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Primăvara aaeitui an, fier
binte prin temperatura mun
cii la care s-a angajat întregul 
popor din fabrici, de pe ogoare,1 
din instituliile ftiinti/ice sau 
ale creației cultaralc, a găsit 
tinerețea fdrti trăind un mo
ment sărbătoresc. împlinirea a 
clnclceci de ani de la crearea or- 
ganisatiei revoluționare a celor 
care fac primii paji siguri în 
vlafd a înxemnai pentru mili
oanele de băieți și de fete, pur
tători sau chiar nepurtători ai 
cnrnelîilui roșu de uteeijt, un 
moment care a făcut «â spo
rească nu numai unda specifică 
de romantism, dar și gra
dul maturității de gindire, 
dc responxalrtlUate. Am par
ticipat la numeroase Intil- 
niri și acțiuni ale lor, ale ti
nerilor, și concluzia este aceea 
că generația despre care vorbim 
trăiește un puternic sentiment 
de colecUvitate «mstituitâ pe 
temeiuri nu numai de virsiă, 
dar șl de opțiuni fundamentala, 
de idealuri puternic lansate de 
pe solul mănos pentru tinerele 
al României socialiste.

Am aurit, In cursul acestor 
dialoguri, repetată simbolic o 
cifră aleasă din statistica or- 
Ijiinîra’sci : nurha! din 1349 
plnd ari aproape BO&jOOO de 
tineri au cerut sd intre In 
U.T.C., au devenit purtători ai 
carnclului de uteclrt. Acestei 
cifre i se alătură, pentru a se 
desprinde o idee, dfra celor 
20 dc milioane de cetățeni al 
tării : mai mult dc un sfert din 
populația actuală a României 
și-a făcut, deci, o primă educa
ție politică și moraM In rându
rile Uniunii Tineretului Co
munist. Să recunoaștem, este 
o constatare impresionantă. 
Șase milioane de carnete de 
uteclst inseamnd rostirea de 
fuse milioane de ori, de către 
sase milioane do . _ _
gămlntului de a urma neabă
tut calea pe care partidul con
duce poporul și dlrljeară desti
nele tării, de a fi gata să răs
punzi prin faptele tale chemă
rilor adresate generației tinere, 
eforturilor făcute pentru ea. •

Dar poate că cel mai bine 
vorbea despre acest răspuns 
unul dintre cel ce au 
membri 
neret cu 
urmâ și 
mină cu 
pe eroii . . 7 _
litâtii. „Eram alunei mai pu
tini. spunea dSnsul. Cu toate a- 
cestea, iatâ, numai din faptele 
dtorca se adund pagini și 
căr(i impresionante. Voi slntcfi 
douâ milioane și jumdtate fi 
aveți eroii coșiri despre care 
s-ar putea scrie multe și foarte 
impresionante cărți". Desigur, 
nu erau aceste cuvinte numai 
un îndemn către scriitori, pu- 
blicisli sau sociologi. Venind 
din partea unui comunist, ele 
erau o confirmare a ceea ce ge
nerația lindrâ a făcut și face 
In anii socialismului, a drumu
lui parcurs de ea de la pri
mele brigăzi constituite in anii

inimi, a le-

partidul con-

dcnenit 
ai organizației de li
pește palm decenii in 
pe care l-am tăcut In 
o carte Infdțișindu-i 

uleclfti din anii ilega-

Eugen FLORESCU

(Continuare în pag. a II-a)
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Joi dimineața au început ta se
diul C.C. al P.C.R. convorbirile 
între delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de tovarășul 
Nlcblae Ceaușcscu, secretar general 
ai Partidului Comunist Român, și 

• delegația Partidului Socialist Bel
gian, condusă de tovarășii Edmond 
Leburion și Jos Van Eynde, pre
ședinți al P.S.B., miniștri de stat.

Din partea belgiană au partici
pat tovarășii J- Rurnaekers șl A. 
Do'rore, membri ni Biroului Na
țional al P.Ș.B., senatori, A. Șweert,'

. Statistica ne-a adus, in acesta zile, 
o serie de cifre referitoare la înde
plinirea planului economic In primul 
trimestru al anului ; ele prezintă sin
tetic bilanțul pozitiv al activității rod
nice. și fecunde desfășurate in acesta 
trei iuni de oamenii muncii din In
dustrie și construcții, din celelalte ra
muri ale producției materiale, anga
jați cu toate forțele tn entuziasta 
întrecere socialistă pentru depășirea 
pianului pe 1972. pentru ridicarea 
calitativă a Întregii activități econo
mice. Concluzia generală «o ga des
prinde din parcurgerea datelor statis
tice. alit de bogate In conținut, este 
limpede : datorită mobilizării oame
nilor muncii pentru realizarea pia
nului de stat șl a angajamentelor, 
finalizării in praelleă a unor sarcini 
formniate de Conferința pe țară a ca
drelor de eondnecre din Întreprinderi 
și (centrale industriale șl de construcții,

Astăzi. 14 aprilie 1972, posturile noastre de radio 
șl televiziune vor transmite cu începere de la ora 
16,00 — de la Sala Palatului Republicii Socialiste 
România — aspecte de la adunarea solemnâ con
sacrata sărbătoririi semicentenarului creării Uniunii 
Tineretului Comunist

ÎN ZIARUL DE AZI
• DREPTURI Șl ÎNDATORIRI REZULTATE DIN CON
TRACTUL DE MUNCĂ (Curier juridic) • FAPTUL DI
VERS • ÎMPLINIRI Șl ASPIRAȚII ALE UNUI RE
MARCABIL COLECTIV ARTISTIC ® CARNET PLASTIC 
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îmi este deosebit de plăcut să adresez tuturor 
partîcipanUlor la cca de-a 'ill-a Conferință a Na
țiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare un cald 
mesaj de salut din partea Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste Romania și a mea personal.

Apreciind importanța deosebită a Conferinței 
Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, Re
publica Socialistă România participă activ la lucră
rile sale, cu dorința ca aceasta să aducă o contribu
ție de seamă la intensificarea schimbului mondial 
de valori, la promovarea colaborării șl cooperării 
între state și stimularea largă a comerțului Interna
țional, la asigurarea progresului economic și social 
al tuturor țărilor, îndeosebi al celor mal puțin dez
voltate. România Împărtășește preocupările tuturor 
statelor care s-au angajat pe colea făuririi unei eco
nomii puternice, independente, de a face din rela
țiile Internaționale — economice, științifice, tehnice 
ș! culturale — un factor al progresului multilateral, 
al apropierii șl bunei Înțelegeri între popoare. O ce
rință fundamentală pentru înfăptuirea acestui scop 
o constituie dezvoltarea nestingherită a schimburi
lor economice internaționale și lărgirea cooperării 
Industriale, eliminarea cit mai grabnică a tuturor 
barierelor, restricțiilor șl discriminărilor artificiale 
care mal persistă In comerțul mondial.

Una dintre problemele cele mal arzătoare care tși 
așteaptă rezolvarea In lumea de azi o constituie li
chidarea marilor decalaje economice, tehnologice, 
științifice dintre țările industrializate șl statele in 
curs de dezvoltare — decalaje care constituie un 
serios obstacol In colea dezvoltării șl cooperării Intre 
națiuni, o sursă de neîncredere șl tensiune în lume. 
Această cerință, care trebuie să devină o preocupare 
fundamentală a întregii comunități internaționale, 
Impune mobilizarea eforturilor popoarelor pentru 
accelerarea progresului lor economic șl social și li
chidarea rămlnerii in urmă, cit și rriăsuri practice 
de sprijinire a acestor eforturi,, la care statele avan
sate au datoria să aducă o contribuția substanțială.

România, țară socialistă, ea însăși In curs de dez-

voltare, s-a angajat tntr-un amplu j efort pentru 
realizarea unor profunde transformări în toate do
meniile de activitate, pentru accelerarea ridicării 
sale economico-soctale și apropierea într-un timp 
cit mal scurt de țările avansate. Concentrlndu-și 
forțele pentru făurirea unei economii puternice, a 
unei orlndulri noi, țara noastră este profund inte
resată in dezvoltarea relațiilor sale cu toate statele 
— fără deosebire de orlnduirea lor socială — în 
spiritul coexistenței pașnice.

Progresul și dezvoltarea economlco-soclală a tu
turor popoarelor cer promovarea unor relații noi In 
viața Internațională întemeiate pe principiile depli
ne! egalități in drepturi, respectului Independenței 
și suveranității naționale, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc — singura bază 
pe care se pot clădi raporturi normale și trainice 
între state, se poate realiza o largă și fructuoasă 
cooperare Intre toate națiunile lumii.

România consideră că este Imperios necesar să se 
acționeze pentru excluderea forței său a amenințării 
cu forța In raporturile Internaționale, pentru abo
lirea politicii de dictat șl presiuni de orice fel, pen
tru lichidarea definitivă a colonialismului și neoco- 
lonialismuluî, a oricăror forme de exploatare a 
popoarelor. Considerăm, de asemenea, că este ne
cesar ca toate popoarele lumii să-și unească efor
turile și să acționeze mal hotărit pentru înfăptuirea 
dezarmării generale șl, In primul rind, a celei nu
cleare ; înfăptuirea unor măsuri concreta pe calea 
opririi cursei înarmărilor, a diminuării bugetelor do 
război nr elibera fonduri insemnnte, care ar putea 
fi astfel folosite pentru sprijinirea eforturilor țări
lor rămase în urmă în vederea ridicării lor econo
mice și sociale.

îmi exprim convingerea că lucrările conferinței 
vor deschide noi perspective de colaborare și coope
rare internațională rodnică 1n folosul tuturor state
lor, al cauzei progresului șl păcii în lume.

Doresc succes deplin lucrărilor conferinței I

10

membru al Biroului Național al 
P.S.B., șl Robert Urbaln, deputat, 
iar din partea română au luat 
porte tovarășii Manea Mănescu și 
Paul NIculescu-Mizil,, membri ai 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretari al C.C. al 
P.C.R, Ștefan Voitcc, membru al 
Comitetului Executiv, al C.C. al 
P.C.R., MlhaJ Cere, '.membru su
picant al Comitetului,Excc.ui.ly,,Sfi- 
cretor al C.C. al P.C.R;. "Ghlzela 
Vass, membru al C.C. al .P.C.R.,

Constantin Vaslllu, adjunct de ,țef 
de secție la C.C. al P.C.R.

în cursul convorbirilor s-au 
ffleut Informări reciproce asupra 
activității celor două partide, au 
fost abordate probleme ale dezvol
tării relațiilor dintre Partidul Co
munist Român șl Partidul Socialist 
Belgian, dintre România șl Belgia, 
ale situație! politice din Europa și 
alte pțobloțne lntețrta^.QnsJc.

Convorbirile s-au desfășurat îh- 
tr-o atmosferfi caldă, tovârflșeascâ.
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Șl VIGOARE J
„Emailul roșu", cunoscuta fa- < 

brică medleșeanâ de vase ornai- * 
late, lmrepri.Tdcre „unicat”, prin l 
acest profil ni producției', sărbfl- .' 
torește astăzi împlinirea a 30 de ț 
ani de existență. La nce.it jubi- > 
leu. colectivul uzine] se prezintă > 
cu un bilanț rodnic, inire anii l 
1£M9—1971 producția uzinei ti 
crescut do aproape 14 ori. Nu- ț 
mol,In ultimele două cincinale, i 
ISM—1970. ca urmare a unor Im- 1 
portante fonduri de InveslIUl,. I 
producția fizică a ăporlt de a- 1 
proapo trei ori. „Emailul roșu" ) 
iiiind Înfățișarea unei uzine noi, 1 
moderne. ’

E’, 1

FIECARE PARCELA CULTIVATA 
este o garanție a recoltelor mari de pori

1 î

Ieri, la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor a avut loc o întîlnlre 
la care au fost dezbătute cîteva probleme privind desfășurarea însâmînțârilor și 

organizarea muncii mecanizatorilor în acord global

Condițiile climatice din această 
primăvară au fast și slnt deosebit de 
favorabile pentru executarea la timp 
ș! In condiții-bune a însămlnțărlior șl 
a celorlalte lucrări agricole do sezon. 
Timpul călduros a permis ca toate 
culturile din prima epocă să fie lasă- 
mlnțate mal devreme cieelt In aițî 
ani, tor calitatea lucrărilor este mal 
burta. Șemănățurilo de toamnă se Teleorman. Dîmbovița. Vlîcea.
prezintă bine In cea mal mare parte- ’
a țării. Pomii fructiferi, cu excepția _____ __________ ____ _____ _ HH|
caisului, nu legat sau rint in curs de și Bihor, cantitățile de apă au fost 
legare.

Tn prezent, toate forțele din agri
cultură slnt concentrate la semănatiil 
porumbului, cultură eu cea mal mare 
pondere intre plantele care se Insâ- 
mințează primăvara. Datele centrali
zate la minister arătau că oină la 
10 aprilie ®e insămlnlase aproape o

treime din suprafața prevăzută a sa 
cultiva cu porumb. In ultimele zile, 
aceasta lucrare a continuat ta ritm 
șl mal susținut

In condițiile acestei primăveri, tind 
soiul are o rezervă mal-mică de ană. 
interesează in mod deosebit evoluția 
precipitațiilor. Ieri a plouat bine. în
deosebi la județele Dolj, Olt, Argeș, 

Pra
hova. Ilfov. Ialomița. Buzău. 
Brăila. Tn județele Tlmlț. Cluj, Alba

mal mici. La Institutul de meteorolo
gie se apreciază că, in viitoarele zile, 
vremea va prezenta un caracter do 
instabilitate, cu ploi temporare dună 
care timpul se va încălzi din nou. Tn 
zilele de 20—23 aprilie se prevede un 
timp mal rece și ploi.

Semănatul porumbului este lucrarea

perioada celor trei luni caro au trecut 
din acest an marebează pregnant, 
îneă o dală, dinamismul dezvoltaril 
economiei noastre, progresele fictile 
pe calea accentuării laturilor rali- 
ialive. de eficiență ale ttcțl vltații 
economice. In lumina obleetlyelor ma
jore stabilite dc Congresul ni X-lea 
ai P.C.R.

Dimensiunile acestor realizări stat 
impresionante, in . primul rind, sub 
raportul ritmurilor de dezvoltare a 
industriei, ramură conducătoare in 
ansamblul economici naționale. Tn 
trimestru) I. conflrmlndu-se fontul c0 
ritmurile fnalle de creștere slnt o 
constantă a dezvoltării economiei 
noastre producția globală Industria
lă a-fost mal mare eu 13.3 ta sală fata 
de realizările perioadei, corespunză
toare din anul trecui. Planul produc
ției globale industriale a fost îndepli
nit șl depășit [de toate ministerele, de 
33 din cele -39 ludele nle tarii (In 
restanta — temporară, desigur — a- 
fiîndu-se doap tudetul Teleorman) A- 
ceste depășirii au un puternic suport 
practic, mnterlalizlndu-se In obținerea 

’paste prevederi a unor sporuri con
siderabile la produse de Importanță 
in mecanismul echilibrat ni nlanulul. 
Sili de tone de otel, eaniltfttl însem
nate dc motoare electrice si mijloace 
ale tehnicii dc caicul, sute dc tractoa
re. autocamioane, autobasculante șl 
autotractoare, suie șl mii de tone de 
fibre șl fire artificiale șl sintetice, 
cauciuc 
și alte produse ale 
lemnului In valoare dc multe mili
oane lei. cantități tot mnl mari de 
bunuri de consum — lată ce a primi! 
in mod suplimentar economia nbas; 
tră In nrimul trimestru al acestui an. 
lată In ce se concretizează hăr
nicia și eforturile stăruitoare ale oa
menilor muncii din. Industrie. îndrep
tate spre ;utilizarea cu indici supe
riori n potențialului productiv al în
treprinderilor, Este de relevat că 
In luna martie au fost recu-

sintetic. ciment. tnnbllă 
Industriei

Petre NEDELCU

(Continuare In pag. a Ill-a)

— Aoleu, miliția I Da- 
ți-vă repede jos I — ne po
runci precipitat omul do la 
volan.
- ? 1
— Nu, mai bine stațl așa. 

De unde sintețl ?
— Din Argeș — răspun

dem <ioi într-o «toarta.
■ — E-n regulă! Slnteți 
verii nevesll-ml.. ați prins 
mișcarea 7

De ce ne aflam atunci pe 
i Calea Grlvlțel. de ce tocmai 

In Șkoda S—B—3097 șl pen
tru ce Slibai Panalt punea 
la cale farsa cu neamurile 
abia sosite In Capitală — 
voim .vedea ceva mai jos. 
Ideeo voiajului na:trii a 
pornit. Li timpul stau, de la 
o tocmeală, un viraj brusc 
și mal multe încălcări aie 
regulilor de circulație...

...împrejurările ou făcut 
®ă ne aflăm intr-una din 
serile trecute in preajma 
gării Basnrab. Tocmai so
sise un tren dinspre Pi- 
(le.pl și valul călătorilor s- 
nunrtasc scuarul din față 
Atenția ne-a fost atrasă de 
un soi de tocmeală ce avea 
loc la portiera autoturis
mului „Henau!t-IO" 4—B— 
8317 ■

— Ce. numai alita 7 — zi
cea un Ins cam pus pe ar
țag. Impledlclnd mașina să 
plece

— Nimic mai mult, nu sa 
lăsau cei dinăuntru (o pe
reche mal In virală).

- Așa 7 D’aia v-am făcut 
eu rost de mașină mică 7

Totuși, cu chiu cu val, 
ușa s-a închis șl mașina a 
demarat. Virajul „nervos" 
și imprudent printre pie
toni n-a scăpat neobservat 
echipajului auto a) miliției, 
care staționa in apropiere. 
Automobilistul a fast somat 
să oprească. Zadarnic I Tre- 

pejîte rondurile de 
flori prin elațllle de tram
vai. ne străzi cu «ons in
terzis. șoferul a făcut orice 
ea fă scape de urmărire. 
Avea el motivele lui că nu

ciul

dea ochi cu organele de mi
liție : ..osul* de la volan, 
Ion Ulrica, «e îndeletnicea 
cu cărăușia clandestină, a- 
dlcă făcea „plata" mai ceva 
ca taxlmetaele I.T.D.-uIuL

No-am Intllnlt, după cum 
se vede. cu o racilă mal

de ocazie, 
strecura 
mototolită 
nu de prolagc 
deulul „la-mfi. 
pă cum a fost botezat pe la 
rfcpln(iile unde s-a născut 
— ne ocupăm In rindurlle

pentru
dte-o
In buzunar. Dar . 

irotașonlșUi proce- 
.. .—. nene* — du-

a-jl mai 
bancnotă

CUM AM DEVENIT
RUBEDENII

DE OCAZIE ALE
UNOR CIUBUCARI

anchetă socială

veche : goana după căpătu
ială. după eiștiguri Ilicite. 
Nu o data In coloanele zia
rului nostru au fost supu
sa oorobriuliil public fap
tele unor ciubucari moto
rizați șoferi profesioniști 
©aii amatori. rare în dru
murile lor pe șoselele țării 
Încarcă mașina cu călători

de față. S-a pripășit po a- 
locuri o altă sperie a sus- 
pornenJUtor ciubucari mo
torizați: mal avidă, mai in
sistentă șl mai periculoasă: 
această specie se insinuea
ză. promite. Isl oferă ser
viciile.. Te Intlmplnă mie
ros și confidențial In preaj
ma gărilor, la aeroporturi și

in autogări, șoptlndu-țl 
ureche complice și miste
rios : „Domnu' are nevoie 
de-o mașină 7“

Prin urmare, lată-ne 
recuzita de rigoare — gea
mantane. sacoșe șl un vo
luminos șl convingător bi
don galben, pîin cu— apă — 
in postură dc provinciali 
dezorientau, abia descinși 
In autogara Grivlța. Nici 
n-am apucat să no uităm 
bine în jur. tind—

— Domnii unde vor să 
meargă 1 — ne luă la fix 
un tip ce părea a fl de prin 
partea locului.

— Păi. pe undeva prin 
Grozăvești... Nu știți ce 
tramvai merge Intr-acolo 7

— Oho. e departe, tre
buie să schimbați vreo trei 
tramvaie. Dar mal bine ați 
lua o mașină. Am eu un 
băiat bun șl nld nu vă costă 
mult

..Băiatul bun” ne-a mai 
măsurat din ochi, ne-a mal 
descusul șl. ta cele din ur
mă, am căzut la învoială — 
30 de Iei de fiecare.

Nu ne-a fost dat să gus
tăm nrea mult plăcerea vo
iajului, că hop!, după clteva 
cute de metri ,.ne prinde" 
miliția. Șl autoturismul 
Sltoda. pomenit la începutul 
acestor rlndurl. trage pe 
dreapta.

— Dlnși! cine stat 1 — în
treabă ofițerul, după ce In 
prealabil cercetase docu
mentele șoferului:

— Verii nevesti-ml. De ta 
Pitești. ®ă vă spună și eL

— Da 7 SI cum 11 cheamă? 
— se arătă curios locote
nentul C. Volnea.

Cum Mlhal Panalt n-avea 
de unde să știe că cele două 
echipaje auto — conduse de 
locotenenl-colonelul Grlgore 
Grlgoraș

Dinu 
Emil

CU

din cadrul servi

POPESCU 
MARINACITE

(Continuare In pag. a IV-a)

căreia trebuie eta I w acorde în con
tinuare cea mal mare atenție. Din 
Informările transmise joi de către di
recțiile generale agricole județene re
zultă că. In zona sudică, semănatul 
so va încheia In cileva zile. Astfel, 
în Județele Dolj șl Constanța semă
natul porumbului se va încheia în 
jurul datei de 17—18 aprilie : Jn 
județul Ttfov — la 19 aprilie ; Praho
va — 20 aprilie : Timiș — 22 aprilie : 
Argeș — 24 aprilie etc. Semănatul 
porumbului a început ș! In județele 
mai nordice, precum șl în Moldova, 
unde timpul s-a încălzit ceva nial 

’ tirziu. Tn Județul Bacău, de exem
plu. se Insămințeazfl din plin, cu ex
cepția a 30 uniați agricole situate iln 
zona submontanfi. Timp bun de lu
cru este și In județul Cluj, dar se
mănatul porumbului nu a început de- 
cit In dtava unități agricole. Dimi
neața este încă rece ceea ce face ca 
unii specialiști să considere că hu 
este incă momentul pentru Începerea 
semăna tul uL Direcția generală agri
colă apreciază că semănatul porum
bului se va încheia fa jurul datei de 
1 mai. Asemenea rețineri manifestă 
specialiștii și conducătorii de unități 
ș! In alte județe. Desigur, specialiș
tii clin unitățile agricole slnt cel mal 
In măsură să stabilească momentul 
începerii semănatului ta porumb. Dar 
trebuie avut In vedere că aproape 
paste tot temperatura solului la adln- 
clmea de îngropare a semințelor a 
depășit 10 grade. Iată de ce se poate 
trece fără nld o rezervă in semănat. 
La i minister se apreciază că. în 
aceste zile, cu excepția orezului, pot 
șl trebuie să fio lnsămințale toate 
celelalte culturi.

Paralel cu preocuparea care tre
buie să existe pentru grăbirea semă
natului. specialiștii do ta direcțiile 
generale agricole șl din unitățile de 
producție trebuie să urmărească în
deaproape executarea unor lucrări da 
cea mal bună calitate. Aceasta pre
supune ca. tn aceste zile, inginerii 
agronomi ®ă fio |n permanență ne 
timp, alături de mecanizatori, pen
tru a-l îndruma șl ajuta sta facă nu
mai lucrări de calitate.

Tn cooperativele agricole executarea 
unor lucrări de bună calitate, alit Ia 
semănat cit si la întreținerea cultu
rilor. care să asigure obținerea unor 
recolte mari, este holărltă. in mare 
măsură do aplicarea acordului glo
bal., do organizarea unor formațiuni 
mixte din mecanizatori și coopera
tori care să lucreze terenurile res
pective plnă la recoltat. Aproape în
treaga suprafață prevăzută a se cul
tiva cu prăsitoare șl legume a fost 
luată de cooperatori In acord global. 
Evident, este un lucru foarte bun. de- 
oarece această formă de organizare 
șl retribuire a mundl ii cointeresea
ză să execute lucrările la timp și să 
obțină producții cît mal marl. A- 
cetași lucru trebuie tăcut sl In ce pri
vește organizarea muncii mecaniza
torilor fn acord global. Aceasta pre
supune că acolo unde tractoristul a 
semănat să execute șl lucrările de în
treținere. Astfel, va crește interesul

Ion BEERTEG

(Continuare in pag. a UT-a)
I
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V-ați 
calculat

VaJoorea lucrărilor realizate prin 
acțiuni de muncă patriotică de că
tre Uncrii argeșeni, do la lncopulul 
anului șl plnă In prezent, se ridică 
la pesta două milioane leL Concre
tizată, suma respectivă Înseamnă : 
desecarea a 451 ha teren In zonele 
Topolovenl. Costeștl șl Merișani, 
Împădurirea a 2J0 ha teren pe șan
tierele Nămăejii. Cotmoana. trimi
terea către oțalării n 1 800 tone fier 
vechi. Iată succese pe care tinerii 
din județul Argeș Ie consacră se
micentenarului U.T.C,

1 ii

»’ j
și au o conduită ireproșabila pot

îs®®®®».-;

■' -.r
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■<

7v‘:' ,-7

Festivalul bienal de 
teatru școlar la a doua 

ediție
în organizarea Consiliului na

țional al pionierilor, Ministerului 
Educației ?! Tnvățămlntului și 
Consiliului Culturii șl Educației 
Socialiste, la Piatra Neamț s-a 
desfășurat cea de-a doua ediție a 
festivalului bienal de teatru șco
lar. La festival au participat for
mații teatrale școlare din toate 
judetele țării. Repertoriul, foarte 
bogat rfi interesant, a cuprins 
piese de teatru pentru copil din 
dramaturgia clasică șl contempo
rană, dramatizări din basme, pre
cum șl 5 piese originale, c 
ale unor pionieri șl cadre 
dactlce.

Prin biroul de turism pentru ti
neret, Comitetul județean U.T.C. 

, Dîmbovița a organizai, In ultima pe
rioadă. peste 30 do excursii ale tine
rilor muncitori, țărani, elevi, la o- 
blecllve de mare Interes economic, 
jstorle, turistic etc. Tinerii din co
munele Răearl, Lungulețu. Valea 
Lungă și Cojasca au fost oaspeții 
linurilor muncitori de po platforma 
Industrială din Tlrgovișle. au vi
zitat uzinele de utilaj petrolier, în
treprinderea textilă ..Bucegi" din 
Pucioasa și atelierele cooperației 
meșteșugăreau. La rlndul lor. tine-’ 
rii din întreprinderile vizitate s-au 
deplasat la sate, prezenllnd srpiec- 

Mdcote O-RsUca.
i 4 OM de tineri dlri întreprinderi, 
«șl de la Sate au vizitat Muzeul 

ana. casa memodnlă Nicolae 
lorga de la Văleni, muzeele N. Grl- 
goreseu și B.P. I-tașdeu. Muzeul do 
istorie a P.C.R., a mișcării revolu
ționare și democratice din Romănta 
a fost vizitat de nlțl 3 3M de tineri 
dîmbovlțcni.

Legea nr.- 1/1070, privind organiza
rea șl disciplina muncii In unitățile 
«octal Isle de «tat. no înscrie or
ganic in contextul măsurilor imi
te dc partid si de stat pentru per
fecționarea întregii vieți sociale șl 
adlnclrea democrației socialiste. Pre
vederile acestui important act nor- _ .. .
ma'Jv — caro reglementează pentru cordarca do trepte
prima dală in același cadru prqble- la salariul tarifar 
mele legate atit de organizarea, cit 'ni"

rlf» AlfiHnlInn'Stnnnrii r -=-

Expoziția „Tinerelul — partici
pant activ la construcția eoclallsta", 
deschisă Joi la Inști’fulul de arhitec
tură „I.011 Mlncu" din Capitală, se 
Înscrie in cadrul manifestărilor 
prin care .'tineretul sărbătorește Îm
plinirea o 5'9 do ani de la Înfiin
țarea Uniunii Tineretului Comu- cialtale a 
nlțl.

