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In cursul zilei de luni, 10 a- 
prllle 1972, tovarășul Nicolne 
Ceaușescu, secretar general, al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, a pri
mit pe Andrâ Bettencourt, minis
tru delegat pe lingă primul-ml nis
tru nl Franței, însărcinat cu pro
bleme de planificare și amena
jarea ’ teritoriului, care se află in 
țara noastră.

La întrevedere a, luat parte to
varășul Manea Mănescu, membru 
ai Comitetului Executiv, nl Prezi
diului Permanent, secretar al C.C, 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, președintele Consi
liului Economic.

A partldpat. de asemenea, Jean- 
Marle Le Breton, însărcinat cu 
afaceri ad-lnterim al Franței la 
București

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost abordata 
probleme ale relațiilor bilate
rale romăno-franceze, subllniln- 
du-se ■ cursul pozitiv al acestora, 
cadrul favorabil pentru adînclrea 
șl diversificarea cooperării econo
mice, tehnlco-șțlințifice, a schim
burilor de valori culturale. S-a evi- 

’ dențlat, totodată, faptul că există 
posibilități pentru continua extin
dere în multiple planuri a relații
lor dintre România și Franța, în 

■avantajul ambelor state, al popoa
relor romăn și francez, al Înțelege
rii șl cooperării pe continentul eu
ropean.

Au fost, de asemenea, abordat» 
probleme ale situației internațio
nale,

întrevederea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă de cordialitate.

Satisfacție unanimă pentru rezultatele 
vizitei în Africa, un salut vibrant 
pentru purtătorul mesajului de pace 
și prietenie al României socialiste

Senatorul iranian
Abbas Massoudi
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Bilanțul primului trimestru.©st© bogat in realizări s sarcinile de 
plinite cu succes in marea majoritate a £_L_r----—“ 
economiei naflonale obtlnlndu-se însemnate sporuri 
vederi, noi ~ --------- ...
aceste rezultate nu s-au ridicat la nivelul prevederilor planului, al posibilităților de care df“— - = ■ ■ - - - '
din primul trimestru, comitete! 
_~|llle de partid să examineze

agat un realizam sarcinile de plan au fost fride- 
intreprlnderHor șl Județelor Jărll, pe ansamblul 

laiionaie oDiininau-se însemnate sporuri de producție Industriali peste pre- 
progrese in ridicarea calitativa a actlvltâfu economice. In unele unltâ|l 
tale nu s-au ridicat la nivelul prevederilor planului, al posibilităților i 

llspun. Ca atare, este imperios necesar ca acum, după cunoașterea rezultai 
rlmul trimestru, comitetele, oamenilor muncii din Întreprinderi, organele și organi

zațiile de partid să examineze cu maximă răspundere realizările obținute, să desprin
dă învățămintele cuvenite, atit din ceea ce este pozitiv, dl șl din neajunsurile Înregis
trate, pentru ca activitatea in lunile următoare să lie și mal rodnică, Iar planul să se înde
plinească exemplar In flecare unitate, la Ilecare Indicator,

SATU MARE ,Ilari. Intre personalul tehnlco-adml- 
nisirntiv șl muncitori. Este de re
marcat, tolodaiâ, că !n activitatea 
pentru recuperarea • restanțelor la 
productivitatea muncii, un rol deosc- 

. bit l-a avut aplicarea propunerilor 
oamenilor muncii formulate in adu
nările generale. Dacă in primul tri
mestru am reușit să beneficiem de 
eficiența celor aproape 1 OM 
propuneri formulate do Mlarințl. a- 
ccasta se dntoreste in bună mfljțură

Ing. NAGY Ferdinand 
secreiar al Comitetului județean 
Safu Mare al P.C.R.

Oamenii muncii din Judelui Satu 
Mare — români, maghiari, germani 
?1 de alte națlonaUtați — au realizat 
ta bune condiții isarclnile de plan pe 
primul trimestru. In această peri
oadă plănui Ia producția globală a fost 
depășit cu O ta suta. Jar la producția 
marfă vlndută șl încasata s^an în
registrat ta plus, fată de prevederi. 
F3 milioane lei : planul de livrare a 
produselor Ia export a fost îndeplinit 
In proporție de 104.8 Ia sută : numai 
dta producția cupllmentarfl de ma
terialo de construcție obținută in 
acest trlmcwîru se pol construi nnrea- 
p® 100 de apartamente :y. activitatea 
do auloulltare s-a qoticrețlznț.' Iri bri- 
mbte trei luni din acest an, jn niastal

■ și-utilate tn valoare de"5 milioane lei. 
: Mal pregnante "apar” acește ’ rezul
tate dacă precizăm că ele au fost 
obținute în condițiile atingerii unui 
înalt ritm de creștere a-producției, de 
11 Ia sulă față de perioada eorespun- 
xâtoare din anul trecut» r

Rezultatele bur.e amintite nu s-au 
obținut pe un drum neted, uu fort 
momente de incertltadlne Ințrri» uni
tate ®au alta In legătură cu reali
zarea Integrală a eărtdriRbr de plan, 

la productivitatea, munrilr că , Ia un 
moment dat era periclitată tndepîl- - 
nirea planului la unele sortimente 
do către uzina „Unio“ Satu Mare șl 
fabrica .Mondiala”. Dacă acum 
putem spune că s-a debdșlt cu bine 
stadiu! unor asemenea Incertitudini- 
— bunăoară, planul productivității 
muncii a fost realizat în qroporțla 
de 101.1. ta suta — aceasta se dato- 
rește Intervențiilor operative șl efi
ciente ale organizațiilor, și organelor 
locale de partid, care au căutat să 
fructifice toate resursele pentru spo
rirea producției șl a product Ivi tații 
munclL

lata, de pildă, cum B-a ocllonat 
pentru a se obține ritmurile ■ planifi
cate la productivitatea muncii: După 
prima lună a anului, dnd nu apărut 
primele semne ale nereallzflrl! pro
ductivități! muncii ta unele intreorin- 
clari — uzina „Unlo" șl C.E.I.L. — 

Scomltetul Județean de partid a ana
lizat situația critică creata, stablilnd 
o serie de măsuri menite gă ducă ta 
fina! ta prevenirea oricăror forme de 
risipă a timpului de lumi. înlătura
rea colurilor provocate de aprovizio
narea tehnlco-materialS nerițmlcă. 
întrurft mal Înainte, ' ta : unitățile 
amintite: se Iroseau 10—15' minute, la 
inceporcn programului, cu pregăL'rea ------
loculuJ de niuncA» aluiia la .con- « Acreau.zarea mwr Sndjcatorl” aî i pin- 
aluzia ea pontajui să ee, efectueze ta ' •-=‘~șse-»st ri îs Tntrsprin-
fsalopetă de lucru. Iar predarcâ ©chim- derea de Industrializare a cărnii, tu
burilor ®ă se facă din mers. De ase- treprinderea -Tralnlca'-PueloaM, U- 
menea. coastatlnd că= In unele uni- zlnn de utilai petrolier dta Tirgo-
tatl s-a angajat <-u prea, mnre ura-. riște.
rintă forța de muncă, uneori chiar Evident, o atare stare de lucruri 
pesta Urnitele admise prin plan. ®-au — ~~ —■>>■———« r>- —
Inițiat o serie de acțiuni care au vi
zat redistribuirea unor lucrători.' asi
gurarea unor corelații mal raționale ------- ----- —. ---------
intre muncitorii de bază și cel auxi- lățirea substanțială a activității eco-

de

(Continuare In pag. a ll-a)

Primul trimestru al acestui an — 
perioada botarltoare pentru realiza
rea sarcinilor deosebit de mobiliza
toare ee revin "Județului Dlmbbvitn 
In cel de-al doilea an al actualului 
cincinal — s-a Încheiat In bune con
diții. Concludent este faplul că pro
ducția globală consemnată in aceste 
trei luni este cu 14,7 Ia sulă mol 
mare clocit cea obținută in perioada 
similară a anulai trecut, ceea ce 

ristlc dezvoltării industriei, județului 
nostru» Rezultatele înregistrate In 
acest Interval de timp" dovedesc 
rcalbanul sarcinilor do plan din 
acest, an. entuziasmul șl. abnegația 
cu care oamenii muncii. In frunte cu 
comuniștii. Ie îndeplinesc și depă
șesc. Bunăoară, față de Plan, reali
zările trimestrului I la producția 
marfă sini mal mari eu 15.4 milioa
ne de lei. ceea ce reprezintă 33.8 la 
sută din angajamentul anual

O analiză, atentă a realizărilor de 
ansamblu arată Insă că. In această 
perioadă, in timp ce majoritatea 
unităților Industriale aii înregistrat 
rezultate remarcabile, altele, dln- 
tr-un motiv sau altul, n-au reușit 
să-și Îndeplinească integral planul la 
unii Indicatori de mare Importantă 
economică. AstfeL Fabrica de frigi
dere din Găiești n-a realizat peste 
1700 frigidere cp compresor datori
tă In principal unor greutăți in 
aprovizionare, precum șl unor .defi
ciențe In organizarea producției șl n 

. muncii ; Fabrica de .ciment Flenl nu 
șl-a îndeplinit integral planul pro
ducției marfă vlndută și încasată ®i 

. sarcina de creștere a productivității 
muncii ; Fabrica de prefabricate din 
Găiești nre șl acum restante la pro
ducția. globală șl marfă planificate.

' nulul s-a consemnat șl în întreprin
derea de Industrializare a cărnii» în
treprinderea ..Traln!ca"-Purioașn. U- 

riste.
. - '____1nu poate să ne mulțumească. De pe 

acum, comitelui Județean de partid 
a stabilit măsuri energice ce vor 
duce, . In mod ceri, la Imbunîi-

notnlce, astfel ea In cel mal scurt 
timp să se recupereze toate rttmine- 
rile în urmă Ia sortimentele restante 
— printre care utilaj petrolier, gazo
lină, ■ ciment, blocuri ceramice — aș
teptate do beneficiari.

Nu ne putem declara satJsfăcu'd 
nici cu faplul că din sporul produc
ției globale. înregistrat in trimestrul 
care a trecut, numai SS la sulă s-a 
obținut pe seama creșterii producti
vității muncii, rezultat care nu re
flectă Importanțele -rezerve Interne 
existente In flecare unitate economi
că. la flecare loc de muncă. Ca ata
re. comitetul județean de partid con
centrează acum eforturile colective
lor de întrenrlnderi spre Introduce
rea unor tehnologii moderne, mcca-

Inrj. Ion CĂLINESCU
secretar al Comitetului judefean

;Dîmbovița ql P.C.R. ■

(Continuare in pag. a ll-a)

ale chimiștilor craiovem
CRAIOVA (Corespondentul 

,,ScinteII“. N. Țulcu). Colectivul 
de muncă de ta Combinatul 
chimic Craiova acordă o deose
bita atenție Îmbunătățirii pro
cesului de producție, realizării 

. sarcinilor de plan și angaja
mentelor Iunie in întrecerea so
cialista Planul pe primul tri
mestru din acest an a fost în
deplinit in proporție de 1(12.1 
ta suta ta producția globală șl 
102.7 la tată ta producția morfă..

Fata de perioada corespunză
toare a anului trocul sn înre
gistrează o creștere a producției 

•' -vSîbMlO-fu 12 tarata, tar a pro- 
1 ducțiel marfă cu',10,1 ta suta.

Merltfl evidențiată preocuparea 
muncitorilor, inginerilor șl teh
nicienilor de aici pentru asimi
larea unui mare număr de re
pere și piese de schimb rare au 
contribuit la efectuarea opera
tivă șl la un nivel tehnic supe
rior a reparațiilor. Realizările 
bune in producție șl calitatea 
superioară a acesteia au facili
tat depășirea planului ln'expcirt. 
Volumul produselor exportate 
este In prezent aproape dublu 
fală de realizările din primul 
trimestru al anului trecut. Nu
mărul Sărilor în care Corablna- 
țui, .chim Ic, Qgilgya exportă, pro^. 
dusele sale a crescut la circa 30.

LA INSAMINȚAREA PORUMBULUI!
. / ■>

șl scăderea ușoară a temperaturii, după cum aflăm de 
la Institutul de meteorologie șl hidrologie — nu va 
constitui un impediment in buna desfășurare a lucră
rilor. Dimpotrivă, ploile locale vor ușura pregătirea 
unul bun pat germinativ șl o incolțire rapidă și uni
formă a semințelor.

Tntamiularea. în Umilele timpului optim, a celor 
“aproape 2.5 milioane hectare cu porumb — prevăzute 
a fi cultivate de întreprinderile agricole de stat și coo
perativele agrieole de prod.uc(Ie — impune in flecare 
unitate agricolă o preocupare intensă din partea condu
cerilor și specialiștilor pentru organizarea exemplari, a 
muncii. Aceasta presupune asigurarea continuă a lo
cului de muncă cu semințe șl desfășurarea tacrărllor 
de pregătire o terenului șl Insămtațări ta flux neîn
trerupt. tn tot aeest interval este' necesar, mai moli ca 
pricind, ea toți specialiștii din unități să fie prezențl In ■ 
cirnp, să îndrume direct întreaga activitate șl să urmă
rească realizarea de lucrări do cea mai bună calitate.

Seinănalnl porumbului In limitele timpului optim 
este una din condițiile care determină obținerea de re
colte mari la aceasta cultură. La consfătuirile inlerju- 
dețene șl Județene care au avut ca temă aplicarea celei 
moi corespunzătoare tehnologii la cultura porumbului, 
adecvată condițiilor specifice din acest an s-a accentuat 
în mod deosebit necesitatea ca. In fiecare unitate agri
colă. semănatul să se încheie in maximum 10—12 zile. 
De altfel. încă din cursul săptămlnll trecute, In țoală 
(ara temperatura solului, la adincimea de 10 cm, de
pășea 10 grade. Joi. de exemplu, in sudul țării, tempe
ratura solului a ajuns la 14—15 grade. Iată de ce in 
acest ‘an semănatul a început mai devreme, Iar acum 
această lucrare se desfășoară cu toate forțele ta Jude
țele din" sudul șl vestul țării.

întrunit solul are o umiditate mal scăzută, este abso
lut necesar cu semănatul porumbului să se încheie mal 
repede. în aecsl Tel plantele vor răsări mal repede șl 
mal uniform. Există condiții ca in flecare unitate agri
colă semănatul porumbului să se termine In cel mult 
10 zile. Terenul a fost pregătit, Iar baza mecanică și 
materială de care dispun unitățile agricole asigură efec
tuarea rapidă a acestei lucrări. Schimbarea vremii, — 
tnnorâri șl ploi locale, însoțite de descărcări electrice

șahlnșahul iranului. Mulțumind 
pentru mesajul ce l-a lost adresat, 
tovarășul Nicolne Ceaușescu a ru-

Luni la nrnlnzâ, tovarășul Nicolae 
.Ceaușcscu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pro- ___ ___ ________ _________
ședințele Consiliului de Stat, a pri- rîndul sflu, pe senator sâ
mit pe senatorul Abbas Massoudi, . - ....
vicepreședinte al Senatului iranian, 
președintele Grupului de publicații 
Ettela’Ăt din Iran, care la 
țla conducerii Ministerului 
rilor Externe tace o vizitii 
noastră.

La primire a participat 
AJdari, însărcinatul cu afaceri ad- 
lnterim al Iranului Ia București.

Cu acest prilej, senatorul A. Mas- 
soudi a transmis tovarășului 
Nicolae, Ceaușescu un mesaj de 
prietenie șl un salut călduros din 
partea Maiestății Sale Imperiale 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr,

Invlta- 
Aface- 

fn țara

Ahmad

transmită suveranului iranian un 
salut cordial și eele mai bune urări 
de sănătate șl fericire.

în timpul convorbirii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cor
dială, au fost abordate probleme 
privind relațiile dintre România șl 
Iran, precum șl unele aspecte ale 
situației internaționale. în acest 
context s-a relevat contribuția pe 
care'părlamentaril șl presa o pot â- 
duce ta dezvoltarea prieteniei șl co
laborării dintre popoarele romfin 
și Iranian, la promovarea înțelege
rii și păcii în lume.

ti -V»

în pag. a ll-a : Raidul nostru în jude

țele DOLJ și GALAȚI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar General al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Ținem sâ vă exprimfim mulțumiri sincere pentru telegramo prin care 

ați binevoit a prezenta condoleanțe în legflturfl cu încetarea din viață 
a tovarflșului Sie Fu-gl.

MAO TZEDUN
PrejcdiiUele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

Excelenței Sale, Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Prațedintele Consiliului de Stat al Republicii Socialista România
Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de felici

tări transmis cu prilejul Zilei Pakistanului. Exprim Excelenței Voastre 
aceleași calde sentimente.

umătatea bârbatulu 
ci jumătate din populația țării .

• FELICITĂRI DE 8 MARTIE. DAR A DOUA ZI?

• CÎND FETELE NU SÎNT ADMISE NICI LA... EXA
MENUL DE ADMITERE ÎN ȘCOALA PROFESIONALA

® 140 DE BĂRBAȚI ..SERIOȘI" RĂSPUND LA ÎNTRE
BAREA : „ADMITEȚI SÂ VA CONDUCĂ 0 FEMEIE ?"

AM FLAW DE PRODUCȚIE!“
•' I I ; 'i; • T-’--* •:'■" '-’b ? '

tn prima parte a fnvestlgațlel noastre consacrate Integrării femeii 
în activitatea producUvă •) au apărut clar principalele argumente care 
demonstrează capacitatea femeii de a ocupa locul cuveni! de drep( in 
angrenajul vieții noastre economice, eare susțin necesitatea unei ab
sorbții firești a forței de muncă feminine In Industrie, preentn șl con
dițiile ee se cer îndeplinite pentru aceasta. Așa cum arătau o serie de 
participant) la masa rotundă organizată de redacția noastră, procesul 
integrării uu e aill de neted pe cil ar părea. Asperitățile sini, in e°.i 
mal mare parte, de naiură subiectivă, eonstîlulndu-se intr-un evantai 
de prejudecăți diverse, mal vechi și mal noi.

Care sini sl cum pol fl ele înlăturate ?

Să ne reîntoarcem, deocamdată. Ia 
sfera muncii productive, la prejude
cățile care domnesc, uneori, tocmai 
acolo unde un’ număr mare de femei 
pot ocupa un loc egal cu al bărbați
lor.

— De unde pleacă aceasta menta
litate ? — sa întreba Gbeorghlța Ro
taru, muncitoare lăcătuș la uzinele 
„Autobuzul-. Poate chiar de ia to
varășii noștri do muncă. Eu lucrez In 
hala de montaj, cot la cot cu băr
bații. Fără falsă modestie, de multe 
ori noi, temelie, facem o treabă mat 
bună decît el pentru că ochiul nostru 
e mal atent la estetica produselor™ 
Cu toate acestea, unii spun mereu, 
prin ședințe, că femeile ar trebui să 
fie mal bine pregătite. Do acord. Dar 
do ce atunci clnd se pune problema 
examenului pentru o categorie supe
rioară de calificare, slntem mereu a- 
mlnata ? Do 17 ani lucrez aid șl am 
ajuns’ abta ta categoria a IV-a, In 
timp ce colegi de-al mei din școala 
profesională, care lucrează 1a fel 
mine, cu același randament au 
acum categoria a VI-a.„.

— Clnd un bărbat efectuează 
muncă egală cu a femeilor din sec
ție și' este stimulat. In timp 
meile nu, nu șe simte ienal ? 
ui apărarea 7

— Să vă dau un exemplu, 
decembrie a anului irceut 
o lună deosebită, pentru i

Mlhal CARANFIl
III© TANASACHE

Există încă în multe locuri o 
mentalitate retrogradă fnțfi de Inte
grarea femeii In anumite meserii. E 
adevărat, mentalitatea aceasta tinde 
să piardă teren, dar ea nu, trebuie In 
nici un fel subapreciata sau nealt- . 
lata

Prof. dr. Emilia Stanca, vicepreșe
dintă a Comitetului femeilor din 
municipiul București :

— Am avui, din păcate, dese pri
lejuri să constatăm efectele „prac- 
llcc“ Șl in sfera direct producllvă. 
dar șl la niveluri departamentale 
Zilele trecute discutam cu un tova
răș cu o muncă de mal mare răs
pundere Intr-un minister șl întrebam 
rite femei lucrează la el." nu la re
gistraturi sau la dadilografie. d în 
funcții, de răspundere. dlrectorL șefi 
de servicii.. MI-b răspuns : ..La noi. 
posturile se ocupă prin 
trezind că In felul aceala 0 
discuția. Numai că. cercetlnd 
amănunt, am văzul că exista Inj.r-a- 
devăr concursuri, dar nu șl 
temeL-

partid al urinelor UREMOAS, șeful 
serviciului plan-produclie Femeile 
reprezintă 30 la sulă din numărul 
total al sfllarlalllor, Această integrare 
s-a realizat treptat, pe măsură ce oa
menii noștri nu renunțai, convinși de 
fapte, la unele păreri preconcepute 
despre capacitatea de muncă. In ase
menea locuri, a femeilor Am angafai 
femei, oentru început, la atelierul de 
montaj. Ele au dat aici un randa
ment exceptional Migala șl răbda
rea lor erau tocmai ceea ce se cerea 
pentru operațiunile de montare a 
unor ansamble mici. Acum avem 
ateliere In care ponderea femeilor a 
ajung la 98 la sută. Lucrează și la 
prelucrări mecanice, si la șlefuirea 
metalelor, ba' chior șl la turnătorie ca 
mlezuitoare. modelatoare. forma 
toare.

Firesc, normal Dat oare așa stau 
lucrurile peste lot ?

Dr. Georgeta Dan Spinolu.. cerce
tător principal la Institutul de psi
hologie al Academiei :

ca 
de

o

ce fe- 
Nu va

Luna 
a fost 

noL Aconcurs”, 
închis 

mai in

•) ..Sdnteia' nr. 9 112. din 0 aorllia (Continuare in pag. a IV-a)

— Ne numărăm prinlre uzinele cu 
profil metalurgic care au căpătat o

bună experiență in folosirea forței 
de muncfl feminine tocmai' in acele 
meserii socotite, prin tradiție. numai 
pentru bărbați - ne spunea Paul 
Cliiriia, membru In comitetul

ZULFIKAR ALI BHUTTO
Președintele Republicii Islamica 

Pakistan
pentru
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Noaptea — 
sfetnic rău

Noaptea, consideră unii, la 
adăpostul întunericului, regulile 
de circulație devin.- facultative. 
Este șl explicația numărului 
mure de nlrâtcri petrecute In 
acește ore. Astfel, In urma unei 
acțiuni organizate do câtro or
ganele da miliție, pe raza mu
nicipiului Bacău au foit consta
tate nu mal puțin de 375 de în
călcări ale regulamentului de 
circulație — toate săvlrșlle in 
timpul unei singure nopți! Pen
tru abateri dintre cele mai di
ferite: parcarea la domiciliu a 
unor mașini proprietate do stal, 
opriri șl staționări In locuri nc- 
parmlse, defecțiuni tehnice etc. 
au fost aplicate de amenzi. 
153 do conducători auto și pie
toni fiind avertizați. Concluzia t 
Nu vă bazați prea mult pe ,.n- 
dâpostul" oferit de noanle. Pen
tru că ri«cațl ajungeți într-o.„ 
lumină nefavorabilă.

Din martori
inculpați!

Allmple fi fon Berzescu, din I 
comuna Terepoca (CarajSeve- . 
rin), au fort cudtaji ca martori | 
In cadrul unui proces penal I 
des/dșurat la judecătoria locală 
din Caransebeș. Nld unul, nici I 
afiuli nu prea sc împăcau ir.sd I 
cu... atlerdrul. Depositing lor • 
In legătură cu obiectul procesu- i 
lui au fost, cum s-a rîaMllf uite- | 
rior, ncslncere. Faptă deosebit | 
dc gravă, In urma căreia un om 
nevinovat ar fi puiul să sufere, I 
pe nedrept, rigorile legii. In a- I 
ceartă fffiuatie, pentru mărturie • 
minclnoata. amlndoi au ajuns | 
dîn nou In fata judecătorului. I 
De astă dată insă ca... înaripați. I 
gMfaiciund — spune un cec/ii . 
■proverb — are picioare scurte"1. I 
Este un adevăr de care cel doi | 
vor avea prilejul să se convin
gă cit de curind.

JUDEȚUL DOLJ
DE LA 0 ZI LA ALTA,

Il
După cum ne relata Ing. Ion Jercan, 
tehnologul șef al complexului, stațiu
nile de mecanizare au repartizat cu 
mare fntirzlere semănătorile pentru 
porumb.

Luat ln ansamblu, ritmul semăna
tului porumbului, calitatea lucrărilor 
în județul Dolj alnt bune. Totuși, or
ganele agricole județene trebuie al 
Intensifice controlul șl Îndrumarea 
ca peste tot lucrările s& se desfă
șoare In condiții optime.

Nlslor TUTCU
corespondentul „Scîntoii*-

1 ■ h - ' > i r'.' V : ; I1’'/ i
s J • »■* :;

HECTARE SEMĂNATETOT MAI MULTEAtunci să trecem mal departe„". 
După aproape două ore de discuții a 
reieșit limpede că dezbaterea a fost 
lipsită de fapt de finalitate. Discu
țiile curseseră asemenea unor șuvițe 
subțiri do apă. care, o dată desprinse 
din puternicul torent, se pierdeau 
undeva, suple de uscăciunea pămln- 
tulul. Or, misiunea propagandistei 
era tocmai aceea de a menține vigoa
rea fluxului de Idei pe iot parcursul 
dezbaterii, vigoare pe caro o poate 
alimenta tocmai o strinsă legătură cu 
viața, cu realitatea economico-saclală.

O situație almllară nm Intllnit șl la 
învAțămlnlul de partid de la Faculta
tea ce științe naturale și matematică 
a ÎU'dHutulid pedagogic din Bata 
Maro. Fără vreo precizare prealabilă 
a cadrului discuției, acționlnd rigid, 
propagandistul a cerut din capui Jo
cului înscrierea Ja cuvînt ș! Închide

am avut rea listei (I I ?)■ Cel ci ți va cursânțJ 
care s-au „Incumentat" s& la cuvlniul, 

bi loc să dezba
tă problemele ’ po 
care le Implică 
formarea conști
ințe! socialiste — 
pentru că aceasta 
era temn dezbate
rii — să reliefeze 
ideile esențiale și 
Gfl la atitudine 
împotriva unor 
slări de fapte ne
gative existente 
pa acețMlâ linie 

colective, E-au re
ia a da citire unor

oxizi de plumb, sau de Ia secția de 
Instalații de ridicat ți transportat, 
dezbaterile în cele două cursuri de 
studiere s politicii economice a parti
dului au scos in evidență rezervele 
os pot fi valorificate, bunăoară, , in 
domeniul mai bunei folosiri a ca pa
rităților de producție ții a timpului 
de lucru, că șl pe linia creșterii ni
velului de dotare tehnică prin extin
derea autoutllfiril, a reducerii unor 
Importuri du piese de schimb. Grija 
celor doi propagandiști de a nu lăsa ' 
nici un moment ca discuțiile «ă alu
nece >pe panta divagațiilor a favori
zat menținerea unui Înalt spirit de 
combativitate împotriva neajunsuri
lor, a tot ceea ce mal frinează tana 
desfășurare a activității celor doua 
colective.

