud-vest de fosta caoltală Imperială. 
Hue. au fost semnalate ciocniri vio
lente, In cursul cărora unitățile mi
litare salgoneze au suferit pierderi 
grele.

Patrloțir exercită o presiune cres- 
clndă asupra pozițiilor deținute de 
trupele Inamice la nord de Saigon. 
Forțele armatei populare de eliberare

— relatează agenția V NfA, — au 
lansat In luiia aprilie puternice 
atacuri asupra acestor poziții, bom- 
bardlnd obiective Importante ale ina
micului, printre care o serie de aero
porturi și centre militare de antrena
ment. în cursul acțiunilor ofensive 
ce au avut toc de-a lungul Șoselei 
nr. 22, In provincia Tay NInh. In pri
mele '21. ",ț'J
patriotice au scos din luptă aproxi
mativ a*B de militari al unor unități 
salgoneze.

Concomitent cu acțiunile forțelor 
armatei populare de eliberare — 
menționează agenția V.N.A. — mii 
de locuitori dlo provinciile Gia Dinh. 
Blnh Long. Ba Rin. Long Khnnh. Gla 
Lai. siliți de administrația Thleu să 
trăiască In așn-ztsele „sate strate
gice". adevărate ingflre de concen- 
trrire. s-au ridicat la lupta împotriva 
regimului marioneta de la Snlgon.

*
Pe de altă parte, aviația americană 

continua tentativele de contracarare a 
atacurilor lansate de forțele patrio
tice In Vietnamul de sud. D-jdS cum 
Informează agenlin A’swlntwl Press, 
bombardierele americane „B-52" nu 
întreprins rtmbălă noaptea șl In pri
mele ore ale dimineții de duminică 
H raiduri, mnlnrltaten In zona «tepten- 
trlonnlă a Vietnamului de sud.

ROMA

Mare adunare populară
organizată de P. C. Italian

PARIS 9 (Agerpres). — Delegația 
Republicii Democrate Vietnam la 
conferința cvadrlpărUtă de la Paris 
n condamnat sever amenințările for
mulate da ministrul apărării nl 
S.U.A.. Melvln Lalrd. la adresa R.' D. 
Vietnam, la o conferință de presă 
organizată In Pentagon, Scooul de- 
cloroliitor Iul Lalrd. n subliniat de
legația R. D. Vietnam, este de a 
justifica netele de război ale S II A 
împotriva unor zone dens obsulntc 
din Republica Democrată Vietnam

Administrația amAricnhli.' b rlc.-l'i- 
rat reore7ontontul R ' D. .Vietnam, 
desfășoară o oolRlcă de sabotare n 
conferinței de te Purta «d Intensifică 
In același timp, războiul Pentru a 
exercita presiuni asuorn eo’eltelte. 

«pBril de lăutei de rohferlnlft. ; ’ 
L Delesalln R. D Vleteiirn B’-ceroț 
ndmlnlrtraHel nmerlrane să tfnreieze 

jțtoate artele de tnefllraTe-atsuvcra-J

M A E: al Republicii 
Vietnamului de sud

nltățll șl securității R.D.V.. să reln- 
ceapă să participe la conferința de 
la Paris și să dea un răspuns pozi
tiv la propunerile de pace In 7 punc
te ale Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului 
da Sud.

La DOsseldorf (R. F. a Germaniei), în cadrul marșurilor de primâvarâ, a 
avut loc o manifestoîie în sprijinul ratificârii de câlre Bundestag a trata

telor cu U.R.S.S. și Polonia

BONN 9 (Agerpres). — într-o cu- 
vînlare radiodifuzată. Walter Scheel; 
ministrul de externe al R F. a Ger
maniei. o apreciat pozitiv, acordul pe 
termen lung ! soviete—vest-germnn 
privind comerțul bilateral șl colabo
rarea economics dintre cele două 
țări, parafat vinerea trecută ta Mos
cova. Totodată. șeful diplomației 
vest-gemiane s-a pronunțat- din nou, 
In favoarea ratificării tratatelor sem
nale de R.F.G. cu Uniunea Sovietică 
șl Polonia, reievjnd că arest oct va 
contribui la eonitaua normoilzare a 
situației din Europa.

