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SA pornim, așadar. pe firul... ini
țiativei. Un prim popas, In sec- 
fin unde a fost lansata. Exista 

atei un ..sector al tineretului0. In 
mijlocul lui l-am Intllnlt pe comu
nistul Romulus Drăgocscu, om cu o 
înalta calificare, căruia i-a fost In

in numele Consiliului de Stat, al poporului romfln șl ui meu perso
nal, exprim Maiestății Voastre, poporului iranian, familiilor victimelor șl 
tuturor celor ce au avut de suferit de pe urma acestei calamități natu
rale, expresia sentimentelor noastre de ndinefl 
condoleanțe.

„PROGRESUL"

jperflclal. fă lipsească de 
ce la unele ședințe de 

. [L-am chemat la co
ld. L-am criticat. Dar 

prost lucra. Atunci 
pus In discuția adunării gene
le partid. Comuniștii nu i-au 

■Ce-aveți cu mine ?" — 
ia sHrșitul adunării.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

ol Republicii Socialiste România

Șl TELEGRAME 
CARE SALUTĂ

„ELECTROPUTERE"

(Continuare In pag. a II-a) 1

Cu ocazia realegerii In funcția de președinte al Republicii Gambie, 
vă transmit. Excelență, cordiale felicitări și urări de succes In activitatea 
dv. îndreptată spre asigurarea prosperității și. progresului Republicii 
Gambia.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor dez
volta continuu, ta interesul ambelor popoare, al păcii șl colaborării in
ternaționale.

me curente care prezintă interes re
ciproc, îndreptate spre perfecționarea 
cooperării armatelor statelor partici
panta la Tratatul de la Varșovia.

Lucrările Consiliului militar s-au 
desfășurat Intr-o atmosferă da lucru, 
tovărășeasca șl de. deplină Înțele
gere reciprocă a tuturor partlcipan- 
țllor.

Cincizeci de ani de existentă a Uniunii Tineretului Comunist. Cincizeci 
de ani de activitate intensă, neobosită, pentru educarea in spirit revoluțio
nar, partinic, a tinerelului. Cincizeci de ani în care îndrumarea ți sprijinul 
acordate de către partid s-au afirmat ca o lege a tuturor' izbinzilor tinerei 
generalii revoluționare. S-au creat, astfel, tradiții puternice care, in anii 
socialismului, au cunoscut ți cunosc o continuă amplificare, dobindind sem
nificații noi, cu bogate rezultate In creșterea fi formarea unui tineret 
profund animat de idealurile comunismului.

delegația P.S.B. n fost salutată do 
tovarășii Manea Mfliuwai șl Paul Nl- 
culescu-MIzll, membri ni Comitetului 
Executiv, ai Prezidiului Permanent, 
secretari al C.C. ’ ~ ~ '
Voitec, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.G.R., Mlhal Gcre, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. Ghl- 
zela Vai’s, șef de eeclio la C.C. nl 
P.C.R., Constantin Vaslllu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. de 
activiști de partid.

A fost de față Jan 
ambasadorul Belgiei la

„Vrem că te facem om — l-am 
răspuns. Fiindcă acolo, in adunare, 
comuniștii ml l-nu Încredințat mie 
să mă ocup da el. I-nm vorbit de la 
fluflet, de la om ta om. A În
ceput să mă asculte. Glndul „muncii 
ușoare0 l-a părăsit. A Învățat. In 
toamna trecută l-am propus la școa
la de maiștri A dat examen și a reu
șit. Iese om din el. sini sigur I

Da aceea, considerăm că se 
in mod imperios ca ministerele be
neficiare să depună <lln timp docu
mentația pentru utilajele tehnologice, 
cu mult Înaintea faza! de întocmire a 
specificațiilor do materiale, do Im
porturi. ceea ce ar permite întreprin
derilor constructoare de mașini eă 
realizeze in mai bune condiții co
menzile respective.

în primul trimestru nu s-a înde
plinit Integral planul la excavatoare, 
situație .care a Influențat negativ 
realizarea producției marfă la uzina 
..Progresul0. S-au luat măsuri cores
punzătoare pentru ca deficiențele In
terne să nu se mal repete, stabllta- 
du-se programe de recuperare a res
tanțelor. Execuția color 6 tipuri de 
excavatoare din fabricația curentă a 
uzinal „Progresul" s® desfășoară 
Insă destul do greoi șl din alte

Președintele . Consiliului de Stat 
al Republicii Socialista România

ea muncitori, cil șl Integrarea aces
tora in viață, în societate, respectiv 
formarea lor ca oameni.

Declanșată. eub semnul diversi
tății. pe parcurg. Inițiativa e-a 
diversificat Flecare organizație do 
partid o preluat-o in mod creator, 
completlnd-o și adnpllntl-o la speci
ficul ol. La oțelărie, bunăoară, a fost 
lansată sub deviza : „Fleeare vlrsitilc 
— un adevărat părinte și educator al 
tineretului". Alta titulaturi l-au îm
bogățit conținutul Ih secțiile furnale 
șl laminoare. Comitetul do partid pe 
combinat a editat circa 4 0©0 de car
nețele tip legitimație care au fost 
Inmlnate salarlnților din sectoarele 
productive. Ele cuprind extrase din 
chemare : „Tovarășe, al luni cunoș
tință de chemarea...?”. „Te-ai anga
jat efectiv In această acțiune de o- 
noare... „Te ocupi concret de creș
terea șl educarea unui tlnăr ?“, 
„Cum II înveți meserie, cum II Înveli 
să cinstească munca, uzina ?“, „Ce 
faci pentru n-1 ajuta să fie cinstit. 
Întreprinzător, să devină om de o- 
menle 7"

Și așa, prefațată de cazul Bo- 
iirită, aici la Reșița s-a născut 
acea idee care avea «ă devină 
vasta acțiune lansată In secția re

parații mașini șl agregate siderurgi
ce : „Fiecare comunist — angajat 
direct in creșterea și educarea tine
retului".

— Am avut, mal tatii, o cnemare 
adresata organizațiilor de partid din 
combinat, no declară Nlcotae Anghe- 
lolu. secretarul comitetului de partid 
pa Combinatul siderurgic Reșița, 
în cuprinsul el, fiecare comu
nist era îndemnat să so ocupe si 
să răspundă de educarea tinerilor In 
mijlocul cărora lucrează. Plnfl aici 
— aspecte obișnuite. Originalitatea 
constă, aș zice. In varietatea ș! multi
lateralitatea luturilor abordate. Adică, 
avem în vedere stil pregătirea profe
sională a tinerilor, deci formarea lor

Miercuri'seara a sosit La București 
delegația Partidului Socialist Belgian 
condusă de tovarășii Edmond Lebur- 
ton șl Joș Von Eynde. președinți nl 
partidului, miniștri de stat, care, ta 
Invitația Comitatului Central al Par
tidului Comunist Român, face o vi
zită In țara noastră.

Din delegație tac parte tovarășii 
J. îtamaekers șl A. Derore, mem
bri al Biroului Național al P.S.B.. 
senatori. A. Swcert. membru al Bi
roului Național, al P.S.B., și Robert 
Urbaln. deputat

La sosire, pa aeroportul OtopenL
I ■ ’ • I

— Pentru că noi — șl dnd spun 
„noi", mă refer atlt la serviciul- de 
aprovizionare, dt îi La conducerea u- 
zlnel — ne-am mulțumit să perfec
tăm un. contract, să stabilim grafice 
de livrare, să mergem lună do lună 
la furnizori pentru a încheia „minute" 
ln care erau prevăzuta uite date, alie. 
termene de livrare șl apoi să aștep
tăm. Cu alte cuvinte, n-am căutat să 
finalizăm această acțiune prin mă
suri energice ®1 insistente, prin dis
cuții ln fața organelor noastre de re
sort N-aș vrea totuși să sa creadă 
că, efectiv, „s-a stat cu mina In'

leseu, adjunct ol ministrului For
țelor Armate, general-locotenent 
Ion Dlncfl, șef de secție la C.C. al 
P.CJL

țntllhlrea s-a desfășurat Intr-o

în temeiul articolului 64, punctul 1 din Constituite, 

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează

ARTICOL UNIC. — Se convoacâ Marea Adunare Națională în 0 opta se
siune a celei de-a șasea legislaturi, în ziua de 20 aprilie 1972, ora 10 dimineața.

In zLlele de 11—12 aprilie ■ 1072, In 
orașul București, sub președinția co- 
mandantuluj suprem al Forțelor Ar
mate Unite, mareșal al Uniunii So
vietice I. I. ialrubovski. s-a desfășu
rat ședința ordinară a Consiliului mi
litar al Foițelor Armate Unite alo 
statelor participante la Tratatul de ta 
Varșovia.

La ședință au fost analizate proble-

® JUDEȚUL ȘI-A MU
TAT SEDIUL ÎN COMU
NĂ ? O FAPTUL DIVERS 
© LITERATURĂ Șl OMUL 

© CERCETAREA ȘTIIN
ȚIFICĂ STUDENȚEASCĂ 
Șl FORMAREA VIITORU
LUI SPECIALIST © AC
TUALITATEA SPORTIVĂ

în cursul zilei de miercuri, 12 
aprilie 1072, tovarășul Nicolne 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Romfln, pre
ședintele Consiliului de Stat, a pri
mit.,!» pârtiei pai) IU -la șed.ițțța| or
dinară a Consiliului militar nJ For
țelor Armate Unite ale statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia, care și-a desfășurat lucrările 
la București, sub conducerea co
mandantului suprem al Forțelor 
Annate Unite, mareșalul Uniunii 
Sovietice, I. I. îakubovski.

La primire nu participat tovară
șii Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent ol C.C. nl P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Emil Bodnnrnș, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. aJ P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
general de armată Ion loniță, mem
bru supleant al Comitetului Exe-

Președintcle Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

o De la „ce-avețl cu mine?" la „mulțumesc câ m-ațl făcut om" © „Timidul" de 
care depinde îndeplinirea planului lunar © 4 000 de carnete tip legitimație și „tine
rețe fără bâtrînețe, meserie fârâ secrete" © „Sărbătoarea primului salariu"

Lingă mine ,e maistrul Petra 
Sfereoda, Erou al Muncii So
cialiste, șl de pa platforma 

Înaltă privim șarja, peisajul fascinant 
oi șuvoiului de fonta, acest final in
candescent. al muncii atlior Șl atltor 
oameni al Reșlțel. Omul despre ca
re-mi vorbește este și el aici, aproa
pe. aureolat de Jerbele de srintal.

— Anul trecut, prin primăvară, 
continuă maistrul Sfercocta, numai ce 
vine la mine Pavel Bojincă țl-ml 
spune că nu mal poate lucra. la fur
nale. îmi cere să-1 ajut să se trans
fere Intr-un loc mal ușor. Am rămas 
uimit. Tlnărul acesta abia venise in 
secție șl ln scurt timp se afirmase ca 
un bun muncitor. Ajunsese fumoltat- 

r. Ceruse aă fie primit in par- S fusese primit. Iar acum, așa, 
tă. sâ-1 înțeleg, că vrea un loc 

mal ușor. N-am fost de acord. Nici 
șeful secției nu [l-a „înțeles”. Atund 
ne-a amenințat că pleacă. A început 
să lucreze su| 
ia serviciu, c 
partid șl U.T.C. 
miletul de parii 
tot lipsea. tot 
l-am 
rale 
Iertat nimic, 
m-a Întrebat el

Colectivele de muncitori, Ingineri șl 
tehnicieni din grupul nostru de uzi
ne. sub îndrumarea organizațiilor do 
partid, s-qu străduit să-și îndepli
nească cit mal bine sarcinile de plan 
ce Ic-au revenit In trimestrul I al 
anului 1672, adurindu-și prin aceasta 
o modesta contribuție ta înfăptuirea 
obiectivelor stabilite pentru cel de-al 
doilea an ai-cincinalului actual. Pre- 
vcderUo complexe care au slat In fața 
noastră nu putut fl realizate numai 
datorită eforturilor susținute depuse 
do oamenii muncii din Întreprinde
rile grupului, sprijinului permanent 
acordat de birourile comitetelor jude
țean șl municipal de partid șl de con
ducerea ministerului, . Dar ce arată 
bilanțul ’primelor 3 luni ale anuliiT? ,, , ,, . ,
Principalii' Indicatori' slut realizați; (Continuare.In pag. a Il-a) 
planai producției globale fiind înde
plinit în proporție de I00.G ta sută, al 
prodnctlvltălU muncii — 100,2 Io
sală, oi producției marfă vîndutâ șl 
Încasata — 10M ta suta ; sarcinile 
la export și invesllțllle au fost înfăp
tuite Integral șl se preiimlnă realiza
rea suta ta sulă și chiar depășirea In
dicatorilor financiari.

Un obiectiv de seamă cure s-a si
tuat permanent In atenția noastră ta 
această perioadă a fost fabricarea 
produselor necesare unor beneficiari 
care, prin planul lor de Investiții, au 
prevăzute puneri in funcțiune de noi 
capacltafi și dczvoliărl ale producției. 
In această direcție au trebuit depă
șite multe greutăți, ln sensul că ma
joritatea acestor produse tint com
plexe, fiind vorba de utilaje realiza
te pentru primo dată, eu un Înalt 
grad de tehnicitate și un volum ridi
cat de manoperă. Eforturile colecti
velor noastre. In special la uzina 
„Progresul", au fost canalizate cu 
prioritate spre fabricarea acestor 
produse, unele din ele provenind din 
restanțele anului precedent Și. după 
cum spuneam, aceste preocupări au 
fost încununate de succes, la sfîrșllul 
celor 3 luni prczenUndu-ne cu planul 
realizat șl chiar depășit cu peste 300 
tone Ia pozițiile complexe — utilaje 
penlru Industria ehimlel, industria 
metalurgică șl industria materialelor 
de construcții și refractare ș.a.

Dacii unele, din greutățile Intlmpl- 
nalo s-au datorat unor deficiențe In-

■ terne, nu mal puțin adevărat aste șl 
faptul că unii beneficiari, prin or
ganele lor de resort nu au luat toate 
măsurile ’ pentru perfectarea din 
timp a contractelor pe bază de do
cumentație fermă. Considerăm că nu 
în mod suficient se valorifică cu
noașterea sarcinilor de plan pe între
gul cincinal și încă so mai practică 
sistemul de perfectare a contractelor 
de ta un an la altul — șl aceasta cu 
Inllrzlcre. Evident, s-ar putea obține 
rezultate mai bune dacă beneficiarii 
ar depune din vreme documentația 
pe baza căreia să se facă contracta
rea .producției pe mai multi ani : de 
exemplu, uzina „Progresul0 a reușit 
tacă din 1070 să Încheie contracte 
pentru execuția uiiiajelor necesare 
Uzinei de aluminiu din Slatina ta 
anii 1072 și 1973. realizarea acestora 
efectuindu-se In condiții Incompara
bil mal bune dorit a celorlalte pozlill 
complexe. Perfectarea din timp a 
contractelor ar evita suprapunerea 
fazei de contractare propriu-zM cu 
aceea «'stabilirii necesităților de ma
teriale. operație care, ta ora actuală. 
M face mal mult statistic din lipsa 
documentației. O asemenea situație 
îngreunează ulterior asigurarea bazei 
materiale a fabricației și duce la o 
pregătire tehnologică Insuficientă.

Primul trimestru al anului curent 
s-a Încheiat ta uzina „Eleclroputere", 
rare tace parte din Grupul de uzine 
pentru aparataj șl mașini electrice 
Craiova, cu un bilanț nesritlBfflcător : 
planul ta producția globală a fost 
realizat numai ln proporție da 07.2 
la sută, tar la produețta marfă — de 
00,8 ta sută. Nelndepltalreâ planului 
la acești doi indicatori de bază a 
influențat negativ șl productivitatea 
muncii (S3,7 la sulă), prețui de cos” 
șl beneficiile. în legătură cu această 
stare de lucruri, cu măsurile ce se 
Impun .ln vederea redresării nelntir- 
zlate a activității întreprinderii cra- 
lovcne. am adresat cftevn Întrebări 
tovarășului Inginer Victor Ioneseu, 
director la „Eleclroputera". care ta 
Început ne-a spus :

— îmi este greu __ ____ ___
coasta problemă, taîrucit este vorba 
de o stare de lucruri cu toiul neplă
cută. Faptele' sint 'insă fapte șl. In
diferent că vrem sau nu. ele trebuie 
studiate cu răspundere, scoase ta 
iveală lipsurile, pentru a putea fi 
evitate ta viitor. Fără a diminua cu 
nimic greutățile provocate de între
prinderile furnizoare cu care cola
borăm. despre care om sta a- 
mtatesc, trebuie să recunoaștem că 
principalul vinovat se află ta casa 
noastră, daca îmi este permis să mă 
exprim astfel. Toiul a pornit de la 
dereglările ln sistemul de aprovizio
nare cu materii prime șl materiale, 
generate aLit de furnizorii din țară, 
dl și de întirzierea contractării u- 
nor materiale in import. La șfîrșitul 
trimestrului I din acest an. Fabrica 
de cabluri șl materiale electTOlzolan- 
te București (F.C.M.E.), de pildă, b- 
vea o restanță de petite M ta sută la 
sima de cupru șl de 21 la sută la 
slrrna de aluminiu. Dacă precizăm că 
aceste restanțe echivalează cu nece
sarul de materiale pe timp de aproa
pe o lună al fabricii de transforma
toare, ne dăm scama In ce situație 
critică ne aflăm cu aprovizionarea 
tehnico-materială.

— De re considerați că răspunderea 
revine conducerii uzinei, din mo
ment ce furnizorii nu și-au res- 

Inchetale 
tehnico-

Excelenței Sale Sir DA WDA JA WARA
Președintele Republicii Gambia

Pe adresa Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Român, a to
varășului N I c o I a e 
Ceaușescu, conti
nuă să sosească

cutlv nl C.C. al P.C.R., ministrul
Forțelor Armate.

Au fost, de asemenea, pre
zent! general-colonel Ion Gheorghe,' 
prlm-adjunct al ministrului Forțe
lor Armate șl șef nl Marelui Stat 
■Major,’ genieral-coloneL'Marln .•Nico-"* atmosferă ' czddfl;- tovărășească.
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cumulard
într-una din zilele trecute. 

Florin Metzler, din lncu (Arad), 
umbla pe trei cărări cu o moto
cicletă. b'iglnd. pur șl simplu. In 
groază pietonii pe lingă care 
trecea. La im colț de stradă 
insă s-a trezit față ln fală cu 
o patrulă do circulație a mili
ției. A fost somat eă oprească, 
dar'ei n răspuns prin accelera
rea vitezei. Firește, fără folos. 
Pentru că. ajuns din urmă, a 
trebuit să tragă totuși pe dreap
ta. I s-a oferit Imediat o fiolă 
alcoolxcop. dar n refuzat Să o 
încerce. Inrexlstrind deci donfl 
Infracțiuni din prima manșă. 
Dar. la scurt timp acestora a- 
veau s& li se mal adauge alte 
trei : cu prilejul verificării per
misului de conducere, s-a sta
bilit că motocldlstul respectiv, 
intllnindu-so la un bufet In luna 
august 1971 cu Eduard LlptaL 
șofer ta I.T.A. Arad, l-n sustras 
permisul de conducere, l-o fal- 
Elfîrat și. pe baza Iul. s-a anga
jat ca șofer la cooperativa dc 
consum din localitate. Acum 
are să-șl „rezolve" toate Infrac
țiunile comise. Că doar a adunat 
cu toptanul.

Surpriza 
vrăjitoarei

Maria Șerban, din comuna 
l'ateo tai Mihai (Bihor), pretin
dea că este posesoarea unui har 
cu ajutorul căruia puica trans
forma orice dorință în fapt. Al
truista, se hotărlse să te ocupe 
mai îndeaproape de dorințele al
tora. Ir.tr-o ei, a aflat cil tlndra 
I.F. ar arca sd se căxâtorcascâ șl 
i-a oferit serviciile sale pentru 
a-l grăbi pa drumul cununiei pe 
alesul inimii. Bineînțeles, nu 
dezinteresat. De-a lungul a Sase 
luni de cile, a primit de la I.F. 
diferite bunuri în valoare de 
12 050 Iei, dar. in eluda orăjilor 
tesuta în jurul viitorului „mire*, 
acesta înlîrria invitația la starea 
clEild. In schimb, tpre surprin
derea Măriei Serban. au apărut 
„pe fir" organele de urmărire 
penală. în lata unei asemenea 
surprise, pe cate în nici un caz 
nu sl-o dorea, erlnd-nevrlnd. ea 
ca trebui tă ahicească ceea ce o 
așteaptă in viitorul apropiat, 
de astă dată, s-ar putea să 
greșească I

V . o

Si. 
nu

Analizînd un șir de inițiative ale Comitetului executiv al
Consiliului popular județean Galați se poate răspunde: da! 

Și este bine!
1

Pădurea
vînătorilor
Pentru eventualii vizitatori, 

maginea fondului de vinâtoare 
FoteșU-Baltă (Ialomița) ar putea 
stârni nedumerire. Alături de 
vegetația specifică Lund! Dună
rii. aid tx>î fi tntllnltl nume
roși arbori șî arbuști alpini : 
pinul, tuia, stejarul roșu, chipa
roși do California, arbuști legu- 
mlnoși, precum Coronllla emo- 
rus. Genista tfnetoria t).a. Pre
zența lor aici so datoreșio pre
ședintelui filialei „Dunărea* din 
cadrul Asociației de vlnătoare 
șl pescuit din sectorul 3 din Ca
pitală, Tudor Negullci. care a 
avut Ideea de a planta această 
originală „pădure0, destinată să 
ofere adăpost șl hrană pentru™ 
viitoarele trofee. Semințele ob
ținute do el do la diverse u- 
nitfiți specializate (grădinile Bo
tanică din București sl Cluj. 
Parcul dendrologlc de la Slme- 
rta) au fost răsădite cu spriji
nul voluntar al vînătorllor in- 
6r-o pepinieră. 5 MO de exem
plare fiind deja transplantate. 
In vreme ce aljl 15 WM puteți 
UI așteaptă rintluL

Pariu ?

i-

ln orice pariu, o parte pierde, 
ccetalta cljltgtL De aceea, csnd 
Costea Beniamin șl Glioor Bor- 
balh. șofori la garajul Centrului 
de leguma și fructe Luduș, au 
făcut o prinsoare întră ei. sin
gurul lucru care mal trebuia 
elucidat era să se vadă cine c 
cu câștigul st cine cu paguba. 
Drept pentru care primul l-a 
luci în clrcd pe al doilea ti 
(insolit de o mașină de la ga
raj In care sa afla „un juriu” 
format din alli doi șoferi si un 
mecanic auto) nu B-a mat oprit 
declt după ce a strdbJtut circa 
S fem. „O performantă" pentru 
care conducerea Instituției ..l-a 
recompensat" — deopotrivă pe 
toii cel ce au luat parte la ea 
— cu cile o absentă nemotivaid 
de la serviciu, retrogradări in 
funcție fi imputarea tuturor pa
gubelor produse din cauza lip
sei lor de la program. inteligent 
pariu, cu binemeritat câștig I

Sculptorii 
scoliis

Timp de doi ani. medicul 
Gheorghe Scrlltoru. director al 
Grupului școlar sanitar din Ba
cău. a urmat un cura de sculp
tură la școala populară de artă 
din localitate. Ln scurtă vreme 
după absolvirea lui. medicul u- 
ccnlc Intr-ale aceste! arte o de
venit el însuși profesor Infiln- 
țlnd In unitatea școlară ne care 
o conduce un cerc de sculptură 
populară, la rare Iau parte 23 
de elevi, viitori asistenți medi
cali si de farmacie, tehnicieni 
deniari. în prezent' ei se stră
duiesc să împodobească localul 
școlii In care învață cu sculpturi 
specifice fiecărei zone etnofol
clorice moldovenești. Mline — 
cine sile — foarte multi vor 
aven. Io rindul lor. '.■! el ucenici. 
No! le urăm succes.

Rubricâ redac'otâ de s
Dumitra TÎHCOB 
Ghcorqlie DAVID
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Rolul consiliilor populare In dezJ 
voltarea economică șl socială a comu
nelor a fost definit cu deosebită cla
ritate ta Conferința pa țară a prima
rilor șl secretarilor de partid. '

In condițiile acordării unor compe
tențe lărgite, creșterii atribuțiilor" 
și răspunderilor consiliilor populare 
pentru destinul satului, esta normal 
ca centrul de greutate al activității 
organelor județene. In primul rind al 
consiliului popular, să sa mute ta co
mune. Cu alta cuvinte, ln" stilul de 
muncă ai județului cu satul sini ne
cesare metode care să pună ln va
loare conducerea cât mal de aproape, 
de la fața tocului, a comunei. Dună 
cite am constatat, in activitatea Con
siliului pofwlar județean 
și-au fă-ui loz, ln ultimul 
o seamă de metode care 
promovarea tot mai acwntoată a 
unui astfel de stal de lucru.

—Comuna Nămoloasa a cunoscut ln 
ultimii ani o puternică dezvoltare c- 
conomlco-swJală. Aici există două 
cooperative agricole de producție bine 
consolidate din punct de vedere eco
nomic ; echiparea edllltar-gospodfl- 
rească a localității se află ln plină 
ascensiune, fapt dovedit — intre al
tele — do construirea dispensarelor 
uman șl veterinar, a căminului cul
tural cu 400 locuri, a celor două scoli 
cu 18 săli dc clasă; a centrului de 
prelucrare și depozitare a producției 
viticole, a unul magazin universal și 
altele.