Cit de greu atlraă în balanța efica
cității invațfimlntulu! de partid con
tribuția propagandistului t__ ___'
prilejul eă ne convingem -aslslind și

înaltele exigențe piuje In fața acti
vității politico-ideologi ce de progra
mul de etlucațlo comunista adoptat 
de conducerea partidului au determi
nat Inițierea de către organele și or
ganizațiile de partid a unor ample 
măsuri In-Joate domeniile muncii de 
formare a omului nota In invățămln- 
tul de partid — îmbunătățirea tenta
ției lor cursurilor, organizarea cursu
rilor pe organizații de bază nu 
creat condiții favorabile realizării 
unul Invățămlnt militant, partinic, 
concret, legat de realitățile vieții, așa 
cum H concepe conducerea partidu
lui. Acest cadru organizatoric perfec
ționat Iși confirmă întru totul avan
tajele In măsura In care extetă sufi
cienta strădanie, șl oral ales price
pere din partea propagandiștilor de 
a valorifica deplin valențele educa
tive ale Invățămlhjuiul de partid. 
Ne-am convins de 
mărind activitatea 
din unele unități 
economice și in- 
elltutii de Invățâ- 
mint ale Județului 
Maramureș.

Investigația am 
început-o ln U- 
zina metalurgică 
de metale nefe
roase și rare din 
Bala Mare. Se cu
vine reliefat de 
la bun Început că, 
ajutați de o pro
blematică ancorata în preocupările da 
actualitate ale partidului și statalul, 
majoritatea propagandiștilor au alas 
ca principală modalitate de desfășu
rare a Invățămlntuiui — dezbaterea. 
Pe aceasta cale, un număr mare dc 
cursanțl uu avut posibilitatea să-șl 
spună părerea In legătură cu proble
mele abordate, tta-șl confrunte Ideile 
intr-o seamă de aspecte privind 
viața socletațll noastre sorialiste, 
realitățile nemijlocite ale uzinei, în
săși atitudinea șl comportarea lor ge
nerală, ln muncă, soci etate sau fa
mine.

La cursul de educație moral-ce- 
tățenească din secția cupru electroli
tic, bunAoarfi, ln dezbaterea cursanți- 
lor s-a aflat apărarea avutului ob
ștesc. Evident, o temă generoasă in 
Idol, aptă să suscite interes, să sti
muleze glndlrea politică. Propagan- 
disiul Gavrîl Fllip a avut grijă (ta 
circumscrie, din capul locului, cadrai 

.dezbaterii, ta așa fel ca In timpul 
relativ limitat ce-î stales la dlsnozltfe 
să nu sc scape din atenția cursanți- 
lor nici un aspect esențial al proble
mei. In succintele sale Jniervonții. el 
s-a ârăduit.fiă clarifice di<nțai bine 
unp!țț',âspoete teoreficp^ale problemei 
ta .disaitle, incit cuisărițU:să Înțeleagă 
suportul principiul al politicii dina
mice o partidului nostru ln domeniul 
dezvoltări i proprietății socialiste, al 
apărării avutului obștesc. Pozitiv 
este șl faptul eă sțlmulțad participa
rea1 rit mal activă' a cursanțllor, pro
pagandistul n-a lăsat ca discuțiile bă 
se desfășoare la voia Intiraplărll, ci 
le-a dirijat suplu, dar ferm, spre ana
liza realităților din secția respectivă, 
a contribuției fiecăruia dintre el la 
buna gospodărire șl apărarea avutu
lui obștesc. Din aproape ln aproape, 
atjb directa Îndrumare a propagan
distului, s-a njurta la Ideea „chele" 
a dezbaterii și anume aceea că grija 
necontenită pentru apărarea avutului 
obștesc este o îndatorire profund pa
triotică, că do felul In care acționează 
flecare om al muncii In acașt dome
niu depinde hotaritor bunăstarea în
tregii societăți.

Datorita aceleiași fructuoase pre
ocupări a propagandiștilor de a.grefa 
rit mal adine problematica dezbate
rilor pe fondul realităților cu care se 
confruntă colectivele de la- secția do

acest adevăr ur
da propagandă

FORMA DE ÎNVĂȚĂMINT CE STIMU-• DEZBATEREA —
LEAZÂ PUTERNIC INTERESUL ® CÎND PROPAGANDISTUL 
SE LIMITEAZĂ DOAR LA LITERA TEXTULUI • CITATO- 

MANIA ARE ÎNCĂ PROZELIȚI

de creștere a porcilor do la Magla- 
vit, plnă la 0 aprilie, din cele 3 KM 
hectare planificate cu porumb, au 
fost ImĂmlnțate numai 030 hectare.

în numeroase cooperative agricole 
de pe cuprinsul județului Dolj, semă
natul porumbului s-a încheiat. Pisă 
la data de 10 aprilie, nu fost insă- 
mlnțatc mal bine de 60 (MM de hectare 
cu porumb, ceea ce reprezintă aproa
pe 50 la sulă din suprafața planlfica- 
U. In ultima vreme, viteza zilnică de 
lucru a fost îndeplinită șl chiar depă
șită. Specialiștii de la direcția agricolă 
șl din cooperativa slnt tot timpul pe 
teren și urmăresc cu atenție modul 
cum oe desfășoară lucrările șl, In mod 
deosebit, calitatea lor. Acolo unde so 
constată deficiențe, se Iau pe loc • 
măsuri de înlăturare a lor șl do 
sancționare n celor vlnovaț!. Ieri, 10 
aprilie, pe tarlaua de la punctul 
numit Ș’odun a cooperativei agricole 
de producție (fin Glubcga se Insă- 
raințau uj Urnele hectare din cele 720 
planificate a fi cultivate cu porumb. 
In amurg, după un vechi obicei, 
tractoriștii Aurel Bobolocu, Au-r'i 
Dascălu, ILariton Firan, dnd s>e 
inapolau ln sal la sediul secției, 
aveau arborate la masca radiatoarelor 
de la tractoare1 ramuri verzi, semn 
că au încheiat cu bino semănatul 
culturilor de primăvară. După cum 
ne-a relatat tov. Oprea Ciocan. Ingi
nerul șef al cooperativei, lucrările 
s-au efectuat în condiții agrotehnice 
foarte bune. „Țlnind scama de faptul 
că timpul a fost cam uscat — a pre
cizat Interlocutorul — am potrlrtt do 
așa manieră mașinile incit sămlnța 
aă fie pusă la adlnclme mai mare. In
tr-un pat germinativ dt mal bun.“

Aceeași grijă pentru calitatea se
mănatului nm intîlnit-o și la coopo- 
ratlvn agricolă de producție „1 Mai" 
din Maglavlt. In ziua de 10 aprillo 
mal erau de semănat S3 de hecta
re, din care M hectare la punctul 
numit Canton. Alei erau concentrate 
toate cele 7 semănători cu care sînt 
dotate secțiile de mecanizare nr. 1 
șl nr. 2 de la S.M.A Moțățelj secții 
ce deservesc cooperativa agricolă tio 
producție din Maglavit. Aurel Cioană, 
inginerul șef al cooperativei, urmă
rește cu atenție modul cura mocani- ' 
zatoril efectuează lucrările, verifică 
calltnlea lor. După semănători, alți 
mecanizatori vin Imediat șl țaseazâ 
terenul cu tăvălugul inelar. Cu fieca
re tura de tractor se îngusta porțiu
nea caro mal rămăsese neînsămlnța- 
tă. în jurul ore! 12. in ziua de 10 a- 
prtlie. mecanizatorii Marin Moțățătn- 
nu, Alexandru Slănlcă șl Alexandru 
Ionele insămlnțau ultimele hectare 
din cele 765 hectare prevăzute a se 
cultiva cu porumb.

Aminteam ln început 
acordă* o atențiș - deosel

JUDEȚUL GALAȚI
VITEZA ZILNICĂ POATE FI SPORITĂ 

PRINTR-0 MAI BUNĂ ORGANIZARE A MUNCII
Laasa, Blinzi, Bdrcșîi lucrările au clc- 
narat destul de greu.

Faptul că ln cele 9 zile dc clnd a 
început semănatul porumbului In ju
dețul Galați viteza zilnică.nu a ’ost .. 
respectata constituie o dovadă că In ' 
uncie locuri munca nu a fost, orga
nizată temeinic. Bunăoară, fată de 
viteza do 0 750 Im po zi. cit 
este planificat a se insămința. in ul
timele 4 zile ea a fost mult mal 
mică. In ziua de 4 aprilie s-au reali
zat numai 2 411 ha. îa 5 aprilie — 
4703 ha. Ia G aprilie — 5 6M ha, pen
tru ca în ziua do 7 auriile viteza zil
nică să creasta In 0 039 ha. Sporurile 
de la o zi la alta slnt evidente. Dar 
rezultatele nu slnt totuși po măsura 
posibmtaîllor. Din cele 23 de 
S.Jt.A.-uri, cite exista In județul Ga
lați. 12 nu atins șl denăslt viteza zil
nică, In timp ce celelalte 11 stațiuni 
— printre care Bujor. Bereștl. Ivești, 
Tuiucești — nu reușesc să atingă vi
teza zilnică planificata. Este șl ex
plicația pentru caro multe din coo
perativele agricole de pe raza aces
tor stațiuni slnt rămase In urmă la 
semănat

Situația operativă din ziua de 9 
aprilie arată că g-a pregătit terenul 
pe 30 503 lia șl a-au însămlnțat cu 
porumb , 30 316 ha. Sc Impune o pu
ternică mobilizare a forțelor pentru 
ca această lucrare să fie Intensificata 
și In acele unități unde se constată 
neajunsuri ln organizarea muncit, 
unde din diferite motive ®o mai pier
de Încă mult timp prețloa.

Tudorel OANCEA 
corespondentul „Scinteji* 

’■ ' ' ' ' 1 i 
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In județul Galați', dcș! lucrările a-in juucjui aiau, acși lucrarue a- oiuuj, om
grlcolo de primăvară au început mai macat destul de 

' tirdu. datorită bune! organizări a w„„<„r „n, i„ 
muncii, semănatul culturilor din pri
ma epocă s-a Încheiat tn limitele 
timpului optim. Ca Importanță șl di
mensiune; pe agenda s lucrărilor din 
această primăvară, semănatul po
rumbului este al doilea mare examen 
al agricultorilor. în județ urmează 
Bă se cultive peste 88 MO ha cu po
rumb, din care peste 73 MO ha în 
cooperativele agricole de producție.

Din primele rile ale lunii aprilie, 
specialiștii din unitățile agricole au 
u:mărit evoluția temperaturii In sol. 
Acum se lucrează Intens, timpul 
șl utilajele fiind folosite din plin !n 
majoritatea unităților agricole. T.*n 
cooperativele agricole din Bălflțesil. 
Smulțl. Cerțești. Cudalb! I. Cuca, 
Braniștea. DrăgușenL semănatul po
rumbului este avansat

Executarea la timp și do cea mal 
bună calitate a lucrărilor este txjță- 
rită ln cea mal mare măsură de 
munca mecanizatorilor. Sînt stațiuni 
da mecanizare, printre caro cele din 
Cerțești. Suceveni. Cuca. Slobozia.

■ Conachi șl altele, care, prlntr-o bună 
organizare a muncii reușesc să depă
șească viteza zilnică la semănat să 
execute lucrări de bună cailtate. Deși 
timpul este excențlonal de frumos, 
în unele S.M.A. mașinile și utilajele 
nu slnt folosite ln întreaga capaci
tate. Unele din utilaje stau în dmp 
eâu ln sediul secțiilor de mecanizare 
pentru „mici reglaje" său din cauză 
cil sămința nu este adusă la timn ln 
capătul tarlalelor. Datorită unor ase
menea neajunsuri, la cooperativele 
agricole Independenta- Ptecu, Nătno-

la cursul de studiere a politicii eco
nomice a partidului de la atelierul 
mecanic. Din jtacăte, de astă dată am 
avut in față reversul medaliei. Pro
pagandistul s-a roziur.nl alei exclu
siv la citirea Inexpresivă a unul text 
absirael, rupt de realitățile secția!, 
ale uzinei In ansamblul eL In cele 
aproape 30 dc minute cit a durat lec
tura, el nu și-a ridicat ochii de pa 
text, nu a dat nici o explicație in 
legătură cu o seamă de termeni șl 
noțiuni mai puțin cunoscute pe care 
Je-a folosit. După care... a adre
sat cursanțllor îndemnul de a 
trece la concretizări (! I). Exemplul 
pe care l-a dat nu era Insă de na
tură să-l stimuleze, tndt in cadrul 
cursului nu s-a putut Înfiripa nici 
o discuție, cit de cil temeinică.

Cazul amintit confirmă că reduce
rea conținutului activității invjți- 
minlirlui de partid la simpla prezen
tare de expuneri încurajează o anu
mită pasivitate a cursanțllor, feno
men cu atit mai accentuat clnd ex
punerile slnt anoste, lipsite de orice 
referiri la problemele care li fră- 
miniă zi d®. zi. Pentru ca invl- 
t&minlul -să devină pe deplin efi
cient este esențial ca fleZJjMțefliq fel, 
dețină ponderea covirșiioărel,;, .

Evident Insă, șl o asemenea for
mă vie iți

în respectivele 
zumat exclusiv 
paragrafe dlti documentele plenarei 
din noiembrie anul trecui. Eațâ de o 
atare situație, de-a dreptul jenanta, 
propagandistul nu a schițat rtlcl cel 
puțin un gest de a canaliza discuțiile 

problemele de fond ale rcspec- 
.Jvelor documente, spre interpretarea 
tezelor și precizarea răspunderi! ce

;6pro
SitfyeJ . ...

tezelor șl precizarea răxpi 
rtsvine cadrelor didactico în formarea 
tinerelor cadre.

CeSe dteva observații Inserate In 
rindurîle de față pun In evidență ne
cesitatea conducerii permanente, res
ponsabile a Învățăm!htnlul politic de 
eiire organele și organizațiile de 
partid. Faptul că Intr-o mare unitate 
economică cum este uzina bllmft- 
reanfi există cursuri care se desfă
șoară In cele mal bune condiții, ală
turi de altele ce sînt (subminate de 
formalism, că există propagandiști 
pasionați șl alții ce lucrează do mîn- 
tulală. ne duce la concluzia că orga
nizațiile de partid din uzină șl din 
cele două instituții de invățămlnt au 
slăbit simțitor controlul în actat eens, 

; mi lăsat ItLcrprile Bă .menrga de la 
i.aș ■ L,ș. — ■*. 'j?• ■

’ Iii’.egală măsură se dovedește uțîl 
controlul organelor de parilcF și In ce 
privește temeinicia cu care propagan
diștii ișl pregătesc expunerile sau 
dezbaterile. Faptele atestă că în mul
te cazuri pregătirea generală pe, care 
aceștia o primesc prin Instruirea pe
riodică la cabinetele de partid nu 
poale răspunde po deplin exigențe
lor pe care te ridică desfășurarea 
unul cerc da Invățămlnt <fe partid. 
Tocmai de aceea este necesar ca 
fiecare comitet de partid să facă in
struirea periodică a propriilor sfii pro
pagandiști, In special Tn' ce privește 
reliefarea realităților Jocului de 
muncă ijl să controleze în ce mă
sură aceștia studiază Individual. Creș
terea răspunderii și exigențe! orga
nelor și organizațiilor de- tiarild In 
Îndrumarea Invătăminlulu! de partid 
este o fiardnă ce decurge din Insus! 
planul da măsuri privind Îmbunătăți
rea activității politico-educative, a- 
dontat, anul trecut, do partidul nostru.

loan ERHAN

Copia 
„salvatoare"

■ .
’ Tn luna mai 1069, Nicolâe Ai*-.
gbiroiu, directorul; Bâzei*.gbiroiu, directorul; Băzer dst a- ; I . 
provlzionaro titehnlcormaleriaia ■ 
nr. 34 Teleorman, (plecat acum ■ ' 
fără... adresă cu un „Mercedes I 
220" de culoare neagră, avind1 nr. | 
1—TR—1112) șl gestionarul Mlhal 
Bîntescu nu găsit cu cale să sus- I 
tragă din bază, pentru casa pe I 
care primul dintre cl șl-o con- ' 
strula, dțlva metri cubl de che- I 
reatea. Și tocmai clnd în baza I 
respectivă se află o echipă de l 
revizori de la Direcția generală . 
de aprovizionare tehnlco-mate- I 
rială din cadrul M.A.I.A.A FI- | 
rește, revizorul principal, Gri- 
gore Stănescu, țtl-a făcut da- I 
toria, întocmind un dosar pe I 
care l-a înaintat conducerii • 
direcției respective. Recent, or
ganele de miliție județene nu 
aflat cu surprindere că dosa
rul— a dispărut. Anunțăm Insă, 
pe această cale, conducerea di
recției menționate că ln inspec
toratul județean al miliției se 
află copia acelui doaor. procura 
și alte documente originale. A- 
șadnr, cel ce l-au pierdut slnt_. 
salvați I Co fel de salvați î Vom 
vedea I

inimă
(Urmare din pag. I)

Focul de la

Ori de cite ori se întorcea a- 
card cu chef de... scandal — fi 
astfel de momente nu erau de
loc rare — Mlhal Cojocaru (fin 
Vaslui, strada Nucilor nr 2, 
cartierul Viitoare, îtl ame
nința consoarta câ ca da foc lo
cuinței ! Intr-una din rllele
trecute, a trecut la fapta, „văr-
sindu-fi focul de la inimă"'.
După ce a cumpărat un bidon 
cu petrol, a împrăștiat lichidul 
prin caid, a stropit acoperișul 
yi i-a dat fac. Vecinii au incor
ect sd salveze ce mal era de 
salvat, dar plr.d la urmă casa a. 
fost niistultd de flăcări. $i nu
mai printr-un noroc incandiul 
n-a prefăcut in scrum șl alte 
locuințe. precum șl o pădure a- 
flată In apropiere. Acum, M.C. 
ta fi deferit organelor de iurti- 
lie pentru a suporta consecin
țele acestui act nechibzuit-

Copilul
si calul
i

S-a îr.tlmplat In comuna Tă- 
tăraid (Dîmbovița). Intr-una din 
zilele trecute, SL S.. pierind cu 
treburi prin sat. și-a lăsat cel 
trei copil minori să ie Joace prin 
curtea casei. Aici se mal aflo 
însă un cal legat de gard. Unul 
dintre cel trei copil. S. D.. care 
încă nu împlinise nici doi ani, 
b-.i dus la el ?i l-n apucat de 
coadă. Calul â dat cu piciorul 
fi.„ lovitura a tost mortala.

Rubricd redactata de 1
Dumitru T1RCOB 
Gheorqhe DAVID
și corespondenții .Sclntefi1’

&ATU MAREa

după adunările 
la fructificarea

faptului că. Imediat 
generale, s-a trecut ln fructificarea 
ln practică a acestui „tezaur" de În
țelepciune colectivă. In prezent circa 
73 ln sută din, ele — majoritatea vl- 
zind mai buna organizare a nroduc- 
Uei șl a mundl — fiind valorificate.

Desigur, nu am epuizat prin aces
ta măsuri toate rezervele de creș
tere a producllvltațji muncii, b pro
ducției tn general șl slntam convinși 
că. practic. In flecare Întreprindere 
mal exista numeroase asemenea re
sursa pentru a căror valorificare 
neintirzlata, chiar Inceplnd cu tri- 
mesln.il IT. trebuia să se acționeze 
ea toată energia. Pornind de lâ bu
nele realizări consemnate In trimes
trul trecut, vom căuta ca în acest 
trimestru.— cînd producția planifi
cată n se obține este cu aproape 5 la 
cută mul mare față de trimestrul I 
ca ?i In lunile următoare, să inten-. 
siflcăm eforturile pentru a utiliza 
cu rezultate maxime întregul poten
țial productiv al industriei Județu
lui nostru.

Este adevărat că In trimestrul I fi-a 
desfășurat fn bune condiții octiunca de 
generalizare a schimbului II și ex
tindere n Echimbulul III ln Întreprin
deri. încă din anul 1071. biroul co
mitetului județean de partid a ela
borat un plan concret da măsuri 
pentru îmbunătățirea coetlclentalul 
de schimburi in toate întreprinde
rile și. in special. In cele care aveau 
asigurate baza de materii prime 
șl desfacerea oroduselor. Așa nm 
reușit ca la sfirsll.il celor 3 luni • 
caro au trecut din acest an sfi mă
rim coeficientul do schimburi de la 
1.7, di a fost in anul trecut la 1.9, 
iar indicele de utilizare a fondului 
de timp disponibil al mașinllor- 
unelte a crescut cu 3.1 Ia sută ln 
secțiile de bază șl cu 3,6 ta suta 
in cele auxiliare, njunglnd ln ni
velul de 82.2 la sulă In secțiile de 
bază In acest sens, exempiui cel 
mnl reprezentativ 11 constituie Intro
ducerea schimbului III In secțiile de 
bază ln fabrica „Trlcolex" Satu 
Mare, unde. In acest an. se asigură 
pe această cale realizarea unei pro
ducții sporite cu aproape 40 dc mi
lioane* lei. u unul beneficiu de G mi
lioane lei, eu o investiție de numai 
un milion laL Cu toate acestea consi-

mă vie Ișl (mato pierde din torța sa 
de Influențare dacă propagandistul 
nu îndrumă dezbaterea spre acele 
probleme care răspund Impera
tivelor actuale ale j cunoașterii și for
mării conștiinței comuniste. Facem 
această remarcă nvînd ln ' vedere 
constatarila tăcute ta cursul de Invă- 
țărnini al cadrelor didactice din co
muna Recea. Aid a fost dezbătută 
tema pri^’ltoare la perfecționarea re- 
lațllîor sociale în etapa actuală, în 
pofida mențiunii din titlul seminaru
lui — .....In etapa actuală" — dezba
terile au plutit în generalități de toi 
felul. Curșnnțll au dat definiții, au 
făcut ctnsiîicări, au a palat ln apre
cierile clasicilor. Insă au ocolit cu 
strășnicie tocmai esențialul: proce
sul vast șl complex de perfecționare 
a relațiilor ln societatea noastră so
cialistă declanșat de partid ln ultimii 
ani. In fața acestei evoluții a dczhii- 
terilor, propagandista a rămas parivâ. 
Clnd șl ciad adresa' obsesiva între
bare : „Mal ore clr.avu ceva da spus?

. ■

der că problema generalizării echlm- 
bulul U șl extinderii schimbului III nu 
am rezolvat-o complet și de aceea 
este necesară. Ln primul rind, o activi
tate susținută ln continuare de ro

și pregătire a muncitorilorcruțare și pregătire a muncitorilor 
calificau. Trebuie să dispară cu de- 
Băvlrșlrc din eoncepțla cadrelor de 
spaclaUșll din întreprinderi spiritul 
de suficiență In acest-domeniu și oă 
se acționeze In continuare cu fermi
tate pentru a crește icoeflclonlul da 
schimburi la nivelul optim stabilit, 
așa cum cer Interesele economleL

Este adevărat că, ln trintesfrul 
trecut, organele și organizațiile de 
partid au desfășurat o activitate per
manentă de îndrumare n muncii co
mitetelor sindicatelor șl a organiza
țiilor de tineret din întreprinderi șl 

i

că , sp eciali ș ti Ui 
..  .......Jblt&<. -WiltațH - ,, 

luciăriJori, efi iAUi fost șl slnt fltiacllțb*'.*.1-mii 
națl cel care fac lucru'-de minimalii. '
Ing. Grlgore Mazllu. (jefui servldu- l
lui producției vegetale din cadrul di- .'
re-cțieî generale agricole județene, a !
constatat că la cooperativa din Tim- l
burcșli, deși erau pe teren președln- ’
lele ion Slolan și șefa do fermă l
Georgeta Stingă, mecanizatorul Ion i
R. lancu nu aven mașina bine re- ‘
gintă și nu se făcea lerblcidnrea ln i
condiții opilme. Pe loc nu fost luate 
măsuri do remediere, tar preșcdln- 
talc cooperntivei. fermierul șl șeful . 
secției de mecanizare nu primii o ’
binemeritată admonestare. |

în Județul Dolj «e ridică Insă o pro- .
blemă. Inccpind. din acest un. marile ’
complexe de ermiere a porcilor, cum l 
slnt cele do la Maglavit, Cerăt. Ga- 
Ilcea Mare și Gingiovn, au primi1, și \ 
suprafețele de teren pentru produce- i 
rea furajelor necesare, precum :fi ■ 
mașinile și tractoarele aferente aces- ț 
tor suprafețe. Trebuie spus Iată câ < 
nu pesio tot secțiile du mecanizare ț 
ce servesc aceste complexe au tosî i
organizate ln mod corespunzător. Așa ’
se explică șl faptul că la complexul ț

i
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pentru ca 
IxothicUel 

să fie ne

rezervele de creștere a 
fl productivității muncii 
deolln ouse In valoare.

^DÎMBOVIȚA

(Urmare din pag. I)

nîzafea operațiunilor eu volum maro 
de muncă, ridicarea calificării cadre
lor șl folosirea mal bună a forței de 
muncă, a timpului de lucru și b 
„zestrei* tehnice. Totodată, comisia 
economică a stabilit cu fiecare În
treprindere programe concrete de 
auloutllare, pentru ca tn acest an si 
depășim cu mult rezultatele anului

REALIZAREA PLANULUI
unități economice pentru întărirea 
continuă a ^disciplinei, creșterea, cmi- 
ștllnței fiecărui salariat ia locul său 
de muncă,, a răspunderii in Înde
plinirea «arclnllor încredințate. Dez
baterile din ședințe de lucru cu ®a- 
larl.'ițli întreprinderilor, difuzarea 
largă prin, presa locală a unor cal
cule economies — potrivit cărora fie
care minu reprezintă peste 23 mii 
lei produc le in industria județului, 
îmbunătățirea cu I la sută a indi
celui de utilizare n fondului de timp 
al muncitorilor Înseamnă o produc
ție suplimentară de *1-1 milioane lei 
anual, creșterea eu I la sută a In
dicelui de folosire a utilajelor asi
gură realizarea de produse In va
loare de 30 milioane lei — au avut, 
fără îndoială, o puternică Inrlu- 
rire exupra activității desfășurate 
de flecare salariat. Din păcate 
Insă In unele întreprinderi, cum 
slnt „Victoria" din Tășnad. „Mon
diala" și C.E.I.L, dîn Sălii Marc, 
asemenea acțiuni s-au oprit nu
mai la lalura formală a propa
gandei In sine, fără să se acționeze 
In funcție de condițiile concrete. In 
scopul lichidării numeroaselor „go
luri" de.producție laîă de ce ne-am 
propus c®, In acesl trimestru, să 
înlăturăm asemenea mentalități,

trecut. In fiecare întreprindere se 
acționează ferm In vederea reduce
rii numărului orelor nefolosite dato
rita schimburilor neprogramate ,șl a 
reparațiilor accidentale, a învoirilor 
șt absențelor ncmotlvale. Na dăm 
(«ama că n.-am făcut încă, totul pen
tru generalizarea schimbului II și In
troducerea schimbului ITI, pentru, n- 
pllcarea măsurilor stabilite în acest. 
domeniu de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R..