Karl Schiller, ministrul economiei 
șl finanțelor al R F. a Cermanlel. a 
salutat, de asemenea, parafarea acor
dului menționat, subliniind că. da
torită acestuia, relațiile ecotiomlce 
dintre cele două țări vor fi puree „pa 
o bază trainică, de lungă durată0, 
acordul urmlnd să contribuie la ex
tinderea schimburilor comerclole re-

■ ș

Cuvîntaroa tovarășului
ROMA 9. — Corespondentul Ager- 

pres. N. Pulcea. transmite : In vasta 
plată Navona din centrul capitalei 
Italiei a avut loc o mare adunare 
populară organizată de Partidul Co
munist Italian tn vederea alegerilor 
parlamentare de la 7 mnl Zeci de 
mil de cetățeni — muncitori, femei, 
tineri, pensionari, deleaatii de oa
meni al muncii de In o serie de fa
brici din Romn sl din provincie: — 
s-au reunit Intr-una dintre cele mnl 
puternice demonstram de șorllln ?l 
simpatie fată .de partidul comunist, 
fată de Enrieo Berlln«uer. secretarul 
general al PCI., candidai In fruntea 
listei PCI. din clrcumșeribjla Roma 
nentu Camera" Denotaților Cel circa 
80 Dtn de oartlelnanU ta adunare au 
salutat poritlă PC.I fn<ă de rezol
varea problemelor central» pe care 
le înfruntă In prezent Italia pe ca
lea dezvoltării sale, nu ^demonstrat 
atașamentul fală de luata vUrufb’i- 
să șl curatoasă dusă fără încetare fle 

■ călre comuniștii Italieni nentru bi
nele cîa«cl muncitoare sl al mase
lor popularei pentru democrație sl 
progres. împotriva neofasclwnulul 
renctlunll.
,Lulnd cuvlntul. secretarul general 

al P.C.I. o spus. Intre altele : Dile
ma pe care o înfruntă Italia este 
netă : ori se lese din cadrul formu-

condamnă bombardarea 
de către aviația americană 
a teritoriului R.D. Vietnam

VIETNAMUL DE SUD 0 (Ager
pres). — Ministerul Afacerilor Exter
ne al Republicii Vietnamului de sud 
a dat publicității o declarație In cnre 
condamnă bombardarea de către avia
ția americană a teritorlujul R- O. 
Vietnam șl «subliniază că întreaga 
responsabilitate pentru consecințele 
ce noi decurge din acestea rovine 
S.U.A. '

La Geneva se deschid. Io 17 apri
lie. lucrările eelel de-a 27-a sesiuni 
n Comisiei Economice pentru Eu
ropa (C.E.E./O.N.U.) Timp de două 
săptămlnl, reprezentanții celor 31 do 

'state membre vor examina evoluția 
situației economice in Europa In 
rtirsuf anului trecut vor trece ta re
vistă principalele realizări alo comi
siei In direcție Iflralril sl diversifi
cării cooperării economice sl tehnlro- 
ștllnllfice Intre țările continentului 
nostru șl vor Jalona direcțiile acti
vității viitoare. ;

Plenara din acest an constituie un 
moment de o deosebită Insemnătoie 
ta viata comisiei, ale cărui semnifi
cații șl rezonantă depășesc atmosfera 
obișnuită de lucru n reuniunilor a- 
nunle ale C.E.ENO.N.U.

Mllne se împlinesc 25 de ani de 
ia crearea comisiei. Actionind. ală
turi de celelalte organisme re
gionale hie O.NU.. pentru pro
movarea șl realizarea obiective
lor acesteia In domeniul economic, 
comisia a reușit, In aferlul de veac 
de existentă, să-si cIstlEe locul unei 
adevărate tribune pentru un larg 
dialog Intre statele europene, care să 
Javorlzeze șl să stimuleze , relațiile 
'de coloborare Intre țări apartintad 
unor sisteme soclal-nolltlee diferite.