Un asemenea stadiu de dezvoltare 
econom !co-scc!a!ă ou atins în județul 
Galați numeroase'comune. Am pornit 
de la exemplul eomunel Nămoloasa 
pentru că aici am tăcut cunoștință 
cu una din metodele care evidenția
ză noul stil de muncă de care amlh- 

' team, Deapre ce este vorba ? în pla
nul do muncă al comitetului execu
tiv al consiliului popular Județean era 
prevăzută o analiză o felului cum 
muncește primăria din Nămoloasa 
pentru dezvoltarea comunei, pentru 
valorificarea resurselor ei naturals, 
în locul unei obișnuite ședințe, ți
nute In una din sălile județului, în 
care realitatea să fie văzută numai 
prin prtsmo a tot talul de referate, 
comitetul executiv al consiliului 
popular. în tot plenul său, s-a depla
sat în această comună ș! analiza a 
avut loc, cum se spune, „pe viu”. 
Conducerea județului a analizat, îm
preună cu comitetul executiv al con
siliului popular comunal, modul cum 
esta concepută dezvoltarea economs- 
că, socială si edilitar gospadfireti®ră a 

>t comunei, posibilitățile ■ practice'"exis
tenta pentru soluționarea — cu re
surse proprii — n problemelor pe 
care le ridică procesul urbanizării sa
telor. Proilunerile prezentate do pri
marul comunei, de depulațl și ca
dre cu munci de răisptindere. de ce- 
tățenl. vlzind înfăptuirea în acest nn 
h unor obiective economlco-socinle. 
au fost analizate punct cu punct șL în 
locul unor recomandări generale, do 
genul „asta e bine, asta nu e bine", 
a apărut un plan dc măsuri care con
ține. ln capitolele sale, obligații atlt 
pentru comună, cit șl pentru județ.

Acel mod dc tărăgănare a lu
crărilor. în care unii cer fonduri 
(comuna), iar alții spun că n-au (lu- 
dețul). cu Implicațiile ps care le ge
nerează — formalități birocratice, 
demobilizarea oamenilor — a fost 
astfel complet evitat. Cercetarea el-- 
taațlel ta fața lacului o dat posibili
tatea prospectării mal atente a re
surselor comunei, canalizării mai 
hune a eforturilor proprii, a splritu- 
tul,-gospodăresc al cetățenilor, stabi
lirii unor responsabilități ctaro, au't 
pentru comună, cit și pentru organele 
județene. Dialogul judeî-comună s-a 
dovedit a ti un mijloc deosebit de efi
cient de conducere concretă. în cu
noștință de cauză, de elaborare a u- 
nor decizii ta obiect, pa baza cunoaș
terii realității șl a analizării proble
melor ce trebuie rezolvate in prezen
ța tuturor factorilor de răspundere 
din comună.

Nu ne aflăm, de fapt în fața unu!

Galați 
timp, 

atesta

GRUPUL DE UZINE

, ,PROGRESUL"

DIN BRĂILA

(Urmare din pag. I)

hl-cauze. Realizarea excavatoarelor 
draullcc, fără o dotară și organizare 
judicioase, date foarte dificilă. Se de
pun eforturi deosebita pentru a se 
valorifica mal repede licența achizi
ționată In acest scop, produsele res
pective urmlnșd să se executa in con
diții normale abia In noua fabrica 
de excavatoare care ara termen do___ ■___ : ■ ■ i da 
punere In funcțiune (parțială) In a- 
nul 1673. Ca atare, In paralel cu a- 
pllcarea măsurilor menite să asi
gure rezolvarea problemelor ce le ri- 

■ ■ -------j fabricațiadl ca In actualele condiții 
excavatoarelor hidraulice, r.e preocu
păm șl de construcția noii fabrici do 
excavatoare. în acest sons, trebuia 
s& fim sprijiniți și dc minister pen
tru urgentarea realizării noului obiec
tiv. a procurării mașinilor si utilaje
lor prevăzute, care urmează să fie 
montate In această fabrică. Legală 
de execuția excavatoarelor hidraulice 
este $1 problema cooperărilor pentru 
subanumble. Intruclt s-a renunțai la 
importuri șl diferite subansambluri sa 
asimilează In țară — conducerea mi
nisterului așlgurindu-ne sprijinul ne
cesar — este nevoie ca întreprinde
rile furnizoare (Uzina mecanici Plo- 
peni, în special) să-șl focă mai bine 
datoria, să prevină neajunsurile pro
vocate plnă acum.

Ne roforlm. in continuare, La gene
ralizarea schimbului doi șl extinde
rea schimbului trei, domeniu in care 
colectivele Întreprinderilor grupului 
au actlonnt energic. Datele de care 
dispunem — po primele două luni —

exemplu singular. Apelăm, pentru 
argumentară, la uri rtou exemplu.

Despre' comuna Priponești se spu
nea. pî.ifi nu de mult, mal In glumă, 
mal ln serios, efl nici toate lucrurile 
0tau._ po 
două C.A ....... 
partitiva do consum nu încheia l anul 
1071 cu nereallzări in mulțl dintre in
dicatorii economici planificați în 
locul referatelor și informărilor de 
toi felul "s-a trecut la controlul — de 
către întreaga conducere a județului 
— a fiecărui sector economic al 
comunei, control încheiat cu o 
consfătuire da lucru. Co a re
zultat din această confruntare de 
opinii ? în cuvlntul lor. mal mulțl 
cetățeni și factori de răspun
dere din comună s-nu referit la 
necesitatea unor lucrări de mare am
ploare ce re cer executate pentru com
baterea eroziunii solului șl a excesu
lui de umiditate, cb măsuri obligatorii 
pentru redresarea iactivității econo
mico a celor două C.A.P.-urL

Pentru fiecare solicitare sau propu
nere. venită din partea reprezentanți
lor locuitorilor din Priponești.' comi
tetul executiv al consiliului popular 
județean a cerut conducătorilor di
recțiilor și întreprinderilor județene, 
prezonți ta acoasfă analiză, tsă-șl spună 
pa loc părerea asupra sprijinului pe 
care-l vor acorda ln vederea soluțio
nării operative a problemelor ridica
te Dar nu numai otlL Au fost fixate 
~ tot pe loc — termene si responsa
bilități precise In ncest sens. Ce s-a 
stabilit ? I.M.A Galați să repartizeze 
două tractoare pc șenile cu netul de 
mașini necesare executării lucrărilor 
ln pante ; direcția județeană de -dru- 

1 muri șl poduri să întocmească proiec
tul amenajării șoselei Priponești — 
Lleșll — Ctor.’iștl și să acorde asis
tentă tehnică permanentă p!nă ta 
terminarea lucrării. S-au atablUt, 
de asemenea, măsuri pentru În
ceperea neîntlrziată a lucrărilor 
de îndiguire șl regularizare a 
pîriulul Beraschlu. rare Inunda In 
liecaro an terenurile celor două 
C.A.P. Pentru efectuarea unor lu
crări da îmbunătățiri funciare, cu
rente șl de perspectivă. T.C.I.F. Ga
lați n primit sarcina sfi întocmească 
fitudillo necesare. p« care să le supună 
spre aprobare comitetului executiv nl 
consiliului popular județean. Pe 
scurt, soluții concrete și precise, pe 
care numai -o.analiză ta fața locu- 
lui. pe baza consultării cu primăria 
comunei, cu cetățenii.' le putea' dez- 
văluL

Nu e vorba, 
de cineva, de acțiuni _
ci de o practică curentă Încetățenită 
in stilul de muncă al

ps loc. Intr-adevăr, util cele 
!.A.P.-uri, de pildă, cit si cw-

cum ar putea ere’
„fesHvlsle“

. consiliului
popular județean. Asemenea analize, 
consacrate problemelor complexe eu 
care slnt confruntate primăriile co
munale. au loc frecvent șl gazda 
celor mal multe dintre ele este 
satul însuși. Slnt numeroasa co
munele ln care comitetul executiv 
al consiliului popular județean s-a 
deplasat pentru a analiza o problemă 
sau alta, pentru a se consulte cu ce
tățenii In elaborarea deciziilor sale. 
Bunăoară, biroul permanent al comi
tetului executiv al consiliului popular 
județean a analizat cu factorii do 
răspundere. din comunele Bălani. 
Schela, Bereea și altele căile de ur
banizare a acestor localități șl a sta
bilit — pe baza unor consultări larg] 
cu cetățenii — atlt obiectivele ce ur
mează a fl ridicate In anii următori, 
cit șl termenele la rare trebuie ter
minate. Actul conducerii sublnsumea- 
ză astfel ațlt experiența cadrelor de 
conducere de la județ, cit Și compe
tența ți inițiativa primăriilor comu
nale. a deputaților, ți, cetățenilor con
sultați, dovedindu-și pregnant valabl- 
lltalea șl eficiența-

Dialogul județ-comună îmbracă și 
alte forme. Mult apreciată este, de 
pildă, metoda organizării unor schim
buri do experiență pentru pri-

n n n. s h □
relevă- că Indicii de utilizare a tim
pului de lucru slnt superiori1 celor 
din anul trecut, l-'i nivelul grupului 
s-a realizat un Indice de 70.3 ta sută, 
față dg 73.9 ta sută in anul precedent, 
iar ta uzina „Progresul0, de ta 77 ta 
sută, indicele respectiv a crescut la 
78,8 la gută, ta utilajele de bază. Evi
dent, ace-ste rezultate nu ne mulțu
mesc încă.; Atenția noastră este ' în- 
cireptata în continuare spre rezolva
rea acestei probleme. întrucll d!n 
balanțele de încărcare a mijloacelor 
tehnice rezultă un volum important 
de „strangulări” la unele grupe de 
mașini, Scare se p;: “
prin folosirea ta maximum a

i

k
l
I

f.
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mari. Locui unor recomandări ge
nerale, unor Indicații prin circulare 
și decizii, este luat toi mai mult in 
ultima vreme de organizarea unor vi
zite. schimburi de experiență. In acele 
comune unde s-au obținut cele mal 
bune rezultate și pe eare. după ce Ie 
văd cu ochii lor, primarilor le vine 
mai ușor să le aplice ln practică. A- 
6Cmenea schimburi de" experiență — 
pentru generalizarea rezultatelor ob
ținute ln întărirea economică a 
C.A.P, în dezvoltarea edlUtar-gO'Spo- 
dărească a comunelor. In valorifica
rea resurselor locale ete. — au fost 
organizate In comune ca Barcea, 
Schela, Pechea. Suceveni. Tu lucești 
Gi altele.

Actul conducerii de către județ se 
exercită astfel tot mai mult la fața 
locului, prin cercetarea realităților no 
teren ; îndrumarea prin corespon
dență, prin Instrucțiuni șl circulare, 
este înlocuită într-o măsură lot mai 
mare de stabilirea unul contact per- 
nianent al conducerii județului 
comuna, contact care îmbracă —

cu
.... . ,-S1 lingă formelQ amintite — obligativi
tatea fiecărui vicepreședinte, director 
șl conducător de Instituție Județea
nă de a-șl petrece cea mai mere 
parte a timpului de lucru ps teren, 
in comune.

„In întreaga noastră activitate — no 
spune tovarășul Constantin DăscKIes- 
cu, prim-secretar ol Comitetului Ju
dețean Galați al P.C.R.. președinte al 
comitetului executiv al consiliu
lui popular județean — «intern 
preocupați de a asigura viabilita
tea deplină a competențelor acordate 
consiliilor populare comunale șl ur
mărim ca Iu munca primarilor, s co
mitetelor executive, săsa manifesto 
inițiativa, puterea de organizare, 
creșterea responsabilității. Cadrul nou 
creat de prima conferință pe jart a 
secretarilor comitetelor de partid șl 
a președinților consiliilor populare 
comunale nc-a obligat șl pe no! la 
abordarea unul nou stil do muncă, mai 
activ, mal suplu, bazat pe o legătură 
permanentă cu comuna,, pe cunoaște
rea temeinică n realităților, pentru a 
ne putea spune părerea, In soluțio
narea unei probleme sau uita, In cu
noștință de cauză. în dialogul 
care-l purtăm acum, in diverse for
me, cu factorii de răspundere de 
comună, am 
cit înainte șl direcțiile de resort ale 
consiliului popular județean, pentru 
a le apropia mal mult de viață, de 
problemele'contrele alo sațului. în 
felul' aresta; ajutorul pe care-l acor
dăm comunei osie și mai operativ, 
șl mol substanțial0.

m?

Ia
antrenat mai mult - de-

Tudorel OANCEA 
Const. PRIESCU
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ORADEA (corespondentul 
^Scinteii". Aurel Pop).

Trustul de alimentație pu
blică Oradea dispune de circa 
90 de unități, uriele 
date in folosință In 
timp. Printre acestea sa află 
crama „Bachus”, un 
rant șl o cofetărie în cartie
rul Rogerius, o altă cofetărie , 
in strada Dhnltrie Cantemlr 
(aici, cu cheltuieli minime, 
s-ar putea amenaja și o brase
rie, solid tată, de altfel, de ce
tățenii din cartier).

De la tovarășul Pavel , Meș
ter, director comercial ni 
T.A.P.R Oradea, am aflat 
cîtevn din preocupările actu
ale ale conducerii Trustului 
vtzlnd deschiderea de noi u- 
nltățl moderne în cartierele 
orașului șl îmbunătățirea 
serviciilor către populație. 
Printre noile unități care îm
bogățesc în ncest an rețeaua 
comercială orădeană se află 
un modern șl elcgnnt complex ■ 
formal dlntr-un restaurant, o 
cofetărie și o braserie la Băile 
Felix, o berărie pe strada A- 
vram Iancu, o cafenea și aJț-

din ele 
ultimul

restau-

vram iancu, o cafenea 
lele.

— Totodată — ne 
tovarășul Pavel Meșter 
preocupăm de lărgirea 
versificarea preparatelor cu
linare, îmbunătățirea conti
nuă a calllățil lor. Circa o 
trc’.me din totalul desfaceri
lor o constituie producția 
proprie. în ultimul timp am 
Introdus in alimentația pu
blică noi preparate, care să 
satisfacă ln mal mure măsură 
preferințele cllențllor. în ul
timele luni am organizat mal 
multe expoziții eu vinzare a 
unor noi produse de cofetărie 
și patiserie, precum și 15 ex
poziții cu semlprepaxate de 
tip „Gospodina”. Cu acest 
prilej am Introdus 75 de noi 
feluri de mîncărur! și sorti
mente de cofetărie șl patise
rie. Șl 
zic așa,, de ultimă oră 
din produsele de tip „Gospo?, 
dlha“ șînt-. desfăcute' direct, 
prin unitățile Alimentara. în 
felul acesta, gospodinele îșl 
pot procura mal lesne semi- 
preparatele pe care le doresc.

■ .
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spune
— ne 
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încă o noutate, ca să 
multe
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De-a lungul întregi! rale existențe, 
Partidul Comunist Român a Împle
tit armonios in activitatea sa patrio
tismul și internaționalismul prole
tar, slujirea Intere.sclov naționale șl 
solidaritatea activă, militantă, cu 
lupta oamenilor muncii dc pretutin
deni pentru Independență, progres 
și pace. Printre numeroasele mo
menta caro evocă în mod impre
sionant Internaționalismul partidului 
nostru, la un loc 'de frunte se si
tuează sprijinul ferm acordat luptei 
eroice a poporului spaniol pentru II- 
bartate șl democraifo In anii războ
iului național revoluționar din Spa
nia (1933—1939).

în vara anului 1933, o dată cu de- 
cîanșaroa rebeliunii fasciste din Spa
nia, Partidul Comunist Român, in 
pofida condițiilor, atlt de grele ale 
ilegalității în care acl'vâ, a che
mat clasa muncitoare, întreg poporul 
roraăn să se ridice in apărarea Re
publicii Spaniole. „Convarațl adu
nări, înltingiiri și demonstrații de 
stradă contra ajutorului doi do fas
cismul german, 
italian șl portu
ghez contrarevo
luției spaniole.' 
Ștringrețl bani 
pentru ajutorarea 
poporului spaniol. 
Votați mollunl de 
ffimpatle, trimiteți 
telegrame de so
lidaritate eroicu
lui popor spaniol. 
Faceți un zid de 
fier In 
porului 
— .se 
tr-unul 
august ID3.fi.

Din inițiativa comuniștilor, In 
numeroase orașe alo țări! s-au creat 
comitete pentru ajutorarea republica
nilor spanioli, au fost organizata de
monstrații șl întruniri de protest îm
potriva intervenției Germaniei na
ziste șl Italiei fasciste, s-nu colectat 
fonduri, alimente șl medicament® 
pentru luptătorii republicani.- Peste 
5W) de patriot! și antifasciști romani, 
înfruntînd nenumăratele piedici, 
obstrucții, hărțuieli șl prtmeldll, că
lătorind clandestin prin țările Eu
ropei $1 truveralnd po ascuns Piri- 
neli, fi-au înrolat în brigăzile in
ternaționale cu convingerea că — 
așa cum se arăta Intr-un ma
nifest al voluntarilor români —- 
„pe cimpuriie de luplă ale Spxnlel nu 
Rc hotărăște numai soarta poporului 
Kpanîol... Voluntarii români care luptă 
ln rînduriie armatei populare spa
niole, în unitățile românești din rân
durile brigăzilor internaționale, iupiă 
pentru libertate, pentru pace șl Inde
pendenta poporului nostru”.

însuflețiți de credința ln idealurile 
nobile alo libertății și democrației, 
de ură împotriva fascismului, volun
tarii romani nu săvirșlt minunate 
fapte de eroism pa fronturile 
luptă iberice. Mulți dintre el au 
rut In această uriașă Încleștare 
premul sacrificiu ; printre aceștia s-a 
numărat șl comunistul Constantin 
Burcă, muncitor ceferist

Nu împlinise Încă 23 de ani. Năs
cut ta 12 aprilie 1912, ca al șaselea 
copil in familia, unui ceferist, o foșt 
întfl elev meserta® șl apoi lucrător 
la atelierele C-F.R. Pașcani. în acest 
centru muncitoresc cu vechi tradiții 
revoluționare. Constantin Burcă a 
găsit ln mod firesc, Încă din anii u- 
cenlclel, calea spre mișcarea comu
nistă de tineret, In rindurile căreia
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s-n Integrat ln 1930. Era perioada 
unul puternic avlnt revoluționar al 
clasei noastre muncitoare, ln viitoa
rea acțiunilor greviste, a Întrunirilor 
muncitorești, a monltestațlllor și mi
tingurilor de stradă din anii 1930— 
1033, lînărul Burcă! Isl dezvoltă con
știința revoluționară, înțelege că lo
cul oâu este In rindurile comuniști
lor care se aflau pretutindeni in 
fruntea celor mal combative acțiuni 
muncitorești. în februarie 1934 a fost 
primit in rindurile partidului comu
nist, iar câteva luni mal tlrzlu a fost 
ales in comitetul sindicalului C.F.R. 
I’așcani ; era o recunoaștere a dlrze- 
nlel, a ba egaț ici șl maturității sale 
politice. A fost încorporat in a- 
celnșl an. După efectuorea stagiului 
militar a lucrat in Atelierele C.F.R. 
Nlrolina, plnă In toamna anuiui 1938.

în acea perioadă de puternice bă
tălii de clasă, clnd' comuniștii desfă
șurau o largă acțiune de mobilizare 
a clasei muncitoare, a întregului po
por pentru a bara ascensiunea fas
cismului ta putere, știrile despre Iz

bucnirea rebeli
unii fasciste din 
Spania, chemările 
partidului comu
nist ln solidaritate 
cu lupta forțelor 
democrarice spa
niole au găsit un 
puternic ecou In 
conștiința tânăru
lui ceferist. A fost 
printre primii vo
luntari români in 
Spania. '(■-

„.A sosit In no
iembrie 1838 in 

orașul Albacete, unde bo afla centrul 
de Instrucție ol voluntarilor din brigă
zile internaționale. După mirt timp, 
batalionul 9, în care sublocotenentul 
Burcă avea comanda unul pluton de 
mitraliere, e fost trimis pe front la 
Andujar, unde fasciștii dczlănțulseră 
un puternic atac proOttnd do superio
ritatea lor In armament. Derulat, 
ca urmare 0 unei informații false, 
batalionul a fost încercuit.' Singura 
salvare râmlnea retragerea In cursiil 
nopții spre pădurile din Montoro, o- 
perațle dificilă, po caro urma fă o 
asigure un grup de 4 mitraliere al 
ciirui comandant era ofițerul romftn. 
în așteptarea Intunericidul s-a în
cing o luptă Inegală. După căderea 
nopții batalionul încearcă sa &o re
plieze. Cel mai mulțl voluntari Insă, 
printre care șl comunistul Constan
tin Burcă, care au acoperit retrage
rea tovarășilor tor. aveau gfl piară 
ln Supta purtată pe ' malurile 
GuadalquivJrulul în noaptea de 
23 decembrie 1938 — InsertInd u- 
sc printre primii martiri căzuți 
din rindurile voluntarilor strălnL

Exemplul vieții șl jertfei eroice a 
fol Constantin Burcă, a ntltor altor 
mlUtanțl comuniști ilustrează peste 
decenii Împletirea firească dintre pa
triotism șl Internaționalism, proprie 
întregii activități a Partidului Comu
nist Român, profunzimea relațiilor 
de solidaritate dintre partidul nos
tru șl comuniștii spanioli. în spiri
tul tradițiilor nobile ate Internațio
nalismului proletar educă partidul 
nostru oiimeni! muncii, tineretul, 
întregul popor, cțilțlvlnd cu coneee- 
vdnfă aJnștllnța unității indisolubila 
a sarcinilor naționale șl internațio
nale ale consrractorijor Boclalls- 
mului.

60 DE ANI
DE LA NAȘTEREA LUI
CONSTANTIN BURCĂ

Jurai po- 
spaniol !” 

arăta in
dia manifestele P.C.R. din
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Pnnlre noile construcții de la Bails Felix se numârS și unitâ|ile modeme ale Trustului do alimentație publicâ Oradea 
r

muncă suplimentară” — care nu afec
tează sarcina de productivitate a 
muncii — încadrarea personalului 
tehnic și a muncitorilor caro, din 
tîmp. să poată începe elaborarea, de 
tehnologii șl fluxuri de fabricație, să- 
preia mașinile montate; pentru ca !n 
momentul dării ln exploatare a noi
lor capacități sâ nu so înregistreze 
Indiei dq utilizare scăzuț.l, rezultate 
economice -sub posibilități.

în primul trimestru am Intîmpinat 
o serie de greutăți șl pa linie de a- 

„< u„t.v sxuku provizlonare. Fără'a Intra in amS-
pat inîătarn numai nunte, vrem doar să precizăm că. în

fon- eforturile noastre pentru îndeplinirea

UZINA

„ELECȚROPUTERE"

DIN CRAIOVA

(Urmare din png. I)

81 n”. Directorii 91 Inginerii șefi s-au 
deplasat la diverși furnizori, depla
sări care s-au soldat, In bună parte

realizarea acestui autoiransformator 
în trimestrul I a.c. La ’el s-au pe
trecut lucrurile șl cu alte materiale. 
Nu mal vorbim că anumita insta
lații do măsurat temperaturi pentru 
transformatoare, care treblitau livra
te In primul trimestru, nu tănt co
mandate. după cite știm, nld plnă în 
prezent Situația nu mai poate fi to
lerată. în ce ne privește, noi sîniem 
pregătiți să facem orice eforturi pen
tru a realiza planul, a recupera res
tanțele șl a Îndeplini Integral șl an
gajamentele asumate in Întrecerea 
socialistă.

— în cadrul unei plenare a Comi-

dulul de timp disponibil al acestora, 
în acest tens nc preocupă asigurarea 
forței de muncă bine pregătite. Poate 
ar fi p.ecetîar să w analizeze ta nive
lul organelor centrale problema (ca 
a fost discutați" ln colegiul M.I'.C.M,.) 
scoaterii ucenicilor din anul trei aJ 
școlilor profesionale din efectivul 
forței de muncă al întreprinderilor, 
intruclt aceștia nu numai că reali-, 
zenză productivități scăzute, dar re
glementările In vigoare nu permit 
nfel folosirea lor In toate -schimbu
rile. în acest fel, unitățile șl-ar aco
peri mal bine necesitățile ■ din cele 
trei schimburi, fără să depășească 
forța de muncă planificată.

Da asemenea ar fi necesar ca pen
tru obiectivele noi ce vor ti puse in 
funcțiune Intr-o etapă apropiată să 
se aprobe; ta capitolul „forța ds

- ■ '.l

Foto : M. Andreescn

tcn- 
me-

planului, ar trebui să fim sprijiniți 
mal mult do uzinele care produc mo
toare electrice, respectiv cele din 
Craiova, Pitești șl București ; redac
toarele de viteză dc ta „Neplun*' 
Cimplna ar trebui livrate în mal bnne 
rondlili declt pinâ acum, ta fel șl 
materialele electrice dc Joasă 
sione, sculele și plăcuțele din 
tal dur ș.3.

Desigur, problemele activității e- 
conomlce slnt mult trial numeroase 
și complexe, dar avem certitudinea 
că. trăgînd învățăminte din n-ealun- 
surile pe care lo-am avut In trimes
trul I. organlzind mal bina produc
ția, vom reuși să obținem ln lunile 
trimestrului II rezultate tot mal 
bune, in așa fel îneit prevederile 
planului Bă fie îndeplinite riguros.

in mod pozitiv. Nu același a fost re
zultatul In cazul F.C.M.E. București, 
unde a fost chiar directorul general 
al grupului, căruia I s-au 
multe, dar care plnă la urmă 
aluni au rămas.

Lipsa unor materiale din 
ore si ea „Istoria* sa. 
viciul import-export al uzinei sa 
justifică- cu faptul că a de
pus fișele tehnice do materiale din 
import In termenul legal. De pildă, 
fișa tehnică pentru procurarea unui 
comutator la autotransformatorul de 
400 MVA a fost depusă in luna au
gust 1971, oferta de import a fost a- 
vlzatâ In aceeași lună, dar comanda, 
de către „Mnșlnlmport* a fost făcută 
abia In luna februarie 1972, cu ier- 
men de livrare In aprilie 1972, in 
timp ce planul dc producție prevedea

promis 
proml-

import
Ser-

totului județean de partid Dolj, to
varășul Mihai Llcuiescu, directorul 
general al grupului, și-a luat anga
jamentul că sa va realiza peste pian, 
în acest an. o producție globală do 
peste fo milioane lei, se vor da peste 
prevederile planului o locomotivă e- 
lectrlcă de 5 190 IsW, 100 MVA trans
formatoare do forță, 4t MW motoare 
electrice, aparataj electric In valoare 
de 28 milioane lei. Or. deșpre în
deplinirea acestor angajamente deo
camdată nu poate fi vorba Ce în
vățăminte se desprind din activita
tea de pînă acum șl ce măsuri tre
buie întreprinse pentru realizarea 
Integrală a planului și angaiamente- 
lor ?

