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de schimb ele., Acum, dl 
agricolă județeană urmă-
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comunele love

au tomn- 
de .elevi 

bijuterii.

artlUlc. țl-o dove- 
; schițele In cărbune 
talentatului scuîer-

___ ____ ___ .realizat 
prevăzute la aeeastă 

Dolj. .Olt. Timiș,

tml amintesc că. In anii 
Irecuft. una din olimpia
dele pe tară, cea a «trun- 
garilor. a avut loc In seu- 
lărla > uzine! de autocaml- 

țost o adevăra'ă 
agerime, 

înde ml na re. 
băieților :

în acest moment de grea Încercare pentru tine 
șl Întreaga familie. Iți adresăm, scumpe tovarășe 
Ceaușescu, condoleanțele noastre cele mal sincere 
șl profunde.
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țepoși.
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pentru familie, 
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părinții ea să poți să În
veți meserie 7

— De ce eă plătească al 
mei 7 Parcă ceilalți plă-1 
iese ceva 7 De ce numai

acum ucenicii, 
schimburi ale 
construiesc la 

autocamioanele 
am văzut 

ite Insă cu 
ml-o' 

ds 
de

certitudine 
metalului de Ia pi 
major. De allf 
periență acumulată de Combinatul

Vă mulțumesc cordial pentru felicitările șl. urările 
transmise, In numele'Consiliului de Slnî al Republicii 
Socialiste România șl al dumneavoastră personal, cu 
ocazia alegerii’ mele In funcția de președinte al Consi
liului de Stat al Republicii Populara Polone.

Doresc să exprim convingerea mea profundă că 
colaborarea frățească Inire cele două țări ale'noastre 
se va adinei .continuu. In Interesul popoarelor’polonez' 
șl român, precum șl al întregii ț comunități socialiste, 
spre binele socialismului șl al păclITn lurite.

Vă rog să primljl. stimate tovarășe Ceaușescu, urări

văzute a ®e cultiva cu sfeclă 
de za hăr șl floarea-soarelui. A-., 
ceeași atenție trebuie acordată 
.celorlalte. culturi, .deficitare . in 
ceilalți ani,® cum triat : plante 
medicinale, tutun etc.

Semănatul porumbului este 
principala lucrare care se des
fășoară In aceste zile. Supra
fețele însămlnțate plnă In ziua 
de 14 aprilie reprezintă 55 la 
sulă din cele prevăzute a se 
cultiva In acest an In'Întreprin
derile. agricole de stat și 51 la 
sută in cooperativele'agricole de 
producție. Așa cum am mal a- 
nunțat, semănatul- acestei cui-; 
turl s-a Încheiat In județele Bu
zău șl Brăila. Semănatul po
rumbului este pe terminate șl 
în alta județe. înirucll tun In
trat In a doua parte a lunii a- 
prille. Iar temperatura solului 
este potrivită, sa Impune gră
birea șemânatului In toate jude
țele pentru ca această lucrare să 
se încheie Jn Limitele timpului 
optim.

oine. ... . 
demonstrație de 
Inteligență, 
latent. Vorba 
artă !

Machetele de 
bile executate 
slnt adevărate 
Indiferent ce s-ar oregătl 
să devină.: âiiistori de 
liane, recii Hcatbri.’’ frezori, 
strungari' tralamen'tlșfl — 
profesorii șl Instruct o ril
sădesc In elevi sentimen
tul frumuseții meseriei;’ 
Nu numai teoretic, d ri

Vă mulțumesc cordial, dumneavoastră șl Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste România, pentru 
fel ici târli o și urările adresate cu ocazia numirii mele 
din nou In funcția de președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii, Populare Polone,

Sînt profund convins că .prietenia șl colaborarea din
tre Republica Populară Polonă și Republica Socialistă 
România se vor ciezvoltndn continuare cu succes.

Vă doresc sănătate și succese In activitatea dumnea
voastră, pentru’binele’patriei dumneavoastră socia
liste.

mare de - vagoane colective, crein- 
du-se reale dificultăți beneficiarilor.

Trebuie ®ă epunem Trwă. că .anu
mite neajunsuri, care bc manifestă In 
domeniul aprovizionării tehnlco-ma- 
terlaleț! desfacerii producției, ișl nu1 
geneza alll Jn unele Imperfecțiuni ăla 
reglementărilor In. vigoare, cit mal a- 
los In modul in care acestea sini în
țelese și Interpretate de unele or
gane cu. a tribuții șl răspunderi in ac
tivitatea comerciala sau de unii be
neficiari. Așa. do plidă, deși actele 
normative prevăd termene precise, 
lotuși se produc inllrzlerl și tergiver
sări exagerate tu depunerea speci
ficațiilor, echilibrarea balanțelor și, 
respectiv, s In transmiterea comen
zilor la furnizori. Pentru semes
trul I al acestui an, programele 
de fabricație au fost întocmite 
de C. SI Hunedoara In condlțlfte 
in 'care numai 40 la- sută din to
tului producției este contractată ferm. 
Ne, aflăm la mijlocul lunii aprilie si, 
pinii la această: dală, nu au fost de
marate • preparativele de programare, 
șl Încărcare a instalațiilor pentru a

In dezbatere publlcâ: 
PROIECTUL DE LEGE

siderurgic din Hunedoara confirmă 
viabilitatea cadrului de relații pe care 
le-au generat măsurile de perfecțio
nare >a sistemului de aprovizionare 
tehnlco-matcrlală, forța Juridică șl 
economică a contractului care, atunci 
cînd exprimă In mod clar acordul de 
voință al părților, poate și trebuie să 
devină un puternic suport In condu
cerea și organizarea producției. In 
detalierea sarcinilor de plan.

Evident, ar fi greșit insă sâ supra
estimăm realizările obținute, cu atît 
mo! mult cu dl nu poate fi "Ignorata 
existenta unor deficiente Jn activita
tea, proprie, care înlr-o măsură sau 
alta se răsfring asupra disciplinai 
contractuale. Au apărut destule ca
zuri de InUrziere a livrării' unor U- 
p-odlmenslunt, In termenele Interme
diare. Deși ponderea acestora repre
zenta, la nlvelpj anului 1&71, numai 
drjea 0.1 fl procente, respectiv peste 
4173 tone laminate, totuși, înțelegem 
că sun provocat anumite greutăți in 
procesul de aprovizionare lebnleo- 
materlală o unor beneficiari aJ noștri. 
Un alt neajuns a] activității noastre, 
de care se face vinovat îndeosebi 
compartimentul comercial, l-a consti
tuit .neslncronlzarea cantităților . li
vrate cu structura parcului de va
goane, ceea ce a determinat' fracție-' 
narea; pozițiilor ‘ vegottablle .șl expe
dierea laminatelor prihtr-uh număr

Comitetul.Centrul tal Part!-;-' 
dulul Comunist Român, Con- ț ' ' , 
sillul de Stat șl Consiliul de ,
Miniștri ale Republicii So- i 
daliile România cu adineft. fe 
durere anunță că. In ziua de f.-'vjSrw;''1 ■ ' ’ ’ •?
15 aprilie o.c., a Incetnt din | f
viață, după o lungă șl grea t 
suferință, tovarășul Andruța *, • ,
Ceaușescu, tatăl secretarului " ■ ’’j *’ H
general al Partidului Comu-' . *. ’r ; ® W
nlst Român, .președintele ‘ ‘ ■. ,
Consiliului de Stat,’tovarășul <x-‘
NIcoloe Ceaușescu. _ _ lî

Născut In comuna Scorni- «'/fes'
cești,' județul Olt, In anul fe . //sțX
1800, tovarășul Andruța „Z • < ,
Ceâușescu, țăran,sărac șl cu " A ’ /
o-familie numeroasă, !n clu- l
da greutăților vieții din ace-j ■ ntmțEEȘțgM /
le vremuri, a crescut șl, e- i. 1 1? j’ /
ducat pe cel zece copil al săi fe/ ' /
In spiritul muncii șl cinstei, K î fe .ț*
omeniei și dragostei de țară.' L >.1 r if’ r

De-a lungui vieți! sale, în r 
condițiile regimului burghe- ‘ 
zo-moșleresc, a avut foarte 
multe de suferii, a înfruntat k.’.. 
teroarea jandarmeriei șl po- 
llțlel burghezo-moșlereșH 
pentru activitatea revoluționară sprijinit-o eu toată convingerea, 
depusă de fiul săli, Nicolne In anul 1045, s-a încadrat In 
Ceaiișescu, activitate pe care el a Partidul Comunist

întlrnplaren a făcut . ca, 
timp da 23 de ani, să nu 
mai trec prin fosta point 
nă Honterus. Auzisem că 
sra Schimbat că ‘ a devenit 
„oraș". Aflasem, că nici ro 
pregăteau 
viitoarele 
celor care 
Brașov 
țării. Ceea ce 
recent depășeșl 
mult" imaginea ce 
formasem. 28 de săli 
cursuri. 7 laboratoare 
specialitate. 4 săli de preț 
gălire n lecțiilor, bibliote
ca .(32000 de volume), ate
lierele (2 corpuri), terenu
rile tio, volei, handbal. Jot" 
bal. sala sporturilor, bloeii- 

• rHe-dor.nltor. clubul - au 
făcut de nerecunoscui 
cele Ifl hectare nle fostei 
iwlene. Inutil Irrsl solici
tam memoria, altele erou 
locurile™

— Ln școala ■ profesio
nală bilanțul celor 21 de 
ani de activitate este grăi
tor : 7830 de muncitori cs- 
llfleatl In 10 meserii Pinii 
In . 1071. actualul „arut>“ 
(școala profesională. <3a 
maiștri, posdlcealfl) n pre
gătii 13 037 abaolventl.

Deodată Insă, ceva ml-n 
distras atenția de la data
ta furnizate. în timpul 
plimbării prin oare. de 
către Inginerul Mlrrea 
Gorgan, directorul edu
cativ al Grupului școlar 
De undeva de-alături ,a- 

i lungeau oină la op! cuvin
te si frinluri dlntr-o con
versa ț I e pasiona ift : Lu 11 v
...teatnij din Hamburg. 
Handel...

— Vfld că vă lntere*ea’ă 
mal mult ce se -discută 
dincolo.- Să mergem la ei.

Pe ..ei° — Instructorul 
profesor Vaslle Axente 
șl Thiess Richard, absol-

SLntem In mijlocul lunii n- 
prilie ji bilanțiiLJucrărllor a- 
ârlcole de primăvară arată ca’ 
lucrătorii ogoarelor au muncit 
temeinic șl au’obținut rezultate 
Valoroase. Fină la 14'aprilie au 
fost insămlnțate in total 3 CS3 0®9 
hectare ceea ce reprezintă 50 la 
sulă din suprafețele prevăzute' 
a se cultiva in intreprinderLle 
agricole de stat și 63 la sută 
In cooperativele agricole de pro
ducție. Față’de aceeași perioadă 
a anului Irecut au fost Insă- 
mlniate 1 2'83 K«D hectare mal 
mult, din care peste un milion 
de hectare cu porumb,

Ponlrâ economia țării, pentru 
flecare unliale agricolă- In- par
te este Important ca la fiecare 
cultură, să fie realizate toate 
anprafetete. prevăzute a se !n- 
aămlnța cu diferite culturi pîriă 
In ultimul •' hectar. " Din acest 
punct de vedere trebuie făcute 
dteva. observații. La sfecla de 
zahăr mal slnt de Insămlnțat

circa 12 000 hectare. Printre ju
dețele care nu și-au 
sarcinile . ’ ’’ ’
cultură slnt : r ~._î„
Arad. Bihor.' Prahova, Mehe
dinți șl Galați. De asemenea, 
mal slnt de semănat suprafețe 
însemnate cu sfeclă do zahăr 
in unele județe unde lucrările 
agricole de primăvară au Înce
put mal tlrzîu : Harghita. ' Co- 
vnsno. Suceava șl Alba. Consta
tări asemănătoare not fi făcute 
?! in ce privește floaroa-soare- 
lui. în cooperativele agricole;au. 
mal rămas de semănat peste 
17 200 hectare, din care 8 840 
hectare In județul Olt. 3 MO hec
tare — in Timiș, 2 220 hectare 
— In Do-lj, I 740 — In Botoșani, 
1 527 hectare In Iași; 1 150 hec
tare In Buzău și suprafețe mal 
mici In județele Ațad, Mehe
dinți, Galați șl Prahova. Este 
necesar ca in fiecare unitate â- 
grlcolă să se analizeze posibili
tățile care există penîru a se In- 
sămlnța Toate suprafețele, pre-

Inq. Ionel DOJJR1N 
director comercial cl Centralei 
industriale Hunedoara* :

nesc are trei 
..Ioni Uzina 

alum’nă din 
.radea. Uzina

. BRAiLA (corespondentul ...Srfn- 
teU“.- N. G. Mârășanu). — Coo
peratorii șl mecanizatorii din 
toate cele Bl cooperative agrico
le din județul Brăila au rapor
tat încheierea lucrărilor d» in- 
nămlnțare a porumbului pe în
treaga suprafață de 88 OOO bo.-- 
tare. Această realizare se dato- 
rește faptului că. Inc’i din Iar
nă.: au fost executate lucrări de 
reparații de bună calitate care 
au făcut ca ’ mașinile să lucreze 
neîntrerupt : s-a foîoslț la ma
ximum timpul- prielnic, au fost 
eliminate stagnările din cauza 
lipsei do carburanți sau n ple- 
W ’ ■ Z-'LX 
rește aplicarea fără Intlrzlere a 
udărilor In legumicultura ri ia 
plantele din cînjp (lucemă. 
sfeclă, grlii). Iar după răsărire 
se vor iriga porumbul șl ' fion- 
rea-soarelurt. De asemenea, sa c- 
xecuiă lucrări dș combatere a 
dăunătorilor, do întreținere a 
legumelor din «olari! și a cekv 
din cimp.

de prosperitate personală șl de succese In activitatea 
dumneavoastră, pentru binele_ României-, socialiste 
£râțeșli.f. fy.

S-a terminat 
semănatul

Tovarășului
ION GHEORGHE MAUSER mlnrăm microni pe DÎIne—

Privesc la , ,,Jnghlțlto- 
ru!“ de microni Se reco
mandă : Gheorghe Baba. 
17 ani. viitor rectificator 
Potrivit de statură. Inde- 
«at, II simți că-l tare 
N-as zice că se hrănește 
ntțmai cu mlcronL.. E din 
Vama Buzăului șl are de 
glnd iă1)- uluiască do toii 
cu precizia cu care. va 
executa el piesele. ..Cile 
am făcut • pînfl azi !s

— Eî; cam cita ?
- Oho™
- Cit II costă De al lă'l. 

școlarizarea ta 7
— Cum ..cit H co-stăî!'
- Da. Clțl bani plătesc

practic. Ceea ce. pare Im
posibil ds rdalizat In anul 
Intll, devine o bagatelă la 
nhsolvlre, după cfștigarea 
deprinderilor, a cunoștin
țelor necesare. Standurile 
cu piese executate de ele
vii școlii ®!nt „contribuții 
la studiul categoriei le 
frumos” — expresia apar
ține Iul Ion Chlrtacescu. 
viitor frezor și mai-mare- 
le Iubitor de teatru din 
orășelul nrofeslunllor fin 
ultimul trimestru a „vln- 
dut“. colegilor 1 100 bilete 
pentru spectacolele Tea
trului de Stat din Brașov). 
. Mă reține „Discobolur 

plantat In fața sălii spor
turilor. Doar- Irieea uaro 
eă fl foit însușită do- H 
anticul1 Mlron; Autorul ? 
Elevul Mnlynn Lurtacs. Si 
dacă nu s-a sțlut nicioda
tă cine a foii „modelul* 
celebrei opere a sculnto- 
rului grec. In ocășel-il 
ucenicilor se știe că „Dis- 
cobolul" lor nu ejte altul 
declt unul dintre ’ colegii 
de an al liil Malyns™ 
Că fantezia Bl ingenio
zitatea celor care-sl Indu
sese ■ desenul tehnic nu 
sînt adesea mal prejos de
bit .a celor ce ®e ocupă rte 
deisen 
dese - 
ale ’ ____ __
matriler Radu Blrlă.

— Ce-tl trebuie desen 7 
L-nm întrebai pe Nlcu 
Valdo®.’ 11, găsisem tn- 
tr-unul dintre cochetele 
dormitoare din. blocul „nr.T.

— Desenul 7 Ce s-ar 
face un turnător^tormatiâ- 
fără desen ? Noi sîntem 
primii care, după proiec-

Tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

. Președintele Contiiliuiut de Stat 
al Republicii Socialiste România

— Același lucru 1-atl 
putea întreba șl pe tova
rășul profesor Axente. E 
pensionar șl. după cum «e 
vede, e aid

încerc o întrebare tn 
consens cu ambianta :

— Cum sc împacă me
seria eu arta 7

Răspunsul nare ■ veni 
de la tot! o dală :

—‘ Muzica este ' artă Me
seria. indiferent care. 
Mte to: aria Aria . este 
numitorul, lor- comun.

Singurul .so’.lsf- răml- 
ne Thle.ss :

— Știți ce este un caii-' 
bru 7 Atl văzul v-reodglă 
o matriță 7 Eu ăsta slnt

„Triunghiul* au
rului alb româ- 

pl- 
de 
O- 
de 

alpmliiln din 
Slatina și — în 
eonsirncțle — U- 
zînn de alumină 

' din Tnleea. Pe 
șaniîeral' din 
Tulcea eforturi
le constructori
lor sini concen
trate asupra pu- 

,nerll In func
țiune înainte de 
termen a noii 
uzine. în foto
grafie : Aspect 

i de pc șantierul 
Uzinei de alu
mină din Tul-

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ

Am aflat cu adîncă durere vestea încotarll din 
vință a tatălui tău,. Andruța Genușescu. o cărui 
viață a fost un exemplu de muncă și dăruire fa- 
rnlllelrsale, obștel In'mijlocul căreia a trăit șl pe 
caro a slujit-o cu devotament.

PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului" de - Miniștri 

■ al Republicii Populare Polone

CU PRIVIRE 
LA ACTIVITATEA

DE COMERȚ INTERIOR

Aplicarea consecventă n cadrului 
legislativ nou creat In domeniul a- 
provlztonăril tehnlco-matariaJc, a- 
dopturea unor măsuri de perfecțio
nare a organizării șl programării pro
ducției, de creștere n‘r.lvoluiu!' cnll- 
tatlv al acUvItățll economice, cxIr- 
tența unei preocupări sufițihute pen
tru aprofundarea și corelarea atentă 
af cererilor beneficiarilor Cu capaci- 
tâțila de producție pețrnlt Combina
tului siderurgic din Hunedoara să 
obțină rezultata din co'In ce mâi 
bune In satisfacerea netesl lăți tor do 
rrfctaJ ale acestora, pe baza unor re
lații contractualo ferme.

Tn anul rare a trecut, de , pildă, 
țoale contractele de livrare semes
triale, încheiate cu beneficiarii In
terul, au fost onorate șl nu s-au în
registrat Inllrzlerl la sfirșiiul trimes
trelor in acest domeniu. Totodată, 
sarcinile de’export au fost nu numai 
îndeplinite, dar șl.depășite cu 23 ml- 
Ubane lei valută. S-a extins gama 
sdrtotlpodlmenslonală cu încă 20 pro
duse” noi, destinate In principal ti
nerel noastre Industrii de autoturis
me $1 autocamioane, precum și pro
ducției unor sorțirnenta. de’ țevi cu 
performanțe superioare in exploatare. 
In primul trlmcslru al acestui an re
zultatele actlvltațll economice a com
binatului au fost, dc asemenea, foarte 
bune (s-a obținut o producție marfă 
pestcrplMi de G0 ’ nilirffahe'lelj,”TIvi-In- 
du-se bencficlarllof integral cafitlia- 
țile de metal contractate.

Merită remarcat șl faptul că n cres
cut conslderabll.jwntlerca metalului 
solicitat In cantlloU nevagonabile sau 
cu un consum limitat,,; caro se L- 
vrează prin bazele dc desfacere ale 
Ministerului Industriei Metalurgice, 
aîe altor ministere beneficiare,, pre
cum și prin rețeaua int-eprinderilo- 
teritbriale de aprovizionare. In cursul 
trimestrului I a! acestui ân, prin, o- 
ceas'ă rețea s-au derulat 1,05 'la sulă 
din livrările dc laminate grele și 0.82 
la siită din Livrările de laminate mij
locii șl ușoare nle combinatului hu- 
nedorean. Dacă in această activitate 
de Înaltă răspundere, privind alimen
tarea Judicioasă cu metal a economiei, 
am reușit să găsim soluții pe care 
practica le-a atestat ca'viabile, a- 
ceasta se datoreșic fapluiui că am 
efertuat o periodizare a programelor 
de fabricație sortimentale, într-o suc
cesiune opilmă, reglementata siriei pe 
trimestre, luni șl decade. Astfel, a 
fbst - posibil să realizăm o eșalonare 
succesivă a termenelor de livrare la 
Intervale calendarisUce,. de regulă de- 
cadaîe. pa fiecare sorlotlpodlmensluno 
contractată. Totodată, am Introdus un 
elatem.operativ de urmărire și con
trol a desfășurării.relațiilor cu bene
ficiarii, care asigură respectarea dis
ciplinei contractuale in flecare peri
oadă de plan, .crearea unul climat de 
certitudine în procesul circulației 

lueător la, consu- 
Lntreagă ex-

, Frontiiî Rlugaiilor , 
â deplinlt, pe. rlnd, 
p funcții pe linia orgnnizații- 
H lor de masă și de stat, ca 
S președinte al Comitetului

\ pentru reforma agrară, pri- 
§3 . mar al comunei, secretar al 
H Comitetului sindical ’ agrî- 
: co'- - - . • , 
Pș ■ A luat parte ■ activă la 
Sți crearea șl dezvoltarea coo- 
S pern li vei agricole de. pro- 
H ducție din Scomlceștl, în car 
S drul efireltt a muncit pînă la 
H virata de 73 de ani. Intre 
S II!-'5—1080 a desfășurat o 
S laborioasă activitate pe tft- 
șM ' rim sodaL

Prin întreaga sa actîvita- 
H te, prin exemplul său șl-a 

ciștlgat stima șl prețuirea 
g cetățenilor din comuna na- 
1 talft și din 
S cinate, 
fe Stingerea 
M constituie 
j;a prieteni! șl 
Pd muncă, pentru Toți cei care 

i-au cunoscut o grea șl du
reroasă pierdere.

Funeraliile vor avea loc In ziua 
de .luni, 17 aprilie, In comuna 

Român șl în Scomlceștl, județul Olt.

Telegrama Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.

COMITETUL EXECUTIV AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Maiestății Sale
Regina MARGRETHE A II-A 

a Danemarcei
COPENHAGA

Cu ocazia zilei de naștere a. Maiestății Voastre, vă 
adresez fellcltfiri călduroase și cele mai bune urări de. 
fericire personhlă, de pace și prosperitate pentru po
porul danez.

NICOLAE CEAUSESCU

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului dc Stal 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Sfnt foarte mișcat de amabilul mesaj de condoleanțe 

pe care Excelența Voastră a binevoit să ml-1 adreseze, 
in numele dumneavoastră, al Consiliului de Stat și al 
poporului român, ca urmare a cutremurului de pămtnt 
care a’lovit atlt de crunt regiunea Fora.

In numele poporului meu și al meu personal țin.să 
vă exprim mulțumirile noastre cele mai sincere pentru 
această, dovadă de simpatie și prietenie.
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

ȘahințaJiul Iranului

Excelenței. Sale
Domnul JENS OTTO KRAG

PHm-ministru al Danemarcei
COPENHAGA

Vă rog să primiți, Excelență, felicitări cordiale și cele 
mâl bune urări, cu prilejul Zilei naționale a Dane
marcei. '

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului, dc Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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Pa adresa redacției ziarului nostru continuei să sosească numeroasa 
'ternari în care reprezentanți ai comerțului, cetățeni din toato catego
riile îți exprimă satisfacția pentru elaborarea proiectului do lege cu 
privire la activitatea do comerț. Cele mai multe din ele cuprind su
gestii ji propuneri pe care te supunem atenției organelor în drept

Din «criibarea toțsardșulai 
Constantin Samoilă. șef de ser
viciu la Direcția teritoriali de 
control și reefiie nr. 15 — Sibiu, 
reținem următoarele propuneri:

• Așa cum bs prevede în proiect, 
organizați lie corne.'■dole răspund față 
de consumatori de calitatea mărfu
rilor vindute, sarcina lor considerin- 
du-se îndeplinită nunta! după ce 6-a 
verificat comportarea produselor la 
cumpărător. Se îndrepta nu o dată 
ca unele produse Intrate în rețeaua 
comercială. in apodal cele preamba- 
tate. să prezinte anumite vicii as- rUor de larg consum. îmbunătățirea 
curwe. Evident, răspunderea ar tre
bui să l-ovină în acest caz al uni
tăților producătoare. Iată de ea 
propun ca primul alineat al artico
lului 10 să fie formulat astfel : „Or
ganizațiile comerciale șl unitățile 
producătoare răspund față de cum
părător, potrivii legii. de calitatea 
mărfurilor vtoduta".

• Se știe bine ce Importanță au In 
comerț pregătirea profesională, ri
dicarea nivelului politic șl al educa
ția! cetățenești a lucrătorilor care 
vin zilnic în contact cu un mare 
număr do cetățeni. In legătură cu 
aceasta, in proiect, la articolul 13, 
se spune că „este o datorie a lucra
tori lor din comerț". Aș prooune ’că 

■se introducă șl un alineat In care să 
se prevadă că asigurarea uerfeqtîo-. 
nării pregătirii urofcrionale a lucră
torilor din comerț. a ridicării nive
lului lor politic șl cetățenesc consti
tuia o sarcină expresă șl a conduce
rilor organizațiilor comerciale.