în cursul existentei sale. Comisia 
economică europeană a parcurs un 
drum lung. Nu întotdeauna activita
tea sa a fost lipsită de greutăți, de 
momente do stagnare sl ehlnr de 
recul, dar ®e cuvine subliniat faptul 
că. In ciuda acestor dificultăți, comi
sia a reprezentat !n permanență un 
cadru adecvat pentru afirmarea ten
dințelor pozitive de destindere șl coo
perare. Orice semn de apropiere intre 
statele Europei a ovul o Inriurlre m>- 
zitlvă asupra nctlvltătllor C.R E./ 
O.N.U., nș,a duoB cum cadrul specific 
de cooperare pus In dispoziția țări
lor membre a permis popoarelor 
europene să se cunoască șl să se în
țeleagă mai bine.

RBspunzlnd cerințelor progresului 
economic sl tehnico-ștlInUflc. evolu
ției ascendente a relațiilor Intre sta
te. comisia a Identificat teme de In- 

. teres general, contribuind, prin 
schimbul de Informații sl experiență 
intre specialiști, la lărgirea si Inten- 
sfflcnrea cooperării general-eurotte- 
ne. Arta de preocupări a comisiei 
.și organelor sale subsidiare s-n ex
tins ?l diversificat continuu. De In 
alutorul dat țărilor membre, in pri
mit ani al existențe!'sale, pentru re-

P ț ț ț ț ț
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Ia sută 
la 
la sută.

Aici este larg îm
părtășită imprertB ră 
dirimlifitlle provorn'e 
de stagnarea eromwnl- 
cB de creșterea con
tinua a preturilor si a 
somatului (care a do

->
!ț

COPENHAGA 9 (Agerpres). — Da
nemarca continuă să se situeze oe o 
poziție pozitiva in ce privește con
vocarea conferinței eenernl-euronono 
tn problemele șecurltălll sl colabo
rării a declarat ministrul afacerilor 
externe danez. Knud Andersen. In o 
conferință de preta.

* _ ___  _ ______t________  ,r_.......... ............
Lulnd cuvlntul In conferința orga- păci durabile și a securității in Eu- 

nlzatlgi din Conenhaca a P C. din rn-w«“ ÎBKnriirwi i-,. eana <,-n—
Danemarca. Knud îosper«cn. pre
ședintele partidului, n arătat că Da
nemarca trebuie «ta sprijine activ 
eforturile Intrenrinxe ta direcția con- 
vo«firil con f«rintel general-europene 
pentru securitate șl colaborare.

Knud Jespersen a vorbit, de ase
menea. despre unele probleme ac
tuale ale mișcării muncitorești da
neze. de«»ro acțiunile deafă'iirate în 
tarii Irnrtotrivn firtarflrll la Plata co
mună T«<MnlȘ e! flz'elevrit rti luola 
pentru Ieșirea iBrll din NATO va 
fi' continuată de comuniștii danezi,

*
YAOUNDE 9 (Agerpres). — Consi

liul Uniunii Iriierbarlnmentnre. reîinlt 
In capitala Camerunului. Yaounde, a

, aprobat simbătă.cu IS voturi pentru, 
nici unul-contra șl 15 obțineri o pro- 
punere privind ținerea la Helsinki In 1 
noiembrie a.c.. a unei conferințe In
terparlamentare asupra securității șl 
cooperări 1 In Europa.

Conferința de ta Helsinki urmează 
să discuta „căile și mijloacele de dez
voltare n cooperării și stabilirii unei*

*
ROMA 0 (Agerpres). — Biroul Po

litic al Uniunii veil-europene a de- 
mocrnt-crestlnllor a adoptat In ca
drul unei reuniuni tlriute ta Roma, 
un document In care, alături,de alta 
probleme europene, este abordită 
chestiunea Conferinței genernl-euro- 
pene centru securitate sl colaborare. 
Do~umentul relevă nere-sltoten ca 
Platele europene «tS-.șl aducă contri
buția ta prpmovarea colaborării In-' 
tre popoare.