Exponatele ilustrează activitatea 
tinerei generații, a organizației 
șale revoluționare, care, sub condu
cerea partidului, a participat la ma
rile bfitaiii de.clasă ; la lupta pen
tru eliberarea socială și națioruilă ; 
pentru social'tara. Sini înfățișate — --------  .
principalele momente ale activității Dan, prim-seerctar 
U.T.C. In anii grei ol ilegalității, ac- ministru pentru problemele tinere
lele de, eroism ale tinerelului în tulul, secretari al C.C. al U.T.C.. ac-
lup'.a Impoirlva dictaturii militare- tivlștl U.T.C. și U.A.S.R., numeroși 
fasciste, contribuția «sa la Infăp- tineri din Capitală.
Suirea Insurecției armate de la C ‘tir.'. I
23 August și Instaurarea primului de Iosif Walter, eecretar al C.C. al 
guvern democratic, la cucerirea. U.T.C.

puterii politice de clasa munci
toare. . '

Sint prezentate, de asemenea, as
pecte din munca enluziasia a tine
retului pusă in slujba refacerii eco
nomice. a reconstrucție! și indus
trializării țării, a transformării so-

’ " ' i agriculturii. In Imagini 
grăitoare este oglindită prezența 
activă a tineretului patriei noastre 
pe marile șantiere ale muncii pa- 

deveni constructori dc nădejde ai 
sodaltanului ^„comunismului.

La vernisaj au luat parte Marțian 
Dan. prim-sccrelar al C.C. al U.T.C.;

irioHce, precum preocuparea 1 
nerelulul școlar și universitar de

Agenda deosebit de bogata în 
manifestări consacrate împlinirii n 

.50 de ănl de ia crearea organiza
ției revoluționare a tineretului a 
consemnat in aceste zile deschide
rea unor expoziții de artă plastică 
Ia Craiova,, Tg. Tiu, Petroșani, Hm. 
Sărat, MorcnJ. Pucioasa, Tilu, seri 
culturala, simpozioane pe teme le
gale de participarea tinerelului In 
marile bătălii de dasă, la construc- 
țla social lanului In țara noaalrii.

Un mare număr de tineri; munci
tori. cooperatori șl elevi dln.locall- 

, tățile județelor Buzău și Dîmbovița 
au vizllat Muzeul de Istorie a parti
dului comunist, a mișcării revolu
ționare șl democratico din Romănta, 
Muzeul Doftana șl alte locuri lega
te do trecutul de luptă al poporului 
nostru.

' vin . . ...
primi, potrivit dispozițiilor legale, di
ferite recompense : mulțumirea ver
bală sau În BCTls din partea organelor 
de conducere ; înscrierea In cartea 
sau pa tabloul de onoare ; ordine,' 
medalii, titluri șl diplome dc onoa
re. insigne șl titluri distinctive : a- 

sau gradații 
in conformi

tate cu prevederile legale : gra- 
tllicațli șl premii ; alte recom
pense (In bani sau în obiecte, ex
cursii gratuite), prevăzute in regula
mentul de ordine interioară, in sta
tutul disciplinar sau în contractul 
colectiv de muncă. De asemenea, așa 
cum se prevede In art. 12. alin. 3 din 
lege, pentru vechimea neîntreruptă 
în aceeași unitate se acordă un spor 
do salariu, iar în funcție de vechi
mea In muncă și de vechimea neîn
treruptă In muncă, solarlațll benefi
ciază. după caz. de creșterea dura
tei concediului do odihnă, a ajutoa
relor de boală șl pentru maternitate, 
de majorare a coeficientului do calcul 
al pensiei. In 
normative ce 
probleme.

Pe de altă oarte, în cazurile de 
încălcare cu vinovăție a obligațiilor 
de serviciu ®I a

Excursii și educație

Cuvlritul inaugural a fost rostit
(Agerpres)

Colocviu științific

L,a Casa de cultura a studenților 
din Ta. Mureș a avut loc. sub egida 

■consiliului U.A.S. din centrul uni- 
’ versllar, colocviul științific : „Rolul 

■ și locul tinerelului in viața eoclal- 
pollUcă a României". La aceasta 
mani testare, alături de sule de stu- 

. denii au participat cadre didactice 
de la cele trei Institute de invăță- 
rni.ni superior din Tg. Mure®. In ca- 
cirul a l-l lucrări cu caracter știln- 
țitic-cducallv șl profesional au fost 
prezentata aspecte din mișcarea de
mocratică șl revoluționară o tine
re tul ui din Valea Mureșului Intre 
anii 1018—1019. aportul tinerilor din 
Tg. Mureș Io construcția societății 

'socialisto, munca asociației sludcn- 
țești destinata educării tinerilor !n 

-spiritul pairioilsmului și interna
ționalismului socialist A fost e- 
vocata, de asemenea, viața șl acti
vitatea unor eroi al U.T.C.

Cele 2 000 de brigăzi

Peste 60 0®8 de tineri din Județul 
Bacău, organizați In 2 COT do brigăzi, 
lucrează in aceste zile pe șantierele 
muncii patriotice deschise in orașe 

. si comune. La Buhușî. tineretul a 
hotărit să-ș! aducă contribuția la 
dezvoltarea și modernizarea fabricii 
de postav ; la Molneș‘1 Comă- 

. neștî sute de băieți ș) fete lucrează 
zilnic la Înălțarea a două școli ; in 
municipiul Bacău 4 COT do tineri 
participă la construcția șoselei de 
centură a orașului. lor alte cit ova 
mii — la modernizarea unor străzi, 
nmenaîarea complexului sportiv' din 
Valea Illslri țel șl 1a construcția unor 
blocuri do locuințe.

O activitate susținută se desfă
șoară șl pe șantierele de împădu
riri. La Tg. Ocna. Dărmăneștj, Ol- 
tuz, Zemeș șl in alte localități au 
fost împădurite ultimei© aunrateto 
din cele BOT ha prevăzuta In nnsrala- 
mentul comitetului județean U.T.C.
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Cum ?
— Precum ați auzit Si se află 

în „Micro 7 prim" din cartierul 
Drumul Taberei. !

„.Șl astfel, vrind-nevrind. pen
tru a memora sau afla o simplă 
adresă trebuie să apelezi la.„ 
tabelele de logaritmi ! .Un ex
celent prilej de testare a me
moriei locatarilor șl vizitatorilor 
lor. Un Instrument preda do 
orientare pentru factorii poștali, 
caro nu în acest fel j ocazia de 
a fi la curent1 cu cele mai noi 
formule matematice. Cit despre 
coi ce stnt certați cu cifrele ș!... 
dfrurile să nu fie nici el îngri
jorați : încă de pe acum se în
trevede la orizont un serviciu 
de calculatoare uRraperfcCtio- 
nate care ii va scoate oricind 
din încurcătură. Ilvrindu-le 
prompt ndreea. cu sau fără ră-

șl de disciplina muncii — reflectă 
poziția esențial nouă ce o au oamenii 
muncii in societatea noastră, aceea 
de producători și proprietari al mij
loacelor de producție. în aceasta du
blă calitate, oamenii muncii parti
cipă nemijlocit la elaborarea șl în
deplinirea planurilor de producție, a 
hotaririlor ce privesc organizarea șl 
ndminlstrareti unității ta care lu
crează. dezbat In adunarea generală 
problemele legate de Îmbunătățirea 
activității, tșl aleg rcprezentantil In 
organele de conducere colectivă. El 
poartă răspunderea in fața sodelății 
atit pentru îndeplinirea obligațiilor 
personale de serviciu, dt șl pentru 
contribuția In realizarea sarcinilor ce 
revin unității in ansamblu, precum 
și nenlru asigurarea ordinii șl disci
plinei in muncă, apărarea șl întărirea 
proprietății socialiste. Astfel, cadrul 
juridic creat de' 
Izîgea nr. 1/W70 
dă posibilitatea 
unei juste îmbi
nări n In’.erese’or 
unității — parie 
Integrantă a In
tereselor 
role alo 
societăți 
Interesele 
dual© ale 
salariat.

în cele ce urmează, răspundem nu
meroșilor cititori care ne-au adre
sat In scrisorile lor diferite Între
bări privitoare la drepturile șl în
datoririle salariațllor, sancțiunile ce 
pot fl aplicate în cazail nerespectă- 
rii obligațiilor de muncă, precum și 
la căile legale de atac împotriva 
eancUutillor dlsdpllnaro date.

Prin Încheierea contractului de 
munc.l. salarlatil devin membrii co
lectivului din' unitatea respectivă $1 
beneficiază, potrivit, dispozițiilor le
gale. de o seamă de drepturi : sala
riu corespunzător cantității, calității 
și Importanței muncii depuse, spo
ruri de salariu pentru munca presta
tă in condiții deosebite sau alte spo
ruri șl Indemnizații; repaus săplă- 
nilnal ■ și concediu anual de odihnă . 
plătit: ajutoare materiale In cadrai ■ „ „

• asigurări lor''de stat, asistență metil- 1’ >iPd®,e " Wta 
cală gratuită ; alocație de stat pen- rea prealabilă 
tra copii, folosirea creșelor șl gră- abatere, ascul 
dinlțeloT'de copil : program de lucru " 
redus pentru cel care lucrează in 
condiții vătămătoare șl periculoase 
cau cărora organele medicale le pre
scriu un astfel de nrofeim:; condiții 
corespunzătoare de proiecție a mun
cii ; sprijin șl înlesniri pentru Îmbu
nătățirea pregătirii profesionale etc.

O prevedere importantă a legii, 
caro atesta lărgirea democrației 
noastre socialiste, o constituie drep
tul salariațllor să aleagă și să fie 
aleși în ( organul colectiv de condu
cere ol unității. ®ă-șl. exprime pă
rerea tn orice problemă a activității 
acesteia, să solicite participarea la 
ședințele organului colectiv de con
ducere atunci dnd se analizează 
munca sectoarelor In .care lucrează, 
tsă Io cunoștință de caracterizarea 
activității lor profesionale, făcută de , ™ —
către , șefii ierarhici, să participe la țlonează prin 
adunarea generală o oamenilor mim- <w>
dl să se adreseze organului de con
ducere a unității cu propuneri șl su
gestii. Legat de aceasta, legea stipu
lează. In același timp, obligația con
ducerii unității de a examina cu a- 
tențle șl de a lua In considerare ob
servațiile critice, sugestiile șl propu
nerile de masuri formulate de saia-

a —  --------- rrv ;—'  ----------------- ......
dulul cum au fost rezolvate proble- pllnare a contractului de muncă, 
mele ridicate. Dacă In decursul unul an de

conformi talc cu actele 
reixlementeazfi aceste

Răspuns
la întrebărilegena- 

Intreaii 
— cu 
Indivi- 

fiecărui
cititorilor

dăcîna el pătrata ! De undo re
zultă, in final, o concluzie foar
te Importantă : cel ce ae Stră
duiesc să rezolve dificila pro
blemă a denumirilor noilor 
blocuri vor putea. In sfîrsit, să 
dea friu liber... fanteziei lor 
creatoare !

„Flaro“ și... 
concurenții 
sai

normelor de com
portare — Indife
rent de funcția ce 
o ocupă cel In 
cauză — legea 
prevede, In art. 
13. că se poate a- 
pllca, după caz, 
una dintre urmă
toarele sancțiuni : 
mustrare : aver
tisment : retra
gerea uneia sau 
mal multor gra
de salarizare po

Salariai fiind la întreprinde
rea „Flamura rojie" din Sibiu, 
Dumitru Dejan ținea neapărat 
ed-jl arigurc continuitatea in 
muncă ți după ce va ieși la 
pensie. Ș! a inceput sâ se „a- 
provizloneze“ cu materie primă: 

I ps-std pentru pixuri, mine, pe
nițe, stilouri. în cantitdti„. in- 

I dustrlale. Așa Că, in clipa cînd 
I a ieșit la pensie, avea tot ce-i 

trebuie pentru a face chiar con- 
| curentă întreprinderii! Cel puțin 

așa rezultă din primele cerce
tări efectuate de inspectoratul 
județean de miliție, tn mai pu- 

I țin de trei ani, el a desfăcut 
I ta domiciliu, printre altele, mine 

pentru pixuri in valoare de 
I circa 133 (MX) lei. crcîndu-sl o 
I rețea proprie de comercializare 

a lor. Dar cazul «ăti nu este 
singular, tn urma unor cerce
tări recente s-a constatat că 

Ialfl patru salariat! ai aceleiași 
întreprinderi (Zoan Blrsan, Va- 
slle Păuțan. Nicolae Dafu si 

Iloan Zichicif au sustras, in nu
mai elteoâ tiuniț ’ pîamri. stilouri, 'î 
penitetialte ntateriâle tn ca-'- 

Iloare' 'de'M Ofâ lei.’ Desigur, sofl 
cei in cauză, incluriu colabora
torii lor. vor fi acum înconde
iat! ara cum se curine. Ce se 

I poate snune Insă despre ..evl- 
dentaa consumurilor de mate
riale din întreprinderea respec- 

Itioă ? Ori poate că la ..Ftaro" 
lipsesc stilourile cir care tti se 
înscrie negru pe alb, in registre, 

.. evidentele 7 

I Pădurea 
| a fost
salvată

dațll ori trepte
o perioadă de 1—3 luni sau. In cazul 
celor Încadrați cu aalarlul la nivelul 
de bază, diminuarea salariului tari
far cu 5—10 la sulă pe aceeași pe
rioadă : retrogradarea In funcție sau 
categorie, In cadrul aceleiași profe
sii, pe 1, 2 eau 3 luni ; desfacerea 
disciplinară a contractului de muncă. 

Stabilirea sancțiunii sa face in 
funcție de Împrejurările In care a 
fost săvirșltă fapta, de gravitatea șl 
consecințele acesteia, do gradul de 
vinovăție a salariatului ; de aseme
nea. se are in vedere .șl dacă a mal 
săvlrșit șl alte abateri In trecut. O 
prevedere Importantă a legii — care, 
așa cum rezulță din diferite scrisori 
adresate redacției. In practică este 
deseori încălcată — se referă la fap
tul eă, sancțiunea disciplinară np 
——« —ilicătă înainte de cerceii 

l a faptei ce constituie 
______  ascultarea salariatului și 
verificarea susținerilor făcute de el 
in apărare.

Competența In stabilirea sancțiunii 
dlsdpllnare o are. potrivit legii, or
ganul de conducere colectivă sau 
conducătorul unității. Mustrarea șl 
avertismentul ț»t. fi aplicate șl de 
către maiștrii șl șefii unor compar
timente din unitate, dacă acest lu
cru s^a prevăzut In regulamentul de 
ordine’Interioară.

Sancțiunea trebuie comunicată In 
scris celui căruia l-a fost aplicată 
In cel mult M de zile de dhd ce! In 
drept xă o aplice a luat cunoștința 
do găvîrșlren abaterii. Pe baza aces
tei comunicări, persoana sancționată 
poate tace plingerc. In scris, Împo
triva sancțiunii disciplinare in ter
men dc 15 zUo da clnd i-a fost adu
să la cunoștință. Plinge-ea se soiu- 
țlonează prin hotărire deflnStivă. în 
termen de 30 do zile de către : per
soana ce ocupă funcția Ierarhică Ime
diat superioară celui care a aplicat 
sancțiunea ; organul colectiv de con
ducere. pentru sancțiunea aplicata 
de conducătorul unității ; organul 
ierarhic imediat superior, clnd eanc- 
țlunea a fost aplicată de organul co- 

_____ __________________ _ leetlv de conducere n! unității ; ju- 
riați șl de a-i Informa asupra mo- decătorla. In _cazul_ desfacerii dlscl-

In decursul unul an de la 
executarea sancțiunii disciplinare — 
cu excepția desfaceri! contractului 
de muncă — cel sancționat n-a mol 
săvlrșlt nici o abatere, măsura res
pectivă oe consideră a nu fl fost lua
ta. Acest termen poate fi scurtat 
plnă la 0 luni, dacă conducătorul u- 
nltățl! apreciază că salariatul în cau
ză are o comportare Ireproșabilă și 
dacă n-a mai avut nici o altă aba
tere.

Pentru a se preveni aplicarea unor 
sancțiuni disciplinare nedrepte, le
gea prevede că, atunci clnd se con
stată nevinovăția snlariatulu! sanc
ționat. persoanele care cu rea cre
dință au aplicat sau au determinat 
aplicarea măsurii respective răspund 
disciplinar, material șl. după caz, 
penat

Respectarea dlspbzițuior legale 
privind organizarea șl Htsapilna 
munci! contribuie nemijlocit Ia îm
bunătățirea șl perfecționarea activi
tății unităților socialiste do stat, la 
folosirea superioară a potențialului 
lor material 8l uman.

Glieorqhe PIRVAN

cu aburi. Cu mina goală 
puteai allngo metalul !

A fost un moment greu, 
Iși amintește și Mann Spl-

Pe eroii acestor însemn ne luminoase, de c.apacita- clzoazft zimbind. A nbcolvit
nări, tineri ale căror fupio tea ta promptă de Inter- școaln profesională In Ora-

drumul bine ales., vențio depinde buna func- șui Victoria, după care . o
l-am cunoscut in- țiorm-e a unor Instalații a- venit . In Pitești in zilele ... --------- - .....

«: m n„ inaugurării primelor secții nu, uteelst și el. operator
ale combinatului. învățase o chimist, dar In cele din

nări, tineri ale căror fup: 
confirmă drumul bine al(

Hlnțviațâ, l-am _ . ..
tr-o dimineață voce și u- tit de 6ens!bUc,/do preten- 1
medii. Sub ploaia mărunta Roase. 1 ale------------------
șl deasă, lr.fibuî'te In ne- Cel patru ani de produc- materie pretențioasă, cea de
gurile ee se Urau aproape țle nu trecut așadar plini, electrician. îșl amintește da
de sol. zveltele Instalații, tlnănd aproape adolescent Începuturi, dc^emoția pri-
kUotnetrll contorsionau al ..care .pfltranscso pe .porțile 
conductelor ișl pierduseră combinatului cu aii ta do- 
strfiluclrea. Doar sus, sfi- rfnțft, dar și cu o,oarecare 
dinii parcă polrlvnlela .vre- teamă , de universul Inedit 
mii. domlnînd peisajul, o In care urma să lucreze, de * 
flacără portocalie jura la forte care o bănuia pulșlnd

porțile melor intervenții, dnd, alft- 
i do- turi de muncitori experi

mentați și maiștri, participa
_________ ...™, ia Înlăturarea-unor avarii, 
tn care urma ®ă lucreze, de Foarte curind a-a convins 
- •________ . . L L , , cu atea caitavOțaso la «eoa-JLuUiL'LLl ti UV/U..4JJi d J eMv,4.U I.VH V4.. V.-vi.., yr XJ-LB ■ * VMJrtJt ci.ii b k—-* • . - .

gura unei coloane, foc ne- în Instalații — a devenit un lă ora Insuficient pentru a 
stins, ©emil'viu al forței ... -j x—<■ ■—

captate, distilate pe tăcute

urmă, l-am depășit cu 
brio. S-a dovedit că, In til- 
tuațll dificllo. băieții aceș
tia dau dovadă de o matu
ritate surprinzătoare, de 
curaj, de abnegație și ne
țărmurita solidaritate. Toți 
pentru unul $1 toți ca 
unul pentru combinatul lor. 
Așa acționează, așa înțe
leg să muncească și să 
țrălnșcă acești, tineri,f" edu
cați Ip cadrul organizației- 

tiki tinărul combi
nat ce-și Inal® coloanele 
strălucitoare-. în. preajma 
Pltcștlulul, îndrumați șl a- 
jutați de comuniști spre a 
deveni un vrednic schimb 
revoluționar nu de inline, 
ci de astăzi.

Rezultatele obținute In 
cadrul secției de plrollză. 
unde muncesc el. sini sem
nificative in acest sens.'Aid 
8-a obținut reducerea con
sumului specific de mate
rie primă (benzină) cu 10 
la sută față de valoarea 
din proiect, concomitent 
realizlndu-so o calitate 
înaltă a diverselor produ
se. De asemenea, datorită 
Înaltului grad de cBliflca- 
re, a competenței s! abne
gației lor. el Mlgură com
pleta întreținere, exploata
re șl reparare a utila lelor 
cu cere este dotata secția.

Marin Splnu vorbește în 
cunoștință dc cauză despre 
toate acestea. La aproape 
26 "de ani. el este un „ve
teran"; dacă socotim că 
plnă a ajunge să lucreze In 
cel dial modern combinat 
petrochimic din tară a cu
noscut întreprinderile simi
lare de la Tlrnăvenl. Bor- 
zeșll. Ploiești. Iar satisfac
ția sa este cu atit mal 
mare, cu cit tovarășii săi 
— ale căror rezultate in 
muncă reprezintă un titlu 
de mlndrie a atit de dina
micei Industrii pltejtene — 
slnt aproape niște- adoles
cenți. In mare majoritate 
utecișlL, exuberanți șl se
rioși. temerari ș! echili
brați. totodată. Munca. 
Idealurile comune, trăsătu-

cu experiență. deveni eu adevărat un 
............................ muncitor de frunte, ușa

, TT.7 ardoare. cgM j
_____________ 'rail âru1!®”"» “as' .«-si 

KS(»x'eit mal repede și atentă, disciplinai

muncitor . _     . v K 
A$a cum alții, mai vlralnlcl,

■ in alambicurile do culoarea s-au. aplecat cu. grijă Șl .-în- cum s dorea .cu
S plumbului. Acolo l-am cu- tielegere asupra sa, atunci, Kțau. necesare;
'născut. In-preajma Instala- . la Începui,' âjutihdu-1 cli se 
■țillor ’trepldlhd coatlnuu ; 'deprlnatt â"'

j

cru sustras, In nu-

------> ”■ •Tî V .ll^' străludtoare a deprinde toate secretele j
puor rrvpiwsiu cubuuuu , 
acolo șl In tata tablourilor 1 
de comandă, urmărind con
centrați vibrația acelor in- ( 
dicatoare, aprinderea și 
stingerea zecilor, sutelor dc 
lumini multicolore, conste
lații minuscule cu legi nu
mai do el Știuta. Sini tineri, . 
dțlva doar din mllio do ti
neri care de ctțJvn an! au 
luat In fităplnlre hectarele 
de Instalații șl conducte cu 
forme complicate, labirin
tice. din mijlocul cărora 
țlșnesc coloane și turnuri, 
siluete zvelte. InnoblUnd 
peisajul.

Horea Neacșu a eosit 
aici, In Combinatul petro
chimic Pitești, in 18OT. Ab
solvise HreuL apoi școala 
lehtacă de pe lingă combi
nat. A lucrat, pe rind, la 
negru de fum. la propllenă, 
la compresie gnz cracat. Tn 
eflrșit. „se stabilește" la 
gecția dc ptrollză. Periplul 
amintit se datorește curio
zității sale vil. dorinței sale 
de a cunoaște dt mn! bine, 
dl mai profund surprinză
toarele metamorfoze ce au 
loc în uriașele alambicuri 
de metal. Și aici ajungem 
la marea, autentica pasiune 
a acestui băiat nu prea 
înalt subțirel, ce pare chiar 
mult mal tină- dedt virata 
ea reală — 24 de ani: chi
mia. Chimia, ru ale cărei 
legi subtile începuse ®ă ee 
deprindă încă din liceu șl 
care l-a determinat irt ur
meze școala tehnică dc pe 
lingă combinatul nou înăl
țat acolo între dealurile 
«terne, la dțlva Itaome'ri de 
Pitești.

1j3 absolvire ar fi putut 
ocupa un post de tehnician. 
Ar fi putut executa o mun
că nud mult dc birou, de

^chnîee8'1^©?!!- 1:f- a 11 CUDoașio mai piv-
raT o^nd Xlcnt tu[A burată, eu bucata., de
cunoașterea directă a pro
ceselor tehnologice. De 
dc șl trecerea de la o 
talațle la alta, evoluția sa 
In profesiune. Mai Iutii o- 
peralor cimp — urmărind 
adică funcționarea; utilaje
lor, a conductelor din ime
diata lor apropiere, treci nd 
orc și oro de la una la alta, 
indiferent de vreme, Indi
ferent de anotimp, lar apoi 
operator tablou, un ^u- 
rn-irn” în profesie, fiindcă 
dc felul cum știi aă „ci
tești" acele lumini fosfo
rescente, circuite ?l cadra-

Irșit. ' „se stabilește" la 
cțla dc plrollză. Periplul

un- 
ins-

cit mai bine cu întreaga al-

ț

■

mosferă de viață și muncă 
a combinatului, cu regulile 
«ale de fier, .tot astfel și el, 
acum, împărtășește noilor 
veniti din experiența sa, 
din cunoștințele acumulate 
cu atita tenacitate. S-a în
trerupt un circuit ? S-a 
semnalat undeva o defec
țiune ? O mină încă neex
perimentală ezita asupra 
cărui buton, asupra cărui 
tablou să se oprească ? 
Prompt, „bătrlnul" operator 
de 21 do ani intervine cu 
siguranță șl răspundere.

L-am întrebat cc-șl do
rește In viitorul imediat. 
Mi-a răspuns fără ezitare 
că ar vrea să lucreze ia 
noua instalație de piroliza 
aflată In construcție. „Fi
indcă pe aceasta la rare 
lucrez acum nm apucat-o 
gata terminată. Pe'clnd cea 
nouă îți oferii posibilitatea; 
de a o cunoaște mai pro-

J
1

■

î';

9

I

• ••

profesiunii. „Apoi, r.lsiernul 
de semnalizări se schimba 
i.T.r-u'ia, trebuiau — pen
tru a-1 face fața — cunoș
tințe temeinice șl mal alea 
la zi"; Așa sa face că, nu o 
dală. lumina din camera 
ce-o ocupă in Ir-un ui din 
blocurile no! ale Plteșțțului, 
„blocul tinerelului", cum 1 
eo mul zice, ardea plita 
noaptea .tlrzlu. Cineva cu
rios, opledndu-sa p© geam, 
ar fi văzut un linăr, numai 
In cămașă, aplecat peste 
nlanșe pline cu formule și 
scheme complicate.

Aslăzl, utcdstul 
Nlțu m numără 
tre cei mal buni 
citări al secției.;

Floras 
prln- 
mun- __ ___ __ ______ _ _______

------ . Lar o rjh» fnalntate. cultivate cu 
eventuală blocare a corn- Rrjjfi <je comuniștii alături 
presoarelor. de pildă- rare de care lucrează, nu tăcut 

din ei. In o vlrstă clnd alțiicu nit! in urmă pur șl oim- 
plu , l-ar £1 speriat, r

S-a întimplat In comuna Cap
tura (Prahova). O locomotivă de 
la exploatarea minieră din loca
litate efectua o manevră In in
cinta unității. Deodată, cltava 
gcfntcl furate de un vlnt priel
nic au fost risipite prin frunzi
șul uscat al pădurii din apro
piere. SI. de la aceste sdntel. 
vintul ..a aprins" focul I S-a dat 
alarma In toată comuna. For
mația de pompieri voluntari, 
sute de elevi, toți cel ce se 
aflau atunci In localitate au în
ceput lupta cu flăcările. Acțlo- 
nind rapid si organizat după 
clteva ore de muncă Încordată, 
ei au reușit să bareze drumul 
focului șl. In cele din urmă, gă-1 
stingă, solvind astfel zeci de 
hectare de pădure.

clntn unității. Deoda'fi. 
gcfntcl furate de un vtr

Dubla calitate, de proprietari șl de 
producători, incumbă lucrătorilor din 
unilățflo socialista de stat o seamă 
de îndatoriri. Cele mal principale 
dintre ele se referă la respectarea 
programului de lucru șl folosirea in
tegrală a timpului de muncă pentru 
îndeplinirea obligațiilor de serviciu ; 
însușirea șl respectarea procesului 
tehnologic ș! de muncă stabilit uti
lizarea mașinilor șl instalațiilor la 
Întreaga capacitate : ridicarea necon
tenită a nivelului de pregătire pro
fesională, respectarea normelor de 
protecție a muncii, a reglementărilor 
privitoare la secretul dc stat ; apă
rarea șl buna gospodărire a avutului 
obștesc, participarea activă Ia ana
liza șl dezbaterea problemelor gene
rale ale activității în unitate, tn ve
derea continuei îmbunătățiri n aces
teia ; datoria do a avea o compor
tare corectă, de a acționa tn spiri
tul atitudinii comuniste fată de mun
că șl societate, dc a f! combativ fată 
do orice fel de manifestări necores- 
punzfitoare.