Cu cea mal mare atenție urmărim 
realizarea programatei de investiții 
prevăzui pentru Județul nostru ia a- 
eesi an și în Întregul cincinal, al 
căror volum este de 3 ori mai mare 
decit fn cincinalul- trecut. Indiscuta
bil. un asemenea efort de Investiții 
fără precedent pentru Judelui nostru ■ 
trebuie să dea rezultate economico 
maxime. Pornind de la acest Impe
rativ. comitetul județean de partid, 
cu sprijinul consiliului economic, a 
Întreprins o serie de acțiuni In tri
mestrul patru din 1071 și tn primele 
luni alo acestui an. iar rezultatele 
slnt demne de relevat. în primul tri
mestru al anului s-a realizat 19 ta 
sulă din pianul ann.il de In
vestiții. Au fost puse In func
țiune 3 capacități de producție, 
din calo 17 planificate. Cu toate că pe

multe șantiere al. în apeciaj. ne plat
forma industrială a municipiului Tir- 
govlște s-au Înregistrat rezultate «a- 
tisfăcăloiare. totuși la o serie de obiec
tive continuă să se. manifeste defi
ciențe în execuția unor lucrări. De 
exemplu, șantierul Fabricii de ciment 
Eleni a realizat doar 11,3 la euiâ din 
p-anv.J anual de investiții, lor la 
unitățile consiliului popular judo- 
țean 13,5 la sută

Beneficiarii do Investiții, cu spri
jinul centralelor și ministerelor, tre
buie să depună eforturi susținute 
pentru asigurarea tuturor condiții
lor do realizare integrală a planului 
pe acest an și punerea In funcțiune 
U termenele stabilite a noilor ca
pacități do producție. Aceasta, de
oarece și In prezent mal slnt obiec
tive neînceputa sau cu documenta
ție neajslgurală. așa cum cale cazul 
întreprinderii de electrocentrale 
Dolcești, Abatorului din Titu. Fabri
cii do ciment Florii șl nițele. Pînă â- 
cum, la uzina do oțeluri aliate șl uzi
na de strunguri din Tirgoviște, Fabri
ca de frigidere din G&eștl, Fabrica 
de ciment Eleni nu s-a asigurat rit
mic necesarul de construcții metalice 
și utilaje tehnologice în concordanță 
cu graficele de realizare a obiective
lor, situație ce trebuie înlăturatălor, situație ce trebuie 
nelnUndat

După cum se vede. în 
II, sarcinile economice ce 
doțului sini deosebit de ___ _
ton re. Pentru realizarea lor șl a an
gajamentelor luate In întrecerea so
cialistă, toate • unitățile economice. 
6ub conducerea organizațiilor de 
partid, desfășoară o activitate In
tensă. Este însă timpul ca și -unele 
centrale Industriale șl ministere să 
sprijine mal mult Ifitreprindcrlle în 
rezolvarea unor probleme ce pro
voacă mari greutăți fn producție 
Ne referim. In mod deosebit, la Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, care n-a soluționai în mod 
corespunzător toate aspectele legato 
de bunul mens al producției la Fa
brica de frigidere Găiești ș! la 
„Steaua electrică" Eleni, mol alas în 
co privește aprovizionarea lehnico- 
materlalfi. De asemenea. Departa
mentul Industriei alimentare tre
buie să Intervină energic pentru 
ca unitățile din Județul noslru 
efl-șl îndeplinească Integral sar
cinile de plan atit valoric, dl și 
pa sortlmenle Esențial este ca 
in acest efort general să se simtă 
antrenați fn egală măsură, toți fae- 
țorll” de răspundere.

trimestrul 
revin Ju- 
mobiliza-

f * 
jy >

, ■’ ■■■
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V

Intrăm Intr-o railă mare, lumi
noasă. de la parterul unal clădiri 
moderne, caro adăpostește sediul 
Combinatului do exploatare șl 
Industrializare a lemnului din 
Oradea. In sală sini expuse nu
meroase garnituri de mobilă, 
care de care moi atrăgătoare, 
însoțitorul, un tlnfir zvelt, pre
matur încărunții, Ing. Vladimir 
Orosi, directorul combinatului, 
ne arată, rind pa rlnd. noile 
„modele”. Ne oprim In fața gar
nituri! „Dacia II". o splendidă 
cameră de zi, care a obținui. Ia 
cel de-al V-Iea pavilion do 
mostre, diploma cu Inscrip
ția: „Cei mal frumos șl util ar
ticol" Garnitura 60 compune din 
bufet, dulap, masă, patru scaune, 
vitrină, canapea, două fotolii șl 
o măsuță.

Interlocutorul no prezintă 
pol cîleva modele not moderne, 
caro satisfac calo mal protențl- 
a'Lsa gusturi. Se numesc, puțin 
fistichiu. „Boy". „Luky” Au fost 
prezentate și s-au bucurat de 
mult succes la Tlrgul internatio
nal care a avut loc recent la 
Kăln. Tot în această expoziție 
permanentă sînt expuse și alta 
Elluri modeme, printre care 

1 lip „Ludovic a! XV-Iea“, 
camera de zi „702", biblioteca 
„Helga*. precum șl o frumoasă 
Iadă do zestre ca motive bîbo- 
rene.

— Combinatul nostru — ne 
spune directorul general — are 
o veche tradiție In fabricarea 
mobilei. Mobila fabricată ia no! 
este tot mal mult căutată pe 
piața internă șl la export. Ne 
străduim să fie de dl mai bună 
calitate. In ultimul timp, de pil
dă, folosim, mult furnirul de 
mahon. solicitat atlt In țară, dt 
șl peste hotare. De asemenea, 
utilizăm lacuri pollestericc. care 
au un luciu plăcut și uniform, 
rezistență la umezeală și căldu
ră. Și încă o precizare : no! fa
bricăm mobilă nu numai In O- 
radea, unde avem două fabrici 
(..Alfa" șl „Bihorul"), cl șl la 
Tileagd și. ,de curind. la Beluș. 
Datorită cererilor tot mal mari, 
noi am mărit an de an produc
ția prlntr-o mai bună folosire n 
spațiului existent, dl și prin In
trarea In funcțiune a unor- noi 
capacități. în acest an. de pildă.

■ vom produce cu circă 60 la sută

a-

mal multă mobilă darii In urmă 
cu do! ani.

Economistul Ioan Tlncău, di
rector comercial al C.KI.L. O- 
radea, ne-a informat că circă o 
treime din produsele combina
tului sînt trimise la export, pon
derea principală constltulnd-o 
produsele finite. Față de anul 
trecut, in acest an se va exporta 
cu 20,3 la sută mal multă mo
bilă.

La fabrica ..Alfa- — o unitate 
tinără șl modernă — stau de vor
bă cu maiștri și muncitori care 
transformă "Sclndura. 
și panelurile din tel 
în mobilă elegantă, .

— Nu-țl cumperi in 
mobilă. De obicei, <

turnirele 
sau PAL

, fiecare an 
mobilă. De obicei, o garnitură do 
mobilă o al pe viață — ne spu
nea îng. Comei Cornea. De a- 
ceea, ne ntrădulm să facem mo
bilă de calitate, care să mulțu
mească pe tontă lumea Avem 
însă, uneori, necazuri cu trans
portul. Mobila." îngrijit lucrată 
aici, la noi, ajunge clteodată la 
cumpărător deteriorată, zglriata, 
pentru că unii care o trans
portă o manipulează fără grijă.

Deși fabrica este mare (se În
tinde pe o suprafață cil patru 
terenuri de fotbal la un loc), 
peste tot Intîlneșli aceeași or
dine, curățenie, disciplină Oa
menii mlnulase cu multă Indeml- 
nure șl atenție mașini compli
cate. multe din ele fabricate în 
țară.

— La noi, autodotarea este la 
loc de cinste — spunea directo
rul general. Fină acum am pri
mit de la stat o seamă do uti
laje scumpe, aduse din diferite 
țări. De acum încolo n! le facem 
singuri. Am realizat In cadrul 
combinatului. 4 utilaje complexe 
do: prelucrat lemnul. rw-arr țs- 
cut singuri 'Instalația de uscare 
a materialului după bălțulre, 
precum și o linie de montare a 
etajerelor De curind am pus în 
funcțiune o mașină de înaltă 
tehnicitate pentru aplicat bait 
Prin punerea In folosință a a- 
ctșțtci mașini se îmbunătățește 
calitatea produselor, grija pen
tru calitnle fiind obiectivul nos
tru principal

Aurel POP
corespondentul „Sclnteii'
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Satisfacție unanimă pentru rezultatele vizitei în Africa, un salut vibrant 

pentru purtătorul mesajului de pace și prietenie al României socialiste

CENTRAL ALCONSILIUL
UNIUNII GENERALE A SIN
DICATELOR DIN ROMANIA : 
Exprlmlnd gindurile si sentimentele 
celor peste cind milioane de mem
bri de sindicat, vă adresăm cele rhal 
sincere șl calde mulțumiri, profunda 
recunoștință pentru activitatea pro
digioasă depusă șl pentțu rezuilatcte 
remarcabile obținute cu orile Iul vi
zitai dumneavoastră In colo 8 țări de 
pe continentul african. Alături de În
tregul popor, oamenii muncii din tara 
noastră, organizați in sindicate.. În
cearcă un puternic sentiment de min- 

,„drle patriotică pentru respectul ,șl a-
’’ preclerlle deosebite ce v-nu fost a- 

dresate dumneavoastră, reprezentant 
fidel al năzuințelor ai Idealurilor na
țiunii noastre socialiste, nurtător al 
mesajului do prietenie șl colaborare 
între popoare, militant activ pentru 
fitrlngcroa relațiilor dlntro toata ță
rile lumii.

Slntem pe deplin convins! că a- 
ceartă vizită deosebit de rodnică va 
Întări sl mal mult solidaritatea In
ternational tolfi a clasei muncitoare 
din România cu oamenii muncii din 
Africa, va cimenta legăturile de prie
tenie șl colaborare cu popoarele afri
cane în lupta pentru triumful Ideilor 
independentei, progresului sl păcii.

Sindicatele din România. însufleți
te de vasta sl consecventa activitate 
desfășurată do Comitetul- Central nl 
Partidului Comunist Român. <te Înal
tul dumneavoastră exemulu de mili
tant neobosit pentru promovarea In- 
tertwelor Dooorulul nostru, g© anga
jează să-sl Înzecească eforturile, să 
muncească cu abnegație sl Dricc&ere 
pentru realizarea exemplară a Isto
ricului program trasat de Congresul 
al X-lca al Partidului Comunist Ro
mân. pentru înflorirea nalrlel noas
tre «odaUste. pentru pace sl progres 
ta lume.

COMITETUL JUDEȚEAN 
ARGEȘ AL P.C.R.:
cerea din Istorica vizită In țările 
Africii noi. vă adresăm, stimate șl 
iubito tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
un călduros bun venii. Am urmărit 
cu satisfacție , șl mindrie patriotică 
întreaga desfășurare n vizitei șl sa
lutăm din inimă rezultatele el fruc
tuoase. Prin glasul dumneavoastră . 
respectat, ați exprimat acolo. In Inl-Aâj 
ma-Africii, gindurile șl sentimentele _ 
noastre, ale tuturor, hotărlrca po
poralul nostru de a dezvolta Intr-o 
măsură șl mai mare legăturile poli
tice, economice.- tehnice, științifice, 
culturale cu tinerele state africane, 
de a le ajuta in consolidarea Inde
pendenței lor naționale, de a ne uni 
forțele In lupta împotriva colonia
lismului. n Imperialismului. Avem 
convingerea fermjl că vizita dum
neavoastră pe ebnUneniul african 
constituie nu nunul un moment re
marcabil In Istorie relațiilor dintre 
România șl aceste țâri, ci șl o con
tribuție de preț la cauza păcii șl pro
gresului ta lume.

în timp ee dumneavoastră v-ați 
aflat In Africa, noi. aici în Argeș, a- 
semenea oamenilor muncii din în
treaga țară, am desfășurat o acti
vitate susținută pentru Îndeplinirea 
sarcinilor pe caro nl le-ați trasat, 
fiind hotăriți de a face tot ce atâ In 
puterile noastre pentru realizarea 
Ujărețultil program trasat de cel 
de-al X-Iea Congres al partidului, 
pentru Înflorirea continuă a scumpei 
noastre patriL

BIROUL COMITETULUI JU
DEȚEAN BIHOR AL P.C.R.: 
DJntl glas sentimentelor tuturor !o- 

V' cultorllor județului noatru. ne expri
mam Înalta apreciere tată de activi
tatea rodnică., pa care nil desfăsu- 
rat-o In toată perioada vizitei dum
neavoastră. mult Iubite tov'arâse 
Nicolae Ceaușescu. patriot înflăcărat 
și mnitont neobosit pentru binele sl 
fericirea națiunii române, pentru cau
za' păcii șl socialismului In lume.

Slntem ferm convinși că rezultate
le acestei vizite, de o deosebită Im
portantă. vor da un nou Impuls rela
țiilor de prietenie si colaborare din
tre poporal român șl popoarele țâri
lor vizitate, vor întări solidaritatea 
noastră In Iunia împotriva imnerta- 
Rsmulul. colonialismului sl neocolo- 
nialtanulul. pentru pace sl progres 
social

ManlfesHndu-ș! totala lor adeziune 
față de politica Internă si externă a 
partidului nostru, oamenii muncii din 
județul Bihor obțin rezultate tot mal 
bune In Industrie, agricultură. In toa
ta domeniile de activitate.

Ne exprimăm și cu acest prilej În
treaga gratitudine pentru grija pa 
care dumneavoastră personal o acor
dat! dezvoltării sl înfloririi continue a 
județului nostru și ne angajăm tti. 
aJrlns uniți In Jurul conducerii, parti
dului în frunte cu dumneavoastră, to
varășe secretar general, să ne sporim 
eforturile pentru realizarea mărețu
lui program adontat de Congresul ai 
X-.lea al l’.C.R. In vederea dezvoltări! 
și Înfloririi continue a acumnel noas
tre patrii — Republica Socialistă 
România.

BIROUL COMITETULUI JU
DEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. 
Șl COMITETUL EXECUTIV 
AL CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN : în deplină unanimi
tate cu țara, cu Întregul popor ro
mân, locuitorii meleagurilor brașo
vene au trăit cu emoție șl bucurie 
momentele reîntoarcerii dumneavoas
tră, Iubite tovarășe secretar general, 
pe pămlntui scump ai României, du
pă vizita de aproape patra săptămlnl 
pe continentul african. Cu glodul și 
inima alături de dumneavoartri. In 
tot acest timp, om încercat un sen
timent de jusîlflcalâ mlndrle pa
triotică datorită modului strălucit In 
care ați dus solia de prietenie, cola
borare și solidaritate militantă a po
porului român cu popoarele Africii ' 
luptătoare. Avem convingerea fermă

că rezultatele acestei vizite Istorica 
vor fi apreciate șl de generațiile vii
toare ca o contribuție din cele mal 
Însemnate . la triumful prieteniei < și 
Încrederii Intre popoare, la Întărirea 
frontului de luptă antiimperialist.

Exprlmlndu-rta aceste glndurl șl 
sentimente. vă raportăm, Iubite tova
rășe Nicolae CeaușMscu, că in acest 
răstimp ne-am străduit să îndeplinim 
exemplar Indicați lie și sarcinii© pe 

irltejul vizitei 
Irașov, la In- 

cu acest prilej călduroasele noastre

care ni le-ațl dat cu pr 
Întreprinse In Județul Bl . 
cepului anului. Trarwrhlțindu-vă

’__
urări de sănătate șl putere do mun
că, pentru binele și’ fericirea națiunii 
noastre socialiste, vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe secretă'r general, că 
organizația noastră de partid, toți 
oamenii muncii — romani, maghiari 
și germani — din județul Brașov vor 
milita neoboslțl pentru Înfăptuirea

BIROUL COMITETULUI JU
DEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL 
P.C.R. ț Oamenii muncii din Jude
țul Caraș-Severln — români, germani, 
slrbl și de alte naționalități — ală
turi de întregul nostru- popor, au ur
mărit cu ce! mol viu Interes vizita 
dumneavoastră. Iubito tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. în cale opt țâri do 
pe continentul african, dinii cea mal 
Înaltă apreciere eforturilor pe care le 
depuneți pentru extinderea colaboră
rii și asigurarea păcii Intre toate po
poarele lumii. Slntem mlndrl că cel 
mal Iubit fiu al poporului nostru, du- 
cind solia de pac© șl colaborare a 
României socialiste pe continentulRomâniei socialiste
Africii luptătoare, a fost primit cu 
atlta căldură și entuziasm. In aceasta 
vedem Înalta prețuire acordată

muncU din Județul Covaana dau o 
Înaltă apreciere rezultatelor vizitei, 
activității neobosite pe care dum
neavoastră. conducătorul nostru Iu
bit sl climat, ați desfășurat-o ca 
mesager al poporului-român.

Mărturie a profundului nostru *- 
tașament față de politica internă ui 
externă .a partidului stau rezultatele 
obținute de colectivele do oameni 
al muncii din județul Covnsna pe 
trimestrul 1 al anului curent, acti
vitatea susținută centra încheierea 
campaniei agricole de primăvară in 
cele mal bune, condiții. Vom munci 
ru și mai multă dăruire, spre a rea
liza marile obiective economlcei și 
politice stabilite de partid, pentru a 
ne aduce contribuția ca patria noas
tră socialistă să devină mai frumoasă, 
mal bogată.

scumpe tovarășa Nicolae Ceaușescu, 
o desfSșurațl in fruntea partidului și 
statului nostru, pentru binele, pros
peritatea și fericirea României. so
cialista.

COMITETUL JUDEȚEAN 
IALOMIȚA AL P.C.R.: ™ 
să vă transmitem sentimentele noas
tre de stimă șl admirație, totala 
noastră adezluno față de activitatea 
bogată desfășurată cu prilejul vizitei 
Întreprinse in unele țări ale continen
tului african. Apreciem că această vi
zită constituie un Important succes al 
politicii extcrne'a României socialiste, 
ea contribuind la reafirmarea solida
rității Internaționaliste a poporalul 

''român cu popoarele Africii luptătoa
re, cu toate forțele nntJlmpertăliste. 

Slntem mlndrl că Partidul Comu-

j

Tog. PETRE PĂUN, eecretaral Comitetului de partid al Sistemului 
hidroenergetic și do navigație „Porțile da Fler” : „Ca membru de partid, 
ca activist In rîndurlle unul puternic colectiv muncitoresc, țin ®a relev 
mîndrla noastră a tuturor, față de succesele politicii de înaltă prin; 
clplalltate a Partidului Comunist Român, a statului nostru, reafimwtă 
în mod strălucit in tot cureul vizitei tovarășului Nicolae Ce a ușoara 
In Africa”.

Prof. dr. docent PETRE VANCEA, membra corespondent al Acade
miei ; „Rezultatele vizitei m-au bucurat ca om de știință român, ca 
cetățean devotat al patriei noastre. Mă simt onorat de faptul că poli
tica externă a României, ca urmare a acțiunilor întreprinse In ultimii 
ani, cunoaște In momentul de față o apreciere șl o stimă po caro nu

■ i
le-a avut niciodată in trecut5-. ■

AlîREf, ILIESCU, secretarul organizației de bază de la întreprinde
rea de construcții $ reparații București, șantierul nr. 2 : „Caro mem
bru de partid, care om al munci! din țara noastră nu «-a simțit mlndru 
atunci cind a citit, a auzit sau a văzul la televizor că la Alger, Rangul, 
Brazzaville, Kinshasa. Dar Es Salaam, Lusaka, Khartum eau Cairo a 
răsunat Imnul de stat ai României, că solii țării noastre au fost primiți 
cu allta respect șl dragoste? Adine emoționat de toate acestea, vă 
mulțumesc, mult stimate tovarășe Ceaușescu, pentru toi ce faceți pen
tru patria, partidul șl poporul nostru, pentru creșterea prestigiului 
României socialiste-.

CoL dr. MIRCEA'IONESCU ne-a scria din PARIS : „Aflat aci la un 
stagiu de specializare, om avut marea satisfacție fiă constat că eveni
mentul vizitei In Africa a fost privit cu Interes de către presa șl opinia 
publică franceză. în „Le Figaro", J'Humnnltă", „Le Monde” am citit 
articole șl,comentarii favorabile, iar un coleg african mi-a pus la dis
poziție un număr al revistei „Jeune Afrlque” care consacra un șir de 
articole României socialiste șl politicii sale externe. Am încercat un 
puternic sentiment de mindrie văzind prețuirea1 de care se bucură acti
vitatea statului nostru pe arena Internațională0.

... ALEXANDRU MIREAj pțudent la Facultatea de științe economice n 
<UnlvcfsltăJJj din Craiovtr: ;.Acum, cind călătoria in Africa- ®-n‘încheiat;-’ 

■■=—u 2? - ritului; avem șî acum
Întipărită In minte căldura cu care populația — șl; in special. tineretul 
— țârilor africane a 12. ’ ’ " __ 1.2 . 22
Această vizită a constituit o reușită deplină, un mare succes al poli
tici! externe a României, care no umple Inimile de bucurie”. ■

J_XULLLLUilX«>A£, „ U1VIUUU HX1I

un coleg african mi-a pus la dlș- 

ârllcoie României soclaUate șl politicii sale, externe. Am încercat un 

vitatea statului nostru pe arena Internațională0.

col care am urmărit-o cu emoție, zile de-a rindui; avem
* întipărită In minte căldura cu care populația — șl; in special tineretul
► — tarilor africane a intlmplnat pretutindeni pe tnaJțil oaspeți români.

» UcJ.1 externe a României, care no umple Inimile de bucurie”.-

consecventă a politicii partidului ?1 
alatulul nostru, adudnd'u-șl plenar 
contribuția la înălțarea luminosului 
edificiu al României socialiste multi
lateral dezvoltate.

COMITETUL JUDEȚEAN 
BUZĂU AL P.C.R.:
muncii din- județul nostru dau o 
înaltă apreciere șl Iști exprimă deplina 
lor adeziune la rezultatele rodnice ale 
vizitei. Deriarațllie comune, acordu
rile încheiate cu acest prilej dau noi 
dimensiuni relațiilor do prietenie și 
colaborare .dlntro poporal român și 
popoarele țărilor vizitate, constituia 
un nou șl c'rfiiucil succes In vasta 
activitate pe care o desfășurațl dum
neavoastră, stimate tovarășe secretar 
general, in fruntea partidului șl Sta
tului nostru.

Vă încredințăm șl cu acest prilej 
că cetățenii județului Buzău sint 
ferm hotăriți ca, cub conducerea în
țeleaptă a partidului, stt depună noi 
eforturi In scopul realizării progra
mului elaborat de Congresul al X-loa 
al Partidului Comunist Român, adu- 
dndu-ș! In aceat fel contribuția la 
continua dezvoltare șl întărire a pa
triei noastre, la creșterea prestigiu
lui el ta lume.

României socialiste, stima și consi
derația pentru activitatea dumnea
voastră de militant neobosit pentru 
afirmarea marilor idealuri ele uma
nității.

Dorim să vă raportăm, totodată, 
succesele înregistrate de noi, care 
concretizează In realizarea unei pro
ducții Industriale suplimentare do 
pesta 80 milioane lei pe trimestru! I 
ai acestui an. Exprlmlnd gindurile șl 
hotărirea comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii din județul Caraț- 
Severin. ne angajăm eĂ hu precupe
țim nici un efort pentru Înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al X-îea ai 
partidului.

COMITETUL JUDEȚEAN 
COVASNA AL P.C.R.:
erați la mii do kilometri de tară, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
gindurile si sentimentele noastre 
v-au însoțit neîncetot, întotdeauna, 
tor In cugetul si inimile noastre 
am simțit o deplină bucurie șl sa-, 
tisfacțlo pentru primirea călduroasă 
ce v-a fost făcută preluUrtdenL neu
tra înaltele aprecieri la adresa Ro
mâniei sodallate. Toți oamenii

I

Prof. dr. docent NICOLAE CAJAL, membru corespondent al Acade
miei Republicii Socialisto România, director al Institutului de virusolo
gie „Șt S. Nlcolau” : ..Avlnd prilejul să lucrez. In calitate de expert al 
O.MA In Guineea, prerâm șl In cadrul Biroului regional pentru Africa 
din Brazzaville, m!-am dat seama <J© Interesul cu care slnt urmărite In 
țările Africii realizările României, de dorința popoarelor respective de 
o adinei prietenia și cooperarea cu poporul român. Apreciez de aceea 
!n mod deosebit însemnătatea vizite! tovarășului Nicolae Ceaușescu In 
cele opt țări africane, care a contribuit lntr-un mod atlt de strălucit 
ia dezvoltarea legăturilor prietenești și o unei colaborări rodnice, fruc
tuoase. pe baza egalității In drepturi, cu popoarele respective”.

VIRGIL BURLESCU, comandantul nave! trauler „Ialomița" : „Ne-am 
întors de dteva zile din zona Africii de Vest. Pe dnd eram încă in că
lătorie, pretutindeni unde arexstara In porturile țărilor africane, marinari, 
docheri, oameni de toate categoriile ne-au vorbit despre Impresia de 
neuitat pe care a produs-o vizita tovarășului Ceaușescu In Africa, na 
felicitau pentru realizările pe care patria noastră socialistă le-a obți
nut, pentru ixxlltica ei de pace șl colaborare internațională”.

PANAIT MEIASARATOS, director general al Centralei navale Ga
lați : „No!, constructorii navelor românești co străbat az! mările și ocea- . 

«r.ele lumii, om reținut In mod deosebit că în cursul vizite! s-au luat șl 
hotârirl importanta In ceea ce privește dezvoltarea relațiilor economice 
între România șl țflrile vizitate. Vom face totul pentru ca, prin activi
tatea noastră, construcția de nave să reprezinte un factor economic im
portant In promovarea schimburilor cu acesta țări, po baza avantajului 
reciproc”.

Prof. VIRGINIA- ANDREI, directoare adjunctă la Liceul „Panait 
Cerna” — BrâP.a : „în școlile da toate gradele, sub multiple forme, ac- 
țloaflm în scopul educării elevilor in spiritul patriotismului șl Interna
ționalismului. Vizita In Africa ne oferă un material deosebit de bogat 
pentru a Ilustra aceste trăsături fundamentale ale pollUcU partidului și 
statului nostru”.

ANA AANICĂI, ajutor de meșter la Fabrica de tricotaje „Mol
dova” — Iași : „Pentru mine, ca șl pentru tovarășele, mele, o concluzii

(f

dui cer mal vibrant. sentimentele lor 
de dragoste fată de partid, fată de 
dumneavoastră, stimata tovarășe 
secretar general, cetățenii de pe fru
moasele melaagurl ale Mureșului ol 
Tiraavelor ea angajează eă munceas
că cu și mai multă abnegație șl dă
ruire pentru înfăptuirea mărețelor- 
sarcini cc le revin, pentru continua 
Înflorire a patriei noastre dragi.