• Articolul SO din proiect șe ocu
pă de sarcinile organelor de control 
obștesc, care urmăresc îndeplinirea 
obligațiilor ce revin conducerilor si 
personalului organizațiilor și uni
tăților comerciale. Desigur, acest, 
articol Izvorăște din dubla calitate a. 
oamenilor munci! de producători șl 
proprietari ai avuției .naționale, In
tercut țl tn dezvoltarea, buna gos
podărire șl folosire a tuturor raw-- 
ielor materiale. Nu fee vorbește Insa/ 
,$e obligația po care o au conduce
rile unităților comerciale' de a'tra-

amănuntul cu toate sortlmenteje 
contractate șl existente în depozite.

Tov. ing. Franci so Sehlechter, 
din fiucurcrfi face următoarele 
propuneri :

• Pentru a ®e putea rwțiKle 
punctul ..b“ cita art. 13 este necesar 
ca orice produs să albă Înscris af.lt 
data fabricației, cit șl termenul da 
garanție, lucru ce llpwrte la marea 
majoritate a produselor. Ih acest 
sens, propun ca In art 15 (eventual 
corelat cu precizări de arest ggn din

u‘

de către organele do control obștesc, 
temeinicia propunerilor făcute și a 
sancțiunilor cerute, răspunzlnd. în 
fața organelor de conducere colec
tivă pentru ducerea lor la îndepli
nire".

Ca lucrător cu experiență de mal 
mulțl apj In cadrul comerțului eo- 
dallgt. scrio tov. Sandor Antal, eco
nomisi, șef serviciu adjunct la Dl- ____________ __________________ ,
recțla comercială județeană Ilarnhl- R0 vizibil pe lingă m’ofllro do vltrl-

' ta. am remarcat In mod special nA, datele tirmind să fie schimbate
preocuparea proiectului de lege pen- de cita ori se schimbă marfa.
tru diversificarea producției bunu- • în cadrul capitolului IV consi

der,că legea trebuie să prezinte mă
suri categorice pentru îmbunătățirea 
aprovizionării celor suferinzi de boli 
cronice, care au nevoie de o all-» 
mentațle do regim, sub control me
dical In acest se», propun înființa
rea unu! articol nou sau completa
rea în mod corespunzător a art. 53, 
cu următoarea formulare : „Pentru 

. categoriile de consumatori care au 
nevoie — datorită unor suferințe 
cronice, — de respectarea unor re
gimuri alimentare, se vor Tua mă
suri pentru înființarea țl dezvolta
rea unor, pensiuni. «I ' restaurante 
dietetice speciale, sau Înființarea 
unor fiecțll dietetice la penșlunlîe 
sau restaurantele mari existente, 
care sfi asigure, sub control medi
cal, pregătirea sau desfacerea unei 
alimentații de regim de calitate șl 
de o varietate corespunzătoare. De 
asemenea, se vte asigura magazine 
speciale sau sectoare specializata 
In mngarinole mari pentru vînza- 
rea produselor dietetice”.

a >,La capitolul VI, pentru a întări 
răspunderile șl sancțiunile, consider 
că trebuia iunie măsuri de sancțio
nare nu numai a celor care benefi
ciază de „foloase necuvcnlte". d șl a 
celor care oferă astfel de „Moașe", 
în acest sens trebuie completate 
art. 71. pct g șl h.

In final, coaslder că ar trebui in
dicat mal clar de către lege rolul 

, maselor de cumpărători In aplicarea 
ri respectarea legii, rrwperilv In eon- 
klatarea abateri lor. Propun să ee la <

alte legislații) să fie introdusă o for
mulă cure eă oblige comerțul, res
pectiv pe producător, de a înscrie 
atlt data de fabricație, dt și ter
menul de garanție., La mărfurile 
nelmpaclwtatc. acestea să fle exbu- ,

calității produselor șl Impulsionarea 
producției plaselor do schimb pen
tru bunuri de folosință îndelungată. 
In acest eeno consider foarte bine 
venită prevederea referitoare la co
laborarea co trebuie eă existe între 
organizațiile comerciale șl unitățile 
producătoare pentru a realiza o te
meinică cunoaștere a nevoilor de 
consum alo populației în vederea 
satisfacerii cerințelor tuturor cate
goriilor de cumpărători.

La acest capitol Insă consider 
că ajr fi necesar să fie prevăzute htaî 
clar obligațiile fiecărei pării pe li
nia studiului cererii, In sensul ca 
produsele noi. mal importante să 
nu fie lansate în producție declt 
numai după o prealabilă prospecta
re a posibilităților de valorificare 
prin comerțul cu amănuntul — con
diție esențială a creșterii vitezei de 
circulație a mărfurilor șl centru 
evitarea Imobilizării unor fonduri 
financiare însemnate. Ar fi de ase
menea necesară precizarea obiigați- 
flor șl pe linia popularizării produ
selor noi. Aslfel consider necesar, 
pe baza experienței noastre, ca uni
tățile producătoare. In special cele 
care aparțin Industriei locale, să aibă 
sarcini eporite în domeniul reclamei.

în oltă ordine de idei cred că 
ar (1 binevenită o precizare și in 

"legătură cu sarcinile și obligațiile 
Inspectoratului comercial de stat. In- ; 
sensul! ca între sarcinile r de șerv'- 
du ale inspectorilor comercial! „ măsuri pentru întărirea rolului con- , 
Re cuprinsă șl aceea de a cunoaște dicll de sugestii șl sesizări, translor-

’•

i

Am publicat în ultima 
vreme un șir de articole 
care analizau posibilită
țile cc-și așteaptă valo
rificarea pentru ca tim
pul petrecut de gospodină 
după cumpărături. In bu
cătărie sa fle diminuat 
la maximum. Continuăm 
astăzi dezbaterea începu
tă, de astă-dată căutlnd 
să răspundem ta urmă
toarea întrebare : ou s-ar 
putea ca preparatele, <M- 
mlpreparatele de care au 
nevoie gospodinele să se 
găsească chiar Ta locul de .

• muncă ? Legea care re
glementează activitatea 
cantlnelor-restaurant pre
cizează în finalul art. S , 
„In canlinele-festauront, 
sa poato organiza și des
facerea dc ssmlpreparate 
de tip «^Gospodina»”. Este 
lesne <te închipuit,pe, ar 
putea eă îndemne existen
ța unul punct „Gospodina" 
la cantina-restaurant i- 
drumul spre casă ar fi,di
rect, ffiră popasuri prin 
magazine. Iar timpul ne
cesar pregătirii mecoi 
B-ar reduce la jumătate.' 
Intr-un cuvlnt, o consi
derabilă economie de timp 
șl do efort ț

în anul ce s-a scurs, 
de la apariția acestei legi, 
au luat ființă 2-13 da 
cantlne-restaurant Unele 
dintre ele funcționează ta 
întreprinderi In care pre
domină fomolle. S-ar fi 
cuvenit deci — mal ales in 
acesta întreprinderi — să 
exista și puncte „Gospo
dina". Care este situația, 
de fapt ? Ito ’ Incapuiui 
anului, in tor»tfi țara exis
tau doar 10 asemenea 
eactll : trai în județul 
Argeș (C.I.L. Pitești, În
treprinderea textilă șl 
cantina teatrului), două 
in Județul Bacău flJLI.C.- 
Bacău și grupul Bprzeșli), 
trei în județul Bihor 
(Consiliul popular'al mu
nicipiului Oradea. U.J.C.C. 
Oradea șl Consiliul popu
lar Salonta), doua ta 
București — ta abator 
Si: la I.D.E.B. Lc-run 
înșirat pa toata pentru 
a demonstra, ta pri
mul rind, că numai Jn 
trei județe șl ta CanllalS, 
factorii responsabili au 
avut o asemenea Iniția
tivă șt in al doilea rlnd 
că doar una, col mult două 
din secțiile „Gospodina” 
amintite w află ta Între
prinderile unde 11 ie sim
te mal mult nevoia, adică 
In Industria ușoară. Poate, 
ne-am gîndit, activitatea 
unor asemenea, secții este 
condiționată de Învingerea 
unor greutăți materiale. 
Dar se pare că greutățile 
sini de altă natură,

— Fond de mar® este 
suticlenl. aprovizionarea; 
cu cele necesare cantlne- 
lor-restaurant fărindu-ae 
cu prioritate, spații in bu-

cătărll de asemenea, bu
cătari pricepuțl dat 
Ceea ce I Iptoște în pre
zent cnntlnolor-restau- 
rant, , este de. părere 
șeful serviciului cantîne- 
restaurant ol T.A.P.L.- 
București, slut ogregatele 
frigorifice, absolut nece
sare conservării și expu- 
r'::2 ’r J-' 7—
feclă Igienă a preparate
lor șl semlpreparatelor.

— Se produc in țară 
asemenea agregate ? a - ] 

— Da șl glnt Ieftine. , 
Existența secțiilor ,.Gos-

nă prefacere : ®e montea-
- ză patru Unii noi,de auto
servire șt-o dată cu aces
tea, șl cele trei utilaje 

-™.., , __ ________ .frigorifice,- dintre . căre
tovarășul Gavrll. Albilor, una ește destinată secției 

sK^rTflin^ultil MSTiSilVA». ^GO-SjJ'OClLlWl1^. '
” — Ne străduim ca ac
tivitatea acestei secții «ă 
debuteze bine, ne epune 
bucătarul, șef Victor Ca- 
tană. Am șl Întocmit o 
listă de minimum 14 se- 
mlpreparate pe care in
tenționăm că le oferim : ccMu»h- ,
șnițel umplut cu orez șl — De eo credeți ? V-ai
ciuperci, pulpă de vacă Informat salariatele' c 
umptată cu nuci, ' pir- ----- >-

rierll In condiții de per-

- ■ B
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© La un an de la apariția legii — doar 
10 secții „Gospodina" în 245 de cantine! 
© „Nu au căutare" !, se afirma. Miile 
de femei salariate au aceeași părere, 
stimați bărbați din conducerea între

prinderilor ?
■ . i

F

podlna", trebuie spus 
limpede acest lucru, nu 
depinde declt de condu
cerea Întreprinderilor, de 
comitetele sindicale, obli
gate, șl unele șl altele 
prin lege, să «e intereseze 
de satisfacerea cerințelor 
satarlațllor. Afirmația de 
mai sus este Interi® și 
de propriile noastre con
statari. de declarațiile’ 
factorilor competent cu 
care am stat de vorbă.

La Fabrica de confecții 
și tricotaje-București, lo
cul de muncă al multor 

'mil de femei, conducerea 
administrativă, comitetul 
sindical cunosc grijile și 
greutățile de mame și 
gospodine ale salariatelor ‘ 
șl dovedesc, prin fapte', . comoditatea și lipsa de 

’ ji__ _ _ri .» nrmtm r»srHFs?»’!

Jcale, diferite semiprepa- 
rate din pește, din pasăre, 
de patiserie, o ganta !n- 

"treagă de salate. Cred că 
vom izbuti, In felul a- 
cAtrta, să le ajutam po 
gospodinele din fabrică 
să’ realizeze importante 
economii de timp,'fără ca 
masa familiei să fie lip
sita de mlncăruri gustoase 
și variate, fintato ln bu
cătăria proprie.

Responsabilul 
cantino, Dumitru 
osie convins că 
„Gospodina" va
numai utilă salariatelor, 
ci și rentabila. Indirect, 
această afirmație este un 
răspuns la adresa acelora 

’ care, vrlnd să-și ascundă

acestei 
Barbu, 
secția 

fi nu

că doresc să la ajute. în 
momentul de față, •cantl- 
na-rustaurant este In pii-
i •

Interesa pentru astfel de 
secții, susțin că ele 
merg”.

CantlM-restaurant de la 1
Filatura romanească de T

........ . f
I
1
I
I
I
I Oficiul poștal Malnaș Băi pre

dase la vagonul poștal nr.
631 un colet in care se afla 

" nsrtZ I Blima de 51S®* tei. La numai 
tn râ- I cîteva minute după aceasta 
ln * ■ I insă. în halta Arcuș. Gheorgha

| Vlad din comuna Periș (Ilfov)

n. in nun.I floruit,I nllor e'
8 că s-g. 
I; număra

gonulul 
nărlndii

I
I
I
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

bumbac, dispune de o sală 
de mero spațlpatsă. de o 
bucătărie bine dotată, de 

”. un maistru bucȘtar cu 
. experiență.

— Do ce nu ați înfiin
țat <șl o secție ‘ „Gospo
dina", 11 întrebăm' pe ya- 
slle Farcău. președintele 
comitetului cantinei.

' — Nu cred că nr fi ne
cesară,-

— De eo t-au
______ ____ _ . ~ căg 
nu au nevoie de'o ase-, 
rn-enea' 'secție ?

— N-ă cerut părerea 
nimănui — Intervin In 
discuție două dintre «a- 
larlatelo care lucrează in 
același birou cu preșe
dintele comitetului can
tinei. O secție „Gospodl- 

' na" ar fp chiar foarte ne- 
ce^ară : sinlem > / 
două rhîl de țeraei In 
brică. ’

„Nil avem fonduri”, a- 
Ermă conducerile unor. Eirnitt corrauGcruo uiwa 
întreprinderi, lncercîntl să 
„închidă problema" prln- 
ts-un argument' „taro". 
„Inexact. Nu există cen
trală Industrială eau În
treprindere care să nu 
dispună, din fonduri ne- 
cenirallzate, obținute .din 
benefîcUle peste plan, da 
gumele (altminteri neîn- 
semnate) necesare achizi
ționării unor,vltrine fri- 

varășui Ernest Kapel. șe
ful serviciului do resort 

"din M.LU. Interlocutorul 
adaugă că în urma unei 
adrese , primite de la 
M.C.I.. care semnata toc
mai carențe de acest fel, 
s-a trimis o circulară -In 
toate centralele și Între
prinderile industriei ușpa- • 
re. prin care s-a dat in
dicația clară st se a- 
loce fonduri dotării can- 
tlnclor-restaurant cu cele 
necesare. Rezultatul prac
tic al acestei circulare nu 
6e cunoaște încă deși ar 
cam fi foșt timpul. &e 
impune o‘ reevaluare a 
contribuției pe care, con
form legii, trebuie să o 
albă centralele Industria
le, intreprinderUe. ta 
buna organizare a canti- ' 
nelOT-rcstauraht. a obli
gațiilor acestora față de 
aalarlațl (In cazul de față 
salariate). Comitetele Ju
dețene ale sindicatelor, 
direcțiile de resort ale 
consiliilor populare tre
buie să acționeze șl ele 
cu mal multă fermitate șl 
eficiență șl, împreună cu 
conducerile întreprinde
rilor, ga găsească soluți
ile potrivite fiecărui caz 
în parte, pentru ca sec
țiile „Gospodina" să fie 
prezente ki-cit mai multe 
Întreprinderi.

Rddlca ȘERBAN

gorÎHcc*. ne declară to-

Telegramă
,1

se prezenta la .Însoțitorul vago
nului cu o telegramă prin care, 
in numele oficiului poștal men-. 1 

, solicita..-restituirea ba- I 
abia .expediau, sub cuvlnt , 

că s-ar fi făcut o greșeală lă I 
numărarea lor ! însoțitorul va- i 
„__ 2J a reținut telegrama șl.-
părindu-l-șe suspectă, a remls-o. | 

| organelor,de resort. La primele 
cercetări, Gh. V. a declarat că I 
prin aceasta „stratagemă” ur- | 
mărea să scape de niște „în
curcături financiare". în curind 
se va convinge Insă că. proco- 
dind astfel, a'Intrat In Încurcă
turi șl mal mari.

Răzbunarea 
lui „Mercur"

Primim un telefon la redacție. 
„Acum clteca zUe — ne relatea
ză Maria Chirculescu, din str. 
Liota RefrreanU, nr. 12, bloc A3, 
tcara 111. etaj, II, ap. 31 — am 
făcut o comandă la „Mercur", 
în valoare de 183 let La achi
tarea comisionului am constatai 
efl, pe lingă mărfurile solicitate 
do mine, casa de comenzi a mai 
adăugat dtecd de la «inc. Bine
înțeles, pe acestea am refuzat să 
le plătesc. Spre surprinderea 
mea, comisionarii țl-au luat 
toate mărfurile șl„. au plecat. 
Am sunat din nou la „Mercur* 
.(tel. 14 09 75). ' dar ml s-a spui 
cd, de acum încolo, mie nu mi 
se va mal primi, nici o coman
dă. Cretind cd.slnl supdrafi nu
mai pe mine, am încercat să-mi 
fac cumpărăturile necesare prin 
Intermediul mamei, dar la 5 ml-

organele de control obștesc. In a- 
cesl sens. consider că articolul OT

?' ij

BACĂU

1

BECUL’■i

AM PRIMIT SGRIȘOWREAW;!
. - ,A< > . _ ■ -   . -'    .. •  ‘ A  ■

întrebat ..din curiozitate ps deschisă. .Farmacista dcă 
un meșter și ml-a zis că ba face Inventare, ba este 
dacă dau două ocale de (ui- 'trimisă ta niște cursuri spe-

... ________ ___ ______________ .fi^t.Cupțlttaă ®l aceea de'a cunoaște.
duce In viață propunerile făcute de fondul de marfă (contractat de că- mînd-o In „condică de reclamatil.
organele de control obștesc. In a- tre organizațiile comerciale (Un raza «■> «Wnima a™
cest sens, cojtrider că articolul P8 lor de activitate). Blocurile «ixtetente
ar trebui' să fie completat cu umiă- In depozitele cu ridicata șji.m.d.
torul alineat: „Conducerea unității Prevederea ar contribui la ridicarea
comerciale controlate are obligația eficienței aeUvitfițl! de control nri-
«ă analizeze dofldcnțele constatate vind aprovlrioruirea unităților cu

migoslM îl abateri de la teșea co
merțului interior", ®ă ®e prevadă o- 
bUgațin efectuării unul control ®5u- 

. tfimlnal a acesteia, nu numai de .
către responsabilul unității, <■! side 
Inspectorii comerciali si de alte or
ganisme cu atribuții de control

De clima zile, pe principalele ar
tere ale Capitalei și-a făcut apa
rii la prima promoție a arrcntclor 
de circulație. Șl. din primele el 
rapoarte de serviciu, se pare că 
a pășii cu dreptul pe drumul mi

siunii încredințate 
Foto : ăl. Andreesru

ȚESĂTURI

mite dupd acearfa ni s-a comu- ■ 
nlcat că... s-a anulat comandaT I

Formăm șl noi numărul I 
„Mercurului" țl, «oHcltlnd o co- 1 
mandă, începem să dăm adresa I 
de mal sus. Dar abia spunem I 
numele și strada și operatoarea ‘ 
nr. 5 — după ce ne întreabă : ■ 
„blocul A3, scara 111, el. II, ap. I 
31 ?“ — ne spune categoric : | 
„Dumneavoastră nb vă primim 
nici o comandă .”. Așadar, cu I 
„Mercur" nu-i de glumă : ori I 
cumperi ce vrea el ori... nimic ! ’ 
Cine-l ajută' să înțeleagă că I 
rostul lui este nu să comande. I 
ci să onoreze orice comandă ?• I‘ ....... ,

Un ocol
cu foc

' W

II ” , 
trecute.

parate, eemîpreparatq 
și produse da bucătă- 
He. Printre acestea &o 
afift bufetul „Doinita" 
din, cartierul Cornișa. 
Bistriței, restaurantul 
,Aviatorilor" din car
tierul Letca (Bacău), 
restaurantul „Gospo
dina" din orașul Bu- 
hujl ți altoie.

Pentru a asigura oa
menilor muncii din 
cele două orașe prepa
rate culinare de cali
tate superioară, in &or- 
tlmenlo variate și la 
prețuri accesibile, u- 
nltațlle aparțlplnd 
T.A.P.L. Bacău des
fac un mare nu
măr de produse pro
prii. De ln 4-*5 la sulă 
cil reprezenta, în anul 

, trecut, producția pro
pria ln totalul desface
rilor urtcsr unități, s-a 
ajuns artăzl la 70 și 
chiar IOT ia suta. în 
felul acesta, 10 unități 

’ din ‘ orașul Bacău au 
devenit pur culinare. 
Mergind pe linia diver
sificării unităților sl 
extinderea rețelei de 
alimentație publică, 

_____ _ __....................T.A.P.L. Bacău a or- 
meute culinare variate, . gnnlzat in ultima vre- 

______________ me noi restaurante cu 
autoservire, ponslunî, 
unități lncto-ycgetarfe- 
ne, canline-restanremL

Mergind in Inflmpi- 
narea cerințeior expri- ■ 
mate de consumatori, 
unitățile T.A'.P.L. stă
ruie continuu in yedo- 
rea Imbunățăflril nive
lului de servire, pen
tru crearea unei am
bianțe cit mai plăcute 
ln Interioarele acestor > 
unități. în conformita
te cu„ prevederile nou
lui proiect de lege, au 
fost luate măsuri efi
ciente pentru Întreți
nerea in condiții de 
perfectă curățenie a 

fete șl restaurante din Bălllor de consumație, 
noile cartiere / ale Ba- a bucătăriilor șl ce- 
căulul și din orașul lorlnlte anexe, exer- 
Buhușl, care plnă acum — •-

șl Ugări, au fost trans
formate in unități cu
linare care ptin la dls- 

. poziția gospodinelor un 
«wîlment Bogat de pre-

în ultimul timp, 
rețeaua unităților 
T.A.P.L. Bacău a cu
noscut o continuă 
dezvoltare și moder
nizare. Intr-un sin
gur an. au fost date 
în ■ folosință 8 restau
rante șl bufete noi, iar 
alta 13 unități au fost 
modernizate. Toate a- 
cestea- au contribuit 
imr-o măsură însem
nată ta Îmbunătățirea 
servirii cetățanllor, ca 
șl la sporirea gradului 
de urbanizare, a ora
șelor Bacău șl' Buhușl, 
pe raza cărora Iți 
desfășoară activitatea 
T.A.P.L. Bacău. Noile 
restaurante din parcu- 
r:!e „Libertății", „Tran
dafirilor", „Popar-il 
GherăeșU" și „Buhu- 
șeancn", precum șl cele 
dud nd unități profi
late pe produse lacto- 
vegetariene atrag In 
flecare zi un mare nu
măr de consumatori. 
O preocupare perm a - 

. mentă pentru conduce
rea T.A.P.L. constă In 
asigurarea șl punerea 
Ia dlupozlțla consuma- 
torilor a unor rertl-

de bună calitate, în 
condiții optim o de 
igienă. In ultima vre
me, bunăoară, au foit 
realizata 82 de Eorli- 
menta culinare txadi- 

’ țlonale.
— Noul proiect de 

lege cu privire ta acti- 
■ vltatea de comerț Inte-

rior pune In fața noas
tră sarcini deosebita 
privind aprovizionarea 
populației— ne spune 
tovarășul Emlllan Ru
sa. directorul T.A.P.L.

s, Bacău. De aceea, am 
șl luat măsuri să tre- 
cefa Ia aplicarea' in 
practică a acestor pre
vederi. O seamă de bu- s

DOUĂ OCALE 
DE ȚUICĂ 

ȘI-ȚI „RĂSUCESC

Ba mai mulțl ard de , 
< zile, stofele pentru pnl- 
! toane, costume bărbfi- 
t teșii, șacouri, rochița 
| realizate la fabrica 
i . „Proletarur din Bn- 
’ cău so bucură'de apre- 
ț cier! elogioase din par- 
r tea beneficiarilor din 
' țară și do peste hotare.

La ora actuală, fabrică 
băcăuană oferă comer
țului nu mai puțin de 
23 sortimente de stofe, 
In pesta 2®) de demne 
și culori. Multa din 
acestea constituie nou
tăți. Este vorba do șto-j 
fele pentru costuma de 
femei șl bărbați, ca șl 
de țesăturile pentru ro
chii din fibre poUestn-, 
rice în amestec cu fi
bre naturale. Inginerul 
Vasilo Dlejtiscă, direc
torul fabricii, ne-a 
vorbit despre preocu
parea creatorilor do la 
serviciul .tehnic pentru 
realizarea do no! sorti
mente de stolo pentru

, costume, rochițe, psr- 
desie, adecvate sezonu
lui da primăvară si 
vară, conform cerințe
lor pieței.

Paralel cu realizarea 
{«valurilor pentru cos
tume și paltoane, la 
întreprinderea băcăua
nă a început fabricarea 
unor noi sortimente de 
slofe pentru costume 
de protecție, mobilă șl 
uniforme școlare. Noua 
țesătură pontau coslu- 
me de protecție, -de 
pildă, ura o rezisten
ță mult mal mare la 
acțiunea' acizilor declt
stofele realizate piuă 
acum. Ea Ișl va găsi o , 
largă utilizare îndeo
sebi tn Întreprinderile 
Industriei chimice. Sto
fa de mobilă — nou
tate șl ea pentru tex- 
tUiștil băcăuani — se 
realizează în 5 desene 
5>i un mare număr de 
culori.

■ Lucrind cu rodnicie, 
colectivul de muncă nl 
fabrldl „Proletarul" 
din Bacău a livrat in 
perioada care .a trecut 
de la începutul anului 
șl plnă acum, peste 
prevederile pianului, 
10 000 mp țesături de 
bură calitate. Acest 
spor de producție se 
datorează organizării 
mal bune a locurilor 
de muncă, utilizării 
mnl eficiente a mașini
lor și utilajelor, gene
ralizării schimbului II 
șl extinderii schimbului 
III In toato secțiile șl 
atelierele fabricii. De 
remarcat' faptul că. In 
tot cursul anului tre
cut ș) In perioada care 
a trecut do la începu
tul acestui an, texti- 
Ilștil băcăuani nu s-j 
primit nld o reclama- 4 
jie privind calitatea J 
produselor livrate. 
Este un «artifirat al 
hilrnlcci cotecâlvulțd 
băcăuan.

1

dacă dau două ocale de (ui- 'trimisă ta niște cursuri «pe-
Un cetățean clin satul că răsucește becul șl , spre cinic. Farmacia cea inai a-

Clrceni-MehedlnU, a cărui gospodăria mea. N-am dat , proptată este la 13 km.
semnătură este indesclfra- 
bllă, susține că la. între
prinderea de rețele' electrice 
Craiova există niște 
teri suciți.