Remanlerea guver
nului britanic anunța
tă de premierul Heath 
vineri.clnd parlamen
tul sc afla încă In va
canta de nrlmăvară. 
n-a surprins orea 
mult. Inlrurll eveni
mentul era aștentst. 
Totuși, amploarea mt>- 
dînrărilor efectuate «n 
cabinet (antrailnd nu

l mal puțin de 23 mi- 
nlstrl $1 miniștri ad- 

\ luncii) a conxlliull o 
I; veritabilă surpriză. • ■
1 Ce a determinai b- 
i -cest ..adevBrnl măgli- 

cru“ In rîndurlle eu-:....... .
V -veroulul — ctim - l-flir«răi pis» sa 

numit ziarele T Chiar ■ 
In dimineața zilei în 
care primul ministru 
șl-a " 
le 
rul ..DAILY TELE
GRAPH" puhllrase 
dalele unul sondaj ds 
opinie In leg.liură ti 
ulfimul bugeî prezen
tat la 21 martie Son1 
datai venea «ă confir
me aprecierile ooori- 
tlcL care subllnlase ta 
parlament că „bugeîul 
favorizează oe cei bu
căți sl face foarte pu
țin sau nimic o»ntru 
cel săraci” I,n între
barea ■ „Credeți ~B 
bugetul vă va a du re 
foarte mult, pul In «na 
nimic” ? — răspunsu
rile au fort următoa
rele : Foarte mult —

. CORESPON- 
DENTA DIN 

LONDRA

an milion) sl-nu o>is 
In mod «serios nmnren- 
ta ne evoluția eveni
mentelor determlrdnd 
în ultimă Inrtnnifl șl 
remanierea guverna
mentală, De remarcii 
d) nu fo«l afectate In 
primul rlnd dennrta- 
mentele lndu.<<irlei «I 
comerțului. finanțe
lor. forlel de muncă.

"în cadrul schimbări
lor efectuate a fosi a- 
cordatâ o atenție don- 

.sebilă regiunilor un-îe 
s-au manifestat n«- 
muliumlrl cn urmare a 

“ faptului că dezvoltarea 
lor economică este 
mult rămasă in urmă

față de restul 
Tlnînd seama 
ceasta.
un ....... ............... .... ..
dezvoltarea regiunilor 
în persoana Iul Chris
topher Chalawav.

A reținut, de aseme
nea atenția observato
rii©/ tontul că. avlo- 
du-se Ip vedere reae- 
l'o de dezaprobare a 
protestanților unionist 
din Irlanda d§ Nord 
față de preluarea do 
către Londra a con
trolului deplin asuara 

..provinciei. • în .cadrul /, 
7.. remanierii ' operate, ț

,.rit> prernig-yj britonlc a j
— căutat să le dea acei- 

tora saîtafactte , Ast
fel el a numii In 
postul de ministru de 
atat la departamentul 
forței de muncă ae 
Chlrherter Clark fra
tele fostului oromlsr 
nord-irlandez 

Schimbările Interes-- 
pite urmăresc. In In
tenția premierului 
Heath. „sB fortifice- 
partidul conservator, 
cu allt mal mult, cu 
dt. In'ctirind vot avea 
loc alegeri locale. Este 
greu Insă de apreciat 
In ce măsură această 
remaniere guverna
mentală va duce In o 
redresare a pozițiilor 
conservatoare.

Enrico Borlingucr
/

lelor de guvern de plnfi acum, ori ' 
se agravează situația In cnre nu se 
poate guverna șl pericolele pentru 
democrație. Urden soiuție pozllivfl șl 
realistă rare poale scoate Italia din 
criză, unicul drum cnre poate să ducă 
la un climat de înțelegere,, de uni
tate populară șl națională, să garan
teze ordinea publică — este aceea 
a unul guvern de cotitură democra
tică cnonbll să exprime colaborarea 
celor trei mari forte Istorice ale miș
cării populare Italiene : cea eomu- 
nîrtă. con sncinllxlă sl cea catolică. 
Numai un guvern bazat pe consen
sul șl oarHrtnaren adlvă a maselor 
populare poate avea autoritatea ne- -■ 