COMITETUL JUDEȚEAN 
PRAHOVA AL P.C.R.: Dudfld 
solia do pace șl prietenie a popora
lul român, exprlmind sentimentele 
noastre de solidaritate cu statele care 
au scuturat jugul Imperialist, hotă
rî ren noastră, a tuturor românilor, 
de a sprijini mișcarea de eliberare 
națională șl luptă pentru lichidarea 
definitivă a colonialismului, ați do
vedit incâ o dală, Iubite tovarășe 
Nicolae ' Ceaușescu. marile șl. recu
noscutele dumneavoastră calități de 
eminent conducător al partidului sl 
statului nostru, de militant de frunte 
al mișcării comuniste-șl muncitorești, 
de prestigioasă personalitate , inter
națională. Slntem mlndrl că la clrrna 
partidului și a țării avem un aseme
nea conducător do seamfi — suflet 
din sufletul nostru, flacără vio și 
inimă fierbinte a partidului, a țării 
Întregi.

Conștient! că realizările noastre In 
edificarea socialismului constituie 
factorul hotfiritor ai creșterii presti
giului României pe plan Internațio
nal, al sporirii aportului său In cau
za progresului omenirii, vă asigu
răm, stimate tovarășe secretar gene
ral. că toți oamenii muncii din Pra
hova. sub conducerea organizației 
județene de partid, ișl vor mobiliza 
toate forțele, toată capacitatea lor 
creatoare pentru traducerea In viață 
a vastului program de înflorire u 
patriei elaborat de Congresul al 
x-lea ol partidului, dovedind, prin 
fapte, dragostea șl stima față de 
dumneavoastră, totala adeziune Ia 
politica Internă șl externă a parti
dului șl statului nostru.

BIROUL COMITETULUI JU
DEȚEAN SIBIU AL P.C.R.: 
Ne facem ____ _______
locuitorilor Județului Sibiu

de aceste mintmat®

•dovn” — Iași : „Pentru mine, ca șl pentru tovarășele, mele, o concluzie ■ 
majorii pe. care o tragem din acest eveniment este aceea de a munci 
mal bine In producție, cu convingerea că activitatea 'ndâslră. Incadrirt--* ’ 
du-«e in marele efort pe care poporul român 11 face pentru dezvoltarea <
șl-Înflorirea continuâ a patriei Bale, contribuie in același timp la intă- i
rirea sistemului socialist mondial, a tuturor forțelor antilrnperlallsta”. <

COMITETUL JUDEȚEAN 
HUNEDOARA AL P.C.R.: lQ- 
treaga activitate desfășurată 
neavoastră in timpul vizitai 1 
iubite tovarășe Nicol_ __ .
identifică In mod desăvlrșit cu gln- 
duriie ișl aspirațiile comuniștilor, ale 
Întregului popor, constituind pentru 
noi un puternic motiv de iagltlmă 
bucurie șl mindrie patriotică. Succe
sul deplin n! vizite!, marele ei răsu
net internațional au constituit pentru 
comuniștii șl colectivele do muncă 
hunedorene un nou imbold pentru a 
obține realizări, deosebite. Pionul pe 
primul trimestru a fost îndeplinit''do 
marea majoritate a unităților, rea- 
l!zlndu-se o producție Induslrlnlă su
plimentară de 73.3 milioane leL Sln
tem convinși că fiecare succes con
tribuie la întărirea economică a pa
triei, la creștcron prestigiului el in
ternațional.

Comuniștii, toți oamenii muncit 
din județul Hunedoara fo!ose.w șl 
acest prilej pentru a da glas holărl- 
ril noabâlute de a realiza exemplar 
mărețul program de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. în același timp, no exprimăm 
gratitudinea față de activitatea pro
digioasă pe caro dumneavoastră.

i de dum-
__în Africa.

Icolae Ceauțescu, se

nlst Român. In frunte cu dumneavoas
tră, mult iubite șl stimata tovarășe 
secretar general, promovează o iioli- 
tlcâ ee corespunde pe deplin nă
zuințelor și aspirațiilor poporului ro
mân.

Asigurăm Comitatul Centrai, pe 
dumneavoastră personal, de adeziunea 
noastră deplină la. întreaga .politică 
internă șl internațională a partidului 
și statului nostru șl ne angajăm so
lemn să muncim neobosit pentru în
florirea continuâ a patrie! noastre ®o- 
dalisie.

COMITETUL JUDEȚEAN 
MUREȘ AL P C R ‘ AIirobăm cu 
hotărire. din toată ființa noastră, re
zultatele vizitei, activitatea prodlgloa- 
ffâ desfășurată de către delegația ro
mână de partid sl de stau purtătoare 
a masâjuiul de ■ prietenie, nace șl co
laborare al României socialiste. Oa
menii muncii din Județul Mures — 
români, maghiari, germeni sl de alte 
naționalități,:— 
au regăsit în 
dumneavoastră 
durlle noastre, 
toții conștiința 
am fost reprezentat! In toi ce avem 
mal nobil și mai frumos in aspirațiile 
noasfre. Exprimlnd din nou. In mo-

întregul nostra popor 
inivlntările rostite de 
cu ocazia vizitei gl ri
ale tuturor. Avem cu 
că crin această virilă

Realizările 
socialismului — izvor 

al prestigiului 
internațional

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
In Africa a confirmat o dată mal 
mult bunul renume de care «o 
bucură poporul șl țara noastră peste 
hotare. în căldura primirii in acla
mațiile unor mulțimi imense apar- 
țlnind unor popoare care de curind 
au scuturat Jugul robiei coloniale șl 
au pornit pe calea făuriri! unei vieți 
noi s-au oglindit respectul șl prețui
rea aUt pentru politica externă a 
României, cit șl pentru cea Internă. 
Pe drept cuvlnt. spunea secreta ral 
general al partidului nostru la în
toarcere. că șl cu acest prilej s-n 
demonstrat că realizările pe care le 
obținem In edificarea socialismului 
stat factor hotfiritor al creșterii pres
tigiului României pe plan Interna
țional.

îmi îngădui sfl afirm că nu există 
miner In Valea Jiului care să nu fie 
Însuflețit de dorința de a-și înzeci 
eforturile In muncă pentru a contrl-, 
bu! la Înflorirea patrie! socialiste șl. 
totodată, la întărirea forțelor antilm- 
neriallrte. progresiste de pretutin
deni. în primul trimestru din acest 
an, brigada noastră a dat peste sar- 
cinllq, de plan mal mult de 3M tone 
cărbune. Axa înțelegem no! să răs
pundem îndemnului ce nl I-n adre
sat conducătorul iubit al partldulid.

Petre CONSTANTIN
Erou al Muncii Socialiste, 
miner, șef de brigadâ 
la Exploatarea Lupeni.

A
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O contribuție majoră 
la cauza păcii
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Pe întregul Itinerar african. In cu- 
vlntărfia rostite de tovarășul Nicolao 
Ceaușescu, In convorbirile cu șefii 
de stat șl in dedarnțllle comune pu
blicate și-au găsit o convingătoare 
expresie spiritul de responsabilitate 
al partidului ți statului nostru pentru 
destinele păcii, preocuparea neobosi
tă a țării noastre pentru Înfăptuirea 
destinderii, sccurltațll și colaborării 
Internaționale.: A fost reafirmată cu 
acest prilej poziția tării noastre, care 
ee pronunță Împotriva politicii impe
rialiste. de dominația, da forță șl ame
nințare cu forța, pentru soluționarea 
tuturor litigiilor Internationale pe 
căi pașnice; politice, prin tratative. In 
tot cursul vizitei șL In mod deosebit 
in țările arabe, a fast subliniată nece
sitatea să ce ajungă la o soluție po
litică a conflictului din Orientul A- 
proplat, pe baza rezoluției Consiliu
lui de Securitate. Pretutindeni au ră
sunat glasui solldarlMțU'cu popoarele 
Indochtael. convingerea că lupta lor 
dreapta va fi victorioasă. Necesitatea 
înfăptuirii securității europene a 
fost evidențiată ca o problemă de in
teres major centra popoarele tuturor 
continentelor. A fost relevata cerin
ța unor eforturi perseverente ale tu
turor statelor, mari și miel, .pentru 
soluționarea unor probleme vitale, ca 
dezarmarea, lichidarea subdezvoltă
rii. creșterea rolului O.N.U. Prin 
tonte acestea, vizita, ca șl Întreaga 
politică externă a României, a slujit 
ta mod strălucit cauza destinderii. 
Înțelegerii și. cooperării internațio
nale.

I

In numele marilor 
imperative ale 

contemporaneității
-K.

fc

Ca scriltor .de limbă, maghiară din 
România, care Ișl desfășoară activi
tatea Intr-o parte a țării unde oa
meni! muncii, români, maghiari șl de 
alte naționalități, Ișl făuresc. Intr-o 
strlnsă frăție, un viitor fericit, presti
giul de care se bucură In lume pa
tria noastră oomunA, Republica So
cialistă România. Îmi prilejuiește o 
bucurie șl satisfacție de nedeserta.

Nu există îdeî șl aspirații mal no
bile, mal profund omenești ca cele 
exprimate de aocmotarul generai al 
partidului nostru In cuvlntârile roșii
le In țările africane vizitate, ca și la 
sosirea pe pămlntui patriei. Acestea 
sini Ideile libertății șl Independenței 
popoarelor, lichidării ultimelor ves- 
tigL! ale colontallsmuluj șl oricărei 
opresiuni, ale respectului pentru 
dreptul fiecărui ;:o:h:>.- d© a-șl croi 
propriul destin, fără vreun amestec 
«au presiune din afară, ale luptei 
pentru o pace trainică.

Aceste Idei, care călăuzesc con
secvent întreaga politică externă a 
României socialiste, sînt In deplină 
concordanță cu politica internă de 
construire n socialismului. Oamenii 
muncii de naționalitate maghiară, in 
strlnsă unire cu poporul român, ur
mează ți vor urma întotdeauna cu 
înflăcărare politică internă și exter
nă a partidului șl statului nostru. 
Hind cu toții mlndri de a putea fl 
factori creativi al unei țâr! care In- 
fâpîultsyla o asemenea politică.

Ilajdu GYOZO
Tg. Mureș

l/n poem al stimei 
intre popoare

Este un adevăr larg cunoscut rfl 
România este astăzi o voce Înzes
trată cu mare autoritate morala șl 
politică In ansamblul statelor lu
mii. Călătoria tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a scos în evidență, cu 
multă strălucire, faptul că realizări
le noastre economice șl culturale, 
constanța cu care am afirmat întot
deauna atitudinile politice fundamen
tale șl opțiunea noastră socialistă au 
valoare do sprijin moral pentru orie- 
tenii noștri, pot fi considerate exem
plare Ia scara Istoriei contemporan--;. 
Locuitorii țărilor vizitate au omagiat 
România, poporal nostru in . cuvinte 
care au avut adeseori strălucirea șl 
cadența unto poem al stimei șl nl 
afecțiunii sincere. A fost o vizită in 
care am fost mereu alături de de
legația noastră de partid șl de stat 
alături da tovarășul Ceaușescu. Am 
simțit In permanentă că In flecare 
cuvlnt rostit de președintele nostru 
șl-a spus cuvinlui poporal său. a re
prezentat interesele sale fundamen
tale, animat permanent de sentimen
tele patriotismului șl Inlernațkmaita- 
muluL

Acum, cind putem aprecia călăto
ria In Africa In ansamblul el. cred 
că se cuvine să fim mlndrl de na
țiunea ca a putut sfi nască im ase
menea om de stat cum este tova
rășul Nicolae Ceaușescu. spunem 
că activitatea delegației noastre o 
fost expresia cea mal deplinii a oen- 
tlmealelor întregului popor.

Aurel Dragos MUNTEANU

menU muncli_ _ __ _ _____ ....
plaiuri consideră că adeziunea lor 
fierbinte la întreaga pollUcă a parti
dului șl statului trebuie să se mate
rializeze ta rezultate tot mal bune în 
toate domeniile de activitate. în acest 
fiens, raportăm că șl primul trimestru 
al celui de-ai doilea an al actualului 
ctacinal s-a Încheiat cu succes, reali- 
ziridu-se posta plan ta Ipduslria ju
dețului noșlru produse ta valoare do 
aproape BO milioane lei. Slntem con- 
ștlenți că numai in acest mod ne a- 
ducem contribuția la înflorirea con
tinuă a Românie! socialiste, la creș
terea prestigiului el pe arena Inter
națională.

COMITETUL JUDEȚEAN 
TELEORMAN AL P.C.R.: Alh- 
turi do Întregul nostru popor, oamenii 
muncii din județul Teleorman au 
urmărit cu sentimente de profundă 
satisfacție șl mindrie patriotică des
fășurarea vizitei pe continentul afri
can. Considerăm această vizită ca o 
nouă dovadă a unității indestructffille 
dintre politica internă șl cea externă 
a partidului șl ^talului nostru, ca un 
moment deosebit pe linia extinderii 
șl adlndril relațiilor In toate dome
niile de activitate dintre țara noastră 
șl statele vizitate.

însuflețiți de minunatul exemplu 
pe care 11 oferiți dumneavoastră, fiu 
credincios și devotat al poporului 
nostru, militant comunist, patriot șl 
internaționalist,- oamenii munci! din 
județul Teleorman vă asigură că șt - 
In viitor nu vor precupeți nici un 
efort pentru a traduce In fapte mă
rețele obiective stabilita de Congre
sul al X-!ea nl partidului pent™ în
florirea patrie! noastre — Republica 
Socialistă România.

COMITETUL JUDEȚEAN 
TIMIȘ AL P.C.R. : Urmărind 
etapele vizitei, emoționantele Intfl- 
nlri ne care le-all avut cu conducă
torii .și populația lărflor africane, cu 
reprezentanții mișcărilor de eliberare 
naționala, comunicatele oficiale s! co
mentariile presei din Întreaga lume, 
ne-am convins încă o dată" rit do 
mult sint respectate nrlncinllie ce 
călăuzesc activitatea internațională a 
Partidului Comunist Român, a Româ
niei șociaJlsiie. Slntem mlndri că tara , 
noastră a dat un nou si elocvent ’

ecoul gindurttor tuturor 
----------- .„« județului Sibiu — ro
mâni. germani, maghiari — tineri șl 
vîrstnlci, care nu urmărit eu viu in
teres 2și’-mlndrle patriotică- vizita ---- .
dumneavoastră >1h :cele opt atâta a- exemplu al modulul cum trebuie-eă 
frleahe șl ne exprimăm profundul se2 desfășoare JIn! zilele noastre reia- !
ntașament și deosebita prețuîre pen- title dintre «tata. Indiferent de or In
tru politica Injeleapta. străbătui* de 
un larg umanism șl de cel mai con
secvent Internationalism a nartldu- 
lul șl statului nostru, care a făcut 
din România o țară eu un ridicat 
prestigiu Internațional. Căldura șt 
entuziasmul cu care ați fost primit 
pretutindeni exprimă in modul pil 
mal ^elocvent recunoașterea justeței JL.jmwo
politici! partidului șl statului nostru." Nicolae Ceausescu, că organizația jîi- 
înalta «a principialitate Izvorlta din deteanfi.de nartid. tot! mmonll mim. 
respectul dreptului suveran al fiecă
rui popor de a-șl hotar! singur soar
ta. din încrederea In forța Invinci
bilă a maselor — adevăratele făuri
toare ale IstorteL

Asigurăm Comitetul Central, pa 
dwnneavoastră personal, mult Iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că no 
vom înzeci eforturile pentru a foca 
din rodul muncii noastre sprijin de 
nădejde politicii partidului șl statu
lui, pentru ca directivele Congresu
lui al X-Iea a! partidului să fie reali
zate Integral, spre binele șl fericirea 
întregului popor, pentru consolidarea 
păcii și înțelegerii Intre poposite.

BIROUL COMITETULUI JU
DEȚEAN 
P.C.R.:
prins-o în A’rlra. eu rezultate deose
bit de pozitive, dovedește, o dată ta 
plus, unitatea indestructibilă dintre 
politica intenta ®i externă a partidu
lui și statului nostru, aportul Româ
niei la Întărirea colaborării și solida
rității cu toate statele cnre au pășit 
pe calea dezvoltării Independente, cu 
toate forțele antilmperiallste. Oa-

dulrea socială sau de mărimea aces
tora. Țările Africii s-au Dulut convin
ge tacă o dată că au In Renublica So
cialistă România un prieten norontat. 
decis nu numol să le Imnărtăseascâ 
rodnica sa experiența ci. totodată, șă 
le acorde Boriita concret In lupta lor 
pentru progres șl bunăstare.

Vă asigurăm. iubite tovarășe

SUCEAVA AL
Vizita pe care ați Inlre-

Simboluri expresive 
ale prețuirii 
și prieteniei

Păstrez In minte tulburătoare ima
gini văzute la televizor In timpul re
centei vizite a tovarășului Nicolae 
Ceaușe&cu in Africa — mase Imense 
de oameni enturiașli. exprimlhdu-sl 
sentimentele deschis. transfigurate 
uneori In ritmurile unor dansuri tra
diționale. fată de solii poporului ro
mân. Ochi expresivi, fete surizătoa- 
re și mflnl — sute de milnJ dor
nice să siringă mllnllc oaspeților dragi 
venițl din România socialistă. Un gest 
colectiv de o rară elocventă : al mal 
grăitor deeit orice cuvinte. gestul 
acesta do atltea ori repetat constituia 
expresia simbriile,î a sentimentelor 
vil de prietenie șl de admirație nu
trite de popoarele Africii fată da 
tara ,șl poporul nostru. Expresia pre
țuirii de către popoarele descătușate 
ale continentului african a politicii 
Interne șl externe a României so
cialiste. pe caro ele o consideră ca 
un imbold In propriile lor eforturi 
pentru p-ogrea. Evoc imaginea ace
lor ochi, a acelor tete surizătoare. 
imaginea acelor mlln! prietenești cu 
un sentiment de profundă bucurie șl 
de mindrie 
Armare — 
metri — a 
do care es

deteană, de partid, toți oamenii mun
cii din Județul Timiș, fără deosebire 
de naționalitate, vor munci fără pre
get pentru a traduce In viată sarcini
le ce ne revin din politică generală 
a partidului, consacrată, dezvoltării 
multilaterale a Datrlel. creșteri! con
tribuției României aoclallste la solu
ționarea marilor probleme aie vieții 
internaționale contemporane.

COMITETUL JUDEȚEAN 
TULCEA AL P.C.R.:
deosebit de rodnice înregistrate ta 
timpul vizitei corespund Intru totul 
aspirațiilor -șl năzuințelor întregii 
noastre națiuni șl de aceea comuniș
tii șl toți oameni! muncii din jude
țul Tulcea iși exprimă din toată Ini
ma profunda satisfacție șl recunoș
tință pentru eforturile denuse de 
dumneavoastră In calitate de purtă
tor al mesajului de prietenie, pace 
și colaborare al României socialisto. 
Manlfestîndu-ne deplina adeziune 
față de politica Internă șl externă 
promovata de partidul și statul 
nostru, incrodlritfijrn 'Comitetul Cen
tral. po dumneavoastră, mult iu
bite șl stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că organizația Județeană 
de partid, toți locuitorii acestor me
leaguri Iși vor înzeci eforturile pen
tru a da viațâ sarcinilor ce ne revin 
din documentele celui de-al X-!ea 
Congres nl partidului, adu-îndu-ao 
astfel contribuția la făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate In patria noastrâ. la triumful 
ideilor socialismului și comunismu
lui In întreaga lume.

COMITETUL DE STAT 
PENTRU ENERGIA NUCLEA
RA • Alături d® Întregul nostru po-
jx>r, toți specialiștii Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară șl din 
unitățile sale de cercetare, invăță- 
rnfnt șl producție, in franța cu comu
niștii, au urmărit cu adincă emoție, 
admirație și nestăvilită mindrie lun
ga șl atlt de fructuoasa călătorie pe 
care dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, ați făcut-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în opt state prietene de 
pe continentul Africa. Slntem mlndri 
văzind că prestigiul țârii noastre este 
astăzi mal mare ca orldnd și că a- 
ccasta se datorește politicii înțelepte 
șl clarvăzătoare a oartldului nostru, 
dumneavoastră. Conducătorului ufiu 
încercat.

Vizitele ce le-ațl întreprins pe con- 
tlnehiu! african, rezultatele minunate 
obținute In dialogul cu popoarele șl 
conducătorii statelor prietene consti
tuie un eveniment politie de o ex
cepțională Importantă -Noi, ce! ce 
slntem angajați in munca de cerce
tare. învățâmlnt șl producție din fi
zica. din domeniile conexe șl apli
cațiile energiei nucleare In economia 
națlonalâ, ne angajăm în fața dum
neavoastră. mult Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu, să facem totul 
pentru a traduce In viață întocmai 
hotârirlle șl prețioasele indicațh pri
mite din partea conducerii de partid, 
personal din partea dumneavoastrăAcad. Nicolae TEODORESCU

pentru această nouă con
venim de Ia mil de kilo- 
prestlalulul Internațional 
bucură tara noastră.r

Geo SAIZESCU 
regizor de film

deteanfi.de


Pil O GHAMUL I
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ll'

PAGINA 4 SC1NTEIA — marți 11 aprilie 1972

O VALOROASĂ INIȚIATIVA
puțin conclu

dent!. primul rind pictorul
scenograf Radu Bonizescu (care 
ișl joacă personajul cu o răceală 
în caro - descifrăm, parcă, nu nu
mai o detajare voita a interpretu
lui de rolul lui Felix, dar și semnele 
unei experiențe ihtă neîmplinite). Și. 
apoi, studenta Julieta SzOnyl (a că
rei frumusețe oarecum stranie și ale 
cărei aptitudini nu slnt puse in va
loare prlntr-o Interpretare apta să 
sugereze multiplele fațete ale perso
najului, spontaneitatea! capriciile si. 
Jn ultimă Instanță, „enigma" OUllel). 
Nu este, credem, vorba numai (sau 
In primul rind) despre limite ale in- 
terpreților. Construcția filmului ne
glijează — deliberat sau nu — po
vestea de dragoste. Evoluția relații- _ 
Jor dintre cal doi tineri, ca sl osci
lațiile Otlllcl între Felix șl Pascalo- 
pol rămîn doar echitate — șl de a- 
ceea doar parțial convingătoare. în
suși modul cum e conceput pe ecran 
moșierul Pascalopol (o creație reușită 
a Iul Serglu Nlcoînnscu) justifică a- 
ceoslă Impresie. Prezență absolut cu
ceritoare (spre deosebire de roman, 
undo personajul nre alte date exte
rioare șl este Înzestrat cu un farmec 
lăuntric care nu se comunică ime
diat). moșierul R anulează prin per
sonalitatea su pe Felix, Îndreptățește 
șl ișl adjudecă in mod firesc, do la 
început, opțiunea Otlbel. Ceea ce 
lipsește filmul — în aerat plan al e- 
vocărll — de un resort dramatic reaL 

în peisajul uman al filmului se 
disting portretul dramatic al „rudei 
sărace" ‘ (Marina, o concisă dar vi
brantă compoziție n Ellzel Petrăches- 
cu) sau cel conturat de Glnn Pa- 
trlchi (Olimpia), precum șl dtevafJ3 
personaje care nu cerut actorilor'’ 
Florin Scflriătescu, Violeta Andrei. 
Ovldlii Schumacher eă blnile difi
cultățile unor partituri reduse.

Slnt de semnalat șl unele Incon- 
eecvcnte do dramaturgie, care fac ca 
episoade altminteri excelent realiza
te să nu se lege Întotdeauna organic, 
coerent, șl ca acțiunea să oară une
ori fragmentată — în .pofida acelui 
Jlant" pe care-1 constituie otastlca 
excelentă a noului film.

Imaginea semnată de AL întorsu- 
roanu și Gh. Fischer, de o înaltă ți
nută artistică, confirmă cu strălu
cire virtuțile scolii românești de ope
ratorie. Aparatul de filmai pune 
subtil in valoare Intențiile regiei, 
nuanțele jocului actoricesc, dar ceea 
ce impune in primul rind este deli
catețea șl relieful neobișnuit nl cu- . 
lorilor, al luminii — care concură la 
autenticitatea atmosferei do epocă sl 
conferă un farmec aparte Întregii 

.evocări. (Filmul acesta reprezintă de 
altfel șl „premiera" unul procedeu 
original de tratare o peliculei color).

împreună cu imaginea sl mixa în 
evidență de arta celor doi operatori, 
decorurile Imaginate de. Radu Bo- 
ruzescu sl LIvlu Popa (chiar dacă 
uneori nui localizează suficient de 
precis acțiunea sau dacă propun si 
citcva soluții discutabile — in ePi- 
tjoodrie do la conacul Iul Pascalopol. 
bunăoară) nu o puternică forță ex
presivă. evocatoare, contribuind sub
stanțial la densitatea dramatică a 
filmului, la determinările sociale sl 
polhologice urmărite de autori! adap
tării cinematografice. Reușita nl 6-au 
părut șl costumele croate de MIruna 
Bpruzescu —. adecvate Inrolraț carac’- 
ferolor si prllelulnd uneori ‘suibrfU 
surprinzătoare (ca în cazul ponosi
tei redingota albe purtate de Costa- 
che Glurgluveanu). In sfirsit tre
buie amintii dublajul, care în unele 
cazuri asie de-a dreptul extraordinar 
(Glurgluveanu de pildă, eu vocea lui; 
Marin Morarii, sau Aurica — cu vo
cea Rodicăf îdandache). Din păcate 
însă, alte ori, șl mal nies In cazul Oti- 
llcl, dublajul nu are’ darul de a sluji 

. autenticității personajelor. In rest, 
• banda sonoră 1 nd re fi lățește girul de 

calitate al lng. Dan Ionescu. Muzica 
scrisă de compozitorul Anntol Vleru 
Însoțește cu dlwrrețle acțiunea. ;

Filmul „Felia sl Otllin" este. în 
ansamblul său. o realizare remarca
bilă. în coordonatele propuse ar fi 
putut fi Insă un film foarte bun dacă 
regizorul. îndeosebi,— fără a-șl ccn- 
zura fantezia — ar fi (ost mal rigu
ros. nrelntlmplnlnd unele Inconsec" 
venle do genul celor amintite, cvl- 
tlnd anumite lungimi sau accente na
turaliste. rezlsllnd tsmtallel de n Ig
nora limitele de timp nlo unul spec
tacol cinematografic normal cu riscul 
implicit al unor comprimări sl re
nunțări ulterioare. Spunem aceaxiâ 
Rlndlndu-ne la calitățile demonstra
te ale autorilor 81 ale întregii echipe. 
In densitatea unor secvențe de an
tologie, ta sensurile morale pregnant®^ 
șl la rn(imanentul plastic al acestei 
dificile ecranizări.