— Mol intll. organele de specialita
te ale grupului, respectiv serviciile de 
aprovizionare, trebuie să urmărească

îndeaproape felul în caro se reali
zează contractările ta materialele 
restante, să sesizeze ta timp eventua
lele periurbațll care survin și să ac
ționeze operativ. Deci, nu trebuie sa 
Lta mulțumească eu niște hirtli șl să 
lase la vota înllmplăril derulare^ re
lațiilor contractuale. Este necesar ca, 
ta toate nivelurile și serviciile uzinei, 
ale grupului, factorii de conducere 
să simtă răspunderea postului pe 
care-l ocupă, să-șl îndeplinească sar
cinile in raport cu fnncțta pe care 
o au.

Spre afirșllul trimestrului I, după 
crlticllo aspre, dar juste, făcute de 
ziarul ,3Seinleta“, a avut loc o ana
liză ta caro au luat parte tovarășii 
Constantin Bflbălâu, prim-secretar ol 
Comitetului județean Dolj al P.C.R., 
șl Ion Avram, ministrul Industriei 
construcțiilor de mașini. Cu acest 
prilej nu fost date asigurări că, în 
scurt timp, situația aprovizionării 
tehnlco-materlale se va reglementa. 
Este adevărat, a trecut o perioadă 
relativ scurtă de la această analiză. 
Colectivele de Întreprinderi din ca
drul grupului au înțeles să depună 
eforturi suplimentare pentru a În
drepta situația ; căutăm să Îmbună
tățim, ln continuare, munca la ser
viciile de aprovizionare, să folosim 
rit mal din plin mașinile și oșregatele 
.cu care alntem dotați. în co pri
vește, Insă, motlul cum unele Între
prinderi furnizoare Ișl Îndeplinesc 
obligațiile contractuale — șl mă re
fer. îndeosebi, ta F.C.M.E. București 
— nu se observă revirimentul aș
teptat de noL De aceea, consider că 
forul nostru de resort, Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
trebuie sâ acționeze energie în aceas
ta direcție, pentru ca măsurile orga
nizatorice luate ta locurile de pro
ducție. eforturile muncitorilor noștri 
să fie însoțite de o bună aprovizio
nare cu materiale, să den roadele 
scontata ln cel mal scurt timp.
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SCINTEIA — joi 13 aprilie 1972

aZ Partidului Comunist Român, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu continuă să sosească

NEVOIA DE A ÎNCHEIA CAMPANIA CIT MÂI REPEDE IMPUNE PARTICIPARE MASIVA 
RITM SUSȚINUT, OPERATIVITATE, LUCRĂRI DE CEA MAI BUNA CALITATE
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COMITETUL EXECUTIV AL 
UNIUNII NAȚIONALE A COO
PERATIVELOR AGRICOLE DE 
PRODUCȚIE • Milioanele de 
ranj cooperatori caro, alături 
întregul .popor, au urmărit cu 
interes vizita dumneavoastră 
Africa, tși manifestă șl cu această 
ocazie sentimentele de adînco re
cunoștință, de înalta prețuire ?! ad
mirație pe care vi le poartă, dum
neavoastră. conducător încercat al 
partidului șl statului, exponenl fidel 
al Idealurilor da libertate, pace șl 
progres soclaL

Ne exprimăm tacă o dată adeziur 
nea totală la politica Internă șl ex
ternă, marxEst-lenlnlsta. a partldu- 

'ijul șl statului nostru, politică pă
trunsă de adtac patriotism șl de in
ternaționalism proletar activ.

COMITETUL NAȚIONAL 
PENTRU APÂRAREA PĂCII 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA : In cuvintârUe rostita 
de dumneavoastră — exponent fi
del al idealurilor națiunii noastre, 
militant neobosit pentru dezvoltarea 
relațiilor între toate țările lumii — 
precum șl In documentele semnate, 
vedem expresia glodurilor șl nă
zuințelor noastre de pace șl priete
nie, de colaborare șl sprijin față do 
popoarele africane care lupta pen
tru întărirea Independenței națio
nale, împotriva colonialismului șl 
neocolonlaltamulul, pentru pace.

CONSILIUL NAȚIONAL AL 
SOCIETĂȚII DE CRUCE R0- 
Ș[g . Căldura și entuziasmul cu 
car© ați fost Intlmplnat pretutindeni 
exprimă In modul cel mal elocvent 
prestigiul de eare se bucură ta Iunie 
România socialistă, dumneavoastră 
personal, fiu credincios al poporului, 
exemplu de militant înflăcărat pen- 
țru făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, pentru prospe- 
rl ta tea șl fericirea națiunii noastre, 
pentru promovarea Ideilor de înțe
legere șl cooperare internațională, 
pentru pace și progres social.

COMITETUL UNIUNII ZIA
RIȘTILOR DIN REPUBLICA 
SOCIALISTA ROMÂNIA : 
votațl trup și suflet cauzei partidu
lui șl poporalul, ziariștii din Româ
nia. ©xprimlnd deplina tor satlafac- 
ț’o și aprobare față de rezultatele 
vizitei dumneavoastră ta out țări 
ale Africii noi. țin să sta încredin
țeze. iubite tovarășe secretar gene- ■ 
ral, că vor milita șl mal departe, 
activ ș! convingător, pentru afir
marea politicii partidului șl stalului 
nostru. dc pace șl colaborare taier- 
natlonală. pentru stimularea ener
giilor creatoare de lte întreg cu
prinsul țării ta vederea realizării 
mărețului program. — adoptat de 
Congresul al X-ica ol P.C.R. — de 
edificare a României socialisto 
multilateral dezvoltate.
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Stelfan SAVIN 
corespondentul „Sdntoii*

la 
In

să urmărească stadiul 
a culturilor pentru a 
urgente de completare 
combatere n dăunăto- 

unnă problemă

I. HOREA 
pensionar

MlfnSTERUL COMERȚU
LUI EXTERIOR: Ne angajăm In 
fața conducerii do partid șî dc stat, 
a dumneavoastră personal Iubito to-

Slăn.lc-Moldova., 6 aprilie 1972.
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MINISTERUL INDUSTRIEI 
.................  Aj METALURGICE : vfi
CONSILIUL NAȚIONAL AL fHn ndlncui Snlmțl bucuria, satlsfac- 

ORGANIZAȚIEI PIONIERI
LOR: Dlnd glas sentimentelor do 
admirație șl recunoștință a celor 
două "milioane de purtători ai crava
telor purpurii cu tricolor, alo coman
danți lor-tnslructorl sl cadrelor caro 
muncesc cu pionierii, ne exprimăm 
deplina adeziune șl aprobare pentru 
rezultatele vizitei dumneavoastră, 
conducătorul nostru iubit, în Africa, 
șl vă încredințăm de hotflrirea cu 
care vom urma ș! ta viitor politica 
partidului de promovare a prieteniei 
șl înțelegerii*.tatre portare, a cauzei 
socialismului și păcii ln întreaga 
lume.

LA UZINA DE ALUMINIU LA FABRICA DE RULMENȚI BÎRLAD

SLATINA

MOI TIPURI DE ALIAJE
SLATINA (Corespondentul 

„SdntcIJ", E. Hon fi). —A luminiș
ul slăUnenJ Înregistrează și In a- 
cest . prim trimestru al celui 
do-til doilea un al actualului 
cincinal succese remarcabile. 
Astfel, colectivul de muncitori. 
Ingineri și tehnicieni al Uzinei 
de aluminiu Slatina a produs 
peste plan însemnate cantități 
de aluminiu și alluje din alu
miniu.

— Una din preocupările de 
bază ale colectivului nostru — 
ne spune tovarășul Lucian Ce
re?. unul dintre taglneril-șefi ol 
uzinei — este îndreptată spre 
crearea de noi tipuri de aliate 
din aluminiu, cu caracteristici 
superioare. în acest an am pro
dus ptaă acum 3 noi tipuri de 
aliaje care se folosesc in malo- 
ritate In Industria construc
toare de mașini. îndeosebi pen
tru autoturismele „Dacia".

în nfa-6 de aliaje lingouri, 
s-au creat șl aliaje sub formă 
de slrmfi ca. de exemplu. „Al- 
coro“. cu rezistență mecanică 
sporită, găstadu-sl o lamă utili
zare In electrotehnică. pentru 
conductori electrici. Numărul 
aliajelor de la cunoscuta uzină 
slătineonă a ajuns plnă acum 
la 33. 

vară re Nicolae Ceaușescu, că or
ganizația noastră de partid, toți 
lucrătorii din Ministerul Comerțului 
Exterior vor munci cu devotament 
și dăruire pentru realizarea sarcini
lor de comerț exterior, pentru a ne 
aduce In acest (el contribuția la rea
lizarea mărețului program de dez
voltare trasat de col de ol X-lea 
Congres aJ Partidului Comunist Ro
mân. precum șl la traducerea ta 
viață a acțiunilor Inițiata cu ocazia 
vizitei po continentul african.

Publicăm maî Jos o emoțlonaniă scrisoare, dintre nenumăratele tele
grame și scrisori primite în aceste zile de tovarășul Nicolae Ceausescu,

Mult stimate tovarășe Președinte,
Astăzi, la înapoierea de pe continentul african, permiteți-mi 

a vă transmite :

Admirator neobosit al muncii ce depuneți,
Poporu-ntreg urează, azi, ca sănătos s-ajungeți.
La capătul drumului care, clndva, era ața spinos,
Iar dumneavoastră l-ați schimbat ca-n film cu colorit frumos
Voind ca fora ce-o conduceți, cu vot dc la popor,
S-ajungă floarea florilor și dragă tuturor
Acelor care-n viața lor au suferit robia
SI n-au fost buni decit la plug șl s-apere moșia 
Nu pentru ci, cl pentru acei ea alta nu știau 
Dacii să siringă ban la ban și s-albă ce doreau.

Ca cetățean al Republicii Socialiste România, conțtlent dc im
portanța și rolul jucat de delegația condusă dc dumneavoastră pe 
arena internațională, prin trizitarea continentului african, vă rog să 
primiți aceste urări, ca un salut fierbinte din clocotul Inimii melc, 
caro clndca șl-a ingînat bătăile cu unduirile Oltului.

O fac aceasta ca o îndatorire de onoare, ce simt față de condu
cerea de partid șl de stat, pentru ajutorul neprecupețit ce. mi s-a 
dat, mie ca și tuturor, ca, din pulberea cîmpiei și sărăcia mizeră 
in care m-am născut, să mă ridic atît cu. cit șl copiii mal. pe un 
pisc mal luminos al bunăstării șl cicilizațioL

Sortit a fost ca dumneavoastră, udat și legănat în 
a Oltului, să căleați pe drumuri vestite, prin țările 
Africii.

Dar. acolo unde alții au străbătut aceste drumuri 
fapte războinice, in fruntea unor puternice armate, dumneavoastră 
ați mers eu alte sentimente, ați ținut să arătați că vechile vremuri 
au apus, eă zidirile progresului se pot face pe calc pașnică, bazată 
pe egalitate și fraternitate intre toate popoarele lumii.

Primirea ce vi s-a făcut peste tot arată, mai mult ca orlcind, că 
toate popoarele lumii sint dornice dc pace și prietenie trainică, între 
toți locuitorii globului terestru, dorință-făclie pa care cu cinste și 
demnitate ățCpurtât-o ?l o rpurtați ca președinte al Consiliului de; 
Stat al unei tinere republici socialiste șl ca secretar general al. 
Partidului Comunist Romăn.

îmi cer îngăduința de a vă adresa, de ps meleagurile moldovene, 
urarea de „Bun venit, soli ai păcii și prieteniei intre popoare".

„Trăiască Republica Socialistă Romănia, împreună cu forța sa 
conducătoare. Partidul Comunist Român .

î
I

’fa și in același timp deplina adeziune 
pentru rezultatele acestei vizite, isto
rice. Avem convingerea profundă că 
aceasta reprezinte un remarcabil suc
ces al politicii externe a României 
socialiste, o contribuție însemnata !a 
consolidarea sl afirmarea viguroasă a 
prieteniei șl soilidaritatll Inlernatlona- 
tasie.

MINISTERUL ENERGIEI E- 
LECTRICE : No, angajăm ca ta ca-, 
drul acțiunilor de colaborare șl coo
perare ta domeniul energetic, ca re
zultat al convențiilor și acordurilor 
încheiate cu ocazia vizitei dumnea
voastră, să desfășurăm o activitate 
ta un nivel car© să contribuie la 
confirmarea prestigiului țârii noastre 
pe plan Internațional. ‘

de modern iz

(Corespondentul
Ian cu). — Fabrica, 

din Blrlad se 
proces continuu 

și modernizare,

VASLUI 
„SclnteU" V. 
de rulmenți 
află intr-un 
de extindere 
proces început tacă din anul 
ÎSOT. S-au dai ta folosință alcL 
ta ultimele O luni, o 
hală pentru secția de 
rie, o linie automată 
jure, o secție pentru 
metalice, un atelier pentru nuio- 
utJJare. De asemenea, s-au în
locuit o serie de agregate, ma
șini și utilaje. Recent ta ate
lierul de tratament termic al 
secție! de strungărie a Intrat 
ta probe tehnologice cel dc-al 
treilea agregat de ofilire cu 
atmosferă controlata. în alto 
secții s-au introdus hol tipuri 
de strunguri cu comnndă-nro-

modernă 
strungă- 
de for- J 
coliviile

MINISTERUL INDUSTRIEI
UȘOARE • Activitatea 
voastră, militant neobosit J_ ... 
bit al poporuluL pusă ta slujba ta 
fiorirll patriei noastre 
contribuie la creșterea
Internațional al României, la întări
rea soUdaritațil cu lupta popoarelor 
africane pentru suveranitatea ș| tn- 
depejndența lor națională.

!

unda argintie 
continentului

cu gîndurl și

MINISTERUL COMERȚU
LUI INTERIOR •..
voastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ta țările continentului 
african constituie un îndemn pentru 
a ne perfecționa neîntrerupt activi
tatea ta vederea îndeplinirii cu răs
pundere a hotărtailor Congresului al 
X-lea aJ P.C.R. însuflețiți, de e- 
xemplul dumneavoastră, cel mai bun 
fiu al poporului român, vă asigurăm 
că vom munci fără preget, cu abne
gație comunistă; In vederea îndepli
nirii tuturor sarcinilor șl îndeosebi a 
indicațiilor pe care ni le-ați dat cu 
ocazia recentei vizita 'prin piețele și 
zonele comerciale din Capitală.

MINISTERUL TRANSPOR
TURILOR Șl- TELECOMUNI
CAȚIILOR: Dăm o înaltă apreciere 
rezultatelor obținute ln această vi
zi tă și rintem mindri efi mesajul do 

.pace șl prietenie al poporului român, 
de colaborare șl înțelegere cu toate

gram, mașini de rectificat cio
cane de forjat automate.

— Ca urmare a extinderii 
spațiului productiv, a reutUării 
ți amplasării; maț judicioase a 
mașinilor șl utilajelor, planul 
anual de producție a rulmenți
lor o crescuți la 4 milioane — 
ne spune tovarășul Mircea Sl-
movlci. directorul unltăUL Vă 
rog să rețineți faptul câ ta si
co lași timp -; cu desfășurarea 
procesului de modernizare, co
lectivul unității noastre și-a 
îndeplinit șl depășit planul Ia 
producția de rulmenți, activita
tea de producție neinreglstrind 
nici o întrerupere. A crescut de 
asemenea, calitatea rulmenților 
realizați de noi. astfel că nu
mărul beneficiarilor n sporit 
de ia an ia ah. produsele noas
tre fiind solicitate azi in peste 
40 de țări ale iumlL 

țările, purtat de dumneavoastră, Iu
bite tovarășe Ceaușescu, de-a lungul 
continentului african, exprimă glo
durile noastre, politica Ințelea'plă, 
constructivă a partidului șl statului. 
Inajțiiî prestigiu Internațional de 
caro ee bucură România socialistă.

COMITETUL DE STAT PEN
TRU ECONOMIA Șl ADMINIS
TRAȚIA LOCALĂ : Vizita dum
neavoastră, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, strălucit mesager al idea
lurilor de pace șl colaborare alo po
porului român, pune încă o data In 
evidență juatețea poiltldi marxlst-le- 
ninlste a partidului șl statului nos
tru de colaborare strlnsă cu toate po
poarele care lupta pentru eliberare 
națională șl consolidarea suveranității 
și a independenței lor naționale.

MINISTERUL AGRICUL
TURII, INDUSTRIEI ALIMEN
TARE Șl APELOR
tarile Africii constituie un model dc 
manifestare a IntematlonajlsmuluJ 
conitecvent al partidului sl stalului 
nostru. Ne exprimăm deplina ade
ziune la rezultatele el si. totodata. 
înalta apreciere fatS'de contribuția 
rodnică adusă de dumneavoastră per
sonal, labile tovarășe Ceaușescu. la 
6uccefiuj vIzlteL

MINISTERUL MUNCII : Es- 
primtad deplina noastră aprobare 
fală de rezultatele deosebite tde a- 
cestef misiuni de pace șl colaborare 
internațională pe care all Indepil- 
nil-oj slntcm convinși că aceasta 
corespunde pe deplin nu numai In
tereselor și năzuințelor poporului 
român, cl șl celor ale popoarelor ță
rilor vizitate, cauzei generale a 
păcii șl progresului în întreaga lume.

<S-aa mal primit telegrame din 
partea : comitetelor municipale ale 
P.C.Il. din Brașov. Buzău. Con
stanța, Deva, Otlorhclul Secuiesc. O- 
ratlea. Petroșani, Reșița ; a comite
telor orășenești de partid ți comite
telor executive ale consiliilor popu
lare din Caramelțeș. Curtea de 
Argeș, Miercurea Ciur, Orjora. O- 
Jcîui Roșu, Sf. Ghsorghe ; comite
tului comunal dc partid T,udor Vla- 
dimjrescu,; județul Brdiia ; Comite
tului, județean al U.Ț.C, Garf Co
mitetului județean ai femeilor Bra
șov. De asemenea — din partea u- 
nor mari întreprinderi din Capitală 
sf provincie, ca : urina ,f23 August", 
uzinele „Republica". „Timpuri noi“, 
„întreprinderea Optică Română". 
„Filatura Românească de Bumbac", 
Centrala si uzina mecanică de mate
rial rulant ..Grlvlța roșie". Centrala 
induitriei sticlei si ceramicii fine, 
Centrala industrială :.de • medica- - 
mente șl coloranți, urina „Semănă
toarea". urina .^lutoburu!". Institu
tul pentru proiectare tehnologică 
de laminoare, Combinatul dc ex- . 
ploatare și industriaUrare a lemnu
lui din Tg. Jiu, uzina „înfrățirea" 
Oradea, întreprinderea metalurgică 
Durău, Exploatarea minieră din Bor- 
ja. precum si de la: Banca Națio
nală a României, Banca Română 
Comerț Exterior. întreprinderea 
comerț exterior „IdâiaUmport". 
sosit telegrame de Ia instituții 
ihvătâmînt ți cultură : Institutul 

.medicină ți farmacie București, In
stitutul agronomic „Nicolae Băl- 
eescut. Institutul politehnic „Gh. 
Gh'eofghlu-Dei"i Institutul de cerce
tări pentru mecanizarea agriculturii. 
Universitatea din Brajou. De aseme
nea, din partea Comandamentului 
trupelor de securitate, Direcției me
dicale din Ministerul Forțelor Ar
mate, Consiliului militar al Co
mandamentului pompierilor. Direc
ției generale a înzestrării din M.FJ1. 
ți a numeroase unități militare.

In |ode|nl Teleorman 
lucrurile de preqfillre a 
terenului și insamînlarea 
porumbului sini avansa
te. în cooperativele agri
cole. din suprafața de 
120117 ha prev&zutâ a 
se cultiva cu porumb s-au 
însâminlat plnă miercuri 
seara circa 75 000 ba. 
Se apreciază efl, lu- 
crlndu-se cu viteza reali
zată în aceste zile, de 
10—12 mii hectare, plnă 
la începutul sâptâminll 
viitoare se va încbela tn- 
sămînțarea porumbului 
în cooperativele agricole.

Luni. Intr-o scurta ședință de In
formare. biroul Comitetului jude
țean de partid Teleorman a anali
zat ce trebuie întreprins, in conti
nuare, in vederea grăbirii insămln- 
țărli porumbului. Cu acest orile! 
imputerniciții jm zone.S.M.A au pre
zentat informări asupra problemelor 
deosebite pe care kj ridică actuala 
campanie agricolă. Unii au afirmat 
că nu ar exista probleme deosebite. 
Și totuși ele exlslâ. Se vorbea in 
ședință de necesitatea imperioasă a 
terminării semănatului în această 
SăptOmlnQ. ceea ce presupune ta 
primul rlnd folosirea eficienta, la în
treaga capacitate,, a tuturor tractoa- 

ș| mașinilor. ..Stat probleme ta 
această direcție a întrebat primul 
secretar. Tăcerea poate fi considera
ta un răspuns: „Nu. toate merg bine".

Numai că în teren. în aceeași zl, 
la secția de mecanizare de Ia coo- 
rratlvâ agricolă Vcevoda am gfts't 

tractoare cu oameni cu tot trato 
„pe dreapta" pentru că „nu am avut 
unde le folosi", rto spune șeful de 
secție. M. Dragomlr. La orele 18 In 
curtea secției do mecanizare de la 
cooperativa ngricolâ „7 Noiembrie" 
din .Vllșoam nu început să sosească 
tractoarele, unele cu semăitaibrile 
după ele. altele, după co și-au aban
donat ta clmp discurile șl grapele. 
„Am început ramănatul la ora 7.30 
și am terminat sămfnța. ne spune 
mecanizatorul Ancu Stoica, de ta 
forma nr. 2. Dar. oricum, tot am fi 
plecat dta dmp pentru că slntem 
chemați .la o ședință ta comuna 
Piatra". lata, așadar, cum cel nuțsn 
trei ore buna de lucru au fost iro
site. La S.M.A. Piatra. directorul 
stațiunii, ing. Ion Pirvu. ne spunea 
că a început semănatul porumbului 
pe 3 aprilie șl că de atunci au , reu
șit să tasămtațeze numai 333 ha din 
cele 2 411 cil au In olan coooerail- 
veie agricole deservite. Ascultăm si 
explicația ritmului lent In care re 
desfășoară semănatul porumbului, 
„într-o ședință la comitetul comu
nal da partid de la începutul cam
paniei de Insămlnțare a porumbu
lui. tov. Marin Nlslpașu, prim-vlce- 
președlnte al consiliului popular 
județean, a indicat eă semănăm nu
mai cu viteza I mărita. Astfel că 
In Ioc de 20—21 ha pe -zi pe flecare 
semănătoare realizăm doar 12^—13
ha“. Inexplicabil, totuși, cum nici o 
astfel de indicație dăinuie de o săp- 
tămînâ. pînd In nici o alta stațiune 
de mecanizare din județ. în nld o 
taîreprindere agricolă de r -t nu «e 
lucrează cu o viteză așa de mică.

în aceeași ședință s-a atras aten
ția ca în tonte unitățile să se con
stituie și să acționeze echipe de aver
tizare care 
de dezvoltare 
ee lua măsuri 
a golurilor șl 
rilor. Această 

®e află ta atenția celor șase centre 
■de protecția plantelor din județ, caro 
trebuie anunțate de îndată ce apar 
primele semne, ale atacului de 
dăunători ; substanțele Insecticide 
nu pol fi repartizate unităților do
cil după ce un reprezentant ni cen
trului de proiecție a plantelor se 
deplasează la fața locului si con
stată existenta dăunătorilor. Nu 
avem nimic împotriva acestei fe
male. numai că dăunătorii, in acest 
caz rfltîșoarn. nu prea țin seama 
do scheme și formule. La coopera
tiva agricolă din Vlișonra. intr-o 
mare tarla cu floareo-soareiul răsă
rită. am găsit un atac masiv de 
dăunători. Dar, ta curtea secției 
do mecanizare mașina de împrăștiat 
Insecticide era tacă nefolosită. Za
darnic l-am căutat pe Inginerul 
St. Apăvăloaie. președintele coope
rativei. atlt ta comună, cit și pe 
cîmp. „în clmp nu n fost nici .azi. 
nici Ieri", ne spunea unul dintre 
mecanizatori. Unde umblă oare In
ginerul care are sarcina, așa 
cum se apunea In ședința de 
luni dimineața, ./ă eleă cu ochit 
pe cultură, ta dmp. eă urmă
rească îndeaproape activitatea sf eă 
intervină urgent In toile proble
mele care go Ivesc po parcursul lu
crărilor".

Așadar, «o seamănă Intens 
nimbul, iar mazărea. Inul si 
se dezvoltă normal. In 
unități a început prfișitul 
(soarelui. Pe zl ce trece 

po- 
afecla 
unele 
floril- 
lucră-

rlie agricole se aglomerează, pre
zența în clmp a specialiștilor, a ac
tiviștilor de partid șl de stat care 
stat repartizați po zone S.M.A.. este 
tot mal necesară. Măsura întreprin
să de comitelui județean do oar! Id 
de a se suprimă orice fel do ședință 
este binevenită. Dar. Indicația ar 
trebui să Hc cunoscută jos. ta uni
tăți. șl șă fie respectată.

Alexandra BRAD
corespondentul „Sclnleii"

Ol ARGEȘ

UNII DIN ZORI

PE ClMP, ALȚII DIN

ZORI ÎN ȘEDINȚE

Pe ogoarele |ucle|ulul 
Argeș în toate unltâtlle se 
află concentrate, la IncTâ- 
rlle de sezon, puternice 
forje mecanice șl manua
le. Cum e firesc, priorita
te se acordă acum Însă- 
minlărli porumbului, lu
crare ai cărei ritm este în 
creștere de la o zi la alta. 
Plnă Ia 10 aprilie pe an
samblul ludefuiul s-au 
realizat peste 33 Ia sulă 
din suprafețele prevăzute 
a se însămlnia în coope
rativele agricole, înreuls- 
trîndu-se o viteză zilnică 
cu ăOO hectare superioară 
celei planificate. „în cele 
mal multe locuri, spune 
inginerul Emit Teodores- 
cu, directorul direcției a- 
gricole, se iac lucrări de 
bună calitate, pe de o 
parte datorită prezenței 
în cîmp a specialiștilor 
șl, pe de alta, răspunderii 
cu care îșl fac datoria 
harnicii mecanizatori*.