Cel care Ișl îndeplinesc la timp «I 
In bune condiții obligațiile ce le re-

Butoiul
discordiei

Povestea a început în amil 
M5. clnd Nicolae Coman din 
comuna Vllcelc (Olt) i-a turnat 
fiului său, Dumitru Coman, pa
trol in putina cu varză. De a- 
'tunci au trecut șapte ani de 
cile, dar acele picături de pe
tro! încă n-au ioșlî la spălat. 
Pentru că neînțelegerile îi cer
turile dintre cei doi s-au ținui 
lanț plnă in ziua da astăzi. Au. 
n-au motiv, clnd unul, tind 
altul il cheamă pe celălalt ba 
pe la comisia de iudecată. ba 
pe la judecătorie. Si cu toate 
că spală intr-una varza, apele nu' 
se mâi limpezesc niciodată. Nu 
se găsește nimeni să le aducă 
aminte că unul este fiu. iar ce
lălalt tată 7

. nu mal nbjn is| drumuL ade- 
reprezlntă acum nlc) o pro- vflrat, bărbați, adevărațl 
blemă ponSru ci, îl simt. In ....

’ timp ce vorbește, mîndria
— —-—. .---- , . ■ reținută din glas, mlndrla
nare. Intr-un cuvint. ai co băiatului plecat dlntr-o co
in văța acolo". mană de lingă Olt, hotărit

nuioperfecționare ? Slrgu-- 
Jnță șl competență? Da — 
toate împreună, plus Încă 
ceva : conștiință înaintata,: 
atitudine socialista față idei 
viață. ■, ': ' I

Tot In secția plroUză: 
l-am cunoscut pe „12-2 
Iul Horea . Noacșu, utectrtu.1 
Florea Niț'J. un băiat blond, 
volnic, de vreo 22 de anL

la montaj plită ia funcțto-
muncitori.

Un combinat tinfir, cu 
oameni pe măsura tinereții 
sale. Operatori chlmlșll la 
20,de ani. Ingineri la 25, 
maiștri și șefi de secție la 
3(1. Combinatul, parcă 
dlsllllnd sublll sevele pâ- 
mlntalul, a transferat ceva 
din energiile ee pul
sează în arterele sale da 
oțel acestor băieți ce n-au 
inflrzint să răspundă marii 
încrederi ce II se acordă. Si 
ce fluviu de forte este

Paslune tehnică? Sote tie ^5 învețe, oricare ar fi 
greutățile de învins șl care 
ori de rite ori ce întoarce 
acasă să-și revadă părinții 
o face cu fruntea aus.

— Prin ianuarie, cind cu 
gerurile acelea mari, am a- 
vut rfteva flltuațll dificile.- 
înghețaseră conductele, e- 
rau 2fl de grade sub zero. ___ _
Am'aărlt cu toții, Indiferent acosT tineret”1 
de sectoare, și am dezghe
țat conductele cu furtunuri Mihai HETCO

(Urmare d!n pag. I)

Tinerii in arta plastică

De fel din Drăgăneștl-Olt, 
adică „de la țară*, cum pfe-

,Uzul"
Centru de informare 

șl documentare politică

La sediul Comitatului județean 
■ U.T.C. Arad a început să funcțio

neze un centru de informară si do
cumentare politică a tineretului. O 
sulă spațioasă cuprinde mijloace 
audlo-vlzuala modeme — magnelo- 
foane, plcupuri. seturi de diapozi
tive. numeroase planșe șl grafiee. 
Toi aici stau la dispoziția tineri
lor circa 1 BOT de volume din do
meniu] social-politic, științific, teh
nic și beletristic.

în cadru! acțiunilor inițiate de 
Comitetul județean U.T.C. Iași fi-a 
deachîa In sala ..Victoria" un salon 
de arta plastică. Lucrările, apar- 

. finind unor membri oi filialei U- 
ntunii Artiștilor Plastici. slnt Inspi
rate Îndeosebi din viața «1 activita
tea tineretului. Arta plastică Ieșeană 
marebaatii semicentenarul U.T.C. șl 
prin alte expoziții deschise In uzine 
si fabrici. In școli. la sale.

AVEM UN TINERET MINUNAT
reconstructiai, da la tumultuoasele 
cintecc („cu sapa și lopata / vom da 
șantierul gata P). pină la rolul ma
joritar în induitrla modernă. în cer
cetare, in agriculturâ.

lată de ce milioanele de tineri -- 
muncitori, lucrători din agriculiură. 
elcui, studenfi tau din diferite insti
tuții ■— ts-au descoperit ei înșiși, eu 
prilejul scmicentcnaTului. puternic 
constituit! ca generație. Este ri me
ritul Uniunii Tineretului Comunist 
care, pe baca indicațiilor conducerii 
partidului, personal ale , tocardșului 
Ș'lcotac Ceausescu, a desfășurat în 
perioada din vrmd acțiuni mai irii. 
mei direct Iscate dc problematica

tineretului. Semicentenarul a trerit 
ur. laro interes pentru activitățile po
litica și ideologice, ca și pentru cele 
de muncă pusa în slujba îndeplinirii. 
obiectivelor trasate de partid. Utcciș- 
tii de la „Electropulerea-Cralova, dc 
la „Timpuri noi" din București, ute- 
clști! de Ia iMru. de la Tlrgovim 
sau Someș slut autorii unor intere
sante ji cariate acțiuni de muncă. 
De asemenea pe ogoare, in scoli icu 
facultăți. reușitele organizațiilor 
U.T.C. tint mal bogate ca oricind, 
între numeroasele initiative., cea 
care-și propune să ducă la recrutarea 
a 50 COD de tineri pentru marile șan
tiere este simbolică pentru acintul 
cc'ivitătilor UtT.C. in perioada săr
bătoririi jubileului oroanfrallei; ele

se cer menținute și dezvoltate la a- 
ceeafi temperatură a entuziasmului, 
dăruirii si responsabilității.

...rlAvem un tineret minunat", spu
nea tovarășul Nicolae Ceausescu. 
Sărbătorirea semicentenarului orga
nizației de tineret a confirmat tacă o 
dată cuvintele secretarului general al 
partidului nostru, către care se în
dreaptă permanent dragostea îl «li
ma generației tinere. Insolite de ho- 
.tărlrea de a face din exemplul celor 
mal buni fii ai poporului — comu
niștii — din exemplul personal al 
conducătorului tării, de devotament 
nelimitat pentru binele Romdnlti si 
Victoria socialismului, modelul pro
priei victL

ALBA (Corespondentul „Scln- 
teli". Ștefan Dlnlcă). - Coo
perația ’ mesteșugăreMCă din 
județul Alba a cunoscut in 
ultimii ani o puternică dezvol
tare prin creșterea numărului 
unităților prestatoare de servicii 
către populație șl diversificarea 
continuă a producției. în ultimul 
timp nu fost înființate noi coo
perative meșteșugărești în ora
șele Cuglr, Clmpenl, Alud șl 
Alba folia. Ultima cooperativă 
înființată de curind, cu sediul In 
Alba Iulla, profilată pe construc
ții, va asigura o mal btuta coor
donare a prestațiilor de servicii 
In acest domeniu către popu
lație. De altfel, tn ultimii doi ani.

U.J.C.M Alba a-a fiiluat In ria
dul uniunilor evidențiate pe țaru.

— Preocupările noastre actuale 
so îndreaptă, indaosebl, spre doz- ' 
voltarea șl modernizarea rețetei 
do unități prestatoare de servicii 
șl a producției destinate fondu
lui pieței — ne-a spus tovarășul 
Mănfdlă Radu, președintele 
U.J.C.M. Alba. De curind am în
ființat un modern auto-earvice 
la Alba Iulta, precum șl o spă
lătorie șl curățătorie chimică. 
La Cuglr s-a înființat o secție 
de Umplărie, tar la Alba luUa. 
Abrud. Bata de Arie? au luat 
ființă ateliere de covoare șl ate
liere de artizanat în prezent se 
află in coMlruc|Ie un-mare com
plex de unități do prestații la 
Alba Iulla.

De curind.' miliția municipiu
lui Brăila era anunțată, prln- 
tr-un telefon, că pe strada Do
robanți a fort găsit ■ un bărbat 
decedat. Să fie vorba de o cri
mă — s-au întrebat organele de 
cercetare ? Investigațiile între
prinse au dat un răspuns nega
tiv. Sandu Ciocan, In virata do 
46 ani. Ieșise de in serviciu și 
zăbovise pe Ia bufetul „Bălaiul 
vesel". Aici, deși cu o afecțiune 
cardiacă, a băut nld mal mult, 
nîcî mal puțin de SG9 grame 
de spumă de' drojdie. în drum 
spre casă a sucombat La ..Bă
iatul vesel* găsise paharul fatal

Rubncfi recJcsctaiâ de ■
Dumitra TIRCOB 
Ghcorqhe DAVID 
șl corespondcrrfii „Scmteil*
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Cum se mai numește
„mintea cea(Urmare din pag. I)

Inserana'«

(Urmare din pag. I)

Damocles
și podurile rulante

I In intrei 
'omlteîul 1

Florea CEAUSESCU
corespondentul „Scîntell1

vie twnlru

din 
nceastâ

ha în cooperativele agricole din pl 
11 400 ha in întreprinderile agrlc 
cit s-a prevăzut.

se va In'.impla In

în Ilfov, pînă Ia data de 11 aprilie, cooperativele 
agricole au semănat 175 100 ha cu cereale, plante teh
nice șl furaje din 280 140 ha cit au în plan. Iar întreprin
derile agricole de stat - 30 723 ha din 78 000 ha. în pre
zent, bătălia cea mare se dă pentru semănatul porumbu
lui. Tot piuă la 11 aprilie s-au semănat cu porumb 77 527 

"danul de 184 000 ha șl 
cole de stat din 33 075

De remarcat că. In comparație, cu 
anul trecut, lucrările sini mult avan
sate. tar calitatea lor __
oarS. Deci, in general, felul,

constă perioadă. Incre
dibil, dar aceasta este 
realitatea. Și astfel. In loc 
sA fie recuperate, restantele 
s-au îngroșat. Cum a fost 
posibila o asemenea situa
ție f

Nomalpunlnd nici un preț 
pe promisiunile conducerii 
T.C.I. din Timișoara. Minis
terul Construcțiilor Indus
triale a hotărlt ca realiza-

urmă"

pro- 
ridicărll 

măsuri 
!a ‘gime. După cum a 

Executiv al C.C. al 
. ...... a avut

trecute. In Ințlmplnarea

ductlvltâțil-muncii, îndeplinirii și de
pășirii planului la acest Indicator. 
Este puțin probabil că unitățile In
dustriale restante la acest in
dicator din județe.le Bacău. Ca- 
raș-Severln. Constanta, Dîmbovi
ța. Dolj. : Galați. Teleorman, Tul- 
cea șl Vllcea pot spune că nr (I 
epuizat rezervele interne, că ar fl 
depus toate-eforturile In vederea ri
dicării forței productive a muncii, cel 
puțin la nivelul prevederilor planifi
cate. Ar fl un nonsens să ea creadă

lean 
Argeș, 
ci Hor 
țltă" 1 
derllor. Si nu 
vorba de clteva 
de mii 
deri. c 
anual.
Si mul 
trași 
chiar 
caro si 
bună știință, 
aceste 
cerut recompense spe
ciale Intr-o ședință de 
comitet executiv ai 
consiliului popular ju
dețean. sollcitlnd aco
perirea pierderilor cu 
fonduri de la buget

— Asin este situa
ția, susținea directo
rul. Trebuie să fim 
acoperi (L ’ î s ■ ... .

— .De ce.nu luatl e- 
xemplul celor, de la 
T.C.I.. (Trustul ” de 
construcții Industriala 
Pitești), care au trana-

Ce oralii b- 
ceasiă imagi
ne ? Lunca vre
unui riu a doua 
zi după 
dalie, 
dupl 
Nu ! 
mint 
untul, 
spun 
din Bclciugatc- 
le. Bun, dar a- 
eoperil, nimeni 
nu știe do clnd, 
eu gunoaie pe o 
întindere 
hectare.

.,__M ______ _ ex-
Este o acțiune de cea 

căreia organele jude

care s-au plătit 159 0» 
do lei. Proiectul iniă 
nu s-a realizat pentru 
același motiv : ..plan
tația neeficientă0. Do 
asemenea, la S.M.A. 
Vlădenl a-a conceput 
o alimentare cu ană si 
e-a tăcut un nroiect 
care a costat 85 MO de 
lei. Clnd să înceapă 
Insă lucrarea s-a con
statat că surea de ană 
a secat. Proiectatului 
nu tăcuse studiile hi
dro. Situațiile relatate 
slnt diverse, dar toa
te au un numitor co
mun : neglijența. Ln 
toate. judecaLu bună a 
venit o dată cu „min
tea cea de pe urmă”. 
Remediul pentru ca 
mintea respectivă să 
vină mal devreme 
Încă n-a fost găsit. 
Pentru că. cel puțin 
ptnă acum, nimeni n-a 
plătit daunele din 
propriul buzunar.

cică 
electrice 
rulante

timp posibil, trustul din Ti
mișoara a luat de pe șan
tier, contrar ordinului mi
nistrului, aproape toate u- 
tilajele în stare de funcțio
nare, o mare parte din oa
meni. barneamentelo de ca
zare șl le-n dirijat In alto 
părți. Clnd au sosit con
structorii cralovcnl. la 1 
marile, șantierul era aproa
pe pustiu. Așa că. două luni

Da.
din aniichi-

facă o cerință bine deBnltă a econo
mie] naționale. Fiecare din ele osie 
așteptat de alte întreprinderi, de di
verși beneficiari cu cura unitățile 
respective au încheiat contracte e- 
conomice. De aceea, nimic nu este 
mal urgent La ora actuală, mal Im
perios necesar decit examinarea si
tuației la fiecare produs șl în flecare 
întreprindere In parte, pentru ca mă
surile stabilite cu aceste prilejuri să 
ducă Ia remedierea deficiențelor, iar 
colectivele și conducerile lor să simtă 
întreaga răsoundere ce o au In apli
carea acestor măsuri. In realizarea 
ritmică o sarcinilor de plan din tri
mestru) II. concomitent cu recupera
rea I grabnică a. tuturor restanțelor la 
produsele respective

Posibilități insuficient valorificate 
există și Ln domeniul creșterii pro-

fngrășătorille Inter- 
cooperallste de tau
rine au fost dotate 
eu camioane pentru 
transportul vițeilor. 
Intruclt aducerea a- 
cestora sa efectuează 
uneori de la distante 
do 50—100 de kilome
tri.’ 'pentru a preveni 
pierderile a-a hotărlt 
amenajarea corespun
zătoare a mașinilor. 
Această operațiune ur
ma să fie efectuată de 
către Uzina de fabri
cații, reparații și mon
taj In agrlcullură-Tl- 
mlșoarn. Nu este o 
treabă prea complica-; 
tă. și totuși se tergi
versează. Conducerea 
uzinei pretinde, nici 
mal mult, nici mai 
puțin, să factureze în
treaga valoare a ca
mioanelor. In loc să se 
mulțumească cu cltc- 
va mil, atit dt valo-

format pierderile ln 
beneficii — li s-a pus 
Întrebarea.

— La noi este Im
posibil.

Bineînțeles. 11 s-a 
dat termen de glncll- 
re. între timp am ce
rut părerea unor spe
cialiști 
trimiși 
6ă-i ajute, 
vă tal rău cel 
trust 
ini că. 
lor 
nemaipomenită 
materiale ; pentru 
principalele utilaje 
funcționează nici 
jumătate din capaci
tate ; pentru că există 
o altă risipă, de cadre, 
servicii suprapuse. 
„Atunci cum să nu 
fie pierderi 7 S-au în
vățat rău cel de la 
trust asta este l”

Prin Argeș nu a-a 
auzit'do proverbul — 
„tot învățul are și dez
văț” 7 ’ .

in materie, 
do consiliu 

.S-au în
de la

De ce 7 Pen- 
... pe șantierele 
există o risipă 

de 
că 
nu 
cu

în Județul Iasi. o ee
rie de obiective agri
cole pentru care s-au 
cheltuit '______ _
fonduri au fost aban
donate. De pildă, la 
I.A.S. Iași s-a proiec
tat modernizarea dra
mului de aceea către 
ferma Broștenl. Dună 
cheltuirea a I5OT0 de 
tel. cu care e-a reali
zat o porțiune mică,de 
drum, lucrarea a fost 
oprită cu motivația : 
„nerentabllă”. Nu .se 
putea sti. de la bun 
incoput. dacă lucra
rea este necesară șl 
rentabilă, sau nu ? 
Realitatea este că 
drumul către eectonil 
de porci al formei 
este șl acum Imprac
ticabil. Invoslițil n- 
bandonnte se IntJInezc 
Si la I.A.S. Bucium. 
Aici s-a proiectat, 
încă din 1970. o plan
tație da

Trustul Jude- 
de construcții 

. rubrica bonefi- 
n fost Jnghi- 

de cea a pler- 
S! nu cat® 

zeci 
de lei plcr- 

:l de milioane 
Ceea ce estn 

grav, cel de ln 
Ișl depășesc 
pierderile pe 
le planifică cu 

Pentru 
.realizări” au șl

hei superi- 

desfășoară lucrările agricole de pri
măvară nu constituie un mbilv de în
grijorare. Am spus ln general, fiindcă 
in timpul scurt ce s-a scurs de la în
ceperea semănatului la cultura po
rumbului s-a format un decalai mare 
intre cooperativele agricole. In ce pri
vește suprafețele Insămlnțale. Iar li 
unele linltfitl mid calitatea lucrărilor 
nu e la nivelul cerințelor.

Cooperatorii 'din Lulea au oemft- 
nat doar 285) Ha cu porumb din cele 
1 K® ha. La data de 1.0 aprilie mal 
erau de pregătit 1 409 ha teren, ce ur
mează n fl cultivate cu porumb, ricin, 
(sola sl furaje — din caro aproape 1 OM 
ha teren nu fost arate ln această pri
măvară. Or este bine cunoscut 
practica anilor anteriori (la 
cooperativă anomalia sa repetă de 
mal multi ani), la porumbul eomă-

că lucrurile merg bine, sâ se rapor
teze rezultate bune șl . chiar foar
te bune In . activitatea economică, 
din momentul In rare productivitatea 
muncii Ihir-b întreprindere indus
trială său alta. Intr-un județ sau ol
tul nu crește tn ritmul prevăzut In 
planul de staL Eforturi deosebite tre
buie depuse șl In acele întreprinderi 
In care, deocamdată. contribuția 
productivității muncii Ia realizarea 
sporului producției industriale nu se 
ridică la proporția avută In, vedere 
la elaborarea planului - in unități 
ale Sllnlstcnilal Agriculturii. In
dustriei Alimentare șl Apelor. Mi
nisterului Industriei Chimice și Mi
nisterului Industriei Ușoare Căile de 
Intervenție 7 Respectarea disciplinei 
planului de stat In privința forței de 
muncă nou angajată, luarea tuturor

- $1 
de resort. 
Construcțiilor 
triale șl 
Industriei 
ți llor do 
zic ?
- Ce 

că slnt 
PInă se

nlul folosirii complete, cit mal pro
ductive a mașinilor si utilajelor, 
a forței de muncă «;! a timpului de 
lucru. In luna martie, do pildă, au 
fost rccuparate parțial restanțele a- 
părule in primele două luni ale anu
lui la transformatoare și autotrans- 
formaloare. elemente și baterii de 
acumulatoare cu plumb, deci exista 
premise «a In • prlllo acestea aă fie 
lichidate. Tot atlt de Important 
este Insă ca unele unități ale in
dustriei construcțiilor do mașini să 
nu mal stea Impasibile In fața acu
mulării unor rămfnerl In urmă, să le 
considere (ca In cazul uzinei „Eicc- 
tropulcro* din Craiova) Inevitabile 
cl prin intervenții energice la toate 
nivelurile să se recupereze res
tanțele la excavatoare hidraulice. lo
comotive Diesel hidraulice do 3M—

— Si ziceți câ nu 
aveți poduri rulante?

— Zicem.
— Dar cele două 

poduri rulante de 18 
tone so ,y&d ciur, sînt 
Instalate nici, ln sec
torul utilai tehnologic 
al uzinei „Unio" Satu- 
Mare.

— Asta știm s! noi. 
Dar nu avem „dezle
gare” să le punem ln 
funcțiune.

— Păi de trei luni, 
de clnd slnt gata In
stalate. n-ati fi putut 
eă le dnți In exploa
tare 7

— Să ..încălcăm” le
gea 7 Cum să Ie por
nim. dacă Trustul de 
construcții Industriale 
Cluj nu vrea să le 
predea uzinei ?

— De ce 7 Nu lo-ațl 
plătii lucrarea ?

— Ba da. dar s-a 
Ivit un litigiu 
oparatntele 
ale podurilor _____
nu aparțin do capito
lul Investiții utilai®, 
cl de Investiții eon- 
atructf l-monta le Deci, 
să facem o schimbare 
de structură. Si oină 
nu se îndreaptă 
..strimhătatea” nici nu 
vor &fi discute cu noi

de luni. Desigur, lucrul a- 
cojita nu este imposibil. 
Dar, cum «puneam. ei nu se 
poate realiza decit prin 
eforturi deosebite, ln condi
țiile In caro coris truetonii 
nu va mal pierde nici o oră 
bună de lucru. Or, ce se 
constată 7 Pentru construc
ția -propriu-zfeă. adică piuă 
lo începerea probelor teh
nologice. constructorul mal 
are & dispoziție doar 3 luni, 
timp In care va trebui să 
execute lucrări șl să mon
teze utilaje în valoare do 
zeci de milioane de leL în 
loc sil privească situația cu 
responsabilitatea cuvenită, 
fapt ce Impunea organiza
rea grabnică a lucrului ln 
dpuă schimburi, suplimen
tarea forței de' muncă șl a 
utilajelor.' noul constructor 
a pornit greșit, chiar din 
capul locului. A întocmit 
un-prim, grafic, de „ochii” 
organelor de control, prin 
cure s-ar' respecta termenul 
de minere ln funcțiune. dar 
care. dln păcate, prevede de 
pe acum restanțe Importan
te la încheierea unor lu
crări de Investiții. A noi s-a 
elaborat un al doilea grafic, 
după care se lucrează in 
prezent sl care preconizează 
arntnnrea punerfi in func
țiune a fabricii cu trel iunl, 
sau ..suprimarea” probelor 
tehnologice, a căror durată 
este tocmai de trei luni. 
Se știe Insă că elnt inter
zise cu desăvlrșlre aseme
nea' practici. în consecință, 
singura soluție ce trebui© 
acceptată este aplicarea u- 
nul complex de măsuri 
tehnice șl organizatorice 
cure să asigure un înalt 
ritm de lucru pe șantier, 
recuperarea grabnică a tu
turor restanțelor. începerea 
La timp a probelor tehno
logice și n producției la 
fabrica din Caransebeș,

Florea CIOBANU 
corespondentul „Scîntoii*

zltlve de ansamblu, se constată câ 
rezervele do caro dispune Industria 
noastră socialista nu au fost valori
ficate In întregime, câ realizările pri
mului trimestru puteau fi și mal con
sistente dacă flecare minister, ludeț 
și Întreprindere evoluau mal
riguros posibilitățile tehnico-produc- 
tlve. acționau sistematic — decadă 
cu decadă, lung de lună — ln vede^ 
rea înlăturării unor neajunsuri ce 
s-au manifestat încă In activitatea 
do îndeplinire a planului. Ln domo- mlnlaterele 

Ministerul 
Indus- 

Minl-î’erul 
Conrtrue- 

Moșlnl, ce

pentru executarea uribr lucrări do bună ca
litate. Mecanizatorii, el înșiși, fără a fl' ne
voie ca alții să stea tn urma lor. «e vor în
griji să pregătească bine p&mlnlul. să tn- 
sâmfnțeze In rinduri drepte șl la.odlnclmpă' 
potrivită, știind că pe terenul respectiv va 
lucra șl la întreținerea culturilor. Iar nive
lul producției obținute va hotărî șl nivelul 
veniturilor ce I sa cuvin. în acest scop’ es’.e 
necesar să se repartizeze culturile pe fie
care mecanizator sau grape de mecaniza
tori. Aceasta presupune o preocupare susți
nută din partea conducerilor S.M.A si a 
cooperativelor agricole.

Timpul călduros, care alternează In unele 
locuri cu ploi, favorizează răsărirea șl dez
voltarea plantelor. Există țnsă’ condiții ®i 
pentru înmulțirea buruienilor șl atacul dău
nătorilor. De aceea, &a Impune- începerea 
încă de pe acum a lucrărilor de întreține
re a culturilor prin . prășit șl combaterea 
dăunătorilor. Aceeași atenție trebiile acor
data și .semănăturilor de toamnă. Ele trebuie 
plivite de buruieni, fflrfi a ee aștepta ca lu
crarea să se facă numai cu ajutorul erblcl- 
delor. Țlnlnclu-se seama de rezerva mică da 
apă din goL este necesar ca Irigarea cultu-

Inun- 
vatră 

plrjoi ? 
Este pă- 
bun ea

cum 
țăranii

lor afirmă llnișUtor că are 
tot ce-1 trebuie : oameni, 
materiale, utilaje. Ss ridică 
o singură problemă : a mai 
rămas suficient timp pentru 
terminarea lucrărilor ln 
data fixată In plan ? Pen
tru că, trebuie șă recunoaș
tem. nu este atlt de simplu 
șl de ușor să fad In 0 luni 
ceea co trebuia făcut In 20

rea fabricii din Caransebeș bune de lucru. In care se 
să fie preluată do către puneau mari speranțe, nu 
TC.L Craiova O holărire rost Irosite, fără ca cineva 
binevenită, dar care a fost să fie tras La răspundere, 
dusă La îndeplinire numai Ce „ ____ ..... .„
pe jumătate. Astfel, ordinul continuare? Noul eonstruc- 
mlnlstralul arată că T.C.I. 
Timișoara va preda T.C.I 
Crâlova tot ceea co există 
pe șantier : oameni, utilaje, 
materialo, spații de cazare 
ș.3. Aceasta, pentru ca lu
crările să nu „stagneze hid 
o clipă. La primirea ordinu
lui, tovarășii de ln trustul 
cralovean nu s-au grăbit 
Insă să vină la" Caransebeș, 
în Gchlmb. in cel mai scurt

de 5
cum un calcul":' ’’ '
5X40M kg (cit •?< ■- 3 - 7^5
ar putea fi pro- £3**Lj* 5 SSjăS
daețla mlnltnă
de .porumb) — 'Zi'/' . 1
20 ooo kg— pa- i a..-J
gubă !

Trimitem această Imagine consiliului de conducere al cooperativei agrieolc din Beleluga- 
lele s-o pună drept tablou in biroul președintelui. Putem face copil șl pentru Inspectorii, contro
lorii ele. care au trecut prin această comună. Să le albă ea amintire a temeinicei lor adlvltati pe 
teren. (Fotografii : M. Cioc)

logice atit de necesare șantierelor de 
InvesțîțlL, în mod asemănător tre
buie să procedeze șl acele unități 
ale- Industriei chimice (din Tumu- 
Măgurele. Năvodari. Valea Călugă
rească. Rm, Vllcea) care nu au reușit 
șă asigure încă funcționarea Irepro
șabilă a instalațiilor pentru a lichida 
rămânerea in armă Ia add sulfuric, 
îngrășăminte eu azot șl fosfor, pro
duse sodice, butanol ș.a. Flecare din 
aceste produse este menit să satJs-

‘ ’ J.' ‘ . i''' .

9 t rae-
nicî nu 

Ieșit la 
ci mp din lipsă 
de mecanizatori 
șl oameni care 
să le servească, 
sau datorită u- 
nor defecțiuni.

să zică, zic 
In ...tratative, 
vor lămuri 

lucrurile, noi am fost 
pedepsiți. Cărăm do 
ne spetim cu brațele 
tone de metal la ma
șina de șanfrennt a- 
flată chiar sub unul 
din podurile rulante. 
Pedepsiți la produc
tivitate. pedepsiți la 
ritmicitate—

— Bine. dar pe
deapsa arta’ este pă
gubitoare pentru u- 
zlnfl I

— Adevărat 
camdată Insă s 
ț.la este „floare I 
reche” pe lingă 
fl după ce încă 
viitoare 0 poduri 
lante vor Intra 
nemișcare.