— Da unde ați 
asta ?

— întreprinderea 
ne-a electrificat saiul.

Și de ce sint suciți ?

meș-

dedus

asta

într-una din zilele ______
Bombai Emerlc conducea auto- 
furgonul 21-MM-4BS, proprieta
tea Întreprinderii de transpor
turi auto Maramureș, Încărcat 
cu 12 vad. care urmau să fie 
dusa la Constanța. Nu se știe 
prin ce Împrejurări șoferul!! a 
părăsit șoseaua principală Bala 
Mare—București, fădrid un ocol 
pe alta mai puțin, accesibilă, ta 
o curbă, autofufgonul s-a răs
turnat și a luat foc. Au ars ca- ' 
bina șl roțile din față, au suferit 
arsuri grave însoțitorul . loan 
Mureșan și mei . puțin grave 
șoferul. Tot din cauza focului. 
«1 vad au fost sacrificate. Orga
nele do resort efectuează cerce
tările necesare. Deocamdată, șo
ferul susține că de vină ar fi 
vacile, care la, curba respectivă 
fi-nu mișcat In mașină șl au pro
vocat un balans prea mare. Așa 
să fle oare ?

A greșit 
intrarea

Vrind si se întoarcă acasă,- tn 
comuna Moara VUsiei (Ilfov), 
Mihtsl Nicolae s-a îndreptat spre 
Gara de Nord, pentru a lua tre
nul. După mai multe popasuri 
prin diverse bufele, ajuns la 
pard, a ținut .mortU si intre pe 
ura pe care scria jeșlre”. Paz
nicul Victor Ccaușu .l-a atra» 
atenția cd ușa dc intrare e doar 
la doi paji de aceasta. Lui M.N. 
alif i-a trebuit liwd. Plin de 
chef, cum era, a început si pro- 
ferese tot felul de Insulta sl 
ex-prerii necupiincioase. Refinut 
cu ajutorul citorva persoana, a 
fost deferit organelor de miliție 
Și, în fraza Decretului 153. a fost 
condamna! Ia (ret luni Închisoa
re. „Ieșirea" necugetată l-a adus, 
cum se cede, într-o situație™ 
fără itfire. r, ■

CINE DESCARCĂ AZI 
0 ȚIGLĂ, 

MÎINEVA DESCĂRCA 
UN GESTIONAR...

Uridița 
trăgea la... 
ghinion |

Pasionat pescar. Valerfu Inel- ■, 
caș, din Reșița (BtL Republicii, 
bloc 7, ap. 33), tși dorea de 
multă vreme o captură 'cu care 
să se poală făli. Se vede însă că I 
norocul 11 ocolea, așa că V.l. s-a 
hotărît să-1™ forțeze. în acest I 
scop- s-a așezat cu undița in • 
mină pe marginea bazinului res
taurantului din incinta ștrandu
lui din'localitate șl, dt al zice 
pește, a șl prins un crap de a pro- I 
xlmatlv 0 kg. dintre cel rezervat! 
pentru consumul In local. Gh!- I 
nlonul nu l-a ocolit Insă nld A- i 
astă-datfi. IvLndu-se In persoana 
președintelui A.J.V.P.S. Caraș- | 
Severin, care l-a surprins ta- . 
preună - câi._ crapul delict. Ast
fel. pescarul a rămas fără pește șl. ----- 
St

mărfurilor Deva. Destina
ția ? Fabrica do conserve 
Fetești. în 27 marile, aulo- 

'.camlotiul a ajuns la Fe
tești. Aici, directorul între
prinderii a scris jie foaia de 
transport 8 >130 645 : „Marfă 
neroniandată". Autocamio
nul s-a întors la București, 
6-a luat din nou legătura 
cu Deva și Deva a mai tri
mis o dotă autocamionul la 
Fetești. Nld de data aceas
ta n-a fost descărcat A ve
nit din nou la Bucu
roșii. S-au încrucișat te- 
I___ 1. convorbiri telefo
nice „fulger” șl, In s'ir- 
șlt, autocamionul a fost 
trimis pentru descărcare la 
IJECOOP nrov. A aler
gat și la acest IJECOOP, 
dar tn ziua de 1 aprilie 6-a 
Întors din nou încărcat S-a 
dus 
din 
cat 
nul
mal <wte și Mlăzî încărcat.

De unde deducem că șl 
autocamioanele de 8 tone 
se pot. molipsi de rila asta 
birocratică.-

Stefan D. Paraschivu, din 
comuna Ionești-Gorj, a in
trat în magazinul acestei 
comune și a cerut un kg 
da zahăr șl lji litru spirt 
rafinat.

— Si vl Ie-a servit pe 
■mlndouă In aceeași pungă?

-r Nu m-a servit deloc, 
pentru că tocmai atunci so
siseră două autocamioane 
încărcate cu țiglă. Ml-a zta 
că nu-mi dă nld una, nici 
alta pînă nu descarc țigla 
din mașină. I-am arătat bu
letinul că am trecut do 70 
de ani șl că doctorii ml-au 
recomandat să nu fac efor
turi fizice. Gestionarul a țl- 
nut-o pe-a iul : să-i descarc 
țigin. Am plecat acasă și 
fără zahăr, șl fără spirt ra
finat. Nu puteți să vă ocu
pați șl dumneavoastră de 
descărcarea țlgle.1 ?

Nu. Pentru că pe ferim 
de proverbul ăia cu oul : 
rine descarcă ozi o țiglă, 
mi Ine va descărca un ges
tionar.

gospodăria mea. N-am dat propiatfl este la 13 km.
■. . j._ _ Tovarășe Mlrcea, pe

dumneata care al motore
tă închiderea farmaciei nu 
te afectează prea mult In- 
calți tenlșil, te urci, bagi 
in viteză ț!._

— Eu am aduș In discu
ție și motoreta din aite 
motive.

— Care T
— Motoreta mea e 

„Mobra"-50, fabricată 
Zămegtl, șl vă asigur că 
eatc excepțional de bine lu
crată. Are toate calitățile. îi 
MIritam pe fabricanți, dar 
nenorocirea mare a noMtrB, 
a ăstora care’ie avem, aste 
că nu găsim piese .de _ ...
schimb. Da pildă, nu găsim CAPRELE AU RllE... 
segment!, drept pentru care
slnlem forțați să facem di- Autocamionul de 8 tone 
ferite modificări. Și nu nu- cu numărul de circulație
mai Mgmenjll lipsesc de pe 21-B-4 221 a fost încărcat
ptaflL_ ln ziua de 28 martie

— Șl ce-a ți dori dumnea- ambalaj de către stația 
voastră mal „fierbinte" : să colectare șl expediere

țuica ?i becul din fața ca
nei melc Ișl face datoria așa 

j cum trebuie.
Stimate Indescifrabil, am 

Intervenit la I.R.E.-U1 cu 
pricina șl dumnealor au 
cercetat Șl ne-au- comuni
cat că aveți dreptate. Ni s-a

Gh. BALTA 
corespondentul

Bunuri, care ptaă «uu.îi dtlndu-se in acest 
vindeau doar băuturi scop un control per- 

^manent» sUte.ma.QC.

cat că aveți dreptate. Ni s-a 
„ ! promis că-i „uesrăsucește"
1 pe maiștrii respectivi șl că 

I toate becurile vor lumina 
uilta.

A naibii e țuica asta. Su
cește nu numai mințile oa
menilor, d chiar șl becu
rile...

Au Îngropat etllpll cu becul 
In Job ?

— Niște becuri care tre
buiau eh lumineze ulița sa
tului au fost montate 
de-a-ndoasalea.. Luminează 
curțile cetățenilor. L-am

Șl UNA, Șl ALTA,
DAR MAI MULT ALTA

\ - i f
Mecanicul de locomotivă 

Mircea I. Lucescu, din co
muna Borca-Neamț, ne .in
formează efl are motoretă 
și că farmacia din comună 
aste mal mult închisă decit

o
la

• fi® farmacia deschisă mc-V 1 
reu ? Ori eă se găsească le!rarl-

,p!e»a de ecblmb pentru 
„Mobra" 7

— Ș! una, și alta.
— Nu cereți prea mult 7

NU NUMAI

cu 
de
a

Încă o dală și a fost 
nou trimis acasă lncăr-

Și dacă autocamjo- 
nu a fost descărcat,

la _____ ___ ...
pentru o perioadă de vreme, 
fără permisul de pescar.

Nlcnța TANASE

.Rubricd rodaciotâ de «
Dumitru T1RCOB 
Gheorghe DAVID 
ji corespondenții „Scînlaîi"
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VASLUI
S’

„Tn aceste zile — na Apune tovară- 
t șui Gheorghe Mânu, dlrbctoc. general 

ol direcție! agricole județene Vaslui, 
toate torțele au fost contentrate In 
direcția Insămlnțărll In" limita timpu
lui optim a celor 8S 400 ta planlficaie 
a se cultiva cu porumb In cooperati
vele agricole de prpducțle. De fllm- 

V'băta trecută, ln toate zonele din județ 
temperatura solului la adinclmoa de 
10 cm a depășit 10-grade, fapt te a 
permis ca pretutindeni sil se Incea- 

. pă semănatul porumbului". Da altfel, 
situația operativă Juntă }o! diml- 

, neață la direcția agricolă consemna 
începerea efectivă a InsămlnțărU. po
rumbului 'in flecare cooperativă agri
colă de producție, reallzindu-eo plnfl 
la acea dată aproape 32 (MM) de ta.

Anallzlnd modul rfe organizare a 
Campaniei de imămlnțîirc a‘ porum
bului. biroul comitetului județean-de 
partid a Indicat șl a luat măsurile 
nebe^arc ca In flecare unitate’agri
colă această lucrare eă-se încheie ln 
Intervalul- a ..10—13 -zll-e- "maximum. 
Pentru aceasta, s-.a prevăzut co pa 
mfeura încheieri! semănatului'In uni
tățile din sudul județului, de aici să 
se deplaseze circa IOT de tractoare cu 
retnănă tocile și utilajele de pregălțre 
a terenului In ajutorul unltățllos agri
cole din zona collnară Negrețjli-Bă- 
ceștl sf Dragomireștl-Rădenl. Forța 
mecanică .de.-.care dispun cooperati
vele agricole de producție din județ 
— viteza zilnică de- lucru planificată ' 
fllnd.de 8 200 ha — permite încheie
rea temănatuliil ln perioada1 oollmă 
stabilită. Dar ■ folosirea .cu maximum 
de intensitate a bazei mecanice exis
tente es-te.condiționată de temeinica 
organizare a mu'ndl In flecare uni
tate agricolă.

Slntem la cooperativa agricolă din 
Roșlești — o unitate mure, cu a- 
proape 4 OM ta .teren arabii, care ,va 
Insămlnța annl ncesta cu porumb 1 330 
ta. împreună cu secretarul comitetu
lui comunal de partid, tov. Constantin 

'Grădinaru..străbatem citcva din tar
lalele «Jtuate no, torarele ?l versa nț îi 
unor dealuri. în punctul num!t,'vSi)b (• 
e^psta gflrila,\5'tractoaresQi ^lrejJri pu 8 
pregătit terenul pentru, plantatul, car- ? 
tofîlor șl o so’.ă pentrji Insarhlhțarah S 
porumbului. Pămintu] este încă rea
văn. nu a anucat sil se ,zvlnte "la su
prafață, dnd In urma dlscbrllor au și 
Intrai mașinile de plpntat cartofi șl

eamănătorlle SPG'8 pentru lnsămln- 
țarea porumbului.',,La noi — no spu
nea tovarășul Grădinaru — pregătitul 
terenului și IiwămințatuJ ®e deAfa- 
goară In flux nelnlrerupl pentru a nu 
pierde umiditatea din «ol“.

La brigada Gura Idricl, pe o coag- 
& de deal, trei semănători înaintea

ză leriî.. In formație. De departe al 
Impresia că stau Intr-un echilibru In
stabil. gata să ife prâvale. Discutăm 
nici cu tractoriști! Gtaorghe Călimac, 
Gheorgho Stefănache șl Ion Poștu- 
lacho," „Totul merge strună, ne spune 
primul Cu o rezervă. Nu înțelegem 
de ce p!nă acum munca noastră, a 
mccanlralorîlor — șl secția care de- 
eervește cooperativa are 43 de meca
nizator] : nu a fost organizată încă 
In acord global, Conducerea coopera
tivei amină acest lucra de pe o zi po 
alta. Or. această treabă trebuia' făcu^ 
tă aeum.ilo semănat. Plecăm din a- 
ccasfă unitate cu o Impresie de bună 
organizare a muncii., dar șl cu ideea 
că. oriclt de aetomeraie ar 0 lucră
rile, consiliul de conducere nu tre
buie fi,fl neglijeze celelalte actlvhăîl 
dintre care, de primă Importanță este' 
organizarea echipelor complexe tor^l 
mate din cooperatori șl mecanizatori, 
cu aplicarea retribuției ln acord 
global șl la mecanizatori”..

Pc tina din tarlalele cooperativei 
agricole din Albești, situată lingă țo- 
KM. se Insămințn porumbul. Pregăti
rea neeorespunzfltoare a terenului — 
denivelări, bulgări mari —. și rlrxlu- 
rlle șerpuitoare de porumb pe care 
le lăsa semănătoarea ne .fac ®ă cer
cetăm ordinul de lucru pentru semă
nat al tractoristului Ion Spanaehe. 
Iotă ce conține : se vor semăna In 
rinduri drepte la ndlncSmea do 3—8 
cm. cu 7—0 boabe la metru liniar, 
adică cu o densitate devpeste JOO (MM) 
boabe.la hectar. Evident, acești LndicJ 
tehnologici pentru semănatul porum
bului. care au fost datl de inginerii! 
■șef a] cooperativei, 
slnt toUd contraindicați

mal ales, cu starea de umiditate

i?
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flecare loc, obținerea unor lucrări de 
cea mal buna calitate.

■ în ziua efectuării raidului, deși 
timpul era admirabil pentru;lucru.-nu. 
peste "tot n fost folosit pentru Lntă- 
mlnțatul porumbului. Dnul din mo
tive l-am aflat U ferma Munteni n 
I.A.S. VarijuT.. Ln sediu] fermei, două 

.j.vmănătorl SPG 0,, stăteau pe butuci. 
De ce.hu sînt 4n cimp. aceste semă
nători 7 „Noi nu am început încă se
mănatul porumbului., ne răspunde 
Gheorghe Chtțcă. economistul fer
mei. Abia Ieri nc-n' sosit de la cen
trul din Vaslui ordinul de începere a 
semănatului, că s-a realizat tompera- 

r tura optimă din sor JncredlblJ șl. 
totuși, adevărat;! Cineva ‘do Io oraș, 
dtntr-up ■ birou, stabilește pentru te
renuri .afla te, la zeci de kilometri, 
temperatura din sol șl dă ordin d» în
cepere a semă.ruituluț''.Speclall&Uor, 
șefilor ferme.lor care răspund nemij
locit do realizarea producției J ce Io 
mal rârnlnc de făcut î ■ Este necesar 
ca aceștia să albă mal multă auto
nomie de producție, să manifeste ini
țiativă șl. In funcție de condllllle con
crete din fermă, să înceapă somăna- 
tul si la celelalte culturi.

Aurel PAPADIUC
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PinO la 15 aprilie In județul Mehedinți s-au 
Insămlnțn! cu porumb ffiDOTO hectare, adică 
circa M- la sută din suprafața prevăzută. 
Săotamlnn care Începe, apreciază special!sili.- 
este o săp'.ămină holâritoare pentru Încheierea 
semănatului porumbului pe întreaga .«upraTătă 
planificată. ' Sd .lucrează cu perie 1 Stfe 
țractoare. grape cu dtac. ,370 semă
nători. ,23 eomhinaibai-e. ajilaurlidu-șe o 
viteză de lucru de aproximativ 3 (MM) hectare 
zilnic. Remarcabil 'ni se oare Insă friptul că 
ritmul ncesta alert cate realizat ln majorita
tea unităților agricole !n condițiile asigurării 
unul nlve] calitativ superior enîtor precedent!. 
: Rezultatele bune'de oină acum — ne spune 
Ing. Constantin fiiiluglu. director general ui 
direcției agricole județene — se .datOroac ex
tinderii acordului global'Ui cultura porumbu
lui. bunel organizări a muncii, participării efi
ciente a specialiștilor direcției generale a agri
culturi! la rezolvarea operativă a numeroare- 
lor probleme 'ridicate’în campania de'însă- 
mlntări. Tn fiecare consiliu Intererwerattai am 
repartizat pentru această perioadă un sbecla- 
ltait care rărnlnj» permanent pe teren. Con
trolul actlvltfltll acestora este asigurat de di
rectorii adjuncll de la direcția generală a’agri- 
culturi! județului. 1
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Aurel Hrinch. 
. ........  _',l cu nivelul 
călltollv de pregătire a terenului și, 
mal ales, cu starea de umiditate a 
solului. Lucrări necoreapunzătoare 
din punct de vederă calitativ am In- 
tJInlt jl ln nil® unități, ța Muntenii 
de Sus. CosteșH. Grecaști ețc.. ceea cu 
duce la concluzia că InteMÎflcnrea 
ritmului de semănat al pornoitmlu),. . 
hu rirebule să: se facă in detrimentul 
csilltătll lucrărilor. Dimpotrivă, spe- 

„|| _________ _ ___ __  .? ciallștli din unități trebuie să fie pre-
irafață. 'când in urma dlaclirllor-au șl zențl In cimp permanent, pentru a In- 

---- —<„« .,] (inima după condițiile concrcto din

"„>7
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LA COMBINATUL SIDERURGIC GALAȚI tete-

Preocupări t?3s

pentru diversificarea

producției
Prin cajole lamlho- de umbullșare din oie

rului de benzi la rece 
de la Combinatul side- blnat. Astfel, am 
rurglc din Galati a 
■trecut recent tona do 
produs finit numărul 
2OT (MM). De remarcat 
că produsele nu fost 
realizate la toată sama 
de tlpodimenslunj pro
iectate : cu, grosimi do, 
In 0.3 In 3 mm sl lă
țimi do în 80 la 1 5W) 
mm.

Referihdu-wj In pred- 7, 
euoarea pentru diver
sificarea producției, 
tovarășul Ion Aurel 
Moldovan, inginer șef 
al sectorului laminoa
re de ,1a Combinatul

lurile produse In coni- 
.. ir în

ceput producerea ben
zilor Injuste sl late 
din oțeluri cu carac
teristici mecanice dife
rențiate. necesare pro
duselor de ștan’are, 
matrițare. precum șl 
producerii țevilor "su
date. cit sl o nrofilelor 
îndoite. Se află In cura 
de asimilare o serie 

. asi
milare caro so face cu 
concursul mal mul
tor întreprinderi din 
țară.

Diversificarea pro
ducției laminorului deic. ue .1» mmuuiiishu. «...

siderurgic din Galați. bon2,1 !n rM0 a °rerlt' 
ne-aispus : totodată, o urle Iarna

_ tn „nn„rnl ,„'„1 ««Jvltflte SpCClall?-
’ 1" 1‘ l!lor 5> muncitorilor 00 ttma perioadă. la In- ]!n|a „autftril sl vnlori-linia căutării șl valori

ficării unor soluții op
time la derapare șl 
laminare, cit ;i pentru 
determinarea unu! tra
tament termic adecvat

— Preocupări pen
tru diversificarea pro
ducției®) constată In 
majoritatea secțiilor de

minorul de benzi la 
rece s-a acordat o n- 
tentie sporită îmbogă
țirii sortimentelor din 
punct de vedere cali
tativ. nl mărcilor de 
oteluri produse.” Bună
oară. de la mărcile co
merciale si de con- 

«. strucțle. puține la nu
măr.-cu care laminorul producție ale Combl- 
și-a Inceout producția, natului siderurgic din 
a-a. trecut la mărcllo Galați. S-au asimilat.

printre altele, noi sor
timente necesare In 
fabricarea aparatelor 
electro-casnice. Este 
vorba de noile și mo
demele tipuri de frigi
dere românești, la a 
căror construcție ®e fo
losește tabla subțire 
produsă la laminorul 
de benzi la rece de pe 
platforma combinatu
lui siderurgic gălă- 
țean. a buteliilor de ri- 
ragaz șl a altor-produ
se pentru uz gospodă
resc.

Tn prezent, atenția 
laminatorllor lățeai 
eslc îndreptată spre 
asimilarea șl livrarea 
a paste KM) do repere 
de grosimi fi formate ; 
diferite de tablă, unele * 
dintre, ace.-r.ea ne
cesare construcției 
modernelor autoturis
me românești" ..Dacia 
1 3®0“ Concomitent; b 
parte din producția do 
benzi IntrOnate la rece 
se exportă ln diferite 
țărL

Tâdorel OANCEA 
corespondentul 
„Scînieii*

REALIZĂRILE
"l&f. SILVICULTORILOR SĂTMĂRENI

■ SATU MARE. — (Corespon
dentul „Sclnteii”. Oeiav Grume- 
za)‘: Lucrătorii din zonele fo
restiere sătmărene au, obținui In 
acest an noi si prestigioasa rea
lizări

— In această perioadă — .ne 
apune tovarășul Inginer Vnsile> 
Cullc. șeful șcrvfțlulul tehnic ■ a] 
Inspectoratului silvic Satu Mare 
— lucrătorii noștri. ‘ rtaunzlnd 
eu Însuflețire chemării la între
cere lansate de Inspectoratul 
silvic Maramureș, si-au depășit 
planul: obtlnlnd realizări deose-

■ bile in special In lițioădurirlle 
de primăvară. Aslfeț a fost-îm
pădurită o suprafață do 433 hec-

tare cu foioase șl rflșinoase. cu 
133 ba mai mult declt prevede
rile planului. In același timp, 
pădurile de Gospodărie comuna
lă nu fost extinse cu peste 150 
Im realizare la care' si-au adus 
contribuția, prin muncă volun- 
tar-patrlotlcfl. numeroși săteni 
sl elevi

O remarcă se cuvine si pentru 
preocuparea si soiritul întreprin
zător al silvicultorilor sătmăreni 
do b fructifica țoale rezervele sl . 
resursele naturale no care Ic o- 
feră. cu generozitate. pădurile 
județului. S-au livrat. Pe plata 
Internă si la export. însemnate" 
canlllătl de carne de vlnat mie
re de albine, fructe de pădure.

1

CONTRASTE
Cănuță urcă-n sus 

sau coboară-n jos?
Cănuță om, sucit zi

ce-se că s-ar fi Inlll- ___ .
nit o dată cu Păcală-' ppzitat-o. Abia atunci 
„Ce faci,'Cănuță,tunde 
te duci J? l-a Întrebat 
celălalt „Nu vezi.'urc 
ln vlrful "muntelui.
„Cum urci 7 Eu .văd

Bucuroși, do îndată au ■ 
descărcat marfa, au de-

s-audumirit pă la 
mijloc era vorbă de o 
păcăleală.. Nimeni nu 
ceruse cheresteaua în 

__________ . cauză, care avea o.
1 că coborî" — și Păcală grosime do 70 mm,
1 rămase nedumerii, ne- . ‘ ‘ ‘
1 știind ce să mai creadă
1 despre Amicul său care
1 Intr-adevăr cobora, nu
1 urca. „Te înțeleg eu,
! re lumină la față
1 Cănuță. vrei să mă
ț, păcălești șl Bă-mi s'.rlei
! drumeția"™
( Are vreo legătură 
. această glumă

C.E.LL, - Pitești 
urma urmei ? Are. este 
de părere Vaslle Du-

); deanu, tehnician C.T.C.
) pentru sectoarele de
I materii prime, mote-
■ riale., ambalaje si ex- •■nu,

pedlțle de In C.I.L. PI-
' pero-BucurcșlL Recent, “np
! -acest C.LL. s-â pome-
’ nit pe nepusă masă cu
J un vagon conțlnlnd
. cherestea de fag. livra

tă de la C.E.LL.-PiteștL

■a

, ■ .1.. ' ■ ’ ., ' ...
Intervin epedaUștll operativ șl eficient In 

rezolvarea problemelor concrete șl complexe 
din .unitățile agricole? Să lăsăm să răspun
dă ta această întrebare1 faptele. Unii Ingineri , 
șefi din cooperativele agricole situate In zona 
nordică a ludețulul — Corcova. Crăsulestl. 
Stlngflceaua ’ — Invodnd motivul că «plnU 
încă nu au înflorit, s-au opus începerii Insă- 
nilnțăril porumbului. Specialiștii dire-Iiel agri
cole le-au demonstrat Insă cu termometrele 
că temperatura solului este, adecvată sl l-au 
determinat să treacă la acțiune. ’

— Ne străduim, a ținut să sublinieze tova
rășul Constantin Buluglu. să ne situăm la 
nivelul"exigențelor sl prescripțiilor formu
late ln consfătuirile interludetene șl: județene 
care au stabilit. In funcție de condițiile cli
matice specifice acestui nn. aplicarea celei 

. mal corespunzătoare tehnologii la cultură po
rumbului.

Se lucrează tn flux continuu, noaptea la 
prcgfitJroâ, terenului, ’ziua la'însămi ntat. Slnt 

t folosite țn. mod adecvat grapele disc șl reala- 
'blle. comblnațoarele șl alte utilaje pentru pre
gătirea.unui pat germinativ optim, ta fiecare 
hectar șe administrează o cantitate de 100—150 
kg azotat Este larg, utilizat procedeul aplică
rii îngrășămintelor chimice chiar ln timpul se
mănatului. Pentru efectuarea acestei opera
țiuni, au fost pregătite in mod corespunzător 
semănătorile SPC-0. Truslul de mecanizare a 
agriculturii a reușit să rezolve o problemă 
Importantă : extinderea semănatului mecanic 
ol porumbului pe terenurile situate ln nantlL 
în acest scop, semănâtorlle 2-SPC-2 au fost 
înzestrate cu un sistam de acționare hidrau
lică. ceea ce permite utilizarea lor In soatll 
Înguste.. în acest an.. In judelui Mehedinți se 
Geamănă mecanizat, pe terenuri situate tn 
pantă, cu 3 000 hectare mal mult declt In anul 
1971.