.cesnră pentru a nune lucrurile Ia 
punct'pentru a înfăptui un ploii se
rios șl organic de .reforme, aă con
solideze si sB Ifirgcascll viata demo
cratică, Știm bine, a spus Berîin- 
guer. că pentru n merge înainte ne 
oceastă rale sini necesare bătălii șl 
acțiuni in cele mul diferite domenii, 
crte necesar ”
progres care nu va fi simplu șl !1-

. nlar.
Ceea ce experiența din acest! ani' 

a scos In evidentă foarte clar, n con
tinuat vorbitorul, este fnplul că fără 
ș’ împotriva comuniștilor nu e»te po- 
slbll să se realizeze cuceririle de care 
ere nevoie taro, Duoă ce a evlden- \ 
t'a! Ilnsn d« nersocdlvă a nrovra
melor Partidului democrot-croșlln 
șl a condamnat atitudinea anlîcomu- 
nldă a arestora Berilnguer a sub
liniat : Noi. comuniștii, sinlern. evi
dent. ta primul rind partidul clasei 
munritoare. dar no! am fost totdeau
na șl continuăm să fim, de asemenea, 
un mare partid al întregului popor. 
H'nlem sl trebuie să fim ■forța șl spe
ranța de renaștere pentru loll cel p« 
care păturile dominante îl privează 
da necesitățile cele mal elementare 
«Ie existentei. Toți ce! care voț aă 
acționeze pentru dreptate socială nu 
pot respinge contactul sl căutarea «i- 
nel rolnborărl cu ud partid ca 
nortra rare este parte delermlnaniă 
a mișcării populare italiene.

Berllnuuer o cerut. între altele. 
Partidului demorrat-rrestln. să se 
anga jeze. înainte de toate, să respecte 
„portul constituțional” care cere. în
tre altele; să fie renrlmnlă orice a- 
pntogle a fascismului, orice tentativă 
ce reconstituire țji de organizare, du 
formnții fasciste: să-și fa angatamert-- 
tuL că nu va promova șl nu serva n- 
sbefa ‘nlcIriurteV-'taitlotivc saw propii’-’; 
neri menite să violeze sau să limiteze 
drepturile de libertate pe care clasa 
muncitoare șl Ie-a cucerit șl la care 
nu este dispusă «ă renunțe : să se 
angoleze In fata corpului electoral de 
o scoate ftalla din orice bloc militar1 
șl. ded. de a cllmlno subordonareo Ia 
care a fost constrlnsă plnă acum față 
de imperialismul american.

TRANSMIT:

Convorbiri la Helsinki. 
Președintele Partidului Soclnl-Demo- 
crat, de guvernămint, Rafacl Paaslo, 
premier al Finlandei, șl secretarul ge
neral al partidului. Kalevl Sorsa. care 
este șl ministru de externe, au prl-' 
mit. In cadrul unor Întrevederi se
parate pe Budislav Stojklcl. membru 
a! Biroului Executiv ol Prezidiului 
U.C.I., și pa Frank Popit, președinte 
al Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din R. S. Slovenia. In
formează agenția Ta ning. în-cursul 
convorbirilor a fost efectuat un 
schimb de informații cu privire la ac
tivitatea U.C.f. "și a P.S.D. din Fin-< 
landa. Au fost, de asemenea, exanfl-' 
note probleme privind cooperarea 
dintre cele' două țări, precum șl unele 
aspecte ale situației Internaționale".