Pentru filozoful 
mod ea.
tale, lucrul era simplu 
— i ®e atlmose o sa
bie deasupra capului. 
Dar dacă-l ntlrnau 
10 poduri !

acelor măsuri tehnice și organizato
rice pentru- câ lucrătorii Încadrați, 
in acest an. In Întreprinderi să obți
nă-o productivitate a muncii tot mai 
Înaltă. Sarcina de creștere a produc
tivității muncii In Industrie este 
minimală ! Prin prisma acestei sub
linieri a conducerii partidului trebuie 
cintărlte faptele, de la nivelul planu
lui trebuie discutat — ceea ce pre
supune. in mod firesc, mai Intîl în
deplinirea lui exemplară — pentru 
ea productivitatea iDuucil să crească 
în acest trimestru în ritm susținut, 
potrivit poslbllltațiîor reale de caro 
dispun întreprinderile noastre Indus
triale.

Anallzlnd rezultatele din primele 
luni ale anului, plenarele cu activul 
ale comitetelor județene de partid, co
legiile ministerelor nu relevat atlt bi
lanțul cuprinzător ol acestor realizări, 
cit șl măsurile cc se cer luate pentru 
ca. In lunile următoare, activitatea 
productivă să se desfășoare pa ace
leași coordonate esențiale ale ritmului 
înalt in creșterea producției șl 
ductlvitațli muncii, ale 
eficienței economice. Aceslo .... 
trebuie apllcato punct cu punct, 
termen 
stabilit , -. ___ .
P.C.R- in ședința w care n 
loc zilele i ....
zilei de 1 ăla! organele, șl’ organiza
țiile de partid, de sindicat șl (J.T.C. 
nu îndatorirea să Intensifice munca 
polltlco-cducailvă șl organizatorică 
pentru mobilizarea oamenilor mun
cii Io realizarea pionului de -stat. 
Stlmullnd pulernlc Inițiativa crea
toare șl elanul constructiv al oa
menilor . muncii In întrecerea socia
lista soncentrind eforturile lor spre 
realizarea șl depășirea sarcinilor 
cantltailve șl. mal ales, a Indica
torilor de eficiență economică. în 
flecare unitate productivă. In fiecare 
județ șl pe ansamblul economiei se 
vor obține cu certitudine In cinstea 

s accsiel sărbători, noi șl ' Importante 
succese In îndeplinirea planului pa 
accsf al doilea an din actualul cîn- 
cinal

rează operațluniie de 
carosaj Foarte sim
plu : dai croitorului 
să-U coasă un nasture 
— plătești pe urmă 
toată haina I ȘI cum 
beneficiarii nu sini 
dispuși să „vindă” și 
apoi să recumpero 
autocamioanele. plă
tind pentru aceasta 
taxe nejuBtlflcate. pro
blema răralne pe ta
pet. Este adevărat că 
discuțiile In contradic
toriu nu loc Intre u- 
nitățl de care se ocupă 
același Minister ol A- 
grieulturii. Industriei 
Alimentare și Apelor. 
Cu alte cuvinte, rufe
le &e spală tn familie. 
Va fi Interesant de 
văzut cine va avea 
ciștig de cauză. Deo
camdată nu ®e știe 
precis decit cine pier
de : Ingrășătortlle de 
taurine.

în articolul „Se poate 
construi o fabrică fără oa
meni, -fără materiale, fără 
utilaje 7°, publicat In „Scln- 
tela” nr. 0 042, din: 29 Ia
nuarie 3.C.. se arăta efi po 
șantierul Fabricii de înno
bilare a plăcilor fîbrolem- 
nonse din Caransebeș lu
crările erau mult rimase 
In urmă față do prevede
rile planului. Astfel, deși 
trecuseră 10 luni, din cele 
24 afectate pentru construc
ția acestui obiectiv, volu
mul lucrărilor neexecutate 
la acea dată reprezenta a- 
proape 00 la sută din" va
loarea totală a lnvestlțleL 
Se sublinia, atunci, pe baza 
opiniilor șl hotăriri! oame
nilor de ptț acest șantier da 
n ‘munci in ritm .susținut,' 
că restanțele ‘sui ■■■pot re
cupera.

O primă condiție a res
pectării termenului do pu
nere In funcțiune era ca, 
plita la I marile, construc
torul (T.C.I. Timișoara) să 
asigure’frontul de lucru ne
cesar’ montării utilajelor 
tehnologice, condiție pa 
care șeful de atunci al șan
tierului. Mlrcea Pleptu. o 
considera In întregime rea
lizabilă. Prin urmare, exis
tau suficiente motive pen
tru ca în perioada 15 ianua
rie — 1 martie po șantier 
să se concentreze un mimăr 
sporit de oameni și de u- 
tllaje. să se aducă materia
lele necesare, ’ astfel Incit 
lucrul să ®o desfășoare fără 
întrerupere, pentru ca râ- 
mlnerea In urmă să fie re
cuperată In întregime.

Am revenit ln luna mar
tie sl la incenuliil lunii n- 
pfiUe do sanllcral din 
Caransebeș, unde nu fără 
surprindere am constatat 
că In trimestrul.T 6-au e- 
fecluat lucrări în valoare 
de 3.7 milioane lei. ceea ce 
reprezintă doar 3.0.3 la sută 
din prevederile p® a-

’ SSmlnța a 
fost îngropată 
în teren bine 
pre^ltil. Pri
mo condiție a 
obținerii unor 
recolte mari de 
porumb â fost 
îndeplinită. Așa 
se lucrează în 
cele mal multe 
cooperative din 
județul Ilfov.

rllor să Înceapă mal devreme. Din Infor
mările primite ln minister rezultă câ ln 
multe judele — Constanta. Dolj, Iitov. Mo- 
liedlațl. Arad — n început Irigarea cultu
rilor. tar in unele — Bacău, Buzău. Prahova 
șl altoie — se revizuiesc Instalațiile de Iri
gai. Porte toi se întocmesc planuri privind 
utilizarea tuturor, surselor ln vederea 
tinderii Irigațiilor.
mal maro importanță. ___
tene, flecare unitate agricolă trebuie să-l a- 
corxle cea mal mure atenție.

însămlnțărlle sl celelalte lucrări agricole 
de primăvară, so desfășoară intens. în șe
dința de colegiu de la Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentaro șl Apelor caro 
a discutat Ieri îl această problemă s-a dat 
indicația ca. In continuare, specialiștii din 
unități șl do la direcțiile generale agricole 
județene să sa ocupe cu cea mul mare răs
pundere de grăbirea serhfinatulul. să ss 
realizeze suprafețele prevăzute o se cultiva 
la flecare cultură iri parte. Organele șl or
ganizațiile do partid să antreneze pe coo
peratori, pa mecanizatorii din S.M.A. și 
LA.S. să grăbească semănatul porumbului, 
că facă numai lucrări do con mol bună ca
litate pentru ă puno o temello puternică re
coltei din aces’, an.

pern te Integral restanțele din lu
nile Ianuarie șl februarie la lami
nate mijlocii șl ușoare, oțel beton, 
produse ale Industriei electrotehnice 
șl electronice, oparataj electric do 
InaJtfl tensiune, remorci basculante, 
placaj, uși șl ferestre. Acest rezultat 
demoi’.strenzA. dacă mal era nevoie, 
existența unor mari rezerve Interne 
caro pot’șl, trebuie să fie puse In va
loare In unitățile industriale.

Calculele șl onnllzele încheiate ln 
aceste zile relevă totodată, după cum 
spuneam, o sade de . rezultate pozi
tive obținute In prjmul trimestru In 
domeniul adlncjrii laturilor calita
tive ale activității economice, crește
rii eficienței acesteia. în acest sens, 
indicatorul cel mni reprezentativ 11. 
constituie sporirea productivității 
muncii. Ce reflectă tn acest domeniu’ 
datele de caro dispunem 7 Planul; 
productivității. muncii a fost în
deplinit șl depășit in întreaga in
dustrie republicană, comparativ cu 
perioada corespunzătoare a anului 
precedent înreglstrlndu-șe o creștere 
de 73 la suiă — un singur minister 
avînd restanțe la acest Indicator (Mi
nisterul Agriculturii. Industriei Ali
mentare șl Apelor) întreprinderile 
Ministerului Minelor. Petrolului șl’ 
Geologiei au realizat, pe seama creș
terii productivității muncii. 85.G la 
sulă din sporul producției globale 
obținut fată de perioada corespunză
toare a anului precedent, cele ale Mi
nisterului Economiei Forestiere sl Ma
terialelor de Construcții ■ — 81.7 Ia 
sută, eele alo Ministerului Industriei 
Metalurgice — 80.9 Ia sută. Se do
vedește In acest fel că Izvoarele 
creșterii product Ivi Ui UI muncii ool ti 
puse mar bine In valoare, că rcnrclna 
la acest Indicator principal a] planu- 

j Iul poate fl Indeollnllă Integral, oe â-; 
coastă cale ntarlndu-se ln final efi
ciența mundl. a activității ln Indus
trie.

DeplMînd analiza dincolo de ci
frele care înfățișează rezultate po

vor culege la toamnă cooperatorii din 
B rănești.

La cooperativa agricolă din Belclu- 
gatelo gemă nesul. cui turilor do primă
vară cate pc terminate. Mal erau de 
eentanat 59. ha eu porumb și 20 ha cu 
ricin, lucru' cel mult de două zile. S-a 
mai Insămlnțat ln plus, față de pre
vederi. 10 ha cu sfeclă de zahăr din 
terenul destinat furajelor. Dar golul 
in suprafața bazei furajere e-a pro
dus șl datorită proastei gospodăriri n 
pămlntului din partea consiliului do 
conducere în lurul construcțiilor zoo
tehnice slnt suprafețe însemnate de 
pămlnt ncfoîoslt. Pe o suprafață de 
circa 5 hn este împrăștiat gunoi de 
graid. pe alte 7—8 ha slnt resturi de 
furale la care se adaugă șl alte su
prafețe fără nici o ' destinație, dale 
uitării Inalnerul-șof no-a spus că In
tenționează să organizeze strlngerea 
gunoiului sti a rosturilor de furaje. rA 
folosească o parte din teren. Dar 
timpul trece sl nimeni nu pune mina 
pe furcă. z ■ ;

Preocuparea care există pentru' în
cheierea ©entanatailui în limitele 
timpului optim trebuie urmată sl do 
grija pentru gospodărirea pămlntulul. 
pentru executarea unor lucrări de cea 
mai bună calitate.

600 de cal patere 
stan priponiți șl 
se coc ln soare! 
S-n terminal 
semănatul și 
tractoarele an 
fost aduse In 
sediul secții
lor ? Nu I La 
cooperativa a- 
grieolă din liră- 
neștl, 
to are 
nu

nat pe teren arat In primăvară, pro
ducția șo diminuează cu circa 1 COT kg 
la ha. O situație asemănătoare om In- 
Ulnit șl. la Brănești unde s-au semă
nat doar 100 ha cu porumb din 1 OOT 
ha dt prevede planul. Alei, din 7 se
mănători lucrează doar 4. cu o viteză 
de circa 50 ha pe zi. Dacă se merge 
ln continuare cu această viteză, se
mănatul porumbului vn dura încă 10 
zile, ceea ce. evident, este foarte mult. 
înUrzicrea se dntorpste (aptului că. In 
această primăvara. 3 semănători 
SPC 8 șl 9 tractoare nu au lucrat nici 
o orâ. unele din Ilosă de mecaniza
tori. Iar altele fiind defecte. în timp 
ce tractoarele șl mașinile celor din 
Brăneșl! stau au venit ln sprijinul lor 
mecanizatorii din cooperativele agri
cole Belclugateîe șl Hnglestl. Este bun 
șl necesar ajutorul vecinilor, dar in 
această sltuatle dnd lucrurile de arat, 
fertilizat, semănat ele. sa fac de me
canizatori diferiți, e greu de. predzat 
dne răspunde de calitatea lor șl co

H
f ' ’

Câ 760 e.p., osii montate,' utilaje tehno-
, ■ ■ '.. - ‘ \ i
ducii vltfițH' muncii.
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DIN TG. MUREȘ

GARNET PLASTIC

Deschisa sub auspiciile Inoritutatai 
romiin pântru relațiile culturale cu 
străinătatea,' Expoziția .de; fotografii 
„Comori de artă alo ' Finlandei*'prl-

Înscrllridu-Be in seria manlfestârf-

y jk r il —------ ---- --------- ...
13,M; ÎS; 17,59; M.
a Nu-uil place ziua de luni : MO
ȘILOR — 13.»; 17,43; 85.
a Mirii analul H : FERENTARI — 
13,59; 17,45: 59.
Q Aventuri ta Ontario s PACEA
— 15.43: 18; S3.
s Micul seiUdMor : FLOREASCA
— 13.55; U: »J9.
£ Atunci i-am condamnat pe toți 

moarte a PROGRESUL — 13.»;
10; 50,13.
a Locotenentul Uulllit : VriTO-
RUL — 15.43; 18; M.15, FI. A CA HA
— 13.3.9: u: M.ia.
e Osceola a MUNCA — 13,30; 18; 
Să,13.

PE SCENA TEATRULUI

16,45:
11,13; 
stării

dezvoltat o culturi aparte, cu' tră-’ 
saturi specifice, 
alta parte a eoni

te In spectacol. Foarte !!- 
nănll regizor Dan MJcu nu

Gozri ca ultim
S3. ARTA —

PAGINA 4

Ne reamintim că în unita 
cu doi ani, după o perioa
dă de acalmie, cu doar cite- 
va montări de relief, Tea
trul de xtat din Tlrgu- 
Mnreș propunea atenției 
publice „Acești Îngeri 
triști* M spectacolul său 
era Încununai cu un im- . . .
portant premiu. Teatrul mlnoasă imagine do uma- 
rirgu-mureșean obținea a- n 1st ardelean al secolului al 
tunel laurii unei Inițiative 
de repertoriu, ai unei atitu
dini pline de dlscentamtot, 
de Încredere șl responsab;-

lizărllor aniversare
o montare de mare acurate' . „. , s , .
țe și sobrietate, do pregnan- 'afost atros niclde celebrl- 
tă reliefare a conflictului de tatea lui C,__ 1 _______
idei. Spectacolul la care ne apărător al commediei del’ 
referim — cu o piesă care ■
este o reuși ta dramatizare a 
vieții celebrului tipograf 
clujean Kls MikIAi. lu-

‘XVU-fe® — n pus în evi
dență (alătur! tio cunoscu
tele rapacități de portretl- 

_ _________ _____ zare prin mijloace , di- ., 
litate față de ptasa origl- ferite, de altfel, ale Iul . 
—,m —.______ --x ,_________ Kovâcs AGydrgy ți Lo-

hinszky, Lor A rid), puterea 
de Infaridrizare,, inedita na
turalețe șl coridzle a mlj- 

__  ______ __ ...... loacelor de expresie ale lui 
cablla sa. realizare, pune- Csorba Andris (interpretul 

' ,„1 eroului principal); ca și si
de gura profealonaiifate, ostilă

rutinei, a multora cUnire cei
lalți Interprețl, '

Sub semnul acestei profe- 
sionnlltățl, jocul grav șl e-

nalâ contemporană Către , 
Bflrșitul stagiunii trecute, 

’secția maghiară obținea, 
„premiul paniru cel mai

- bun spectacol" cu remar-
■ 'X<- \

'rea fa scenă a piesei 
„înainte de potop" c.
Nagy Istvăn. S-a vorbit,
cu aceste ocazii, de un 
adevărat reviriment

Momentul festiv — din 
toamnă — al sărbătoririi 
unul sfert de veac de 
la nașterea primului tea
tru profostonlst, a prila- 
juit la Tlrgu-Mureș o aten
tă șl matură trecere in re
vista a realizărilor, a eveni
mentelor de seamă pe care 
Ie-a cunoscut viața artistică 
a aceslul colectiv. El a 
favorizat totodată, no! an
gajamente — pe măsura 
strâdahlUor, sprijinului șl 
Încrederii pe care le acordă 
artei noastre partidul $1 
lată, realizările ataglunii 
1971—1972, desfășurate eub 
semnul premial uliilor fă
cute. conduc către conclu
zia că viața artl-.iic;1 a co
lectivului tîrgii-inureșean a 
cunoscut O curbi ascen
dentă.

Repertoriul actualei sta
giuni ze vădește bogat și 
divers, matur șl echilibrat. 
Afișul teatralul Include : 
„Jocul ielelor* de Camll 
Peireecu, „Interesul gene
ral" do Aurel Baranga, 
„Apărare" de Szabă Lnjos, 
„Joc de pisici" de Orkăny 
1st vin, „CM revolve-1 
rele tac" de Tudor Ne- 
goiță. „Amurgul lui Bolyol 
Jănos” de Kocsls Istvan, 
Recitalul de poezie susținut 
de Blyes Kinga : „Vise* —

râu. dintre drept Si 
drept, dintre adevăr șl e- 
roare es'.e trasata fa nu
mele principinJițâțll co
muniste. cu decizie ș! cu 
un refuz categoric al nuan
țelor relativizante. Soluții
le regizorale, mijloacele b- 
bordăril șl Întruchipări!

„Procurorului*

arte, șl nici de cea de crea
tor de fantastic șl iubi
tor de fastuos șl exotism. 
Rețfatad din Gozxi situa- _ , ._ ______ „
țltle comice, dar' flltrin- scenice a „Procurorului*
du-le cu umor șl soluțto- vfidese un notabil efort de 
nindu-le cu lin rafinat 
„pine® sana. rire". roțlnlnd 
din Gozz! plăcerea de a 
fantaza. dar subordonind
povestea* scriitorului ita

lian, ca șl propria sa fante
zie. unor sensuri adinei șl 
grave. Dan Mleu realizează 
un spectacol-porabolă fl- 
lozo'lco-polltică despre 
lupta șl triumful framomi- 
tal, blnetal ș! dreptului 
asupra răului, urliulul, ne
dreptului. în spectacolul 
Iul Dan Mlcu absolutul 
Iubirii are deci o sferă cu 
mult mal cuprinzătoare ;

■ ■

adecvare șl concizie.
Bine cunoscută ta noi (si 

jucata p'nft acum sa 
Galați' șl Cluj), „Procu- 
rortir nu mal este fa lec
tura tlrgu-mureșoană atlt o 
piesă psihologică, cit una 
în cere șltuațlllo do viață 
investite cu valoare do do
cument prilejuiesc o dez
batere etică șl politică de 
Înalta Intransigență comu
nista ; o dezbatere in care 
sfat respinse cu violență 
circumstanțele atenuante 
individuale sau fals „isto
rice*. .

Alexa Vlsarion are,- de 
asemenea, in perfect acord 
cu taxiul, fericita idee de a 
nu mol delimita plenul 
real de cal mental, imagi
nar, cl de a le unifica și 
de a le face să se con
funde — ceea ce mărește 
forța de șoc Ideatic a 
montării. Nu o data exteri
oară, gratuită, obsedanta 
preocupare a tinerel regii 
de n realiza o dt mul 
strlnsă legătură cu publi
cul găsește nici, fa proble
matica de actualitate a 
piesei. în tonul cel mm 
pur al dezbaterii propuse 
de scriitorul bulgar, un te
ren de manifestare necesar, 
po care îi valorifică fertil.

Dispozitivul scenografie

! ___
i 8.» Mn! aveți o întrebare ? 
’ ma — motorul vieții".

PROGRAMUL I
8,03 Deschiderea emisiuni! de dl- 

mlneata. Telex

i
i 
i

Vlcnveanca.
15,IM Cure do limba germană. (L®> 

țla a 11-a).
1939 Film ierta! : „SebasHan ț! 

secolul epaVcl”. Episodul 
„Petrecere la Angela”.

11. to Pagini de umor.
11,43 Bucureștlul necuntracuL
12. M Telejurnal.
1443 Matineu de vacanță : „Poves

tea lui BarM-Col1. Spectacol 
prezentat de Teatral Națio
nal din Iași.
Cu Începere de la ora 1S,M, 

transmisie de la Sala Palatu
lui Republicii Socialisto Boini- 
nla. Aspecte

legant al lui Kovites Gydrgy, 
patetismul reținut al Iui 
Csorba Andris sau capaci
tatea de a afecta o rafi
nată Ipocrizie — a Iul Lo- 
liinszjty Lorănd — se su
dează lntr-o montare soli
dă. apta să certifice 
coeziunea echipei, nivelul 
ridicat al teatrului.

Mal puțin ImnUnite. spec
tacolele cu „Săpîlnilna pa
timilor* de Paul Anghcl 
31 „Unchiul Vanea" de A. P. 
Cehov, spectacole ce atestă 
o notabilă tendință de În
noire, dar și‘ riscur ile insu
ficientei pregătiri in acest 
sens. Mal exact : cele două 
montări ale secției româno 
dezvăluiau fie caracterul 
insuficient de clar, de ma
tur șl do complet al viziu
nii regizorale ; fie incapa
citatea regiei de a mate
rializa — prin ăpecfacol.— 
idei teoretice de cert Interes 
(mai ales fa „Unchiul Va- 
nen“ — unde se urmăren 
citirea piesei ca pe o farsă 
grotescă n unei lurni . cu 

’ resursele epuizate. Idee ,re- 
‘zrinrcăbllâ 'dacă ’nu e fale- ’ 
leasă Mmplist). Este, aceasta 
din urmă, o carență a cărei 
remediere solicita (din par
tea regizorului Ivan Hei
mer) nu numai timp, ci ți

de Blyes Kinga : „Vise* — 
„FagyBngy* (la secție ma
ghiară) ; „SAptAmină pati
milor* de Paul AngheL 
„Unchiul Vanea* de A P. 
Cehov, „Prințesa Turnh- 
dot“ de Carto Gozri, „Pro
curorul" de Gh. Djagarov, 
„Bună scara, domnule Wil
de !“ (Ia secția română).

Flecare realizare a tea
trului atestă o certă efer
vescență creatoare, doriwa 
de a conferi forța de 
sinteză șl generalizare ac
tului teatral.

Exista ța Tlrgu-Mureș 
premisele unei ecloziuni sr- 
tlstlce capabile ®ă facă din 
noul edificiu al teatrului 
— po - scena căruia, In 
cursul acestui an, ee vor 
rosti primele replici — un 
simbol al unei Înnoiri de 
durata șl de substanță, fa 
acord cu exigențele spiritu
ale mereu cresrtade ale 
spectatorilor.

Numeroase stat argumeh-' 
lele aceste! optimiste aștep
tări. Există, fapt deosebit 
de Important, o co’nducere 'a 
teatrului formata din artiști 

‘adevărâțl, receptivi la nou 
.îl dornici de a stimula 
o autentică arta teatrală. 
Exfestă Ia Tirgu-Mureș iln -----  - - □— - ...
coiectlv artistic dintre cele o mult mai mure sigimanța
moi remarcabile ale ță- teoretică șl, mal ales, o me
rii. Există o pleiadă <te 
artiști din „vechea gene
rație", in frunte eu ari ia tul ! 
poporului Kovâcs Gydrgy, 
talente autentice, cu un 
grad Înalt de profesiona
li ta te și alături de el. un 
număr mare de talente ■— 
români șl maghiari — din 
generațiile mal tinere. Sec
ția română, foarte tlnărft, 
s-a mărit anul acesta cu 
Încă nouă tineri actori, 
dintre care cinci aparțin 
aceleiași promoțLL Români 
șl maghiari — membrii 
colectivului tlrau-mure- 
șoan sfat legați de aceeași 
nobilă ctorinta de a conferi 
actului artistic maxlnta 
auientlcltale, o superioară 
forță de a semnifica idei

todă de lucru bine pusă ta 
Et, Or. „Săpîfimina pa- 

or“. așa cum l-am vă
zut, nu era — dincolo de 
realitatea cttorvn. puține 
scene do mare adevăr sau 
frumusețe — "declt un 
spectacol cu prea multe 
virtualități comice in sce
nele grave, lipsit de gra
vitate și monumentalitate. 

Dorindu-se a fi o lectură 
șl mai realista a lu! Cehov, 
opusă celor tradiționale, e- 
dulcoran’te, convențional ro
mantice, „Unchiul Va- 
nen" pare a fi glitdit. in 
mare, ceva mei bine. Spec
tacolul nemulțumește, to
tuși, chior și pe cei dis
puși să urmărească ceea ce 
se consideră a fi „adevăra
tul. noul Cehova. De ce 
oara ? Poate pentru că, dacă 
vechea „Imagine* era. cel 
puțin Închegată și inteligi
bilă șl atesta receptivita
te la complexitatea uma
nă. cea nouă apare sim
plistă șl Incoerenta. Poa
te pentru că, dlsțu- 
gli-d motivațiile structurii 
personajelor și ele rotațiilor 
dintre ele. așa cum le știam, 
spectacolul — descifrare a 
lumii cehovlene făcuta, de
liberat. din exterior, cu 
maximă șl constanta cru
zime — nu pronune declt 

„„ „  parțial altele. „Unchiul Va-
prin intonație șl gest tu- jP5"'
multul vieții interioare. 
Pe aceeași scenă — o ac
triță de rară sensibilitate, 
Hlyth KLngh. pasionata 
și rafinata cititoare a po
eților contemporani, Ișl al
cătuiește singură partitura 
unul recital de versuri. In 
care puritatea corintului 
și luciditatea Ideilor poe
tice se întrepătrund cu 
melosul inegalabil al ve
chilor dntece populare. 
Îmbogățind astfel sensibili
tatea contemporană șl vor
bind grăitor despre elanul 
uman.

„Apărare” de Szabo La- 
Jos în regia Iul Gh. Harag 
(șl în decorul auster, 
favorizlnd dramatismul șl 
mal ales dimensiunea de 
monumentalitate a piesei — 
conceput de KălOnte Zsoll) 
s-a impus in fruntea rea-

frumusețea , prințesei Tu- 
'ranctot dezvăluie — ia În
ceput doar inițiatului prin 
dragoste, Calaf — frumu
sețe spirituală, patos jus
tițiar, voința de fler de a 
crea' o lume nouă.

Sltuindu-șl piesa fatr-un 
spațiu al confruntării con
științelor, montarea lim
pede n lui Dan Mlcu (des
fășurată 'fa' cadrul expre
sivelor geometrii in alb- 
negru, concepute de Victor 
Ștrengarii), propune o con
venție particulara. Succe
siunea Ktrinsă a metafore
lor puternice șl clare ce a- 
pelcază nu o dată la fon
dul do cultură al spectato
rului atestă vitalitate și ri
goare fa invenție. Sesi
zezi ta jocul actorilor un 
început de gtadlrc comună 
și de exercițiu comun. Se
sizezi mnl ales efortul de 
depășire a timorărilor de
butului (Gelu Colceag tace 
un foarte bun Calaf. u- 
proape imediat, după 'rolu
rile din Institut’; colegi 
de gefiefatle"cu el sifit și 

.’■Horta' eZnmflrescu. >îihăi 
Perșa. Gabriel lencec) ; de 
asemenea, un efort de nu-' 
todepășire. de progres față 
de o perioada mai puțin 
concludentă și satlsfăeătoa- ’ 
re (la Ellsabota Jur. San
du Marin Ulmenl. Dora 
Ivanduc, Victor Ștrengaru, 
C. Doljan) sau strădania 
înlăturării unul ..manie
rism" timpuriu fin Mlhnl 
Glungulescu. Vasile Vasi- 
llu) — remarcabili cu 
toții.

în timp ce un grup de 
actori ai secție! maghiare 
condus de maestrul Ko- 
văcs GyBrgy ndlnceau par
titurile .Jocului de pi
sici", piesa lu! Orkăny Ist- 

unli

Dispozitivul 
sobru, conceput împreu
nă eu Vittorio Iloltier fa
vorizează cu măsura nece
sară această legătură. Ște
fan Silennu. EUsabeta Jar, 
Zoe Muscăn șl alături de 
el Eugen Tănase. C. SBsă- 
reanu, dar mnl ales Llviu 
Rozorea (cărora le-am sem
nala totuși’.un accent ta 
plus pe reprezentare — th 
dauna trăirii s! un anume 
dezinteres pentru nuanță), 
au contribuit prin compozi
ții Inteligente ?! rafinate la 
reușita spectacolului.