în teren, primul popas 11 facem în 
raza consiliului tatercooperolist Teta. 
Inginerul șef. Nil Văcoru, ne infor
mează efl plnă marii seara alei se 
lnsfimlnțase cu porumb circa 50 
suta din sunrafală. nrmlnd ca 
jurul datei do 15 aprilie să se încheie 
această lucrare. Fruntașă se află 
cooperativa din Teiu. unde brigada 
de mecanizatori, condusă de Nicolae 
Stan, a insămlnțat peste 700 hectar© 
cu porumb dta cele 1 (MO planificate, 
în seara zilei do marți, II aprilie, 
tractoristul Soare Mlncă șl aițl clțiva 
colegi de.-ai eă! au terminat 
do lucrat suprafețe!© Încredin
țate lor. Tov. Dumitru Miilea, 
secretanji comitatului de partid, șl 
Marin Duminică, președintele coope
rativei. prezențl In permanență 
în mijlocul tractoriștilor, i-au dirijat 
operativ p© fruntași la alte lucrări. 
Muncă spornică șl de calitate se face 
șl P© ogoarele cooperatorilor din 
Gllganu. Inginerul Ion Mărar, reîn
tors anul trecut de fa facultate ln 
comuna natală, esle nedezllplt acum 
do mecanizatori șl cooperatori. îm
părtășind cu el. din zori pînă Urata, 
bucuriile unei datorii împlinite.

Cum ajută primăria Insămlnțări- 
le 7 — iată Întrebarea adresată marți, 
11 aprilie, p© fa orele 10. primaru
lui NicoJae Slmeacu. de ta Negrnș. 
întrebarea nu-1 tatimplătoare. deoa
rece cele două cooperative agricol© 
de producție do aici sint mult răma
se in urmă ta ■semănatul porumbu
lui. Dar ta loc să mobilizeze din 
plin țoale torțele pe cimp, cel de ta 
primărie, ta frunte cu primarul. 
Inginera Nlcolin Pulu ș! aițl factori 
de conducere se mobilizaseră ta o 
ședință matinală.

Pătrundem șl ta teritoriul consiliu
lui intercooperatlst Slobozia. Pe 
cimp. ta Mozăcenl. Slobozia. Ștefan 
cel Mare se aude duduit de tractoa
re. Nld pictor insă de președinte șl

Inginer-șet de cooperativă. „Unde 
stat 7“ întrebăm în dreapta ș! ta 
stingă. „Unde să fie 7“ : mobilizați si 
ei Intr-o ședință la sediul consiliului 
intercooperntlst. intre orele 7—11.03. 
„Da. Încearcă o scuză, E. Băeanu. 
taglnerul-șef al consiliului, trebuia 
să vtaă cineva de la Județ. Dar n-a 
venit în schimb, cn să folosim fruc
tuos timpul, ne-am sfătuit Intre noi". 
Nu e de mirare do ce atunci, ta ca
drul consiliului respectiv, deși situat 
mal la sud decit cel de la Teiu. se
mănatul se află abia la început : de 
ce cooperative ca cele din Slobozia 
șl Ștefan cel Mare nu au tasămlntat 
cu porumb decit S3 hectare din 1 2f£) 
si. respectiv. 170 hectare din 900. 
în loc să controleze ta permanență 
terenul, după cum se vede, specia
liștii ișl pierd timpul in ședințe, iar 
cînd stat puși In încurcătură, aruncă 
vina pe teren că „tacă este rece".

Sa constată, deci, efi ta unele zone 
ale Argeșului, unii ee află din zori 
plnă ta seară ln lucru. In vreme ce 
alții stau In ședințe. E de da
toria organelor agricole să-1 tra
gă cu severitate la răspundere ne 
ce! ce se abat de la Indicațiile stabi
lite de biroul ludețean' de partid — 
acelea ca toate forțele din comune, 
ta frunte cu factorii de răspundere, 
să-șl mute centrul do activitate, 
nemijlocit, p® ogoare.

Gheorghe CÎRSTEA,
corespondentul „Scînieii'

CU SPOR

SE MUNCEȘTE

TULCEA

Lacra rea care mobili
zează in aceste zile prin
cipalele forțe din agricul
tura județului Tulcea esle 
semănatul porumbului. 
Date fiind condițiile spe- 
ciiice din primăvara aces
tui an, semănatul acestei 
culturi a început mai de
vreme decit în aițl oul. 
Aceasta a permis ca înce- 
pînd de la jumătatea săp- 
tăminll trecute șl pînă în 
ziua de 12 aprilie să se 
însămințeze aproape 60 
la sută din supraiața de 
35 660 hectare prevăzu
te pentru această cultură 
în cooperativele agricole.

!l

Numeroase cooperative agricole, 
printre caro cele din Duhavăt. MlhaJ 

■ Brnyu, Murighlol. Mahmudla. Enlsnla. 
0 Martie. Somova. Catalol. Turda și 
altele au încheiat sau dnt n© termi
nata cu semănatul porumbului. Dutră 
cum ne-a declarat tovarășul Victor 
Săvulescu. director adjunct al direc
ției generale pentru agricultura ju
dețului. ritmul in care tio lucrează 
dă garanția că eemănatul porumbu
lui poate fi terminat piuă la sfîr- 
silul acestei săotămlni.

Raidul întreprins in numeroase co
operative agricole din județ ne-a dat 
posibilitatea să constatăm că preo
cuparea pentru a g-emflnn porumbul 
în epoca optimă este dublată de gri
ja pentru a asigura calitatea acestei 
lucrârL La cooperativele agricole E- 
nlsala. Slmbăta. Ciucurova — ca să 
nu cităm decit dteva exemple — erau 
prezențl pe tarlalele unde se însămta- 
țeazfi porumbul președinți, ingineri, 
brigadieri, care supravegheau 
proape lucrările.

întrucît nivelul scăzut al 
Dunării permite să se semene
renurile de baltă o însemnată supra
față de porumb, specialiștii de la di
recția generală pentru agrlculiura ju
dețului au fost trimiși să controleze 
și să la măsuri pentru pregătirea co
respunzătoare a acestor păminturi.

în toate cooperativele agricole vi
zitate se respectă indicația dată ca 
pregătirea terenului să so facă ln ziua 
premergătoare semănatului sau chiar 
ln dimineața zilei In care se Insămin- 
țeazfi porumbul. Lucrările se fac cu 
cultivatorul In agregat cu grapa re
glabilă. fără a depăși adlnclrnea de 
semănat, scopul fiind de a nu re 
pierde rezerva de umiditate din ml. 
în multe cooperative. Imediat după 
eemănatul porumbului, s-a si făcut 
repartizarea suprafețelor care urmea
ză să fie lucrate in acord global pe 
echipe și familii, treeîndu-se la în- 
sămlnțalul fasolei Intercalate prin po
rumb. O experiență bună In această 
privință există Ia cooperativa agri
colă ..O Marile", unde anul trecut s-a 
obținut un venit suplimentar de pes
te 1(M) OM lei prin valorificarea faso
lei cultivate Intercalai prin porumb.

Concomitent cu semănatul porum
bului. în toaic cooperativele care au 
posibilități de Irigare ©o fac pregă
tiri intense pentru ca ln cel mai scurt 
timp să fie puse la punct Instalațiile 
si agregatele de udare.

Atenția ce s-a acordat și se acordă 
în continuare măsurilor pregătitoare 
pentru semănatul porumbului (asigu
rarea semințelor. Instruirea practică 
a mecanizatorilor, pregătirea terenu
lui. reglarea corectă a semănătorilor, 
controlul efectiv al lucrărilor de că
tre specialiști), munca intensă ce se 

. desfășoară In unitățile agricole dau 
garanția că această lucrare va fi ter
minate In timp optim si de calitate 

premise foarte importante pentru 
nivelul recoltei din acest an.

:.de
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spiritul viu al acestui timp“
o Felix șl Oillla (ambala Berii) : 
PATRIA - 3.33: IS; lS„t3; M, EX
CELSIOR

„De veacuri se știe 
că literatura poate fi 
și utilă, dar și dău
nătoare in ; 
do formare 
mulul ; același 
tort pot scrie 81 opere 
bune. <ji opere rele. Dar 
cine hotărăște pe care 
să-1 tel călăuză ? în 
primul rlnd. mintea 
sănătoasă a omului. 
Dacă ar fi fost dună 
voia unor tirani gau u 
unor sceleratl. puține 
opere ne-nx fi rămas 
mărturie a altor epoci, 
în decursul tatorlei au 
existat mil de cărtu
rari caro au salvat de 
la distrugere operele 
antichității. țnvălațl. 
Înțelepți. savanU. 1- 
denUfîcati ca adevăratl 
custozi ai clvlilzallel. 
Nimeni nu e-a lepădat 
total, ne cite stlu. de 
Homer, de Platon, do 
AristoteL de Ovldiu. 
de Plutarh sau do alțl 
mari autori greci ori 
latin!. Fără onora a- 
ceslor titani, la care aș 
adăuga sl ne aceea a 
unor matematicieni. 
Istoric!, fizicieni ete„ 
nu ne-ani putea ima
gina oo noi. cel de azi.

Omenește si cultura- 
llceste slnțem produ
sul trecutuiul al al pre
zentului care ne mode
lează. Iar In această 
operă de modelare, li
teratura toacă un rol 
decisiv. Nu e nevoie să 
«nun că prin poezii, 
basme, povextlri. efec
tul formativ Incene din 
cea mai fragedă copi
lărie. Avem in Inde- 
mlnă atltea exemple. 
Tată unul : Ion Crean
gă sl al aău llarap 
Alb. Povestirea este 
bipolară, olmllară cu 
Don QuIJote al Iul Cer
vantes sau cu alte ca
podopere ale literatu
rii universale, flecare 
eu diferentele si nuan
țările specifice. Pe 
scurt, acțiunea educa
tivă nu este, după cum 
s-ar putea crede, săvlr- 
șilă de acele persona
je sinteze obligatorii 
ale luptei dintre bine 
si rău. dintre promoto
rul binelui el obstaco- - 
Iele de învins, dintre 
nou si vechi, dintre 
pozitiv si negativ. Ha
rap Alb, prin flnallta- 
ten sa Intrinsecă, prin 
insă Vi forte sa de a- 
tractle sl de desfășura
re a unu! omenesc po
sibil, ciștigă de partea 
(ta puterile naturii, e- 
lementele permanente 
ale vieții. Cititorul ea 
bucură do prăbușirea 
unul personal ca Spi
nul. „trăiește* victoria 
Iul Harap Alb încunu
nata prin clstlsarea 
mllnH fiicei Iul Ros- 
îmoărat ceva asemă
nător cu redoblndlrca 
Helenel de către greci 
nrtn înfrinaerea Tro- 
let Nu e In intenția 
mea de a încerca o 
(.cară de valori amin
tind de aceste ormre. 
Basmul lui Creangă are 
insă un caracter tipic 
formativ, e un model 
al cenulul. In același 
termeni as nutoa vor
bi desore Goelhe. cel 
mai mare poet 
Homer pină In 
noastre, despre 
Shakespeare. 
Twain. Malakovskl, 
Brechî, Caraglale. E- 
mlrteacu. Goga și de 
multi alții — cu gra
dări specifice In timp 
sl spațiu, fără (ta amin
tesc geniile greco-la-

procesul 
a o- 

au-

tine care stau la baza 
culturii noastre.

Putem desigur orl- 
cind să ne întoarcem la 
trecut. dar nu putem 
răni Ine acolo. Sl dacă 
„progresele” In litera
tură slnt mal oulln se
sizabile declt In stllnlă. 
să zicem. literatura 
este Intr-o continuă 
prefacere, câd Irtsăsl 
mentalitatea sl conști
ința omului se schimbă 
pe parcursul Istoriei, 
o dată cu viata socia
lă. revoluțiile, eveni
mentele mari, cu mer
sul civilizației. do 
scurt, o dată cu srhlm- 
barea forțelor sl relați
ilor de producție. în 
cursul acestor neîntre
rupte sl mereu accele
rate schimbări. litera
tura ca expresie arlte- 
tlcâ a relație! Indlvld- 
Sndlvld sl Indlvld-me- 
diu este un factor ac
tiv. adeseori anticipa
tiv. Dar o astfel de 11-

de la 
zilei e 

Danie. 
Show.

(Urmare din. pag. I)
credlnțată sarcina de a 
lentă tehnică tinerilor.

— Ne-am glndlt că, în

teralură. ca sA no pro
ducă. indiferent ce mo
dalitate ori stil nr a- ' 
dopta sl oridt ar tl de 
influențată de onere 
din trecut — fără a- 
ceasta nu se poate ' — 
trebuie să albă rădă
cini adinei si extinse 
In actualitatea vie a 
forțelor omenești, s!n- 
tetizlndu-le 
nem!Horită sl 
cunoaștere In 
caracteristice, 
sau negative.

Nu știu dacă un e- 
rou ca Oblomov ol lui 
Gonriorov sau un Ci- 
rikov plăsmuit de Go
gol au existat In reali
tate ca exemplare a- 
proplate de modelele 
lor literare ; înclin mal 
curind sA cred că nu. 
$1 unul și celălalt au 
fost Insă sinteza unor 
fapte si fenomene so
ciale. rt asemenea lor 
există alte tipuri cu 
altă fizionomie mora
lă. Bine, s-ar nutea o- 
biecta. dar acestea sini 
modele negative 1 E a- 
dovărat dar asupra 
noastră Influențează 
nu numai modelele 
pozitive, o slim cu to
ții. Goethe. In drama 
Faust, se cri loază sin
gur In judecător, si 
(salvează sufletul . Iul 
Faust, făcindu-J ce 
Meflșto efi otardftceea 
ce voia să obțină ne 
baza poetului semnat 
Ceîe două modele opu
se. împinse In lumea 
mitologiilor, le avem 
mereu pe taleorele ba
lanței In lot cursul 
dramă! sl nu sllu cine 
a-ur declara In deza
cord cu Goethe 7

Dacă ne referim la 
literatura romănă. ob
servăm că nici Cara- 
clalo n-a găsit un e- 
rou pozitiv declt In 
personalul Iul Ion din 
Năpasta. Emincacu i-a 
Întrupat In fisura vo
ievodului Mlreea cel 
Bătrin ; alegerea ®a 
explică, probabil, prin 
faptul că printre, con
temporanii 
plica 11 
afaceri 
buzat!

nrtntr-o 
lnțen*â 
modele 

pozitive

săi. im- 
In tot felul de 
necurate, deza- 

după eroica

acorda asls-
— Ne-am gintut cu, in primul rlnd, 

trebuie să-l învățăm pc tineri să 
muncească Intr-un colectiv, să se a- 
daplcze elimnlulul de exigență al ri
nei întreprinderi socialiste, să înțe
leagă rostnl lor, să Ie cultivăm mln- 
drla de a face parte din clasa noastră 
muncitoare. Desigur nu e ușor. Ti
nerii au problemele tor. bucuri! șl 
necazuri, adesea insuficient înțelese. 
Trebuie să te apropii de ei. să-1 cu
rioșii pe flecare In parte — să simtă, 
umărul tău aproape atunci când slnt 
In Impas. Autoritatea morală a co
muniiradul este hotăriloare. ■

Grija părintească a comunlșlitor 
cunoaște, în contextul inițiativei, 
o multitudine de forme. O mlrtă 
întinsă tlnărulul Intr-un mo
ment de cumpănă din viața Iul. un 
sprijin pentru depășirea unor greu
tăți. un ajutor moral «au material In 
caz de excepție slnt. adeșea. deter
minante. Repartizat după absolvirea 
școlii profesionale In secția lami
noare, Unănil iile Vulcl s-a speriat, 
realmente, de volumul profllelor gre
le. de viteza cu care acestea se lami
nau. Voia ®ă fugă, să-șl caute alta 
meserie. Era doar atlt de puțintel la 
trup, firav, pe lingă imensitatea a- 
gregatelor din secție... L-a văzut 
prlm-lamlnatorul Ftorian Cazncu. 
Comunist Ir.oereat. 1-tț luat lingă el. 
L-a încurajat în doi. greulățile — 
Inerente Începutului — au fost Învin
se „Timidul* a devenit lamlnator- 
manevrant și dc el depinde acum în
deplinirea planului ta una din liniile 
de laminare.

A învăța să muneeșll devine astfel 
o dimensiune moral-pollilcă. Nu e 
vorba de o simplă deprindere cu 
mlnulrea mașinilor $1 agregatelor. 
Important este. In același timp. <.ă 
în munca politică de zl cu zl se trans
mite.' dc la o generație fa alta, o ati
tudine muncitorească înaintată, so
cialistă. o riguroasă disciplină de 
producție. Relatează lăcătușul Ion El
sie, secretarul organizației de bază 
din sectorul reparații agregate side
rurgice :

— Acum dțlva ani a venit In echi
pa mea. ca muncitor nccallflcat. ti- 
rtărui Ion Mușa. Era de undeva din- 
tr-un sat. îl plăcuse meseria de lără- 
tug-SEontor și dorea să se califice.

vreme de la ’M. hlntonl 
nu I g-a relevat ca fiind 
demn de a deveni dut- 
tătorul unuj deaUn 
„pozitiv*. .

România
Insă, prin excelentă 
o societate construc
toare — cum niciodată 
n-n fast In trecut — 
cu perspectiva do vii
tor dintre cele mal fa
vorabile. Immme o 
nouă realitate. Tara e 
asemenea unei păduri 
vechi, ta care pot să 
mal Re 
tură, si 
dar. In < 
pădure 
nă de 
seve. Aid. eroul pozi
tiv este la el acasă fa 
co!e mal variate „mo
dele" posibile. Se cere 
doar siudlat cu pasiu
ne. nu Intr-un caz. cl 
In atltea cite slnt ne- . 
casare, se cerc «fi ră
sară măreț sl uluitor. 
Impunător sl d!rz, pre
cum zeița Minerva din 
capul Iul Jupiter ori 
Venus din undele mă
rii.

Cînd scriu acestea 
mă si nd(■•><■ la tinerii 
scriitori. El slnt nădej
dea literaturii noastre 
socialiste. El au cres
cut nu pur șl simplu 
intr-un spirit nou. d ta 
realitatea acestor ani. 
Ei înșiși slnt produsul 
acestei societăți ei 
contribuie la făurirea 
el. La rindu-le. slnt 
„modelatori". Fac asta 
In flecare zl. Avtad 
conștiința aceste! misi
uni sociale, scriitorul, 
fle că este la primul 
volum, fie efl esle ta 
col de-al zecelea tom, 
arc datoria să &e între
be ce face pentru mo
delarea celorlalți. Re
cent am fost ta vizi
tă la Uzina de auto
mobile dta Pitești. 
Prin mllnlle color caro 
lucrează trec ne bandă 
rulantă autoturismele, 
ca pe timpuri la șeză
toare firul din caler 
do pe furcă pe fua prin 
degetele meștere ale 
torcătoarelor. Slnt oa
meni caro modelează 
materia. S-ar milei, 
desigur, găsi s! alte 
comparații mai ferici
te. mai moderne, pen
tru actualele procese 
de producție dta indus
trie sl agricultură, -din 
domeniul creației știin
țifice si tehnice. Dar. 
mal ales, oamenii mun
cii ne vor dezvălui no! 
profiluri sufiotesll. noi 
dimensiuni ale con
științe!. asa cum fleca
re zl arată altfel A. D. 
XertoDOl Intuise ne 
burtă dreptate ineditul 
fiecărei clipe, susțlnlnd 
că Istoria nu e un fe
nomen de reoetltle. A- 
cest aon-repatabll al 
vieții umane. In con
dițiile socialismului, il 
așteaptă cititorii. El il 
simt, dar trebuie «fi 
vină cineva să-1 
grăvească. să-l mode
leze. Penlru aceasta, 
noi. scriitorii, trebuie 
aă privim mal ta adin
ei me, rt Înțelegem mai 
blue spiritul viu ol a- 
ceslul timp, să-1 aju
tăm șl pe cititori, prin 
ecrlsid nostru. «3 înțe
leagă marile adevăruri 
ale anilor ta care trăim.

Mihai BEN1UC

codallsifi

sl die o uscă
rile un vtec ; 

esență, este o 
puternică, nii- 

rilseolitoare

EU-

îi repartizam lucrăriL-am ajutat. _ 
care-i plăceau. Apoi l-am îndrumat 
Bă se înscrie. In școala profesională 
serală. M-a ascultat. Cit a fost elev 
1-nm ajutat să învețe. Discutam cu 
profesorul Iui do tehnologie ș! no co
relam. deliberat, acțiunile. Ceea ce 
preda el seara, eu „aplicam" ziua. A 
absolvit cu bine școala. La puțin 
timp Insă s-a petrecut cu el ceva ciu
dat. Ciș'.lglnd bine, a începui să-și 
risipească banii, să se îmbrace Inde
cent. sfi lipsească de ta serviciu, să-șl 
privea.wă colegi! „de sus". Nu mal 
respecta nici disciplina de producție. 
„Tu ești muncitor 7, l-am (spus intr-o

CELS1OR - a: 12,33; 18; 1®,33.
• Tată de duminici : VICTORIA
- 9: 11.15: 13,M; 10; 18,20; 33,43.
• Marea dragoste s SCALA — B: 
ibis: 13.45: 16.15: ia,43; 21,15.
o Puterea șl adevAral : LUMINA
- 8; LW3ț 16; 18,33. COSMOS -
1SJ0; 18. '
• Preria ! FESTIVAL — 9: 11,15: 
1135; to; 18.33: SS.4X
• Penlru că se lulmsc : CENTRAL
- S.15; 12; 14.45; 17,23; B3.15, TO
MIS - 3: 11,13; 13.33? 18; 18,15; 
20,30. FLAMURA' — S; U.13: 13_Î5; 
18: 18,13; 30.23.
o Evadare din planeta maimuțe
lor « FAVORIT — B.15: 1143: 12.43: 
16i 18.13: 20,33. LUCEAFĂRUL - 
s: 11.15: 13.20: îsf ----- ------
BUCUREȘTI - 9: 
18.M: 18.45; 21.
O Mary Poppins s CAPITOL — 
e.w: u,îo: fa.»; fa.», feroviar
- 0.15: 12.43: 18.15: IS.43. MODERN
- 9: 12.33; is: 10M
e Plrosmanl s BUZESn
18: 29,15.
o Tarzan, omul junglei — 8—ia,T3 
fn continuare. Program de filme 

----- TIMPURI

*

*

5

oo „Regele

18,33; 29,43,
11.13: 13.3-3:

1BJ3:

! 
i

documentaro — I0J5 :
NOI.
• Program de desene 
pentru copil — 10. Ud, puțllulo : 
— 11,53; 13.43, Totul pentru rts — 
18: 18,15: S9J5 : 1X3INA.
a Pădnrea pierduta : DRUMUL 
SĂRII — L5JM; 17.43: ÎS. ARTA - 
15.33: ta: a. 13
o Adio, domnule Chips ! s ME
LODIA - 0; 1130: 15: 15.S3, GLO
RIA - b: ixsr. is; 19,23.
a 101 dalmațlenl - 19: 12; 11.W. 
gupa de rafa — I6.5O: '.S.43. Noul 

illon — sxî® : CINK.tATECA
(sala Union).
o Olesla : CRÎNGA3I — IS.M: 18:

Fericit cei caro, ca
------'A “ ------

29 J5,

animate

B.M Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

B.03 Prietenii Iul Așchluți.
0,15 Ritm, Unerete, dona.

10,03 Curs de limba eng'.ozâ. (Lec
ția a U-a).

10.30 TeSednemaicca 
Lear*. 3

12,(0 Telejurnal.
15J3 Matineu do vacanță : „Tristan 

șl Lsolcta"
18.30 — 17.03 Curs do limba germa

nă. (Lecția a 10-a).
17.35 Deschiderea " " " '

după-atnlază. 
limba maghiară.

1840 Confruntări. Stilul de muncă 
ți răspunderea colectivă tn 
adoptarea i! aplicarea deci
zi li or.

1S.IM Muzică ușoară cu formația 
Dan Slolan.

19.15 Publicitate.
19,23 1W1 de seri : „Prințesa Pău

nită".
19,29 Telejurnal.
M,G3 Reflector.
29.15 Tinerii despre el înșiși.
21,M Pagini de umor a Heirospec- 

Uvă Maci: Sennett (TU) 
• Mlcromedallon Larry Se
men — Ztgotto.

21.43 Mal aveți o întrebare T „Ini
ma — motorul vtețli*.
„24 de ore*.

I.1 
PROGRAMUL H

Concertul orchestrei 
nice a Itadtotetavtzlunll. 
Agenda.
- ---------- necunoscut a 

latre bucurcșlene.

i 
i 
1

emisiunii de 
Emisiune inobjinuie au fost relativ mo-Relația subliniată adesea „învăță- 

mtat-cercetare-producțl(s“, alo căral 
profunde implicații nu fost dezbătute 
și Intr-o recentă sesiune a Adunării 
generale a Academiei, pune limpede 
In lumină semnificația pe care o ore 
cercetarea nlil prin valoarea în sine, 
cil și ea element de legătură în
tre procesul dc formare a tinerilor 
specialiști șl acela de utilizare a re
zultatelor creației tor.

Astăzi se recunoaște. In general, că 
cercetarea este do departe cel 
mai important dintre elementele 
constitutive nle ansamblului complex 
pe cnre-1 numim știință. In duda a- 
cestel primordlelltăți. pusă In eviden
tă de numeroasa Încercări de a se da 
științei o definiție cit mal cuprinză
toare. cercetarea științifică a pătruns 
cu greu. în Invățămlnlul superior, 
unde plnă nu de mult obiectul acti
vități! era reprezentat aproape ex
clusiv d© transmiterea de cunoștințe 
din știința deja constituită, organi
zată. omologată, fără ca știința în 
devenire să se bucure măcar de a- 
tențlo unei cit mal rapide treceri 
in revistă

In ultimul timp lucrurile o-au 
schimbai simțitor. Nu numai că cer
cetarea științifică consiitule astăzi o 
parte Integrantă a activității desfă
șurate de membrii corpului didactic 
din Snvățămîntul superior, dar stu
denții înșiși slnt Inlținți — Intr-o 
măsură mai mare sau mai mică — 
în domenii plnă nu de mult Inacce
sibile. De unde concluzia logică 
după care caracterul dinamic a.1 ști
inței ar trebui să ge manifeste și 
mat activ declt pină acum în activi
tatea cercurilor științifice studențești, 
destinate tocmai să ofere sludențltor 
posibilitatea de n participa, după pu
terile și competența lor, ta efortul de 
cunoaștere șl țntelegore a riol fapta 
șl noi relații, de realizare a no! dis
pozitive experimentale, de elaborare 
a noi tehnici, de Interpretare din 
puncte de vedere noi. de ' ' 
grftre In ansambluri noi, de apli
care în direcții noi a unor rezultata 
obținute anterior etc. Cu alte cuvin
te, dc a trăi viața însăși a științei prin 
contribuții personale la desfășurarea 
procesului de creare a el, prin „cer
cetare științifică".