Secrctarul general al
OXU. a exprimat sprijinul orga^-jiî 
nlznțlcî pe care o reprezintă pentru 
Ideea Înființării unei universități a 
Națiunilor Unite, care — o apreciat 
Kurt Waldheim — ar contribui la 
„rezolvarea problemelor păcii și clez- 
vol tării",

Lucrările ședinței Consi
liului Economic bipartit al 
R. D. Germane și Republicii 
Rrabe Egipt s_au lnchelal la 
Berlin. Părțile au examinat proble
me legate de dezvoltarea colaborării, 
economice și tehnice bilaterale In do
meniul Industriei, agriculturii, cer
cetării științifice, planificării șl in- 
văt&mlnluiul. precum șl ta alta sec
toare. Consiliul o aprobat planurile 
do lucru și acordurile privind cola
borarea tehnlco-șlllntlflcă directă 
dintre Instituțiile do resort ale celor 
două țări.

Reprezentanți ai indus
triei ungare constructoare 
de mașini și material rulant 
feroviar aa lncheSat« 13 Londra, cu 
firma .,Kearney and Trecker* un 
acord ta valoare do un milion •'lira 
sterline, privind achiziționarea din 
Maroa Britanic a unor l!nJȘ,Tde pro
ducție de Importanță mnJorftopCntni 
respectivul sector ai tadustrloL' Flrma 
engleză, care s-a angajat să 
exploatare plnă in Iulie 1973 i 
tățile pe car^ .Ie va II 

moî!r 
țle„ungnră Jn^ynjparc c 
sterline — informează

N. PLOPEANU

SEARĂ CULTURALĂ

ROMÂNEASCĂ

LA BRUXELLES

fncerea "economiilor lor dlrtrose de 
război, la abordarea problemelor 
CQoperfirll intor-romurl. folosirea me
todelor modeme de calcul In econo
mie sl planificarea ne termen June, 
activitatea comisiei a urmat o curbă 
ascendentă, aoorttil «ău la progresul 
țărilor europene devenind tot mal 
substantial.

Multitudinea preocupărilor țărilor 
curonene. complexitatea cresdndfl a 
problemelor construcției economico 
In aceste tărl sl Interesul sporit pen
tru rezolvarea urintr-o largă coope
rare a acestor prnbtame au determi
nat o amollflcare fără precedent a 
activităților comisiei. Anual nu loc. 
ta sediul C.EEXWll «u in di
verse țări. certe IM reuniuni, soml- 
narlL simpozioane, cicluri de studii

manent al Comisie! pentru stlintă sl 
tehnologie sl elaborarea unul pro
gram cuorinzlnd teme de larg inte
re', (diwmlnnrea informațiilor știin
țifice sl tehnice, transferul de teh
nologie. orevlzlurtea tehnologică etc.) 
oferă «ubxtantlnle onribllltătl nentru 
creșterea In continuare a artlvltădl 
C E F.'O N U In arest domeniu do 
Intensă oreocuDare a tuturor state
lor.

O deosebită atentle a fost acor-
: dniă i'itâ r 

tereuronei . 
economice . . .......
rectal-oolltlce diferite în cel 25 de 
ani de ex’xienlă. comisia a între
prins o laborioasă nrrtlvltnte menită 
să contribuie ia promovarea relații
lor comerciale Intre statele eu ro

la un sfert de veac de activitate

COMISIA
PENTRU EUROPA

cte. Se elaborează șl se sun Ia dls- 
porițla statelor membre sute de ra
poarte. studii, buletine statistice sl 
alte documente din cele mal variate 

.domenii : agricultură industrie chi
mică. transporturi, construcții de lo
cuințe. energie electrica, otel, căr
bune. saz &o.

între- domeniile orloritare de acti
vitate ale C.E.E.fO,N.U„ cooperarea 
ștlln'lflcă si tehnologică ocupă un 
loc de seama. Cuprinsă tn preocupă
rile comisiei din Inițiativa României.,, 
această problemă a polarizat aten
ția tuturor statelor, evidențiind im
portanta acordată de tarile europene 
participării lor activei. Ia cooperarea 
pe care dezvoltarea exploziva a; 
Stllnlel sl tehnologiei modeme o Im
pune ca pe o necesitate obiectivă. 
Crearea In 1071 a unul orcan cer-