Felix șl Olilia sa înscrie — cu un 
relief remarcabil — In seria realiză
rilor studioului „București* care defi- 
nerx de pe acum anul cinematografic 
1B72 ca un an al confirmării potenția
lului creator al filmului romăneșc. 
Noua premieră reprezintă, după cura 
®e ș’4e, adaptarea unul roman care p- 
cupă un loc dtaU.net in ■'constelația de 
valori ale literaturii noastre : Enigma 
Oiiliei de George Căllnescu. Faptul 
că f'Jmul nu poartă titlul cărții poate 
fi Interpretat ca un avertisment menit 
eă prelntlmplne confruntări pre.'i ri
guroase cu opera originară. Popu
laritatea romanului — continuu cres- 
cindă de-a lungul color aproape 35 
da ani trecu ți de la apariția primei 
ediții — face Insă Inevitabile anu
mite comparații. Șl — dat fiind că 
unele libertăți ale transpunerii cine
matografice s-ar putea sa-1 surprindă' 
pe cititorii pasionați ai „Enigmei..:" 
— am vrea să subliniem de la bun 
început că filmul nl se pare. în e- 
sență, fidel spiritului celebrului ro
man.

Autorul scenariului, loan Grigo- 
rescu, a asigurat premisele acestei 
fidelități de substanță ; el a Incorpo
rat in arhitectura povestirii cinema
tografice și sugestii ale altor romano 
căllneșclene. oferind regiei posibili
tatea de a crea un film de sine stă
tător și. In același timp, foarte apro
piat de viziunea lui George Căllnescu 
asupra degenerării familiei burgheze 
mistuită de patima dezumanlzantă a 
banului. Filmul — econarlu șl regie ■— 
impune prin relieful descrierii de 
mediu prin prezența unor personaje 
conturate cu o Incisivitate care a- 
mlnteșto adeseori Insolitul si forța 
de caracterizare proprii romanului 
adus pe ecran.

în concepție regizorului Iulian 
Mlhu. fluxul șl construcția desfășu
rării epice par a f.l avut o importan
ță secundară. Filmul sa constituie, 
în primul rlnd, ca un tabiou social 
compus dlntr-o suită de . crochiuri 
complementare — imagini ale unei 
Ium.1 închise; rare se autodevorează 
și n cărei monstruoasă cupiditate oale 
eurprinsă In prim plan. Caracterele, 
raporturile duplicitare — vidate de 
egoism. Invidii șl meschinărie — din
tre membrii familiilor Tulea și Giur- 
giuveanu slnt definite de ta primele 
secvențe, din perspectiva lui Felix, 
orfanul abia sosit tn casa tutorelui 
cău, moș Costache Glurgluveanu. 
Ochilor, acestui adolescent timid li 
se înfățișează un univera ciudat, în 
care oamenii pnrcă nu comunică In- . 
tre ol. In care aglomerarea de mobilă 
„stil* accentuează orUflclalltatea apă
sătoare n Întregii atmosfere, falsa In
diferență, „politicoasă* dar perfidă, a 
unor oameni nle căror priviri și cu
vinte spun, evident, altceva dedt 
ceea ce glndcse. Otllla — frumoasă 
șl francă — aparține .altei lumi : ca 
șl distinsul,, elegantul Pascalopol - 
a cărui prezentă în casa Glurgluvea

nu este inițial, pentru Felix. Învălui 
ta In mister.

Eroii« imaginați de Căllnescu flint 
prezeațl ș! se confruntă pe ecran 
chiar da lâ început — lavederlnd 
alei, ca șl în numeroase alte sec
vențe. intuiția autorilor, pluralitatea 
mijloacelor de analiză caracterologică 
folosite de regizor. De fapt, forța fil
mului rezidă, in busiă măsură. In forța 
jxirlretelor sale — șl mol puțin In pu
terea de seducție (șl. poate, chiar de 
convingere) a povestirii Însăși. Este 
fascinant portretul iul moș Coslâche 
— cu acea tragl-cOmică îmbinare de 
senilitate 61 de „veghe" alimentata 
de suspiciune In care se învăluie bă- 
trinul avar pentru a se apăra de lă
comia agresivă a celor din iur. Nl șo 
pare excelent sl portretul Iul Stanică 
Raliu — prototipul lichelei sl al es
crocului sentimental, produs specific

c

LA TREI LUNI DE LA

Deosebit de Inspirată s-a doveditcolective lo-

I

D. COSTEM

lucrării metalelor

o fată. Fetele n-au 
măcar Ia examenul 
țcoală !

21,10 Seară de teatru

irite ce se impun.
Antrenarea tineretului la 

a 
rc~

Dinh:fi (Stănlcă Rațiu) 
dintre cele mal autentl-

roiurilor titulare nl

organele locale de partid si 
de stat care, prelulndu-le. 
«4 le finalizeze ol să la mă
surile ce se Îmi----

pe colo 
situații

tonte inițiativele au
istins* pe par-

__ ___ tovarășului
Ceaușescu in unele 
Africa (IV).

,03 Moment folcloric.

torltataa „bărbălește". să știe

nu
păcate.

Ițumlțc . 
foarte proas-

cronica filmului

teatre

ROMANIA FILM“ PREZINTĂ LA CINEMATOGRAFUL 
„FESTIVAL" DIN BUCUREȘTI

PRERIA

Frumos destin au unele 
localități... Străzile late, as
faltate sau pietruite, maga
zinele. edificiile publice re
prezentative creează noului 
venit impresia unul centru 
urban. Pe de altă parte, o 
serie de semne exterioara 
precum portul oamenilor, 
existența sediului unor In
stituții cu specific sătesc 
(C.A.P., LA.S., S.M.A.) cer
tifică totuși cadrul tradi
ționalei așezări rurale. A- 
ceastă tendință da apro
piere a satului de oraș, 
trăsătură din ce ■ In ce 
mai caracteristică sate
lor noastre care Ișl sporesc 
mereu tehnicitatea produc
ției și aspiră la un 
grad sporit de civili
zație, determină conse
cințe dintre cele mal inte
resante, in primul rind pa 
planul vieți! spirituale.

Aceasta este șl situația 
comunei TINCA, localitate 
bu circa 10 OM) de locuitori, 
ascunsă printre dealurile bl- 
horeno în bazinul Crlșulul 
Negru. Un fost sat care aș
teaptă numai „botezul" ad
ministrativ urban ? Un o- 
rășel care doar formal mal 
figurează po hurtă 1a cate
goria comune 7 Indiferent 
cum an nuanța afirmația, 

a fost 
trei luni in

tenii In timpul liber 7*. ,,Ce 
preocupări aveți" — Iată 
Întrebări adresate localnici
lor, la care el au răspuns 
deschis, pe care le-au co
mentat. șl care, bl final, ou 
permis alegerea acelei for
mule organizatorice capa
bile să răspundă optim di
versității de gusturi șl Inte
rese : activitatea în cerenrl, 
în mlcrogrupurl, conslllul- 
te pe diferite domenii de 
preocupări ale locuitorilor.

— N-am descoperit nimic 
spectaculos — n ținut să 
precizeze de la început se
cretarul comitetului comu
nal de partid. Teodor l’c- 
Irila. Șl înainte, acțiunile 
cultural-educative de succes 
erau cele care se adresau 
unei colectivități restrinso.

înțelcpdunea unul jurist 
popular :

— Să-l lăsăm hodinit po 
șeful postului de miliție șl 
să nu-i mal tot dăm de lu
cru la întocmit dosare 1

Ideea. Izvorită din realită
țile comunei, din faptul că 
există încă numeroasa în
călcări ale normelor vieții 
sociale, a stat la baza înfiin
țării cercului de „Etică șl e- 
chltate socială-. Din păcate. 
IniUnlrile de pină acum vă
desc tendința de a neglljn 
finalitatea Imediată a ac
țiunii. Or. continuarea unor 
asemehon dezbateri In co
lective mal larg! de oameni 
al muncii s-ar dovedi ex
trem do utilă.

In plus, ele or trebui să 
constituie semnale pentru

Înființarea „statiei-pilot"
DIN COMUNA TINCA

9-

9,60 Deschiderea emisiunii de dl 
tnlncață. Tetes.

0,05 Telcșccolă • Geografia 
României : Tipuri do așezări 
rurale rbmâneș’J șl perspecti
va dezvoltării lor o IJtera-

melH.'
L 10,05 Cura de limba rusă. (Lec- 

țla u 11-a).
) 10,30 Căminul, 
ț tLlB Vetre folclorice : Datini 
) obiceiuri din MehedlnțL
l 11,33 Film serial : „Patru tanchlșU 
> și un dine* — episodul 10.
I 13,30 Telejurnal.
i 18,13 Matineu de vacantă : „Po- 
) veste nctermlnaiă" de Alccu
ț Popovld (parton 1). interpre-
) teaifi un colectiv de actori de
i la Teatrul „Ion Creangă".
) 19,80 — lîk'3 Cura de limba fran- 
ț cezfl. (Itectla a io-a).

17,30 Deschiderea emisiunii de 
dup-l-amiază. „Cum vorbim ?• 
— emisiune realizată la Cluj.

17,80 Dlaiogurl instrumentate cu 
Hemus Bistrița șl Ion MUu.

18,03 Sieaua polara — Cabinet de 
orientare școlera șl profesio
nală „Electronlștll" — consul
tații penum tinerii care do
rește afi devină specialist In 
industria electronică.

16.33 Universitatea TV s Dicționar 
politic Militarism șl înarma
re a Istoria civilizațiilor — 
Primele semne ale începutu
lui civilizației paleoliticului 
a Știință — Atom (TI).

18,19 Publicitate.
1JS.W 1031 do seri : „Prințesa Pău

nită" (TID.
10.33 TelejumaL
S3.W Vizita

I

I 
V
1

Nlcolac 
țArl din

Retez principalele învăță
minte nle experimentului.

— Am Înțeles, In primul 
rind. spunea profesorul Io
sif Fabian, dl no), aici. în 
sat. tjjjtem face mult mai 
mult. Ne-am dat seama că 
fiîntem înconjurați de mari 
probleme pe ctiro. de fapt, 
le cunoașleam, dar pe care 
le-nm lăsat onl de zllo iln 
sertare", deși ale așteptau 
o intervenție din partea 
noastră. Am văzut practic 
cum se poate lucra organi
zat în acest sector de acti
vitate, rare slnt modalitățile 
optime de a acționa în con
tinuare pentru că, tot 
timpul, corectarea a fost du
blata ce o accentuată acți
une aplicata.

Am reținut cuvintele pro
fesorului Fablan, pentru că 
ele Ilustrează una din
trăsăturile esențiale ale
cercetarii. Inițiata de Con
siliul Culturii șl Ed u ra
ției Sotiallsle, eu par
ticiparea unor specialiști din 
diverse județe, ca s-ar fi 
dovedit Incompleta dacă nu 
ar fi fost urmată de con
stituirea unor
cale, apte si continue, s£ 
aprofundeze șl să extindă 
în comună, șl In satele a- 
par(lnăioare, acest efori 
unle cuprins In triada cer
cetare — cunoaștere — ac
țiune.

Experiența a mal probat 
că acolo unde există o bună 
îndrumare de specialitate, 
sprijin din partea organelor 
județene și mobilizarea tu
turor Tortelor locale sub 
conducerea comitetului co
muna] de partid, rezultatei 
nu poate fi altul deck o 
puternică emulație spiri
tuală, un entuziasm de sub
stanță, caro nu se consumă 
fesîlvlst doar la sărbătoarea 

, inaugurală. în sfirșit, reali
zările obținute Intr-un răgaz 
atll do scurt au arătat că se 
poate vorbi cu adevărat de 
operă culturală numai acolo 
unde participarea tuturor 
membrilor colectivității la 
treburile obșicl a devenii 
o aspirație personală, un 
mod curent de manifestare.

Am enumerat suficiente 
-------  f-LF-ă’-î- .argumente șllfnpte caro să ■ 

s-a încercat nn creativă a personalității; de acțiunii, fără măcar să-l ha permită. In filial să 
. . . . - .te ------- -■-fluta.m jd formulă.-sUitetlcă

comuna Tlnca 
aleasă cu ___ JMH|
urmă ca loc pentru un ex
periment cultural. Un ex
periment (desfășurat din 
inițiativa și cu sprijinul 
Consiliului Culturii șl Edu
cației Socialiste) care a de
butat cu o amplă Investiga
ție sociologică In materie do 
cultură șl care s-n concreti
zat prin înființarea unei 
„stații-pilot" — prima de n- 
cest fol din tară (simultan 
cu cea de la Șanț — Blstrl- 
ța-Năsăud).

Titulatura ponte părea 
pretențioasă. Localnicii nld 
măcar nu au rețlnut-o ast
fel, Iar alund clnd Ii soll- 
clil să-țl vorbească despre 
eu. dau semna de nedume
rire șl încep să-țl poves
tească despre căminul cul
tural. despre viața spiritua
lă a comunei. Lucru perfect 
explicabU pentru că la Tln
ca, de fapt, nu s-a înființat 
nici un organism cultural 
nou," ci r; "-rsrzLt ir? 
bazo’ fundamental schimba
te/ o reconsiderare a unu. 
vechi «I depășit stil de 
muncă.

Ce este. In acest caz, mult 
discutata stație-pllol 1 O u- 
nitato culturali (sau un 
grup de unități — cămlno 
culturale, case de cultură, 
biblioteci etc.) a cărei acti
vitate se bazează pe cu
noașterea, prin cercetare 
științifică, a nevoilor, posi
bilităților șl aspirațiilor so- 
elal-cullurale locale. Scopul 
el II reprezintă experiment 
tarea șl generalizarea celor 
mal adecvate forme șl mij
loace pentru acțiuni cul
tural-educative de masă.

Așadar o bază materială 
Insuficient folosită este 
‘„trezită in viață" In urma 
unei veritabile introspecții 
sociale. „Ce probleme nle _ .______ ___ ____
vieții cotidiene vă frflmln- spunea membrilor coopera
tă 7“, „Ce discutați cu prle- torl. vorbind cu palo® el cu

omogene din punct de ve
dere al pregătirii șl prefe
rințelor. Noutatea osie de 
aliă natură: faptul că. In 
prezent, nu mai este vorba 
de Intllnlrl fntimplătoarc ala 
unul grup de săteni In o a- 
numită manifestare, d de o 
acțiune sistematică, meto
dică. fundamentată științific 
și consecvent urmărită.

Există în Tlnca nume
roase asemenea cercuri : 
femeile Ișl dau Intll- 
nirc bilunar la cercul 
„Casa ți familia mea" or
ganizat In jurul cursului 
universității populare ..Fe
mela modernă0. Pină acum 
au șl fost realizate două ex-- 
poziții culinare apreciate (la 
modul propriu 1) de toți cel 
p rezon ți ; cercul de „Pro
bleme economice* a pornit 
de la constatarea că viata 
economică a satului este un 
vast cimp de manifestare cili si modul desfășurării

___ .. _ „îndrăz
neală" do Gheorgtie Vlad. A- 
dnptare pentru televiziune șl 
regla : Letlțla Popa în dis
tribuție : Toma Dlmltrlu, Jca- 
na Gorea, Florin Zamtlresc-u, 
Mitei Meraută. Dom. R3i!u- 
Irwcu. Draga Olteana. Rodlca 
Mandache, Mlhălță George, 
Mircea DLaconu. Ernest Maf
iei. Margareta Pogonat. Vio
lata Andrei. Sandu Silclaru. 
Val Lefescu. Carol Kron. Ni
cola® îfrlm, Pompilla 
Petre NIco'.au, Carmen

5LS3 „31 de ore".
VROGlIAiLUL II

8J.C0 Telednemateca pentru 
ți tineret. „O plnză tn 
tare*.
Agenda.

a.io LutnLn’Je rampei : Tineri In- 
tcrprețl.

52,05 Telex sehnlco-ș'JlnțLtîc.
82.N) Dicționar murical-dlatracUv.

al unei epoci în care ILpsa de scrupu
le este o „chele universală" n par- 
vcnlUtbnuîul social Sau — în cazul 
eoțllor Tulea — portretul AalneL fe
mela cu „limbă rea”, a cărei rapaci
tate este reliefată cu o linsă de os
tentație puternic contrastanta cu ac
centele satirice grotești menite să 
puncteze meschinăria imbecilă a ma
niacului Slmlon. Această lume a fil
mului (reprezentată șl de alte per
sonaje sugestive : Aurica. TUI. Olim
pia) elmbollzează pe ecran degene
rescenta unei societăți care poartă In 
sine germenii eflrșitului ei implaca
bil

Evocarea — cu rezonanțe de „come
die umană" — acreditează nici tipuri 
memorabile, si notăm contribuția de 
calitate a echipei de lnterprețl, ca șl 
meritele regiei in ce privește distribu
ția si îndrumarea locului actoricesc.

a
fi. de pildă, alegerea unora dintre 
actorii neprofcslonlsll al acestui film 
— si ne referim mal ales la roiul 
iul Coslâche Glurgluveahu, excelent 
întruchipat do Herman Chrodower. 
Ita fel, es4e de reținut compoziția Iz
butită do Arpad Kemeny In rolul Iul 
Slmlon. Balerina Elena Dacian este 
convingătoare In rolul Aurlcăl — tră
ind cu economie de mijloace obsesiile 
șl răbufnirile personalului eL Discu
tând despre Interpretare, merită con
semnată — In general — Husa dis
crepanțelor dintre neurofeslonisti si 
actorii de mult consacrațl al acestui 
film, intre care Clody Bertoia (Aglae) 
șl Gheorgho 
creează două _ _______
ca personaje din „Felix și Olilîa".

Intcrprețli rolurilor ::

(Urmare din pag. I)

Vaste, 
DIrnă

viața culturală 
fost, din pi___
zolvală mulțumitor, deși 
există un
păt „Club ol tinerelului". 
E! insă alunecă pe făgașul 
formalismului din pricina 
tendinței excesive do tute
lare a tinerilor, din teama 
și neîncrederea că el nu slnt 
capabili să-șicapabili să-și organizeze 
singuri nclivltățlle. Desigur, 
nimeni nu contestă necesi
tatea orientării și controlu
lui activităților culturnl-dls- 
tratlve ale tinerelului, el In 
special nle elevilor, dar m- 
tunel dnd cadrele didactice 
Iții asumă Întreaga respon
sabilitate organizatorică, 
flxlnd conținutul, durata, lo-

dezvoltare a inițiativei șl consulte pe tineri, efectul e- Â’căuta_._ _______________
unul • responsabilității sociale. 12 dueatlv tinde să scadă. Cum. pentru a defini' esența inl-

— a.-.—JI..—or trebui procedat ? Intr-un [latlvel culturala bihorena,
singur fel: convergenta fac- care In curind va fi pre
torilor educativi (școală, or- luată 6Î de alte județe :rr-.r.î.(„tu Tî T" /*■ «.1 » _ =_ .8

nu dublează invățămîntul 
agrozootehnic, sarcina sa 
fiind dezbaterea deschisă a 
principalelor probleme eco
nomice nle comunei. Mul 
slnt cercuri literare, de fol
clor. de prieteni al filmului, 
al muzeului, al cărții, un 
cerc sportiv, un club ol ti
neretului și nilul ol pensio
narilor. Mal slnt șl altele pe 
caro nu Ie cităm deoarece 
nu toate lucrurile s-au așe
zat spontan pe făgașul lor. nu .......
prins viață așa cum le-au 
gindit șl ic-au proiectat Ini
țiatorii. Iată două cazuri ti
pice :

La o adunare generală a 
C.A.P.-uJul. țăranul Ion 
Suclu. președintele comisiei 
de judecată tovărășească, le

copll
dcpâr-

gnnlzațle U.T.C.. cămin cui- ’ stațla-pllot este. In primul 
rind. o unitate culturală ex
perimentală. rare, sub con
ducerea directă a comite
tului de partid realizează 
convergența tuturor facto
rilor capabili să înfăptuias
că cerințele culturale ale co
lectivității. Experiența ob
ținută în comuna Tlnca, 
concluziile acestui promiță
tor început da drum pot 
constitui premise dintre cele 
mal favorabile pentru spi
ritul nou care a început să 
ne manifeste în activitatea 
cullural-odrtcativă de masă.

Radu
CONSTANT! MiS CU

turul) să se realizeze pe te
renul rodnic al inițiativei și 
acțiunii tinerilor InșlșL

Dlscutlnd despre imper
fecțiuni sau nclmpllniri 
s-ar mai putea aminti și 
alte aspecte : careuri caro 
după: un debut promițător 
s-au 
curs („Prietenii muzicii1*), 
cercuri care nu rămas doar 
In faza do proiect (.„Priete
nii teatrului0 ele.). Nu in
sistăm pentru că. In ansam
blu. nu aceste elemente slnt 
caracteristice, d suflul cul
tural nou. senzația cartă că 
„ceva" s-n schimbat In co
muna Tlnca. Am căutat, cu 
ajutorul localnicilor, să con
cretizez acest ,.cova“. «ă re-

a Felix ți Olllia (ambeta acri!) 
patria - e,sa; îs: ts.ra: 89. ex 
cxlsior - 9: ii,»; ie: iilio.
a Tată de duminică î VICTORIA
— o: 11,13: 13JSS: 16: 18.89: 17,43.
a Marca dragoste : SCALA — 
LI,ia: 16,43; 1S.1B: 18.43; 89,16. - 
o Puterea șl Adevărul î LUMINA
— 9: 1340; 16; 19.£3. COSMOS — 
13,33: 19.
a Preria t FESTIVAL — 9; U.1S; 
13.W: ia: ia.M: mai
• Pentru că se Inbcae : CENTRAL
— B: 11,13: 18,30: 18; 18,15; 33,39, 
TOMis — o: 13.83: 18.30: is; ia,i3;i 
8-3.80. FLAMURA - t; 11.18: 13.88: 
1«: is.13: 80.30.

Evadare din planeta uialinuțc- t .. ...
13; ic

„JL — v;
85,43, BUCUREȘTI
ia,w: 1CJ.1; 18.43: si.
a Mary Poppins i CAPITOL — 
0,30; 12J0; 16,89; 19.3®, FEROVIAR
— 9,18; 13.43: 18,13; 18.15, MODERN
— a: 13.30: 18; 19.39.
• Ptrounanl i UUZEȘTI — 16.30;
18; 85,13.
• Tarzan omul Jungle) — 9—18.35
In continuare, Program de filme
documentare — ja.13 : TIMPURI

• Program de desene animate 
pentru copii — 10, Hei, puslluie i 
— li.î>3: 13.43, Totul pentru tis — 
10; 18.15; 5®J3 : DOINA.
• Pădurea pierdută:- DRUMUL

0; 11.13: TJJ9

FAVORIT - 9,16: u,sa;
IS: 1M5; m3. LUCEAFA- 

■ »; 11,15; ia; w.so:
----------  — e; 11.16;,

SĂRII — 13,30; 17.43; S3. ARTA - 
13,80: 16; 30.13.
o Adio, domnule Chips .' : MELO
DIA - 9; 18,80; 10: I9J5. GLORIA 
— 9; ÎL»; ÎS; 19,39.
a Creionul furat — 10: ____
Supi de rațâ — 18,30; 16,13. Ulti
mul Rilnar — 51 : CINEMATECA 
(sain Union).
o Oleala : CltiNGASI — 15.S3; 18 
30,13.
• Fericit ce) care, ca .UUco s GRI- 
vita - 9: 11,13: 13,SJ; io;' 16.16 
M.S.). VOLGA — 9; 11,13: 18..8S; IC 
16,13; 23.30.
• Sacco și VanrelU s POPULAR - 
13.30; 18; 23,15.

Incidentul s DUOEGI — 18,13;

: MET..O-

18; 14.30,

1 
19; 50,13. AURORA - 9; 11,18; 13.30; ' J 

15,«: 18: 83,15. ț
e Intrarea libera ta Oficiul starU < 
civile : LAROMCT — 13.80; ■ 17.K); )
1M3. . , , »
a Love Story : UNIREA — 18,30; 
18; K, 13. RAHOVA - 15,»; ÎS;

'■ mjo.
• 11. D. ta munte șl ta mare : 
LIRA — 18,M; 18; 3.13.
a Steaua Sudului : CIULEȘTI — 
13,M: 17,45; B3, MIORIȚA — 19; 
ILîO; 13; 17,30: 89.
a Nu-ml place ziua «Io luni 
tKLOH - 18J9; 17.43; M.
a Mirii anului H î FERENTARI — 
13,80; 17.43) 83.
• Aventuri In Ontario : PACEA — 
15,13; 16: S).
a Mirul sc&IdAtor : FLOREA8CA
— 13,S0; 10; 83.80.
a Atunci l-am condamnat pe toți 
la moarte : PROGRESUL — 18,3<3;
181 $3,13.
a Docoletenlul BuUltt : VIITO
RUL — 13.43; 13: 83.13. FLACARA
— 13.33: 1B;S0,1E.
a Osceola : MUNCA - 13.33; 18; 
80,13.,.....  .îL'GT
o Cea mal frum 
TAX - 1S,W; 17,

Paul Chiriță : Mărturisesc ca noi, 
care avem un mare număr de femei 
in producție, n-am sesizat aceste 
„perîurbațlT.