Se Intlmplă. In realitate, aceasta 7 
Are. Intr-adevăr, cadrul organizato
ric al cercurilor științifice studențești 
conținutul de natură să asigure în
deplinirea funcțiilor tehnlco-ștlințl- 
flce și șodal-cducatfve care lo slnt 
atribuite 7 Din păcate, ta nici una 
din întrebările de mal sus nu se poa
te răspunde cu un „da" categoric. 
Există Intenții bune, există planuri

bune, există hotfiriri bune : rezultate
le sînt, totuși, numai parțiale. Trebuie 
«ă recunoaștem că. dintre elemen
tele cu caracter dc noutate, care au 
fost Introduse eau dezvoltate mal 
mult In Invățămlnlid nostru superior, 
cercetarea științifică studențească a 
rămas In urma celorlalte.

Unele lucrări prezentate la sesiuni
le cercurilor științifice studențești a- 
rata ce se poate obține In aceasta di
recție. Ele Impresionează Insă nu atlt 
ca valoare Intrinsecă, el mai mult ca 

'poteațtaUtate principială, doar parțial 
realizata. Oricum, ele nu reușesc să 
schimbe situația de „cenușăreasă* pe 
caro Încă o mai are cercetarea științi
fică studențească. în legătură cu n- 
ceasta situație se impun cel puțin două

•>dește In raport cu așteptările, 
cu posibilitățile șl chiar fat& de 
mijloacele materialo
țle. «ceasta se datorește unul com
plex de împrejurări : supraîncărca
rea personalului didactic cu obligații 
fio profesionale, fie extraprofe- 
slonala fărfmițarea timpului stu
denților. ca și al membrilor cornu
lui didactic. Aceasta face, practic. 
Inutilizabile In scopurile cercetării 
științifice chiar eventualele Intervale 
„libere*, frlnează supărător desfășu
rarea activității do cercetare a stu
denților.

Ceea ce trebuie făcut mal Intli este, 
deci, să se înlăture aceste frine șl 
piedici, pentru ca procesul de la care, 
cu drept cuvlnt. s® așteaptă allta să 
se poată desfășura In toata amploa
rea șl cu toată eficacitatea. Mal mult 
docit atlt. este necesar să se realizeze 
o dinamizare Interioară a acestui pro
ces prin polarizarea preocupărilor 
studenților in jurul problemelor abor
date, Ălmultan cu organizarea unei 
echitabile diviziuni a muncii Intre 
ce! care participă Ia cercul științific. 
Antrenarea atudențltor la rezolvarea 
unor probleme de cercetare ale 
membrilor corpului didactic poate fl. 
de asemenea, avută în vedere, eu 
mențiunea că rotai co le-ar reveni 
studenților nu trebuie să fie de sim
plu executant de operații de rutină, 
nlej s& depășească posibilitățile lor 
de înțelegere. Oricum, nvind ra o- 
blecllv o problemă proprie de cerce
tare sau o temă din problemele de 
cercetare alo corpului didactic, cer
cul științific studențesc trebuie sfl 
beneficieze de o îndrumare continuă 
dar discreta, constituind o formă su
perioară a ceea ce numim dialogul 
dintre student și cadrul didactic.

Fără îndoială, toate aceste proble
me stat complexe prin ele Insele. A 
le semnala nu Înseamnă, desigur, șl a 
1" rezolva. Dar o concepție clară asu
pra rotalnl cercurilor științifice stu
dențești. fixarea unor obiective a 
căror accesibilitate să fie garantată 
fără riscul banalizării tar șl fără pe
riclitarea caracterului tor autentic 
științific șl educativ, asigurarea uncJ 
îndrumări competente șl ample, ca si 
a condițiilor materiale necesare vor fl 
răsplătite, fără îndoială, de rezultate, 
chiar dacă acestea nu s-or veni Ime
diat Printre rezultatele bune rare se 
întrevăd, nu cel mul puțin Important 
va fl reprezentat de formarea ?l dez
voltarea spiritului științific, necesar, 
desigur. în primul rlnd, viitorului cer
cetător științific, dar și viitorului 
practician. Șl eă nu uităm că. pe mă
sură ce frontierele științei sini îm
pinse tot mal departe, tinerii care ur
mează să' preia, cn cercetători sau cn 
tehriotoTl. (sarcJnlte nctlvităUI de cer
cetare vor avea de parcurg dramuri 
tot mai lungi șl — cu toate mijloa
cele mereu perfecționate ce le vor fl 

. pusc-lâi Irtdemî n & — tot maț .grele, ,<nn- 
Into de. a. fl lh stare de contribuții 

’proprii, scmnlflcaîlve, la progresul 
științei.

puse la dLspozI-
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1 (sala
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18,13; K
, 13^X0: to; LO.AO;
I • Sacra șl VanzetU s POPULAT! 

— 13.13: 18: 83.13.
ț e Incidentul : BUCEGI — 
( 18: SJ.10, AURORA - B:
1 13.M: I3.4B:=18: 10,13.
1 • Intrarea libert la Orlclui
1 civile ( LAROMET - 15.H:
i IBJO.
; • Love Story : UNIREA — UJO;
\ 1B; ta,15. RAHOVA — 15.W; 18: 
1 35.1®.
1 a B.D. Ia munte șl Ia mare i 
l URA - I5Jî: 10: Ki.13.

• Steaua Sudului s GIULEȘTI — 
ț 15.35: 17,43: M. MIORIȚA - 15: 

io.»: ts: 17.33: 33.
1 a Nu-ml place ziua de luni i MO-
I ȘILOH - 15.33: 17.45: 03.

’ a Mirii anului H t FERENTARI 
ț — 15.30: 17.43: Sl
a Aventuri In Ontario I PACEA
- 15.43: 1®;
• Sltcnl scMdâior : FLOREASCA
— 13,50: 18; H.M.
• Atunci l-am condamnat pe top 
la moarte t PROGRESUL — 15.13: 
IB: S3.15.
a liocbtenentul Butlltl i Vtrro-
RUL — 15.43: to: 20,15, FLACAHA

— 13.33: 18: 29.13.
- Osceola : MUNCA — 15.35; to: ț

Ullse : ,
— S: 11.13; 12.23: 18:

VOLGA — 9; 1L13: 
11>3: 18: 18.13: 20.35.

13,43;
11.13:
stării
17.M:

Inte-

puncte de vedere

Întrebări : 1) Există temeiuri reale 
ea cercetarea științifici studen
țească să fle promovată la un nivel 
superior șl să capele o aplicare mal 
mare iu raport de ceea ce reprezintă 
ca astăzi ? 2) Dacă da, ce trebulo 
făcut In acest scop ?

în primul rtad trebuie arătat, cred, 
că cercetarea științifică ®e distinge 
de toate celelalte elemente caro in
tră — cu naturi șl In proporții atlt do 
diferite — In structura șl dinamica 
complexă a invățămintulu! superior 
prin scoaterea in prim plan a nou
tății. Se înțelege că ne glttdlm la cer
cetarea care, chior modesta, este au
tentică prin abordarea necunoscutu
lui — și nu Ia simulacrul de cerce-

21,03 _ ________
21,10 BucuresUul 

Vechi teatre
21,35 Muzica ușoară cil formația 

Sile Vlșan.
21.M FHm rerial : „Planeta glgan- 

țllor*.
23.40 cam el IdeL

teatre

I 
! 
)

i 
i 
i

• o:
35,13.

Cea mal frumoasa soție : VI- l 
...N - 13,39; 17.43: S3.

■ ■ \

tenllcă prin abordarea necun 
Iul — șl nu Ia simulacrul de 
taro pe care-1 reprezintă atltea ample 
activități etichetate ca cercetare, de 
fapt simple desfășurări rutiniere, me
ritorii poate prin solicitarea de efort» 

Dubla valoare — informativă și 
formativă — a cercetării este sensibil 
amplificată de atracția elementului 
de noutate pe care-1 comportă obiec
tul el. Dacă la aceasta adăugăm com
plexul de calități pe care procesul da 
cercetare 11 solicită, 11 dezvoltă șl-l 
Integrează intr-un ansamblu coerent, 
răspunsul afirmativ la primo între
bare se Impune cu necesitate.

far In răspunsul la această între
bare este «chlțaU de fapt, șl începu
tul răspunsului pe care-1 întreve
dem pentru cea de-a doua.' Fără ea 
sublinierea pe care o facem «ă aibă 
neapărat semnificația nereal Izărli a- 
eestor condiții plnă acum, este cazul 
sâ menționăm că dacă rezultatele

I

aRadlotelevizIunea Romftni (Stu- 
oul din sir. NuferUor) : Con
cert slmlonla Dirijor : Theodor 
Costln — 20.

a Conservatorul do muzică „C3- 
prlan Porumbescu* (sala George 
Enescu) : necltaj Instrumental
susținut de Elvira Mlrea — vle-ară 
șl ștefan Agoston — plan — M. 
a Opera romărtfi : Etlgoletto — 
to.M.
a Teatral de opereta : My fair 
Edy — 10,sj.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
giaie* (sala Comedia) : Cui 1-e 
frică do Virginia Woolf 7 — 38: 
(sate Studio) : Să nu-țl fad prA- 
ville cu acari — M.
a Teatral „Lucln Sturdza Butan- 
dra* (sala din Im). Schitu MAgu- 
reanu) : Play Strindberg — S3: 
(sala din sir. Atex. Sahla) : Spec
tacol de poezie șl muzici — 13: 35. 
a Teatrul .Mic : - - ■

ROMÂNIA FILM PREZINTĂ LA CINEMATOGRAFUL ,

<■

,k.

1

, _ ______ . Prețul — îsjo.
a Teatrul „C. I. Nottarn* (sala

I Maghcru) s Omul care... — ri.7'0.
• Teatrul GiuleșU : ...Eseu — 10JS. 

I o Teatral „Ion Creangă" : Snoave
cu miști — 10: Școala din numu-

I Iești - 1H.
, a Teatrul „Tfindărlca* (sala din
1 Calea Victoriei) :. NlnlȘTa șl All-

gra — 10; 15, (sala din atr. Ara- ’ 
demiși) : Bandiții din Kartcmom- l 

I mo — 10. ’
• Teatral evreiesc de stat : Ba- I

I rașeum *7t — ie,M. ,
a Studioul I.A.T.C. „L L. Căra- ț 

| glale* : Neînțelegerea — sa. î
a Teatral de revls-.fi șl comedie ț 

I „Ion Vaxliescu* : Varietăți, non- ;
stop - 15: 10.S5. ț
•„Teatrul sațlrtc-muzlcal „C. Tă- ț 
nașe* (sala Slavo?) : Bimblrleă j- J 
10JSJ ;‘*țsâla din Calea' Victoriei nr. 1 
174) : Groapa — 19.50. I
• Ansamblul artistic „Rapsodia l
romană* : la Izvoare de tramu- 1 
sete - to.M. ț
• Circul „Globus* : Planetelo rid >
sub cupolă — 10: 10.S3. I--------------- H
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Paradoxurile frivolității

Rcgia : Jaroslav Mach. Cu : Svatopluk Matyâs, Zdena Machâlkovâ, Regina Râz 
lovâ, Milena Dvorskâ, Antonin Navrâtil.

BBBBBBBBa
țintelor, a capacității- lor. participă 
In colectiv ta acțiuni ediicntlv-profe- 
stonale. Bunăoară, s-au Inițiat opt 
cercuri de citire a desenelor tehnico 
in codrul cărora — săptămlnal — 
maiștri șl tehnicieni explică șl apro- 
' - ' ’ : s-n or-

. I bun
cea mal îngrijită ma-

maiștri șl tehnicieni explic 
fundează ..tainele meserie!' 
ganlzat un' concur® „cel mal 
strungar — (—, J
.șlnă°: s-au format brigăzi artistice 
de agitație, slnt organizate excursii, 
acțiuni de muncă patriotică. Intll- 
nlri cu vechi membri de partid, cu 
specialiști la care participă to’,1 ti
nerii din secția

Pretutindeni, to combinat, inițiali-

A

mlhtlrea primului salariu... Pornind 
de la acest caz particular, comuniștii 
au făcut din el o problemă ge
nerală. Cu părinții Iul I.G. șl al mul
tor altora' s-au organizat Intllnlrl. 
schimburi de păreri. Primul salariu a 
devenit acum un moment marcant In 
cadrai evoluției flecărai tînăr. Eve
nimentul e sărbătorit festiv. In ca
drul secției. Muncitori mai vlnstold, 
părinții vorbesc, cu acesl prilej, des
pre gospodărirea salariului, despre 
viață, despre necesitatea integrării 
organice, firești, civilizate a tinerilor

mlngllorile _ _ ___ P_._
dăruite Iul Rots șl Cuplul ferlclțitor 
,4Pubna dulce* a intli- țeșle să lasă din 
nlrli cu satanicul „or- șină Înainte ca aceasta 
fan bogat”, Leo. filmul 
ne poartă — eu 
ral unor Imagini.^, t. 
profesional bine lucrate 
— talr-o lume a frivo- 
UtâțU, o lume a unei 
morale ambigue, sau. 
mal degrabă. Intr-o 
lume fără morală.

Firește, este evlden- 
_ banalitatea Intlm- 

valoare, serialele plărlior unul asemenea 
-■ „triunghi erotic*, caro, 

există pentru că tlnăra 
manechlBă știe să In-

Ne exprimam cu mai 
mult timp In urmă. In 
coloanole ziarului, Insa- 
tțsîacțta pentru calita
tea artistică ți mesajul 
etic &le unor pelicule ele 
studiourilor străine pre
zentate pe micul ecran. 
Receptivă Ia sugestiile 
presei, ale multora din
tre teiespoctatorl. tele
viziunea șl-a Îmbunătă
țit politica repertorială__
Pa .micul ecran au fost 
prezentate filme de re- tă 
ală , ............... . ’ ’
T.V. s-au 
mai multă 
față de mc 
clal-uman, am avut sa
tisfacție dc a urmări un 
serial 
propriu, reușite filme 
de montaj, piese și se
riale de teatru al că
ror conținut și valoare 
artistică le îndreptățeau 
prezența pe micul e- 
cran. pe această scenă 
cu milioane de specta
tori. Toate acestea sini 
dovezi ale unei concep
ții superioare, ale unei 
înțelegeri &dlnd a in
fluenței, a rolului ce 
revine televiziunii ta 
procesul complex al 
formării, al educării 
unul om pe măsura Im
perativelor realităților 
noastre sociala.

Cu atlt mal parado
xală ne-a părut pro
gramarea pe micul 
ecran a producției ci
nematografice „Iubire, 
ară, Iubire*. Povestea 
dur această peliculă 
poate fl redusă ta di
mensiuni de fapt divers.

O tlnără manechin de 
profesie, a cărei neno
rocire — după cum o 
mărturisește -- provi
ne ■ din faptul că „are 
prea mult timp liber*, 
oscilează continuu In 
„opțiunile erotice*. In
tre doi bărbați : unul. 
Leo. violent, scandala
giu. dar „orfan bogat* : 
celălalt. Rom. un timid, 
un delirat, dlspua, plnă 
la un punct, să-șl ex
plice șl să accepte „de
licat* enigma dileme
lor sentimentale ale 
partenerei. Dileme ce 
alcătuiesc „drama exis
tențială" a frumoasei 
manechine Șl așa. Intre 
o scenă de dragoste șl 
ollmbarea plnă la cutia 
poștală a unui superb ......... . ...J..............
dino In zgardă. Intro plasați ce l-au fost ad-

afectuoase mlnlslrațl de adversar, 
reu- 
tna-

să Izbucnească In...
ajute- flăcări. Urmează apoi 

lnl — o urmărire cu mașinao urmărire cu mașina 
a celor doi. care a- 
le.’irgâ InspălmlntnțL O 
piatră aruncată In par
brizul mașinii adversa
rului furios șl apariția 
la timp a poUțiștulut

despre ce
11 pune In 
vulcanicul

care, afli nd 
este vorba, 
cătușe pe 
răzbunător. (Nu credem , 
că nud trebulo Insistat ' 
asupra artificialității, 
caracterului convențio
nal al evoluției con
fruntări! dintre cel ctoi!)

Și, In final, manechi
nului do modă, care nu 
cu mult timp In urmă 
11 mlngllase duios pe 
Rosa penlru lecția ‘bru
tală administrată scsin- 
dalngiulul Leo. 1 se vor 
încețoșa privirile. . A- 
eum. cind Ross pare a 
tl rămas 
ca-nlr-un 
sfirșit, îșl 
sentimentele spre 
Este „enigma" el.

Cam asta-: tot...
Orldte eforturi s-ar 

fl depus, oriels de ce
lebru este Ryan O’Neal 
(actorul din „Lovc 
Story*3. oriclt de fru
moase ar fi mașinile, 
binele. Inlertoarcîe, ori
ei'. de bine 
bătăile șl 
frivolitatea 
nu e dedt 
bllltalea ,_____ ____
este Incontestabilă : tre
buie Insă spus că ea 
este pusă In serviciul 
unei mistificări : ridi
carea unei dileme de o 
agasantă mediocritate 
ta rangul de dramă.

Iar despre morala 
filmului, ce să mal vor
bim 1 N-are I Sau are 
una ce nu folosește ni
mănui Astfel ee ajunge 
cu ușurință la „para
doxurile frivolității" 
propuse cu dărnicie 
de această peliculă. Su
ficiente motive să con
siderăm prezența el pe 
micul ecran un ned- 
denl cu totul de nedo
rit. Considerăm Insă 
cunoscut remediul ac
cidentelor. In cazul fil
mului pentru micul 
ecran : exigența, dte- 
ternămlntul artistic și 
etic. Aflate, din năcate. 
de dala aceasta, in 
culpă.

sclecial cu 
A preocupare 
lesajul lor eo-care ®e adoptă hotaririle. învăț ast

fel tot ce-m,l poale folosi și, fără a 
copia, aplic la U.T.C. Mal ales că, 
pină nu de mult, Hnorll din secția

• noastră nu prea erau oblșnulll cu 
munca colectivă. Suflul înnoitor de 
muncă învățat de la partid ne ajniă 
să obișnuim utcciștli să acționeze ea 
oameni politici : antrenarea lor Ia rea
lizarea unor sarcini, Ia acțiunile co
lective au schimbat radical „fața* or
ganizației noastre. Deseori, la trans
miterea sarcinilor, la eonlrolul înde
plinirii lor, 0.1 hotărîrilor anterioare, , „ _ r........... . 5S,
participă și secretarul san locțiitorul in societate.

— Sint șl cazuri, spunea NIcolae 
Abdrițol, secretarul comitetului de 
partid din secția laminoare, cînd 
noi, cel mal in virslă. învățăm de la 
tineri. Șl ml sa paro firesc. De aceea, 
not. comuniști!, stimulăm schimbul de 
opinii, de experiență, dialogul viu, 
direct, Intre generații. Am observat, 
bunăoară, că clectrlctanul Rnlmund 
Zahorach are o adevărată pasiune 
pentru descifrarea schemelor cu ele
mente electronice, pentru Instalațiile 
electrice complicate. Citește mult, e 
interesat do tot ce apare nou. Pasiu
nea Iul e justificată. Intre altele, ds 
continua dotare șl modernizare n sec
ției noastre. Dar uni! muncitori mai 
vlratnlcl — Ion Pop, Paul Secărin, 
Francis Szengher ș.a. — calificați cu 

. ani in urmă, ny vădeau aceeași preo
cupare. L-am chemat atunci pe ute- 
cistul Zahorach șl l-om încredințat 
răspunderea pregătiri! celor care. îm
preună cu el, urmau să lucreze cu 
aparatura electronică ce se Instala la 
linia dc profile fine. în scurt timp 
grupul vlrstnleilor condus de el a fă
cut progrese. Cînd linia a fost auto
matizată, ae inchola și specializarea 
grupului. Și tot cam atunci .^oful* — 
căd. Ia noua linie. Zahorach a fost 
numit șef de echipă — era primit in 
purl id.

Aceasta este, succint, “.radiografia* 
lnlțlallvâl pornite de la combinatul 
siderurgic. Sa poate spune că. In pre
zent. tinerelul din municipiul Reșița 
trăiește sub impulsul eL fiindcă, re
almente. a fost îmbrățișată do toate 
orpanlzaHile de oartld Do curind, 
„ștafeta* a coasta' originală a aluna și 
la uzinele d!n Bocșa Otelul Roșu. 
Topleț. In întreprinderea minieră din 
Anina. Extinderea ol continuă.

comitetului de partid. Ei ne arată enm

zl. Cum Iți aperi ml.'tor'a la 7 N-ai 
nici un pic de respect pentru eeea 
ce ești 7* L-a criticat șl maistrul In
tr-o ședință de producție. A intrat pe 
fir șl gazeta de perete .Ghimpele". 
Plnă la urmă s-a dat pe brazdă, cum 
spunem noi. După ce a-a căsătorit, 
numai ce vine intr-o zi cu soția și mă 
prezintă : „Bite meșterul meu — i-a 
spus. El m-a învățat meserie, m-a fă
cut om* Seara, amlndouă familiile 
am mers la un spectacol. De atunci 
ne Inlllnlm mereu. Experiența mea 
de viață, de muncă, este șl a lor.

După modelul sectorului tinere
tului de la se-ctla reparații ma
șini șl agregata siderurgice. în 

alte trei sectoare ale secției repara
ții. In alte secții șl sectoare din com
binat s-au constituit brigăzi de tine
rel. Acestea ®îni conduse do elte un 
comunist căruia 1 s-au încredințat 
concomitent funcții de conducere In 
organizațiile U.T.C. Tinerii primesc 
aici asistență tehnică specializată, 
realizează lucrări pe măsura cunoș-

va are „presa* eh Mal Intli, o Inge
nioasă agitație vlzaali. adevărată tri
bună educativă, cu profund ecou In 
conștiința ținerilor. Transcriem de pe 
citeva panouri : „Tinerețe, mllnl da 
nur“. „Să cinstim munca șl meseria 
aleasă*. „Tinerețe fără bă trine te - 
meserie fără secrete*. „Nici un tlnăr 
sub normă". „Tinerețe — calitate" 
ș..a. O gazată Intitulată „Cum ne pre
gătim" și o alta „Gospodari și risipi
tori față în față*, un, panou cu foto
grafii — „Tineri cu care ne mlndrim*. 
un banc pentru autocontrolul lucră
rilor cu „vitrina" respectivă, nume
roase alte panouri. Inscripții. Îndem
nuri

Discutăm cu Rusalln Toltlș. secre
tarul comitatului U.TC

— încerc să Invăt de la tovarășul 
Papavă. secretarul comitemlui de 
partid din" secția de reparații ma
șini, cum muncește cu activul : asist, 
săptamlnal. la instruirea celor 8 se
cretarii la transmiterea sarcinilor ta 
organizațiile de bază, la selectarea 
problemelor și întocmirea planurilor 
de muncă'; observ modul colectiv ta

b£ muncim, ne îndrumă „pe concret*. 
Aceasta întărește autoritatea orga
nizației U.T.C.

Educație multilaterală... Educație In 
orele do muncă, educație In orele de 
după program Se stabilesc contacte 
directe cu părinții tinerilor, ou toc 
adevărate colocvii despre prezentul 
șl viitorul tor. încadrarea tinerilor in 
familie, in societate — obiective alo 
muncii politico In cadrul inițiativei — 
slnt subiecte frecvent dezbătute Intre 
cel doi factori, uzina șl familia. Ni 
s-a relatat aici Sntlmptarea iul I.G. 
care, terminind școala profesională, 
a fost repartizat In sectorul SDV de 
la secția reparații mașini șl agregate 
siderurgice. Dar cum organizația 
U.T.C sau cea do partid nu g-au o- 
cupat de nou! venit, l-a luat In ..gri
ja" sa I.A.. un element cartat cu dis
ciplina. „pasăre călătoare” prin toate 
secțiile uzinei. La primul salariu 
I.A. l-a dus pe I.G la restaurant, Au 
„cinstit" evenimentul. Firește, pe ba
nii ultimului. A doua zi. mama lui 
I G a venit la uzină. Ar fi vrut, spu
nea ea, ca fiu] nă păstreze altfel a-

clnematogrnfic

PE MARGINEA 
UNUI ACCIDENT 

T. V

trellnă, prin Incertitu
dinile trăirilor sale, 
drama celor doi, aflntl 
în relații de eternă be
ligerantă. dar și pro
pria dramă explicata 
prin credința că „o fe
mele frumoasă nu poa
te fi declt o pierzanie 
pentru un bărbat”.

Firește, se apelează 
la scene tari, la drep
tatea pumnului, la ur
măriri spectaculoase. 
Vrind tsfi dea o lecție 
adversarului său. pre
feratul ultim al neliniș
titei manechine. Ros®, 
va sos! Intr-o superbă 
mașină la locul unde 
aceasta urma să albă 
Intllnirea eu violentul 
Leo. Asistăm, deci, așa 
cum o cer rețetele 
unor astfel de pelicule, 
la o ..bălaie ca-n fil
me”. cu lovituri șl icni
te ri. cu căzături pe ca
pota «superbei mașini, 
cu ochi privind încețo
șați pe cei do! care, 
îmbrățișați, rint mulțu
miți că ..șl-au apărat 
Iubirea*, Le-o. bine bur
dușit do pumnii tlnă- 
rulul li va urmări cu 
mașina ne cel doi. de
cis ta provoace un 
sublim accident fatal. 
Sl cele două mașini vor 
lua pentru o clipă 
chipul unor berbeci ce 
se înfrunta. Dragostea 
î-.MmnărtMIfl l-a iual 
mințile, care nu l-au 
revenii n1-! dună iwn- 
nll nenumărn'l «1 bine

singur. J ea, 
cadril fără

Indreaplfi 
Leo.

filmate ar fi 
urmăririle, 

acestui | Ulm 
jenantă. A- 
profeatonnlă

M. COSTEA

!