ca niIIloc de creștere a comerțului, 
ca șl elaborarea unor recomandări 
privind standardizarea documentelor 
de export, a condițiilor de vlnzare 
pentru o «serie de produse Industria
le, rolul marketingului-In promova
rea, exportului ț.â. Trebuie lri<ă 
subliniat că măsurile "menționate nu. 
In 'mod Inevitabil, o contribuție li
mitată ta «sporirea schimburilor co
merciale. Este nere«ar ca nrerte- mă
suri cu caracter practic <ă fie înso
țita de eliminarea de către statele 
vert-eurooene a restricțiilor canli- 
tntlve. a obstacolelor tarifare sl ne
tarifare din calea comerțului euro-

pean pentru a permite acostulo să 
atingă nivelul posibilităților reale, 
în această dlrecile trebuie intensi
ficată ociivltalea C.E.E.fO.N.U.. dez
voltarea comertuiul intre țări eu sis
teme social-politico fiind o problemă , 
de o deosebită Importantă' sl actua
litate,

Automatizarea, problemele ener
giei In Europe, protecția, si conser
varea* mediului InconiurBtor. contri
buția C.E.E.1O.N.U. la sprijinirea 
țărilor In curs de dezvoltare din Eu
rope. folosirea calculatoarelor In cer
cetarea economică, vin să comple
teze largul evantai al temelor de 
studiu șl cooperare care se âfH In 
prezent In atenția comisiei. Acestora 
II se vor adăuga, fără Indolalfl. noi 
probleme pe care Bproplata sesiune 
plenară le va evidenția.

Ca’ începutul sesiunii a 27-a va 
avea loc. conform prevederilor unei 
rw-Olutli adoptate anul trecut, la 
caro România â fost coautoare, o 
reuniune lubUlară consacrată aniver
sării a 23 do ani de ta crearea co
misiei.

Reuniunea va constitui, dincolo de 
latura festivă. un> pr!!el de bilanț șl 
Inlrospertiune n nclJvitâllI comisiei 
In cel 23 de ani puși In slulba coo
perării euroncne. de determinare a 
direcțiilor prjnclpale nie artlvltătli < 
viitoare, o reiterare solemnă a su
portului pe cnre tarile continentului 
II aduc Comisiei Economice pentru 
Europa? instrument esențial nl coo
perării generai-europene.

Sărbătorirea celei de-a 23-n ani
versări a C.E.E.'O.N.U. are loc In 
condițiile te care Ideen promovării 
cooperării economice si tchnlco- 
ștllnțlfice. cnre sta la baza creării 
acestui organism, este mal actuală 
ca orlclnd „La înfăptuirea destinde
rii pe continentul european, se arata 
In Declarația de ta Pragn a statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia. contribuie de asemenea, ex
tinderea legăturilor economice, teh- 
nleo-ștllnțlfice. culturale șl de alta 
natură Intre statele europene11.

Creșterea în continuare a rolului 
Comisiei economice europene la dez
voltarea cooperării De continentul 
nostru, onrtlclnarea activă a tuturor 
statelor din Eurooa In activitatea 
comisiei vor conferi acesteia locul 
central ce-l revine In edificarea < în 
aceasta regiune a unul sistem de 
pace, securitate si înțelegere.

Ion GORITA

BAGDAD 9 (Agerpres). — La Con
siliul Național nl Republicii Irak 
nu început, slmbătă. convorbirile 
dintre Alexel Kortahln,, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U R.S.S.. conducătorul delegației 
de partid șl guvernamentale o Uniu
nii Sovietice, aflate In vizită Ia Bag
dad. sl Saddam Hussein, secretar ge
neral n<! lunci al conducerii regionale 
a Partidului renașterii socialisto 
nrnbe (BAAS). vicepreședinte al 
Consiliului Comandamentului Revo
luției dtn Irak.

în timpul convorbirilor au fost 
examinata probleme ale colaborării 
«ovleto-irnklene si a fort efectuat un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme Internnrlonnle cnre Interesenză 
cele două părți — relatează agenția 
T.A.S.S.