Montare de necruță
toare Incriminare a dema
gogiei Individualiste de e- 
sență mlc-buraheză ș! de 
apărare n înaltelor idea
luri comuniste. „Procu
rorul” se impune ca unul 
dta spectacolele Izbutite de 
teatru politic dfa această 
stagiune. .

Recapltulind considera
țiile asupra unor specta
cole ale Teatrului de stat ‘ 
din Tirgu-Mureș, o conclu
zie se Impune de la șine : 
eforturile teatralul t!r- 
gu-mureșean fa vederea 
realizării unor spectacole 
cit mal diverse ca for
mulă, de înaltă valoare ar
tistică, de autentică, orga
nică originalitate șl de 
puternic mesaj educativ sâ 
fie continuate șl mal sus
ținut. intr-un mod și mai 
pronunțat programatic. Ni 
se pare, de asemenea, 
că germenele*” de teatru: 
politic din- „Dlvterilsmenti': 
!7J“ trebuie-uBiImulnt șl;»;

i 
i

. de Ia adu tiare a
solemnă consacrata sărbătoririi 
semicentenarului creării Uniu
nii Tineretului Comunist șl 
transmisia spectacolului festiv 
consacrat aceslul eveniment.

19,» 1001 de seri.- 
1®,53 Telejurnal
59,19 Retrospectivă „Walt Disney”.
M-.C0 Ancheta TV. „Orculațla In 

triplu sent.
îl ,0 Muzică ușoară romanească. 
SS.W „24 de ore”.
22.59 Campionatul mondial de ho

chei — grupa A. Suedia — 
V.TLS.S. -
PBOGBAMUL II

59,;® Desene animate pentru copil, 
53,23 Teatru : „Prometeu” ds

EtchlL Adaptare pentru tele
viziune de Dinu Ceraescu. 

îl.10 Agenda.
21.59 Rental de balet : —’ Crtv.lna 

Ilamcl.
31,43 Viața economică a Capitalei. 
22,93 Documentaro TV. „Roata 

mare” șl „Floarea șl pasărea”.
53,33 Dans s! muzică de pretatln- 

dent Folclor dta Columbia.

cinema
■ Felix șl Otllta (ainbele serii) : 
PATIILX - AJ®; 1J; 16.59; 50, EX
CELSIOR — B; «.Mflă; ts.W.
a Tata de duminica t VICTORIA
— 0: 11.13; HAO: is: 18.J0; M,«. 
o Mores dragoste : flCAtta — 9; 
11,13; 13.45; 18,15; 18.45: 21.15.
a Puterea, șl Adevărul s LUMINA
— 8; 12,30; W; 19,55, COSMOS — 
13,33; 18.
a Preria s FESTIVAL — 9; 11,13; 
13.35: 13: 15.s.; S0,45. . ,,
a Pentru că se Iubesc i CENTRAT.
— 9,13; u; 14.45: 17,5®; ’10.1», TO
MIS — 9; 11,13; 13.M; 18; 18,13: 
30,53. FLAMURA - 0: 11.15; 13.51: 
18; 18J5: 59,53.
a Evadare din Planeta maimuțe
lor ; FAVORIT — 6.13; 11,59; 13,45; 
18; 1B.1»; 33.53, LUCEA FARUD — 
9; 11.15: J340: 18; 39J0: M.43.
BUCUREȘTI — ®; 11,13; 13,59; ÎS.W; 
18,45: ÎI. .
a Mary Poppins : CAPITOL — 
9.30; 13,K); 16,30; 19J3, FEROVIAR
— ®.15; 1Z43; 16.1S: 1S.43, MODERN
— 9: 13.M: 16; 18,53.
a Plrosmanl i BUZBȘTT — 15,53; 
1»; 53.13.
a Tarzan, omul Jungle! — 9—J8 IO 
In continuare. Program de filme 
documentare — 19,15 : TIMPURI 
NOI.
a Program de desene animate 
pentru copii — io, 'Hei, puștlnle :
— ILSt; 13.43, Totul pentru ris — 
10; 18.13; S0,K : DOINA.
a Pădurea pierduta : DRUMUL

I

ii .

Adio, domnule. Chil
\ — 9: ujt: ii; 18
9; 12,53; 18; 19.5J.
I.uuiea minunați a fraților 
luini — 10; 13, O noapie la ope

ră — 1S.53; 18.45, CoUernl reginei
— 53,33 : CINEMATECA (sala 
Union).
o Olesla ; CRÎNCAȘr - 15,53; 18; 
Sd,13.
o Feririi cel care, ca UUse : GR1- 
VTTA — 9; 11,13; 13,53; 10; 18,13; 
59JO, VOLGA — t: 11,13; US3; 18; 
13,13; S3,H.
o Sacco șl Vanzetti : POPULAR I
— 13,59: 18; 59,13.
a Incideniul i BUCEGI — 
)3; 231.15, AURORA — 9;
13,53; 13,43; 18; 53,13.
o Intrarea libera la Oficial srarn i 
civile : LAROMET — 15,39; 17,53; 1
19,30. I
o Lore Story : UNIREA — 13,34); '
18; 53,13, HAJIOVA - 13,»; 18; l 
10.53. ' ' ■ /
a B.D. la monte șl la mare s l 
URA - 13:53; 18; 30.13. ’
o Stearin Sudului : GIULEȘTI — l 
13,»; 17,43;. _M, MIORIȚA.19; ’

I

!teatre
• Filarmonica de stat „George 
itaeacu" (la Ateneul român) : 
Concert simfonic. Dirijor ; Mtliai 
Bredlceanu — 55.
a Conservatorul de muzica „ca
pelan Porumbescu" (sala George 
Eneseti) : Muzici de camera — M.
a Teatrul de opereta : Plutașul d® 
pe Bistrița — 10,S3: Singe vlenez
— 18,59.
• Teatrul National „I. L. Cora- 
«1010“- (cala Comedia) : Take, 
lanko șl Caflir — 59; (sala Stu
dio) : Dulcea pasfl.ro a tinereții
— 59. <
o Teatrul „Luda Sturdza Butan
dra" (sala dir. M. Schitu MAgu- 
reanu) ; Recital susținut de for
mația Sfinx — W, (sala din a:r. 
Aiex. Sahin) : Vicarul — M.’ 
a Teatrul Mic : Baiul absolvenților
— 1®,39.
• Teatrul „C. L Nottara' 
Magliera) : Adio Cliarlie 
(sala Studio) : Sora cea mare — 
'sa;
o Teatrul Ciulești : ...Eseu — 
19,30. .
o Teatrul „Ton Creangă” : Școala 
din Humuieștl — 1®; Pinocchio
— 18.
a Teatrul „Țăndărică” (sala din 
Calea Victoriei) : Nlnlgra șl Ail- 
gru — 10: (sala din Bir. Acade
miei) : Rll șl nltarM — 10: 17.
a Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale” : Stnzlana șl Pepelea — 
i»,ra.
a Teatrul de revista șl comedie 
„Ion Vasllcscu” : Cirul revolverele 
tac — 19,59.
a Teatrul aatlric-muzicM ,.C. Tă- 
nase” (sala Savoy) : Blmbiiici — 
19,59; (soia din Calea Victoriei nr. 
174) : Și femeile Joacă fotbal — 
19,10.
a Ansamblul artsllo „Rausodta 
română” : Ghiocel... mărgăritare 
— 19.SX
a Circul „Globua” : Planetele rid 
sub cupolă — 1SJ1S.
§ o C ii .iai'' /> . S qs?

(sala
- 19.3.3;

Comori de artă
imagini inedite ale

tei finlandeze — expoziția deschta» 
In sălile LR.R.C;S. contribuie wjb- 
stanțla! îa o mal bună cunoaștere și 
apropiere spirituală.'

Mircea SIMU

L tejuiește publicului român cunoașterea 
( unei arte și a unul civilizații als că

ror începuturi datează din perioada 
prlmetor așezări omenești in. nordul 
continentului nostru. Datorită situa
ției sale geografice. Finlanda și-u 
dezvoltat o cultură aparte, cu tră- , —vr” 
săturl specifice, greu de tnflfait in Jor ar‘^ll1 ,nwl?i‘c «* ,{aca 
fata parte a continentului european. ^3^“ 
Tară a pădurilor și a lacurilor. Fjn-J? 
landa păstrează in evoluția culturii 
el, dincolo de pitorescul peisajului, 
date ce decurg din condițiile unei 
vieți aspre.

r2SS®n®Ș. Mfet. ggftl t 

-dun!!: In 1OT9 pin rele ful S. Oravi- 
cesșur narruc popor, amțunio ar;m țăn-Crefa sl Tudor Tudan. fa holul 

Vnlvemltățli populare fetfa Dalles), 
actuala ‘manifestare -Înregistrează o 
mal mare bogăție de forme, o învel
ii vitale plastică mai vie. mai den
să. cxilltau de construcție a ctitorit 
care lipseau înainte. De altfel, inte
resată in obținerea unor efecte de 
materie, care aă sporească potenția
lul emoțional al tabloului — pictura 
celor lrel artiști, dincolo de diferen
țieri Individuale, capătă caractere co
muna. Ea se află parcă sub semnul 
unei aceleiași preocupări temnilce șl 
de sili ; Indică parcă lucrul realizat 
in condițiile unul program eateiJc co
mun. ale unui continuu schimb de idei 
șl experiență atlt de caracteristice no
țiunii do „grup".’ Este o Impresie ac
centuată nu numai de aceleași ca
lități de ooTiislracțte ale culorii, ta 
care roșul teros șl brunurile dobta- 
dcsc ecouri de gravă asprime, dar șl 
de prezența constanta a amintirilor 

populare, a unei anunie aîmos- 
folâorice

< J Q/
le . .
nultataa spirituală sl materială; a a-' 
cestul - harnic popor. Rădăcinile artid

creatoare alo artiștilor plastid din 
provincie — expoziția deschisă la Ga
leriile de artă „Galateen* (Colea'Vic
toriei 132) prezintă do această dată 
pictura membrilor cenaclului U.A.P. 

. din Lugoj : Silviii- Oravltaa-Crețu.
JîțTudor1 “

exi

■«

ca de. piatră. Obiectele casnice, u- 
îieltelo, obiectele de podoabă dfa me- 
zoiitlc ; ceramica decorată cu dinții 
pieptenului, capete do săgeți, cu de
licate incizii in piatră reprezentlnd 
motive decorative ce pot fi refalJl- 
nlte șl in arta populară actuală, cu
țite din ar dezic de Oaiega — lata d- 
teva mărturii ale începuturilor. Din 
epoca de bronz, fotografiile, a căror 
calitate trebuie menționata în mod 
deosebit, ne nduc imagini ale arme
lor : minere de săbii repre- 
zentfad animate fantastice, căpă
ta de lance cu ornamente runlce. 
Arta medievală aste o mărturie a 
unor timpuri, frimlntate peste care 
cruciadele șl-au lăsat pecetea Biju
terii din bronz și argint (Karelta). du
ll ral din sec. XI șl XH stau dova
dă a legăturilor cu insulele britani
ca șl cu Norvegia. Catedrala dfa 
Turta; atesta influențele goticu
lui timpuriu asupra arhitecturii 
finlandeze. Din evul de mljlic 
s-au păstrat (adesea In hanuri 
mu casa țărănești) dres BSO de sta
tul In lemn. Renașterea și n- 
poi clasicismul au însemnat pe
rioade de reconstrucție a mul
tora dintre vechile castele, tsslfel 
că astăzi acestea păstrează amprenta 
marilor momente din Istoria artelor, 
însemnele funerare șl pictura mura
lă păstrează aceeași Influență a Tte- 
nnșteriL Meșteșugurile și arta popu
lari, bogat reprezentate ta expoziție, 
au transmis ta timp opere sculptate 
șl țesături, mărturisind abilitatea și 
hiălasirla artistică a creatorilor popu
lari. Iar tapiseriile „ryljy" dau cea 
mal bună’ dovadă a sensibil i tații lor 
cotoristlce, prin tonurile de o sobră 
deJicnteie. Arta modernă.' mal puțin 
reprezentată ta irnagtaâe. fotografi
ce. lasă aă.se întrevadă o evoluție a- 
parte față de arta Europei Cenlra- 

■le. căutările el tadreptindu-se cu pre
cădere spre’ diversele Ipostaze ale ex- 
prestontemului. apropiat apiritualfta- 
ții nordice., Albert Ed elf el i sau Tyko 
Sallimen ta pictură, Sutearl Tohka sau 
Felix Nyjund in sculpturi, vădesc a- 

..celeașl afini tați, in asimilarea croatoat 
{re, a tradiției. Ad-acind pentru pubsl-

t ’!■ î T. r,i‘ '/"h” a- ’ . -

1

- artel -------- --------
fere folclorice continuu nrazente in 
construcția compozițională.

..Mirii". „Așezare străveche* oin 
„Pasărea frumoasă" realizate de Sil
viu Oravițan-Crețu. „Dansul". „Inte
rior* sau „Fereastra" aparțlntnd lui 
Vladimir Sirelet. „Pafeajul bfttrin". 
„Interiorul cu Hori" sau „Oamenii" 
fiemnate de Tudor Tudan — depășind 
decoratlvlsmul pur al formei șl func
ția el strict ornamentală, depășind 
stringența logică a deeoratlvlsmuluî 
țărănesc, conferă strălucirea sobră u- 
nor jocuri ale tradiției, sugerează 
străvechi obiceiuri, modalități sped- 
fice <5-3 existentă. Lucrările devin par
că; de flecare dată, variații »e o a- 
ceeașl temă — lumea satului întru
chipată în aspecte petaaalsllce șl obi
ceiuri — caro revine aoroaoe obse- 
aiv. dlnd coerenta SÎ sen®. Silința de 
a comprima emoția. în loc de a o ra- 
refta In culori spectaculoase (tenta
ție incă prezentă ta Tudor Tudan) 
răspunde unul dramatism reîinut care 
•străbate culoarea fiecăreia dlrț, lucră
rile prezentate acum.

Sala Bibliotecii 

centrale
t. V F 

‘W

peritra

educație sociallxtâ.
Natalia STANCU

âV
i

■.VGȚUW țiȘj
'E'i' rib>-rtrebui el -j b lltaulnt șl.»» 

dezvoltat pentru un viitor1 
spectacol — pe care l-am 
dori until dintre cele mai 
directe spectacole de acest 
fel.

Este fneceșără pentru 
aceasta o mal strinsâ con
lucrare intre membrii În
tregului colectiv ta elabo
rarea proiectelor teatrului 
șl in îndeplinirea tor ; o 
mal atenta, o superioară 
pregătire politică, paralel 
cu cea estetică și profe
sională — aspect asupra 
câruta ar fi de dorit ea or
ganizația de partid «A șe a- 
plece cu moi mare taSls- 
tențâ. 1

Este necesar ca teatrul 
efi devină în și mai mare 
măgură un for do neobo
sita asimilare organică a 
tradiției noastre teatrale și 
d'e valorificare lucid critică 
a. experiențelor pozitive 
dfa arta contemporană, 
întregind și poiențind c'ț- 
tlgurfle de piriă acum, 
toate aceste eforturi vor 
avea darul să facă din tea
tru o prezență sl mal vie 
fa viața culturală a jude
țului, să mărească aoortul 
artei scenice 1a înfrățirea 
românilor șl a maghiarilor, 
lu înfăptuirea programului 
de 
'L

• — 4--r'" ' ■ ' ' ■
„România Him” prezintă în curlnd pe ecrane o comedie de Geo Salzescu t

ASTÂ-SEARĂ DANSĂM ÎN FAMILIE"
cinematografic București. Eastmancolor. Ca : DEM. RADULESCU, 
Vasillca Tastaman, Ioana Bulcă, Stela Popescu, Margareta

Producfie a studioului 
SEBASTIAN PAP Al ANI,

universitare
Sala Bibliotecii centrale universi

tare reunește expoziția â do! profe
sori de desen : Ion V. Ml.nolu si Gh. 
Constanttoescu.

Aflate acum ta fața primei con- 
frofitari cu publicul, schițele șl, stu
diile de mișcare, acuarelele si dese
nele realizate fa, cretă colorată de 
Ion V. MI.toîu releva un obserynlor 
atent. înclinat spre surprinderea 
notații scurte, expresive, a unor 
pecie dintre cele mal variate ale 
ții cotidiene. Schițele șl studiile de 
mișcare dintre care menționăm !„Ar- 
hcoîog în repaos*. „Odihnă". „Cop do 

' ‘ depășfadu-și calitatea
ce. momentane, devin

(Urmare din pag. I)

Ancheta
I

Concurs d® fotografii ștampilată In 
hlrtle, sperăm

glui.

(mol evidente) Sl 
meditație soclal- 

Lnsiste.-it «ubl'nla-

și
Cil 

pe lingă

Atitudinea intransigentă a voce tare, pentru noi, de 
lui Constantin Polifron, go- către tovarășul. ÎL colonel 
ferul autoturismului de te- Grigoraș :„ oi_ n_ ri<c.o .. . . «i„ t —

tru avutul obștesc, pentru vel întreprinderi — de elec- 
lege variază In funcție de trificăre și centralizare căi 
abilitatea cu care încearcă " ferate.

ren 31—B—943S, n-a _ fost

relllc care — spera el — va cum 
acoperi abuzul și minciuna: 
In primul rind, tabelul cu 
pricina consiiluin un fals

«OHM#

forță _ 
generoase.

Un bun actor (Ferenczy 
Istvan) șl un talentat ti- 
năr scenograf (KSlSnte 
Zsolt) au curajul abordării 

intr-o a treia variantă — 
a dificilului monolog al Iul 
Kocsls 1st vin („Amurgul 
lui Bolyai Jănos) șl o fac 
cu succes. Conștiința f.râ- 
mlntaiă, chlnultoarelo În
trebări finale ale genia
lului matematician găsesc 

\fa actorul tirgu-mureșean 
un interpret inteligent, cu 
puternice resurse de dra
matism, cu o reală capa
citate de a semnifica

dintre ‘„încercările* regizo
rale și actoricești de natură 
să diversifice, să . îmbogă
țească viața colectivului 
teatral tirgu-mureșean. în
cheind. sta menționăm deo
sebita reușită a unul actor 
— Ștefan Silennu, interpre
tul lui Aatrov.

După „Unchiul Vanea”, 
secția română a trecut, cu 
un Incomparabil succes, 
prin experiența unei alte, 
inedite performanțe spec
taculare. Tirgu-mureșenii au 
putut urmări. In regta lui 
Dan Mtcu, „Prințesa Tu- 
randot*. Descopereau cu 
acest prilej o piesă de Cor
io Gozxi, trama ei arhicu
noscuta. dar mai oles vlr- 
tuallt&țlle de meditație fi- 
tozpfică 
cele de 
politică.

i, 'c - ' ■ ■ ■ ■ ' -r
Veadnd in tnlimplnarea dorințelor exprimate de unii 

părinți, cooperativa „Fotografa" din București orga
nizează un origină! concura Intitulat „Copilul nostru", 
La acest concura pot participa” toți cel care au exe
cutat fotografi! pentru copil prin una din unitățile 
cooperativei respective. Astfel sini admise ta con
cura fotografiile color șl alb-negru executate ta „Foto-cura fotografiile color șl alb-negru executate la „Foto- 
UnIon" (Piața Palatului). „Centra! Studio" (strada Bel- 
dlman). „Baby-foto" (sir. Franklin). .jFolo-lux* (str. 
Gabroveni) ș! „Foto" (bulevardul Ion Șulea). Con
cursul sa va încheia la 27 mai, iar fotografiile pre
miale vor fi expuse in vitrinele unităților unde au 
fost executate. Pentru cele mai bune fotografii se 
vor acorda premii consllnd in .tablouri foio executate 
gratuit.

vân ; în timp ce 
dintre colegii tor tineri ișl 
exersau șl dezvoltau poil- 
bllliălile lucrlnd la rea
lizarea unul muzical cu 
,JBnnă seara, domnule 
Wiltlo" (este vorba dea- 
pre cele triad recente pre
miere ale teatralul — des
pre care ne parvin vest! 
bune) alțl clțlva actori 
al secției române prezen
tau „Procurorul" de Gh, 
DJagarov. Tlnârul regi
zor Alexa Visarlon ci
tește textul șl 11 descifrea
ză In spectacol „cu • gin® 
tare*, cu curaj, cu limpe
zime. Linia dintre bine ui

Krauss-Silvestrlnl, Draga Olteanu, Mariella Petrescu, Violeta Andrei, Emilia Dobrin, 
Nineta Guști, Maria ~ Voluntarii, Mircea Mureșan, Fory Eteric, Ștefan MlhSIlcscu- 
Bră.ila. Geo Salzescu. Scenariul : Ion Bdleșu, Geo Salzcscu. Imaginea s George 

Cornea. Muzica : Temistoclc Popa. Decoruri : 'Virgil Moise.

tiului drcukițle al I.M.M.B. 
— ne cunoșteau foarte bine, 
rostogolește cu dori n voi tara r 
minciuna mai departe ; 

. — So poate tovarășu' șef! 
Să nu-mi cunosc eu nea
murile 7 P-tteta din față Io
nel șl p-ăta cu bldonu' din 
spate, Nlcu.

Jalnică a fost clipa ade
vărului I într-o bîlgutală de 
scuze șl promisiuni, M.P. 
incearcă să ne convingă do 
cinstea tal, că la tocul de 
muncă (salariat la ftlnturii- 
„Dacia")’ colegii 11 cunosc 
ea ps lin om de treabă. Ca 
șl cum cinstea șl demnita
tea or fi niște hulrte pe ca
ro le îmbraci șl kr dezbraci 
in funcție împrejurări/ 
Aceleași justificări, bazatei 
po împărțirea cinstei „in 
felii”, le-am Intilnlt la mai 
toți chilipirgiii ce ne-au 
Ieșit ta cale.

— Eu 8ă mă tin de as'fel 
de Ispravă? — se lamenta 
Anion Klri, coborfad de In 
volanul „ă*oskvlcl“-ului cu 
nr. 5-B-IW E o pură 
întimplore— în blocul undo 
cfat administrator mă știe 
lumea dc om corect

Așa o fi, dar nu tatlm- 
plarea l-a făcut să rw acos
teze In Gara de Nord : 
„Undo mergeți Șl nu la 
ihtlmplâre am ales drept a- 
dresă strada Anusului, ca
pătul mașinii 80. Corectitu
dinea de care făoaa parada 
ar fi trebuit să-l îndemne 
eă ne arate autobuzul cu 
pricina, care staționa chiar 
peste dram. Dar n-a fâ- 
cut-o. Crezindu-ne străin! 
de oraș, ș!-a frecat palmele 
mulțumit, propunindiu-ne a 
călători cu „taxiul" duml- 
sale. Cițiva pol! da ici,

cițlva de dincolo, lată tari
ful pentru rare Ișl pun unii 
la tarabă cinstea șl demni
tatea de care pretind el că 

’se bucură la tocul de 
muncă.
’ Dar faptale de ma!, aua du 
reprezintă declt o fațetă a 
fonomenulul — încercarea 
unor posesori de autoturis
me de a-șl asigura veni
turi lllcile încălctod legea 
șl frustrtad stalul de anu
mite încasări ta drept să Ie 
obțină prin talrcprindcrile 
specializate In transportul 
de persoane. F 
laită fațetă — 
durilor, a m

iane. Pentru că cea- 
„ ■ folosirea fon-

______ a mijloacelor și 
mașinilor statului pentru 
atingerea acelorași interese 
păgubitoare — esîte mult 
mai gravă ; fiindcă nu mai 
este păgubit doar un bis 
eau altui și nu sini afectateeau___ _____________
numai unele dșUguri cuve
nite statului, cl este grav 
păgubita, fa modul cel mal 
direct, însăși avuția ob
ștească. în aceste cazuri ab
dicarea de la cinste ®e Îm
pletește șirlM cu abuzul 
cras.
' ...Gonind pe șoseaua 
Giurgiului, Pantelimon Sur
cea, șoferul microbuzului 
31—IF—037. simțea lipsa a 
Ir.cfs doi client! pentru a-?i 
face „plinul". A tras pe 
dreapta șl a Invitat do! a- 
matori, dar neapărat „pen- 
iru Giurgiu". Deh. cursă 
mol lungă, dumnealui nu se 
încurca cu orice fleac. Ce 
'era să facem ? Nc-am ară
tat dispuși să mergem țl In 
Giurgiu. Ghinion ! far „ne 
jprindc* mîllțta.

— Cine sfat tovarășii din 
‘mașină? — întreabă curios 
șeful echipa talul, care 
purta de grijă ;

— Delegați! băncii — răs
punde. sigur de d, șoferul.

— Toți rece ? !
în cele din urmă, B.P. __  _. _______ ..

este nevoit să recunoască : insă decit de paradă. Un și-
3dc.l unul'dtatre cei zece nu rsiiir »■»>■« „ «hm ™
avea nici In elin, nici ta 
mtaecă cu Banca Agricolă, 
proprietara mașinii.

— Acu’ că m-ațl . ‘ 
ce aă fac, plătesc și gata.

' — Alo ! Tovarășe Mano- 
lescu, unde ar putea fi a- 

i mașina 31—B—M58T 
— Cuth, n-a intrat in ga

raj 7 Da la ora 13,30 tre- 
____  ... bula Bă fie acolo. (ini: 

m. nefllnd altceva convorbirea avea loc la oracă m-nțl prins... gresotaL. . ______
plătesc șl gata! deci to Itală completată la 18,30).

— Putea cumva că trans- 
,ii„,Miii,rll,-L.— .. ..,,a porte niște muncitori la

... Giurgiu ?•
_  v,

sociala
Răspuns pa măsura rațlo- , iuțeală, chiar po 

rulmentului rudimentar al 
unul asifol de Individ pus 
pe afaceri : „dacă ține — 
Dine, clacă mă prinde — 
plătesc amendă*! Are el la 
urmă grijă să-și scoată pă

, iuțeală, chiar pe șosea, eu 
numele cJlenfltor din ma
șină, „unși" de circumstan
ță ca salar ta ți al Întreprin
derii. O listă oarecare... 
Cum fusese ștampilată in 
alb această hlrtle, sperăm 

guba* din buzunarele c.liert- că ne va explica In cens 
ți tor. La el, respectul pen- Însăși ronducerca reepccti- 
țru avutul obștesc, pentru vei Întreprinderi — de elec-

să Înșele vigilența celor 
puși gă-1 conducă, aă-1 con
troleze.

— Eți nu’ mă țin de tre
buri d-astea, tovarășe colo
nel. Știu că "sini unii care 
jecmănesc oamenii fără nici 
o rușine, dar eu nu sini 
dintre acela ! Poftiți tabe
lul nominal cu muncitorii 
po care-1 transport la Glur- ffiu >.....■. ■

,CJteva ore ma! tirziu, ta 
garajul acestei întreprinderi 
aveau, toc două convorbiri 
telefonice cu cel care, prin 
natură funcției (Atanasle 
Monoleseu, șeful de garaj, 
șl Inginera! Toiria Roman, 
șeful eecțld), trebuiau să 
știe unde se afla niașlna 
respectiva. Am consemnai ș!, 
răspunsurile do la celălalt 
capă! ai firului, repetate cu

— .Nu, n-avea vote ' să 
transporte muncitori șl nici 
să lașă din București.

Același răspuns l-a dat și 
șeful secției, Ing. T. Roman.

Afirmațiile do mai sus hu 
lasă nld un dublii asupra 
caracterului Ilicit al curse
lor ispre Giurgiu ale șofe
rului Polifron. Nu pot fi 
trecute cu vedestea nld slă
biciunile celor puși aâ diri
jeze șl să răspundă la a- 
ccastfi unitate de modul 
cum sfat folosite mașinile. 
Cum și-ar fi putui permite 
un șofer să inlrebuințeze In 
fotos propriu, după bunul 
plac, mașina Întreprinderii 
dacă nu s-ar fi bizuit pe în
găduința sau chiar bunăvo
ința, șefilor săi ? Ex istă, s e 
știe, norme dare care sta
bilesc dna poate întocmi șl 
cine poate eonfirnia foaia 
de parcurs, obliglnd po ori
ce conducător auto șă dea 
socoteală cu acta pentru 
fiecare kilometru parcurs, 
pentru fiecare litru de ben
zină consumai. Clnd . cel 
răspunzători tratează Insă 
cu ușurință acesta norme, 
clnd „Închid ochii*, ca in 
exemplul de snnl sus. se 
creează largi posibilități e- 
lemenlelor in goană după 

„tavirteli șl clubucurl.
Mal trebuie demoMtrat 

dt de păgubitoare sfat ase-

menea practici 7 Nn ne re
ferim numai Ia contul ma
terial, cl șl la atmosfera vi
ciată pe care o creează tole
ranța, Ia tendințele de chlnî 
șl căpătuială pe care Ie în
curajează.