Toate acestea'ne dezvăluie o Intensă preo
cuparepentru organizarea șl desfășurarea In 
mod exemplar a Insămlntăril porumbului tn 
județul Mehedinți. 03 de unități agricole 
nu terminat lucrările de Insămlntare n porum
bului pe întreaga suprafață planificată. într-o 
serie de cooperative din zona de șes porum
bul a răsărit. 6-a dezvoltat frumoa sl s-a tre
cut deja la" lucrările de întreținere.

.Printre primii nu terminat Insămfntarea no- 
rambidui' cooperatorii din localitățile : ..Ge
meni. DIrvari Aurora . "GHi lit Srfpă’u. Rogova ' 

" ^tarfltele? ta Sfrătari. țla Gîriâ Mare sl Cloro- '? ‘ 
. țoarfihf. tn aceeași-perioadă"®e InsSmlhtau ulii-: 

mele «uprafete cu porumb. Ton ScarlnL inel- 
ner-șof ln ■' cooperativa Simian, nc-a mărtu
risit : ..Nu .pierdem nici o clină, utilizăm la 
maximum toate tortele mecanice șl umane de 
care dispunem. Ritmul intensiv este'trieotlt 
de grila permanentă de a pregăti un bun 
pat'germinativ, de a'conserva umiditatea so
iului. fapt care ne-a determinat să pregătim 
terenul ln timpul nopții clnd pierderile de 11- 
mldltalte sînt mal diminuate" PSstrindu-aa 
șl Intensltidndu-fte acolo unde baza meca
nică'permite, viteza zilnică programată. In 1u- 
dcțul Mehedinți există condiții propice pentru 
a Se termina plnă In ziua de 10 auriile insă- 
mlntatul porumbului pe Întreaga suprafață 
planificată. 4
.1.

cu 
la

pentru că In prezent 
(și ln viitorul apropiat 
de un, an. doi) ale! nu 
se utilizează decit 
cherestele eu ■ grosimi 
Intre 25 min șl ‘maxi
mum 50 mm.

Ca urmare.1 dilema : 
dacă materialul ar fi 
totuși Introdus In pro
ducție. este leșie de 
Imaginat: cită ‘risipă ar 
rezulta, cit material 
pierdut, transformat 
în' rumeguș. Dacă nu.' ‘ ■ 
atunci cu ce să lucre
ze 7 Vorbă aceea :
„nu vezi. Că urc (în 
__ ) căire vlrfurtle 
eflcfehței economice?" 
JCum urci, eu văd că 
cobori (în josl".

Vede C.E.I.L.-Pite?U 
legătura dintre vago
nul cu cheresteaua de 
fag șl Cănuță ?
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ln aceste zilo la cooperativa cgricolâ de producție din comuna Grâdijtea, iudojul 

Ilfov, se Insdmînțeazâ ultimele hectare cu porumb din cele 800 provfizuîe •
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(Urmare d!o pag. I)

doua jumătate a anului De aseme
nea. In faza de contractare pro- , 
prlu-zWl apar numeroasa discu
ții cu beneficiarii tn ceea ce pri
vește termenele de Uvrtfre, ale u- . 
nor sortimente șl tlpodimenslunl care, 
din râ.tlunl lehnlco-6-conomlce. se.la
minează o; dată său cel ’mult de două 
ori pe trimestru. Deși aceste cereri'

prlu-zUă ni 
ții cu I

nor sortimente șl tlpodlmenslunl care, 
din rSțlunl lehnlco-teonomice. se la
minează o: dată sau cel mult de două 
ori pe‘ trimestru. Deși aceste cereri" 
slnt îndreptățițe de multe ori — șl, 
practic, nu reprezintă cantități con
siderabile — totuși -ele nu ț»l fi sa
tisfăcute de producător, din produc
ția curentă. Și nici .nu slnt creata 
premise 'organizatorice pentru a B a- 
coperite. cel putiț, temporar, din" 
stor, cu toate, că. după părerea noas
tră. în multe cazuri resurse există 
dar slnt împrăștiate; uneori chiar In 
stocuri <uioranormallve pe la diverse 
baze «au beneficiari. Consecințele 
Inexistenței unei „supape" de regu- . 
Inrizare' a rucTurllo'r. In caziil lipsei 
de sincronizare dintre momentul uro- 
ducîfel sl momentul consumului, slnt 1 . 
astfel agravate, motivul. constltuln- 
du-l pulverizarea stocurilor de me
tal pe.dlferlte trepte, la toți produ-

■ cătoril șl consumatorii,-acestuia. 7 ’’
'Cauza principală a acestor' sllua- . 

țll cred că trebuie căutată In lipsa
( precizării unor • răspunderi precon- 

traeluale din partea factorilor care au 
atribuții în formnlâreă șl fundamen
tarea necesarului de metal. în elabo
rarea șl echilibrarea balanțelor ma-' 
teriale. deci in efectuarea lucrărilor 
eu care începe, de fapt, procesul de 
stabilire a contactelor directe. de 
negociere a contractului economic șl 
a tuturor claozelor sale. Printre n- 
numițl lucrători din aprovizionare re 
vehiculează Incă ideea că acest „vid 
do responsabilitate* s-ar datora eli
minării repartiției, dispariției aces
tui Instrument de planificare care, 
în concepția lor.' a redevenit subit ' î 
remediul carențelor aprovizionării șl 
desfacerii p astfel de concepție cred 
că este total nefondată, pentru că ea 
nu urmărește declt localizarea răs
punderii In un nivel dt mal ridicat 
— respectiv la organele centrale de 
pînnlficare ș) mlnlKlero'— fără «tă se 
țină corn de farioril care Influențea
ză ..întregul proces de aprovizionare 
șl desfacere Concret, chiar activi
tatea de desfacere n producției de 
laminate fiplte Infirmă utilitatea șl 
necesitatea repartițiilor Nu lipsa re
partițiilor a determinat Inllrzlerea 
contraclăril producției de metal pen
tru semestrul 1 din-1072 pita Io ju
mătatea lunii noiembrie anul trecut, 
după cum "nu din această cauză. In

i

:V

I.

, momentul de față, nu este contrac
tată Integral producția do metal' a 
semesffulul doi. Cauza este alta , îi

. . vizează modul cum .iți exercită alri-__
biițiile coordonatorul de balanță, in " 
cazul produselor laminate: Direcția 

" generală de aprovizionare" șl desfa- 
;. Cere? din Ministerul L Industriei Sie- ■ 

lalurgice. Acest for de resbrL tergi
versează neperrhJs de mult oparnțiu- 
rille de echilibrare a balanțelor ma
teriale șl do întocmire a programe
lor de fabricație șl., In același timp, 
tolerează Intlrzlerile in depunerea 
sped ficați Bor de metal de către'a,- 
numiți beneficiari șl. îndeosebi,” de ■ 
către unele întreprinderi construc
toare de mașini.

în egală măsură, aceste aprecieri 
sint valabile și pentru anumlțl, coor
donatori de balanțe ale undr mate
riale și produse din alte ministere, 
cdnlrMe Industriale și întreprinderi. 
Ca atare, consider că se Impune, ne- ' 
Întirzial. să fie mult mal precis re
glementate atribuțiile și răspunde
rile coordonatorilor de batantă, pen
tru ea aceștia — iri timp ulii — să 
cunoască neeesarul de metal, să sta
bilească . cu maximum de responsa
bilitate- resursele, în totalitatea lor, 
să le'detaltezi împreună șl de comun 
acord eu unitățile • producătoare . șl ' 
consumatoare, să stabilească în mod 
judicios prioritățile, în conformi
tate cu Interesele roilore ale econo
miei. în cazul produselor. siderurgi
ce. țlntnd scama de diversitatea" șl 
complexitatea problemelor p-e care Je 
ridică asigurarea economiei naționale 
cu metal, este bine să ne reamin
tim Indicația tovarășului Nicolac 
Ceaușeseu formatată 1a Conferința 
cadrelor de conducere din eenlrale și 
Intreorlnderl Industriale șl de eons- 
IruețH. cu privire la răspunderile 
concrete rare trebuie stabilite in 
sarcina unui furnizor unic. încă 
la Conferința nafiona'ă n parti
dului din decembrie 1OT7. această 
problemă a fost temeinic discutată 
șl de alune! s-a hotărit constituirea 
unei centrale ^u oficiu de desfacere 
a metalului Necesitatea acestui fur
nizor unic se resimte, deci, mnl de 
mult sl. In acesl sens, s-au făcut su
ficiente propuneri, dar tn fapt nu 
s-a ajuns In o soluție.

Pornind de la experiența centralei 
noastre noi vedem rezolvarea aces
te! probleme prin crearea unul sis
tem unitar de desfacere, ramiflrat ln 
scară întregului teritoriu, care sâ 
gospodărească întregul fond de’ me
tal — Inclusiv stocurile de ta produ
cători șl consumatori. Evident, o ase
menea întreprindere, care ar putea

Ș,
vi

a

Ion ANGHEL
corespondenîul, „Scînieii*

’’ s’ '■ . =. =

METALliLyi] 
fl-o centrală de desfacere sau un alt i 
organism economic,* ar prelua o se- 1 
rie de atribuții exercitate ln prezent 
de alic „organe, atit din ministere cit 
și din' centralele industriale,' fără ‘a ’ 
se suprapune ca.sau a anihila com- 
plet anumltq funcții ale lor.

Concomitent cu măsurile ce se Im
pun In domeniul organizării sisteme
lor de desfacere — metalpl fiind 
doar unul'din produsele pentru care 1 
se poate adopta p asemenea formulă ( 
— întărirea răspunderii ln respecta
rea disciplinei contraeiuale reclamă 
și fixarea. în (Imp. a responsabilității 
Ia Încheierea, contractului ca atare, 
respectiv la "negocierea tuturor clau
zelor șale. Ridic această problemă 
pentru căi In prezent, foarte frecvent 
comenzile se plimbă la. diverși furni
zori. rcfuz!ndu-so contractarea din 
diversa motive, nu este suficient 
precizată .răspunderea Ierarhică In 
soluționarea divergentelor. Iar apli
carea sancțiunilor prevăzute In ho
tar! ren Consiliului de Miniștri 303 
din 1970 nu este organizată. în mod 
unitar. In cadrul ministerelor și altor 
organe economice centrale.

fndeperidont de modul In care va 
fl, concepută eliminarea neajunsuri
lor'semnalate Ih rîndurtle de față, 
Combinatul siderurgic din"Ilunedoara 
va acționa șl In acest au cu maximă , 
răspundere pentru sallsfacerCa cîi )
mal completă a cererilor beneficiari- l
lor de, metal. Astfel, se extinde ga- ’ 
ma sortimentelor de profile șl a \ 
mărcilor de oțel livrate economiei șl,, 
in mod deosebit, industriei construc
țiilor; de mașini. Se prevăd măsuri 
pentru ridicarea parametrilor tehnici 
nl laminatelor destinate prelucrării 
prin tragere, presare ș.a. Ia cald șl 
la rece. Condițiije de expediere se 

, y:or îmbunătăți prin extinderea lo-
1 țlzării sortimentelor In cantități va- 

gonăbile șT Intensificarea derulărif 
cantităților nevngonablle prin baze 
șl depozite ale întreprinderilor te
ritoriale de aprovizionare, prin pe
riodizarea optimă o laminării fie- , 
cărei llpodlmerisluril, Totodată, pen
tru n conferi măsurilor preco
nizate un fundament cit mnl rea
list. pregătim o consfătuire cu toți 
beneficiarii de metal, la Hunedoara, 
In a doua jumătate a lunii mal a.c.. 
înainte de n trece la perfectarea l
programelor de fabricație șl a con- .'
(raclelor pentru semestrul II. Cu n- 1
cest prilej sperăm să purtăm un 1
dialog sincer, constructiv, din care )

• să rezulte poslbllllăii concrete de i
recllzare a unei circulații cîi mal ra- 
p.ld» șl mol eficiente a metalului bu- ț 
nedorcan Iu întreaga ecunomle. l

;,r?;
7,?

fat. în multe ■ comune 
șl unități agricole pa
jiștile naturale con
stituie Drlnclpala aujf- . 
să pentru furajarea 
animalelor. Totuși, su
prafața eferlillzală este 
de numai 4 220 ha.

Poate că forurile da 
resort vor reflecta a- 
șuprn acestei- sltuaUL 
pentru efi fără Iarbă 
nu sporește producția

Vaca — acest animal 
ciudat

■ ' ” = .- li, ■ ’

’ Tn Județul Caras- 
Severin pășunile șl, ti
netele naturale apartl- 
nlnd consiliilor popu
lare șl cooperativelor 
igrlcole Însumează 
1S8 OM ta. Din acestea, 
cea mal mare parte au 
nevoie de lucrări do 
curățire. Plnâ ln rina

1 de 14 aprilie s-nu cri-
1 rătat 33 S®0 ta de pa-
1 jîșll din cele 50'000 ha __________ _______ _ .
1 prevăzutei. Dar șl mai,, nn!xnalclQf;-.si fără In-
, . puiln ’s-o..rcallzai . >1' 

capitolul fertilizare, ■ 
Cantitatea de Ingrășfi-

1 minte administrată' a
1 Cost procurată cu greu
1 pentru că Tntreprindri-
1 rea pentru Imbunătățl-
' rea șl exploatarea pa-
' jlștilor naturale, plnă
1 la 14 aprilie n,c.. nu a
' primit nici un klio-
' gram de azotat, .de a-
' moniu sau euperfos-

..Krăsămlnte ,nu, creste 
mai -multă iarbă. De 

,-unde..' rezultă că vg- 
cile.,deși „dnlmnle ler- 
blvore. rfnt direct In- 

' tercSate in folosirea 
Îngrășămintelor chi
mice-, Or. s-ar mnl pu
tea spune, că Ingrăsă- 
mintele.reșpecllvo în
grașă de fapt vocile.

Ciudat animal sl 
vaca. Grțu s-o înțe
leagă unii-1

■ Carul cu laude avea
; roțile pătrate
, Despre Uzina de sir

enă șl produse din 'sir- ___ ________ _
mă din Buzău se spu- perioadă de timp. Dar 

• nea : „Uite” o ..uzină -
> rare merge ca pe roa- 
>■ te* I
> în ultimul timp Inâă 
» cineva — nu se ș'Je 
( încă precis' ci:i° dar 
. ®e poate descoperi

lesne., inventatorul sau 
' inventatorii — n ve- 
’ nit cu o Inovație : ro- ____  ...
f ■ Ule să fio mereu ro- rli cu energie 
ț tunde, ca acum mil de ........................
> ani ? ZJș sl făcui — sl ___ ____  _________
1 de ln un timp tricoă- ' din cauza . hurducătu-

ce treaba a cam- |n- rllor nu cam început 
' cepul să meargă nu «* —as ji„
> r'olL. -tătrate. SI: toc-
1 mal organizării uro-
1 ductlel și a muncii
, l-au fost atașate ■ »-
1 c«țle hol tipuri de
1 roți. Bunăoară. ‘ la
1 secția de tratament
1 obiecte metalice dnto-
1 rltă defecțiunii unul
1 autostivultor. 30—40 Io

■ -"r', —j'' ?

mită din utilajele sec
ției au stagnat o bună
ne folosi ren- completă
a capacităților de pro
ducție «se datoreșle sl 
întreținerii defectuoase 

, a utilajelor sau neras- 
pectflrii olanului de 
efectuare a reparații
lor. jPentru a nu mal 
vorbi de fntreruperila 
repetate ale allmentfl-

. .'.j elec- ■ 
tricli. Inovația ridică 
Insă unele' probleme :

să cadă laudele din 
car.- A.șa incit, nri so 
schimbă tipul' miilor, 
ori 1 n lunge căruia 
goală. ‘

Pentru care soluție 
opinti. , tovarăși - buzo- 
lenl 7 Poate faceți 

. ceva, roți.- fie 81 din 
Bîrmă. că nvețl bere
chet — numai rotunde 
să fie I

Puieți pentru 
făcători de

din • cauzele . Numai că cel care au 
dat' aceste dispoziții 
ferme au fost primii 
care-le-au încălcat. în 
primul rind . nu s-a a- 
algurnt materialul să
dltor., Unitățile care 
trebuiau să-1 livreze 
au comunicat că nu au 
ce trimite. De la stați
unea experimentală 
din. Tg. Jiu s-au re
partizat județului Bi
hor. 5 CM de nuci. La 
28 marile, stațiunea a 
expediat firi telex prin 
care comunică că li
vrează 2 700 pulețl de 
nuc. S-au trimis’ Ime
diat două autocamioa
ne de 3■tone.1 dar clnd 
nu ajuns la Tg. Jiu nu 
11 s-ou dat. declt 1 4W 
nuci. Iată, de ce. U 
Indicația comitetului 
județean de parild s-a 
hotărlt să se treacă la 
producerea pe plan lo
cal a, ntalerlâjulul să
dltor.

Bine' s-a făcut. în 
___  _____ speranța repartițiilor 

pozIUe fiind răswinză- se vor crea livezi clnd 
IQ„' face plopul , pere ji 
răchita mlcșunele.

1 Una 
sire a tăcut ca In ju
dețul Bihor ®6 tntlrzle 
plantatul pomilor a 
foii lipsa materialului 

. sădi lor. Referitor la 
tntlralerea plantărilor 
ing C. Păreai? de la 

' Î.P.V.I.L.F., ne-a spus: 
„Repartiții am avut 
încă ln data de 17 f?- 

. bruarle n.c.. prin adre- 
& sn r.r OT150. Centrala 

de producție, valorifi
care șl Industrial!23ro 
a leaumolo'r sl fruc
telor a trimis 'a 
I.PV.I.LF.-Bibor re
partiția materialului 
pomicol pentru sarci
nile de plantări d!n 
primăvara Iul IBTZr în 
Încheierea adresei se 
erată că : „Atragem h- 
tentln că planul de 
plantări prevăzul pen
tru ludyțul dumnea
voastră trebuie ' reali
zat Integral șl la 
nivel corespunzător 
In care sens ma
terialul sădltor re
partizat vfi «tă la dl«-

tori de folosirea Iul 
conform programării"
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înseamnă o carte refer la cea cu valoare
hună In viața unul om 1 Ce 
Înseamnă cărțile bune în 
viața unei colectivități ? 
Cum se definește o carte. 
bună ? Fiecare generație 
și-a pits asemenea întrebări 
generale ■ dlntotdeauna. 
de dnd n apărut cuvîntul 
scris. Astfel de Întrebări se 
pun și astăzTcu acuitate șl 
pe bună dreptate, dnd zil
nic milioane de oameni în
setați de cultură doresc 
cărți buhe, cărți care să le 
dezvăluie un întreg univers 
de fapte șl adevăruri des
pre lume. între oameni șl 
cărți există o punte nevă
zută care-1 apropie. Relația 
om-carte este străveche șl ■ 
la noi. La această relație 
vreau să mă refer.

Ca scriitor, pot spune că 
In procesul de' maturizare 
profesională. în formarea 
concepției desorc lume a 

.muncitorilor din Reșița — 
alătur! de care am trăit — 
cărților bune le-a revenit 
un rol deosebit. Există ta 
Reșița o bibliotecă publică 
centenară, bine organizată, 
accesibilă fiecărui muncitor 
șl tehnician. Accesibilă în 
sensul und beletristici bo
gate șl actuale, unei Itie-rn- 
turl . ' ' '
Muncitorii reșlțenl au fost 
întotdeauna avizi de lectu
ră șl In fiecare casă se pu
tea vedea o mică bibliotecă 
sau un raft pentru cflrti. 
Ce a însemnat pentru mun
citori acest nermanent con
tact cu cartea am văzut In 
tlmmil marilor bătălii cur
tate de proletariatul român. 
Onereie Iul GorM. Zo’o. 
Jack London, Upton Sin
clair — pentru a nu cita ' 
decit cîteva nume — tre
ceau din mină In mină n- 
semenl unul manifest. întă
rind. nmnilflcind. dlnd re
zonanțe mal adinei ma
nifestelor : de erau un În
semn. pe drandul roșu ni 
Juntei lor pentru drenlate 
socială. Am ‘ văzut tineri 
muncitori resltenl. reuniți 
tn mid formalii de „teatru 
ambulant", nrezențlnd scene 
din Mum» de Gorki snu 
decJnm*nd poezia lui Fml- 
ncscu împrîrcf și profefnr 
In fata nubllrulul. Acdnsl 
muncitori cnmouneou rfn- 
toce de Iimtă. creau lozlnri 
din rare une’e np s-nu uitat 
nlc! nlnă astăzi. Cartea, mă

politice și tehnice.

------- ---- —j_____....de, 
îndemn, de manifest, reușea 
de multe ori să spună mal 
mult decit ar fi spus utr 
discurs rostit tnlr-o sala 
publică. îndemnurile aces
te.-) alcătuiau uri flux al 
speranței Iij viitor, al în
crederii In “Izblndtt. Istoria 
a dovedit că această 
nezdruncinată credință In 
Izblndă a muncitorilor a 
fost pe deplin întemeiată. 
Mlllbmtll antifasciști, pro
letarii șl scriitorii progre
siști. animați de aceleași 
idealuri, și-au văzut speran
țele împlinite prin Izbînda 
ideilor socialismului.

Cu dt o carie este mal 
bine scrisă, mal convingă
toare, mal „autentică", cu 
atlt mal mult ea va fi îri-

.demn ta glndlre al acțiune, țfl, „trebuie să son'ea&eâ, î
Astăzi., dnd participăm la, omului,' să contribuie la l

' ‘ ‘ transformarea conșlUnțel' ț “i
sale. Dacă In cărțile noas
tre toc găsi răspuns ta În
trebările arzătoare nle 
timpului nostru, In spiritul 
umanismului socialist, ci
titorii ne vor deveni prle- . 
tenl șl altațl, ne vor acorda 
stima și Încrederea lor.

Sin: ferm conving că cel 
mai buni dintre ocrlitori vor 
avpa entuziasmul, puterea, 
curajul șl talentul <fa a dă
rui prin operete tor Izvoare 

sa națională, de noua Infă- de lumină, resurse epjri tu- 
țlșare o patriei', de civlți- 
zația socialistă.

1 Lumea cărților pe plan 
spiritual trebuie sȘ îlo 
chintesența propriului na>- 
tru chip. în acest sera, am

cea mal Indrfizr.ealfi prefa
cere socială din Lstoria pa-

* tetei, clnd eforturile fiecă
ruia dintre noi converg apre 
mal bine, cultura pe care o 
făurim ne obligă 1a alltuiU- 
ne. O atitudine care inclu
de convingerea că prfadDa- 
lul scop al creației artistice 
este transformarea conștiin
ței oamenilor — construc
tori ai unei Românii mo
derne. tară cu un popor ----- ---------------------- -------
călit, mlndru de demnitatea ■ Pffa Operete tor Izvoare 

................ ‘ ■' de lumină, resurse spiritu
ale atlt de necesare fiecă
ruia Este necesar pentru ■» 
aceasta aă scriem flecare în 
felul noțlru. să pccetluJ’ra 
adeitfrul noslru, al •tuturor.

uu uup. xu >lu» «ui» u... Setea ț£ pasiunea celor ce 
InțclM înflăcărată chema- muncesc pentru cultura au 
re odresata de tovarășul “ ~ ~ '
Nicolae Ceauțetcu fa no
iembrie 1971. atunci tind 
ne-a invitat să redăm in 
artă mărețele transformări 
KOtialUte ale țării și mun
ca clocotitoare a 
nelor de oameni, 
nul său e limpede'I flecare 
carte bună, acrtsă cu inimă 
si rațiune, cu pasiune și 
măiestrie, Inspirată din vta-

mllloa- 
Tndem-

afins fa zilele noastre pro
porții de.'mosă. B firesc, 
deci, ca scriitorul «5 fie nu 
numai cărturar al obștii, ei 
șl pedagog, un deschizător 
de drumuri contemporanilor 
b.M. far lingura replică via
bilă a. scriitorului este> o 
carie bună".

ton
ITJENHOFER

„Credo-ul artistic

„Din momentul ta care 
pune pentru prima oară 
condeiul pe hfrllo și ptaă 
în clipa cind așterne ultima 
literă a vieții oale,’- omul 
scrisului nădăjduiește să 
prefacă realul, nu pur' șl 
simplu sâ-1 cunoască. Tnlr-o 
societate revoluționară, ar
tistul slujește ideea revoiu-' 
țlel. de aceea gindul său do 
reallinre este nedespărțit 
de Ideea cultivării și edu
cării conștiinței socialiste a 
oamenilor. Esle o Idee de 
esență pe care am lntllnll-6 
pregnant eubltatală șl in 
Tezele elaborate ta vederea 
viitoarei Conferințe a scrii
torilor.

Scriitorul român este In 
cel mal Înalt chip preocupat 
de perfecționarea relațiilor 
umane în codrul eotietaill

Glmnasiica pentru top. 
Cravatele roții.
Viața salului

11.10 Să înțelegem muzica — ele'.is de 
emisiuni de educație muzicală 
prezentat de Leonard Berime!n : 
Concertul foștilor debutantL Emi
siunea prezintă trei lnlerpretl 
caro au debutat In cadrul con
certelor pentru tineret : Stephen 
Kates, Veronica Țyler șl Andrâ 
Watas.

13.10 De strajă patriei.
1X93 Emisiune in limba maghiară.
14,03 Telesport a Fotbal : Dinamo — 

A.S.A. Tg. Murea (Divizia A). 
Transmisiune directă de la Sta
dionul Dinamo. Comentator : 
Efllmle Ionesc-j o Gimnasticii : .... a|e! clonul Dinamo. Comentai
Efllmle Ionesc-j o Gimnast 
Campionatele internajlonaje
României. înregistrare de ia

asociației prevăzute pentru anul in 
curs. între altele șe i.are în vedere 
Intensificarea popularizării legisla
ției țării In rlndul maselor de ce- 

,tco-, 
_ ___ _  _ __ _ _  .____ ________ creșterea uc- 
transmise cu prilejul alegerii sole In ttvțțățll de studiu și cercetare de 
aceasta funcție- specialitate.