G. D. Splnolu : Multe dintre reți
nerile unor conducători da între
prindere se „justifică”. In realitate, 
prin propriile deficiențe In. organiza
rea muncii : aprovizionarea defectu
oasă, condițiile de muncă, munca in 
asalt etc. Șl atunci se caută nu țapul 
ci... capra Ispășitoare 1

mita locurilor planificate, la meserii 
potrivite pentru tete șl unde sa pot 
constitui clase separate (așadar, un 
șir întreg do condiționări.» nu e mal 
simplu cu băieții 7 I u.r.)*. Am văzut 
apoi și lista mo&orillor in care mi
nisterul aprobă să tie pregătite, prin 
școala profesională, și fete. In ge
nerai mererii care prin natura lor 
sinii destinate femeilor, cetind migală 
și ntențle (In electronică, electroteh
nică. mecanică fină), șl doar două 
meserii din domeniul clasic almartie 7

—” 1,1 J ’ • 7 •; ■ —-

1^lirilk ' nu „jumătatea bărbatului , ’Mir (M • • » 'j- ilUUlilH ci jumătate din populația țării
~~~~

trebuit să lucrăm ore suplimen
tare. Am participat și noi, fe
meile, pentru că ne-am dat seama 
că era nevoie. Dar ciad s-a făcut 
plata orelor suplimentaro s-au găsit 
destul care au întrebat : „Cum. to
varășa Rotaru are tot ațltea ore c,a 
și mine?" S-au simțit ofensați pen
tru că._ am fost puși pe picior de 
egalitate.

— Dar ce v-au spus de 8
— O. ne-au felicitat și 

ne-au urat, în continuare,.. 
succese.

Lucrurile spuse pînă a- 
cum nu slnt noutăți : fie
care dintre noi a Intiinlt a- 
semenca fapte. Card eale 
înțelesul lor ? O... conjura
ție masculină ? în realitate 
slnt reminiscențele unor 
concepții vechi, moștenite 
din trecut Totalmente a- 
nacronlcă azi. concepția 
„Urnitelor de capacitate"
ale femeii mal dăinuie pe id 
dind naștere, cîteodstă. unor 
cel puțin hilare, ca aceea relevată da 
dr. G. D. .Splnolu.

— Ara făcut nudenndt un son
daj intr-o mare Inireorlhdore. Am 
Întrebat UO de bărbați, toți Ingineri, 
dacă nr putea să se lase conduși ta 
locul de murtcă. de o femele. Majo
ritatea au spus NU. Unii, fără să-și 
dea seama, au motivat Intr-un fel 
care, indirect II caracteriza : chipu
rile, la respectivul loc de muncă un 
conducător trebuie sâ-șl impună au- 

să 
strige... Vă dați seama ce imagine bu 
acești bărbați despre eî înșiși dacă 
fac apel la o asemenea „autoritate" I

DLncolo de „pitorescul" lor, menta
litățile de acest gen constituie o pie
dică reală In calea IntegrărU profe
sionale a femeii. Sini, din păcate, 
unii conducători de întreprinderi care 
nu se sflesc să declare : „Eu nu că aș 
fi Împotriva' femeilor, dar.» am plan 
de producție*. Chior lu masa noastră 
rotundă s-n discutat „aprins" pe a- 
ceastă temă. La un moment daL ci
neva a emis următoarea opinie : 
„Problema «planului» există, iar fe
meile creează, intr-adevăr, uneia 
perlurbațII in producție..."

Așa să fie 7 S-au înscris la repll-

O „reținere* apriori față do forța 
de muncă feminină nu poate să nu 
se răsfringă șl asupra concepției 
după care este organizat, uneori. In- 
vățămlnlul profesional. Mentalitatea 
că In anumite ramuri industriala 
n-au co căuta femeile (chiar dacă 
acolo există unele locuri de muncă 
mai lesnicioase pentru femei de-clt In 
ramurile industriale consacrate exclu
siv femeilor) a dus In următoarea 
situație prezentată. In discuția noas
tră, do către tovarășul Radu Ene, 
director adjunct al Grupului școlar 
profesional al uzinei ..23 August" : 
Acest grup școlar n-a pregătit. Ia 
cursurile școlii profesionale, In ■ul
timii 13 ani, nici 
fost admise nici 
de— admitere In

— Cura așa 7
— Am primit, in privința 

uneîe limitări de la minister.
Ce rațiuni pot aven aceste „limi

tări- 7
Am cerut explicații la direcția de 

personal și Invfițămlnt din Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini.

Ne-au fost arătate unele circulare 
In care am putut cili : ..Se va acorda 
o atenție deosebită in recrutarea fe
telor care pot fi primite (atenției 
n.6.) cu acordul întreprinderii, în 11-

- sudor rectifica- 
tor. „DezJegarea“i dată de minister 
pentru accesul felelor la unele me
serii presupune automat un embargo 
pentru celelalte. | Explicația dală de 
Ing. Victor Mneu, director adjunct al 
direcției : ■

— Conducerile întreprinderilor nu 
vor. Noi nu facem decll să executăm 
comenzile lor... !

Cere vicios. | '
Să vedem consecințele pe care le 

generează limitarea arbitrară a acce
sai ui fotelor ta școlarizarea profesio
nală pentru meseriile din ramura 
prelucrării, metalelor. în primul rind. 
meseriile din acest domeniu slnt puse 
Intr-o lumină Ireală, defavorabilă. 
„Vă dațl «seama rit de greu e acolo 
— poate spune un tînăr care nu cu
noaște adevărul — dacă din capul 
locului femeile nu sînt admise !"

Lucrurile nu șe opresc Insă alrL 
Consecințele — piuit mal adinei — 
se resimt In activitatea de fiecare zi 
a întreprinderilor, demonslrind. fără 
drept de apel, lip» de rațiune a em
bargoului amintit. Nevoite să-țl aco
pere necesarul forței de muncă, uzi
nele (In speță chiar „23 August*) au 
angajat femei pa care le-ou califi
cat la locul de muncă prin cursuri 
.cîe scurta durată. Dar se înțelege. că

ele nu pot atinge pregătirea profesio
nală a muncitorilor trecuțl prin școa
la profesională dă 3 sau 4 ani. ȘI 
B.stfel decalajul. Inechitatea so Insta
lează șl se perpetuează tn dauna In
tereselor producției șl in detrimentul 
ideii de Integrare profesională n fe
meilor.

Nu este Insă mal puțin adevărat efi 
unele prejudecăți aparțin chiar fe
meilor.

— Este vorba de o anumită neîn
credere în propriile forțe 
— spunea G. D. Splnolu. 
Da unde provine 7 Am în- 
tllnlt cazuri ciad femeile 
știu că slnt capabile să 
muncească la fel cn băr
bații, ba chiar să conducă 
unele colective șl proces» 
de muncă, dar n-nu cura
jul să se impună, să-și dea 
măsura deplină a capaci
tății.

D. Văcarlu : Cunosc un 
cnz dintr-o schelă petro

lieră din MolncșU. A fost reparti
zată acolo o absolventă n unei 
școli tehnice. Ce! do la sondă au 
prlvit-o pe noua lor tehniciană cu 
multă neîncredere. Curind insă s-o 
ivit o situație dificilă șl toți se zbă- 
tenu tă găsească o soluție. Dar pe ea 
n-a luat-o nimeni In seamă. Nld 
n-au chemat-o la sfatul lor „bărbă- ' 
tesc“. Fata Insă a dnt buzna pe ușă, 
zîmblnd : „Ce vă tot chlnulțl,? So
luția e simplă. Asta este !" și Ic-a 
întîM o hlrtle. Era, Intr-adevăr, o 
«soluție excelenta. De atunci n-au 
mal mișcat un deget fără s-o con
sulte...

încheiem rindurile de față cu a-' 
cest semnificativ'exemplu care de
monstrează cit de păgubitoare oînt 
mentalitățile anacronice în acest do
meniu și ce însemnătate are atitudi
nea realista, înțeleaptă, pljnă de în
credere In valorificarea rezervelor de 
pricepere, hărnicie șl elan nle femei
lor ce urmează sS-ș! ocupe locul pe 
merit —■ locul de drept în clmpul 
productiv al economici românești.

ȘL Inlruclt problema Integrării pro
fesionale a femeilor prezintă nenu
mărate alte aspecte, promitem — 
după aceasta primă Investigație — să 
revenim solicltlnd In continuare opi
nia cititoarelor ®! cititorilor noștri, a 
tuturor factorilor Interesați șl 
puăzători.

Filarmonica de slat „George 
seu" (ia Ateneul român — 

eata Studio) : llecltal de plan sub- 
ținui de Krlmltllda Crlsicscu — 83. 
o Conservatorul de muzică „Cl- 
prian Porumbescu" (sala G. Enes- 
cu) : Concert simfonic. Dirijor : 
Emanuel Henescu. ' -■■ ■
Illeovlcl — vioară 
brcscu — plan — 
o Opera romăsiă :

Teatrul de operetă : Vtnt de li
ne — 19J9.
ealru! național „I. L. Cara- 
" (sala Studio) : Jocul de-a 

vacanța — 15; Să nu-U.tacl pră
vălie cu searfi — 20.
o Teatrul de comedie : Interesul 
general — :a.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu 
Londra" (sala din bd. Schitu Mfi 
gureanu) : D-ole carnavalului

— »: (sala din 
Domnișoara de

Sollțti : SUvtan 
®! Sorina Do
si
LafcmiS — 19J0.

13; Lconco șl Iztu 
str. Alex. Sahla) : 
Belle-Isle — sa
e Teatrul Mic : 
Scapln — 19,M,
a Teatrul „C. I. 
btagheru) : Duna 
Wilde — 1ÎJ1

Vicleniile

Coproclucfle Franco-London Film — ORTF — DEROPA, cit 
participarea studioului cinematografic Bucuroși!.- După 
romanul lui Fenlmore Cooper. Regla s Sergia Nlcolciescu, 
Pierre Gaspard-IIuit. Imaginea : George Cornea, Andrâ 
Zarra. Muzica : George Grigoriu. Decoruri s arh. Marcel 
Bogos, Cu : Ilellmuth Lange, Pierre MassimJ, Catherine 
Jourdan, Ion Dlclilseanu, George Demetru, Mircea Albu- 

lescu

Notlara” (sala 
sc.ua, domnule

o Teatrul Gliilepj : „.Eseu — 19,88. 
• Teatral „Ion Creangă- : Pinoc
chio — 10; c ' ■ 
șl™ al(ll — 19.
n Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victorie!) : Du Aii — i®; 
(sala din sir. Academiei) : De ec 
a furat zmeul mingea t — 10.

ț n Teatrul evrele«c de stat : Dou8 
nunți ,țl un divorț — IB.K.
-, Teatrul satlrie-muzlcsl „C. Tfi- 
I5BSS" (sala Savoy) : nimblrleă — 
t“.3#: («ala din Caîca Victoriei nr. 
1T1) : Groapa - 19.39.
a Ci mi ..Gîobus" : Planetele rid 
sub curioLi — io; ioj.

Caraglale, o soac.rl

dtaU.net
sc.ua
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economica

Cronica zilei
Plecarea în Suedia a ministrului0 delegație a Consiliului Culturii

transporturilor și telecomunicațiilor
as nmba-

Sosirea în Capitală a unei delegații ța proprie Iugoslava In 
calității produselor, ca șl

Comitetului de Stat pentru problemele de muncă

(Aaerpres)

*
■f

Andre Bettencourt

șele Piatra Neamț șl Gheorghc Gheor- 
ghlu-Dej. Uzina do fire șl fibre 
sintetice SăvlncșU. obiective sodal- 
culturalc din aceste localități, pre
cum și complexul turistic Poiana

Hans Vosa, ambasadorul R. D. Ger
mana la București, membri 
sade!»

din R. S. Cehoslovacă

al Comitetului
Partidului Co-

Ministrul delegat pe Ungă primul- 
mlnlstru a! Franței. însărcinat cu 
probleme de planificare șl do amena
jarea teritoriului Franței, Andră Bol- 
iencourt. a oferit luni la amiază un 
dejun în onoarea președintelui Con-

*
Ministrul delegat pe lingă primul 

ministru al Franței . Însărcinat cu 
probleme do planificare șl amena
jarea teritoriului, Andră Bettencourt, 
șl neraoanele care îl însoțesc, 
aflate ta vizită tn țara noastră au fă- 
cut In ulUmele zile o călătorie prin 
Județele Mehedinți. Suceava -și 
Neamț. Oaspeții au vizitat Sistemul 
hidroenergetic șl de navigație de la 
Porțile de Fier, monumente Istorice 
și puncte turistice din nordul Mol
dovei. precum șl Uzina de fire șl fibre 
sintetice SăvjneștL

în timpul călătoriei, mlrdstrul 
francez 6-a întreținut cu reprezen
tanți al organelor locale de stat, cu 
specialiști din unitățile economice vi
zitate.

La Invitația ministrului culturii din 
R.D. Germană, luni dimineață a pfi- 
râsțlt Capitala, plecînd spre Berlin, 
delegația Consiliului Culturii șl Edu
cației Soclnilsle, condusă de lovarftJ 
șui Dumitru Popescu, președintele 
consiliului.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
delegația a fost condusă de membri 
a" conducerii Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste. Au fost de față

Președintele Comitetului do Stat 
pantru problemele de muncă și sala
rii a! Consiliului do Miniștri al 
U.R-S.S., A. P. Volkov, care. Însoțit 
de un grup de specialiști n făcut o 
vizită in țara noastră, la Invitația mi
nistrului muncii. Peire Lupu. a pă
răsit luni dimineața Capitala, Indfep- 
Undu-se spre patrie.

O ȚĂRILE SOCIMIȘTE
riliulul Economic al Republicii Socia
liste România, Manea Mărtewu.

Au participat miniștri, reprezen
tanți al conducerii Ministerului Afa
cerilor Externe, al unor Instituții 
economice centrale, membri ai am- 
basadel Franței la București.

*
Oajjpețil au fost Însoțiți de Ion St 

Ion, vicepreședinte el Consiliului 
Economic, precum șl de Jean Marie 
Le Breton. însărcinatul cu afaceri 
ed-lnlcTlm al Franței la București.

*
Reintor® in Capitală, tn cursul zi

lei de luni, ministrul frtincez a vi
zitat Muzeul satului și Muzeul de 
artă al Republicii Socialiste Româ
nia. După amiază, oaspetele a tăcut o 
vizită la Consiliul popular municipal 
București, unde a avut o întrevedere " 
cu Dumitru Popa, primarul general 
al Capitalei. Apoi, ministrul francez 
a vizitat cartiere noi do locuințe din 
București.

Luni au continuat convorbirile In
tra delegația Consiliului Central al 
U.G.S.R.. condusă de tovarășul Vir-, 
gll Trofln, președintele consiliului, șl 
delegația Congresului Sindicatelor 
Britanice (T.U.C.), condusă do Victor 
Feather, secretar general al T.U.C. în 
aceeași zi. delegația britanică a fă
cut o vizită la fabrica de confecții si 
tricotaje „București”, | Oaspeții du 
fost însoțiți de președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R.. de alti mem
bri ni consiliului

După vizitarea unor secții do pro
ducție. ale căror produse f ini cunos
cute și apreciate șl In Anglia, precum 
?! a unor obiective soctal-cmiurale, 
membrii delegației au avut convor
biri cu cadrele de conducere ale ma
rii întreprinderi bucurestene si cu ac
tivul.sindical.

în cursul călătoriei făcute Jn ju
dețele Neamț, Bacău șl Brașov, mem
brii delegației T.U.C au vizitat ora-

Brașov.
Cu acest prilej au avut loc. do a- 

cemenea, convorbiri cu membri al 
consiliilor sindicale Județene, cu ac
tiviști al sindicatelor din orașele vi
zitate.

★
Cu prilejui prezentei în tara noas

tră a delegației Congresului Sindica
telor Britanice — T.U.C.. ambasado
rul Marii Britanii la București. De
rick Ashe, a oferit luni seara o re
cepție.

Au participat Virali Trofjn, pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S R,. membri al Comitetului E- 
xecutiv șl ai Consiliului Central al 
U.G.S.R., activiști sindicali.

(Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al Re
publici! Socialiste România. Cornellu 
Mănescu, s-a înapoiat luni după- 
amlozăjn Capitală, venind de In Mos
cova, undo a semnal Convenția cu 
privire la Interzicerea perfecționării 
producției ți stocării armelor bacte
riologice (biologice) șl cu toxine șLLa 
distrugerea acestora.

Cu același avion.a sosit șl ministrul 
afacerilor externe al Republicii Popu
lare Bulgaria. Pelăr Mladenov. care 
după o escală și-a continuat drumul 
spre Sofia. între cel do! miniștri a a- 
vut ioc o discuție amlcaJă.

La sosire, pe aeroportul Otopenl. 
erau prezenți adjuncțj ministrului 
afacerilor externe. V. L Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice, șl 
Spas Gospodov. ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București.

*
La sosirea pe aeroportul SchSne- 

feld. din Berlin, oaspetele român a 
fost Inllmplnat de ministrul culturii 
01 R.D.G., Klaus Gysl, do alte perso
nalități din conducerea ministerului.

De Mcmenea. a fost prezent Însăr
cinatul cu afaceri a.l. al României 
în R.D.G., Nlcu Șerban.

La plecare, po aeroportul Otopenl 
oaspeți! au fost saluLați de ministrul 
român al muncii, de alți membri al 
conducerii Ministerului Muncit

Au fost do față V. L Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 

’ București, șl membri a! ambasadeL

(Aserpres)

Ministrul transporturilor șl teleco
municațiilor, Florian Dftnfitache, înso
țit de un grup do directori ai unor- 
InslUuții șl Întreprinderi feroviare, 
auto șl de navigație, a plecat luni df- 

Jmlneața la Stockholm, unde va face 
o vizită, La Invitația Iui Beng Norllng, 
ministrul transporturilor și comuni
cațiilor din Suedia. în timpul vizitei, 
ministrul român, va analiza cu omo
logul său poalbUltățlle de dezvoltare 
a colaborării romând-suedeze in do-

menllle căilor ferate, transporturilor 
auto, navigației maritime, contatneri- 
zării șl a Introducerii unor tehnologii 
modeme In traficul do călători șl 
mărfuri.

La plecare, pe aeroportul OtopenL 
printre persoanele oficiale orau pre- 
zentl membri al conducerii Ministe
rului Transporturilor și Telecomuni
cațiilor. precum șl Per OK.o Rathx- 
man, ambasadorul Suedlol la Bucu
rești.

Luni a plecat la Helsinki Georgo 
Mncovescu. prlm-adjunct nl ministru
lui afacerilor externe, care va avea 
un schimb de vederi In Ministerul 
de Externe ăl Finlandei.In probleme 
bilaterale șl Internaționale do Intere» 
comun.

a C. C. al Frontului Național

La Invitația Consiliului Național al 
Frontului1 Unității Socialiste, luni 
după-omlază a sosit In Capitală o de
legație In frunte cu Miroslav Vaclk, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Frontului Național din Repu
blica Socialista Cehoslovacă, care va 
face o vizită In țora noastră.

La sosire, po aeroportul Otopenl,

oaspeții au fost tailmplnațl do Mhal 
Drăgânescu. viceprețedinle al Consi
liului Național al F.U.S., do membri 
al consulului

Era prezent Miroslav Sulele, am
basadorul R. S. Cehoslovace la Bucu
rești.

II

Președintele Comitetului de Stat al 
. a 

vlce-

PRIMIRE LA C. S. P.

.Vizitele senatorului iranian Abbas Massoudi
Senatorul Abbas Massoudl. pre- 

țadlntelo Grupului do publicații 
Ettela'aî din Iran, care, la Invitația 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, se află In tara noastră, a 
vizitat in ultimele zile obiective tu
ristice din județele Prahovo ș.l 
Brașov, precum șl Muzeul satului 
din București.

Oasp«yele a avut o întrevedere 
cu Constantin Drăgan, președintele 
Consiliului popular județean Brașov.

*
Luni seara, Vasile GUga, adjunct 

al ministrului afacerilor externe, a

oferit un dineu in cinstea 'senatoru
lui iranian. Au participat Ion Măr- 
ginennu, secretar al M.A.N„ direc
torul general al Agenției române 
de presă _Agerp-es“. Alexandru lo- 
nascu.. secretar ai Comisiei pentru 
politică externă a M.A.N» redactor 
șef al ziarului „Sclnleta". alte per
soane oficiale. A luat parte, de ase
menea. Ahmad Ajdarl, Însărcinat 
cu afaceri al-lntcrlm al Iranului la 
București

Planificării.; Maxim Berghlanu. 
primit luni pe dr. Gado Otto. vi _ 
președinte al Oficiului Național de 
Planificare din R. P., Ungară, care, 
împreună cu un grup do specialiști.

Posturile noastre' de televiziune ou 
transmis In seara zilei de 10 aprilie 
un Interviu acordat de ministrul afa
cerilor externe al Republicii Demo
crato Germane. Otto Wlnzer. Minis
trul a exprimat punctul său de ve
dere cu privire la conferința consa-

ii

efectuează un schimb de experiență 
in probleme de planificare, ca răs
puns la vizita de documentare pe 
care o delegație a C.S.P. a tatreprta- 
s-o ta țara vecină in 1071.

. „ ...... (Agerprea)

erata problemelor securității șl coo
perării In Europa. Totodată,, a pre
zentat acțiunile Întreprinse de guver
nul R. D. Germane pentru convoca
rea unei asemenea conferințe.

In aceeași zl, primul adjunct.al 
ministrului afacerilor externe al Ro
mâniei, George Macovescu, a so
sit tn capitala finlandeză. în Intim- 
plnarea oaspetelui au venit pe ae
roportul 
terman, 
general _ ____
Externe al Finlandei, «îți rep: 
tanti al Ministerului Afncerilo 
teme ol 
basadorul României 
Mircea Bâlănescu.

*
Al n-lea secretar

Municipal Pekin al _____ ___
munlst Chinez, președintele o. 1. 
nl Comitetului Revoluționar nl Mu
nicipiului pekin, tovarășul Wu De, 
și Ministerul Securității al R. P. Chi
neze au adresat tovarășilor Dumitru 
Popa, prim-secretar nl Comitetului 
municipal București al P.C.R., preșe
dintele Consiliului popular munici
pal, șl Ion Stănescu, președintele Con
siliului Securității Stalului, telegra
me prin care se exprimă mulțumiri 
pentru condoleanțe!® transmise !:t le
gătură cu încetarea din viață a tova
rășului Sie Fu-gL

*
La Institutul politehnic din Bucu

rești șl-a Început, luni dimineața, lu
crările simpozionul „Aplicații ale in
formaticii în tnvățămint, cercetare 
ștllnțiflcă. producție", manifestare 
organizată sub egida MinlMerului E- 
ducație! șl învățămiptuluL

La lucrările simpozionului parti
cipă academicieni, profesori .univer
sitari, numeroși speclnllșU din unită
țile de cercetare șl do proiectare, 
din unități economice. Slnt prezent! 
Alexander Rotival, reprezentant per
manent in România al Programu
lui Națiunilor/Unite pentru Elezvol- 
taro,’precum :și':persohnlltățl de perte > 
hotare cmc lucrează Ln «țomenlul'ln- . 
formatlcll.

'*
Școala medicală românească a pri

mit dovada unor noi recunoașteri a 
meritelor sala pe plan Internațional. 
Recent, prof. dr. Valerian Popescu, 
decanul Facullățll de stomatologie 
din București, a fost ales membru al 
Academici dentare din Franța. Iar 
conf. dr. Dan Gavrlliu, de la catedra 
de chirurgie a spitalului „dr. Carol 
Davllla". a fost ales membru de o- 
noaro a! Organizației panamericane 
d® colaborare universitară.

(Agerpres)

din Helsinki Richard Tot- 
secrctar de elat secretar 

al Ministerului Afacerilor 
al Finlandei, nlți reprezen- 

‘ ___:lor 'Ex- 
Finlnndei. Era de față am- 

‘ _ ' la Helsinki,

Interlocutorul nostru, reprezen
tantul Uniunii Inginerilor șl tehni
cienilor Iugoslavi. S. Grujcl, proiec
ta dlntr-un unghi care capta atenția 
un subiect economic etern aciuai : 
calitatea produselor. F.I derula pre-' 
cis tactica și strategia unor acțiuni 
concrete menite să dea noi dimen
siuni acestei preocupări-chole tn În
treaga Iugoslavie.

— Nu dorim nicidecum ca aceste 
acțiuni să fie considerate ca o cam
panie, pentru că Însuși conceptul de 
calitate respinge o asemenea idee. 
Totuși, „operațiunea calitate", la 
care' ne referim, are precizată o 
„oră H“ a declanșării el șl o com
partimentare bine definita pe eta
pe în momentul de față se și desfă
șoară un șir de măsuri prevăzute 
in cadrul acestui an, denumit sim
bolic „anul calității produselor".

în ultima vreme eforturile au fost 
ccncontraie asupra finalizării unul 
vast studiu — La elaborarea căruia 
a participat un colectiv de peste &) 
de economiști, ingineri, sociologi — 
și n prelucrării datelor oferite de o 
anchetă-sondaj a 
Institutului fede
ral pentru statis
tică. consacrată 
problemelor com
plexe ale calității 
produselor. Aflăm 
că studiul respec
tiv va sintetiza In 
cinci volume, pe 
parcursul a o 
mls do pagini, 
mal semnificativ

Ă ■' ; , j
sbcîaJiste. Tocmai de aceea conside
răm că nollo preocupări pentru îm
bunătățirea eaUtățll produselor mar
chează o etapă Importantă pe tra- 
saul unul „maraton continuu", neli
mitat ta timp. '

Calendaristic, prima zl a „anului 
calității" va putea fl consemnată — 
nl se spune — spre sfirșitul Iul a- 
prille sau începutul Iul mal 1072. Iar 
pentru a 1 se asigura un cadru de 
prestigiu, pentru a conferi tuiuror 
nctlunjjor ce vor fl întreprinse pon
derea do-llă, comitelui de organi
zare preconizează ca proclamarea 
acestei etapa să primească girul 
unei decizii a Adunării federale.

„Operațiunea'calitate" se va des
fășura eșalonat. în cadrul ei vor 
„demara" mal intii 50 dintre cele 
mal mari întreprinderi din Întreaga 
țară. Printre aceste Inlreprlndcrl- 
pllot, destinate să deschidă drumul 
noilor măsuri, se numără „Trvena 
Zastava" — uzina de automobile din 

' producătoare
■Prvomajska" 
“ din Sara

CORESPONDENȚ A
DIN BELGRAD

. experien
ța proprie Iugoslavă ta domeniul 
calității produselor, ca șl din expe
riența pa plan mondial acumulată 
la acest capltoL Tematica studiului 
este exprimată de titlurile celor 
cincl volume : L Calitate șl sigu
ranță (durabilitate, rezistență) : II. 
Calitatea șl economia : IIL Calitatea 
Si dreptul : IV. Calitatea și educa
ția : V. Calitatea șl publicitatea.

Principalul obiectiv al acestui stu
diu este do a oferi un suport pen
tru un program concret pe termen 
lung In domeniul îmbunătățirii con
tinue a calității produselor și servi
ciilor. precum șl In alte domenii de 
activitate alo societății.. pornind de 