Intențional am lăsat un 
oarecare interval de timp 
înainte de a-1 confrunta pa 
C.P. cu propriile sale fapte, 
cu propriile sale minciuni, 
cu demagogia („eu nu elnt 
dintre acela™"). Speram că, 
intre timp, șl-a făcui cuve
nitul proces de conștiință, 
mâiluriaiml colegilor șl șe
filor Iul cele inlimptate. in 
versiunea lor adevărata : 
cursă clandestinii, fals 
uz de fals. A găsit'doar 
cale să Intervină pe Ut 
noi :

— N-am ,^cos“ dedt 75 
de lei... Doar pentru ailta 
să fiu dat la ziar 7 Gindl- 
țl-vă și dumneavoastră la 
prestigiul meu...

Asta era iot ce Înțelesese: 
că pentru 75 de lei... Men
talitate tipică „Infractorilor 
de cursă scurta" (așn cum 
se seria Intr-o anchetă pu
blicata zilele trecute in co
loanele ziarului nostru). In 
schimb, n-am înțeles de ce 
trebuie să avem noi grijă 
de „prestigiul" Iul și al ce
lorlalți Care ne-au cerut a- 
celașl lucru. De ce n-au a- 
vut ei grijă de prestigiu ? 
Ca șl cum răspunderea pen
tru propriile lor fapte nr 
cădea in seama altora. A 
crede as'fcl înseamnă a te 
Lnțeta po tine Însuți și pe 
cei din jur, Înseamnă a 
merge Împotriva cursului 
vieții noastre, a eșua in cele 
din urmă pe țărmul pri
mejdios al faptelor anttao- 
ciale.

expreslo* etc., • 
de notații zllnlcp. .. _ ,
lucrări de efae stătătoare care Încear
că «ă prindă o mișcare, un raport de 
volume, un efect de lumină. Linia do- 
blndeșfa valoarea unei confedunl. a 
unul dialog care permite artistului eă 
exprime ceea ce dorea să reprezin
te șl să comunice spectatorului. Ace
leași linii sintetice, rezumative. în
soțite de o grafie diferențiata se re- 
faîLtaeic ta acuarelele si desenele rea
lizate fa cretă colorată. Uneori isobre 
gl grave, alteori nline de vervă, a- 
cestc lucrări indică aceeași Biniezăa 
expresiei plasllce la care a ni uns nr- 
ifeiul în examinarea atenta a pelța- 
jului (..Asfințit la Cankiava". ;.Șan- 
Uer arheologic*. „Peisaj cu plopi").

Cel da-.31 doilea expozant — Gh. 
COMtantfaescu, pare preocupat, mai 
ales, de realizarea unor imagini care 
să aducă în atenție remarcabila 
personalități ale culturii universale 
(..Beethoven*, „Kftthe Kolwltz*) sati 
să surprindă portrete contemporane 
(„Portret*. „Postă" etc.).

Reunind forțe artistice deosebite. In 
ansamblul el. expoziția prezintă re
zerve creatoare care sperăm că vor 
deveni mal evidente.

Marina PREDTU

Hronic
buzoian'72
BUZĂU (prin telefon, de 

Grlgorc Timiș). — Suita de ma
nifestări politlco-ldeologlce șl. 
cultural-educative, desfășurate 
limp de o lună sub genericul 
„Hronic buzotari ”72*. s-au ! În
cheiat Intr-un cadra festiv șl cu 
un bilanț rodnic. Numeroasele 
manifestări organizate In orașele 
șl satele județului — simpozioa
ne, conferințe, expoziții, specta
cole artistice etc — nu atras, ca 
spectatori suu partlcipanțl dl- 

. recți, zeci de mii de oameni a! 
muncii din fabrici șl de pe o- 
goare, numercvire personalități 
marcante ale șliințci șl culturii 
românești, fii al acestor melea
guri. Un act de veritabilă cultură 
l-a constituit dezvelirea statuii
poetului Vasile Clrlova. originar 
dfa Buzău. Lucrarea, turnată fa 
bronz. aparține sculptorului 
Gheorghe Coman. în încheierea 
manifestărilor, ansamblul „Doi
na”. al armatei, a prezentat sub 
bagheta dirijorului Dinu Steiian, 
un reușit spectacol artistic.

pasfl.ro
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O MĂSURĂ CARE TREBUIE EXTINSĂ ASUPRA

Convorbiri oficiale
la asigurarea securității pe continen- 
tul nostru. Au fost abordate, de ase-

Joi .fieara, ambasadorul S.U.A. la 
București. Leonard C. Meeker, a 
ofe’rlVun dineu In cinstea delegației 
Consiliului Economic. condusă, do 
tovarășul Manea Mănescu, presedln- 
telo'ConslUului Economic, care a fă
cut, recent, o vizită in S.U.A. la In-

r
I’

a

citația Consiliului consilierilor 
nomld de la Casa Albă.

eco
nomici de la casa Albă.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, Ion Pfițnn, vicepreședinți

JS
Societatea de Cruce Roșie din Re

publica Socialistă Romănla a trimis 
Crucii Roșii peruane un ajutor des
tinat victimelor calamităților natu
rale caro au btatult recent, unele 
regiuni ale Republicii Peru.- Ajuto
rul constă In medicamente și îm
brăcăminte.

1 4

TUTUROR MIJLOACELOR DE NIMICIRE IN MASĂ

p în cursul dimineții zîla! de joi, mi
nistrul afacerilor externe al Dane
marcei, Knud B. Anderaen, a făcut o 
vizită protocolară ministrului aface
rilor externe al Republici! Socialiste 
România, Corneliu Mănescu.

tn continuare, la Ministerul Aface
rilor Externe au început convorbirile 
oficiale Intre cel doi miniștri de ex
terne.

Din partea română, la . convorbiri 
participă Vaslle GiLgn, adjunct ai mi
nistrului afacerilor externe, Gheor
ghe Ploloșteanu, ambasadorul Româ
niei în Danemarca, Mlrcea Mdlcă, 
secretar generai în Ministerul Co
merțului Exterior, Dumitru Mlhall, 
Slmlon Vlad-Popa, directori In 
M.A.E

Din partea daneză Iau parte Torban 
Busck-Nlelsen, ambasadorul acestei 
țări la București. T. V. A. Oldenburg, 
directorul generai al Direcției Aface
rilor Politice. Sven Ebbeson. directo
rul general al Direcției Presei ți 
Relațiilor Culturala. Peter Branner. 
secretar particular.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat Intr-o atmosferă cordială, 
uu fost analizate posibilitățile exis
tente de dezvoltare ta continuare, pe 
multiple planuri, a relațiilor romăno- 
daneze. «... .u.i. tt, .vv-<«uuLaujiui« i-uuiuiu.

Cele două părți au făcut un larg Mntoescu; Muzeul Zambacdan și 
schimb do vederi privind problemele Palatul pionierilor, 
europene, Îndeosebi cele referitoare (Agerpres)

menea, aspecte ale ailuațlel Interna
ționala actuale.

1 *

Ministrul afacerilor externe al Da
nemarcei. Knud B. Andersen, n de
pus, joi dimineața, o coroană do flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
llbertalen poporului șl a patriei, pen
tru socialism.

La solemnitate nu luat parte Tor- 
ben Busck-Nlelson, ambasadorul Da
nemarcei ta București, șl persoanele 
oficiale care II Însoțesc pa oaspote.

Au fost prezențl Gheorghe Ploieș- 
teanu, ambasadorul Romănlel In Da
nemarca, Dumitra Necșolu, vicepre
ședinta al Consiliului popular muni
cipal București, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Extcmo, 
generali șl ofițeri.

*

Dupfi-amlază, ministrul afacerilor 
externe al Danemarcei, K. B. An
dersen. și ceilalți oaspeți au vizitat 
cartierul de locuințe „Titan0 și Mu
zeul salului din Capitală.

Tn cursul zilei, soția ministrului 
afacerilor externe al Danemarcei, 
Grethp Andersen,, a vizitat atelierul 
de lucru al ceramlsfolnl Patriciu

t

europene, îndeosebi cele referitoare

Dineu oferit de tovarășul
Corneliu Mănescu

ai Consiliuluide • AILnlștri, și' ‘alte 
persoane oficiale. 1 >

(Agerpres)

LA I. R. E. IAȘI

j 
i

in sistemul electro-energetic
■ '■ • L ’ i', l '.' - ' u.
IAȘI. — (Corespondentul „Sclntell”

M. Corcacl) : 
în zilele de 12 șl 13 aprilie, la 

I.R.E. Iași a avut loc o consfătuire 
de lucru pe tema „Prevederea, sarci
nă de bază In combaterea avariilor 
In sistemul electro-energeîic”. Orga
nizată de Ministerul Energiei Electri
ce, Comitetul uniunii sindicatelor de 
ramură. Centrala . Industrială de 
transport șl distribuție a energiei e-

' “ * ’ ' 1 de '
K

lectrice și Centrala Industrială . 
producere a energiei electrice șl ter-
mlco, consfătuirea a Întrunit cadre 
cu munci de răspundere din aceste 
organisme centrale, precum șl din 
toate Întreprinderile de rețele elec
trice și de la centralele electrice șl 
hidroenergetice din Moldova. După 
audierea comunicărilor „Combaterea 
preventivă a efectelor poluării Indus
triale asupra izolației instalației ener
getice”, „Metode de îmbunătățire a 
schemelor, .de prptecțle; prin relee șl

i
A ft 3 r

' Ș 3 . __ ... - . ... . . ... .........
automatizări”, „Cauzele unor avarii 
din sistemul energetic”, partlcipanțll 
la consfătsiîra au luat cunoștință de 
formele Instruirii complexa profesio
nale a electroenergetlcienilor ijl ale a- 
rigurării protecției muncii. Ingine
rii Mlhal Caba șl Teodor Oua- 
tu, 
ril unul simulator complex de mane
vre in stații, au dat explicații șl au 
condus o fn.s'.rulra practică a electri
cienilor cu ajutorul aceste! Instalații, 
precum și la camera de testare auto
mată. Au avut Joc discuții și s-au fă
cut propuneri prețioase privind asi
gurarea alimentării fără întreruperi a 
consumatorilor de energie .electrică. 
Consfătuirea de la Iași se înscrie In 
planul de măsuri stabilit;'de coml- 
ela de stat care a analizat activita
tea sectorului energetic In lumina 
botărlrli'Comitetului Executivul C.C. 
al P.C.R. ; ,

jp SSț'TilJ (•; rt . ’

de la I.R.E. Iași, reallzato-

Teatrul de Comedie din București 
a plecat joi dimineața Intr-un turneu 
ta Republica Populară Ungară.

*
La București a avut loc. jo.'. o con

sfătuire pe țâră a lucrătorilor din re
țeaua cinematografică șl difuzării '11- 
meior, organizată de Consiliul Națio
nal al Cinematografiei. Pariicipanțll 
— directori al întreprinderilor cine
matografice Județene, reprezentanți 
al unor Instituții centrale, cineaști, 
critici de specialitate — au dezbătute 
o sferă largă de probleme privind ac
tivitatea de difuzare a filmului ta 
tara noastră, măsurile ce ao Impun a 
fi iuale pentru a «o asigura ?! In 
viitor un repertoriu cinematografic 
de o Înaltă ținută artistică șl Ideo
logică, care «Ș contribuie la formarea 
și dezvoltarea conștiinței socialista s 
oamenilor muncii.

Tot cu arest prilej, nu fost distinse 
întreprinderile cinematografice care 
s-uu evidențiat. In mod deosebit. In 
acțiunea de popularizare a filmului 
românesc. Pe locul I 6-a clasat între
prinderea cinematografică a munld- 
plulul București. Iar pe locurile H șl! 
m întreprinderile cinematografice ale; 
județelor Brașov ?! Constanța.

★

în scopul evidențieri! șl generali-, 
zării celor mal bune Goluții de ev!-, 
tare a accidentelor pe șantiere. Mi
nisterul Construcțiilor Industriale a 
organizat, In sala din Bd. Maghera 
nr. 34 din Capitală, o expoziție 'le 
dispozitive, pentru, protecția muncii.

ij
I

în cadrul expoziției a fost orga
nizat un cabinet tehnic; doiat cu 
materiale de Instructaj , gr cu mostre , 
de echipament pentru protecțlai 
muncit.

(Agerpres)

preocupai întot
deauna șl, potrivit posibilităților de
terminate do condițiile Istorice, a ac- 
ț’onn*. pentru punerea In afara mora
lei șl legii internaționale a celor mal
distrugătoare arme existente In fle
cara epocă. Stat edificatoare, De
clarația do la Petersburg, din anul 
1838, Declarația’ Conferinței do la 
Bruxelles, din anul 187|. Convențiile 

1 .... . —-

î

conferințelor asupra păcii din anii 
1(®D șl 1007 de In Hagn. în prima ju
mătate a secolului nostru, cea mal 
importantă acțiune întreprinsă pe 
arest plan o constituie Interzicerea 
prin Protocolul do Ia Genova, din 17 
iunie 1023. a folosirii In război a ar
melor chimice și bacteriologice.

Cu atlt mal Imperativă este Interzi
cerea șl distrugerea tuturor tipurilor 
de arme de exterminare -ta masă 
astăzi, ctad, ca urmare n progreselor 
uriașe ale' ștltatel șl tehnicii, grndul 
de perfecționare șl capacitatea dis
tructivă a armelor o atins niveluri 
de natură să creeze pericole din rele 
mal grave pentru însăși existența

Seara. ministrul afacerilor extents 
Republicii Socialiste România; 

Corneliu Mănescu. sl soția au oferit 
un dineu In onoarea ministrului afa
cerilor externe al Danemarcei. Knud 
B. Andersen, șl n «soției sale.

Au participat Petre BlaJovicL pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Economia șl Administrația Lo
cală. Mircea Mnllța. ministrul edu
cației șl învătămlntulul. Mlron Nfco- 
le.țcu. președintele Academiei, 
silo GHgtt. adjunct al _ ’ ' 
afacerilor externe. Ion Dodu 
vicepreședinte al Consiliului 
ril șl Educației Socialiste. 
Bădlcă. secretar general al 
Ierului Comerțului Exterior, 
ghe Ploleșteatiu. ambasadorul 
mâniei îp Danemarca, 
superiori din M.A.E.

Au luat parte Torben Busck-NId- 
sen. ambasadorul Danemarcei ia 
București. T.V.A Oldenburg, direc
torul general ol Direcției Afacerilor 
Politice, șl celelalte persoane ofi
ciale care însoțesc pe ministrul afa
cerilor externe danpz.2 ■: v .

în timpul dineului.* care s-a des
fășurat Intr-o atmosferă cordiale. 
Corneliu Mănescu șl Knud B. An
dersen au rostit toasturi.

Saiutlndu-l cu deosebita plăcere 
pe oaspete, ministrul afacerilor ex
terne ol României a exprimat con
vingerea că vizita In România, 
convorbirile începute sub auspicii 
atlt de favorabile șl caro vor fi con
tinuate oferă prilejul efectuări! unul 
cuprinzător schimb de păreri asupra 
evoluției șl iterepecllvelor relațiilor 
romflnordanezc. ca șl asupra unor 
probleme Internaționale de Interes 
comun.

După ea a făcut o scurtă sinteză a 
evoluției relațiilor româno-daneze.

Va-
mlnlst nilul 

Bălan. 
Cultu- 
Mircsa 
Minta- 
Ghoor-

Ro- 
funcțlonari

evoluției relațiilor romăno-daneze, 
ministrul român a relevat cu 
satisfacție că . schimburile econo
mice, cultufal-ștllnțiflco și turis
tice dintre România șl Danemarca 
au cunoscut în ultimii an! Uh ritm 
ascendent. Avem sentimentul, a 
apus ministrul român, că o exami
nare ttuil aprofundată o potențialu
lui șl posibilităților celor două țări, 
va scoale In evidență noi mijloace 
și căi de Intenslflcaro a cooperării 
romăno-danezo In special In dome
niul economic. România este gata 
să vină ta tatimplnarea oricărei 
propuneri constructive In acest sens, 
daolind, la rtndul el, să folosească 
toata posibilitățile pentru extinderea 
ri Intensificarea relațiilor cu Dane
marca, in toate domeniile de acti
vitate.

în continuare, vorbitorul a subli
niat că scopul fundamental al poli
ticii externe a Românie! soctallsie 
este menținerea șl consolidarea pădi, 
promovarea cooperări! Internaționale, 
la care să participe toate națiunile, 
fără discriminări sau Ii 
nistrul romfln n arătat 
care președintele Nlcolae Ceaușescu 
a Întreprins-o recent ta opt state a- 
fricanc șl rezultatele el vin eă con
firme rcaltanul și utilitatea unei ast
fel de politici pentru pacea și pro
gresul general. Politica externă a Ro
mâniei. avlnd ca element central re
lațiile do prietenie- cu toate țările so
cialiste. de care o leagă comunitatea 
de orlndulre socială și de Idei, este 
Indreptală constant In direcția dez
voltării relațiilor do înțelegere șl coo
perare cu toate statele lumii, indife
rent. de orinduirea lor «octală.

Ca țări europene, Romănla șl Da
nemarca acționează fn mod flreșc In 
favoarea destinderii șl păcii, a in
staurări! unor relații de încredere și 
colaborare pe continentul nostra. în 
ultimii ani. s-a afirmat voința «la
telor europene do o înfăptui un sis
tem de securitate care să ofere aa- 
ranțla deplină împotriva oricărui act 
de folosire n forței sau amenințare 
cu forța, certitudinea unei dezvoltări 
libere și o unei colaborări neîngră
dite, într-un climat de Înțelegere »l 
bună vecinătate.

România este botărită'să 'militeze’ 
activ șl eă-șl aducă Întreaga contri
buție la cauza transformării Europei 
într-o zonă a păcii, cooperării și bu
nel vecinătăți Intre țări suverane ;l 
egale ta drepturi. Guvernul roman
— a spus Corneliu Mănescu — este 
gata sA contribuie la realizarea de 
contacte multilaterale pentru defini
tivarea ordinii de zl o conferinței 
general-europene. stabilirea nivelului 
de reprezentare a' statelor partici
pante. a dator ținerii acesteia, a mo
dalităților de convocare si a modu
lul de desfășurare a lucrărilor în
tr-un timp cit mal apropiat

în arest context, doresc ®ă remarc
— a arătat vorbitorul — că Româ
nia, ca și. Danemarca, manifestă In
teres șl preoeuDure ca tratatele 
încheiate de U.R.S.S.. Polonia șl 
R. F. a Germaniei să fie ratificate. 
Aceasta ar avea o mare însemnătate

îngrădiri, Mi
că vizita pe

pentru asigurarea progresului th 
continuare al pregătirii și convocării 
conferinței privind securitatea ai 
cooperarea europeană.

în dialogul care s-a stabilit ta Eu
ropa, ca ș! la Națiunile Unite sau in 
alte organizații internaționale. Româ
nia șl Danemarca au adoptat — și 
nu o singură data — poziții Identice 
sau apropiate. în acest sens. îmi este 
plăcut ita amintesc că țările noastre 
au fost coautoare ale rezoluției 
O.N.U. privind „Măsuri* de luat pe 
plan regional ta vederea îmbunătăți
rii relațiilor de bună vecinătate în
tre statele europene avlnd regimuri 
eoeiale șl politice diferite*, precum 
și ale unei alte rezoluții referitoare 
la „Consecințele economico șl sodolo 
ale cursei înarmărilor și efectele sale 
profund dăunătoare asupra păcii șl 
securității tn lume“.

în Încheiere, ministrul romfin n 
toastat pentru Maiestatea Sa regina 
Margrethe a, II-o a Danemarcei. în 
sănătatra primiilul-aninistrn' ni Da-”-’ 
nemarcel, Jens-Otio-Erag, a minis
trului afacerilor externe al Danemar
cei. a soliei salo și a celorlalți oas
peți, pentru prietenia dintre popoa
rele român si danez.

Rtispunzlnd, ministrul K. B. An
dersen, după ce a mulțumit cordial 
pentru Invitația de a vizita Roma
nia șl pentru ospitalitatea cu care a 
fost inilmplnat,' a spus: Stat fericit 
câ am ocazia să vizitez țara dv„ să 
mă informez direct despre părorllo 
dv. șl să-ml fac o impresie despre 
cadrul care a promovat politica ex
ternă activă, ea a dat in ultimii ani 
României un loc proeminent In po
litica tatcmațlonală. Este îmbucură
tor de remarcat direcția pozitivă po 
care a luai-o dezvoltarea In Europa 
in ultimii ani — ceea ce de altfel 
s-a reflectat șl în, convorbirile noas
tre de ostazL Multe s-au LnUmplat- 
de La începutul anilor 'GO. Esto sa
tisfăcător că ambele noastre țări 
s-au aflat printre primele ta Europa 
— In Est șl ;Vest — care să la in 
considerare aresta posibilități. Sln- 
tem acum în mijloci! unei Impor
tante faze a acestei dezvoltări șl, 
prin urmare, a fost folositor să, se 
compare anumite opinii. Cred că 
putem fi da acord că tratatele În
cheiate Intre Republica Federală a 
Germania!, po de o parte, șl Uniu
nea Sovietica șl Polonia, pe de altă 
parte, vor reprezenta o contribuție 
deosebit de Importanta pentru nor
malizarea situație! In Europa. ȘI A-, 
cordul celor patru puteri de la Ber
lin din august 1071 a marcat un alt 
pas major șl Important către desLln- 
derc tn Europa. Este speranța noas
tră sinceră că tratatele de la Mos
cova și Varșovia vor fi In curind ra
tificate șl că Acordul de la Berlin va 
Intra ta funcțiune Intr-un viilor a- 
p-oplat. astfel tacit să putem conti
nua procesul general de destindere, 
care sini convins că s-a stabilizat. 
Următorul pas major In direcția a- 
peștel dezvoltări va Li Inițierea pre
gătirilor multilaterale pentru o con
ferință In domeniul securității șl
cooperării europene.

^Subliniind că România sl Danemar
ca au tăcut, of orturi active pentru rea
lizarea aceste! conferințe, ministrul 
danez a arătat că privește aceasta ca 
pa o garanție a fapiulnl că cele două 
țări pot avea interesa comune. No! 
nutrim astfel speranja unei socurităi! 
efective pentru toate națiunile euro
pene sl pentru o cooperare rodnică si 
multilaterală Intre ele. Datoria de a 
atinge sl.de a obține aceste ținte este 
ele o asemenea importantă, incit eo 
cer eforturi persistente In anii care 
vor urma. Conferința plănuită cate un 
element Important al acestui proces, 
a „spus vorbitorul.

In continuare, după ce a prezentat 
poziția tării sale față de lărairoa Pie
ței comune sl a cooperării europene, 
ministrul danez referindu-se la; rela
țiile bilaterale dintre Danemarca șl 
Romănla. a spus : între cele două 
țări uu există probleme do controver
să. Este posibil ca relațiile economice 
șl, comerciale dintre Danemarca sl 
România ‘să se dezvolte Intr-o direc
ție pozitivă, ca schimburile culturale 
dintre celo două (Ari. ale. căror pri
mo rezultate le-am înregistrat cu 
maro Interes să se dezvolte și să în
florească șl In viitor.

Apreciez deosebit do mult convor
birile noastre de astăzi, n spus vorbi
torul In încheiere, șl aștept cu nerăb
dare continuarea lor. Noi. danezii a- 
cordăm Importantă punctelor de ve
dere ale României in legătură cu pro
blemele Internaționale.

Ministrul danez a toastat apoi în 
sănătatea președintelui Consiliului 
de Stat, Nlcolae Ceaușescu, a 
Președintelui Consiliului de Miniștri, 
on Gheorghe Maurer, a minis

trului afacerilor externe șl a rsoției 
«sale, pentru dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie dintre 
două țări si popoare.

lille bllal________ _ ...___ „__
România. a spus : Intre cele
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POLAR I"
primei 

curse pe ocean
La dana antrepozitului frigo

rific din Tuleca a acostat nava 
frigorifică colectoare „Polnr I“. 
Elsie prima navă colectoare cu 
care a fost dotata „flota romă- 
neasca de pescuit oceanic. Achi
ziționat din U.R.S.S., „Polar 1“ 
este un tlpsdo navă modernă, cu 
un deplasament de 5120 tone, 
puțind lua la bord o încărcătura 
de 3 tone pește In cele patru 
magazii frigorifice. închise etanș, 
tn care sțe menține o tempera-

.A' : 'm

se va deschide un motel con- 
Birult de cooperația de consum. 
La Intregalde, In masivul Apu
senilor, într-un peisaj de o ne
asemuită frumusețe, va fi pusă 
la dispoziția turiștilor o cabană 
nouă. Construcția acestei 
bane a necesitat deschiderea 
unul nou traseu turistic, 
pornește din comuna Galda da 
Jos și străbate Cheile Gălzll, 
loc fn care floarea de colț ®e 
află ta mică altitudine. La Alba 
Iulla se află în otadlu de tini- , 
sare un hotel turistic. De nsfi1' 
menea, traseul Cimpenl—A-
vram lancu (loc dc pornire 
spre Muntele Găina) a fost as
faltat în Întregime. Este ta 
curs de asfaltare și drumul do 
la Cimpenl spre Scărișoara,

ca-

caro

tn care se menține o tempera
tură constantă de — 22°C. înzes
trată cu patru motoare princi
pale de cile 1 800 CP fiecare șl 
cu trei motoare auxiliare, de rile. 
4OT C P flecare, nava este dota
tă cu aparatură modernă da na
vigație (pilot automat, stație de 
radar, sondă electronică; etc.), 
avlnd o autonomie'de navigație 
de 60 de zile șl o viteză da de
plasare do 16.5 noduri.

BUZĂU

Pionieri cineaști
Cei peste 100 do pionier! șl 

■școlari din cadrul cercului 
„Foto-clneclub° al casei pionie
rilor din Tr. Sovarin au reali
zat no! pelicule documentare, 
între acestea so remarcă docu- 
fnientarela .-.Turnu-Scverin — 
Kladovo" șl-s, Cuteză lorii In Re
tezat”, Primul «urprindo ir.o- 
mcnle emoționante ale relații
lor de prietenie stabilite Intre 
pionierii severineni șl cel din 
orașul Iugoslav Kladovo. tar al 
doilea derulează aspecte dln- 
tr-o expediție școlară ta Mun
ții Retezatului Acum, pionierii 
cineaști 'Lnlsează documentarul 
Istoric „Tumu-Soverln 
milenar".

ALBA

Noutăți turistice 

în sezonul estival
Sezonul estival va aduce In 

turismul din județul Alba o se
rie do noutăți. La Șlbot, pe șo
seaua naționale Sebeș—Deva,

Răchita 
și anexele

Pentru valorificarea supe
rioară a terenurilor neproduc
tive, mlăștinoasa. In multe coo- 

, peratlva agricole ..do product!® 
din județ, printre care Orle-a, 
Obbga, ’ Grojdlbod. șl altele 

, s-au desfășurat ample lucrări 
de plantare a răchitei. în „ a- 
ceastă primăvară ee vor planta 
IM de hectare’ cu răchită, care 
se adaugă celor extelente în
cultură. Prin extinderea siipra- 

■ fețolor’cultivâte cu răchită nu 
numai că ge valorifică mai 
bine terenurile neproductivei,' el 
se șl creează noi activități a- 
nexe în cooperativele agricole 
pentru confecționarea de obiec
te eduefitoare de venituri șu- 
pliman tare.