BRUXELLES 9 (Agerpres). - 
în tola teatrului din Bruxelles > 
a acut toc o scorii ctdturcM ro- 

■ mâneasciî oraoniratd de Asocia
ția culturală Belgia-România și 
Biroul de turism din Belgia. Cu 
acest prilej, ansamblul folcloric 
..Carpațl" din Clmpulung Mus
cel. care, efectuează un turneu 
ta Belgia a prezentai un bogat 
program artistic. în afara unor 
personalități belgiene, la manl- 

. testare, a participat un număr 
însemnat de cetățeni belgieni 
originari din Romania care au 
rostit cuvinte elogioase la adre
sa solilor folclorului românesc.

Ld sfirjitul spectacolului, ta 
numele cetățenilor de origine 
ramdnă din Belgia a luat curta
tul poetul Michel Stcriade. care 
i-a felicitat călduros pe artiștii 
amatori argeșeni pentru bogatul 
Si variatul lor program, frumu
sețea costumelor, subliniind că 
acest valoros prun folcloric a 
trezit numeroase aduceri amin
te despre frumusețea plaiurilor 
natale.

Incidente

în Irlanda de Nord

BELFAST 0 (Agerpres). — Noi In
cidente s-au Înregistrat, in ultimele 
24 de ore.'In Irlanda de Nord. La Bel
fast. patru persoane au fost rănite in' 
cursul unul schimb de focuri Intre 
elemente Înarmate șl forțele militare 
britanice. O altă persoană a fost ră
nită. la Londonderry. Intr-o împreju
rare similară.

Agențiile de preeă menționează că 
aceste Incidente survin după anun
țarea hotărlrli organizației Armata 
Republicană Irlandeză de a continua 
lupta împotriva prezenței . trupelor 
britanice In Ulster. t

ittrc .
tiză agenția IjS?

Cea de-a 8-a reuniune a 
eXperiiler l^ln cadrul convorbiri-, 
lor preliminare dintre reprezentanți! 
organizațiilor de Cruce Rdșie din 
nordul și sudul Coreei va avea loc, 
In urmn acordului realizat Intre părți, 
la 17 oprllle, la Panmunjon — rulă-, 
tează agenția A C.T.C.

Remaniere guveniamen- 
talâ în Sudan. Preș^dlnieio Su
danului, Gaefar El Numelry,1 a pro
cedat Io o remaniere guvernamentală, 
In baza căreia portofoliul finanțelor 
este preluat de Musa El Mu 
Khatlm El Khalifa devine 

educației. Totodată.

tiv, la Ministerul pentru Problemele 
Guvernelor Locale.

La Tripoli au ,uat ®?lr511 lu' 
crfirlle primului Congres al. Uniunii 
Socialiste Arabe din Libia, In ședința 
finală; a luat cuvlntul președintele 
Consiliului Comandamentului Revo? 
Iuțlel din LJbta. Moamer El Gcdafl.

Sesiunea Ligii kw 
partidul de guvernămlnt din Bangla
desh, a fost convocata la Dacca. In
formează agenția Associated Press. 
MuJIbur Rahman, primul ministru oi 
Republicii Bangladesh, a fost reales 
președinte a.1 ligii.

Mișcarea puii-africnuâ a 
tineretului, e0re ors»-
nlzajil de tineret din 34 de țări șl aii 
cărui sedlp ®a află la.'Alj 
flrmat, cu s..................
aniverwărl. șpriJL.—. , _ 
care o desfășoară popoarele Africii 
Împotriva „colonialismului, ne-oco’o- 
nlallsmulul șl Imperialismului". Sekou 
Sissojro. secretarul general al organi
zației. a lansat un apnl In Intensifica
rea mobilizării forțelor de pe Întreg 
eontlnenlul pentru atingerea telurilor 
acestei lupte.

Da clleva zile, orașul arșonlineon Mendoza care numârâ circa un 
sfert de milion de locuitori — osie scena unor violente incidente intre 
populație și unitâțile armatei, izbucnite, dupâ cum se știe, ca urmare a 
majordrii tarifelor la consumul, de electricitate. Incidentele s-au soldat, 

pînâ In prezent, cu trei morji și peste o suta de rciniti
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