*Ștefan Olszowaki, ministrul uâee- între Republ 
rilor externe al Republicii Populare nin și Spania ș 
Poîone, a trimis ministrului afaceri- , ” - 
lor externe al Republicii Socialiste 
România. Cornoliu Mănescu. o tele
gramă prin care mulțumește* nehtni 
felicitările adresate cu ocozla numi
rii sale din nou In aceasta funcție. ■

.*
Ministrul afacerilor externe. Cor

nelia MOnescu, a primit almbăt- ... 
vizită pre' 
Marie Le-

Tovarășul Stefan Voltec. președin
tele Marii Adunări Naționale, a pri
mit o telegramă de mulțumire din 
partea tovarășului Stanyslaw Gucwa, __ ___ —
mareșal al Seimului Republicii tățenl sprjjlnlrea mol atentă a
Populare Potor.e. pentru felicitările misiilor de judecată șl creșterea

• • Opera româna : naplrca dlo
seral -a' 11; Bărbierul din Set lila
— 19,M.
«■ Teatrul de opereta : . Se mlriiâ ; 

i felele — 10,95, Tara stirteulul — 
î ie,M. |
l ■ Teatrul național „I. i... Caragla- 
) Io" (sala Comedia) : Coana Chfrl|,a | 
1 — 10,33; Travesti — S9, (sala Etu- 
> dlo) : l“4rln|ll lerlblll — 1®,S5: S3, 1 
l Moartea ultimului golan — 13.93. 
} <t Teatrul „Luda Siurgza Duhul- 1 
l dra" (sala din h«.l. Schitu MSgu- 
7 roanu) : O, scrisoare pierduta — 
*, 1B: 13, Ploy Strindberg — M. (sala 

din sir. Alex. Sahls) : Vicarul — 
ir 10, Spectacol do poezie șl muzici 
' — 39. ..
I o Teatrul Mic : Vicleniile iul Sea- 

, pin — 13; Plsltf sălbatici — 15,97. 
I a Teatru] ,,C. L Noltara" (sala . 

Magherii) : Buni seara, domnule-
| WUdo — 10; Adio Charlie — 10,93; 

Omul care™ — ÎS,IO, (sala Slu-
I dlo) : Sus pe acoperiș™ in sac — 

10; Viziuni flamande — TJ.
I a Tealrnl GluteșU : Freddy — 10: 

Comedie cu olteni — 13; .„Eseu —
I 1X39.
, a Teatrul „Ion Creangă" : Poveste
1 uctermlnata — 10; Snoave cu măști
1 - ia.
1 a. Teatrul „Țăndărică" (sala din 
, Călea Victoriei) : O poveste cu 

etnico — 11; Nocturn III — SI.93, 
I (Mia din sir. Academiei) : Pun

guța cu doi bani — 11.
1 a Teatrul evreiesc de slat : Bara- 

scum ‘Tî — 11: Pe plăcu) tuturor
— 10.30. I
a Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- ) 
gtale" : Clntlcele comice ; Trei : 
crai de ta Itaslrit — 10.93. Stnzlana 1 
șl Pepelea -- SO. i
a Teatrul de revlmă și comedie 1 
„fon VaslteBcu" : Intr,un ceas 
bun : — 10; 19,93. ' 
a Teatrul satirtc-muzlcai ,.C. T6- 
nnse* (oala Savoj’) : Dlmblrică — 
10.93; (sala din Colea Victoriei nr. 
174) : Șl femeile Joacă folbal — 
19,93.
a Ansamblul artistic .•.Ranaodta 
română" : Ghiocel™ mărgăritare
— isja

1 a Circul București : Planetele rtd 
snb capota — 10; 13; 18,93.

a Teatru
Mâgheru)

i

I

Cor-
_______ _____ iță| tn 11 

s protocolară pe Francis Marcel 
____  ....’vaswur, ambasador extraor
dinar șl plenipotențiar al Republicii 
Franceze în Republica Socialistă 
România. In legătură eu r--—■— 
prezentare a scrisorilor de ac

*
în Capitală au avut Ioc simbătă 

.lucrările plenarei Consiliului Central 
al Asociației juriștilor din Republica 
SociaiIstă România. După prezenta
rea dării de seamă asupra activită
ții desfășurate In cursul anului 1071, 
parHdpanțU au dezbătut acțltstUe

apropiata.
i creditare.

*
între Republica Socialistă Româ- 

"__ __ s-a semnat- slmbălă, la
București, o Convenție sanltar-veto- 
rinară șl o alta privind prdtecțla 
plantelor șl carantina Hio-sanltară. 
'Convențiile ou fost semnate din 

partea română de dr. Alfred Dumi
trescu, șl. respectiv. de Vaslle Ve-, 
deanu. directori generali In Mlnlste- 
rui Agriculturii. Industriei Alimen
tare ți Anelor. Iar din partea spa
niolă de Eduapdd . C-nsuso. ministru 
plenipotențiar, reprezentant consular 
șl comercial al Spaniei la București.

*
Ln Brașov s-n deschta. -slmbătă. 

Feri i valul republican bienal de tea
tru bl plonledlor-sl școlarilor. Timp 
de două zile, in fața juriului se vor 
prezenta diverse - formații din 31) do 
judele tiștlgătoure ale fazei prece-. 
denie a festivalului teatrelor de

, păpuși.

. ............... ..
IAȘI (Corespondentul „Sctnteir, 

Munole Corcacl) : în zilele ,de 14 și 
15 aprilie u.c..'la" Iași a avut loc o 
Importantă sesiune șlUnțlficâ pe 
teme ale propagandei de partid., la 
care au participat activiști da 
partid, lectori și propagandiști din 
sistemul Invățămlntului polltlcd- 
tdeoioglc. cadre didactice universi
tare șl din invățămlnlul mediu, re
prezentanți al organelor de tineret 
etc. precum șl cadre care muncesc 
In domeniul propagandei, de' partid 
din județele Bacău. Suceava, Boto
șani, Vaslui, Galați șl Vrancea.

Tema principala a seslunU „Meto
dica Instruirii șl- educației socialiste

ți al , propagandei de 
___  „ /ost. dezbătută In peste Bă 

de comunicării prezentate în. ședință

fa sistemul tavfițămlntulul politlco- 
Idcotoglc I' ? . . 
partid" a fost, dezbătută
de comunicări, prezentate tn. ședința 
plenară șl pe secții. în cadrul dis
cuțiilor pa secții au fost abordata, 
Îndeosebi. probleme de economie 
politică și construcție economică.

(Agerpres)

leme țprlvind făurirea societății so
cialiste multilateral; dezvoltate. Isto
ria P.C.R. ți a mișcării muncitorești 
din România, principiile șl metodele 

■ muncii de partid, educația marxlst- 
5‘Unțlfieă etc.

t

Cu prilejul Zilei internaționale a pâcil șl a Zilei 

Internaționale a foștilor deținuți și deportați antifasciști 

i

*
La Cluj a avut loc slmbătă simpo

zionul științific „Menținerea mediu
lui biologic fa condițiile revoluției 
tehnlco-știlnțlflce ?! a procesului In-,
duslriolizării", manifestare ta care ... 
au luat parte oameni de știință din 
lnvățămintul superior șl cadre didac
tice din liceele de cuittaâ generală. 
Acad. prof. Ștefan Poterii, prof. dr. 
docent V. Gh. Radu, membru cores
pondent al Academiei, prof. dr. do
cent Victor Pop șl alte personalități 
ale vieții științifice clujene au vor
bit despre conservarea Si, apărarea- 
naturii, despre problemele pe care 
lo ridică astăzi lupta împotriva ■ po
luării. Cu același prilej. Inginerul Ll- 
vlu Ungureanu a făcut o comunicară 
privind rezultatele științifice ale ex
pediției transatricane românești din 
anul trecut. Simpozionul s-n în
cheiat cu o consfătuire asupra co
laborării dintre specialiștii din Invă- 
țflm'.nlul superior șl profesorii de 
științele naturii din licee șl șooIL

ță, o fiecărui cuviot rostit, 
a fiecărui glnd ln slujba a- 
devAruluL Căci flecare gMt 
al scrii torului este un gest 
eoctal. Flecare silabă spusă 
sau ficrisă de un poet con- 
siltule. In felul Bău, o pro
fesie de credință.

Da aceea, sensul adeziuni! 
noastre față de calUvnrea 
idealurilor de omenie și de 
morală goctaltată ta oa
menii In mijlocul cărora 
trăim ■ nu s-ar putea Urnita 
numai la cadrul unor de
clarații abstracte, Flecare 
slovă așternută pe hirtie, 
fiecare rind scris, flecare 
pagină sint tot atltea nete 
de perfectă asumare a unei 
nobile rexponfiabllftățl. O 
operă reprezintă — trebuie 
să reprezinte — un ansam
blu unitar, o viziune orga
nică al consecventă asupra 
realului.

Scriitorul nu poate fi de- 
ci'. același ■ 
slile sale de 
rară, dt, șl In. fiecare din

cinema

ADUNARE PUBLICĂ

noastre. Măsura realizărilor 
sale este dală a lit de con
știința profesională a mun
ci! artistice, dt șl de gradul 
de implicare, de răspundere 
față do real. Pentru că arta, 
xcrisul, literatura gțnt nu 
numnl o profesie, cl. tot
odată, o formă de exlsten- 
(A. un mod particular de a 
ta etmțl responsabil față de _ ,,, . , ,,
lume și fațade tine Inauii. cărțile sale. Crelo-ul artig- 
„Mesajul meu e.'r.c viața tic c®.e o oglindă fidelă a 
----- —-— -s-------operoL tar opera este o re

flexie superioară a întregii 
viell a creatorului. Nu exis
tă și nu poate exista Incom
patibilitate Intra cuvint țî 
operă, intre gin du] apun ș! 
glodul scris : creatorul șl 
creația aparțin aceluiași fe
nomen eodal șt «piritual. 
Esența șl țelul amlndurora 
eate adevărul".

Cezar BALTAG

j a Felix șl 011 1 Ia (ambele serii) :
I PATRIA — P.J0-, 13; 10,35: IP, EX- | 
1 celsior - «: 1X93: 10: wjn.
I a Tată de duminici : VICTORIA
1 r 9: 11,13: 1X93; 18; IX»; Î0.4X .

18,43? ¥1,19.
.-arul : LUMINA

— atlt In profe- 
de credință llte-

responsal 
față de f

„Mesajul meu este 
mea", spunea un mare spi
rit rd lumii. Intr-adevăr, 
responsabilitatea unei ase
menea fraze este totală. Ea' 
cuprinde, nu numai ideea 
justificării profesionale a 
omului, d dezvăluie tot
odată sensul unei anga
jări totale, lucide, ex
tinsă 1a scara Eecârul 
gâst a fiecărui act de via

—1

«portumor Fioroase». Comenta
tor : Gabriel IJMcscu. 

18,03 Postmeridian. 
17,IS Film serial penii 

neta giganjllori.
18.OT, amaro patriei

Intorjudetean,

itru tineret : „Pla-
— concurs coral

19,93 TOPI de seri : „Prințesa Păunită" 
— film de animație.

19,30 -Telejurnal.
M.IO Reportajul săplămlnU : „Cartea 

de aur".
30,M Film artistic : „Departe de lumea 

dezJărrțulte" — producție a stu
diourilor engleze. Scenariul : 
Frederick Raphae!, după romanul 
iul Thomas Hardy. Regla : John 
Schiesslnger. Cu : Juilc Christie, 
Terence scamp. Peter Finch, 

. Alan Bates.
$3,40 Film documentar — Imagini din 

Danemarca.
Z9.99 Telejurnal.
33,13 Gimnastică : Campionatele In- 

ternațlpnale ate României. înre- 
gtsSrare de la eala sporturilor 
Floreatcn. .

PIIOGBAMUL n
1X93 „Promenada duminicală" — emi

siune de Gcorgota Postolea, A-

dolf Opreacu, Tralan Buhlea. Re- t 
gta : Anca Sandu. Din sumar : I 
• Serialele emisiunii : „Aventuri 1 
in epoca de piatră" : „invîncmi- . J 
lui Mighty Mause" a Invitata l 
emisiunii — Magda lanculescu / 
■ Din culisele teatrului — po- l 
vestește Sică Alexa nd reseti ■ Re- 
pilei posibile șl fabule cu Aurel l 
Barnnga a O înregistrare pri- ! 
mita din partea Televiziunii lla- 1 
ilene cu Lo'.a Foîana, Mina ți ! 
Sylvie Vartan; orchestra șl an- ) 
saroblul coregrafic condus de i 
Bruno Camfora a Muzică ușoa- 1 
rit cu Anca Agemolu șl sex'.elul l 
„Cantabile" a 'O<inbuă rabrică : J 
„De toate pentru top* a Antoîa- ) 
gle cantlcă : Jack Dud. 1

S3,K» Deschiderea emisiunii de seară. ’
Ciclul de ■ concerte cducaUve alo 4 
RadlotelevlziunlL

M.M Agenda.
21,03 Săptămina culturală bticurejlea- 

' "■ ■ nA. I ’ 1 - 9tf-' 'J-’
31,13 Romanțe cu.GIleeria Gaidu. Keo- 

rtoro Munteanu; șl Constantin 
. Cocrtș. ’,

31,40 Din lumea șlilnțeL,
32.M Film serial : „Invadatorii

Cu prilejul Zilei internaționale a Dă- 
ci; sl a ZUel Internaționale a foștilor 
deținuți si deportați politici antifas
ciști. ta Muzeul de istorie a bărtldu- 
lul comunist, a mișcării revoluționa
re sl democratice dta Romănta. a avut 
loc slmbătâ o adunare publică,' ta care 
au luat parte fosil lupiători antifas
cist!. veterani ai războiului anțlfasctat. 
alt! oameni ol muncii.

Adunarea a fost deschisă , de gene
ralul dc armată lacob Teelu. pre
ședintele Comitetului organizatoric al 
veteranilor din războiul ontlfasctai.

Președintele Comitetului . foștilor 
' luptători antltaicistl din România. 

Nicolae Guină, o vorbit despre lucră
rile primei Intlinirl europene a foș
tilor combatanți, luptători din Rezis
tență șl victime .nle războiului anti
fascist, Consacrată securității, priete
niei șl păcii pa continent, desfășurată 
toamna trecută ta Roma, care a nro- 
pu® ca ziua de 15 aprilie să fie săr
bătorită ca Zi intemațtonnlă a Dăcil. 
Relevlnd că o problemă vitală a zi
lelor noastre, care oreocună întreaga 
omenire, esle aceea a asigurării secu
rității Bl often no continentul nostru șl 
Jn întreaga lume, vorbitorul a arătat 
că-România, ca. tară europeană, aste 
profund Interesată In statornicirea u- 
nul climat sânătofi de încredere si co- 

„• operare, de înlocuire a divizării con- 
ț tlnentuîul în grupări opuse, Drintr-un 
re- sli'.em de retail i bazate pe respectarea 
J 'principiilor fndenendente! rationale.

• Marea dragoste t SCALA — 3; 
11,13: 13.43: 16.13: i: ’
o Puterea țl Adevărul :
- o; îx»; ts; is.3.3, cosmos — ,
1X93; 19. I
o Preria : FESTIVAL — 8; 11.13; , 
13.»: ia: 10,93; 25.43.
O Pentru câ se Iubesc 1 CENTRAL
- t,U; li; T4,43: 17,®3: as,13. TO- I
MIS — 8; 11,13; 13J0; 1S; lffl.13; . 
•aJ9, FLAMURA — <3; 11,13: 13.3®; 1
18; 1X13; W,îa. ,
a Evadare din Planeta maimuțe- 1 
lor s FAVORIT — 9,15: ll..’:i: 13,43; ,
18: 10.13; S0,S9. LUCEAFĂRUL — 1
b: îi.is: 13,m; îs: 18.30: rs.w, 
BUCUREȘTI — »; IMS; 13,93: I8J53; 
10.45: 31. |
a Mary Poppins : CAPITOL — 
©,B0: 1X33: 16,98:-1040. FEROVIAR ,|
— B.13: 1X43: 10,15: IB.43. MODERN ,■
— >: ixss; 10: 19.35. I
a Plrosmanl : DL'ZEȘTI — 15-30: ’

. 18: SJ.13. \

?i Tarzan, omul Junglei — 0—10J3 
n continuare, Program de filme i 
documentare — 95.13 : TIMPURI 

noi. ț tlnentuîul în grupări
• Program de desene animate , ^(gm de ratați! baza
Kr?uSRi.7 - îx«.: -M' d>
tru rts - IS; 19,10; SÎ43 : DOINA, ț c,WWUMgal|fatti în dl
» Pădurea pierdută : DRUMUL ' avantajului recibroc. nean.ei 

treburile interne, n drentulul fiecă
rui nopor de n-sl hotărî singur soarta, 
nsfoloalrii forte! «au amenințării cu 
forța, recunoașțcril realităților de 
dună cel de-a] doilea război mondial.

• pen-Hei, pu.
tru ris . ____
n Pădurea pierduta : DRUMUL 
SARU - 13,30; 17,43; 93, ARTA — 
13,93: 10; W.13.
a Adio, domnule Cliips ! : MELO-

1 du — s: ix>0: 10; îxix gloria
— 9: L3.9S4 10: 10.3.3.
a Corns albă : Balonul roșu — 
10; 15: 14,39, O noapte ta operă
— 10.93: 1X43, Marie Antoinette — I 
30.30 : CINEMATECA (soln Union). 1
• Olesta : CRWGAȘI — 10.93: IS 
19. W.
• Fericit eel care, ca false t GRI-
VITA — o; 11.13: 13.M: 10: 10,13 
313,93, VOLGA — 9; 11.13; 13.93; 10 
1X13: M.93. ; ■ :
o Sacco si Vanzetti 1 POPULAR
— 13.00: 18: S0.13.
• Incidentul : BUCEGI — 13.43:
10: 33.13, AURORA ‘ ----
13.K: 13.45: H: 10.13.
• Intrarea liberă ta Oficiul 
civile : LAROMET 
țfflM
. Love Story : UNIREA — 13,93: 
is: 95.13, RAHOVA - 13,39: 11: 
W.sa,
o II.I). ta munte șl la more.: LIRA
— 13.30: 10: I9.IB.
a Steaua Sudului : CIULEȘTI — 
18.30: 17,43: 93. MIORIȚA - 
1X30: 13: 17.»; 39. . .
StLon - ;ix»: ’î'LC:” îs.

11.13
stărll

10J9: .17.99:

- 10; 
a Nu-ml piaee ziua de'luni.: MO-' 
i Mirii auiiTu! FERENTARI
- 13,95; 17.45; 50.

Geijeral-tocolanent In rezervă 
Gheo-gho Zaharin, secretar al Comi
tetului organizatoric ui veteranilor din 
război ui antifascist, a dat nnol, citire 
Apelului pentru pace, securitate, co
operare si prietenie, adoptat ,1a ln- 
tlinlrea de la Roma. '

Dasprc Ziua interjutllonală a foști
lor deținuți șl deportați politici anti
fasciști a vorbit Petre Iosif, membru 
ai Comitetului foștilor luptători noli- 
ttet antifasciști. Vorbitorul a relevat 
caldele sentimente de admirație și 
recunoștință ale întregului nostru po
por față de cei căzutl In lupta pentru 
infringerea fascismului, care, prin 
jertfa lor -supremă, și-au adus con-, 
trfbuțfa de singe la eliberarea patriei 
moaslre și a tuturor popoarelor sub
jugate. In Încheiere, el a subliniat 
hotărirea Întregului nostru popor de 
a se dărui cu devotament -și putere 
de sacrificiu materializării mărețe
lor sarcini trasate de partid, pentru 
înflorirea României socialiste, pentru 
pace. Înțelegerea, colaborarea și 
presa®-1 ta tea tuturor popoarelor 
lumii.

Adunarea n adoptat o telegramă a- 
dresatfi tovarășului Nicolae Ceausescu, 
în care partlcloanțil Isi exprimă de
plinul acord cu înțeleaptă politică ne 
care partidul, secretarul general o 
promovează cu consecvență pentru 

asigurarea bunăstării poporului ro
mân. pentru pace In lumea întreagă.

faVNPODoar^-sl.-Ee
BCulUS llu l nnrniinnvM «A mniw<i)Fi£f>^ pti fzd «înmiiȘ: •”"7 g ■' • n . ( 7S?a ’ '

antr-ilenzâ «ă muncească cu tot elanul.
cu toată canatitatea pentru infăotul- 

. rea el. pentru Înflorirea patriei 
noastre.

Concurs de creație 
de cîntece ostășești

Pentru gi! muta rea creație! de 
dntece patriotica, marșuri șl 
piesa de muzică ușoară. Inspira
te din viața militarilor. Ministe
rul Forțelor Armato organizea
ză, Intre 18—22 octombrie 1972, 
Festivalul clntecului osUțesc. 
Festivalul este precedat do un 
concurs de creație. Concursul 
este doșeh'-a tuturor compozlto- 
'ril-or șl poeților, membri sau ne
membri a! uniunilor do-creație. 
Se vor acorda premii ți. men
țiuni.

Flecare lucrare va fi aprecia-

(Agernres)

tâ de juriu ca o creație unitară 
— muzică șl versuri — 
du-se premia s&parat 
sau numai venșurUe.

Termenul de predare 
rilor — 15 uuguăt 1072.

Regulamentul de desfășurare 
a Festivalului clntecuiui ostășesc 
poale fi consultat ta Uniunea 
compozitorilor șl filialele aces
teia. Uniunea scriitorilor șl aso
ciațiile de scriitori, precum șl la 
casele armatei șl comitetele |u- 
dețeric de cultură șl educație 
socialistă.'

nepuiln- 
muzlca

a lucră-

(Urmare din pag. î)

tanți. aflăm șl trasăm .conturul 'vii
toarelor piese nle autocamionului. 
Primii care, din planurile inginerilor, 
transpunem In lemn, ceară, nănitat:> 
sl oțel dimensiunile reale ale pie
selor. Cum să nu-țl trebuiască de- 
isenulî- ;nip! ,H "Vrsiî

So știe : adolescența l.-yxrte. prin
tre dalele el. o maximă, mobilitate 
comportamentală. Important este: să 
te cunoști, să știi ce poți, să te ve
rifici înfrunlMu-le cu greutățile,: să 
înveți eă renunți la satisfacțiile efe
mere, orlclt de tentante' stat ta o 1 

' anumită virată ; să înveți că banul 
nu-și etalează adevărata valoare da-, 
,dt atunci clnd e dșllgat cu sudoa
rea propriei frunți. Ucenicii au ; a- 
ftat toate acoslea de ta muncitorii țco- 
tnunișa din uzină, alătur! do căra 
muncesc In orele do, nracllcă, do ia 
profesorii, instructorii șl pedagogii 
lor, caro' nu se ’ mulțumesc să Îs

’ —da’ 
Ci șl convingeri ferme, 
destinate Integrări! tlne-

^hdi^afi^Kâdn^tari notări •• adnotări e adrigtara ® adnotări e adnotari
‘ ț * «• . , • ‘ ' /»' ‘ '* ______ ' ■  ' - '_____'_______________

Premiile filmului
Consiliul Asociației ci

neaștilor a Instituit un 
concurs anual monit ®ă sti
muleze maturizarea Ideo
logică șl artistică a creației 
cinematografice. Două Jurii 
(pentru filmul de lung me- 
tral șl. respectiv pentru . 
scurt metraje), alcătuite din 
creatori ș! critici de pres
tigiu. au decernat recent 
premiile ACIN pe anul 
1971. Pe lista premiilor fi
gurează numele unor re
gizori ca Sergiu’ Nlcotaescu 
(Marele premiu — pentru 
„Mihai Viteazul"), sau Malr| 
vina Urșianu (premiul pen
tru ‘ regie — filmul „Sera
ta") ; ale, unor scenariști ca ■ 
Titus Popovic! („Mlhnl Vi
teazul") șl Eugen Barbu 
(..Facerea lumii" ș! contri
buția ta rariaiele „Haiducii" 
șl „Urmărirea") ; al opera
torului George Cornea 
(pentru filmele „Mlhnl Vi
teazul" și „Asediul") ; ale 
actorilor Marga Barbu. Ioa
na Biiică. Irtish Petrescu. 
Amza Peilea. Ilarion Cio
banii. Emanoll Petruț ; al 
compozitorului Tiberlu O- 
lah : ale regizorilor debu
tant! Dan Pița. Mircea Vc- 
roiu. Petre Boitor și Andrei 
Bălcanu („Apa ca un bi
vol negru"). Sau — in ca
zul scurt-melrajeior — nu
mele unor autori de docu'

transmită doar Imeseria. orlclt 
;„arttatlefi“. C
comuniste, destinate Integrării — 
rilor In rîndurile clasei muncitoare, 
ale celor care construiesc „reginele"', 
șoselelor — autocamioanele. J 

Ceea ce-1 frămlnlă Îndeosebi : vor 
fl sau nu capabili să se integreze, in 
celo md bune eondlțH 7 Au Intr-B- 
devăr aptitudinile, necesare 7 Aa 
cîțllgat deprinderile î Drept pentru 
care se verifică continuu. „Verifică" 

; — In cel mal propriu sens d cuvln- 
lulul. Sub Îndrumarea Inginerului E- 
mil Arleșeonu țl-au construit uni la
borator pslhotehnlc capabil să-rlva- 
llzezo cu cele mal dotate laboratoa
re ita Slp similar din țară. Unele a- 
pnrato sini fără precedent (concep
ția și realizarea), alnt Invenții.

— Marea mulțumire — îmi expli
că Ing. Arleșeanu — este de a-I ve
dea pe elevi capablll să realizeze a- 
'paralură tind Ce dacă va deveni a- 
jus'.or ? îl învăț d electronică. Ca 
eă-țl poată estima șl singur capaci
tatea, U Învăț și psllioiogle.