B

Drumuri 
spre munți 

în aces* on. In județ a înce
put o amplă acțiune do refacere 
a drumurilor, de construcție șl 
deschidere a unor noi artere 
pentru amatorii de drumeție. 
Astfel, drumul Neholașu—Gura 
Teghli. aflat In plină moderni
zare, va crea o legătură lesni
cioasă cu drumul național nr. 
10 șl. de alct. cu Județele Bra- . , 
șov și Covasna, steăbătlnd o re
giune muntoasă de un pitoresc 
Inedit. O lucrare mal dificilă, 
dar deosebit de utilă, pe care 
o execută constructorii de > dru
muri buzolen! este șoseaua GR-' 
ralești-Blsoca. care va face’ 
legătura cu zonelo montane ale 
județului, oferind turiștilor pri
veliști de neuitat

special umane — așa cum atesJă acu
mularea unor stocuri Imense de 
arme nucleare, precum șl do arme 
chimice hi bacteriologice.

în ce privește pe acestea din urmă, 
este cunoscut că în pofida eforturilor 
ample desfășurate atlt de diferitele 
state, dt și pe plan Internațional pen
tru conservarea șl apărarea să năUtll 
omului, n mediului șl mijloacelor 
sale de existență, cursa Înarmărilor, 
afectlnd șl acest domeniu, a dus In 
crearea unor arme din rele mal 
Inumane și respingătoare — arma de 
natură ®ă creeze epidemii, să răspln- 
dească unele boli din cele mol grave, 
să provoace infectarea solului, o re
surselor vegetale și animale. Micro
bul ucigător, bacteria sau virusul pa
togen, șl-au găsit astfel loc In arse
nalele șl In planurile cercurilor răz
boinice agresive. Este o situație cu 
care conștiința umanltațll nu se poa
te împăca, pe care popoarele o res- 

j plng cu vehemență — scoaterea In a- 
fara legii șl distrugerea acestor arme, 
a tuturor mijloacelor de nimicire ta 
masă impunfndu-se printre obiecti
vele principale ale luptei pentru de
zarmare. Fără îndoială, un pas sem- 

" nlficatlv tn această direcție 11 repre
zintă finalizarea. In anul 1071, a 
„Convenției cu privire la Interzice
rea perfecționării, producției șl sto
cării armelor bacteriologice (biologi
ce) șl eu toxine și la dlslrugcrea a- 
ceslora* — convenție care dure la ca
păt o acțiune începută cu aproape o 
jumătate de veac in urmă prin în
cheierea Protocolului de ia Geneva 
din 1023. O contribuție Importantă la 
această acțiune . tiu adus țările so
cialiste, Inclusiv ‘ România, precum ș.1 
numeroasa alte state. ■ - ■’ -

Deschisă Ia 10 aprilie a.c.. la Mos
cova, Washington șl Londra, Conven
ția referitoare la armele bacteriolo
gice a fost semnată încă din prima zl 
de peste 45 de state. După cum s-a 
anunțat, țara noastră a semnat con
venția la Moscova, prin ministrul afa
cerilor externe. Iar la Washington șl 
Londra, prin ambasadorii extraordi- 

........................................  Ro- 
Ma- 

manl-
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narl și plenipotențiari al 
mănlel In Statele unite și 
rea Britnnle. Romănla și-a 
festal. astfel. încă o dată, fn spiri
tul poziției «ale principale și al con
secvenței acțiunilor practice, hoifl- 
rirea nestrămutată de n-și aduce în
treaga contribuție la interzicerea el 
distrugerea tuturor armelor de nimi
cire în masă, la Încetarea cur&el 
înarmărilor, la Înfăptuirea dezarmării 
generale.

încbelcrca Convenției asupra Inter
zicerii șl distrugerii armelor bacte
riologice se Înscrie. în acest ansam
blu, ca o măsură cu caracter parțial, 
ca o treapta pa ecara abolirii tuturor 
armelor de distrugere în masă, fără 
nici o excepție. Ca șl In cazul Tra
tatului dc neprollfcrare a armelor 
nucleare, elaborarea acestei conven
ții demonstrează, o data în nlus. că, 
atunci clnd se acționează In spirit 
de responsabilitate politică' cu dorin
ța do a ®o ajunge ia un acord, a- 
cestg este posibil, orlclte probleme 
c-ar ridica ta procesul negocierilor.

în acest spirit, semnarea conven
ției trebuie să dea un impuls vi
guros eforturilor pentru interzi
cerea șl eliminarea celor mal peri
culoase arme de exterminare în 
masă — armele nucleare — să con
tribuie la orientarea negocierilor din 
acest domeniu ne făgașul realizări
lor practice. De primă Insemnătaie 
șl urgență, ta condițiile actuale, a- 
pare încheierea unul acord Interna
țional cu forță juridică obligatorie »1 
vocație de universalitate privind In
terzicerea folosirii armelor nucleare 
șl a amenințări! cu folosirea lor — 
acord care să conțină garanții sigure 
pentru respectarea sa generală. O a- 
semenea cerință Ișl găsește un nou 
temei în înseși prevederile conven
ției asupra armelor bacteriologice, 
caro stipulează în mod expres că 
stateîe-părțl stal „holirtte să acțio
neze în scopul realizării unui progres 
efectiv pe calea dezarmării generale 
ți complete, Inclusiv Lnterzlcerea șl 
eliminarea tuturor tipurilor de arme 
de distrugere ta masă, convinse că 
interzicerea perfecționării, producției 
șl stocării armelor chimice și bacte
riologice (biologice) șl distrugerea 
lor, prin măsuri eficace, vor contri
bui Ia realizarea dezarmării gene
rale și complete, sub un control In
ternațional strici șl eficace0.

Consncrlnd interzicerea șl distruge
rea armelor bacteriologice, convenția 
îșl propune tA stimuleze, ta același 
timp, extinderea aplicațiilor pașnice 
ale cuceririlor științei în domeniul 
bacteriologici, biologiei șl al toxinelor, 
folosirea lor. ta condiții de deplină e- 
gailtate, ta beneficiul tuturor popoare
lor. al dezvoltării civilizației umane, 
în acest scop, convenția prevede In 
mod expres obligația ala taior-părți 
de a facilita schimbul cel mal deplin 
posibil do echipament, materiale, in
formații științifice și tehnologice cu 
privire la folosirea In scopuri pașnice 
a agoniilor bacteriologici (biologici) 
șl a toxinelor, precum șl dreptul tu
turor de a participa la arest schimb.

Pe aceeași linie, n interzicerii tutu
ror. tipurilor de arme de exterminare 
în masă, este necesar. în continuare, 
fii se adțiohezc rtanfru'Taferzicerea 
armelor .chimire. In arest scop, mai 
multe state socialiste, Intre care șl 
România, au prezentat la actuala se
siune a Comitetului de dezarmare de 
la Geneva un proiect do convenție 
privtad armele chimice.

Pentru a se consolida ceea ce s-a 
întreprins plnă ta* prezent în sfera 
dezarmării se Impune ca, în confor- 
milaio cu cerințele legitime ale tutu
ror popoarelor, cu aspirațiile lor de 
pace, securitate șl progres, sâ fie am
plificate substanțial eforturile tuturor 
statelor ta vederea opriri! grabnice 
a cursei Înarmărilor, pentru înfăp
tuirea unor progrese efective po ca
lea dezarmării nucleare.

Marius ODOBESCU 
Radu BOGDAN

Ultima etapă, din acest an, 
a vaccinării antipoliomielitice

Ministerul Sănătății educe la cu
noștința cB între 15 sl 22 aprilie &e 
vo desfășura, prin circumscripțiile 
sanitare din întreaga tara, ultima e- 
tap3. din acest an, a vaccinării antl- 
poUomleUtlce. Vaccinul, sub formă 
do picături, vn fi administrat pe cale 
bucală. .

In această etapă se administrează 
doza a lrefa.de vaccin antipollomle- 
Utic copiilor născuțl Intre 1 decem
brie 1870 șl I decembrie 1071. doza 
a doua celor nA&cutl In luna deeem-

brie 11371 șl doza tatii copiilor năs
cut! In lunile Ianuarie și februarie 
1972. ca șl celor omișl fn etapele de 
vaccinare din Ianuarie șl februarie 
a. c.

Slnt Invitați eă-șl prezintă copiii 
la circumscripțiile sanitare teritoria
le, atlt localnicii, di și familiile cu 
domiciliul flotant, sau cele care. In 
aceaalA etapă do vaccinare, se află 
ocazional in localitate.

(Agerpres)
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VOLEIBALIȘTII NOȘTRI DIN NOU VICTORIOȘI 
IN FATA CAMPIONILOR MONDIALI

PIATRA NEAMȚ ‘ (Corespondentul 
„Sclntell”, Ion Manea). Aseară în 
sala „Ceahlăul*, selecționata mascu
lină do volei a țării noastre a învins 
2L, „j formația R.D. Germane, ac- 

cu același
din nou formația R.D. Gei 
tuaLa campioană mondială.

scor : 3—1 (15—U, 15—12, 0—15,
15—0). Ambele partide au fost do o 
bună factură tehnică.

Cele două reprezentative urmează 
Bă susțină noi Intllnlrl amicale, slm- 
bătă șl duminică, la Ploiești.

:S?J

TENIS

în turneul de
 - '

UN CUPLU INEDIT: 
NĂST ASE—SMITH

La .Madrid continuă întrecerile tur
neului Internațional de tenia dotat «1 
„Trofeul Mclla”. tn proba de dublu 
bărbați, compatriotul nostru Iile 
Năstase Joacă alături de americanul 
Stan Smith. El au întllnil perechea 
Higgins—Pattison, pe care ”au In- 
vlns-o In Srei seturi : 6—2. 5—7. 8—2. 
Aite rezultate : Hoad. McMIliarP-- 
Dominguez. Prolsy 8—1. 9—1 : SzOkc. 
Etarany—lovanovleL Soear 8—4. 3—6. 
6—3.

Tn proba de sdmplu. maghiarul Ba- 
rany l-a eliminat cu 7—5. 6—2 pe 
englezul Satiric^, iar cehoslova.*ui 
Pala a dispus cu 0—2. 0—4 de fran
cezul Dominguez.

în cîteva rînduri
• FOTBAL. - lori ta Capitală. 

Intr-o partidă restanță din cadru! 
diviziei B la fotbal (surla I). Me
talul București a Întrecut cu scorul 
do 1—0 (0—0) pe Sportul studențesc. 
La Piatra Neamț, Progresul Bucu
rești a clștigaț eu 1—0 (0—0) meciul 
cu Ceahlăul. Tn clasamentul acestei 
seri! conduce Sportul studențesc cu

“ 3) puncte, urmată de Progresul Bucu
rești — 23 puncte.

• HOCBEI PE GnEATA. In ca
drai campionatului mondial (grapa 
A) de la Fraga s-au tatllnlt repre
zentativele Suediei sl Finlandei. Deși 
ixjmeau mari favorlțl In aceâslă 
partidă, hoehelștll suedezi au tre
buit să se Întrebuințeze la maximum 
pentru a obține o victorie la limi
tă : 2—1 (1—1. 0—0. 1-0).

Meciul , de ,Ieri 1 dintre selecționatele 
R. F. a, Germaniei șl Elveție! s-a în
cheiat cu scorul de 0—3 (3—2. 2—1. 
I—0) ta favoarea jucătorilor vcsl-ger- 
mani.

Pentru amatorii de pronosticuri sportive
Concursul „Pronosport” nr. 18, da 

duminică, IS aprilie, suscită un interes 
deosebit pentru Iubitorii fotbalului, prin 
caracterul său special eona’Jnrl In fap
tul că, ta afara clșUgurltor obișnuite in 
bani, A. S. Lolo-Pronosporl oferă cișd- 
guri suplimentare In valoare ele 330 KO 
fel din fond special (din care — prin 
tragere la sorti — două, autoturisme ! 
„Mostrvlri șl „Flat SH* : organi
zatorii au stabilit ca respectivilor câști
gători ai autoturismelor să 11 se remită 
gratuit șl carnetul de membru al Au- 
tomobll-citib'jîiil Roman) Programul 
concursului cuprinde 7 meciuri ale di
vizionarelor A ®1 6 moduri din campio
natul, Italian.

I. S. C. Bacău — Rapid. Glulâștenll 
par a se fi reconfortat după victoria 
de miercuri (cu C.F.R. Cluj). lat rtndul 
tor, băcăuanii, învinși recent pe teren 
propriu, in mod neașteptat, de Petrolul, 
au ambiția de a nu se mal. repeta „Isto
ria*. Șansele tor par a fi mai mari, mai 
ales eă. tn tur au dșllgat la București 
(3—1). Pronostic t 1.
n. Steaua — Petrolul. Echipe eu pal

mares asemănător (rfșilgătoare de cam
pionate șl de cupe), tar acum cu o po
ziție de milloc tn clasament si cu o 
„zestre* de puncte foarte mică... Nor
mal ar fi ca Steaua — beneficiind de 
o înaintare cu nume mart șl avlnd ți 
evantaiul terenului — să obțină victo
ria, (io tar : S—0). Ploieștean însă rint 
capabili să obțină măcar un punct. 
Pronostic : l. s.

ril. Politehnica - F. C. Argeș. Piteste- 
nU au prins gustul ..înălțimilor* : victo
ria de miercuri, realizată cu un Bobrin

.* . . * '??■ f-
nerestabtllt, »r putea avea un efect to
nifiant. Ioșenll joacă acasă, unde, de re
gulă, nu prea pierd. In tur : 0—1. Pro
nostic : x.

IV. Crlșul — FazuL Gazdele, dețlnînd 
„lanterna roșie*, se află într-o situație 
cu lotul neplflcusA. Tentativa lor de a 
se salva presupune eforturi extreme. 
Nld oaspeții — care în deplasare nu au 
obținut declt un singur punct In acest 
campionat (1) — nu «e află !nlr-o pos- ---- ... . ... pjo.tură de Invidiat In tur 
nostlc s x, 1.

V. Universitatea Craiova — Universi
tatea GInJ. Duel de mare atracție, intre 
două echipe caro miercuri, pe teren 
propriu, au realizat victorii. Craiovenll 
au In vedere acum șl obținerea revan
șei : la Cluj au plerdnt cu o—s. Antre
norii Ccrnălanu ș! Onlsie știu însă că 
echipele lor nu au o formă prea hună... 
Pronoslle t 1, S.'

VI. Jiul — Steagul roșu. învinse ta 
etapa precedentă, cele două echipe au 
tn vedere reabilitarea (brașovenii nu 
vor să piardă contactul cu liderul ; gaz
dele nu vor «să-ți dezmintă Invlncfbltl- 
tatea cînd joacă pe teren propriu). In 
tur : 8—I. Pronostic t 1.

VR C.F.B. Cluj - U.T.A. Liderii stat 
mari favorițL Prin Jocul do miercuri, 
U.T.A. a arătat că — ce) puțin pentru 
moment I — este cea mal îndreptățită 
să spere la titlul de campioană. Replica 
ceferiștilor clujeni ar trebui să fie ori
cum maJ măre decît cea „oferită* rapl- 
dlștRor la București, pentru a spera la 
o comportare onorabilă. Ia tur : 8—4. 
Pronostic i S.

vm. Boloșna — noma. Echipe LărS 
pretenții în clasament In schimb, emis 
pretenții— cel doi binecunoscut! antre
nori" Pugliese, respectiv, HetenJo Her
rera. In „iar : o—1. Pronostic : 1.

IX. IiileriiMlonale — Florentina. Gaz
dele au prlmn șanaft. Atacul lor este 
oricum mult1 înnl eficace : 13 de goluri 
tn 25 de etape, cel mal bun atac acum 
In campionatul Italian. Pe de altă parte, 
Fiorentina arc cea mal bună apărare (a 
primit 16 goluri în S3 de meciuri). In 
tur : 8—0. Pronostic s L

X. Mantova — Juventus. Ambele vor 
lupta din răsputeri pentru victorie. 
Scopul eaîe Insă diferit : Mantova vrea 
sâ se salveze de la retrogradare, Juven
tus Bă se mențină pe primul loc. In 
tur : 1—2. Pronostic s s.

XI. N'apoll — Catanzaro. Napolltanll 
sini favorit! : joacă în fata InfocatUor 
lor suporteri șl, prin poziția din clasa
ment, au calmul necesar pentru a di
rija ostilItAțlIc. Oaspeții, din contră, au 
neapărat nevoie de victorie, pentru efi 
se află In pericol de a părăsi grupul ce
lor 16 mari. în tur : 0—0. Pronostic : L.

xn. Varese — Sampdorla. Pentru 
echipa1 gazdă nu mal există nld o spe
ranță (In M dc meciuri a acumulat doar 
9 puncte — toate din medurl egale), 
este deci virtual retrogradată. Oaspeții 
au așadar misiunea mult ușurată. Tn 
tur : 0—3. Pronostic : 3.

XIII. Vcroni — Milan. Miza partidei 
preocuoă ambeta tabere : Verona do
rește victoria pentru a se distanța de 
coada clasamentului. Iar Milan pentru 
a reintra în cursa directă pentru titlu. 
In tur : 0—2. Pronostic

sl.de
lrefa.de
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Transmit, prin telex, această co
respondență din Santiago de Chile, 
după terminarea cuvinlăril cu caro 
președintele Republici! Chile, dr. Sal
vador Allende, a inaugurat în mod 
solemn cea de-a treia Conferință a ' 
Națiunilor Unite pentru Comerț ș| 
Dezvoltare.' >

Ștafeta U.N.C.T.A.D.. care a parcurs 
itinerarul Geneva —. New Delhi. ■ n- 
junge la Santiago cu un potențial 
prețios : identificarea mal dară u 
obiectivelor conlucrării statelor pen
tru stimularea emancipării, unu) din 
factorii Importanți al acesteia fiind 
necesitatea' instaurării unei echitabile 
diviziuni Internaționala a muncii 
care să vină in sprijinul eforturilor 
depuse de țările in curs ’ 
taro pentru diversificarea 
ior naționale și pentru 
mat larg al produselor lor pe pletele 
externe.

încă'de acum dtevâ zile au sosit la 
Santiago delegațiile celor 142 de țări 
care participă la acest forum mondial. 
Printre acestea ®e află șl delegația 
țârii noastre, condusă de tovarășul 
Nicolae M. Nleolae, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior.

Lozinca ..Blenvenldo a la tercera 
U.N.C.T.A.D.” li Intlmpină peste tot 
pe oaspeții capitalei chiliene, delegații 
la conferință fiind „asaltați3 șă-sl 
opună opiniile in ldgătură cu rezol ta
tei ecii care se va putea șolda reuniu
nea, denumită sugestiv de un 
delegat „Consult general pentru vin
decarea subdezvoltării3.

Cuvîniarea președintelui Allende 
a enunțat problemele grave cu caro 
film confruntate țările tn cure "!o 
dezvoltare, marile obstacole pe care 
continuă să te Intlmpine — pa pla
nul relațiilor economice și comer
ciale internaționale — In efortul lor 
de a elimina tarele subdezvoltării. 
„U.N.C.T.AD. — a spus 'președintele 
Allende — nre misiunea de a Influ
enta șl a contribui la schimbarea 
cadrului in care evoluează relațiile 
economice șl comerciale internați j- 
nale”. Președintele Allende s-a refe
rit la decalajul crexcind Intre țările 
bogate ?l sărace, Iu consecințele de 
extremă gravitate-alo fenomenelor de 
dominație străină asupra econbtnllr 
lor țărilor In cura de dezvoltare, la 
faptul că — prin apărarea privile
giilor care însoțesc această situație
— col care vor s-o mențină încalcă 
pe diferite căi. Inclusiv prin Inter
venții In treburile Interne, angătn- 
mentcle asumate prin Carta Națiu
nilor Unite.

..Principala «ireă a subdezvoltării
— a spus președintele Allende — 
t«ste exploatarea colonialistă șl neo-

coloninlistă3.
Una din temele principale abordate 

de președintele Allende a fost aceea 
a mobilizării resurselor interne de 
rare dlsaun țările tn curs de dezvol
tare : el s-a referit In context Ia 
transformările structurale întreprinse 
in Chile. Exercitarea deplină u su
veranității naționale asupra resurse
lor naturale constituie un factor

de dezvol- 
economlel 

un acces

esențial al progresului economic 
șl soctal — a subliniat șeful 
statalul chLlfan. Impulslânarea 
transferului de tehnologie In con
formitate cu interesele dezvoltării 
naționale apare ca unul dintre obiec
tivele principale asupra cărora tre
buie să &o concentreze U.N;C.T.A.D. 
De asemenea. U.N.C.T.A.D. arc obli
gația să vegheze ca un nou (sistem 
monetar studiat. Dregătlt și dirijat de 
către Întreaga comunitate internațio
nală să servească dezvoltarea țărilor 
lumii a treia si expansiunea comer
țului mondial. ■ ;

îri continuare a luat cuvintul se
cretarul general al O.N.U!, Hurt 
Waldheim, caro a vorbit despre rolul 
U.N.C.T.A.D. in dotlnlrea și promo
varea ideilor menite, aă mobilizeze 
resursele progresului „Prezența prin
tre noi, pentru prima oară, a repre
zentanților Republicii Populare Chi
neze are o mare semnificație istori
că. Acest fapt face din U.N.C.T.A.D. 
cea mal largă și mai reprezentativă 
dintre organizațiile interguvemamen-- 
tale mondiale care ®e ocupă de ' co
merț și de dezvoltare" — a spus vor
bitorul,

Abordlnd probleme ale .situației 
Internaționale, Kurt Waldheim a 
spus : „Există profunde motive de 
Îngrijorare : un război crud continuă 
in Asin de. sud-esl Pacea nu a fost 
instaurată In Orientul Apropiat și 
aite conflicte rlimln fără soluție în 
lume. Sini profund preocupat de a- 
ceste conflicte șl nu voi precupeți 
nici un efort pentru o contribui la 
rezolvare a lor3. în continuare, secre
tarul generai ai O.N.U. a declarat : 
„Dacă aceste conflicte, ar fi fost so
luționate, dacă relațiile politice ar fi 
mal bune dacă națiunile șl In spe
cial marile puteri ar consimți să se 
apropie, mal ales In cadrul O.N.U., 
anumite resurse consacrate arma
mentelor ar putea fi! recuperate șl 
afectate dezvoltării".

Eutjen POP

Forțele patriotice dau puternice 
lovituri pozițiilor ocupate de inamic
VIETNAMUL DE SUD 13 (Ager

pres). — în cadrul acțiunilor ofensi
ve Împotriva trupelor americaho-sal- 
gonezs, forțele patriotice din Vietna
mul de sud dau puternice lovituri po- 
zițliioi; ocupata de Inamic. După cum 
Informează agontllle'l de presă, in 
cursul zilei de joi, unități de blin
date ale forțelor p-ilrioilce nu stră
puns rezistență Inamicului, pătrun
zând In orașul An Loc, situat la cL-- 
ea IM km nord de Salgon. Tn pofida 
puternicelor bombardamente declan
șate de aviația americană asupra îm
prejurimilor locailtățli, forțele pa
triotice au preluat controlul asupra 
unei jumătăți a orașului, păslrind, 

, inițiativa operațiunilor. O coloană de 
i circa .15 000 de .militar! șâigohezl, tri

miși.!n ajutorul trupelor reglmulu!- 
marionetă care dețineau orașul Ah 
Loc, ta rămas izolată la 11 km sud de 

I oraș, "fiind supusă, tirului' intens al.
pairloțllor.

în cursul.,nopții de miercuri spre 
' toi, lupte violențe atrâvut loc in zona 

Ptatourilor înalțe din partea centrală 
a Vietnamului de sud. unde luptăto
rii Frontului Național de Eliberare 
au supus unul puternic tir de artile
rie mal multe baze militare inamlco. 
Cel mai puternic atac a fost Înregis
trat împotriva bazei ..Charlie3, ’sl- 
tuată ta sud-esî.de Ben Het. tn. Ime
diata apropiere a confluenței frontie
relor dintre Vietnamul de sud., Laos

NOI BOMBARDAMENTE 
ALE AVIAȚIEI S.U.A. 

ÎMPOTRIVA R. D. VIETNAM
HANOI 13 (Agerpres). — Forțele 

aeriene ale S.U.A. Intensifică bom- 
Ijardamentețe împotriva R. D. Viet
nam. Joi dimineață, (bombardiere gi
gant „B-523 au efectuat un raid ma
siv asupțzt unor zone dens, populate 
din provincia Thanh Hoa. oftată ta 
160 km șud de Hanoi. Aceasta repre
zintă ceâ' mal adincă. pătrundere. In 
teritoriul. R.D. Vietnam de ta râluațâa 
agresiuni! aeriene americane împo
triva acestei țări, relevă, agențta 

.V.N.A.' Agenția informează că uni
tățile de apărare antiaeriană ale Ar
matei populare vietnameze au dohorlt, 
patru avioane americane, printre care- 
șl !un bombardier „B-52“. Astfel! nu
mărul aparatelor de zbor ale S.U.A. 
doborlte la R.ȚD. Vietnam se ridică 
La‘3'172.

LONDRA

Întîlnire la ambasada 

română cu un grup 
de deputați englezi

LONDRA 13 — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
La sediul ambasadei Republicii So
cialiste România din Londra a avut 
loc o iniiinirc cu un grup de depu- 
iafi conservatori și laburS.jil. mem
bri ai Camerei Comunelor. Cu acest 
prilej, s-a făcui un schimb de pă
reri cu privire la unele aspecte ale 
relațiilor romdno-britanice șl la no- 
sibilltăllle dezvoltării lor pe mulli- 
p'.e planuri. In încheiere, deputatul 
Richard Crawfkaw. secretarul grupu
lui parlamentar anglo-romăn din 
Camera Comunelor, a exprimat sa
tisfacția pentru organizarea unei a- 
semenea Infllnirl ți a făcut apel la 
colegii sili id acționeze to. direcția 
lărgirii relațiilor dintre , Anplia șl 
România, l^a riadul sâ.u, ambasado
rul VașUe Pungan a subliniat cd 
bunele relații in diverse domenii 
dintre România șl Anglia servesc 
cauzei înțelegerii intre popoare și a 
arătat că. in ceea ce o privește, tara 
noastrd Iși va aduce șl tn viitor con- 
Mbuțta la adlnclrea colaborării și 
cooperării româno-britanice. ,

î

prejurimiior locailtățli, forței 
trlollce au preluat controlul ;

InlțtaUva operațiunilor. O coloană de 
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JoL lupte violente au;avut loc ta zona
Ptatourllor înalte
a Vietnamului de sud. unde liiplăto-

le re. în
luarea

li

p

t

CONSILIULUI DE STAT
AL R.P. BULGARIA

sl Cambodglo. Pe de altă parte, pa- 
trioțli au atacat bazele americano- 
sâigoneze din regiunea de coastă a 
provincie! Blnh Dlnh, precum șl po
ziții inamice din cele două provincii 
vecine, Phu Yen și Khanh lioi. 
In prezent, ee . duc lupta in ve
cinătatea orașului Hue. unde tru
pele salgoneze se află lntr-o poziție 
critică- Jo! dimineața, unitățile sal- 
goncze;;nu fort obligate;să înceapă • 
evacuarea bazei „Bastogno3. în acest 
timp, aviația americană continuă 
bombardamentele masive asupra ,zp- 
netor eliberate" .din1’ Vietnamul. de
sud. ■■■... 1 ■

•ir
WASHINGTON 13 ■ (Agerpres). — 

Portavionul’ ;.Saratogaa. aDartinlnd 
tortelor artnată ale Statelor Unite. :a 
părăsit la Începutul acestei sănlămlnl 
baza din statui Florida; Jndreptln- 
dti-oc — după cum informează agen
țiile United Pregs International și 
Associated Press — sore Indochina, 
tindo' urmează să la parte ta opera
țiunile militare americane" din Viet
nam. Ca urmare a noilor concentrări 
de forte aeriene si navale. In prezent 
numărul , avioanelor americano care 
participă In războiul dus de S.U.A. In 
Indochina osie de 700.

SOFIA 13. — Corespondentul Ager
pres. C. Amariței. transmite : La So
fia a avut loc ședința Consiliului do 
Stat ai R. P. Bulgaria, condusă do 
președintele Consiliului de Sfat, To
dor Jlvkov. '?