'< r:;

o

ft
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a delegației Congresului Sindicatelor A-

Adunare festivăMOSCOVA

consacrată Zilei cosmonauticii
Knud B.

ministrului
î ------------ “ '

afacerilor externe al Danemarcei,

La invitația Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, o delegație a Congresului 
Sindicatelor din Marea Britanlo —
T. U.C. — condusâ’ de Victor Fea
ther, secretar general, a făcut o vi
zita In țara noastră In perioada 5—11 
aprilie n.c. Din delegație au mai fă
cut parte : George Smith, președin
te al Consiliului General al T.U.C, 
secretar general al Uniunii munci
torilor șl tehnicienilor din construc
ții ; Jack Jones, membru ol Consi
liului General nl T.U.C„ membru 
al Comitetului internațional șl eco
nomic al T.U.C., secretar general al 
Uniunii generale a muncitorilor din 
transporturi ; Allan Hargreaves, șe
ful Secției internaționale a T.U.C.

In timpul șederii !n România, de
legația T.U.C a avut convorbiri cu 
o delegație a Consiliului Central al
U. G.S.R, condusă de Virgil Trofln, 
președintele Consiliului Central. Din 
delegație nu mnl făcut parte : Gheor- 
ghe Potrescu. vicepreședinte ni Con
siliului Central al U.G.S.R. : La
risa Munteanu, secretar al Consi
liului Central nl U.G.S.R. ; Orhan. Ar
pad. membru ai Comitetului Exe
cutiv al Consiliului Central nl 
U.G.S.R„ președintele Comitetului 
Uniunii sindicatelor din industria 
lemnului șt silviculturii : Alexandru 
Grecu, membru ci Consiliului Cen-

_ trai ai U.G.S.R., președintele Comi- 
, -râtului Uniunii sindicatelor din 
transporturi șl telecomunicații : Iile 
Frunză, adjunct al șefului Comisiei 
pentru relațiile internaționale a 
Consiliului Central ol U.G.S.lt.

în decursul convorbirilor, desfă
șurate Intr-o ntmm'erfi deschisă, 
prietenească, s-a efectuat un schimb 
de informații privind principalele 
preocupări nle c<dor două centrale 
sindicale, despre relațiile de cola
borare dlntee U.G.S.R. șl T.U.C., 
precum șl asupra unor probleme 
actuale nle mișcării sindicale Inter
naționale. Ambelo părți au consta
tat cu satisfacție cn relațiile dintre 
organizațiile sindicale din Românie 
șl Marea Britanic, dintre uniunile ne 
ramură ale sindicatelor se dezvoltă 
continuu și au apreciat că vizita dele
gației T.U.C; In România constituie 
un moment important pentru lăr
girea in viitor a acestor relații in 
spiritul înțelegerii șl respeclulul re
ciproc, in Interesul oamenilor mun
cii din cele două țărL

în cadrul convorbirilor, partea en
gleză a fost Informată pe larg des
pre realizările obținute In dezvolta
rea multilaterală a României, des
pre locul, rolul șl Earclnile ain- 
dlcatelor In societatea socialista 
din România, participarea lor la viata 
economică șl soclal-culturalfl a țării, 
Ia dezvoltarea democrației socialiste 
și creșterea nivelului de trai material 
șl spiritual al celor ce muncesc.

Delegația T.U.C. a relatat despre 
preocupările șl acțiunile sindicatelor

din Marea Britanic cu privire la pro
blemele economice șl sociale actuale, 
la apărarea șl consolidarea drepturi
lor sindicale. Delegația Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor a exprimat so
lidaritatea oamenilor muncii din 
România cu acțlunilo întreprinse do 
sindicatele din diferite ramuri din 
Marea Brltanle pentru apărarea in
tereselor celor co muncesc.

Delegațiile U.G.S.R. și T.U.C. au 
făcut un schimb du păreri asupra di
verselor probleme andlcaîe Interna
ționale. Reprezentanții celor două 
centrale au evidențiat Importanța 
deosebită a contactelor bilaterale, a 
schimburilor de păreri între sindica
tele din diferite tari, ta scopul unei 
mai bune cunoașteri reciproce, al 
căutării unor noi căi șl forme de coo- 
peraro și Înțelegere caro să fie In 
folosul oamenilor muncii dc pretu
tindeni.

Ambele părți au relevat importanța 
dezvoltării cooperării între organi
zațiile sindicalo de diferite afilieri și 
orientări din Europa șl din întreaga 
lume, po baza solidarității muncito
rești. a rospcclărll autonomiei, a 
egalității in drepturi șl neamestecului 
ta treburile Interne. Ele au căzut de 
acord să sprijine organizarea cit mal 
curind posibil a Conferința! regio
nale europene a Organizației Interna
ționale a Muncii, la care sfi participe 
toate centralele sindicale din Europa. 
Delegațiile U.G.S.R. șl T.U.C. au 
subliniat sprijinul organizațiilor lor 
sindicale pentru respectarea Indepen
denței ți suveranității naționale, pen
tru eliminarea, forței șl amenințării 
cu forța ta relațiile Internaționale, 
pentru stingerea tuturor focarelor de 
război șl respectarea dreptului. po
poarelor de n-șl hotărî singura soar
ta, fără nici un amestec din afară.

■*
în timpul șederi! în România, de

legația Congresului Sindicatelor din 
Marea Brltanle a vizitat uzinele ..23

La Invitația mints afacerilor
externe al Republicii Socialiste 
Romania. Cornelia Mănescu, miercuri 
seara a sosit in Capitală. Intr-o vi
zită oficială, ministrul, afacerilor ex
terne al Danemarcei. Knud B. An
dersen, cu soția.

Ministrul danez al afacerilor exter
ne este însoțit de T. V. A. Olden
burg. directorul general al Direcției 
Afacerilor Politice. Sven Ebbeson, 
directorul general al Direcție! Pre
sei șl Relațiilor Culturale. 
Brunner, secretar particular

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost Intlmptaaîl de Cor- 
nellu Mănescu ministrul afacerilor 
externe, cu soția. Vasile Gllga. ad
junct ol ministrului afacerilor exter
ne. Gheprghe Plolcșleanu. ambasa
dorul României ta Danemarca, de 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost prezent! Torben Busck 
Nielsen, ambasadorul Danemarcei la 
București. ®1 membri al ambasadei.

(Agerpres)
Peter

Semnarea unui Protocol de colaborare

construcțiilor de mașini
Miercuri a fost semnat Ia Bucu

rești Protocolul de colaborare econo
mică ți tchnioo-ștllnțlflcă pe anul 
1972 Intre Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini din Republica 
Socialistă România șl ministerele 
Construcțiilor de Mașini și Industriei 
Grele din Republica Populară Po
lonă.

Protocolul prevede, printre nițele, 
realizarea unor acțiuni de colaborare 
șl cooperare industrială. dezvoltarea 
livrărilor reciproce de mașini. uti
laje șl Ipstalalil tehnologice. precum 
și acțiuni pe linia extinderii și ndln- 
clrll colaborării tehnlco-ștUnțlfice 
ta domeniul construcțiilor de ma-

convenit asupraștal. Totodată, s-a .. __ ____ ,
dezvoltării ta perspectivă a colaboră
rii directe dintre centralele Indus
triale și grupurile do uzinei din țara 
noastră și organele corespunzătoare 
din R. P. Polonă, in vederea rezol
vării unor probleme importante da 
interes reciproc.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de tag. Ioslf Opri.?, 'ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, iar din partea 
polonă de dr. Eduard Metaier. ad
junct nl ministrului industriei con
strucțiilor de mașini.

al transporturilor 
și telecomunicațiilor

STOCKHOLM 12 (Agerpres). — în 
continuarea vizitei In Suedia, tova
rășul Florian Dănălnche, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
a vizitat, In ziua de 12 aprilie, uzina 
de mașini grele electrotehnice, pre
cum șl alte sectoare ale concernului 
ASEA din Vesteras.

între ministrul român șl conduce
rea ASEA a avut loc un schimb de 
păreri privind stadiul de realizare și 
perspectivele de dezvoltare a produc
ției de locomotive electrice sl a echi
pamentelor electrice feroviare.

MtnlBirul român a fost Însoțit de 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Stocknplni, Eduard Me
zin cescu.

în seara zilei de 12 aprilie, minis
trul suedez al comunicațiilor a ofe
rit un dineu In cinstea tovarășului 
Korian Dănâlacho.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — In 
prezența lui Leonid Brejnev. secre
tar general nl C.C. nl P.C.U.S.. Alexei 
Kosighln, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.. a altor conducă
tori ni P.C.U.S. ai guvernului sovie
tic. la Kremlin o avut loc. miercuri, o 
adunare festivă consacrau Zilei cos
monauticii. La adunare au narlidpat 
muncitori, constructori. Ingineri — 
creatori de tehnică cosmică, oameni 
de stanță. coamonautL diplomat!, zia
riști.

Mstislav Kftidiș. președintele Aca
demiei de Științe a Uniunii Sovietice, 
a făcut o trecere In revistă a reali
zărilor înregistrate in ultimul an In 
toate domeniile cercetărilor cosmice.

în ce! 11 an! care au trecut de la 
primul zbor ta cosmos ol lui furi

Gagarin, menționează agenția T.A.S.S., 
cosmonautica sovietică a înregistrat 
succese excepționale. Zborurile nave
lor pilotate „Voaiok" „.Voahod". „So- 
luz". crearea stației orbitale pilota
te „Sallut" au adu® o contribuție va- " 
loroasfl Ia cucerirea spațiului cosmic. 
Se desfășoară pe ©cară largă cerce- . . 
țări in spațiul clrcumleresîru. slnt • 
studiate Luna șl alte planete. Printre 
ultimele etape remarcabile ale stu
dierii Cosmosului se numără activita
tea de mai multe luni a lui _Luno- 
hod-I“ pe‘suprafata selenară, cobor!- 
rea lină pe Marte și crearea de sate
liți artificiali al acestei planete. A- 

: gențta relevă că in Uniunea Sovie
tică au fost lansați. In cel 11 ani. 
aproape 500 de sateliți artificiali al 
Pămlnlulul din seria „Cosmos".

e

Comunicat polono —danez

în II mi

Marea Britanic a vizitat uzinele ..23 
August* ș! Fabrica de confecții șl tri
cotaje din București. Uzinele de __
și Ilbre sintetice Săvlneștl, Județul. 
Neamț, cartiere noi de locuințe șl 
obiective social-culturale șl turistice 
din Capitală, Piatra Neamț, orașul 
Gheorgho Gheorghlu-DeJ și Brașov. 
Oaspeții S-au Intjlnlt șl au purtat dis
cuții cu muncitori,? cadre de condu
cere șl activiști sindicali din între
prinderile vizitate, cu membri al Bi
roului Executiv al Consiliului ju
dețean al sindicatelor Neamț, cu 
membri ni birourilor executive ale 
comitetelor uniunilor sindicatelor 
din transporturi șl telecomunicații, 
din Industria lemnului șl din Indus
tria construcțiilor șl materialelor de 
construcții. Pretutindeni, delegația 8-a 
bucurat de o primire caldă, amicală, 
expresie a relațiilor do prietenie care 
leagă oamenii muncii și sindicatele 
din Republica Socialista ltomânla și 

i Marea Brltanle.

flre

(Agerpres)

BERLIN

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al 

României, Cornellu Măniiseu, a pri
mit un mesaj din partea lui Carlos 
P. Romulo prin care se transmit 
mulțumiri cordiale pentru telegrama 
trimisă In lei''.........  ... .cgâtură cu accidentul de 
automobil suferit de ministrul de ex
terne al Republicii Filiptae.

*
Miercuri s-a înapoiat In Capitală, 

venind de la Helsinki, George Maco- 
vescu, prlm-adjunct ai ministrului 
afacerilor externe. în timpul vizitei 
In Finlanda, demnitarul român a cnii 
un schimb de vederi cu Kalevl Sorsa, 
mlniatrul do externe, șl Richard TSt- 
terman, .secretar de stat.- secretarul 
general ai Ministerului Afacerilor 
Externe ol Finlandei, in codrul că
rora au fost abordate probleme ale 
relațiilor româno-flnlandeze. A avut ții belgiene pont 
toc. de asemenea, un schimb Inie- telor — SOBEPA. 
tuta do vederi in probleme privind

securitatea europeană șl alte aspecte 
ale situației internaționale.

*
Comitelui român pentru Istoria șl 

filozofia științei din cadrul Acade
miei Republicii Socialiste România a 
organizat miercuri, la București, im 
colocviu. Cuvlntul de deschidere a 
fost rostit de acad: Mlron Nicolescu, 
președtalelo Academiei.

★
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

șl Educației Socialiste, miercuri la a- 
mlază a avut loc la Ateneul Român 
vernisajul expoziției „Tezaurul din 
El Dorado". cuprlnzJnd o selecție din 
colecțiile „Muzeului aurului" din 
Bogota. Sfnt expuse nproapa 15<0 da 
piese — podoabe sau obiecte de cult.

Expoziția, Itinerantă prin Europa, 
este organizată cu sprijinul societă
ții Knintan.» rwțntru promovarea ar-
telor —

(Agerpres)
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FOTBAL

al României
BERLIN 12. — Corespondentul nos

tru. ȘL Deju, transmite : Delegalla 
Consiliului național penlru știință și 
tehnologie al Republicii Soc tal iste 
România, condusă de Dreședlntale 
consiliului. Ghcwgbe Cioară, aflata 
In vizita In R. D. Germană, la in
vitația mlnlsirulul pentru știință șl 
tehnică al R.D.G., GQnter Prey. a.pur
tat convorbiri cu partea germană. 
Gbeorjțhe Cioară a avui eu Kurt 
Fichtner, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.D.G.. o convorbi
re. la care au participat GQnter Prey 
șl consilierul economic al ambasadei 
române. Ion Clmpeanu.

Convorbirea, caro s-a desfășurat In
tr-o atmosferă prieteneașcâ. «-a re
ferit ta adlnclrea colaborării tehulco- 
ștanțlfice dintre cele două tari.

VARȘOVIA 12. — Corespondentul 
Agerpres. L Dumitrașcu, transmite : 
Comunicatul dat publicității la înche
ierea vizitei oficiale ta Polonia o mi
nistrului afacerilor externe al Da
nemarcei. Knud Andersen, relevă că 
ministrul danez a fost primit de pre
ședintele Consiliului de Slat al R.P. 
Polone. Henryk Jablonski, de pre
ședintele Consiliului de Miniștri. 
Plotr Jaroszewicz, de mareșalul Sei
mului, Stanislaw Gucwa, și a avut 
convorbiri cu omologul său polonez. 
Ștefan Olszowskl. Cel doi miniștri do 
externe, arată comunicatul, acordă o 
deosebită Importanță colaborării eco
nomice șl dezvoltării continue a 
schimburilor comerciale, tuturor for
melor de cooperare Industrială și co
laborare tehnico-ștllnțifică dintre 
Polonia șl Danemarca.

Comunicatul reliefează satisfacția 
celor două părți față de evoluția po
zitivă a relațiilor dintre țările eu
ropene in urma semnării tratatelor 
dintre U.R.S.S. sl R.F.G., dintre Po
lonia șl R.F.G. Intrarea In vigoare a 
acestor tratate, a acordului cvadrl- 
partlt asupra Berlinului occidental ar

,p.

crea premisele fundamentale pentru 
continuarea destinderii, normalizarea 
relațiilor și dezvoltarea unei colabo
rări in spiritul bunei vecinătăți atlt 
intre țările interesate, dt șl pe plan 
general-european.

Miniștrii de externe al Poloniei șl 
Danemarcei și-au exprimat convin
gerea că o conferință general-euro- 
peană de securitate șl colaborare, cu 
participarea tuturor statelor europe
ne interesate, precum șl a S.U.A. și 
Canadei, ar facilita procesul de crea
re a unul sistem trainic de securitate 
care să garanteze dezvoltarea pașnică 
a tuturor țârilor in Europa. El au 
nubllnlat Imnortanța unei slrlnse co
laborări a (firilor europene, bazată pe 
încrederea reciprocă șl conformă 
principiilor respectării suveranității 
naționale, integrități 1 teritoriale, re- ' 
nuntărll ia forță sau la amenințarea 
cu folosirea ol. neamestecului In tre
burile Interne ale altor state sl solu
ționării pe cale pașnică n conflictelor.

Potrivit agenției P.A.P.. Plotr Jn- 
roszgwlcz a transmis nrlmuluf mi
nistru danez, Jans Otto Kraa. Invi
tația de a face o vizită In Polonia.

SOFIA

Acord
româno-chilian

organizarea luptei împotriva secetei
rit întocmirea unul grafic do 
folosire o apei din lacul fskar (prin
cipalul rezervor pentru alimentarea 
Sofiei). Introducerea unor norme de 

, consum pentru populație șl industrie, 
urgentarea de către Ministerul Indus
trie! ■. Grele n construcțiilor hldro-

SOFIA 12 — Corespondentul Aser- 
pres. C Amarlței. transmite : La So
fia a avui loc o ședință a Comisiei 
guvemameniale pentru organizarea 
Iuplel împotriva secetei șl prclntlm- 
plnarea urmăritor el negative. care a 
examinat propunerea eomlslel întorSANTIAGO DE CHILE 12. — Co- 

respondentul .nostru, E. -’Pop, trans
mite : ,£a urmare a vizitei si tratati
velor purtate de delegația guverna
mentală economică română, condusă 
do tag. Ion MLneu, adjunct al minis
trului minelor, petrolului șl geologiei, 
cu autoritățile guvernamentale chi
liene. la Santiago de Chile a fost 
semnat un acord complementar ia a- 
cordul guveritamenlal de colaborare 
șl cooperare tehnică existent Intre 
cele două Uri.

Acordul semnat prevede extinderea 
31 diversificarea cooperării In dome
niul extracție! de minereu, al metale
lor neferoase sl al, mana facturării cu- 
pruluL In cadrul acestor acțiuni, do 
cooperare, partea română va acorda 
șl asistentă tehnică.

Reîatlnd despre vizită, ziarul ..La 
Nacton" subliniază că. ta cadrul În
trevederilor cu autbrltfițlrâ locale șl 
eu conducătorii Întreprinderii, au fost 
relevate experiența română In Indus
tria minieră șl înaltul nivel de dez
voltare tehnologică atins de această 
Industrie.

departamentale privind îndeplinirea .. tehnice destinate alimentării cu aoă 
măsurilor prevăzute. Intr-o hoiărire n Industrie! șl începerea construcției 

barajului' „Ogneanovo".
Comisia guvernamentală a însărci

nat Ministerul Arhitecturii ol Siste
matizării Orașelor ca. Împreună cu 
Sfatul popular al orașului Sofia, să 
pregătească graficul de trecere a în
treprinderilor industriale din oraș ta 
reciclarea apel folosite pentru răcire.

măsurilor prevăzute, Intr-o hoiă...„ 
recentă a Consiliului de Miniștri re
feritoare la asigurarea capitalei bul
gare eii apa necesară alimentării 
populației, industriei și Irigațiilor.

Pe teza balanței consumului de 
apă din zona orașului Sofia. întocmi
tă de comisia Interdepartamentală, șl 
a propunerilor făcute de aceasta, 
comisia guvernamentală liotă -

i!

Succes al reprezentativei 

române în fața campioaneiTEHNICE
I—0 (1—0). A marcat UlfSieanu 

_jUt jjj.)
U.T.A. — Jiu] 4—1 (2—1). Autorii golurilor: Sima (miri. 10 șt 49). 

Domlde (mln. 12. din penalii). Kulm (mln. 79) șl. respectiv. Libardl 
(tn.’n. 18).

F, C. Argeș — Steaua 2—) (1—0). Autorii golurilor : Radu (mln. 37). 
Roșu (mln. 61) șl. r^pcctlv. Tăiam (mln. 54). din penalii).

Universitatea Craiova — Dinamo 2—1 (1—0). Autorii golurilor : Ivan 
(mln.' 43). Plrvu (mln. 75) șl. respectiv. Dumltrlu (mln..- 87).

A.S.A. - Crlșul 3-1 (1-0). Autorii golurilor : Nagy (mln. 18. din 
penali!. 52 șl 77) șj Czafco (mln. 53. autogol).

Rapid — C.F.R. Cluj 3—1 (2—1). Autorii golurilor : Marin b-.eltan 
(mln. 9 șl 51). Dumitru (mln. 40) șl. respectiv, Soo (mln. 12).

Farul — S. C. Bacău 1--1 (0—0). Autorii golurilor : Oprea (mln. 5i, 
din pdnaltl) șl, respectiv. Bfiluță (mln. 85).

Petrolul — Politehnica 0—0.

39—17
26— 13
33—27
39-21
22—18
32-28
27— 23
26—24
24—18
81—28
18—25

U. T. A. a spnntat

U.T.A.
Steagul roșu 
F.C. Argeș 
„U- Cluj 
AS. A.
S.C. Bacău 
Dinamo 
,,U“ Craiova 
Steaua 
Rapid
Jiul 
Petrolul 
Politehnica 
Farul
C.F.R. Cluj 
Grisul

mondiale
i

19
10—22 19
22—28 18 
18—27 18
14—29 12
8—31 9

PIATRA NEAMȚ (de la corespon
dentul .^cinleil"1. Ion Manea). — In 
cadrul pregătirilor pe caro le face ta 
vederea participării la turneul pre- 
ollmplc din Franța, selecționata ma®- 
cultafi de volei a României a Inillnlt 
ieri după-amlază In sala „Ceahlăul" 
din Piatra Neamț Intr-o partidă ami
cală reprezentativa R. D. Germane, 
actuala deținătoare a titlului mondial, 
care întreprinde un turneu in țara

TOKIO 12 (Agerpres). — La ToWo 
a avut loc o ședință a Prezidiului 
C.C. al Partidului Comunist din Ja
ponia. După cum informează ziarul 
„Akahata", membrii Prezidiului au 
examinat un raport privind situația 
politica actualâ a țării șl o fierle do 
probleme alo construcției de partid, 
prezentat de președintele Secrctaria-

tulul C.C. al P.C.J.. Tetsuo Fuwa. 
Dezbaterile au fost Închisa de pre
ședintele Prezidiului C.C., Kerijl 
Miyamoto. Partlclpanțll In ședință au 
lansat comuniștilor niponi apelul de 
a-șl Intensifica eforturile în vederea 
lărgirii rindurltor partidului șl ale ci
titorilor ziarului „Akahata* — orga
nul P.C. cita Japonia.

A fost o etapă conformă cu preve
derile despre starea fruntașei clasa
mentului : Universitatea Cluj a Învins 
pe Steagul roșu iar. astfel, duminică 
U.TJL va pleca relativ liniștita la 
Cluj ca să Joace cu C.F.R. Ea o atins 
do acum cota ..28" (mal are de dispu
tat cinci meciuri pe stadionul din 
Arad 1) șl posedă față de Imediatele 
urmăritoare lin avans de Datru nune
le. Mal mult, acestea — Steagul roșu șl 
F. C. Argeș — teoretic, nu poî pro
fila de pe urma deplasării arftdenltor 
la Cluj, fiindcă șl ele. ta rlndul lor, 
au Jocuri grele pe terenuri străine la 
Petroșani șl, respectiv, la Inși. Adău
găm că dintre echipele situate In cla
sament cu cinci puncte 
cit U.T.A.. două (adică, 
A.S.A.) vor juca și elo 
sare" I

După cum se vede. 
U.T.A. acționează In ilnlște. 
sus. In frunte șl e foarte probabil că 
va fi In stare să susțină cu mult calm 
InUInlrea-derbl. programata la Pi
tești. la 19 aprilie, in ultima etapă 
dinaintea întreruperii camDlonattilul 
panteu pregătirea meciurilor Româ
nia — Ungaria.

mal jos de-
„U“ Cluj fi 

„la depla-

deocamdată
acolo

i

în partidele de Ieri — jucate In 
fața n peste 120 (MM) de spectatori, fapt 
co dovedește menținerea Interesului 
pentru campionat din partea amatori
lor do fotbal. In pofida unor clarifi
cări în fruntea .șl. mai ales, In partea 
de Jos a clasamentului 
produs surprize, nici mi 
de vedere al scorurilor. Partida cea 
mal atractivă ca <‘ 
loc la Cratova. unde 
caro n dominai trei sferturi din timp 
șl a condus pe Dinamo cu 2—0 pina 
«î trei minute Inalnto dc sfirșlt 
fost pe punctul de a se pomeni 
lată In ultimele secunde, alunei 
mingea trasă de Deleanu. la o lovi
tură liberă, a Intllnlt bara I Plnă ia 
urmă, suporterii cratoveaJ — peste 
40e®0 la număr în tribunele stadio
nului I — au gustat saltefacUs succe
sului. Iar Universitatea, cu 21 puncte, 
se așează acum printre pretenden
tele la unul dintre locurile ce vor 
asigura înscrierea la viitoarea ediție 
a „Cupei U.E F.A.*.

Dlnlro celelalte rezultate, notăm re
venirea Iul F. C. Argeș, o dată cu 
reintrarea Iul Dobrin (fie șl pe timp 
limitat) In fața Stelei șl... prima vlc-

„I — nu s-au 
măcar din punct

desffiștirarc a avut 
de ertiipa locală —

— a
ega- 
clnd

-------------------------j---------------------------------

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL AL R.P. UNGARE

din h©u
'i "Xtfijin! s53>iL'țlk,ulrt^.!L«riivt’i

torte a Rapidului In acest retur de 
campionat. Să fie de bun augur pen
tru echipa Iul Rftducanu, Lupescu, 
Dumitru. Jucători pe care-1 dorim cit 
mal ta formă șl cu un moral de În
vingători.

Valoriu MlltONIiSCîJ

caro Întreprinde 
noastră, i

Aceasta a fost 
nlre dlnlro cele 
din ultimii zece ani. ea fiind cisllgală 
pe merit de către selecționata Româ
niei eu scorul de 3—1 (15—10 ; 9—15 ; 
15-10 : 15-5).