„îl Învăț" are acoperire." Am discu
tat cu unul dintre ce! care au parti
cipat efectiv ta construcția aparate
lor. 11 cheamă Tind Lupu, aro 18 ani, 
viilor mecanic de motoare cu com
bustie Internă — șl știe el, ucenicul, 
tot atlla psihologie dt un absolvent 
al liceului. j

Dotarea cu aparate a laboratorului- 
psthotehnlc nu e singura realizare 
prad ied do acest gen, a uranicilor. 
Mllnlle lor au Înzestrat și taborâto- 
.rul auto; aici se poate urmări In 
mișcare oricare din ansambleîe sau 
subansamblele ce compun partea 
„vitală" a unul autocamion. Șl asta 
nu-1 toiul:'și-au eonslrult singuri, 
sub supravegherea malșt'rllor și Ingi
nerilor, unul dlniro laboratoarele de'^’ 
mușini-unelte. Au început, construcția 
tn decembrie USffl. Au tcrmlnnt-o in 
septembrie 1971. Valoarea Investiției 

;eră de î 150 (NJ0 dc lei. Elevi! au rea
lizat economi!'da 713 000.

Schimbul de mllnc al uzinei™ Deo
camdată Învață mesatie. Nu numai, 
îșl Însușesc tot ceea ce se conside
ră ' că-1 completează, că le structurea
ză personalitatea. De pe acum, uzina 
posedă un Înalt grad de automatiza
re; Asta Implică răspunderi sporite 
Ini pregătire, implică perfecționare 
continuă. El sint chemați să ducă'mai 
departe performanțele celor care au 
înălțat uzina, care au tâcut-o cunos
cută incă de mult timp, dincolo de 
hotarele târli.

~.Nu știu clnd voi mal vizita „oră- 
șdul mesorjlior" din iiolanâ. Știu doar 
că acolo ie nasc șl se realizează vl- 
suț-J. Se nasc șl se dezvoltă persona
lități. Se pun bazele viitoarelor teh
nologii^ mașini, aparate. Ca peste tot, 
sa pun bazele viitorului.

lflrgirea cercului de dtscl- prevalat dorința do a pro
mova un dramaturg debu
tant, urmărind să estompăm 
In montare unele carențe. 
Faptul că actorii noștri 
le-au Îngroșat In fipectaco- față de obiectul șl calitatea 
Iul de la Slobozia a dus ta muncii noastre.

..aprecierile" care, cu juste
țe. au fost sesizate.

Vă asigurăm încă o dată 
că măsurile ce le-am luat- 
Und să nrevinfl concesiile

viiloare do sute șl sute de tocilor eduttaUyl pentru o 
rol! de leL Unde sint ele? largă stlmutarc șl cultl- 
Dezlegăm prima pprte a vnre a aptitudinilor șl ta- 
mlstenilul ta Uniunea Ju- lentelor, a’rapacității crea- 
dețeană a cooperativelor dc toare a elevilor, concretl- 
consum : 'principalul fond zate și tn îmbunătățirea 
de cărți repartizat prin modalităților de desfășura- 
plnn cooperativei de re a concursului de Jllerii- 
consum din Corbu ee . tură, semnalăm' totodată 
vinde (cu a cui apro- 'și măsurile luate pentru 
bare î) la un stand -salaria
lilor de ta consiliul popular 
județean. ■ '

CU privește restul, afîffm 
că tot Uniunea Județeană, 
a cooperativelor de consum 
a deschis două librării In 
Constanța, care vlnd căr
țile-. destinate galelor. Să 
ne mal mirăm că după 
asemenea „vămui-all" ’ des- 

acesta este . profilul nas- tlnntaruj de, drept vinde 
îru 1“ $! totuși, prin coope- cărți d® I ta rr' ’

Concursul

gen etc). Din vinzarea to
tala de mărfuri fa coopera
tivele de consum din loca
litățile amintite, cartea re
prezintă mal puțin de I ta 
aulă. Dorind iâ completăm 
ta fața locului datele an
chetei, am consultat aproa
pe 100 de învățători, pro
fesori, țăran! cooperatori, 
tineri șl vlrstnlcL Fără ez

mentare ea Alexandru Bo
iangiu („Triunghiul de 
foe“). Pomplliu Gllmeanu 
(„Baladă pentru cel că- 
zuțl"), lancu Moscu (..Prin
tre tineri"): ori Pantliie Țu- 
țuieasa și Mircea Metale ~-----
(premiul pentru reportaj eepțle. toți au afirmat că 
politic). Zoitan Terner (ști- ' "" ''1 “
ință popularizata), Doru 
Segal (Imagine). Nu ne-am 
propus, să cităm totalitatea 
premiilor' acordate, cl gft 
dăm o Imagine asupra se
lecției op'ernte deUuril.ln 
virtutea unor criterii care 
asigură acestor premii ca
racterul stimulativ. (Faptul 
că uncie premii. Intre care, 
de pildă, cei pentru film de 
animație, n-au fost decer
nate —^întărește, fără În
doială. acest caracter).

Consemnind atribuirea 
premiilor Asociației ci
neaștilor pe anul 1971. sub
liniem — ca in atitea rta- 
durl — însemnătatea măsu
rilor capabile să răsplă
tească st să Impulsioneze 
realizarea unor filme de 
inaită ținută, efortul Indivi
dual și colectiv ai creatori
lor și tehnicienilor din ci
nematografie Indrentat sure 
Îndeplinirea morilor obiec
tive Jtoctal-edut-allve nle 
dezvoltării filmului româ
nesc.

I. DINU

sini dornici să-și procure 
din sat cit mol repede, nou
tățile literare, tphnlce. so- 
cial-pol!t!ce. Dar ta maga
zinele sătești II se spună 
dar : „Nu putem să vă ofe
rim ultimele apariții-edito
riale pentru că nu slntcm 
specializați ln_ cărți. Nu 
aresta este . profilul •—-

ralia de consum ®e livrează, 
acestor magazlno volume in

>99

O anchetă Inițiată de sec- serie de neajunsuri In di- 
ția de propagandă a Corni- fuzarea cărții in diferite lo- 
tctului județean de partid calități din județ (comunele 
Constanta a evidențiat Corbu. Valul Tralan, Aai-

pline de concurs, care — 
In afară de matematică, 
fizică, chimie — Include, 
din acest an. limbn rusă, 
Istoria" șl geografia patriei, 
biologie, științe sociale etc.

Răspuns obiectiv 

la o critică obiectivă

Florlca DLNULESCU

Razele de soare"

din Bilca
ne de miez. Totul sincroni
zat. Versurile' nil nu doar 
menirea do a însoți pașii 
dansatoarelor, cl ele ex-

Văzusem cu dțlva ani 
In urmă un spectacol co
regrafic simplu șl, de a-

Sci^i^l'^ctori^împil-' S®’01- 3? '4® J?™?1 din «ah»l. Primă in prlmuî rind spî- 
■cafl In acest .spectacol" au 
recunoscut autocritic abate
rile de ta lridlcâțillo accnice 
Inițiale. Au fost luate, in 
consecință, măsurile ce eo 
împlineau. ,

.'reau să vă asigur că, In 
principiu, nu slnlem de a- 

vim £0 mame cord cu scăderea calității 
1972, este relatata In mod unul spectacol, care a pri- j—•« . mJÎ _jjțm prezentare",

necum cu degradarea lui 
prin concesii de dragul unul 
fiueces lipsit de valoare. 
Moi mult, Înțelegem să ce
rem șl să Impunem demni
tatea artei pe care o slujim.

Din acest punct dc ve
dere; considerăm critlcile 
formulate In ziar un real 
sprijin In splțdtu! ideii pe 
care ne considerăm datori 
aâ o apărăm; Este pentru ; __  ________ .
no! o lecție de exigență, un ațe®, _ parca _ razele u- 

„„ T. ____ _ u îndemn de Intransigență '
din rlndul naționalităților „Cazul" n făcut obiectul fQta calitatea muncii pe 

unei analize In ședința or
ganizație! noastre de partid, 
In cadrai căreia s-a manl-

5

Mihai Eminescu
' ! ■ ‘ ■:

Primele zile ale vacan
ței de primăvară ne oferă 
prilejul să consemnam — 
printre diverse inițiative 
vlzind activitatea cuttural- 
educailvă n elevilor —. și 
faza finală a concursului 
școlar de literaturii care 
poartă. .începlnd din a- 
cc3t an, numele marelui 
nostru poet Mihai Eml- 
ncscu. Receptivi ta critl- 
clle formulate cu prilejul 
edițiilor anterioare referi
toare, 1a caracterul prea șco
lăresc șl didactic, de „lu
crare scrisă" o temelor de 
concura. organizatorii —

Radu APOSTOL

Prirnlm din partea direc
torului Teatrului „Al. Da
vila" din Pitești, tovară
șul Constantin Dlnlschio- 
.tu, următorul . răspuns la 
una din Intervene" 
rioaro in 
noastre: '

„tu adnotarea „iun 
trivialității 7‘ apărută 
..Selnteta" din 23

ervenlUlo ante- 
cadrjl rubricii 
' » . împ'i

„Turneele Vr 
■ 1 in

martie

critic desfășurarea unul 
tgMtatacol al teatrultd nos
tru cu piesa „Aro pe cine
va" de Angela Bocancea, ta 
Slobozia.

Am cercetat șl analizat 
observațiile critice șl am a- 
juns ta concluzia că cele 

' relatate sini cu totul in- 
„ _________ dreptățile, că modul In care
a elevilor ta- „actorii s-au străduit ®ă 
reale aptltu- Ho- convingători"; este ln„- 

dlnî Tn domeniul creației compatibil cu p-ofeslopall- 
Iilorare originale. lalea obligatorie artistului

Ca șl anul trecut, devii vremurilor noastre, 
din rlndul naționalităților 
conlocuitoare au avut pod- 
bllltatea să prezlr.'te lu
crarea in limba maternă.

Relevlnd eforturile po
zitive ale școlii. aJe tnc-

Societatea de științe flloto-
• • • _ 

nlsteroi Educației șl 
vățămlntulul șl 1'7 
UT.C. — l-eu __
această dală, mal largi 
posibilități do descoperire 
ți slimulare 
lentați, cu

nice, în colaborare cu Ml- 
' ' ' 1 In

și C.C al 
conferit de

care o facem, 
în ceea ce privește cali

tatea piesei pe care nm
Testat o desolidarizare, una- . zentot-o. am f.... __

i ' de slăbiciunile ei. dar animă cu'modul In care a

Bilca. județul Suceava. A- ritul, ascuțit al poporului, 
cest dana, de o simplitate comunlcativitaiea, ome- 
șocanlă, avind o mărcțte nla. bucuria jocului. -„Dra- 
de ritual, l-am revăzut gu-ml-i undc-am venit / 
recent. între timp, forma- Si cu cin’ m-am înlflnlt 

/ Dragu-ml-l de dumnea
voastră / C-ascultnți cla
ia ren noastră", rostesc fe
meile din Bilca In Incha- 
lerea spectacolului lor.

Desenele ., coregrafice, 
nnrnlte cte dansatoare „raze 
ele soare", eint Intr-un fel 
așemănfiloare desenelor de 
po Iile și catrlnțele femei
lor din Bucovina sau. așa 
cum apunea învățătoarea 
Desplna CIrdeL anlmatoa- 
rea formației, „ca de pe 
cămeșa noastră". Specta
colul femeilor din Bilca. 
proaspăt, autentic, ferit dc 
tendința de „prelucrai-o" a 
folclorului reprezintă o sim
bioză înclntătoarc dc dans, 
muzică, vers și port nopu-

ita femeilor din Bilca a 
cucerit Titlul de laureată 
pe țâră ta cel de-al 10-lea 
concurs muzJcnl-coregra- 
flc al artiștilor amatori, 
în formație dansează fe
mei — țflrâncL alături dc 
IntelectmMe — tinere șl bfl- 
trlno. cea mol vlrslnlcă 
fiind rapsodul popular An- 
ghelina Savu. de 72 de 
ani. Dansul, așa-numltul 
„Poloboc", se desfășoară 
ca înlr-un străvechi cerc
ii-.on tai. pe dncl rfndurl, 
ce formează prin .mișcări

nul Boare. Ritmul pașilor, 
mișcarea corpului, ușor 
balansat, sint marcate de 

0 care nm pre- bâ£al1® Pa’mefor. ?! de ro«- 
fost conștient! >lrefl aproape monodtcâ n

unor versuri populare, pil- Vaslle IAN ClJ
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externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu. mi
nistrul afacerilor externe al Dane
marcei, K.B. Andersen, a făcut o 
vizită oficială în România, între 12 

' și 16 aprilie 1972.
în timpul virilei, mlnlstrid aface

rilor externe al Danemarcei a fost 
primit de. președintele Consllulul 
de Stal al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceauțescu. El . a 
fost primit, de asemenea, de pre
ședintele Consiliului do Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, caro a oferit un 
dejun in onoarea oaspetelui

Ministrul afacerilor externe ol Da
nemarcei șl persoanele care l-au în
soțit au vizitat obiective economice 
și așezăminte culturale din Bucuroșii 
șl județele Brașw șl Prahova. Oas
peții au luat eunoșllnță cu Interes de 
realizările obținute do poporul ro
mân In diferita domenii de activitate 
și au apreciat eforturile întreprinse 
de România pentru asigurarea unul 
progres continuu economic, nodal 
șl culturnl-ștllnțiflc.

Mîntelral afacerilor externe al 
Romântel, Corneliu Mănescu, șl mi
nistrul afacerilor externe al Dane
marcei, K.B; Andersen, au. avut con
vorbiri oficiale.

întrevederea și convorbirile, care 
s-.nu desfășurat Intr-o atmosferă de 
prietenie șl înțelegere ..reciprocă, nu 
prilejuit un larg schimb <je vederi 
cu privire In relațiile româno-danez® 
și în legătură cu unele probleme 
internaționale de Interes comun.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că, dă In vizita în Dane
marca a președintelui Consiliului de 
Miniștri, ion Gheorghe Maurer, în 
1&£K5, șl vizita în România,za primu
lui ministru ol Danemarcei; Jens 
Otto Krag, in 1067, relațiile româno- 
daneze nu înregistrat o evoluție as
cendentă ; ele și-au exprimat do
rința de a continua contactele șl 
schimburile de vederi între cele două 
țări-la tonte nivelurile.

Cele două părți au relevat utili- „
tatea consultărilor politice între ml- șl cooperarea europeană, la care să 
nlștrll de externe șl între funcțîo- - • ■■■ - - . - .

I. pari superiori al1 celor două ml- 
,,nlstere de externe cu privire la pro
blemele bilaterale șl Internaționale 
de Interes comun ; ele nu convenit 
aă continue șl să dezvolte aceste con
tacte în viitor.

Părțile nu evidențiat progresele 
înregistrate In'ultimii ani In dome
niul schimburilor economice. Ele au 
apreciat că Acordul comercial im 
termen lung (1971—1073) șl Acordul 
ds cooperare economică, industrială 
și tehnică încheiat In 1SS7 oferă un

nez șl cooperării economico, In a- ■ 
vantajul ambelor țări.

Cel doi miniștri al afacerilor' ex
terne au exprimat convingerea «ă 
discuțiile care vor avea loc într-un 
viitor apropiat între autorități com
petente ale celor două țări In do
meniu] schimburilor șl cooperării e- 
conomlce vor contribui la extinderea 
șl diversificarea relațiilor româno- 
dfineze în acest domeniu.

Do asemenea, cale două părți nu 
subliniat cu satisfacție amplificarea 
schimburilor cultural-artlstlce șl. ști
ințifice în timpul celor cinci ani care 
au trecut de în semnarea Acordului 
cultural româno-dănez. Cel "doi mi
niștri au convenit eă încurajeze și 
să sprijine în continuare cooperarea 
româno-daneză în domeniile cultu
rii. artei, științei șl invățămlntului.

Cele două părți ou procedat la o 
examinare aprofundate a ffitunțlel 
internaționale ncluale, conxtațlnd 
existența unei largi asemănări șl 
Identități a punctelor de vedere»

Ele! și-au reafirmat convingerea 
că dezvoltarea unor raporturi nor
male între state, de bună vecină
tate, bazate pe principiile dreptului 
internațional, ale Independenței șl 
suveranității naționale, egalității ne
amestecului în treburile Interne și 
avantajului reciproc reprezintă con
diția eine qua non pentru Instaurarea 
în lume a unul climat de pace, des
tindere și securitate internațională. 
■ Părțile s-au declarat pentru ex
cluderea forței sau amenințării cu 
forța în relațiile dintre state, pen
tru rezolvarea 
problemelor litigioasa șl pentru res
pectarea " ul Inalienabil al fie
cărui popor de n-șl botări liber șl 
suveran viitorul său.

Cele două părți au acordat o a- 
tenție deosebita problemelor securi
tății și cooperării europene. , Ele 
consideră câ In prezent există un 
climat politic favorabil pentru a se 
trece fără Intlrzlere la pregătirea în
tr-un cadru multilateral și convo
carea conferinței p>entru securitatea............
participe nemijlocit șl pe bază do 
egalitate toate statele Interesate. 
Părțile șl-au exprimat hotărîrea do 
a acționa pentru o reuniune multi
laterală ta Helsinki, dt mal curlnd 
posibil, în vederea pregătirii con
vocării conferinței pentru securitate’ 
și ‘cooperare In Europa.

Calc doufi părți consideră că ra
tificarea tratatelor dintre R..F. a Ger
maniei și U.R.S.S. și R. F. a Ger
maniei șl R.P. Polonă șl Intrarea în 
vigoare a acordului cvndriparllt din 

, • 3 septembrie 1971 vor, marca un pro-

. întăririi în
crederii șl securității în Europa și 
vor exercita o influență pozitivă a- 
supra climatului general european ~ 
ceea ce va favoriza progresul Idei
lor securității c și cooperări! eu
ropene.

Conferința europeană’ trebuie ofl 
contribuie la realizarea unui sistem 
do ■ angajamente, menit să guverneze 
relațiile dintre statele continentului 
nostru, Bă garanteze dezvoltarea paș
nică, liberă și independentă a fie
cărei națiuni. Conferința va stimula, 
totodată, dezvoltarea cooperării e- 
conomlcc, tehnico-ștllnțlflce. cultu
rale,-a contactelor umane, va Interi 
încrederea reciprocă dintre țări . și 
popoare pe care trebuie «ă se bazeze 
o pace trainică in Europa.

Evidențiind însemnătatea deose
bita pe caro Roniânln șl Dtfnemarca 
o atribuie realizării unor măsuri efi
ciente <te dezarmare șl, în primul 
rind, a dezarmării nucleare, cele 
două părți au declarat că sprijină 
convocarea unei conferințe mondiale 
de dezarmare, care să ee concentreze 
asupra problemelor cardinale alo 
dezarmării și, îndeosebi, ale Inter
ziceri! șl distrugeri! armelor nu-

încheierea convorbirilor dintre delegația 
Frontului Unității Socialiste și delegația 
Frontului Național din R. S. Cehoslovacă

în încheierea convorbirilor; care 
s-au desfășurat Intr-o atmosferă 
prietenească, a fost semnală, o con
venție cu priviră Ia colaborarea din
tre Frontul Unității Socialiste din 
Republica Socialiste România sl 
Frontul Național din Republica So- 

. cialtate Cehoslovacă.
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

n delegației Frontului Național din 
R.S. Cehoslovacă. Consiliul Național 
al Frontului Unității Socialiste din 

’ țara noastră â oferit/elmbflte lin de
jun în onoarea oaspeților.

’ în cursul dîmlncțîl de slmbăte. 
membrii delegației Frontului Națio
nal din R.S. Cehoslovacă, condusă de 
Miroslnv Vaclk, secretar general al 
CC. al Frontului Național, bu con
tinuat convorbirile la Consiliul Na
țional al Frontului Unități! Socialts-’ 
te. cu MJhal Drâgănescu. vicepre
ședinte al consiliului. Mlhali Eeven- 

,te. isecratar. al consiliului. Ion !Măr- 
glncanu șl Lina Ciobanii, membri al 
consiliului. ; ’

A luat parte, de asemenea, am
basadorul Cehoslovaciei la București. 
Miroslav Sulek.

© ROMÂNIA PREZENTA CU O VASTĂ 
GAMĂ DE PRODUSE

Inaugurat vineri In leșie, evident, expo- 
prlnz, . Intr-un cadru nate ale principalelor 
festiv prilejuit atlt de întreprinderi din Ita- metalelor, .precum șl 
marcarea celei de-a lla. O vizită rapidă, un s'uuu» ..Cfc,. 
M-a ediții n sa. cit șl făcută Imediat după 2 5W“,.. în , sectorul de 
de prezența .prc.ședln- inaugurarea oficială o -HL.:. _  '_2
telul Republicii Italie- tlrșulul. ne-a, perml.ș prezintă un bogat .

gamă completă de ^u- 
tllaje do prelucrare' a 

’ . J
un strung ..Carusel 

1».,:j 
chimie tara noastră

dezarmării șl, îndeosebi; 
zicerii și distrugerii ar 
cleare.1

Părțile s-nu pronuh 
crearea în toate țările a 
necesare punerii în valoare a reșur- 

. ficior naturale șl umane, potrivit Inte
reselor proprii fiecărei națiuni, ale 
păcii ?! progresului general al umani
tății. pentru înlăturarea tuturor 
obstacolelor din calea echlmburilor 
de valori materiale. în acest sens, 
ele șl-au exprimat speranța eft re
zultatele «esiunll U.N.C.T.AD.. care 
ae desfășoară în Chile, vor reflecta 

. interesele țârilor în cure de dezvol
tare. Indiferent de orindulrea lor 
socială ®i așezarea lor geografică.

Cel do! miniștri șl-nu exprimat 
satisfacția față de rezultatele vizite! 
ministrului afacerilor externe al Da
nemarcei. K. B. Andersen. El nu a- 
preclat că Întrevederile și convor
birile care.au avut loc au contribuit 
la o mai bună cunoaștere reciprocă 
șl au constituit un pas nou In di
recția .consolidării relațiilor do prte- 

. tenie sl colaborare dintre cele două 
țâri șl popoare, în folosul păcii, 
destinderii și înțelegerii interna
ționale.

Miriistrul afacerilor externe al Da
nemarcei, KB. Andereen, a Invitat 
pe ministrul afacerilor externe al 
Republicii, Socialiste România, Cor- 
nelîu Mănescu. ®A facă o vizită ofi
ciate în Danemarca, împreună cu 
soția. Invitația a fost acceptată cu 

, plăcere, data urmi nd a fi stabilită 
ulterior, pe cale diplomatică.

Vizitele delegației
Partidului Socialist Belgian

Delegația Partidului Socialist Bel
gian, condusă de tovarășii Edmond 
Leburton șl Jos Van Eyride, pre
ședinți al partidului, miniștri de ștaț, 

; Însoțită de Mlhal Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., țl Constantin 
Vasiliu, adjunct do șef do secție ta 

. C.C. al P.C.R., a vizitai rimbălă Uni
versitatea din Timișoara, cămine șl 
grupuri sociale studențești, precum și 
modemul complex hotelier „Conti
nental" din localitate.

în aceeași zl delegația n avut o în
trevedere la* sediul Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R. cu tovarășul

Miha! Telescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar ol comitetului 
județean de partid, președintele con
siliului popular județean, In cadrtil 
căreia oaspeții nu fost Informai! des
pre realizările obținute- de oamenii 
munci! români, germani, maghiari, 
slrbl șl de, alte naționalități, locuitori 
al acestui județ, Jn dezvoltarea eco
nomică și sociala a județului, In În
florirea științei, artei șl culturii noas
tre socialiste în această parte a țării.

In cinstea oaspeților. Comitetul ju
dețean Timiș al P.C.R. a oferit \o 
masă. . (Agerpres)

Simbătă dimineața s-au întrunit 
Intr-o ședință comună '-t sub con
ducerea tovarășului Ion Pățan. vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior — con
siliul comerțului exterior și colegiul 
ministerului.

Au fost analizate activitatea de 
comerț exterior pe trimestrul I. epo
surile legato de realizarea planului

rasrt rate»'
po următoarele trei luni șl.po în
treg anul 1972. precum șl măturile 
ce e« Impun privind pregătirea ola
nului de comerț exterior pa 1073.

La ședință au’ parlîdpat. ca In
vitați. .reprezentanți ăl conducerilor 
unor ministere șl Instituții centrale 
economico, conducători al întreprin
derilor de comerț exterior.

Conferință de presă
Mini sinii afacerilor externe al Da

nemarcei. Knud B. Andersen. B-a in- « 
tllnlt simbătă după-amlază cu repre
zentanți al presai centrale, al Ager- .■ 
preș, al Rodlotaievizlunll șl cores
pondenți al presei străine. .

Cu acest prilej, ministrul danez a 
declarat : Am avut onoarea, in cursul 
actuale! mele vizite In România, de 
a fi primit do președintele Consiliului- 
de. Stat. Nicolae Ceausescu, si de pre
ședintele Consiliului de M'nisîrl. Ion 
Gheorghe Maîirer. In tunsul acestor 
întrevederi, am abordat un cerc larg 
de probleme de Interes comun care 
— după părerea mea — «tal foarte u- 
tUe pentru promovarea |n continuare 
a înțelegerii intro țările noastre.

Abordl'nd problemele eecurltfltll eu
ropene, caro au fost dezbătute polara 
in cadrul convorbirilor de la Bucu
rești. ministrul afacerilor externe al 
Danemarcei a scos In evidentă exis
tența unor tendințe pozitive., do apro
piere Intre fltate care se manifestă din 
ce In ce mai pregnant in ultima vre
me pe continent. „Contactela care se ■ 

■desfășoară Inire diferite țări europe
ne. din Apusul, si din Răsăritul con
tinentului. a declarat domnia ea. scot 
In evidență existenta unul consens In 
direcția nreHătlrlt multilaterale si a 
convocării Conferinței general-euro- 
pene pentru securitate ai cooperare. 
Fără, îndoială. Ideile exprimate In Co

rt. munlcalul comun româno-danez refe
ritoare la principiile colaborării In- 

’tre state pot consiliul piloni de nă
dejde pentru coMtmlrea legăturilor 
Intre țările europene.