la premisa că lupta pentru calitate 
trebuie aâ constituie un numitor co
mun al muncii In toate sectoarele. 
Iar ancheta-sondaj a Institutului fe
deral pentru statistică este menită 
să stabilească stadiul actual ta do
meniul preocupărilor pentru ame
liorarea calltăin produselor Indus
triale șl să Inventarieze resursele 
existente pentru noi progresa lh a- 
cesl domeniu.

FurolzSndu-ne aceste date, specia
liștii de la Uniunea Inginerilor șl 
tehnicienilor Iugoslavi au stăruit ta 
a sublinia că obținerea rezultatelor 
spontjițo depinde de măsura tn caro < 

‘ vor fi găsite . modalități addevate 
pentru stimularea Inițiativelor în
tregii sociat&U*' pentru antrenarea 
maselor ta eforturile generale do 
îmbunătățire a calității produselor 
și a tuturor activităților tangente a- 
ceslol preocupări.

— Eforturile pentru calitate — au 
arătat el — Ișl au profunde rațiuni 
de ordin economic șl social, ele con
stituind o condiție a rentabllitâtll • 
fiecărei Întreprinderi, șl. in același 
timp, o premisă fundamentală a> 
prosperității fiecărui om al mun- 
cLL a progresului societății noastre

'amos“ din Sara
jevo. marele com
binat metalurgic 
Zenlta, care gru
pează întreaga 
producție side
rurgică n Bosniei 
și Herțegovlncl. 
șl altele. Specia
lism din între
prinderile respec
tive tșl concen- 
pentru depistareatrează eforturile . 

tuturor rezervelor șl fixarea tutu
ror modalităților la care urmează 
ră recurgă In partea de debut a noii 
ofensive pentru calitate,

Ne-am Interesat cum va proceda 
concret una dintre aceste unități 
pilot — marele combinat „Elec- 
tronska Industria" — unitate ale 
cărei principale grupuri de Între
prinderi specializate se află la Nîș 
și la Zemun-Belgrad. Din cel 22 000 
de salariațl. clțl totalizează Între
prinderile combinatului, aproxima
tiv 2 5OT. deci mal mult do o zecime, 
nu aLrlbuțli directe in îndeplinirea 
sau inițierea măsurilor tehnolo
gice șl organizatorica ta vederea 
respectării normeloT de calitate, a 
îmbunătățirii continue n produse
lor. Toți acești oameni au urmat în 
ultimul an șl Jumătate un curs de 
perfecționare sau de reciclare în 
specialitatea respecUyă. Acum acti
vitatea de elaborare a unor noi 
procedee sau măsuri menite să asi
gure îmbunătățirea calității produ
selor este Încredințată unor colec
tive da specialitate, trei la număr. 
In funcție de profilul celor trei 
grupuri distincte de unități ale com
binatului.

Considerațiile enunțate de Inter
locutorii noștri nu s-au rezumat 

,doart:la aspectele tehnico-o-ganlza- 
torlce, ale- problemei. s Ele nu fost^ 

’ raportate la uri punct de referlnțâ. 
esențial — șl anume la cerințele Im
puse ta acesh'domenlu de tasftțjl dez
voltarea Iugoslaviei pe calea vieții 
noi. socialiste. Socialismul, care re
prezintă el Insuri un stadiu nou, 
calitativ superior, nl organizării so
cietății. constituie In același Ump 
principala forță motrlcă pentru rea
lizarea unor noi dimensiuni calita
tive In tonte domeniile producție! 

'materiale al spirituale. In întreaga 
viață" socială.

ăji 

xd

d

(Aaerpres)

partidului de 
noii socialiste.

sa neobosită.

(Agorpres)
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ARAD

BACAU'.?

.SIBIU

SALAJ

• HOCHEI PE GHEAȚA. — La 
Praga. !n ultimul meci din cadrul 
celei de-a doua etape a caniplona-

COMITETUL ORGANIZATORIC 
AL VETERANILOR

DIN RĂZBOIUL ANTIFASCIST

Sicriul cu corpul neînsuflețit al de
functului va fi depus miercuri 12 
aprilie, orele 12. la cimitirul militar 
Ghencea : înmormlntarea va avea 
loc In aceeași zl la orele 14.

In ziua do B aprilie 1972 a încetat 
din viață tovarășul MIHAIL BOICO. 
vechi militant- al mișcării muncito
rești, membru al Partidului Comu
nist Român din anul 1931.

Născut la 28 martie 1912, In comu
na .Frasin, județul Suceava. Mlhall 
Lțilco s-a Încadrat din tinerele in 
mișcarea muncitorească din țara 
noastră, lulnd parte actlvfl la lupta 
condusă de Partidul Comunist Ro
mân imjjotrîva regimului burghezo- 
moșleresc. pentru drepturi și liber
tăți democratice. A desfășurat o vie 
activitate pe linia Uniunii Tinerelu
lui Comunist Pentru activitatea sa 
revoluționară a fost arestat șl con
damnat de mal multe ori.

In anul 1938. In chemarea Partidu
lui Comunist Român, s-n înrolat vo
luntar In brigăzile Internaționale- din 
Spania, unde, alături de olțl comu
niști șl patriot! români, a sprijinit 
cu abnegație poporul spaniol In lupta 
sa eroică ; In acea perioadă n fost 
«caviarul organizației de partid din 
bateria „Tudor Vludlmirescu" a vo
luntarilor români.

După terminarea războiului civil 
din Spania a continuat, activitatea 
revoluționară, a participat In războiul 
antihitlerist ea ofițer in divizia de 
voluntari „Tudor .Vtadlmlrescu", In 
cadrul căreia a luptat plnâ la victo
ria finală asupra Germaniei hltleris- 
te. După 23 August 1944 n îndeplinit 
diferite sarcini pe linie de stat des- 
fășurind o susținută activitate pentru 
Înfăptuirea politicii 
edificare a orlndulri!

Pentru activitatea
Mlhall Bolco a fost decorat cu ordine 
și medalii aîe Republicii SorislLsle 
România.

Amintirea sa va rămine vio in me- 
moria tovarășilor sal de muncă și de 
luptă.

COMITETUL
FOȘTILOR LUPTĂTORI 

ANTIFASCIȘTI 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA

G. IONTESCU

• SPORT © SPORT • SPORT • SPORT •-SPORT: • SPORT -

JUDEȚEAN
CORESPONDENȚII „SCÎNTEU" TRANSMIT

Inițiativă 
preluată

Zilele acestea, In munici
piul Arad a fast turnată fun
dația unul bloc de 20 .de apar
tamente. Beneficiarii acestora 
vor fl salarluțll uzinei de strun
guri. Constructorii blocului 
sini la fel ca șl tinerii fami
liști de la Satu-Mare. — adică 
muncitorii Întreprinderii, care, 
tri afara orelor de program, 
Iși înalță viitoarea lor locuință. 
Tinerii făurari de mașlnl-unel- 
te nu devenit în timpul liber, ■ 
zidari, dulgheri, flerarl-beto- 
nlști. El sperii sâ ee mute In 
noile locuințe în cumul verii, 
interwlfîclnd ritmul de lucsu pe 
șantier.

tehnici ș! la folosLrea cit mal 
Judicioasă a loturilor personala 
Cooperatoarele au hotă rit ca pa 
loturile date In folosință să cul
tive legume dintre cele mal di
verse pentru consumul personal 
și pentru contractări. în același 
timp, ele au hotârit să cultive 
șl plante tehnice, aducătoare do 
venituri suplimentare. Inițiativa 
șl exemplul tor au fost preluate 
de femei din numeroase coope
rative agricole din județ.

Florile orașului
Paleta cromatică a Bacăului 
Îmbogățește pe zl ce trece, 
parcurile „Lfeertațll0, „Tran- 

.Gherăeșli". in
în parcurile , 
dafirilor" șl nvueratau , in 
grădini șl pe oloi, cetățenii ora
șului au plantat, plnă acum, 
peste MO GOT de panseluțe, 
bumbișori șl „nu mă uita". De 
asemenea, nu fost sădiți 10 OOO 
do arbori șl arbuști ornamentali, 
în zilele următoare., băcăuanii 
Ișl vor împodobi orașul cu alte 
două milioane de fiori.

Cuvintul 
sătencelor

Numeroase sătence din coo
perativele agricole de producție 
de pe Valea Almașulul și Agri
șului ș!-au dat ihtllnlre In ca
drul-unui fructuos schimb da 
experiență pe tema : Conirlhu- 
țla femeilor La dezvoltarea zoo-

O ..uzina

Colectivul șantierului de 
Rovirrari al Truslulal de con- 
strucții-montaj minier Bucu
rești a obținut un succea do 
prestigiu : încheierea cu 30 de 
zile mal deyreme a montajului 
unul mare exeaVaior. E’entru a 
Înțelege mai bine cum arată o a- 
semoneh „uzină ,pe șenile" este 
suficient să precizăm că ta ca
riera Roșia — căreia li este des
tinat — el va excava nu mal pu
țin de 3 GOT mc Jignit pe oră, 
trarwportJndu-l pe benzi rulante. 
Un asemenea excavator înlocu
iește activitatea el ton-a mil do 
ButohMcuiante In 24 do ore.

■ f

Curs de istoria 
picturii

la „Brulcenthâl"
Specialiștii muzeului „Bruken- 

Lhal“ au luat inițiativa organi
zării unui ciclu de 30 confe
rințe cu tema „Introducere in 
Istoria picturii" Susținute de 
muzeografi, critici de nrtâ șl 
artiști plastici expunerile slnt 
însoțite de proiecții de filme șl 
de material demonstrativ aflat 
In depozitele muzeului. Confe
rința inaugurală a avut ca temă 
„Specificul picturii — tehnică, 
atu. școală"

SUCCESE ALE NATAȚIEI ROMÂNEȘTI LA SOFIA 
(POLO PE APĂ) Șl RENNES (SĂRITURI)

• Turneul Internațional de polo pe 
apă de la Sofia s-a încheiat cu vic
toria reprezentativei Romănlel. care 
a terminat neînvinsă competiția. Io
ta IIzJnd 0 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat echipele R. O. Ger
mane. Bulgariei șl Greciei.

în ultima zl, selecționata Româ
niei a învins cu 0—1 (2—0. 3—0, 2—2. 
2—2) formația Greciei. Iar echipa 
R. D. Germane a dispus cu 7—0 (2—1. 
1—1. 2—3, 2—1) do reprezentativa 
Bulgariei.

• TENIS. — „Cupa Da vis" (zona 
sud-nmerlcană). Ln Rio de Janeiro 
®o desfășoară meciul dintre echipele 
Braziliei șl Argentinei. După prima, 
zi. scorul este de 2—0 In favoarea 
gazdelor. Thomas Koch l-a Învins cu 
4—0. S—3. 10—8, 8—3 pe Guillermo 
Villas, iar Edison Mandarine a dis
pus cu 4—0, 0—2, 0—3 (abandon) de 
Julian Ganzabal

• La Santiago de Chile, meciul 
dintre echipele Chile șl Columbiei a 
revenit prime! echipe cu scorul da 
5—0. în ultimele două partide de 
simplu. Patricio Cornejo l-n învins 
cu 6—3. 0—1. 1—6. 0—8. 0—5 pe Ivan 
Molino. Iar Jaime Pinto a dispus cu 
2—0, 5—7, 0—7 (abandon) de Jalro 
Velasco.

• ATLETISM. — în cadrul con
cursului Internațional de atletism 
care a avut loc la Austin (S.U.A.) 
ctinoscutul recordman american 
Randy Matson a cîștlgat proba de 
aruncarea greutății cu performanța 
de 21.03 m. în proba masculină de 
săritură In înălțime, victoria a reve
nit Iul Bill Elliot (S.U.A.) cu 2.13 m. 
Dick Fosbury, campion olimpic la 
Ciudad de Mexico, a ocupat locul 
trei, cu un rezultat modest : 2.03 m.

e LUPTE LIBERE. — în turneul 
Internațional de lupte libere de la 
Bratislava, sportivul român Ion Du
mitru a ocupat locul Intii la cate
goria 82 kg. tar Stellcă Morcov șl 
Emillan Cristian s-au clasat pe torul. 
secund la categoriile IOT kg și. res- 
pectiv. G3 kg.

și deprimă
o în cadrul concursului lntcrnatlo- 

cnl de sărituri"în apă, desfășurat la 
Rennes (Franța). Sornna Prellpceanu 
n obținut un remarcabil succes, ds- 
Itafad proba de trambulină (.3 m) cu 
378.33 puncte. Pa locul secund s-a 
clasat o aită săritoare româncă. Me
lania Decuseară. cu OTI.dS puncte. E-

■ caterlna Dumitru a ocupat locul 0, 
cu 329,10 puncte. La sărituri din turn 
(bărbați) victoria a revenit campîo- ■ 
nulul olimpic Klaus Dlblasl (Italia) 
— 310.30 puncte. Ion Gonea s-u cla
sat pe locul 4 (423.30 puncte).

(ului mondial de boehel pe gheață 
(grupa A), echipa U.R.S.S. a între
cut cu 10—2 (1—0. !j_—2. 3—0) for
mația Finlandei, lată cum arată cla
samentul după două etape : Ceh->- 
slovacta — 4 puncte (23—2) : 2.
U.R.S.S. — 4 puncte (21—2) : 3. Sue
dia — 2 puncte (13—3) : 4. Finlan
da — 2 puncta (10—15) : 3, R. F. a 
Germaniei — 0 puncte ( 
Elveția — 0 puncte (2—31).

• NATAȚIE. — Dlsmitată timp de 
trei zile la Moscova, Inillnlrea In
ternațională de notație dintre selec
ționatele R. D. Germane si U.R.S.S. 
s-a încheiat cu scorul general de 
18-1—1(M puncte In favoarea oaspeți
lor. La masculin, echipa U.R.S.S. a 
clștlgat cu 92—83 puncte. Iar la fe
minin victoria a revenit cu 96—i63 
Înotătoarelor din R. D. Germană.

în ultima zi de concura, concu- 
rînd In primul schimb al ștafetei da 
4X100 m mixt. Roland Matthes (ILD. 
Germană) a corectat din nou recor
dul mondial al probei de 100 m spa
te ©8”3(10)

• ȘAH. — în runda a 4-a a turneu
lui zonal de șah de La Vrnjacka 
Banjn (Iugoslavia) s-au terminat nu
mai trei partide : Buklcl—Boboiov 
remiză : Malich—Holer 1—0 : Crom— 
Kouroa remiză. Maestrul român Vie-, 
tor Cloclltea n Întrerupt In poziție 
mal bună nartlda cu Islnndezul Kr!.:- 
tlnsson. dar acesta păstrează totuși 
șanse de remiză.

în clasament conduce Malich (R.D. 
Germană) cu 3 puncte, urmat de Ho
botov (Bulgaria) - 2.3 puncte. Clo- 
-■îltea (România). Adorjan (Ungaria) 
și Psîbll (Cehoslovacia) 2 puncte jl 
o partidă întreruptă fiecare.

...J 
me variate de luptă — de la sabotaj 
ta Insurecția armată Nenumflrați ■ 
luptători nclnfrlcați au căzut In lupta ' 
sau șl-au Încheiat viața Irt sinistrele 
„uzine ale morții".

în perioada postbelică, supravie
țuitorii rezistenței antifasciste, foștii 
deținuți șl deportați politici antifas
ciști. in rlndurile cărora se numără 
mulțl vechi mltllanțl din Romftnia, 
și-au ridicat cu fermitate glasul îm
potriva oricărei tendințe de reînvie
re a fascismului. Împotriva acțiunilor 
agresive ale Imperialismului, pentru 
destindere șl cooperare. La prima in- 
Ulnire europeană care a tvui loc la 
Roma. In toamna anului trecut, foșlH 

militeze cu hotărlre pentru a împle- combatant! șl luptători ai rezistentei
dlca renașterea forțelor obscurantista Șl victime de război din Europa eu a-

............ doptai In unanimitate un „Apel pen- 
- tru pace,'securitate, cooperare și prie

tenie"; care afirmă dreptul popoare
lor lumii de n trăi in Independentă și 
pace și se pronunță in favoarea In
staurării pe continentul european a 
unul climat de securitate, înțelegere 
și cooperare.

Forțele progresiste din Întreaga 
lume marchează la 11 aprilie Ziua 
Internațională a foștilor deținuți șl 
deportați politici antifasciști. Cu 27 
de ani In urmă, pe porțile sinistrului 
lagăr de In Buchenwald teșeau ulti
mii supraviețuitori; era In ajunul 
sflrșltulul celui de-al doilea război 
mondial, dnd Reichul hillcrlst se 
prăbușea sub loviturile nimicitoare 
ale coaliției antifasciste, in 
căreia Armata sovietică a 
greul șl a adus contribuția 
loare la victorie.

Pe ruinele fumeginde ale 
odios lagăr. Întreaga omenire iubi
toare de pace a făcut legămlnt să 
militeze cu hotarlre pentru a imple-

Sl revanșarde, pentru ca ororile fără 
precedent ale fascismului să nu se 
mal repete niciodată. în amintirea fi
reștii! memorabil eveniment cel care 
au cunoscut suferințele de neînchipuit 
ale lagărelor de exterminare, uniți In 
Federația Internațională a luptători
lor din Rezistență (F.I.R.), au procla
mat ziua de 11 aprilie ca zl de evo
care n victimelor fascismului. în 
cursul slngeroa«e! încleștări cu for
țele Întunecate ale fascismului, po
poarele lumii și-au apărat cu curaj 
și demnitate viața șl libertatea. MLș- 
carea de rezistență a cuprins In rln- 
durllo sale pe toți patrloțli de diferi
ta convingeri politice, Imbrăclnd. In 
condlțlllo specifice fiecărei tărL tor-

cadrul 
purtat 

hotări-

acestui

Cu prilejul zile! do 11 aprilie, opi
nia publică din țara noastră (șl a- 
ducn prinosul său memoriei ceior ce 
șl-au Jertfit viața In lagărele de ex
terminare hillerlsle șl In încleștarea 
cu forțele negre ale fascismului, ex- 
prlmlndu-șl hotărlrea de a-șl aduce 
contribuția la lupta pentru triumful 
Idealurilor de pace, securitate șl co
laborare între popoare.

i

PRONOEXPRES

PREMin.E CONCURSULUI 
nr. II DIN 5 APRILIE ‘.972 :

vremea

Tlmpul probabil pentru zilele de tî, 
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țării Vioiul va sufla potrivit Tempe
ratura va continua să scadă ușor Ia 
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Pe fronturile de luptă

din Vietnamul de sud

wromm SUCCESE
ME FORRLOfi PATRIOTICE

• INAMICUL A ABANDONAT MAI MULTE BAZE MILITARE • 
PUTERNICE ACȚIUNI IN REGIUNEA SAIGONEZ.A e LOCUITORII A 
26 DE „SATE STRATEGICE" S-AU RĂSCULAT ȘI AU CREAT ORGANE 
REVOLUȚIONARE LOCALE.

,F

VIETNAMUL DE SUD 10 (Agerpres). — Știrile transmise din Viet
namul de sud de agențiile de presl reliefează continuarea acțiunilor 
forțelor patriotice In zona, capitalei provinciale Quang Tri.

Un puternic angajament militar a 
fost semnalat in vecinătatea bazai 
saigoneze ac artileria „Pedro”. la 

, ețiva Kilometri sud de orașul Quăiig 
Tri. Spre nord de același oraș, pa- 
trioții au forțat riul Cua Viei, in
tr-un punct situat la vest de Dong 
Ha, și nu angajat lupta cu tancurile 
inamice.

Militari! forțelor armato populare 
de eliberare desfășoară Importante 
acțiuni șt in zona orașelor Hue ș! Da

U.P.L., In apropiere do Da Nang — 
al doilea oraș ea mărime din Vietna
mul do slid, undo se află și o mare 
bază aeriană americană — forțele 
lnamlec au fost obligate să abando
neze bazele de artilerie „West" și 
„O'Connor”. Totodată, patrloțil au 
împiedicat trimiterea a 2 MU de mi
litari salgonezi spre aceste baze. 
Unitățile saîgoneze au trebuit să 
evacueze șl o bază situată la 16 kilo
metri Bud de Huo.

S-au înregistrat toiotlală, acțiuni 
ale torțelor patriotice In provincia 
da coastă Blnh Dinh, in zona Platou- 
rîter Înalta. Do altfel, in această' 
zonă centrală a Vietnamului de sud. 
forțele armato populare do eliberare 
și-au sporit presiunile asupra pro
vincie! Kontum, bloclnd șoseaua nr. 
19. caro leagă orașele Kontum șl 
Plciku. Aruncarea In aer a unul pod 
do pe această șosea lipsește forțele 
inamice din Kontum de cea mal Im
portantă cfilc de aprovizionare

In regiunea salgonezi, cele mal pu
ternice acțiuni ale forțelor patriotice 
au fost semnalate in provinciile Blnh 
Iteng. Tay Ninb și Phuoc Long. După 
cum anunță agenția do presă „Etlbo- 
rarea*. In provincia Blnh Long, in
clusă In perimetrul nordic de apărare 
a Saigonulul, forțele de eliberare. In 
nufnol trei zile de luptă — 5. 0 și 7 
aprilie — au ucta ori capturat 3 500 do 
Inamici, inclusiv numeroși ' ofițeri. ' 
precum și consilieri americani, au 
distrus ori capfUsMt 'W s'eWcule-mi
litare. printre care-30. de tancuri, au 
doborit 10 avioane. în același timp, 
locuitorii a 16 „sale strategice” din 
Loc Nlnh șl a 10 ..sate strategies” 
din apropierea capitalei provinciale, 
s-au rfișculai, au înlăturat ' aparatul 
represiv nl inamicului și au creat 
organe revoluționare locale- Țot- 
odatA membri ai "..gărzilor civile”.

acțiuni șt în iML...___ ____ ...___
Nana. După cum transmite agenția

„apărării populare* șl forțelor do 
„miliție” au dezertat ori'.au trecut eu 
armele de partea revoluției. O zonă 
de 1 CM kmp, cu o populație de 3a 000 
locuitori, a fost eliberată, 

în provincia Toy Ninh, in 80 kilo
metri nord-vest de .Salgon. forțele 
Inamice și-an părăsit toate pozițiile 
din zona frontierei, printre care ba
zele Katum și Thien Ngon. șl s-au 

' retras in apropierea orașului Tay 
NLnht capitala provinciei. De altfel, 
nu departe de Tay Nlnh a fost bomr 
bardat un important centru de co
municații radio amerieaiw-snlgonez. 

în ultimele 21 de ore nu continuat 
bombardamentele americane asupra 
Vietnamului do sud. Agențiile occi
dentale de presă menționează crește
rea accentuată a forțelor nerleno a- 
merlcane de la bazele din Da Nană 
și Bien Hoa. de pe navele flotei a 
șaptea, șl a numărului bombardiere
lor strategice ..B 52“. cu baza ,lh Tal- 
iandn ș! Guam. Potrivit unor știri, 
ce nu au fost confirmate inefi oficial, 
un nou porl-avlon — „Midway* — sa 
află tn drum spre, coastele vietna
meze. După cum menționează agen
ția Reuter, portavloanele ..Constella
tion*. „Hancock”. ..Kitty Hawk" și 
„Coral Sea” se află, de acum. In Gol
ful Tonkin.

Pe de altă parte, comandamentul 
S.UJL de la Saigon a recunoscut că, 
la actualele raiduri împotriva Viet
namului de nord, nartlclpă șl bom
bardierele gigant ,.B-S2“.

★
HANOI 10 (Agerpres). — Agenția 

V.N’.A. Informează că forțele Arma
tei populare din Vinh Llnh au dobo- 
rit, duminică, un alt bombardier straj 

. tegic american „B-52*. care efectua 
raiduri asupra acestei zone a R. D. 
VkîteBîn. Agenția menționează că 
<!>:e vorba de cel de-al treilea bom
bardier strategic de acest tip doboriț 
tn perioada de după 2 aprilie și. că

'■'numKrid total' al aparatelor de zbor 
. pierdute de aviația americană in 

R, D. Vietnam eo ridică. In prezent, 
la 3 465.

Tot duminică, artileria Armatei 
populare vietnameze din provincia 
Quang.Blnh a avariat patru nave mi
litare americano care bombardau zone 
populate din această provincie a R. D. 
vietnam.
e ' .'' .

W. FULBRIGHT: „Nimic nu justifică acest război"

IntcțnalHcă in Indochina” ■ 
editorialul său din 0 
american ...
„Rcamerlcanizarea ‘războiului ' este, 
fără îndoială, pc cate de a ti Infflp- 

la situația din Vietnam, cri- tultă prin întărirea forțelor aeriene șl 
aspru Administrația S.U.A. navale americane In vedereii lansării 
■ ■ ■ — .... ).;„ ny|_ |;, rtOPduL CÎt țj Ilf SU"

dul Vietnamului. Pierderile americane 
sint in creștere și ocelaș! lucru M 
poate spune șl despre numărul pri
zonierilor .americani. Devastarea de 
către amerțeani a Vietnamului șl de
cimarea populației croire, de aseme
nea. inevliabll...” — araULmareto co
tidian american. ■ '

*
WASHINGTON 10 (Agerpres).

Purtătorul de cuvlnt al Casei Albe, 
RonaM Ziegleri o declarat că S.U.A. 
„vor face ceea ce este necesar* pen
tru a ajuta regimul de la Saigon șă 
oprească ofensiva in cura a forțelor 
patriotico relatează agenția United 
Press International. Ajutorul oferit 
de Statale Unita — a adăugat Ziegler 
— va consta. In primul rind. In con
tribuția forțelor militare aeriene șl a 
artileriei terestro- șl navale a Statelor 
Unite, Insă — a precizat el — „aju
torul nu se va limita, numai la aces
te forme”.

WASHINGTON 10. (Agarpras). - 
într-un Interviu televizat, WiRAam 
Fulbright, președintele Comitetului 
pentru problemele externe al.. Sena
tului american, s-a referit, duminică, 
pa larg la situația din Vietnam, cri- 
tlclnd _ —
pentru faptul câ s-a dedal la o „re- 
cîcaladare majoră” a războiului. 
„Continuarea acestui război nu poate 
servi iniereseior Statelor Unite*, a 
subliniat Fulbright, adăugind că Ad
ministrația „a avut posibilitatea, in 
ultimii trei ani, să pună capăt războ
iului prin negocieri".

Președintele Comitetului senatorial 
pentru problemele externe consfcle-a 
eă, prin noile Io- acțiuni în Vietnam, 
Statele Unita nu foc dccit să se an
gajeze ,„Intr-un război Interminabil". 
„Situația actuală dovedește că vieîna- 
mlzarea nu este ■ o soluție. Singura 
soluție este de a pune, pur șl simplu, 
eapat războiului. Nimic nu justifică 
acest război care se duce împotriva 
intereselor Vietnamului” — a spus in 
inchaleno Fulbright.

*
„Reriunțlnd Ia politica de dezascaia- 

dare, anterior anunțată, președintele 
Nlxon a. reangajat forțele militare ale 
Statelor Unite Intr-o bătălie care so

— serie, în 
său din 0 aprilie, ziarul 
„NEW YORK TIMES'.

Declarații privind
situația din Vietnam

PEKIN 10 (Agerpres). — Ministerul 
Afacerilor Externe al R.P. Chineze a 
dat publicității, ia 10 aprilie, o de
clarație In care se arată că in ulti
mele zllo Imperialismul american a 
procedat In escaladarea acțiunilor sale 
agresive împotriva R.D. Vietnam, Se 
exprimă .sprijinul față de documentul 
dat publicității la 6 aprilie de’Mi
nisterul Afacerilor Externe al R.D.V., 
in care se afirmă că teritoriul, spațiul 
aerian șl apele teritoriale ale acestei 
țări sini inviolabile.

★
PHENIAN 10 (Agerpres). - Agen

ția A.C.T.C. anunță că purtătorul de 
cuvlnt al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. P. D. Coreene a dat pu
blicității o declarație In care denunță 
extinderea, de către imperialiștii 
S.U.A., a războiului de agresiune In 
Vietnam. în declarație slnt mențio
nate bombardamentele aeriene șl na
vale Împotriva R. D. Vietnam, ame
nințările americano la adresa R. D. 
Vietnam.

*
XIENG QUANG 10 (Agerpres). - 

Intensificarea acțiunilor agresive ale 
Statelor Unite împotriva' R. D. Viet
nam a fost condamnată Intr-o decla