Deși Învinși, oaspeții au lăsat o 
bună Impresie Prin tehnica și rapidi
tatea tocului, tar de la gazde s-au re
morcat : Dumănolu, Udlșteanu. Ca
rlo!. Slamatc (prin oendcllle salo 
razante) șl Oro®.

cea dc-a 23-a Intîl- 
două reprezentative

i

SPANIA —în doctul mișcărilor sociale

• Antrenorul echipei do fotbal a 
Ungariei, Rudolf Ulovszky, a selec
ționat 15 jucători in vederea parti
delor Internaționale pe care echipa Albert, Vldacs. Szoke. Bene. Faî 
maghiară Ie va susține cu formațiile Branlkovlts, Dunal II, Zambo.

României, Multei țl Suediei. Din lot 
fac parte : Rolhermer, Pancslcs, Fa
bian, Kovacs. Ballnt. Szucș. I. luhasz, 
Albert. Vldacs. Szolte. Bene. Fazekas.

Orlce suporter al fotbalului șl al 
fotbaliștilor. Indiferent de apartenen
ța sa da club, nu se poate ca ieri 
să nu fi urmărit cu maximă atenție, 
cu maxim Interes evoluția acelora 
dintre jucători care, ta 29 aprilie, la 
Budapesta, vor face parie din repre
zentativa tricoloră ta meciul cu se
lecționata Ungariei. Etapa a XX-a a 
diviziei A a Inaugurat, dacă am pu
tea spuho astfel, seria observațiilor 
specialiștilor și ale tuturor amatori
lor de fotbal In sensul șl pentru mo
tivele arătate maț înainte. In ce mă- 

. sură actualii
sau eventual cei ce or dori (șl ou 
posibilități) să> facă parte dintre se- 
lecțlorâlblll au corespuns în meciurile 
do Ieri 7 Iată cileva succinte carac
terizări — unele jfăcute coresponden
ților noșlrl de către observatorii fe
derali — cu privire la meciurile șl 
jucătorii ta cauză. în poarta. RAdn- 
canu, fără, a (1 fost solicitat in mod 
deosebit (ceferiștii clujeni parco n-au 
„îndrăznit" să șuteze mai des), a pri
mit un gol parabil, după părerea 
noastră. La Cluj, Ailomac.be a trecut 
și el printr-un moment asemănător. 
Sătmăreanu s-a comportat in nota sa 
obișnuită, adică bine. Lupescu a a- 
vut puțin de lucru, dar la o mică 
neatenție (chiar in ultimele minute, 
cind a trimis mingea nederta

mai înainte. In ce mă- 
componenți nl lotului

O Campionatul mondial de hochei 
pe gheata a programat miercuri la 
Praga meciul derbi, in care 3-au In- 
Wnit selecționatele Cehoslovaciei 81 
U.R.S.S. întlinlrea s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 3—3 (2—0. 0—1. 
1—2).

Nfeslase l-a învins fn două seturi 
(8—1, 6—2) pa danezul Torben Ulrich, 
Iar americanul Stan Smith a dispus 
cu 4—6. 6—4. 7—5 do iugoslavul Ni
cola Spear.

. ..... „ ........................ .....;.acașă") 
Rftducanu n trocul prin mari emoții—

I o S fir. I n in w» 1 ■ ■ rrs ■ amc H fir] ■ « A

o Turneul International de tenis do 
la Madrid a programat primele par
tide din turul doi, in care au evo
luat șl principalii protagoniști. Iile

• Peste 23 COO de spectatori au ur
mărit ieri la Salonic meciul Inter* 
national de fotbal dintre echipele 
Greciei șl Spaniei. Jocul e-a Încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 0—0.

Dinu șl Dcleanu. au avui o misiune 
extrem de dificilă, trebuind să facă 
față asalturilor repetate șl percutan
ta alo cralovenllor. De subliniat că 
Deleanu a executat foarte b!ne o lo
vitură de la circa 22 m. mingea lo
vind tara cind scorul era 2—1 pen-

1 ’ 1 doar dievn secun-
. Du

mitra. in fine, a făcut șl ta echipa sa 
de ciub. penlru prima oar§ in aceat 
retur, un Joc deosebit. Meritele sini

tni cralovenl șl„. doar elieva 
de plnâ la Încheierea oneeluluL.-

multiple : a condus cum nu se poate 
mal bine jocul, sarvlndu-șl coechi
pierii cu pase magistrale și înscriind 
un gol, in manieră proprie, la o Invi
tară liberă de la 18 m (peste zidul 
advers. In colțul iung). NunweUJer a 
apărut oarecum obosit, nehotarlL mnl 
ales către final, fapt ce l-a adus do 
altfel schimbarea cu un sfert de oră 
inalnte de terminarea partidei. Lu- 
eescu a contat Ieri cam puțin pentru 
atacul dlnamovlst, fiind șchlmbat șl 
el o dală cu Nunwelliar. Dobrln, pe a 
cărui restabilire fizică șl revenire In 
formă se contează In mod deosebit, 
a Jucat Ier! aproximativ 50 de mi
nute. conform Indicațiilor medicului. 
Firește, el s-a resimțit in urma acci
dentalul avut (n-a lovit niciO’dată 
mingea cu piciorul drept), participa
rea sa la Joc nefilnd intru totul edi
ficatoare. lordânescu nu a.mal avut 
de această dată In față an fundaș 
„gen Trfcor*. Aportul său a fost, to
tuși. redus; a acționat Individualist, 
șl deci Ineficient. Dintre așa-zlsole 
rezerve ale lotului. Ulfâlennu șl Anca 
au muncit mult, primul înscriind 
singurul gol a) partidei, golul victo
riei echipei antrenate de Ștefan O- 
nlsie. Domlde, laborios ca întotdeau
na ; n-a mal fost „omul de gol“. dar 
a transformat impecabil penaltlul a- 
cordnt echipei sale. Dacă Petrolul nu 
a primit Ieri nici un gol este meri
tul apărării Imediate. a!n rindiil că
reia s-a remarcat șl Nae lonescu. 
Hăhnăgeanu. component de bază In 
echipa clubului, a fost mal puțin si
gur, fiind de obteel depășit la min
gile joase și la un-dol-urL La ac
țiunile ofensive ale dlnamovlștllor 
șl-a adus aportul ‘șl Florian Dumi
trescu. Insă nu In măsură să determi
ne vreun gol sau vreo fază de gol.

Spania este din nou teatrul unor 
puicrhlce acțiuni alo maselor popu
lare, care ca pat â. pe zi ce trece, lot 
mal multă forță șl amploare, dom!- 
nlnd peisajul pollilco-wtctal al țării. 
Ultimele telegrame sosita la redacție 
de pe pămlnlul fierbinte al Spaniei 
aduc noi șl noi dovezi ale hoiărlrll 
oamenilor muncii din această țară do 
n-șl intensifica, eu șl mai multă fer
mitate, nvlnd îo frunie eroicul Par
tid Comunist din Spania, lupta pen
tru satisfacerea revendicărilor lor le
gitime, pentru libertate, progres și 
democrație.

După cum recunoaște însăși presa 
oficială spaniolă, In ultima perioadă 
au toat declanșate greve la uzinele 
,.Perkins", „Astllleros Eșpagnolea". 
„Bobrock and WLIcocks" șl la șan
tierele navale „Santander" șl „Slm- 
mons"; Peste 5 Ctt) de muncitori de 
ta uzlnn „Eleclriea Espagnola" au de
clarat o grevă de trei zile In semn do 
prolest față de concedierea șl aresta
rea a sule de participant! la diferite 
acțiuni revendicative. Manlfcstarl a- 
semănătoare au loc In numeroase 
alte Întreprinderi ComMilede solida
ritate din Barcelona șl din mol multe 
localități alo regiunii au lansat un 
apel opiniei publice pentru organi
zarea n trei zile de luptă pentru
xercltarea efectivă o dreptului la so
lidaritate". „Denunțăm, se arată fn 
apel, violența folosită de «for
țele de ordine» nu numai prin oractl- 
carea torturii, dar șl prin reprimarea 
acțiunilor de masă, cum au fost re
centele cazuri de Ia Tarrasa. Barce
lona (S.E.A.T.), Randlo. Granada șl 
El Ferrol". De altfel, potrivit relată
rilor agențiilor Internaționale de pre
să. acțiunile protestatare cunosc o 
Intensificare deosebita In urma sln- 
Beroascl represiuni anllmuncltoreștl 
de la șantierele navale din El Ferrol, 
unde, după cum se știe, forțele poli
țienești au ucis doi greviști si au ră
nit numeroși alții. Greva generală 
declanșată ca urmare, la chemarea 
P.C. din Spania, a cuprins principa
lele provincii șl sectoare economica, 
delermlnlrtd pe numeroși observatori 
să aprecieze că Spania nu a mal cu- 
nosrut din 1035 plnă In prezent o a- 
semenea recrudescență a mișcării so
ciale.

Faplul că uzinele sini principala 
scenă a acțiunilor revendicative eate 
o consecință a combativității deose
bite a clasei muncitoare spaniole. 
Deși considerate liegalo și lucrind In

.e-
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clnndeșțtaltate, crearea comisiilor 
muncitorești a oferit o bază viguroa
să mișcării muncitorimii, a stimulat 
puternic tendința el spre unitate. în 
aceste condiții, lupta oamenilor mun
cii spanioli, pe lingă obiectivele eco
nomice, doblndește un toi mal pro
nunțat caracter politic. Cererile pri
vind autonomia sindicalelor. legali
zarea comisiilor muncitorești. înceta
rea represiunilor polițienești, amnis
tia totala n dețlnuțltor și exllnțilar 
politic! sînt tot utllca obiective po
litico de primă Însemnătate, care in
teresează masele cele mai largi

Valul luptelor revendicative, care a 
cuprins' inLreaga țară, Ișl lârgește 
continuu baza șodalâ Alături de cla
sa muncitoare. In rlndurile partlcl- 
panțllor se află studențl. profesori, 
avocați, artiști. ' medici, comerclanțl, 
elemente ale clarului șl chiar din ria
dul armaleL Efervescența se face pu
ternic simțită șl in lumea satelor. In 
Aragon, Catalonia. Andaluzia. Gali
cia au apărut comisii muncitorești a- 
grlcole, care desfășoară largi acțiuni 
de mobilizare a țărănimii. Universi
tățile continuă să fie forare puter
nice ale luptei pentru libertate și de
mocrație. Opoziția față de regimul
francblst capătă noi dimensiuni, In- 
corporind noi și noi elemente progre
siste din cele rnaî diferite categorii 
sociale.

Față de nceostă situație, autorită
țile de la Madrid recurg la intensi
ficarea represiunii, la arestări și 
concedieri. In intimidări șl condam
nări ..exemplare". In noi leal anti
populare. Potrivit datelor oficiale — 
departe de a putea fi considerate 
reale — sute de muncitori se află In 
prezent In închisori, iar numărul 
concedierilor cu caracter repre
siv este de ordinul miilor. Zia
rul catolic „A.B.C.". recunoscind 
efl situația din universitățile spaniole 
este o realitate a cărei origine nu 
trebuie căutată In Ssubversiune", el 
ta revendicările Juste. Iar soludn nu 
ta represiune, ci In reforme, conchi
de : „Trebuie pus capăt ilegalîtalli 
în universități 1“ Este cunoscut fon
tul că. pentru a ascunde opiniei pu
blice adevărata sltuatle din țară, re
gimul franchlst a instituit o severă 
cenzură asupra oricărui cuvint serta. 
Zilele trecute, autoritățile au con
fiscat numărul pe aortlle al reviste! 
„Cuadernos para el dlalogo" — do ■ 
orientare demoerat-creșlină — pen
tru că el conținea mal multe nrti-

cole legate de atrocitățile poliției ta 
localitatea El Ferrol. Toate acestea 
vin sa confirme incâ o dată criza 
profundă pe care o traversează 
frnnehlsmul, compromiterea adinei a 
regimului dictatorial de la Madrid 
in fata maselor largi populare.

Amoloarea actualelor frămlntărl 
sociale din Spania pune ta evidență 
rolul deosebit pe care 11 are Partidul 
Comunist din Spania In organizarea 
și conducerea luptei cura toate n cla
sei muncitoare spaniole. In unirea tu
turor forțelor progresiste șl democra
tice din țară împotriva dictaturii 
frnnchlnie. pentru libertate și Drogres 
eocloL înfrunilnd prigoana șl Deree- 
cuțllle. ncționlnd In adincă Ilegalita
te. comuniști! spanioli sa află In pri
mele rlnduri ale luptei oamenilor 
muncii pentru libertate șl democra
ție. în ocelașl timp. P.C. din Spania 
se manlfristă ca un factor cataliza
tor ta amplul p-oees de unificare a 
forțelor de ooozhle, demoerntlee sl 
progresiste din Întreaga tară. în a- ' 
cest senș. o importanta deosebita o 
are apelul lansat de P.C din Spania 
tuturor forțelor progresista șl nn- 
tlfranehlste in vederea realizării 
„Pactului pentru libertate", alterna
tivă democratică, menită să Inntă- 
nuncheze un larg evantai de forte 
polLUce. spre a pune capăt actualului 
regim dictatorial. Concretizarea a- 
ccstul pact es'e astăzi o necesitate 
stringentă a vieții politice din Spa
nia. „Lupta noastră, care se extinde 
de la nn capăt la altul al Spaniei — 
arăta tovarășa Dolores Ibarruri. ore- 
ședlntele P.C. din Spania — poate fi 
sintetizata intr-un „Nu" hotărit 
spus franchlsmulni... acest protest va 
fi expresia cea mai vie șl comba
tivă a votatei de lupta o maselor 
penlrn a pune emtat dictat urii sîn- 
geroase franchlste. va însemna un 
imntils puternic SDre realizarea uni
tății tuturor forțelor de opoziție pen
tru formarea unei alternative core să 
deschidă (8rii noastre colea demo
crației și Ilbertălll".

Ampla mișcare șoclolâ din Spania. 
Influenta sl slmoatla de care se bu
cură partidul comunist fn rlndul ma
selor populare constituie expresie 
cea moi elocventa a hotarîrl! ferme 
n poporului soanlol de a continua 
plnă ta victorie lupta sa eroică pen
tru o Spanie liberă șl democrata.

realizării

Eugen IONESCU
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^Conferința general-europeaiiă 
poate dereai piatra unghiulară ia 

dezvoltarea aversă & mnrineatuU"
1NTERVRJL PREMIERULUI DANEZ, JENS OTTO KRAG, 

ACORDAT TELEVIZIUNII ROMANE
■ ; 1. : .

Primul ministru al 
un

Răipunzlnd unei 
toarc ta conferința 
tru securitate șl cooperare, primul 
ministru al Danemarcei a deelarai 
că această conferință poale daveni 
piatra unghiulară in dezvoltarea 
modernă a Europei ; ea va Însem
na, de asemenea., a spus el. începutul 
unor noi retain, mai normale. Intre 
statele europene ți. cum este de spe
rat. Începutul unei ere de cooperare, 
cu adevărat constructivă, intre țările 
din estul și vestul Europei. Ținută 
cu succes, conferința va însemna un 
nou punct de plecare spre o Europă 
pașnică.

Solicitat șâ-șl exprime opinia in le. 
gâiură cu rolul acțiunilor și aranja
mentelor da bună vecinătate pe 
plan zonal jl țn contextul eforturilor 
pentru edificarea unui sistem de 
securitate europeana, Jens Otto 
Krag a spus : îmi amintesc foarte

Danemarcei, Jens Oito Krag, a acordai Televiziunii române 
Interviu, care a fost transmis ia 12 aprilie
întrebări referl- 
europeanâ pen-

bine inijiaticclc romdncjti ia Orga
nizația Națiunilor Unite in ife, 

Vnifialive care »-au soldai cu adop
tarea de către Adunarea Generală 
a unei rezoluții inlitulăte: „Acji- 
unl pc plan regional ln vederea im- 
bunâtâ(iril relalUlor da bunâ vecină
tate Intre țările europene aparțlnind 
unor sisteme sorial-politicc diferite0. 
Sir.t bucuros că Danemarca, îm
preună cu alte șapte |âri. s-a nu
mărat printre coautorii acelei rezo
luții : noi am salutat-o. deoarece a 
fost și este in concordanță cu sco
purile esențiale ale politicii externe 
daneze. Cred că, dacă ne putem, aș
tepta la întrunirea unei conferințe 
privind securitatea și cooperarea din 
Europa ln viitorul previzibil, a- 
ceasta constituie, printre altele, un 
rezultat al acelei rezoluții adoptate 
de Adunarea Generală a Organiza
ției Națiunilor Unite.

LA MOSCOVA A ÎNCEPUT EXAMINAREA TRATATULUI 
DINTRE U.R.S.S. Șl R. F. A GERMANIEI

Cuvîntarea lui A. Gromîko
MOSCOVA 12 (Âgerpres). — La 12 

aprilie, in Marele Palat al Kremli
nului a avut loc ședința comună a 
comisiilor pentru afacerile externe uto 
Sovietului Uniunii șl Sovietului Na
ționalităților ale Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., desfășurată in prezența 
lui M. A. Suslov, membru al Bi
roului Politic. secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Comisiei pen
tru afaceri externe a Sovietului U- 
nlunll, a lui K. F. Kalușev, secretar 
al C.C. al I’.C.Ij.S.. vicepreședinte nl 
Comisiei pentru afacerile externe a 
Sovietului Uniunii, a lui F. A. Sur- 
ganov. vicepreședinta al Prezidiului 
Sovietului Suprem, a iul A P. Șlii- 
kov. președintele Sovietului Uniunii 
al Sovietului Suprem — transmite 
agenția T.A.S.S.

Membri! comisiilor au Început exa
minarea tratatului semnal la J2 ait- 
(just 1970 intre Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste șl Republica Fe
derală a Germaniei. După cum s-a 
mal anunțat, Prezidiul Sovietului Su
prem a remis.tratatul șpr'e examinare 
celor două, comisii, pentru afacerile 
bxteme care urmează să-' adopta o 
decizie finala.

Lulnd cUvlnfiiî in numele guver
nului sovietic. Andrei Gromlko. ml- 
nlstnil afacerilor externe a! U.R.S.S.. 
a declarat că principalul ®ens ol tra
tatului dintre U.R.S.S. șl R.F.G. con
stă in faptul că el creează baza poli
tica necesară pentru o cotitură radi
cală in relațiile sovieto—vest-germa- 
ne. pentru dezvoltarea lor multilate
rală. Aceasta ar corespunde interese
lor vitale ntlt ale popoarelor Uniunii 
Sovietice șl R. F.G., clt și ale ailor 
popoare europene care aspiră la des
tindere. la asigurarea păcii si secu
rității. cu atll mai mult cu cit tra
tatul se bazează In întregime pe prin
cipiu! egalității in drepturi a state
lor. nu este Îndreptat Împotriva vre
unor ierte țări șl nu aduce prejudicii 
prietenilor si allațllor partlcipanților 
la tratat.

Referlndu-se la conținutul trata
tului. el a relevat că pivotul acestuia 
îl constituie angajamentele pa care și 
le-au asumat nârtllc In problema te- 

,considering ca inviolabile, 
In viitor, frontierele lu-

*
12 (Âgerpres). — Agen- 

______ anunță că guvernele 
Uniunii Sovietice și R. F, a Germa
niei au ajuns la un acord asupra În
ceperii activității Comisiei mixte do' 
dezvoltare a colaborării economice 
intre cele două țări.

Acordul de principiu' privind 
crearea comisie! a fost realizat In 
timpul intllnirll dintre Leonid Brej- 
nev și Willy Brandt In septembrie 
1971 In Crimeea relevă agenția 
TJLS-S, Comisia se va ocupa de stu-

, ritprială, ..1 
in prezent șl

MOSCOVA 
ția T.A.S.S.

taror stalcJor din Europa, asa cum 
există, ele in ziua semnării prezen
tului tratat” și că „ele nu au nici 
un fel de pretenții teritoriale față de 
nimeni $1 nu vor ridica asemenea pre
tenții, nici po viitor”. Tratatul, a re
levat Andrei Gromlko. contribuie la 
afirmarea principiului renunțări! la 
folosirea forței. H exprimă hotărlrea 
părților de a „îmbunătăți sl extinde 
colaborarea dintre ele. inclusiv in do
meniul relațiilor economice si al re
lațiilor tehaico-știlnllfice sl cultu
rale”.

In cumul convorbirilor, a arătat in 
continuare A Gromlko.' s-a realizat o 
înțelegere r«îdprocă lntr-o serie' do 
probieme ale polltiiHi europene, ceea 
ce și-a găsit expresia In documentul 
„înțelegere privind Intențiile părți
lor”. In această înțelegere este vorba. 
Intre altele, despre dezvoltarea rela- 
■țiikir dintre R.D.G. șl R.F.G. pe baza 
deplinei egalități In drepturi si lip
sei oricărei discriminări, desore pa
șii meniți să contribuie, la Intrarea co- 
lor d«Hiă state gertniinb In O.NX.. 
despre reglementarea Intre R.F.G. șl 
Cehoslovacia a problemelor legato da 
nevalabLUtatea acordului de la MOn- 
chen.

El a rclevnt apoi existența In R.F. 
a Germanic! a unor Torțe ce se opun 
ratificării tratatelor de la Moscova 
și Varșovia. Tn continuare, ministrul 
de externe sovietic a declarat că nu 
vor putea exista relații de prietenie 
și bună vecinătate dacă in R.F.G. nu 
®e dorește să se manifeste înțele
gerea necesară fală de Interesele 
uniunii Sovietice, fată de acel mini
mum caro șl-a găsit' reflectarea lo 
tratatul de la Moscova.

Dorim să deschidem o nouă pagi
nă In relațiile soviete—vest-germa- 
nc. Presupunem că pentru R.F.G. 
relațiile bune cu Uniunea Sovietică 
nu nu nicidecum o Importanță mal 
mică decit au pentru noi relațiile 
bune cu R.F.G.

După ce Andrei Gromlko a răs
puns la dteva inlrebflrl adresate de 
deputat!, au avui loc dezbateri pe 
marginea tratatului. Agenția T.AS.S. 
menționează că vorbitorii s-au pro
nunțat Ln favoarea acestuia.

*
dlerea sistematică a posibilităților de 
lnlenslflcore o relațiilor intre U.R.S.S. 
și R.F.G. tn domeniile «economic șl 
tehnico-știlnțlflc, lin va tace propu
neri corespunzătoare, menite să con
tribuie la activizarea contactelor și 
culaborârii. Partea sovietică In co-' 
misie eș'tț' condusă do Vladimir No
vikov. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, iar partea vest-germană 
de Karl Schiller, ministrul economiei 
șl finanțelor al R F.G. Prima sesiune 
va avea loc la 19 aprilie, la Bonn.

VIETNAMUL DE SUD

NOI ACȚIUNI OFENSIVE 
ALE FORȚELOR PATRIOTICE

s

VIETNAMUL DE SUD 12 (Ager- Îndeosebi în vecinătatea localității 
preș). — Miercuri, forțele patriotice Dong Ha. 
din Vietnamul de sud au lansat noi 
acțiuni po șoseaua hr. 13, la aproxi
mativ Im) kilometri de Saigon, oprind 
o coloană militară saigoneză ifunJidi 
spre capitala provincială An Loc. In 
această zonă, unde maL multe unități 
salgonezo sini imobilizate, torțele de 
eliberare au bombardat, totodată, 
cartierul general al celei, de-a 0-a 
divizii Inamlco — fosta divizie a șe
fului regimului de . la Salgon. Thieu 
— șl au atacat un post militar din a- 
proplere de orașul Chon -Thanh.

în provincia vecină. Phuoe Long, 
forțele saigoneze au fost obligate să 
evacueze postul Bo Duc, iar la vast 
de șoseaua nr. 13, în regiunea Tay 
Nlnti, o importantă bază americană vaie 
avariată.

’' ț • " •- 'b-''
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ȘEDINȚA PREZIDIULUI U. C. I.
BRIONI 12 (Agerpres). — Agen

ția Tanlug anunță că la Brionl a- a- 
vut loc cea de-a 31-a ședință a Pre
zidiului Uniunii Comuniștilor dtn 
Iugoslavia, prezidată de losio Broz 
Tito. președintele U.C.I. Au fost a- 
doplale concluziile cu privire la apii-

Convorbiri 
sovieto-turce
ANKARA 12 (Agerpre®). — Agenția 

T.A.S.S. informează că miercuri au 
Început la Ankară convorbiri intre 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.. Nlkotal Podgornil, 
șl președintele Republicii Turcia. Ccv- 
det Sunay. In cursul convorbirilor — 
menționează agenția — s-a procedat 
la un schimb prietenesc do păreri In 
legătură cu ațpțcto referitoare la el- 
tuațLa lnlemațlonală I actuală, printre 
care problemele securității sl coope
rării In Europa, situația din Orientul 
Apropiat șl alte . probleme actuale 
care Interesează cele două părți.

Miercuri ®eara. președintele Repu
blicii Turcia. Cevdet Sunay, a oferit 
o recepție in cinstea președin
telui Prezidiului Sovietului Suprem 
nJ U.R.S.S.

carea rezoluției primei Conferințe a 
U.CJ. cu privire la politica agrară, 
pregătite do o comisie aleasă la șe
dința a 2S-a a Prezidiului. Conclu
ziile trasează' sarcinile U.C.I. in acest 
domeniu. Prezidiul urmează ci exa
mineze transpunerea in viață a l iotă- 
rlrilor celui de-al IX-lea Congres și 
primei Conferințe a U.C.L cu pri
vire la dezvoltarea agriculturii.

La propunerea Biroului Executiv 
au foot adoptate modificări si com
pletări la regulamentul privind orga
nizarea șl funcționarea Prezidiului 
U.C.L. In care ®e formulează schim
bările intervenite prin reorganizarea 
Biroului Executiv șl a comisiilor Pre
zidiului. Au foști confirmate modifi
cările propuse I n hotărlrea sta tu tară 
a organizării U.C.I. In cadrul Artna- 
tel Populare Iugoslave, care au fost 
efectuata In spiritul sarcinilor tra
sate de programul de acțiune al Con
ferinței a _II-a a U.C.I.

Natdan Fâșiei a fost alea preșe
dinte al Comisiei pentru probleme 
ideologice și activitatea teoretică a 
Prezidiului U.C.I.