Răspunzlnd unei întrebări, minis
trul Andersen a arătat că în- ultimii 
10—13 ani țările mici șl mijlociI au 
o influentă din ce in «s mal susți
nută in îmbunătățirea climatului 
internațional. „România. a declarat 
domnln-sa. a contribuit prin Inițiati
vele șale și prin poziția adoptată la 
promovarea negocierilor politice, 
la promovarea colaborării si Înțe
legerii în Europa?.

Ministrul afacerilor externe al Da
nemarcei s-a referit la dezvoltarea 
continuă a colaborării dintre Româ
nia șl Danemarca atlt pe tflrlrn bi
lateral. cit șl In abordarea de pe po
ziții comune sau apropiate a unor 
probleme Internaționale de interes 
major, cum ar fi. de pildă, proble
ma dezarmării. în diferite organising 
și organizații Internationale. Inclu
siv în cadrul O.N.U. „în curau! vi
zitei . în România, care a fost deose
bit de Interesante pentru mine — a 
spus ministrul — am avut prilejul nu 
numai să descopăr contribuția" adusă 
de România in decursul veacurilor 
Ia cultura mondială, dar să constat., 
efortul Romănlcl pentru dezvoltarea 
sa economică. Plec din România cu 
un sentiment de satisfacție șl cu 
ferma convingere că avem perspec
tive foarte bune de dezvoltare a co
laborării multilaterale dintre tarile 
noastre’.

Dineu în onoarea ministrului
s r

SlmbâUl seara, ministrul afacerilor 
externd al Danemarcei, Knud B. An
derson, și soția au oferit un dineu In 
onoarea ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Comellu Manescu, șl a soției sala.

Au participat Petre BlajovleL șl 
Mircea Mallța, miniștri, Marla Groza, 
vicepreședinta al MJlJî., Miron Nl- 
colescu, președintele Academic!, Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Gheorghe Piole.ș- 
teanu, ambasadorul României In Da-

Simbătă, In cea de-a doua zi a vl- 
sd tel la Brașov, ministrul afacerilor 
externe al Danemarcei. Kntid B. An
dersen, sl celelalte persoane oficiale 
daneze. împreună cu Voaile Gliga. 
adjunct al ministrului afacerilor "ex
terne, Gheorghe Ploieșteanu. amba
sadorul Românie! in Danemarca, 

TorbenBusck-Nielsen, ambasadorul 
Danemarcei Ia ‘ București, au făcut o 
vizită Sa LAS.-Prcjmer

vr e m e a
pul probabil prnt.ru zîlelfl ao 17, 
IS aprilie. In țarii î Vremea va fl 

tn general Instabilă, mal ales In prima, 
parce a Intervalului; <dnd corul va 
prezenta lnnorărl accentuata șl vor că
dea ploi locale șl sub formă do averse. 
Apoi, ploile vor fl Izolate. Vînuil va 
s'.if.a potrivit, cu intensificări de scurtă 
durată. Te:fiperatu-a tn scădere ușoară 
la început, apoi In creștere. Minimele 
vor fi cuprinse între zertf șl 10 grade. 
Izolat mal coborite în depresiuni. Iar 
maximele între 13 ș! M de grade, mal 
ridicate ta sfirșitul Intervalului. In 
București : Vremea va fl ușor Instabi
lă, cu cerul temporar r.oros. Ploaie de 
scurtă durată. Vine potrivit. Tempera
tura tn scădere ușoară la început, apoi 
ta creștere.

nemurea, funcționari superiori In 
M.A.E.

Au. luat parte Torben Busck-Nlel- 
ecn. ambasadorul Danemarcei Ia 
București. Tva Oldenburg, directorul 
general al Direcției Afacerilor Politi
ce, șl celelalte 'persoane ■ oficiale da
neze. ■ 1 (

în timpul dineului, caro s-a desfă- 
■ șutat într-o atmosferă cordială,’ cei 

doi miniștri au toastat pentru priete
nia dintre popoarele român șl’danez, 
pentru pace. j

Manifestare de eemnlficațlo îi va- 
■ loara Istorică a politicii externe a 

partidului șl statului nostru, eveni
ment memorabil al vieții internațio
nale, vizita tovarășului, Nicolae 
Ceaușescu in cele opt țări africane, 
rezultatele ei pozitive au avut o re
zonanță In țara șl pesta hotare care 
a stăruit puternic In actualitatea 
politică , a acestei săptămlnl. Comi
tatul Executiv al C.C. al P.C.R» a 
dat o înalte apreciere ojctivitflțil des
fășurate de secretarul general al ■ 
partidului, a aprobat In unanimi
tate rezultatele vizitei, considc- 
rind că , ea o adu.’, o conlri- ’ 
bujle de o deosebita însemnă
tate ta intârlrca relațiilor prietenești 
și de colaborare cn țările vizitate, a 
solidarității cu lupta tinerelor state 
pentru dezvoltare economică și so
cială de sine stătăloare, cu mișcă
rile de eliberare națională, împolrî- 
va imperialismului, colonialismului 
șl neocolontalismulul, pentru pace și 
securitate în lume. Acestea alnt gin- 
durile și simțămintele Întregului 
nostru pdffor. Șuvoiul amplu al te
legramelor adresate Comitetului Cen
tral nl P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, de organizațiile 
județene de partid, de colectivele de 
oameni al muncii, do Instituții, de 
organizațiile de masă șl uniunile do 
croație, luările do poziție șl 
articolele apărute în . presă 
sub semnătura unor reprezentanți 
marcamțl al vieții noastre publice, 
scrisorile, adeseori alll de emoțio
nante prin spontaneitatea șl căldura 
lor. ale unor cetățeni de cele mal 
diferite categorii radale. aparțlnînd 
tututor naționalităților conlocuitoare, 
au reflectat satisfacția unanimă față 
de roadele acestei nobile misiuni de 
prietenie. - solidaritate și pace, afec
țiunea șl stima față d@ conducătorul 

îndepllnlt-o cu strălucire, 
legitimă față de prestigiul 
a! Românie! soclalijte. O

care a Îndeplini t-o cu 
mindrin I ," 
cre-sdnd al
dată mal mult B-a. afirmat plenar 
acel Inepuizabil Izvor de forță al o- 
rtadulrll noastre — unitatea de gra
nit a națiunii socialiste In Jurul par
tidului, a conducerii sale încercate, 
holărirea sa nestrămutată de a în
făptui politica Internă șl externă — 
Jnturl Inseparabile ale uneia ei ace
leiași politici marxlst-lenlnlste — 
stabilită de Congresul al X-lea ni 
P.C.R., In concordanță cu Interesele 
fundamentale ale poporului român, 
ale cauzei socialismului șl pârii.

B

In cursul dimineții, oaspeții nu vi
zitat Muzeul culturii românești din 
Schell Brașovului, unde ce află c!ă-_ 
dlrca primei scol.: de limbă română 
din țara noastră. atestată documen
tar In anul 1403. alto monumente Is
torice șl de artă. Oaspeții au vizi
tat. de asomenei noilo obiective tu
ristice construite la Poiana Brașov, 
precum șl Muzeul 1 Peleș de j la Si
naia.

Liniile directoare ale pol! Urii
noastre externe nu fost, do olt fol. 
concludem reafirmate In cuvlnte- 
rilc rwllte <le tovarășul Nicolae 
CeaușGsscu la întoarcerea din vizita 
Întreprinsă în Africa, la adunarea 
solemnă consacrată semicentenaru
lui Uniunii Tineretului Comunist. 
Ele șl-au gâalt întruchipare in pro
digioasa activitate desffașurate chior 
in prima sâptămlnă de la reveni 
sa țn patrie. SIrit concludente, In

Campionatele Internationale 
de glmnasticâ ale României
• Campla-Mitcle Internaționale do 

gimnastică ale României au continuat 
ieri după-amtază 1a sala Horească 

■ Clin Capitală cu disputarea excrclțU- 
tor liber Alese.
. La masculin, In clasamentul ge

neral Individual compus, pe primul 
loc s-a sltuqi sportivul român’Dan 
Grecii cu 10'3.70 puncte. Locul secund 
a fost ocupat de Andrzej Szajna. 
(Polonia) — 100,30 puncte, urmat de 
Petre Mlhaluc (Românie) — 106,45 
puncte. ’ - ■ ■ -

.întrecerea „femlntafi a.,foșt,/dotn!- 
Jiată de gimnastele românce clasate 
pe primele trei locuri. A etatlgat 
Elenă Ceampelea cu un toîăl de 

. 74.65 puncte, urmată de Alina Co
rcite — 74,40 puncte șt Paula, Ioan 
— 73,20 puncte. Pe tocul patru s-a 
clasat Monica Cs-aBzar (Ungaria) — 
72,95 puncte. . ' 1

Astăzi, cu Începere de la ora 10,30, 
se desfășoară concursul ’pe aparate, 
rezervat primilor șase clasați.

TENIS DE MASĂ. Au început 
campionatele europene

» în sala ^.Energie Malle" din 
Rotterdam au Început Intrecerila 
campionatelor europene. La ac
tuala ediție participă peste 203 
de jucători ■ șl jucătoare.' din 20 de 
țări. în primul meci, din cadrul com
petiției pe echipe, selecționata femi
nină a României a înliinit formăția 
Târli Galilor, ne care a tavtas-o cu 
3—0.

Alte rezultate : masculin : Iugo
slavia — Spania 3—0 ; U.R.S.S. — Ita
lia 5—0 ;. Ungaria — ■ Irlanda 5—0 ; ■ 
Cehoslovacia —.Portugalia 3—0 ; An
glia — Norvegia 5—0 : feminin :
U.H.S.S. — Belgia 3—0 : Cehoslovacia 
— Finlanda 3—0 ; . Polonia — Irlanda 
3—1 ; Anglia — Luxemburg 3—0.

o Selecționata de tenis de masă n 
R. P. Chineze a fnliln.lt la Detroit, 
In prezența a pesta T0 0®D de spec
tatori, echipa S.U.A.-, pe care a În
vins-o cu scorul da 5—1.

Voleibaliștii din R.D.G. 
șl-au luat revanșă 

(in al treilea meci)
o Ieri seară In cola Victoria din Plo

iești s-a disputa? Intllnlrea interna
țională amicală de voldl dintre repre
zentativele masculine ale R.D. Ger
mane șl României. Voleibaliștii din 
R.D. Germană nu terminat învingă
tori cu «corul de 3—1 (8—15, 15—12,’ 
15—10, 13—10).

Iile NSstase în dou3 
semlllnale Ia Madrid

o în turneul înleraațlonol 
tenta de ta Madrid, cuplul 
Nâstase—Stan Smith a’ Invlrus cu 
6—ț, 0—î. perechea Hoad (Aus
tralia)—JdpMlllan (R.S.A). Spanio
li! Gkneno și Oranies au clșll- 
gat prin neprezentares americanilor 
Connors—Gorman. în sferturile de 
finală ale probe! de simplu bărbați 
francezul Prolsy -a furnizat o «ur- 

, priză, elimlnlndu-l cu 7—fl, 4—fi. 6—î 
pe spaniolul Manuel Oranies. Ceho
slovacul Jan Kodes. în mare- forma.- 
l-a întrecut cu 0—4, 6—2 pa spanio
lul Glmeno. în semifinale Năstas© îl 
va întllnl pe Kodes. iar Pala va Juca 
împotriva Iul Prolsy.

„Mondialele” de hochei
« La Praga, ta cadrul campionatului, 

mondial de hochei pe gheață (grupa 
A), s-au Intllnit reprezentativele Ce-> 
hoaJovactei și Elveției. Hociieiștl! ce- 
Iwxstovaci au obținut Victoria cu sco
rul de 1,2—2 .(3—1, 5—0, 4—1).

ne. Giovanni Leone, să remorcăm că. !n ___ ____ _ „___
Tirgul internațional ciuda unei perioada se farmaceutice, fi
de la Milano se afle- de stagnare, economia bre sintetice. ' mase 
mă Încă o dată ca italiană deține Încă o piasBce. dlștllate pc- 
una dintre cele mal serie de primate eu- troliere etc. : irț ne
importante manifes- ropene In diferita sec- vlllohul rezervat elec- 

Industrîale. Șl trotehnlcll slut expu
se motoare electrice 
de diferite tipuri, 
precum și o gamă 
largă de dispozitive, 
piese șl accesorii : In 
sectorul radlo-televl- 
zluno șl electronică 
sint prezentate apa
rate âc radio șl tele
vizoare. tuburi cine-- 
r>con și tranzlstori; țn 
sectorul industrie! u- 
soare slnt exDuse con-, 
fectll sl tricotaje', iar 
In sectorul construcții 
Hor. ne * lingă diferite 
materiale da con
strucție rint urezante 
eehlnamente tehnlco- 
sanltarc. marini șl utl-’ 

. laie1 destinate , con
strucțiilor.

în cadrul tlrgulul. 
care va fl deschis pină 
la 25 aprilie, vor-avea 
loc șl o serie de sim
pozioane. conferințe șl 
întllnlrl la nivel in
ternational. între care: 
al 7-lea „Sîmoozlon 
International al zoo
tehniei". conferința 
„Rolul t! râurilor In 
economia anilor W, 
Intllnlrea primarilor 
celor mnl mari orașe 
nîe lumii, care vor 
discuta ’ măsurile c'e 
se Imnuh pentru a 
face față traficului 
cresdnd urban șl sub
urban. acțiunile nece
sare împotriva poluă- . 
ri! marilor, centre, 
măsuri de ordin so
cial-economic etc. în 
cadrul tlrguîui va 
avea loc. de aseme
nea. cea de-a 25-a se
siune a „piețe! Inter
naționale a filmului, 
a filmului de televi
ziuni șl documentar".

țări .europene și toare 
mondiale dedicate pro
movării relațiilor eco
nomica șl comerciale 
dintre state, lărgirii 
cooperării lntecnațta- 
nale, Teren propice 
Intensificării si extin
derii unor astfel do 
legături. în primul 
rlnd Intre țările din 
Estul și Vestul Euro
pei. precum șl Intre 
națiuni puternic in
dustrializate șl țări in 
curs de dezvoltare. In . 
special din Africa și

• America Latină. Tir- 
gul Internațldnal din 
capitala economică a 
Italiei facilitează tot
odată contactele, a- 
proplerea și cunoaște
rea Intre popoare, n- 
duce o 
concretă la stabili
rea unul climat de 
Înțelegere șl pace.
Mărturie In acest,
sens este,atlt partici
parea a 60 de țări de 
pe toate continentele 
— dintre care 75 cu 
pavilioane, proprii șl 
care, pe un front ex- . 
pozițional de peste 110 
Km. prezintă o adevă
rată panoramă mon
dială a realizărilor 
Industriale din cele 
mal modern® sectoare 
ale producției agri
cole și alimentare de 
artizanat etc. — cit sl 
faptul că ‘ne supra
fața do 600 MO de’ me
tri pătrat! al Ursului 
Iși dau întllnlre 12 OTO 
de firme care pre
zintă circa un milion 
șl jumătate de pro
duse — de la noarate 
de ras sl băuturi, oină 
la reactoare nucleare 
Bl sateliți artificiali al 
Pămlntului.

Moment Important 
de trecere In revistă n 
realizărilor economie! 
Italiene, tJrgul găzdu-

tocmai pavilioanele 
unor cunoscute socie
tăți, ca Montedison. 
Fiat. Pirelli, precum 
și cele ale firmelor 
din grupul de între
prinderi ale „Tnstl tu
iului i 
etructle 
(I.R.I.), 
.prinderii 
pentru 
(E.N.I.) si altele, 
care caoltalul partlci- 
pație de stat deține 
ponderea , principală. 
®lnt cele mal repre
zenta tive.

O remarcabilă pre
zente au șl țările so
cialiste.

PartldDantă tradi
țională la Tirgul de 
la Milano. Republica 
Socialistă România 
este prezentă" la ac
tuala ediție cu șase 
pavilioane, care ocuoă 
anroxîmatlv 639 metri 
pătratl. întreprinderile 
noastre de comerț ex
terior expun o ‘selec
ție de produse Indus
triale. care, pe llncte 
mărfuri deia cunos
cute ne olața Italiană 
sl apreciate de cum
părători. cuorinde , o : 
serie de bunuri noi. o 
pondere însemnată re
venind mașinilor șl 
utlliriolor. între alte
le. România nrerintfl 
pentru prima oară ne 
Diata , Italiană freza 
universală „FU-32". 
mașina de rectificat 
universală „R-TM!". 
strungul „SNA-5W. 
mașina de transport • 

• pentru toate tipurile 
de șosele ..Mițfli" șl 
autoturismul „Dacia 
I 3W. Totodată. în 
pavilionul cu mașlnl- 
unelte romanești vizi
tatorii Intilneac o MUăno

pentru rccon- 
! Industrială" 

ale intre- 
natlonnle 

hidrocarburi 
In

N. PUICEA

Noi produse cu marca

FLARO"
SfBîU (Corespondentul „Scta- 

teil", N. Brujan). — Cunoscu
tă ds numeroșii «ăi benefi
ciari din țară șl de paste ■ 
hotare ca „fabrică de stilouri șl 
creioane cu paste", ca „fabrică 
de fiori artificiale" eau „fabrică 
de accesorii pentru pescuit", 
unitatea pjoducUvă ,.Flaro“ a 
Grupului întreprinderilor Indus
trie! de acgeroril pentru Indus
tria ușoară Sibiu poate fl nu
mită, din aceste zile șl „fabrică 
de ace pentru mașini de cusut".

Aida Intrat In funcțiune o nouă 
șl modernă secție de buhur! ds 
consum șl accesorii metalice, 

. menită să producă. Intre altele, 
un mare număr de ace pentru 
mașini, de cusut. înzestrată eu 
mașini de mecanică fină șl In- 

’stalații do înaltă tehnicitate, 
noua secție realizează circa 20 
tipuri do asemenea’ ace. practic 
pentru toate sistemele de mașini 
do cusut cunoscute. Primele lo
turi din noile produse au foăt li
vrate zilele acestea.

Promovarea coexistenței pașnice, 
dezideratul Înfăptuiri! 'Securității eu
ropene, necesitatea participării nc- 

- tlve a tuturor statelor, mari șl 
mici," la efortul pentru soluționa
rea problemelor care confruntă In 
prezent omenirea călăuzesc In per- 

^’manonțâ nellvltatoji Internațională a 
Ima sâptămlnă de la revenirea României. în acest context a-a Înscris 

. . "’ . ’ i a- și vizita pa care a făcut-o In {sură
cest sens, numeroasele contacte șl !n- noastră ministrul afacerilor externe 
Uluiri, pe linie de partid șl de stat. al Danemarcei, Knud B. Andersen,

ideologic șî politic, în folosal pro- die, B conferinței gcncral-europene 
greșului social, destinderi! șl păcîh pentru ’securitate șl cooperare. In ca

ri - ------- . jjfg] unor consollârl
participarea tuturor statelor • Intere
sate. Acest punct, de vedere a fost a- 
flrmat ta recentul comunicat polonp- 
danez. cn șl In comunicatul ro- 
mâno-danez, pe care-1 publicăm 
astăzi. Guvernul suedez a ’ară
tat. da asemenea, eă așteaptă începe
rea" tratativelor multilaterale. De alt
fel, Finlanda, care s-a orarii să găz
duiască conferința. a șl întreprins o 
«serie de consultări privind moâalltă-

unor consultări.multUaleirale, cn

s

. i

CRONICA INTERNAȚIONALĂ
■

patriotice desfășoară puternice ope- 
, rațiuni ofensive po patru fronturi 

principale din diferite regiuni ale 
Vietnamului de sud, repurllnd victorii ■ 
.Însemnate. Eliberarea capitalei pro
vinciale An Loc, pe șoseaua
nr. 13, la aproximativ BO km de 
Salgon, constituie o asemenea lVuiali vslo iOrm cunvm

. victorie remarcabilă. Desfășurarea victoria Inevitabilă a cauzei 
evenimentelor demonstrează conclu
dent inconsistența șl eșecul Inevita
bil ale așo-numltei politici do 

. „vietnamlzare" ;■ cum scrie „La Li
bre Belgique". .Jt-n făcut dovada că 
armata sud-vietnameză este incapa
bilă să lupte cu succes, fără logistica 
americană". " . . .

în plină derută, din cauza acestei 
evoluții, Statele Unite au recurs 1a 
no! pași agresivi, dezlănțuind atacuri 
cu suta de avioane de tip B-52 și alte 
tipuri, cu zeci de vase de război; alo 
flotei a 7-a asupra teritoriului Re
publicii Democrate Vietnam, adudnd 
masive întăriri In zonele de' luptă, 
intensifici nd bombardamentele In
Vietnamul da sud șl procedind, 
așa cum scris chiar „New York 
Times", la „reamericanlzarea" ope
rațiunilor. Toata acestea xint pe drept 
cuvlnt calificate în Declarația guver
nului R. D. Vietnam, ca „o nonă ac
țiune extrem de serioasă do esca
ladare a războiului", ea o violare 
a angajamentului de a înceta 
bombardamentele asupra teritoriului 
R.D. Vietnam șl o încălcare flagranlă , 
a principiilor elementare ale dreptu
lui Internațional. Evident, asemenea 
acțiuni agresive nu au mal multe 
șnnso de reușită dedt tonte ocțiu- 

simllare din trecut ; dlm- 
ilerderlle americane au 

_ .a aceste zile cote dintre 
cele mai ridicate In ulllmui an 
de vieți omenești șl material do 
luptă. Singura alternativă conformă 
cerințelor .rațiuni politice răni Ine re
nunțarea de-către S.U.Ă. la holărirea 
de întrerupere unilaterali a negocie
rilor de la Paris și revenirea la 
masa tratativelor, soluționarea po
litică a conflictului prin retragerea 
definitivă și completă o trupelor a- 
merlcane din Indochina șl crearea 
premiselor, pentru ca popoarele viet
namez. khmer și laoțian, care au 
dovedit eă nu pot fl îngenuncheate 
prin forța armelor, să-și poată hotărî 
singure soarta, fără nici un amestec 
din afară. în acest sens se pronunță 
tot mei multe forțe politice, opinia 
publică mondială. Astfel, guvernul

iale Ari Loe, pe șoseaua
13. Ia aproximativ SO km de

francez, a tlrmind că o soluție poM 
tlcă cămine posibilă, a cerut oficial , 
reluarea fără Intlrzlere a lucrărilor - 
conferinței; cvadrlpartlte. Exprimln- 
du-șl o’ dalâ mal mult deplina soli- . 
doritele cu Vietnamul luptător, cu ■ 
popoarele eroice ale Indochtael. po
porul român este ferm convins de 

_ ------ 1 lor
drepte. i

Edificarea unei pilei trainice re
clamă In mod Imperios realizarea 
dezarmării generale, In primul’ rlnd 
a dezarmării nucleare — In acest 
sens avlnd; desigur, însemnătate ți 
măsurile cu caracter parțial în le
gătură cu aceasta, semnarea In 
curaul eăptămjnli a convenției cu<® 
privire la interzicerea armelor, 

•' bacteriologice de către numeroase 
etate are. pe,.lingă Importanța sa in 
sine, valoarea și semnificația unul 
Imboid de a se acționa energic pen
tru realizarea de măsuri efective 
In domeniul care .formează oble-c- ” 
tivul fundamental al luptei pentru ; 
dezarmare — interzicerea armelor 
nucleare.

Realizarea dezarmări! este o cerin
ță cu atlt mal imperioasă, cu dt alo
carea; In scopuri civile a uriașelor 
fonduri irosite In prezent pentru Înar
mări ar ’putea contribui considerabil 
In soluționarea uneia din problemele 
majore ale lumii de az! — subdez
voltarea — problemă cq formează o- 
bieclul lucrărilor celei de-a treia Se- " 
siunl a ■Conferinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare, care B-a . 
deschis șl îșl desfășoară lucră- - 
rile la Santiago de Chile, In 
prezența reprezentanților a 142 de 
țări. Așa cum sa arată ta Mesajul 
adresat sesiunii de tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu. România socialistă, ea 
însăși țară In curs de dezvoitarc, 
participă activ la lucrările conferin
ței. cu dorința ca această întîlnlre 
să aducă o contribuție de seamă la 
Intensificarea schimbului mondial de 
valori, la promovarța colaborării și 
cooperării între state șl stimularea 
largă a comerțului International, Ia 
asigurarea progresului economie și 
social al tuturor țărilor. îndeosebi a 
celor mai puțin dezvoltate.

în această problemă, ca-șl In cele
lalte care confruntă azi popoarele 
lumii. România socialistă se găsește 
pe linia aspirațiilor celor mal pro-, 
funde și mai înaintate ale omenirii 
contemporane.

Ion FINT1NAHU
• • . 1 ■

care a fost primit de președintele 
Consiliului de Stat al. României, 

I a avut convoț- 
—------------- ------ logul sân român.

Menționăm, astfel, primirea Ia tova
rășul Nicolae CcauȘescu, in prezența

. tovarășilor Ion Gheorghe Maurer șl Nicolae Ceaușescu, șl 
Bodnaraș, a participant I- blrl oficiata cu omolo

la ședința ! de la Bucu- 
_ a Consiliului militar . al 
Forțelor Armate Unite alo statelor 
participanta la Tratatul de la Varșo
via j- întllnlre desfășurată Intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească. in 
spiritul banelor relații de prietenie 
șl alianță dintre România și aceste 
slale, el preocupării sale constante 
de a dezvolta colaborarea în toate 
domeniile, inclaslv pe plan militar, 
ca toate statele socialiste.