Au fost examinate șl adoptate con
cepția și directivele de bază privind 
activitatea organelor controluiul , do 
stat si obștesc In construirea so- 

- cletățil (socialiste dezvoltate. In’ con
formitate cu documentele adoptate, 
primul vicepreședinte ol Consiliu
lui de Stai sl prețedlhte al Comi
tetului! controlului de stat. Krtattu 
Tridkov. a primit sarcina să pregă
tească șl si prezinte Consulului ;de 
stat un Drolect pentru noua leap pri-. 
vind controlul de atei șl obștesc sl un 
proiect pentru noua structură șl sche
ma de funcțiuni a Comitetului contro
lului dd stat. .

în' aceeași ședință. Consiliul "de 
Stat a aprobat directivele de bază 
ponlru organizarea aclivitfiiii de ela
borare, a planului de perspectivă De, 
termen luna pentru perioada 1976— 
lOffl) si a celui de-al șaptelea plan 
cincinal — 1OT6—1980.

plan

ț
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Evoluția situației internaționale in dezbaterea 
Prezidiului R. S. F. I. și Prezidiului II. C. I.
BRIONI 13 (Agerpres). — Agențta 

Tnniug informează că Prezidiul 
R» S. F. Iugoslavia și Prezidiul Uni
unii Comuniștilor din Iugoslavia. B-au 
Întrunit, la 12 aprilie, la Brioni, in- 
tr-o ședință comună prezidată de 
președintele Tîto.

La ședință au fost examinate ten
dințele actuale in relațiile internațio
nale șl (îltuația Internațională a. 
R.S.F.I. Au fost stabilita directivele șl 
sarcinile in vederea activității interna
ționale a R.S.F.L." a U.C.I. și a celor
lalte organizații sodal-poîltice. Expu
nerea introductivă a fost prezentată 

' de Mltta Rlblcict, membru al Prezi
diului R.S.F.L șl al Prezidiului U.C.I.

Prezidiul R.S.F.I. și Prezidiul U.C.I.
— se arată In comunicatul dat publl-" 
cltății — constată că In lume se pro
duc, profunde schimbări social-econo- 
rhlce șl politice, care influențează dez
voltarea relațiilor internaționale. Tn 

i asemenea condiții, poziția indepen
dentă și nealiniată a Iugoslaviei cons
tituie un factor Însemnat al stabili
tății șl păcii. Iugoslavia pledează pen
tru acțiunea organizată și indepen
dentă a țărilor nealiniate 'și contri
buția ! lor la rezolvarea problemelor 
intemațtonalo majore șl pentru de
mocratizarea relațiilor internaționale.

1.

......
O atenție deosebită s-a acordat ac

tualelor tendințe politice șl economice 
și activității Iugoslaviei In Europa șl , 
In dezvoltarea relațiilor in Balcani.

S-a afirmat hotărlrea Iugoslaviei 
de a dezvolta relații bune șl colabo
rarea multilaterală cu Toate țările ve
cine în scopul consolidării păcii și 

.stabilității' In această regiune. în dez
voltarea relațiilor cu vecini! săi, Iu
goslavia pornește del la principiile 
respectării reciproce a independen
ței, suveranității, integrității terito
riale șl Inviolabilității frontierelor.

Au fost examinate nlluatta econo
mică Internațională și! relațiile exter
ne ale Iugoslaviei. Au fost apreciate 
favorabil posibilitățile; de extindere a 
colaborării economice a'dt cu țările 
industriale dezvoltate; cit șl cu țările 
In curs de dezvoltare.

Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via, Împreună cu celelalte organizații 
«oeJa.l-poIiUce, va dezvolta colabo
rarea multilaterală egală in drepturi, 
schimbul de păreri și de experiență 
cu toate partidele comuniste șl mun
citorești șl cu toate mișcările demo
cratice șl de eliberare — se sublinia
ză in Încheierea comunlcaluhiL

Plenara C. C al P. C din Cehoslovasia
tinuare a ngrlculturil și Indus
triei alimentare după Congresul 
al XVI-iea al partidului a fost pre
zentată de Lubomlr Strougal, mem
bru al Prezidiului CC. al P.C.C., 
președintele guvernului cehoslovac.

CIU EN-LAI L-A PRIMIT 
PE ÎNSĂRCINATUL 

CU AFACERI A. I. 
AL R. 0. VIHNAM

PEKIN 13 (Agerpres). — Agenția
China Nouă -anunță că ' Ciu ErirlaL 
premierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze,, a primit pe Nguyen ȘTicn, 
Însărcinatul cu afaceri a.L al R. D. 
■Vietnam la Pokln,- caro a inminat pre
mierului chinez textul Declarației 

' guvernului R.D. Vietnam din 11 a- 
prlite Q.c., in legătură cu escalada
rea agresiunii S.U.A. împotriva zo
nelor populate din R.D. Vietnam. Cu 
acest prilej, premierul Ciu En-lal a 
declarat Că guvernul șl poporul Chi
nez sprijină cu fermitate poziția 
justă a guvernului R.D. Vietnam și 
voit continua să acorde . tot sprijinul 
șl ajutorul luptei poporului vietna
mez împotriva ^agresiunii S.U.A. si 
pentru salvarea națională.
■Premierul Ciu ,En-tal șl-a manifes

tat convingerea că, lupilhd uriilir ta 
umăr. In slrlnsă unitate, popoarele 
din Vietnam. Laos șl Cambndgta vor 
provoca eșecul deplin ni noilor acte 
de" ăjfteâlune ale S.uJț.. curișrliid 
victoria finală in lupta lor 'pentru 
salvarea națională. - ' ' • - e ' ’ •

L"
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PRAG A 13 (Agerpres). — La Pra- 
ga s-a deschis, la 13 aprilie, plenara 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, anun
ță agenția C.T.K.
- Informarea ■ Prezidiului C.C. al 
P.C.C. privind dezvoltarea in con-

CONVORBIRI Pentru transformarea 
Mediteranei intr-oBRUNO KREISKY— 

GENIAL BIEDICI
VIENA 13 (Agerpres). — La Viena 

au Început convorbirile dintre cance
larul federal al Austriei, Bruno 
Kreisky, si președintele Consiliului 
Executiv Federal al Iugoslaviei, Ge
nial Blcdlci, aflat' In vizita oficială la 
Viena. Relațiile bilaterale, situația 
Internaționala, Îndeosebi problemele

LEONID 'BREJNEV
l-A PRIMIT 

PE AMBASADORUL 
R. D. VIETNAM

1 MOSCOVA 13 (Agerpres). — Leo
nid Brejnev, secretar general al C.C. 
al P:c.U.S„ l-n primit pe ambasado
rul R.D. Vietnam .la Moscova, Vo 
Thult Dong, cu care a făcut un 
schimb de păreri In probleme .'privind 
colaborarea sovleto-vletnhmeză. a-

. nunță agenția T.A.S.S.
Leonid Brejnev a urat Comitetului 

Central al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, guvernului R. D. 
Vietnam și poporului vietnamez noi 
succese In apărarea libertății și In
dependenței patriei, in construirea 
socialismului P.C.U.S., Întregul po
por sovietic, a spui, el, urmează 
neabătut noliîicâ de solidaritate iri- 
ternaționaflstft cu Vietnamul luptător, 
cu toți patrloțll din indocblria, le vor 
acorda șl pe viitor ajutor și sprijin. 
Oamenii sovietic! condamnă cu hoiă- 
rire agresiunea S.U.A. In Indochina 
șl ccr să se pună capăt nelntlrzlat 
bombanlnincntelor 'â«upra‘ teritoriului 
R.D. Vietnam, a - subliniat Leonid 
Brejnev.

------- —-------------------
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mare a păcii
ALGER 13. — Corespondentul Â- 

gerpres C. Benga, transmite : Sub 
iitâul lrPentru o conferință meditera
neană3. agenția Algerie Prosse Ser
vice publică un comentariu In caro 
nubllntază că -.grija deosebită t>e care 
Algeria o poartă instaurării efective 
a păcii, securității si cooperării In 
bazinul mediteranean si care «-a re
flectat in mod constant In politica al
geriană față de aituațin din regiune ee 
traduce In prezent prin ideea expri
mată de șeful diplomației algeriene. 
Abdelaziz Bou lefi Iha. privind convo
carea unei conferințe a țărilor medi
teraneene".

O asemenea idee, care precizează 
șl mal bine politica mediteraneană a 
Algeriei, relevă agenția, este dictată 
de eonvUigorea‘că această regiune 
trebuie pusă la adăpost de factorii de 
tensiune, de. orice încercare de hege
monie. In vederea creării unul climat 
de securitate șl largă cooperare.

Atlt timp cit fa zonă vor exista 
factori de încordare, otita vreme cft 
alei vor fl încurajate rivalitățile sl 
vor ti facilitate intervențiile străine, 
țările riverane Mcdlteranel vor fi 
frustrate de aspirația lor de a trans
forma această mare intr-o mare a 
păcii, prieteniei șl cooperării.

■ securității europeni .
bieciul convorbirilor, care s-au des
fășurat intr-o atmosferă constructivă, 
prietenească — Informează agențta 
Tonlug.

ie, au consUUUt o-

„UN EVENIMENT IMPORTANT 
iN RELAȚIILE TURCO- SOVIETICE

VIZITA PREȘED1NTJELU1 PREZIDIULUI SOVIETULU1SUPREM 
. AL U.R.S.S. ÎN 'TURCIA

ANKARA 13 (Agerpres). ~ După 
cum (munții agenția T.AS.S., In toas
tul rostit ta un dineu oferit in onoa
rea președintelui Prezidiului Sovietu
lui Suprem oi U.R.S.S.. președintele 
Turciei. Cevdet Sunny, a subliniat că 
vizita iul Nikolai Podgornli ta An
kara constituie un eveniment impor
tant în relațiile turco-sovletice. Este 
neîndoielnic, a spus el. că in pre
zent principiile independentei, ouve- 
ranilâțll. respectării Integrității teri
toriale. egalității in drepturi si neac- 
cepLăril amestecului direct Sau Indi
rect fn afacerile irnerne au o impor
tanță din ce, In ce , mal profundă șl 
mal maro fn relațiile dintre țări ve
cine. ’ ■

Considerăm că In retail lie reciproce 
dintre toate tăriie. fie ele mari sau 
mici, mlik>cul cejmai de nfldekie care 
poate“școate din situații'dificile lumea 
în care trăim II constituie bunele In
tenții ruclprO'Ce sl Încrederea, respec
tarea drepturilor sl obligațiilor ce! de
curg din Carta O.N.U. gi din acordu
rile Internaționale.

Fiind și tară europeană. Turcia 
încearcă o mare satisfacție In legă
tură eu schimbările ce e-au produs 
îh ultimii ani In această perie a 
lumi!. Aceste schimbări, a arătat In 
încheiere președintele Stinay. fac 
fiă crească speranța că vor. ti lua-, 
te măsuri si mai ample, pe o 
bază realistă, pentru asigurarea pă
ci! și ®ccurităl!l In Europa sl vor fl 
pregătite condițiile pentru convocarea 
conferinței europene In problemele 
eecurllătll sl colaborării.

.Răspunzlnd, Nikolai Podgornli a 
subliniat că un roi Important In sta
tornicirea unor legături de bună ve
cinătate 11 Joacă contactele cecsonale 
dintre conducătorii de «tale. (Presupu
nem. a declarat el. că intilnîriîe noas
tre de alei cu conducătorii Turcie! vor 
sluji cauzal dezvoltării si întăririi In 
continuare n relațiilor ,de taină veci
nătate. lărgirii colalrorării eaale In 
drepturi sl reciproc avontal-oase din
tre Uniunea Sovietică sl Turcia.

Președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. a menționat cu

J * 3 - # 1 “ i “ 33 * ■ f
- . .... ... , J / . ' ", -

satfafaede că propuncriie Sărilor so- 
ctalisle privind 'asigurarea a-ccuritfdll 
șl dezvoltarea unei largi colaborări In 

; Europa si.' concret convocarea, conte- 
‘ rlntoi genera'-europene găsesc recu

noaștere sl snrilln dlh partea imul nu
măr toi mai măre do. state.. iDdwdv 
a! Turciei. în, prezent, ciad am tre
cut deja ta rezolvarea sarcinilor prac
tice ale stabilirii principalelor - direc
ții ale conferinței, o Însemnătate tot 
mai mare capătă In tensitl cerea con
tactelor. unirea eforturilor sl ajunge
rea la un acord oe bază recioroc ac
ceptabilă. , , ,

în continuare. N. Podgornli a sub
liniat că opinta nubllcă mondială ur
mărește cu mare’ neliniște evenimen
tele din Orientul Apropiat O mare 
Însemnătate, o. are activizarea, efortu
rilor tutiiror țărilor. Iubitoare do pace 
pentru a asigura o reglementare no- 
liUcă cit mai grabnică a crize! din a- 
ceaiă regiune. , ,

!?' ‘" !. ■
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In spriji
ije i L S. cu li. 1S. S. si Polonia

BONN 13 (Agerpres). în ulti
mele zile, in; regluitea Ruhr-Weslfa- 
jia au avut loc conferințe ale P.C. 
German, in cadrul cărora cei care au 
luat cuvintul s-au- pronunțat ferm 
pentru transpunerea" In vtajfi a tra
tatelor încheiate cta R. F. a Germa
niei'cu Uniunea Sovietică șl R. , P. 
IMbbîShI.".!<3Mu 
chetnțțt organizațiile; locale ale Par-

ii

i

nlel cu Uniunea Sovietică ?! R. 
Poionfl. Delegații ,!a conferințe

Udului Soc lai-Democrat la desfășu
rarea unei campanii comune In' fa
voarea ratificării tratatelor.

fa-

"3

VARȘOVIA

REUNIUNEA COfflSIEI PENTRU MODERNIZAREA 
SÎSȚBMUUn DE FUNCȚIONARE A ECONOMIEI 

NAȚIONALE Șl A STATULUI
.. economice n țării o vor reprezenta 

gențla P.A.P. informează că la. Var- marile organizații economica — cdm- 
-----...--------------- binatele, marile Întreprinderi șl 

uniuni. în sistemul de planificare.

3^.1;

VARȘOVIĂ 13 (Agerpres). - Ă

șovia â avui,"ioc. Ini prezența lui Ed
ward Gierek. prlm-secretar al C.C. al
P.M.U.P.-, și a iul Ploir Jaroszewlcz,. s-a arătat in raport, trebuie șh 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, ședința plenară n 
Comisiei pentru modernizarea siste
mului de funcționare a economiei 
naționale șl a stalului. ------ -- ....... -----------— ---- -------

La ședință. Jan Szydtato.. membru In continuare. MleczysJaw Ja-

crească, eficiența conducerii centrale 
bazate pe planificarea sodal-econo- 
mlcă la scară națională, asigurin- 
du-se in același timp Întreprinderi
lor" o mal more libertate de" acțiune.

BONN 13 (Agerpres). — în cadrul 
unei conferințe de presă, purtătorul 
de cuvlnl al guvernului vest-german. 
Conrad Ahlers, a declarat că, in 
concepția, guvernului federal, noi! 
tratative ale It F. a Germaniei cu 
privire ta tratatele semnale cu U- 
nitinoa Sovietică ?! Polonia nu silit 
nici utile, nici oportune, transmite a- 
gențta D.P.A. Guvernul, a precizat e1. 
se.,menține ta punctul de vedere, că - 
neratlflcarea tratatelor, ar avea ur
mări negative pentru poziția Repu
blicii Federale pe planul politicii ex
terne șl pentru dezvoltarea relațillo- 
Est-Vest

BONN 13 (Agerpres). — Agenția 
D.P.A transmite că Ia Încheierea 
convorbirilor. cancelarului Willy 
Brandt cu conducătorii opoziție! 
U.C.D. — U.C.S., nu s-a înregistrat o 
apropiere a punctelor de vetlere In 
ceea ce privește ratificarea tratatelor 
se'mnale de R.F. a Germaniei cu U- 
niunea Sovietică șl Polonia,

După cum a declarat purtătorul da 
cuvlnl guvernamental, cancelarul 
Willy Brandt și mihlițrul de exter
ne, Walter. Scheel, au propus conti
nuarea convorbirilor șl au atras !aten-, 
Ua interlocutorilor osupra responsa
bilității partidaior participante in 
organismele pariamenlaro ta proce
sul de ratificare a tratatelor.

TRATATIVELE S.A.L.T.
HELSINKI 13 (Agerpres). — La se

diul ambasadei S.U.A din Helsinki 
a avut loc Joi cea de-a 119-a ședință 

. dâ lucru din ■ cadrul convorbirilor 
' govleto-amerLcnne privind limita

rea - cursei înarmărilor, «ir n legice 
(S.A:LT.). Discuțiile oficiale au du
rat 80 de minute.

Oficiul de proeă al convorbirilor 
S.A.L.T. a comunicai că grupurile 

’ speciale ,de lucru se inUlnesc aproape 
zilnic in intervalul dintre cele două 
ședințe plenare săptămlnalc.

Următoarea ședință plenară de lu
cru a convorbirilor S.A.L.T. va avea 
loc marți, la ambasada sovietică.

h;

pekin Recepție in onoarea
primului ministru al insulei Mauritius

PEKIN 13 (Agerpres). — Agenția lai a apreciat că actuala vizită In
China Nouă relatează că Ciu En-fal, IL P. Chineză a. primului ministru

1

premiorul* Consiliului de Stal a o- 
ferit o recepție in cinstea primului 
ministru ol insulei Mauritius, Se- 
ewooaâgur Ramgoolnm, care efec
tuează'o vizita oficială'de prietenie 
ta R. P. Chineză. La recepție au luat 
parte LI Slen-nlen, vicopremier al 
Consiliului de Stat, Go Mo-jo, vice
președintele Comitetului Permanent 
al Adunări! Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină, șl oițe per
soane oficiale chineze.
"în toastul rostit cu acest prilej, 

premierul Ciu En-Ini a arătat că o- 
tlt Chino, cit si Mauritius sint țări 
ta cure de dezvoltare șl a nubil
hiat ,cl. guvernul șl poporul chinez 

; se pronunță in mod consecvent pen
tru egalitatea .tuturor statelor, fio 
ele mari sau mici, opunindu-se cu 
fermitate politicii de agresiune, sub
versiune, control «au amestec 
treburile Interne, de colonialism 
neocolonialism. Premierul Ciu

ii c\ guvernul șl 
"pronunță in mod

lai a apreciat că actuala vizită In 
IL P. Chineză a primului ministru 
ai Insulei Mauritius &o va Înscrie ca 
o nouă contribuție la Întărirea re
lațiilor de prietenie și cooperare 
dintre cele -două țări.

în cuvintul său, primul ministru, 
Ramgoofam, a exprimat convingerea 
că legăturile Istorice și culturalo 
dintre Mauritius și R. P. Chineză 
vor continua să se întărească dală 
fiind șl apartenența celor două state 
la grupul țărilor In curs do dezvol
tare, angajate Intr-un vast efort <ȘZ 
reconstrucție economică. pus "in 
slujba bunăstării ți propășirii po
poarelor lor. E2 o arătat că țâra 
«a. alături de majoritatea statelor 
comunității Internaționale, n salutat 
restaurarea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze in O.N.U. — recu
noaștere a prestigiului șl rolului 
semnat pe care R. P. Chineză 
poate desfășura tn promovarea 
cil și securității internaționale.

Vizita lui Norodom Sianuk 
în R. P. D. Coreeană

PHENIAN 13 (Agerpres). - Cu pri
lejul vizitei oficiala In R. P. D. Co
reeană a Iui Norodom Slanult, șeful 
statului cambodgian. președintele 
Frontului Unit Național al .Combod- 
glei (F.U.N.K.). comitetul provincial 
Djagang al Partidului Muncii clin 
Coreea a oferit o recepție, la eare âu 
luat parte Kim Ir Sen. șeful statului, 
Mcretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, și alțl conducă
tori coreeni — informează A.C.T.C.

Lui nd cuvîntul, Kim Ir Sen s-a re
ferit pe larg la succesele înregistrate 
de oamenii muncii din R. P. O. Co
reeană In opera de construcție socia
listă; Ei a adresat felicitări co’.ectlvu-i 
Iul Uzdnei de mnșlnl-unolte din Hj't- 
cheuh. care a realizai. în termen de 
un an. cifra record de 10 0®!) mașini- 
uneite de diferite tipuri, și a adresat 
muncitorilor și tehnicienilor din tară 
chemarea de a depune în continuare 
eforturi pentru lărgirea gamei de ma- 
șlnl-unelte și pentru îmbunătățirea 
calității produselor. Kim Ir Sen a 
arătat că va spori numărul unități-

lor industriale din ramura construc
țiilor de mașini, ca o necesitate 
decurgînd din dezvoltarea industriei 
șl agriculturii, pusă In alujba satis
facerii tot mal bune a necesităților 
de trai ale populației

Dezvoltarea in ritm susținut a con
strucției economice trebuie să țină 
pasul cu asigurarea capacității de 
apărare națională, — a subliniat se
cretarul general al C.C. al Partidu
lui MunCli din Coreea, arătlnd că Im
perialismul S.U.A. și regimul mario
netă de la Seul continuă să caute 
pretexte pentru a ataca cuceririle re
voluționare ale populației din Nordul 
Peninsule: coreene.

în cuvintul său, Norodom Sianuk a 
adresat mulțumiri R. P. D. Coreene 
ți conduci lorilor ftăl pentru sprijinul 
șl ajutorul neslăbit acordat luptei 
poporului cambodgian Împotriva a- 
gresiunll' imperialismului S.U.A. șl 
ncollțllor săi. pentru salvarea națio
nală șl eliberarea deplină a Cam- 
bodglel.

al Biroului Politic, secretar ni C.C. ui 
P.M.U.P., președintele comisiei, a 
prezentat un raport, despre princi
piile perfecționării sistemului de d!- 

a? rijâre. plănlCearo și conducere a 
economie! naționale poloneze. Subli
niind importanța conducerii centrale 
planificate aj economiei. J. Szydiak 
a arătat că este necesar să se creeze 
cele mal bune condiții pentru În
făptuirea principiului socialist ni 
echității sociale. Trebuie să creăm. 
In mod consecvent, un asemenea, 
sistem de, relații In care motivarea 
materială șl', ideotogico-morală să fio 
îndreptată spre atingerea ambelor 
obiective. ,a spus el. în continuare, 
J. Szydlak a relevat însemnătatea 
asigurării unor condiții mal favora
bile pentru participarea plenară u 
Poloniei la revoluția tchnico-ștllnți- 
fică. Sistemul economic oolonez. o 
declarat el. trebuie să fie .deschis tu
turor perfecționărilor " științifice șl 
tehnice. în practică, aceasta reclamă 
o permanentă lărgire n contactelor 
științifice, tehnice, șl economice cu 
lumea Întreagă.

Prezontlnd; apoi, parUcipanților la 
ședință principalele propuneri făcute 
în grupele de lucru. J. Szydlnk a 
arătat că ta domeniul organizării e- 
conoanlel se prevede o modificare a 
rolului ministerelor, care trebuie să 
devină reprezentanți ai statului ta 
relațiile cu organizațiile economice. 
Va fi întărit, de asemenea, rolul Co
misiei de planificare ra organ cen
tral de planificare al guvernului. Ve
riga de bază a dezvoltării social-

glelskl, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P.. vicepreședinte al 
Consiliului de -Mlnlșiri. a prezentat 
un raport referitor la prlncloaidie 
aspecte,ale "transpunerii in "viață a 
schlmbărUor preconizate Ei a rele
vat că rezultatele lucrărilor comisiei 
permit să se treacă ta cel mai scurt 
timp la lucrările .fundamentale de 
concretizare a propunerilor făcute. 
Schimbările care ou .și fort operate 
oferă posibilitatea de a modela pro
porții inal juste Intre, creșterea fon
dului . de salarii productivitatea 
muncii șl realizarea sarcinilor de 
producție.

i ^Vorbitorul ș-a referit apoi, concret, 
la o serie de măsuri; prevăzute in

1 planul ■ pe • ohul: 1072 In - ce privește 
1 Intensificarea' rolului planificării .cen
trale; perfecționarea procesuiui de 
construcții capitale. Îmbunătățiri ta 
domeniul comerțului exterior.

în încheierea discuțiilor a luat 
cuvintul Edward Gierek’. care â sub
liniat că perfecționarea conducerii nu 
este doar o problemă tehnico-oraa- 

, nlzatoricfi. O marc'Importanță In a- 
cert domeniu are o concepție justă ta . 
politica «oclal-ecohomlcă, pentru a 
se asigura.un avlnt puternic al eco
nomiei șl Îmbunătățirea sistematică 
a condițiilor de viață ale oamenilor 
muncii.zE. Gierek a definit princloa- 
leie obiective ale perfecționării sis
temului de planificare . și conducere 
șl. a atras atenția asupra Importan
ței covlrșitoare a unei îndepliniri 
juste, la toate nivelurile, n măsurilor 
preconizate.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT
A ducea Conferință re

gionala a comisiilor națio
nale balcanice pentru 
U.O.S.C.O. s-a deschis joi La 
Atena. Reuniunea de la Atena întru
nește delegații ale comisiilor națio
nale U.N.E.S.C.O. din țara gazdă din 
Iugoslavia,. Bulgaria, România fl Tur.- 
cla. Tara noastră este reprezentată de 
o delegație condueă de praf, dr. doA 
cent Jean Llveacu. președintele Co
misiei naționale române pentru". 
U.N.E.S.C.O. ,

Spania a adoptat o pozi
ție în sprijinul convocării 
conferinței general europe
ne pentru securitate și co
laborare ~ a £lecinraS Fernando 
Rodrigues Periero, director general 
la secția de politică externă a M.A.E. 
al Spaniei, la reîntoarcerea sa de la 
Helsinki, unde n avut Întrevederi 
consacrate pregătirii acestei Teimiunl.’

Cel de-al cincilea Congres 
al uniunîior tehnico-științi- 
fice din R. P. Bulgaria s“iJ-

1 ‘ ",
deschis joi la Sofia, tn prezența 
primului secretar al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Stat, To
dor Jlvkov, șl a altor conducători da 
partid șl de stat bulgari.La f ----- .... .

jț
p

La congres participă ,ijl o .de
legație a Consiliului național ai 
Inginerilor și tehnicienilor din Româ
nia, condusă de Constantin Dlnculea- 
cu, președintele C.N.I.T. In prima zi 
a lucrărilor, șeful delegației romftne 
a âdjesât .Congresului un cuvint de 
calul.

La sediul Noțiunilor Uni
te din New York ss
lucrările celei de-a I6-a sesiuni a 
Comitetului consultativ O.N.U. pen
tru aplicarea științei șl tehnicii la 
dezvoltare, alcătuit din 25 do oameni 
de știință din toate regiunile lumii. 
Din comitet face parte șl prof. dr. 
docent Irimle Stalcu, din Romănla.

MOSCOVA 13 (A- 
gerpres). — La se
diul Prezidiului Aca- 

; demiel de Științe a, 
b'.IlS-S. a avut loc 
foi un schimb de 
mostre; de rocă lu
nară intre oamenii de 
șiiinjd sovietici si a-

CÎU En-lOÎ, Premierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, a primit 
delegația Partidului Socialist Demo
cratic, din Japonia, condusă de Iklto 
Kasuga, președintele Comitetului 
Executiv Central ăl partidului. Cu 
acest prilej a avut ioc o convorbire 
prietenească, menționează ogențijă.

Le Duc Tho, membrti al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, a 
primit o delegație a Asociației da 
pde'.enlc Franța—Vietnam, anunță a- 
gențfa V.N.A. Cu acest prilej. Le 
Duc Tho a adresat mulțumiri poporu
lui francez șl Asociației de prietenie 
Franța—Vietnam" pentru sprijinul lor 
acordat luptei, patriotice a poporului 
vietnamez. . . ,

Grevă generală în Uru-
5țUOy. activitate economică
n UrugunyuluJ a fost paralizată joi 
de greva generală de 2-1 de ore de- 
elanșaiă la chemarea sindicatelor, in 
semn do protest față de creșterea 
costului vieții, Informează agenția 
France Prassc.- ■

Speclăilfțil
sopleticl au oferit ja- 
vanfilor americani 
două grame de sol a- 
duse pe Pămlnt. de 
stafia automata „Lu- 
na-HIJ", precum ji ct- 
teca fotografii ale zo
nei In care a asele-

nțrnt stația ji ale di
feritelor fragmente de 
.mostra. Specialiștii g- 
„mericani au remis 
părții sovietice un 
gram de rocă trans
portată pe Pâmfnt de 
nava ,,A polio-15".
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