în cadrul ședinței. Prezidiul a exa
minat și unele probleme curente din 
activitatea sa.
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de a provoca falimentul 
politicii. de „vielnamlzare0. 
dștlga victoria finala.

forțe- 
poslul 
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Italian „ar înlesni crearea unei 61 lua- ne. ar da un imnul» hotărl'.or Instau-
tli noi șl In cadrai partidelor fostei rării unul climat de siguranță pentru
coaliții de. centra-sUnșa. declanrind popoarele Europei șl ale lumii întregi,
un proces complex menit să asigure a subliniat secretarul general al P.C.
participarea P.C.I. la conducerea po- Italian.

tre cele rnai importante’ la cauza pă-

VIENA

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:
ie de partid 

Germane.

, In apropiere de Hue, forțele de eli
berare au lansat noi atacuri Oftapra 
bazei „Baslognc”. Agenția United 
Preia Internațional menționează i'ă 
militarii americani aflațl la baza Phu 
Bal, Intre locaillățil.e Hue șl Da 
Nang, vor adopta tactica ..apărării 
dinamice”.

Aviația americană a continuat 
bombardamentele asupra diferitelor 
regiuni ale Vietnamului de sud. folo
sind octoreactoarele „B-32*. Cele mnl 
multe raiduri au fost efectuate asu
pra zone! Platourllor înalte. Coman
damentul american «le la Saigon a 
anunțat, totodată, ____ _
avioane „F-ț Phanlcwn” a fo:ț< 

. , , ■ , ----- .—vale, ca a părăsit Vietnamul l
de telecomunicații: a fost puternic «m un an In urmă, a început 
avarlaiâ. pareze din nou. folosind baza

£41 numai 25 kilometri de Salgon, Da Nana. fnirl'jRlR nnFrlftt iw» nwi fiit-șii® <m>ni r».._
într-un bilanț al acțiunilor 

lor de eliberare, transmis de 
de radio „Vocea Vietnamului” 
rată că in perioada 30 martie — 7 a- 
prlile. In provinciile Queng Tri. Blnh 

.Long șl Tay Nguyen au fost scoși din 
luptă 11 400 militari al tortelor salgo- 
nezo. în același timp, au amt loc ac
țiuni alo populației din zonele aflate 
sub controlul regimului salgonez —

1 de la SdleoL .. 
cft o escadrila de 

țelor na
de sud 

sfi ti
de la

forțele patriotico au supus, unui pu
ternic bombardament baza Bisai Lloa, 
una dintre instalațlile-chele ale for
țelor americane.

In " Delta MekonguiuE patrtoțli au 
contLnuat, ca și In zilele precedente, 
atacurile Irapoirlra'posturilor salgo 
neze, tar ln zona Platourllor. tnalle 
luptele s-au conrentrat In jurul po- 
zliiilor inamice de ta Tan Canh șl 
Phuong Hoang, Maî multe rachete au . , ;
fost lansate șl 'asupra aeroportului 0,J fost desființate ■ numeroasa „sate
Konium. Au nvuș loc ângntamente slralogice” și instalată puterea popu-
miUtare șl ln provincia Quang Tri, tară.

v-, r 1 ORDIN DE FRONT
AL COMANDAMENTULUI FORȚELOR ARMATE POPULARE

DE ELIBERARE

VIETNAMUL DE SUD 12 (Ager- 
pres) — Agenția „Eliberarea” anun
ță că, la 11 aprilie a.c., Comandamen
tul Forțelor armate populare de eli
berare clin. Vietnamul de sud a emis 
un ordin de front in care se arată că 
tortele armate si populația Lnregls-

R. D. VIETNAM PROPUNE 
RELUAREA CONVORBIRILOR 

CVÂDRIPARTITE 
DE LA PARIS

PARIS 12* (Âgerpres). — Delega
ția IL D. Vietnam ta convorblrlie 
cvadrlpartlte de la Paris in problb- 
ma Vietnamului a ! propus reprezen
tanților S.U.A. și regimului de la Sâl- 
gon ca lucrările conferinței «ă' fld re
luate joi. 13 aprilie. De asemenea. In 
nota,-adresată delegațiilor, S.U.A. - sl 
Salgonulul. reprezentanții R. D. Viet
nam au cerut Încetarea inuxltată a 
bombardamentelor aviației americano 
asupra teritoriului R. D. Vietnam.
‘Ș’ ' l: 4 " - * 1 '

*
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PARIS 12 (Âgerpres). — Guvernul 
francez a cerat oficial, miercuri, re
luarea lucrărilor Conferinței cvadri- 
partite de la Paris asupra problemei 
vietnameze șl s-a pronunțat pentru 
soluționarea politică > a acestui con
flict.

Expunlnd, ta sflrșilul ședinței ®ăp- 
tamînalo a Cabinetului francez, con
ținutul comunicării ministrului do 
externe, Maurice Schumann, consa
crată, ln special, acestei probleme, 
purtătorul de cuvint Leo Hamon a 
declarat : „Guvernul francez este mai 
convins ca nle?o,-tar..ft că războiul tre
buie ■ioluțlonht pe cale politică șl câ 
o asemenea soluție râmlnc posibilă. 
In calitatea sa do gazdă a convorbi
rilor cvadriparfile do la Porta, guver
nul francez a, exprimat dorința ca lu
crările conferinței să. fie reluate fără 
intirzlere ln vederea găsirii unei so
luții care să asigure securitatea șl 
independența populațiilor vietna
meze” • ' ■ ;

trează noi victorii pe toate fronturi
le de luptă din Vietnamul de sud, 
dlnd puternice lovituri Inamicului din 
zona Qunng Trl—Thua Thlen, in re
giunea Platourllor Inalio și plnă in 
Delta Mekongulul.' Moralul trupelor 
regimului de la Saigon este tot mal 
scăzut. Jar numeroși militari salgo- 
nezl s-au predat sau și-au căutat 
scăparea prin fugă. Ordinul adresea
ză tuturor combatanților apelul de a 
lupta In continuare cu hotarire. de a 
străpunge Unllle Inamicului șl a con
tinua ofensiva'In mod victorios, âju- 
tlnd. in același timp, lupla populației 

'■ din zonele aflate încă sub controlul 
adversarului împotriva aparatului 
represiv ol regimului salgpnez.

Poporal vietnamez și tortele ar
mate de eliberare. In strlnsă unitate 
șl coordonare cu popoarele și for
țele. patriotice din Laos șl Cambod- 
gia ișl exprimă-hotărlrea do a zdrobi 
toate contraofensivele Inamicului, de 
a pedepsi după merit actele agresive 
ale imperialismului S.U.A. Împotriva 
populației din ambele părți ale Viet
namului, 
deplin al 
pentru a

VTENA" 12 (Âgerpres). — 
dintelo Consiliului Executiv 
nl Iugoslaviei, Gemal Bledlcl. a sosit 
la Vlena. Intr-o vizită oficială de pa
tru zile In Austria. în curau! vizitei — 
informează agenția Tanlug — premie
rul iugoslav va avoa Întrevederi cu 
cele mal înalte personalități politice 
șl do stat cu care va discuta proble
me privind relațiile bilaterale si si
tuația internațională actuală.

prezentat presei de Enrico Berlinguer
■ - . ■ ‘ '

ROMA 12; — Corespondentul Âgerpres, N. Pulcea, transmise : La se
diul Asociației presei străine din Roma a avut loc o conferință de presă 
a secretarului general al Partidului Comunist Italian, Enrico Berlinguer, 
care a prezentai corespondenților străini acreditați în Italia șl ziariștilor 
italieni programul electoral al P.CJ.-In vederea alegerilor parlamentara 
da la 7 mai au:.

înlracît partidul comunLsiilpr 
prezintă bastionul șl garanția cea 
sigură împotriva fascismului și’a 
cărei tentative de tip autoritar, un 
6UCCC3 al P.C.L cu prilejul votului din 
mal ar da o șl mal mare forță oa
menilor muncii, mișcării lor revendi
cative. in favoarea reformelor cu ca
racter oconomlco-isodal. ar Întări 
forțele populare, progresiste si uni
tare ale târli. Prezente In cadrai tu
turor partidelor Italfene anllfascLste. 
a spus Berlinguer. Un sutxcs al P.C.L, 
a continuat vorbitorul, ar face Irevcr- 
sibllă perspectiva unei «tchlmbâri In 
«xwidueerea politică a LăriL a unul gu
vern de cotitură democratlfâ’ bazat 
pe colaborarea tuturor hirtelor popu
lare. Secretarul general al P.C.L. a 
menționat mx>! că aceasta este cerin
ța esențială pentru a se pune capăt 
instabllllâțil politice ce decurge din 
existenta .in Italia n unul scrips de- ____ - -
zechllîbm de natură, economică, si ,'eo- Europa ar corustRu! o contribuție dln- 
clniă. 'Berlinguer a arătat că Ihrcglș- tre cele mai importante la cauza pă-
trarea unor succesp de cil're P. C. «ril sl .cooperării intre statele europe-

llticâ a țării. în prezent nn este, po
sibil să se rezolve principalele pro
bleme ale țării fără aportul P.C.I. sau 
lmnolrlva sa”.

în legătură cu poziția P.C.L. față de 
. unele probleme internaționale, En

rico Berlinguer a spus că partidul 
se pronunță cu consecvență pentruse pronunță cu consecvență pentru 
ieșirea Italiei din N.A.T.O. și pro
movarea unei politici externe au
tonome.

Totodată. P.C.L acționează ferm 
pentru depitaLrea politici! de bloc, 
print,r-un proces de aproofere trepta
tă Intre state, cîe slăbire a încordării 
internaționale, prin adoptarea de mă
suri. chiar si parțiale, ln ce Privește 
reducerea efectivelor militare ale sta
telor. crearea de zone denucîearizate. 
dasfllntarea bazelor militare străina, 
precum si dezvoltarea unor amnle re
lații de cooperare economică si teh- 
nlco-șlllnțlfică intre Est sl Vest Sta
bilirea unul sistem de securitate In

PRIMIT DE A. P. ȘITIKOV
MOSCOVA 12. — Corespondentul 

Âgerpres. L. Duță. transmite : Amba-*1 
sadorul extraordinar șl plenipotențiar 
al Republicii Socialiste Românite la 
Moscova. Gheorghe Badrus. a fost 
primit la 12 aprilie de către A 
Șitlkov, prețedintelc Sovietului 
niunll al Sovietului Suprem 
U.1LS.S. Cu acest prilej a avut 
o convorbire caldă, prietenească.

Conferința de presă 
a ministrului american

MOSCOVA 12. — Corespondentul 
Âgerpres, L. Duță, transmite : La 
Ambasada S.U.A. din Moscova a 
nvut loc. miercuri, o conferință da 
presă .organizată de ministrul ame
rican al agriculturii. Earl Bulz. Pre- 
zentlnd o scurtă expunero in fața 
ziariștilor, ministrul agriculturii al 
■S.U.A. a arătat că ar fi posibil ca 
S.U.A. să livreze In viitor Uniunii 
Sovietice, anual, cereale In valoare 
de circa 200 milioane dolari. El a 
spus că. In schimbul acestor livrări, 
S.U.A ar putea Importa din U.R.S.S. 
țiței, gaze. naturale sau bunuri de 
consum.

Ministrul agriculturii al S.U.A, 
caro a avut Ia 11 aprilie o Întreve
dere cu L L Brejncv, a arătat > că 
In.timpul acestei .Întrevederi s-a-in
teresat de lista mărfurilor sovietice 
care ar putea forma obiectul unor 
Importuri americano.

în continuare, ministrul american 
a emis unele păreri In legătură cu. 
apropiata vizită In U.R.S.S. a pre
ședintelui S.U.A., Richard Nixon.

■ Upsurl șl greșeli grave In domeniul 
tehnicii «securității muncii $1 igienei 
muncii, al respectării măsurilor do 
prevenire a Incendiilor, disciplinei 
tehnologice și do muncă, relatează 
agenția PAP. în legătură cu cele He

E. Honecker va vizita 
Bulgaria. cura lnformeara 
agenția A.D.N.. in a doua jumătate 
a lunii aprilie o delegație de partid 
și guvernamentală a R. D. Germane, 
condusă de Erich Honecker, prlm-ee- 
cretar al C.C. al P.S.U.G.: va vizita 
R. P. Bulgaria.

Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu En_ 
lal, a avut, miercuri, convorbiri cu 
SetswooMgur . Romgoolam, primul 
mlnljtru al Insulei Mauritius, care se 
află In' prezent intr-o vizită oficială 
In R. P. Chineză — informează agen
ția China Nouă Au luat, de aseme
nea, parte la convorbiri CI Pln-feJ, 
ministrul afacerilor externe al R. P. 
Chineze, Pal Sian-iruo, ministrul co- 
mertulul exterior, și alte persoane 
oficiale chineze.

Vizita Iui Gheorghi Trai- 
kov în Polonia. lnvls^jjluj 
Stanislaw Gucwa. președintele Comi
tetului Director al Partidului Țără
nesc Unit din Polonia, mareșalul Sei
mului R. P. Polone, la Varșovia a 
sosit In vizită Gheorghi Tralkov, se
cretar general al Uniunii Populare 
Agrare Bulgare, preșodlntelo Adu
nării Populare a ÎL P. Bulgaria. Cu 
acest prilej a nvut loc un schimb, do' 
informații asupra situația! politice șl 
sodal-economlce din cele două țări 
și asupra activității desfășurate do 
P-T.U- șl UJP.A.B., fiind analizata 
posibilitățile do dezvoltare a- colabo
rării bilaterale.

nil au fost impresionați de eforturile 
eroice ale poporului din Guineea- 
Bissau pentru eliberarea totală a pă- 
mlnlului său de opresiunea colonială”, 
a declarat S. Borja.

La Prmmnnjnn a avut ioc o 
nouă inUlnlre a membrilor Comisiei 
militare de armistițiu din Coreea. Cu 
acest prilej, — informează A.C.T.C. 
— reprezentantul IL P. D. Coreene a 
prezentat' un protest ferm împotriva' 
provocărilor militarilor americani la 
adresa militarilor R. P. D. Coreene In 
zo.na demilitarizată șl a cerat Înce
tarea Imediată a acestor acte.

Comisia guvernamontalâ

ni Consiliului Revoluționar — orga
nul suprem al puterii In insula Zan
zibar — șl președinta al Partidului 
Afrb-ShirazL

„Algeria și R. JL Egiptau 
hotar!t să depună noi eforturi șl să 
mobilizeze toata resursele pentru eli
berarea teritoriilor ocupate și eșua
rea tuturor planurilor avind ca scop 
menținerea teritoriilor arabo sub do
minația străină” — fia arată în comu
nicatul, comun dat publicității la În
cheierea vizitei în Algeria a mlnte- 
truluT de externe egiptean, Murad 
Ghaleb, informează agenția France 
Presse. ’■

Primul adjunct al minis
trului turismului, Ilie Voi- 
£jț| aflat In fruntea unei delegații 
în Elveția, Însoțit de ambasadorul 
RepubLIcli Socialiste România la 
Berna, Ion Georgescu, a făcut 
o vizită vicepreședintelui guver
nului elvețian, Roger Bonvin. 
Au fost abordata probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor turis
tica dintre România șl Elveția.

Un acord de credit oferit 
R. P. Hlhania de R. P. Chi
neza P’cn*ru achiziționarea do uti
laj agricol a fost semnat la Pekin 
intre reprezentanți al guvernelor ce
lor două țări — Informează agenția 
China Nouă.

mal sus, ministrul Industrial alimen
tare al Poloniei a demis pe directorul 
Întreprinderii și alta cadre de con
ducere ale fabricii. Organele do an
chetă continuă cercolârlle.

Lucrările ședinței Comi
siei mixte C.E.E.-Iutjosla- 

la care au toat examinate pro
bleme privind schimburile de mărfuri 
și unele aspe-cEe ale relațiilor comer
ciale dintre cele două părți, au luat 
sflrșit la Bruxelles. Cotnkia mixtă1 a 
apreciat pozitiv aplicarea acordului 
comercial de trei ani dintre cele două 
părți. Partea Iugoslavă a relevat exis-., 
tenia unul mare deficit In schlmbu-S^J 
rile comerciale cu C.E.E.. caro anul 
trecut a atins cifra de 717 milioana 
dolari, Iar delegația C.E.E. a mani
festat înțelegere pentru problemele 
deficitului iugoslav.

S.U.A. AU RESPINS 
PROPUNEREA R.D.V.

■

WASHINGTON 12 (Âgerpres). — 
Agonțla Franco Prosse. citind «surse 
oflcialo ale Departamentalul do 
Stat, Informează câ S.UJț. au respins 
propunerea delegației R. D. Vietnam 
la convorbirile cvadrlpartlte de la 
Paris șl apelul guvernului francez In 
legătură cu reluarea lucrărilor confe
rinței in problema vietnameză. Agen
ția adaugă că Departamental de Stat 
1-a convocat' pe Însărcinatul cu afa
ceri al Franței la Washington, pen
tru a-l exprima „nemulțumirea gu
vernului american in legătură cu 
declarația dală publicității miercuri 
la Paris, după reunlunua Consiliu
lui do Miniștri al Franței, in această 
problemă".

, ___ ___ 2____  ■

numltă .de președintele Consiliului da 
Miniștri al R. P. Polone pentru In
vestigarea cauzelor accidentului cu 
urmări tragice de la Fabrica de nmi- 
don din Lubon a constatat o serie de

așezare

Corespondentul

a

dintele Comisie! de politică externă 
a Bundastagulul, șl Richard Sluecklcn, 
președintele grupului U.C.S. din Bun
destag.

1 ministru al Guvcrriu-
__ _________ Uniune Națională nl
Cambodglei. a adresat un mesaj po-
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Mn dezbaterilor io problema

ÎN COMISIA PENTRU AFACERI EXTERNE 
A BUNDESTAGULUI VEST-GERMAN

BONN 12 (Âgerpres). — Comisia 
pentru afaceri externe a Bundesta- 
gulu! vest-german a reluat, miercuri, 
dezbaterile in problema ratificării 
tratatelor încheiate de R»F. a Ger
maniei cu Uniunea Sovietică și cu 
Polonia, transmite agenția D.P.A.

Aceeași agenție informează că 
Comisia Juridică a Bundestagulu! 
vesl-germnn a apreciat că tratatul 
Încheiat de R.F. a Germaniei cu U- 
niunea Sovietică eale conform Con
stituției, el corespunzind căutării unui 
acord de renunțare la folosirea forței.

In .cursul zilei de marți, in cadrul 
Comisiei Juridice a fost luat in dis
cuție șl tratatul încheiat cu Polonia, 
consultările urmind să se încheie plnă 
vinari.

★
Cancelarul RE. a Germaniei, Willy 

Brandt, și liderul opoziției creșiln- 
dcmocrate, Rainer Barrel, s-au Intll- 
nlt miercuri seara la Bonn. pentru 
a proceda la un schimb de vederi In 
problema ratificării tratatelor înche
iate de R.F. a Germaniei cu U.R.S.S. 
și Polonia. La convorbiri au luat 
parte, de asemenea, ministru! de ex
terne vest-german, Walter Scheel, 
Horst Emke, ministru do stat la can
celaria federală, iar din partea opo
zitei — Gerhard Schroeder, preșe-

*
După cum informează agenția 

D.P.A.,. episcopul primat al Bisericii 
unificate evanghelice și luterane, 
Heinz Oito WAIber, a adresat cance
larului Willy Brandl șl liderului opo
ziției creșlln-democrate, Rainer Bar
za!, mesaje In care Invită cele două 
părți să caute o bază de înțelegere 
In problema ratificării tratatelor În
cheiate do R.F. a Germaniei cu 
U.EtS.S. și Polonia. In scrisorile de 
răspuns ta acest mesaj, Willy Brandt 
și italner Barzcl și-au exprimat d«> 
rința de a tinde spre unitate în pro
blemele politicii față do țările Euro
pei răsăritene.

Cancelarul Brandt a arătat «J5 gu
vernul său a depus de la Început 
eforturi In vederea unei cotaitorărl cu 
opoziția in problema relațiilor dintre 
Est șl Veșl, coatlnuînd sft aspire șl 
po viilor ta un grad cit mai înalt de 
unitate . Guvernul federal, a arătat 
In continuare cancelarul, consideră 
problemele ce urmează a fi hotârlle 
drept decisive po.nl,ni puputația R.F. 
a GermanleL

MESAJUL PRIMULUI
MINISTRU AL G.R.U.N.C.

ADRESAT POPORULUI
CAMBODGIAN

!
12'(Âgerpres). — După cumPEKIN 1- __________.. - _______

relatează agenția China Nouă, ,cu 
prilejul Amilul Nou Khmer. Perm 
Nou th, primul ..................
Iui Regal de

porului cambodgian. Tn mesaj se a- 
rată că vletorille obținute de luptă
torii forțelor armata populare de e- 
Ubcrare naționala din Csnibodgia au 
provocat cșead acțiunilor" agresive 
ale imperialismului S.U.A și acoli- 
tilor săi In Cambodgla. du ci rid la e- 
Jlberarea a opt zecimi din teritoriul 
național șl a unul , număr de cinci 
milioane de. locuitori din cele șapte 
milioane nle populație! cambodgiene, 
în încheiere; mesajul ndresoazâ popu
lației din zonele controlate Încă ,de 
regimul de ia Phpfn Penh chemarea 
de a-șl Intensifica lupta împotriva po
liticii antinaționale a regimului ma
rionetă ; se exprimă.hotărlrea forțe
lor patriotice da a lupta plnă la cu
cerirea victoriei finale.

r-
*
V
I

Manifestări consacrate
României întrio străveche
austriacă

Noul prim-vicepreședinto 
td TanztmioL Jullus
Nyprere a numit miercuri pe Aboud 
Jumbe ca prim-vlceprcședinte al Re
publicii Unite Tanzania, In locul Iul 
Abold Karame, asasinat la sfirșltul 
săptăminli trecute. Aboud Jumbe a 
fost, de asemenea, alea ca președinte

BERLIN 12 — Corespondentul 
nostru transmite : Michael Kohl, se
cretar ele stat La Consiliul de Mi
niștri al R. D. Germane. ■ 51 Egon 
Bahr secretar de stat la Cancelaria 
federală a R. F. a Germaniei, au 
con-lnuul miercuri tratativele privind 
Încheierea unul acord general do 
trafic Intre R.D.G. și R.F.G. Delega
țiile au fost Insolite de expert!. Au 
continuat convorbirile privind asigu
rarea obli valoric pentru autovehicule. 
Ea tratativele Intense, care au avut 
loc In capitala R.D.G.. s-au înregis
trat progrese. Convorbirile continuă. 
Concomitent, au foal începute trata
tive pentru o convenție feroviară de 
graniță Intre R.D.G. ș! R.F.G.

.Premierul Iranului, Amlr 
Abbas Hoveydn, a primit pe Cen 
Cieh, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior ol R. P. Chineze, condu
cătorul delegației guvernamentale 
economice chineze, care întreprinde 
o vizită tn Iran, anunță agenția Chi
na Nouă. . Cu acest prilej a avut Ioc 
o convorbire prietenească. Agenția 
menționează că Cen Cieh a avut, do 
asemenea,' o întrevedere cu Abbas 
Aii Khalatbari, ministrul Iranian al 
afacerilor externe.

0 misiune speciala a Co
mitetului pentru decoloni
zare s patrecut șapte zile în regiu
nile eliberate din Guineea-BIssau — 
se spune thtr-un raport parvenit luni 
la sediul O.N.U. din New York și 
semnat de președintele misiunii, Se
villa Borja (Ecuador). Potrivit aces
tui raport, „mlsiunrifi a putut stabili 
contacte directe cu populația din Gul- 
neea^Bissau șl ă stadial condițiile 
economice, sociale șl de altă natură 
In regiunile eliberate. Membri! misiu

prezintă în Imagini sugcstlra 
musetile peisajului romănesc. bo
găția comorilor sala artistice, mo
mente din desvoltarea politică, e- 
eonomicâ și cuUurald in anii de< 
viată liberă ai construcției socia
lismului. Eilmele rulate tn acest ca
dru întregesc fericit suita de ima
gini, tnfiîliflnd fi mai concret efor
tul de muncă pașnică in care este 
angajat poporul român, pentru în
florirea patriei ți atingerea unui 
nivel ridicai de clvilUalle materia
lă și tpirituald.

Programul „Sâplâmînil româ
nești” include, de aaemenca, o gală 
de filme, precum ți un meci amical 
de fotbal ; la unuLdtn principalele’ 
restaurante ale orașului se vor 
servi preparate culinare specific^ 
românești.

Vineri seara, manifestările vor fi 
marcate de un concert de muzică 
românească, care va avea loc In 
reia de festlvUâll a „Bundesreal- 
ff!jmnasium“ Aici M vor da întll- 
nlre in aceeași seară tinerii parti
cipant! la etapa finală a concursu
lui „Cunoașteți România*, care s-a

1 Lac an der Thaya, una din cela 
l mai oechl așesâri ale Austriei, 
J preocupată intens de a tine pasul 
) cu ritmul dezvoltării induitrialc 
l contemporane, cunoaște un eveni- 
J meni deosebit — „Zilele culturii 
I românești” — inaugurate marii sca- 
« ra ln marca sală de festivități a 
J primăriei. Cu acest prilej, in pre- 
l zența unul mare număr de cetățeni 

a fost deschisă expoziția ..România 
ț astăzi0.
« In cuvlntul său. primarul orașu- 
* lui. Otto Frummel. a exprimat 
l bucuria sinceră de a deschide a- 
’ ceastă „Săptâmină dedicată prietc- 

I nlel cu România, menitâ să slujeas
că intensificării contactelor intre 

1 lîopoarele austriac și român, unei 
! mai bune cunoașteri reciproce". „A- 

ceaitâ prezență românească în o- 
I rasul I.xia — a menționat la rlndul 

său ambasadorul Dumitru • Aninoiu 
— reprezintă o expresie a exce
lentelor relajii dintre România șl 
Austria. Auera convlnpcrea că. prin 
cunoașterea reciprocă, popoarele 
noastre, alături de celelalte popoa
re europene, pot aduce o contrlbu- ---- ... . - . _ -
(Ie însemnată' la asigurarea păcii bucurat de un deosebit interes In 
pe continentul nostru0 rlndul sulelor de elect din locali-

Rallindu-se aprecierilor făcute de late.
eel doi vorbitori, prin calde șl sus- P. STANCESCU l
finutc aplauze, publicul a ciritat 
apoi cu ciu interes expoziția care Vlena. 12
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