rație n purtătorului de cuvlnt al 
Comitetului Central al Frontului Pa-

f

!

CONVENȚIEI 
cu plivire la interzicerea perfecționării, producției și stocării 

armelor bacteriologice (biologice) și cu toxine 
și la distrugerea acestora 

Din partea româna. Convenția a fost semnata, la Moscova, 
de ministrul afacerilor externe, Cornellu Mănescu

La data do 10 aprilie 1072. Conven
ția a 'ost semnată la Moscova, In 
numele Republici! SoclalLste Româ
nia. de Cornellu Mănetscu, ministrul 
afacerilor externe.

La aceeași dată. Convenția a fost

î

ț.5 j :T'., ■■'
Adunarea generală a Organizației 

Națiunilor Unite, prin Rezoluția nr. 
2 83) (XXVD, din 10 decembrie 1971, 
a adoptat Convenția cu privire la in
terzicerea perfecționării, producției șl 
stocării amjelor bacteriologica (blolo- , ___ _— —_ .. -----
glee) șl cu’ toxine șl la distrugerea șomnată ta Washington șl Londra de
acestora, ,al cărei original este depus către Cornellu Bogdan și Vaslle Pun-
pe Ungă (guvernele Uniunii .Republi- W ■ .
dlor Sovietice Socialiste, Statelor ....._____ ... ___ .
Unite ale Americll șl Regatului Unit șț respectiv. In Marea Britanic, 
ol Marii Britanii șl Irlande! de Nord. fAtrorn

gan, ambasadori extraordinari si pțo- 
nipo'ențlați ai țării noastre in S.U.A,

(Agerpres)

Sprijin deplin luptei de eliberare 
din coloniile portugheze

® SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL DE LA ROMA

ROMA 10 — Corespondentul A- 
gerprea. N. Pulcea. transmite : Tino 
oe două zile, la Milano e-au desfă
șurat lucrările Simpozionului inter- • 
național privind coloniile portugheza, 
organizat de mișcarea „Eliberare șl 
dezvoltare". Au luat parte reprezen
tanți ai mișcărilor de eliberare dip 
Angoia, Mozamblc și. Guineea-BIr.- 
sau. al unor organizații, democratice 
șl de opoziție din Portugalia, repre
zentanți ai cercurilor progresista, ca- j 
tollco și democratice din Italia.

Luind cuvlntul in numele forțelor 
de opoziție din Portugalia, care luptă 
împotriva regimului Iul r—— 
Antonio Rlbe'.ro a relevat că. In 
prezent cheltuielile militare înghit 
>13 ta sută din bugetul Urli. că. prin 
furnituri de arme și material da 
război, allațil occidental! al Portu
galiei prelungesc și tac dificilă lupta 
pentru eliberare, ,adlncesc mizeria In 
care ee află masele populare. Vor
bitorul a subliniat, totodată, că in 
Portugalia lupta so Intensifică.>în ve-

, , ’■* . .'X

ii *
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derea atingerii a două obiective e- 
eențlale : libertate In Portugalia șl 
redarea Independenței depline po
poarelor africane subjugate.

in cadrul unei conferințe de pre
să, Manuel Jorge, din partea Mișcă
rii pentru Eliberarea Anaolet 
(M.P.LA.). Oscar Monteiro, din par
tea FRELIMO (Mozamblc). Ama- 
dlo Chongo. comandant militar la 
Cabo Deigatlo. John Ngalo. reprezen
tant al Asociației luptătorilor din A- 
frica de Sud. au subliniat fantul că 
diferitele mișcări de eliberare tre
buie aă acționeze pe baza unei stra
tegi! șl politici comune. El. au so
licitat opiniei publice italiene oi 
mondiale popularizarea acțiunilor de 
luptă a mișcărilor de eliberare din 
coloniile portugheze Angola. Mozam
blc și Gulneea-BI.ss.au. demascarea 
sprijinului primit de regimul portu
ghez din partea marilor puteri oc
cidentale colonialiste '.șl imperialiste, 
acordarea de sprijin material și so
lidaritate permanentă.

Guvernul Unității Populare—hotărît 
să dejoace manevrele opoziției

CONFERINȚA DE PRESA A SECRETARULUI GENERAL AL C.C 
AL P.C. DIN CHILE, LUIS CORVALAN

SANTIAGO DE. CHILE'-10 (Ager- : foarte clor tn , momentul Jn caro 
iPres). —> Secretarul •generat al

‘munisf did Chile: Lulș Corvălan. â
'miletului Central al Partididui /Co
munist" did Chile,: Lulș Corvnlan. â 
declarat,. In codrul unef conferințe 
do prosă, ținute In orașul Concep- 

, clon, că retragerea Partidului slln- 
gll radicale din coaliția guverna
mentală a constituit o dovadă a 
(ieosebkl'or ’de opinii existenta In
tre acesta: șL celelalte partide ale 
Trotilului Unității .Populare în pro
blemele politicii economice a gu
vernului. Aceste deosebiri da opinii 
— a «pus ci — ts-au manifestat

ii

președintele",' Salvador ȚAllende a o- 
pus vetoul «Au Ia proiectul dti re- f 
formă constituțională aprobat în 
parlament, dq opoziția majoritară, 
proiect Îndreptat Împotriva creării 
sectorului de stat in economie.

Secretarul general al C.C. al' Par
tidului Comunist din'Chile a relevat 
hbtarirea Guvernului Unității Popu
lare do a nu permite opoziției' să 
Împiedice procesul profundelor 
transformări sodaI-economlco, me- 
■nlte Aft ducă ta progresul (firii.

BERLIN

BERLIN 10. — Corespondentul
nostru, ȘL Daju, transmite : La 10 a- 
prille, ambasadorul extraordinar șl 
ilenlpotențlnr al Republicii Socialiste 
lomanlu In ■ Republica Democrată 
Germană, Vaslle Vtad, șl-a prezentat 
scrisorile de acreditare președintelui 
Consiliului de Stat- al R.D.G„ Walter 
UlbrlchL

Cu prilejul ceremonie! prezentării 
acrișorilor de acreditare, ambasadorul 
romăn șl președintele Consiliului ele 
Stat al R.D.G. au rostit alocuțiuni. 
Au fost de față Peter Florin, secretar 
de*stat In Ministerul Afacerilor Ex
terne, Heinz Eichler, secretar ‘ai Con
siliului do Stat. Oskar Fischer, loc
țiitor al ministrului afacerilor ex
terne. ’ , .

După prezentarea scrisorilor de a- 
credtiare, Intre președintele Consiliu
lui de Stat al R.D.G. șl ambasadorul 
romăn a avut loc o convorbire care 
s-a desfășurat Intr-o atmosferă caldă, 

.prietenească. . . ■

PEKIN

VIZITA DE PREZENTARE A

■
PEKIN 10. — Corespondentul A- 

Erea, I. Gălfițeanu. transmite: Am- 
dorul Republicii Socialiste Roma

nia In Republica Populară- Chineză, 
Nlcolae Gayrilcscu. a făcut o vizită 
de prezentare tovarășului Go Mo-jo, 
vicepreședinta al Comitetului Perma
nent al Adunării Reprezentanților 
Populari pe întreagă Chină, pre- 
șcdlntelo Academiei de Științe, 
membru al C.C. al P.C. Chinez. Cu 
acest prilej a avut loc o convorbire, 
care s-a desfășurat Intr-o atmosferă 
cordială, prietenească.

PE

TEHERAN 10 (Agerpres). — Amba
sadorul Republicii Socialiste România 
,în .Iran. Alexandru Boabă, a fon pri
mit, in audiență de primul-ministru al 
Irtmulul. Amir' Abbas Hoyeyda. Cu 
această ocazie, ambasadorul, român a
transmis premierului Hovey da un 
mesaj din partea președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii T"~ 
clallste România. Ion Gheorghe 
Maurer, șl a avut o discuite cordia
lă • cu privire In dezvoltarea' reta
il ilor, dintre cele două țări.

La Barquisl Moto,' important 
centru cultural al Venezuelei. a 
avut" loc inaugurarea unei <• :p:i- 
sițll de cărți sl discuri româ
nești, prgâniiatS sub auspiciile 
Universității cent ro-occidentala 
din acest :oras fi ale Ambasadei 
Homdniel in Venezuela. La des
chidere au participat rectorul 
Universității din Bcrriuisi Meto. > 

. reprezentanți dl Adunării Le
gislative locate, profesori uni
versitari, litidenți ți un numeros 
public, precum jț membri ei Am- 
basadei române In Venezuela.

E. Honecker și-a încheiat vizita 
în Uniunea Sovietică

destindere, șl au subliniat Importan
ța acțiunilor menite șă contribuie la 
colaborarea multilaterală reciproc a- 
vnntajoasă și la normalizarea In con- • 
tinuare a relațiilor țărilor socialista \ 
cu ILF.G.. să dea noi Impulsuri con
solidării păcLl In Europa.

tn timpul convorbirilor a fast sub
liniată holărirea celor două partide 
de n contribui .la consolidarea unită
ții șl colaborări! dintre țările socia
liste, a tuturor forțelor revoluționare 
in lupta j>en‘ru pace, democrația șl 
progres social.

Luni. Biroul Politic al C.C. ral 
P.C.U.S. a oferit un prînz In onoarea 
Iul Erich Honecker. In acee 
primul secretar al C.C. al P.S 
plecat spre patrie.

’

MOSCOVA 10 (Agerpres). — Agen
ția T.AS.S. Informează că, la invita
ția C.C. al P.GUS.. Intre 4 șl 10 a- 
grille, primul secreta-' al C.C. al 

.S.U.G., Erich Honecker, a făcut o 
vizită neoficială de prietenie în 
Uniunea Sovietică. Au avut loc con
vorbiri deschise, tovărășești, Intre
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., șl Erich Honecker.’ 
lu probleme-chele ale vieții sodal- 
polltlce din cete două țări. O mare a- 
tențle a fost acordată dezvoltării 
multilaterala a relațiilor dintre 
U.R.S3. șl R.D. Germană. In timpul 
convorbirilor nu fost dezbătute și u- 
nele probleme internaționale actuale. 
Părțile nu constatat că In Europa con
tinuă să se dezvolta tendințele spre

BAGDAD 10 (Agerpres). — Tratatul 
de prietenie -si colaborare intro 
U.R.S.S. șl Republica Irak, semnal cu 
prilejul vlzltol șefului guvernului so
vietic, Alexel Koslghln, la Bagdad, 
prevede dezvollaren multilaterală a 
colaborării politice, economice, co
merciale șl de altă natură intre cela 
două părți, pe baza respectării suve- 
rariltâili de stat. Integrității teritori
ale și neamestecului In treburile In
terne. relevă agenția T.A.S.S. înfăp
tuind politica de coexistență pașnică 
a statelor cu orindulri sociale diferi
te șl propria lor politică pașnică, păr
țile vormniLa pentru pace In întreaga 
lume, pentru reducerea încordării in
ternaționale, realizarea ■ dezarmării 
generale șl totale — se subliniază in 
tratat.

CondnmnJnd Imperialismul ți colo
nialismul, părțile contractante vor 
milita pentru lichidarea colonialismu
lui șl neocolouloilsmulul, rasismului 
și apartheidului. Ele vor colabora In 
sprijinul. luptei drepte a popoarelor 
pentru suveranitate, libertate. !::<!<•-• 
pendență șl progres social.

Cele două jtarțl vor extinde . șt 
adinei mal departe colaborarea șl 
schimbul de experiență in Industrie, 
agricultură șl In alte domenii, pe baza, 
principiilor egalității, respec'

TOkIO

ducerea partidul 
sfi introducă In

TOKIO 10 (Agerprea). — La Mos
cova a fost1 dat publicității comunica
tul privind convorbirile’ de la Totao 
dintre delegațiile de activiști ale 
P.dU;Ș, șl Partidului Socialist din 
Japonia. Părțile, se spune In comu
nicat, coh-sldetă- că succesele luptei 
Împotriva Imperiailsmulul șl aventu
rilor lui’ militare depind de unitatea 
de. acțiune a tuturor detașamentelor 
mișcării > revoluționare mondiale, că 
lupta conaună împotriva Imperialis
mului și roăcțlunii mondiale consti
tuie o necesitate Istorică, o cerință 
Imperioasă a situației contemporane.

Cele două părți au declarat că spri
jină lupta eroică a popoarelor Viet
namului. Laosulul șl Câmbodglel îm
potriva agresiunii Imperialismului a- 
inerlcan. Ele s-au pronunțat pentru 

irea'păcii șl securității In Asia 
,,.„,..1'4'_. pe baza unor 
Inclpll. ca renunțarea In utilizarea

nslaurarea pftdi: șl se 
șl in Întreaga; lume, 
principii, ca renunțarea la utilizarea 
forței »ln relațiile dintre state, res
pectarea suveranității statelor șl !n- 
tanglbllltflțll frontierelor, neamestecul 
In treburile Interne, dezvoltarea largă

'I

dproc șl clauzei națiuni! celei mal 
favorizate. Ele ee vor consulta regfs» 
lat. la diferite niveluri, In toate pro
blemele internaționala importante, 
care afectează Intereseio ambelor 
stata

*
La încheierea vizite! In Irak a de

legației de partid- și guvernamentale 
sovietice a fost dat publicității un co
municat eomun;

*
Alexei Koslghln, membru al Birou

lui Politic al C.C. al P.C.U.S.,. pre
ședintele Consiliului do Miniștri al 
U.R.S.S.,- l-a primit — în timpul vlzl- 

' tel salo la Bagdad — pe Abdel Fatah 
Ismail, secretar general al C.C. al 
Frontului Național, membru al Consi
liului Prezidențial șl președinte al 
Consiliului Suprem Provizoriu al Po
poralul al Republicii Democratice 
Populare a Yemenului, aflat, do aw- 
m o nea, In vizită in capitala Irakului.

Intre Alese! Kosigbin și Abdel Fa
tah Ismail a avut loc un schimb da 
păreri In probleme privind dezvol
tarea colaborării dintre Uniunea So
vietică șl Republica Democratică 
Populară a Yemenului, precum și a- 
supra unor probleme internaționale 
actuale — relatează agenția T A.S3.

a. cdaborărU economice șl de’altă 
natură, pe baza egalității In drepturi 
șl avantajului reciproc.

Cele două părți au subLlnlal marea 
însemnătate a convocării conferinței 
general-europene pentru pacea și 
securitatea In Europa Ele cortslderă 
lupta pentru dezarmarea generală și 
totală, lichidarea bazelor militare 
străine ca un factor important pen
tru asigurarea păcii, securității șl in- 
depeudențel popoarelor.

• în comunicat se relevă, in încheiere, 
că cele două părți au subliniat! Im
portanța dezvoltării relațiilor da butul 
vecinătate Intre popoarele U..R.SJS. șî 
Japoniei, pe o bază Juridică trainică. 
Ele stat unanime in a aprecia c& În
cheierea tratatului de pace dintre 
cele două țări ar contribui la dezvol
tarea in continuare a colaborării lor 
reciproc avantajoase, la rezolvarea 
problemelor de Interes mutual, nr 
corespunde intereselor popoarelor so
vietic șl japonez, intereselor pădl șl 
securității tn Asia, In Extremul O- 
rlent șl in bazinul Oceanului Pacific.

nulul, partidul socia
list șl-a rezumat pozi
ția astfel : DA lărgirii 
Pielei comune. Nli po
liticii guvernului. în 
consecință. socialiștii 
sini ’ chemați de con
ducerea partidului lor 
să introducă In urne 
voturi nule. ȘI alte

triotlc Laoțian, — anunță postul de 
radio Khaosan Pathet Lao.

■ *
CAIRO 10 (Agerpres). — Organiza

ția de solidaritate a popoarelor nfro- 
aslallce (O.S.P.A.A) a dnt publicită
ții o declarație In care condamnă ho- 
tărirea guvernului american de a În
trerupe convorbirile de la Paris In 
problema Vietnamului șl solicită re
luarea acestora. Condnmnlnd mane
vrele americano, care nu ca scop pre
lungirea războiului din Vietnam, de
clarația cere Statelor Unite să pună 
capăt activității lor ’ militare tn a- 
ceasta țară sl ®ă-și retragă necondi
ționat toate trupele din regiune.

*
DELHI 10 (Agerpres). — Ministrul 

do externe al Indiei. Swaran Singh, a 
exprimat. In Parlament, ..grava pre
ocupare a guvernului Indian față de 
recenta turnură a evenimentelor 
din Vietnam* — anunță agenția 
Indlnfo. Relevlnrl opoziția guvernului 
său față de escaladarea bombarda
mentelor americano, ministrul de ex
terne indian n cerut încetarea ime
diată a acestora, retragerea tuturor 
trupelor străine de pe solul vietna
mez. In așa fel Incit poporul acesta! 
țări șă poată s,ă decidă liber asupra 
viitorului «Au

mul prin președintelui Pornpl- 
tenll Franței dou. in care se arată 

Bint chemați să-și ex- scopul referendumului 
prime opinia in legă- și se schițează profilul 
tură cu; problema, lăr-, ' '
glril Comunității Eco
nomico Europene (Pia- 
ța comună) se află In 

. centrul . vieții, politice 
franceze. în legătură 
cu aceasta, zilele, tre-, 
cute ș-au adus cl- 
leva precizări Impor
tante : „....„1
va ' avea loc duminică 
23 anrUlc : președinte- ... ..............
le Georges Pompidou subzistă”. . jof seară, CT; 02 man
se va adresa teloapec- După cum se știe..a.- r!a.(, penjm da si 42
tutorilor In două ,emi- nunțarea, referenda- pentru abținere dor 
«luni care vor marca mulul a provocat rece- minoritarii îșl mențin 
Începutul și sflrșltul •" -■------- ■—"

, campaniei referențiale, 
în aceeași perioadă, 
antena televiziunii 
franceze va acorda di
feritelor; partide șl aru- 
pfirl, politico două ore 
de emisie. împărțite in 
mod egal intro majo
ritatea guvernamentală 
și opoziție. uiLi qurejia cupimusau.

Dacă aceșlejjrcclzărj plenara din martie a 
ț... ...UJ. , uw ,

I tul tehnic al pregătlrU 
I referendumului. l.L_

evenimente au, marent----------- ------- -- ,>• rrugre».
caracterul Drofund bo- C.E.E. va avea conse- Rmubliratai Indepen- 

dențl s-au pronunțat 
pentru 
taloril 
marcă 
ceasta 
pășește cu mult. 
■Intensitatea și 
fimzîmea 
obiectivul propus. De 
ce ? Pentru că de 
rezultatele referendu
mului depindo In bună 
măsură evoluția ul
terioară a vieții politi
ce din Franța în per- 
Bpectlvn alegerilor le
gislative. al căror ter
men oficial este pri
măvara lui 1973.

viitoarei comunități e- 
conomlce europene a 
celor zece.' Mesa Iul 
precizează că este ne
cesar ca fiecare mem
bru al Pieței comune 
„să fie foarte hotărit 
in afirmarea și inde
pendența personall- 

, referendumul lății sale*, subliniind
- codata că nu ascun- u[tDvlul lu wluuulvll

«em ^ficullâV10 car<J radical-ș-n pronunțat

presa transmit"
formații politice nu în 
vedere' abținereavedere' abținerea:

După dtecutll destul 
de aprinse, comitetul 
director al partidului

i

ții șl comentarii dife
rite in • viata politică 
franceză. Partidul. co
munist și-a exprimat 
opoziția față de re
ferendum șl a che
mat să se răspundă 
„NU” I Intr-o analiză 
a situației economice.

. sociale șl \ ’*”
și opoziție. din Europa capitalistă.

Dacă aceste precizări plenara din martie a 
țin mai mult de aspee- C.C. al P.C.F. a ex- 
iul tehnic al pregătirii primat punctul de ve- 
referendumului. alto dere potrivii căruia a- 
- ——rent dezlunea celor 4 țări la

poziția Și se vor abține 
de la voi Pentru DA 
au optat, practic, toate 
[ormnțlunlte centrului : 
Centrul Democrat (cu 
precizarea că acest DA 
nu este adresat gu
vernului actual sl ma- 

anomlce, joritățli sale). Centrul
politice Național al Indepen

denților și Central Re
publican. Este de la 
«Ine înțeles că parti
dele majoritare în gu
vern : U.D.R.. Centrul 
Democrație șl1 Progres,

litlc ai campaniei. Ast
fel. Consiliul de Mi
niștri a adus .miercuri _ ,__ _ ____
la .cunoștința opiniei Franța.'precum si con- 
publJce! întrebarea . la 
care; trebuie să răs
pundă cetățenii fran
cezi pe SI auriile : 
..Aprobați. In noua 
perspectivă care se 
deschide Europei; pro
iectul de lege supus 
ponorului francez de 
către președintele re
publicii. prin care re

etnie negative asupra 
nivelului de trai al cla
sei muncitoare din

autorizează ratificarea 
' tratatului privitor la

aderarea Angliei. Da
nemarcei. Irlandei si 
Norvegiei la comunita
tea europeana 7*.

în cursul aceleiași 
zile a țdst prezentat In 
fata Adunării Națio
nale Franceze mesajul

slderentui că procesul 
tot mal accentuat do 
integrare economică va 
avea repercusiuni po
litice care vor afecta. 
In mod direct., inde
pendența și suverani
tatea națională. în a- 
celașl timp, poziția 
P.C.F. decurge din 
considerentul că un 
vot afirmativ âr con
stitui un gaj dat în
tregii politici a guver
nului francez.

Apreciind. ca șl 
partidul comunist. eă 
referendumul ar putea 
constitui un rol de 
cauțiune pentru poli
tica actuală a guver-

DA. Comen- 
polilicl re- 

fis piui că a- 
campanle de- 
cu mult, prin 

.1 pro- 
aa. Însuți

i <
Paul 
DIACONESCU
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J

Delegația României la cea 
de-a ifi-a sesiune a Confe
rinței Națiunilor Unite pen
tru Comerț și Dezvoltare- 
n sosit luni la Santiago de Chile. De
legația română este condusă de Nl- 
colac Nlcolne, ministru ■ secretar do 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior. Pe aeroportul „Pudahuel*. de
legația u [pst Inllmpinată de repre
zentanți al Comisiei chiliene pentru 
U.N.C.T.A.P.-IH, precum îi de Va- 
sllo Dumitrescu, ambasadorul Româ
niei.

Lucrările celei de-a Xl-a 
sesiuni a Subcomitetului 
pentru probleme juridice 131 
Comitetului O.N.U. pentru folosirea 
in scopuri pașnice a spațiului extra
terestru. au Început luni la Geneva. 
Dezbaterile, care se, vor Încheia la 5 
mal. slnt consacrate examinării as
pectelor Juridice ale proiectului da 
tratat privind stalului juridic al Lu
nii, prezentat de Uniunea Sovietică Ia 
ultima, sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. în subcomitet sint re.prez.en- 
tatc 23 de țări, printre care și Româ
nia. .

0 politică de rezolvare a 
problemelor litigioase pe 
calea tratativelor Ș1 co!0b°- 
rarea corespund Intereselor Berli
nului occidental șl locuitorilor săi. 
arată primara! Berlinului occiden
tal. Klaua Schdtz. Intr-un articol 
publicat tn să p torni naiul „Berliner 
Stlmme*. Relevind, In această ordine 
de idei, importanța acordului cvn- 

.driparill privi " • - ■
Ktaug Schiltz
dripartll privind Berlinul occidental. 
Klaus Schiltz subliniază că acest 
acord poate intra In vigoare numai 
dună ratificarea de către Bundostagul 
R.F.G a tratatelor cu U.R.S.S. șl Po
lonia.

Prima sesiuno a Adună
rii Constituante a Republi
cii Bangladesh B a de®ehls lunl 
la Dacca. Pe ordinea de zl a lucră
rilor se află adoptarea constituției 
noului stal.

Marocul a acceptat sa 
reprezinte interesele Iorda
niei în Egipt,3 “«“t34 d® 
radio Amman, citat do agenția M.E.N. 
Această rnăsurt, precizează agenția 

■ egipteană, a fost adoptată In urma 
hoîărlril Egiptului de a rupe relațiile 
diplomatice cu Iordania, anunțată 
săplămlna trecută. La rlndul său, pre
cizează agenția France Prasse, citind 
un comunicat al Ministerului de Ex- 

injărclnata cu reprezentarea Intere
selor egiptene In ■ Iordania.

K. Waldheim la Londra.
Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldlteim, aflat Intr-o vizită oficia
lă de trei zile In Marca Britanic, a 
avut. In cursul zjlel de luni, o între
vedere cu primul ministru britanic 
Edward Heath. După cum Informea
ză agenția Reuter, pe agenda con
vorbirilor s-uu aflat aspecte ale re
lațiilor Est-Vest. conflictele din 
Indochina și Orientul Apropiat, pre
cum șl probleme»privind situația 
din Rhodesia. Namibia, Irlanda de 
Nord cte.

Congresul National Pa- 
lesUnecm, aIe c‘lrul ,ucrâri “ 
desfășoară la Cairo, a ales, luni, un 
comitet alcătuit din 21 de membri, 
avind misiunea de a .. supraveghea 
modul In care slnt aduse la îndepli
nire rezoluțiile adoptate privind rea- t 
Uzarea unității mișcării de rezistență 
palestinene — relatează agenția 
M.F..N. Membrii comitetului, preci
zează agenția, sini lideri ai federa
țiilor sindicale palestlnene.

terne Iordanian. Arabia Sauiiită va fi 
Însărcinata cu reprezentarea lntcre-

!

Guvernul R.P. Polono a 
propus candidatura Iul Stanislaw 
TrepczLnskl, locțiitor al ministrului a- 
faeerUor externe al R. P. Polone, la 
funcția do președinte al celei de-a 
27-a swsiun! a Adunării Generale a 
O.N.U., cître se va deschide In luna 
septembrie la New York, anunță a- 
genjla P.A.P.

Satelitul artificial al Pâ- 
mîiitulîii „întercosmos-G", 
l/tmat In urmă cu patra zile, a'efec
tuat, plnă la 10 aprilie, M de rotații 
In jurul Terrel, informează agenția 
T.A.S.S. Aparatura științifică insta
lată La bordul său funcționează nor-, 
mat tar datele științifice recepționate \ 
la centrul de coordonare a zborului 
sint prelucrate operativ.
■I1,." ■ ' . ! ’/

Funeraliile lui Ibeid Ka- 
rilffla, fost p-lm-vlcepreședlnte al 
Republicii Unite Tanzania, președin
tele Consiliului Revoluționar din 
Zanzibar, asasinat săptămina trecută, 
In timp ce participa ta o discuție cu 
membrii partidului Afrb-Siilrnzi, au 
avuftoc luni In Zanzibar. La funera
lii au, asistat Juiiua Nyerere, preșe
dintele Republicii Unite Tanzt 
Rasbldi Knwawa.,, vicepreședinte 
republicii șl prim-mlnistru.

Un puternic cutremur, de 
Intensitatea B.B grade pe scara Rich
ter, a fost înregistrat luni dimineață 
In provincia Fars, din sudul Iranu
lui. Seismul a provocai moartea a 
cel puțin 2 0'00 de persoane șl Impor
tante pagube materiale In orașele 
Shiraz șl Jahrom. a anunțat un pur
tător oficial de cuvlnt, citat de a- 
gențla Reuter. La Teheran1 s-a1 anun
țat, de asemenea, că echipe medicate 
și Importante ajutoare materiale au 
fost expediate spre regiunea sinis
trată.
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