Convorbirile' dlntrp delegația Par
tidului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, șl dele
gația Partidului Socialist Belgian, 
condusă do tovarășii Edmond Le
banon șl Jos Van Eynda. președinți 
al P.S.B.. purtate Intr-o atmosferă 
tovărășească, ou . abordat probleme ■ 
ale dezvoltării relațUlor dintre cele 
două partide, dintre Belgia șl Româ
nia. alo situației politice din Europa 
șl ale vieți) Internaționale. Aseme
nea Întllnlrl se înscriu pe linia preo
cupărilor P.C.R. de a dezvolta legă
turi cu partide socialiste șl soclaî- 
democratc. corespunzător necesității 
întăririi anlUțll clasei maneltoarc. 
eu toate forțele democratice, pro- „„ „ „v
greslsie, peste deosebirile de ordin ]a faza pregătirii practice,

Emu 
lor 
reții a

Discuțiile purtate au învederat do
rința ambelor părți de a asigura in 
continuare mersul ascendent al rela
țiilor româno-daueze, frueilficlnd po
sibilitățile existente in Interesul re
ciproc, precum și al eaopcrdrU șl 
securității europene.

De asemenea, convorbirile ocazio
nate do vizita în țara noastră a kd 
Andră Bettencourt, ministru delegat 
pa lingă primul ministru-ăl Franței, 
Insărclnât cit probleme de planificare 
șl amenajare a’ teritoriului, precum 
șl a iul Abbas Mosșoudi, vicepreșe
dinte ai Senatului iranian, ambii pri-
mlțl de șeful statului nostru, s-au cir
cumscris ariei fertile a politicii de 
coexistență pașnică, de dezvoltare a 
relațiilor Intre țări cu orindulrl so
ciale diferite.

în cadrul convorbirilor pe care re-în cadrul convorbirilor pe care re
prezentanții țârii noastre le au cu 
factori de ritepundere din țflrlle eu
ropene un loc primordial ocupă, In 
mod firesc, căile promovării secu
rității șl cooperării pe continentul 
nostru. în această ordine do Idei, este 
Îmbucurător do constatat consensul 
tot mal larg co se manifestă In viața 
politica europeană cu privire la ne
cesitatea de a se trece fără Intlrzlere 
__ _______ _______ , nemljlo-

tlle practice de angajare a convorbiri
lor multilaterale. Aceste probSeme au 
fost abordnte șl în cadrul convorbi
rilor pe care primul adjunct a! mi
nistrului de externe român le-a avui 
la Helsinki cu ofletaJItâțl finlandeze. 

Tot in problematica europennă, 
consemnăm că In aăptemlna .care s-a 
încheiat s-au multiplicat luările do 
poziție șl acțiunile de masă In favoa
rea ratiiicărll tratatelor sovielo—vest- 
german și polono—vest-german. E- 
xaminarea tratatului' dintre U.R.S.S. 
și R.F.G. In Sovietul Suprem al 
U.H.S.S. a început prlnlr-o cuvlntare 
a ministrului de externe, A. A Gro
mi ko, care a " relevat însemnătatea 
tratatului pentru realizarea unoi co
tituri radicale In relațiile dintre cele 
două țări șl pentru destindere In Eu- 
rofw, aduclnd precizări In legătură rj 
negocierile care au dus la Încheierea 
tratatului. Fapt este că. In R.F.G., 
pe măsură ce se apropie data votu
lui in Bundestag, se-, întețește con
fruntarea intre adopții șl adversarii 
ratificării, așa cum a rele?it șl din 
convorbirea pe care cancelarul Willy 
Brahdt n avut-o miercuri cu liderul 
opoziției, R. Borzei.

Evoluția evenimentelor din Indo
china. ca punctul cel mal acut ai si
tuației Internaționale, a reținut In 
mod deosebi! atenția opiniei publice 

' mondiale In ultima perioadă d^ timp.
Așa cum ■ este cunoscut, forțele

acțiuni agresive nu au mal multe . .....
nlle 
potrivă, pl
51 atins In

care.au
prnt.ru
fnliln.lt
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/«AlM APRECIERE FATĂ DE MESAJUL ADRESAT
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

SANTIAGO DE CHILE 15. —- Co
respondentul nostru. E. Pop. transmi
te, :
• Din discuțiile pe care le-am' avut 
cu delegați ta conferință se-degajă, 
ca uit element comuti al aprecierilor, 
ideea că cea de-a treia Conferință 
LT.N.CîTiA.D. reprezintă forumul ta 
care vor trebui sa se concretizeze a- 
numlte soluții ale colaborării Interna
ționale, atit de necesare pentru de- 
■pășlrea subdezvoltării; ■ - . '

’ în acesta discuții am putut consta
ta, dc asemenea. înalta prețuire care 
se aeortlă poziției țării noastre, expri
mată în mesajul adresat Conferinței 
U.N.C.T-A.D. de președintele Consi
liului de Stat al Republleli Socialisto 
România, Nlcolae Ceaușescu. Sa dă o 
înaltă, âprecler'e.'ctaritații cu .care-so 
arată, ln acest mesaj, că România Im- 
păriățeșle-preocupările tuturor state
lor ,cara's-au angajat i*0 calea făuri
rii unei-economii puternice, Indepen
dente., de a face din relațiile interna
ționale economice, științifico, tehnice 
și' culturale, un factor al progresului 
multilateral, al apropierii șl,bunei În
țelegeri între popoare. „Mesajul pre
ședintelui Ceaușesen m-a impresionat 
profund”, ne-a declarat Anton Vra- 
iușa, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal al Iugoslaviei. „Me
sajul a exprimat o gîndirc Identică cu 
preocupările a pe' care , Io are Iugo
slavia ln domeniile abordate. îmi este 
deosebit de plăcut să subliniez că în
tre delegația' română și delegația 
Iugoslavă există, atli nici la 
L.N.C.T.A.D., cil șl la alte Inlîlnlri 
Internaționale, o colaborare armo
nioasă, fecundă și frățească".

Exprlmlnd stima șl considerația 
deosebită cu care a fost primit mesa
jul președintelui Consiliului de Stat 
ni Republicii < Socialiste România, 
Nicolne Ceaușescu, șeful delegației 
chiliene, ambasadorul Ilernan Sania 
Cruz, a subliniat însemnătatea pozi
ției (firii noastre în care progresul șl 
dezvoltarea economică șl socială a tu
turor popoarelor sini privite Io sirin
gă legătură cu promovarea unor noi

Președintele Allende a primit pe .șeful delegației române

relații în viața Inlcrnațională,' bazate 
pe principiile deplinei 'egalități* in 
drepturi, respectului Independenței șl 
suvcranlllțll naționale, neamestecului 
in treburile interne șl avantajului re
ciproc. După cum s« știe, mi-a 'decla
rai lleraa’n Santa Cruz, Chile promo
vează — așa cum so arată ln dis
cursul inaugural al președintelui Al
lende — o politică de cooperare in
ternaționala, bazată pa principiile 
respectului deplin pentru Indepen
dență și suveranitatea fiecărei țffrt. 
„Este un mare și Important sprijin 
acordat conferinței", ■ 'aslfel ca- 
raclerlzează mesajul președintelui 
Cenușcscu șeful delegației (Mîruvjene, 
Luis Marchand; care • a declarat : 
„Președintele României exprimă o 
glndlre constructivă, care vine In 
sprijinul ■ aspirațiilor la accelerarea , 
dezvoltării tuturor popoarelor, la li
chidarea decalajelor existente azi in - 
lume”. Interlocutorul nostru arătă că 
ideile din mesaj, referitoare la nece
sitatea de a se aboli din raporturile 
internaționale politica de dictat șl 
presiuni, de a se lichida colonialis
mul șl neocolonlallsmul, au o mare 
valoare politică șl morală. „împărtă
șim această poziție, Nelnterveigln și ■ 
egalitatea Juridică deplină a statelor 
trebuie să, fie piatra unghfularfi ,a tu
turor relațiilor ■ internaționale. In ul
timii trei ard, țrta! ales.: Peru militea
ză eu consecvență pentru biruința a- 
ccstor principii Prețuim cooperarea 
României la cauza generală a popoa
relor în curs dc diiZVolțare. De -aceea 
spuneam că apreciez mesajul pre
ședintelui țării dumneavoastră ca un 
marc ș| Important sprijin, pentru a- 
ceasta conferință1".

Ketcbi Moyidba Nondjolonbi, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Zair, nc'-a declarat : 
„Admir grija permanentă pe care a- 
cest mare om de stal o manifestă, atit 
dîn partea sa cit șl din partea popora
lul român, pentru Instaurarea unei n- 
devărate prietenii Intre popoare șl 

. pentru o colaborare Internațională e- 
flelentă". ■ , •

vador' Allende, â primit lu pal
..La Moneda- pe șeful delegației ro
mâne care participă la Conferința 
U.N.C.T.A.D., Ntcotac. Nlcolae, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior, precum și pe Ion 
Mlheu. adjunct al ministrului; Mne- 
lor, petrolului șl geologiei.

Ministrul Nlcolae Nlcolae a trans
mis președintelui Salvador Allende 
un mesaj .cu urări ele prosperitate 
d;n partea' președintelui Consiliului" 
de Stat) al României Nicolne 
Ceaușescu. exprimlnd toiodată spe-

UA-.C.T.A.D. - pentru o-cărei des
fășurare guvernul șl poporul Chilian, 
nu depus eforiuri remarcabile— va 
Înregistra succesele așteptate. .

Mulțumind pentru mesajul primi"., 
președintele Salvador Allende a 
.tnuuinLs salutul său, șordtal șl urări 
de bine președintelui CbiisHIului do 
Stat al României. Nlcolae Ceaușwxu, 
și guvernului român.- Totodată, pre
ședintele Allende a dat, o înaltă ,i- 
preclere aportului specialiștilor ro
mâni ia dezvoltarea cooperării din
tre .cote doufi țâri.

italia 0 provocare a elementelor 
' dc extremă dreaptă

. ROMA 15 — Corespondentul Agcr- 
pres transmite : La Ghllarza (Sar
dinia). un grup de provocatori de e*-. 
tremă dreaptă ou desenat. In noan- 
len de 11 spre 15 aprilie, pe zidu
rile unor case, zvastici nazlște șl. au 
sșrta loilnc! foMiste. In siwclal- pe 
fațada-clădirii In care a locui!, An
tonio Gramșcî fdntlalor al Purtldu- 
lin Comunist .Italian. ’ ' . %

Acest aci arav a provocat ihdie- 
‘ narea forțelor democratice Italiene. 

O .delegație n partidelor ahtțfri.ș«,lș- 
t<:— alcătuită din reprezentanți ai 
P.C.I.. P-S.l.. P.S.I U.P.. Pâriidulm

■ - rt - ’ '' .
»

alger Reuniunea comună
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PUTERNICE ATACURI 

ALE FORȚELOR PATRIOTICE 
A FOST ELIBERATA CAPITALA PROVINCIALA AN LOC

■ Acțiunile de luptă ale for-

f-;' K-'

VIETNAMUL DE SUD 15 (Agerpres). — Acțiunile de luptă ale for
țelor patriotice dc eliberare din Vietnamul de sud împotriva trupelor 
americano-salsoneze continuă. ....

în noaptea de.vineri spre rimlrită. anihlllnd tonte forțele inamice exls- 
---- , _* r,. «------. ... .... tenie in loealltate,, Agenția de presă 

Eliberarea, ihfoirmlnd despre aceas
tă victorie, menționează că forțele de’ 
eliberare acționează în prozelit pen
tru .încercuirea Inamicului In apro
piere de localitatea Chon Than, la 20 
Kijonietri aid dc Ah Loc șl la npro-

■ I 51__________ •

Salgonul șl Da Nangul au fost su-/ 
puse unul puternic bombardameni 
de artilerie. - ,v

Trupele xălgopeze se. află Irite-b 
situație critică șl‘ pe" frontul «de. nord. 
Ifț- vecinătatea orașului Huo. unde 
luptătorii Frontului Național de ELi- . -.--r-.-,- ---a^,-— „ ■ 
bei-are nu ‘ocupat ‘ pori iii ln ’.'alea xlmâUv 70, kilometri nord de Salgon. 
A Shau. dirljind un intens Ur de nr- 
t'lerta asupra bazei, amerlcaho-«al- 
gonaze ..Baș-togne".. Izolată de mai 
bine de o.săptămlfiă."

Simbăiă dapă-âmlază, forțele ar
mate populare de eliberare din Viet
namul tie sud au eliberat orașul An 
Loc, capitala provinciei Blnh Lonfl,

.. a ., =.,J ; 0 - *.ț.

■ *
Forțele patriotice din Vietnamul 

de sud au ocupat sîmbătă baza de 
artilerie ..Charlie”, în zona-Plritou- 
rilbf înalte. Agenția United Pre« 
Internațional mențtoneoză că este 
vorija de o bază-chele a forțelor sai- 
goneze In acetwta regiune, a Viol-/ 
namului de sud.

APELUL C.C. AL F.N.E DIN VIETNAMUL DE SUD 
Șl G.R.P. AL REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD

VIETNAMUL DE SUD 15 (Ager- guvernelor-și popoarelor țârilor so-
pre.s). — ComltetuL Central al Fron- cJallste, țărilor Iubitoare de pace ,și

lnternațh
ț .‘.pbpâârelL.^..-----

_ ___ _ _ _ .__™w _______ fraților șl prietenilor apelul să ceară 
Un apel tuturor’ coinpatrtoțllor '• șl admlnLstraUcl S.U.A. încetarea poli- 
combatanților, anunță agenția V.N.A. • Hcll jata'dt - ■-

țuluLNațlcmal de Eliberare din -Viej.- 
mimul de sud ’ șl Guvernul “Revblu-- 
țio&ar Provizoriu âl Republicii Vlet- 
hamuJu! de Sud au adresat «imitată'

J

T

C.C. a! F.N.E. și G-.R.P,'adresează 
felfcitărl forțelor armate și popu-' 
lațlei din sud. Case lansează ln a- 
cește zile atamiri , puternice șl care ■ 
nu cucerit victorii importante., Com- 
palrloțli șl combatanții .din sud sfat ■. 
cherhnțl să continue tradiția’eroică a 
națiunii, să' înainteze pi calda' vic
torioasă, să lupte cu, ardoare pentru 
tofringerea inanilcuîul, 'Bâ provoacS" 
eșecul politicii de „vfctnamlzare" a 
războiului.

Populația din Vietnamul de sud, 
- .N.E. șl .G.R.P, ișl exprimă recu
noștința față de; poporul cnmbqdglah, 
Funk șl Crunte, poporul laoțian șl 
F.P.L. pentru sprijinul șl ajutorul a- 
corda’t rezistențeiJpatriollCe a poporu
lui vtetnnrriez,. exprimă, recunoștință

*
HANOI ÎS (Ăgorpresj. — Agenția 

n 2 ' ” "i 
și , 14 aprilie, ovlajîa americană. a 
bombardat'regiuni populate din pro—, 
vlncîilo Nghe Ap. Tta Tlnh și Quang 
Binh șl din zor.n'Vlnh Linh, lâr nave 
militare ole &U.A. au deschis focul 
așupra. orașului Vinh și regiunii .da 
epastă Quang BJnh, Populația "și for
țele armate nu doborit,șase avioane 
și au avariat patrii liavo .tnllitare 
americane. ■ ’ , < ■ ... ' ■ • !

Purtătorul de cuyint al Ministerului 
Afacerilor Externe ăl If D. Vietnam 
nulat publicității o declnruțte, proies- 
tlnd împotriva , a<jo,sțbș noi nete de- 
escaladare

'F.N'U A- -. . . VMn,, 
n 05 Un ta fayi'dc’po;

__ ,
V.V.A. Informează că. in zilele de 13

1'
s

irolor țârilor so-

droptato, organizațiilor ^democratice 
internaționale, forțelor .progresiste și 

"lor-lumii șlradreseăză. tuturor

ucu sate de. „vletnamlzara", a acte
lor de ejcatoidgre' ii războiului. împo
triva" R.D. ' Vietnam, să acorde po
porului-vietnamez un sprijin șl aju
tor mai:puternic plnă ta vletorta ‘to
tală asupra agresorilor americani. 
Populația Vietnamului de sud adre
sează) poporului american „apelul do 
a’ cere Cu: fermitate administrației 
S.U.A. să înceteze războiul de agre
siune' In-Indochina,*să retragă rapid 
și complet trupele americane, să ne
gocieze serios, să dea un răspuns po
zitiv ta soluția : In șapte puncte' â 
G.R.P.". '

Forțele armate și populația din sud 
sini hotăriie 8ă realizeze un Vietnam 
de sud independent, democratic, paș-’ 
nlc, neutru șl prosper, progfesind 
spre reunlHcarea pașnică .« patriei, 
sa subliniază in" încheierea apeluîui.

• * . . . • .
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

ZtaruJ ..New York Times" scrie, îi! 
ediția sa de slmbăta. citind sur/o 
ale Administrației." că ■ președintele 
Nixon u ordonat ea bombardierele 

, „B-52“ să efectueze,, raiduri asupra
unor regiuni ațe Republicii Demo
crate Vietnam plită Via 32Q km nord 
ele zona . demilitarizată, transmite 
agenția France PresM. La aceste'rai
duri ar urma să . participe aproxi
mativ IM de bombardiere gîgont.

’ceea ce ar reprezenta-una dintre Cele 
mu! mari puteri de foc’lansata asu
pra teritoriului •_ R.D.V. de la 
cenutul războiului din Vietnam.

1 FAVOAREA ’ 
RATIFICĂRII^ TRATATELOR 

CU U. fi. S. S. Șl POLONIA
BONN 15 (Agerpres). — Lutnd cu

vinte! ta -o adunare organizată de 
, P.C. German la • Oldenburg, Kurt 
Bachmann, președintele partidului, ă 
relevat amploarea po caro a lual-o 
tn R. F. a Germaniei mișcarea In 
favoarea ratificării tratatelor înche
iate de această, țară cu Uniunea So
vietică și R. P. Polonă.

Arătfnd că ln favoarea rallflcSrlI 
tratatelor militează in mod. ferm 

•muncitorii, sindicalele. tlnoretuL re
prezentanți al clerului șl alto cate
gorii ele populației vest-gormane, 
Kurt Bachmann a subliniat că P.C. 
German va continua sii-sl mobilizeze 
toate forțele pentru a pontribul la 
ratificarea celor două documente. Ra
tificarea tratatelor cu U.R.S.S." și 
Polonia ar reprezenta un aport de- 
cea mal mare importanță ta întărirea 
păcii In Europa și respectivul act 
este de o marc ■ importanță pentru 
viitorul R.-F. a.Germanlel — a spus 
președintele P.C. German.

BERLINUL OCCIDENTAL 15 (A- 
gerpros). — în Berlinul occidental a 
avut loc o plenară a conducerii Par
tidului Socialist Unit al Berlinului 
occldentaL Cuvlntul de închidere a 
lucrărilor plenarei a. fost rostit de 
Gerhard Danallus. ■ președlnlcte par
tidului.

Conducerea .parMdultil a chemat 
toata forțele democratice vesUberli- 
neze să-șl Intensifice lupta pentru 
pace și securitate, pentru ratificarea 
tratatelor încheiate de R. F. a Ger
maniei cu, U.R.S.S. șl Polonia și pen
tru Intrarea ln vigoare a acordului 
cvadriparWt privind Berlinul occiden
tal. ,. ;

In cadrul Comisiei pentru afaceri 
externe a Bundestagulul vesl-gcr- 

*man nu luat sfirșll dezbaterile pe 
marginea tratatului încheiat cu 
UJLSLS. șl s-a trecut la examinarea • 
irataiului semnal ta Varșovia. Co
misia nu a luat nici o hotarirc In le
găturii cu primul tratat, membrii el, 
atîl cel din parlca coaliției guverna
mentale, cil și ecl al opoziției, hotă- 
rlnd să se pronunțe prin vot asupra 
ambelor documente la 23 aprilie.

> . . .. . . ” ■ ■ • .. . .
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r a râzbojulut

democrat-creștln șl a! Partidului de 
acțiune din Sardinia — n exprimat 
prefectului din orașul Cagliari in
dignarea fata-de aceasta provocare 
neofascista. La Ghllarza. localitatea 
natală 0 Iul Antonio Cjraniwi. a a- 
vul joc o demonstrație populară uni
tară de Drotest a tortelor. democra-

.Enrico berlmguer, stțcretaruJ, gene
rai al P.C.I.. a făcut, o declarație zia
rului „l'Unlta-.' în’ care, condamnlnd 
acțiunea Infamă de ta Ghllarza. cere, 
eă. fie Identificați șl pedepsiți res-

i, cere 
('.l . l’.c iwilunMW ?' PCdCPSlțl ., COS- , 

. ponsabllll unor astfel dc acțiuni, 
care constituie un ultraaiu. față de 
memoriu unul om a cărui operă si 
al cărui sacrificiu constituie un pa
trimoniu al Întregii națiuni itallone.

eare constituie -un ullrasta. față de 
______ ______ : ri 
ai cărui sacrificiu constituie un pa- AsiCizi pile serbâiocrea națională a Danemarcei. In fotografie : vedere din 

capiiala țârii, Copenhagacapitala îârii. Copenhaga

>■ ■ <

DIN UNELE ȚARI SOCIALISTE
Corespondentul nos-
Doju, transmite : 
iprille, ta Berlin, a

■ ii;:—t
ireședlntele Co-

MUbstav Bruzek,.mî-

Valek. ministrul- culturii al R. S.

BERLIN 15
tr.i, Ștefan .
între 11. șl 14 aprilie, ta Berlin, a 
avut loc o consfătuire ta care au luat 
parte Pavel Matev; președintele Co
mitetului pentru Artă și Cultură din 
R,P. Bulgaria, Mllostav Bruzek.-mi
nistrul culturii nilLS. Cehe. Miroslav 
Valek, ministrul- culturii ai R. S. 
Slovace, Klaus Gysl, ministrul cultu
rii al R. D. Germane. Stanislaw 
Wronski, ministrul culturii și artelor 
al R.P. Polone, Dumitru Popescu, 
președintele Consiliului Culturii și E- 
ducațlel Socialiste al Republicii So
cialista România, Pol Ilku, ministrul 
liivățămlntului șl culturii al R.P. Un
gare, Ekaterina. Furțeva, ministrul 
culturii al U.R.S.S,

■ fîn timpul consfătuirii, care ' s-a 
desfășurat Intr-o. atmosferă prlețe-i 
ncască, de Înțelegere reciprocă, nil- 
nișiril au făcut un schimb de expe
riență privind construcția culturală 
din țărl'e lor. s-au informat. reciproc , 
despre succesele In domeniul culturii, 
despre Importanța cresclndă a cultu
rii ln societatea socialistă și comu
nistă și in lupta împotriva ideologiei 
imperialiste.

.în afară de aceasta, au fost discu
tate probleme actuale ale colaborării 
culturale . intre țările cate au luat 
parte la consfătuire.

Participanții 1a consfătuire au sub- ■ 
Uniat- rolul activ al țărilor socialis
te ln dezvoltarea colaborării cultu
rale' internaționale, șl, mai ales, ne
cesitatea lărgirii schimbului cultural 
cu țările Europei, ptmtni că in spiri
tul „Declarației privind pacea, secu-

Sysl, ministrul cultu- 
Gernuine,. Stanislaw

rltatea șl colaborarea In Europa", a. 
doptată ta 
către Cornii . .
Statelor participante ta Tratatul de. la 
Varșovia să se contribuie, cu olutorul 
mijloacelor culturale, ta cauza'secu
rității și păcii Jn Europa. ■

.Participanții ta consfătuire consi
deră că operele de; artă șl colaborarea! ■■■• --S.’ ■ J .1.
conL_ _ _
reldr, a forțelor Înaintate din toată

Praga, In ianuarie a.c„ de 
Itotur Politic Consultativ al

roa culturală Intre țări pol aduce o 
contribuție Însemnată la lupta popoa
relor, a forțelor .înaintate din toata 
lumea, împotriva politicii Imperialis
te de,, dominate șl agresiune.

PârUclpanțll ta consfătuire sprijină 
Intru totul'declarația guvemulid Re
publicii. Democrate .Vietnam din 11 
aprilie a.c... In legătură cu escaladarea 
agresiuni! S.U.A. Împotriva Republi
cii . Democrate Vietnam și cer 
incetarea Imediată a. agresiunii - im
perialiste si retragerea neîntîrziaiă a 
trupelor' americano din indochîna.

Miniștrii culturii condamnă relua
rea bombardării Republicii Democra
to Vietnam și,a zonelor eliberate din 
Vietnamul de sud, ln urma cărora 
trțor oameni, se distrug, valori ale cul
turii poporului'vietnamez, care con
stituie o parte din cultura mondială. 
Partlclponțll ta consfătuire cheamă 
pe toll oamenii de artă și cultură să 
manifeste solidaritate activă cu tx>- 

. porul vietnamez, să susțină prin 
creația șl, acțiunile .lor sociale lupta 
eroică'dreaptă a VletnamuluL

în' timpul consfătuirii, miniștrii 
culturii-aftați-ta'Berlin âu avut'o în
trevedere cu Wllll Sloph, președin
tele Consiliului do Miniștri al Rt p. 
Germane.

i

i
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Ședința Biroului Executiv 
al Prezidiului U. C. I.

jT- . jlfeS 41 ;..'4-':

BELGRjVD 15 (Age,-pre,»). — La
Belgrad a avut . loc ședința Biroului 
Executiv al Prezidiu iul Uniunii Co-_ 
munlșlllor clin Iugoslavia, ln cadrul 
câreîa nu fost examinate probleme 
legate'1 de’realizarea politicii de In
vestiții In domeniul «octal și mtaufUe 
Ih «copul lichidării discrepanțelor p®.

' î . ; ' ' - - , .. ,«î\,

U. R. S. S. Subotnik comunist
La 15 aprilie a acul loc in în

treaga Uniune. .Sar! fi ied un

niccrsdrii .silei da najlerc a lui 
V. I. Lenin si celei de-a 50-a a- 
niversdri a formării Uniunii Re-

‘ publicilor Sovietice Socfaliiie, 
Bunurile produse prin munca

‘ patriotică in ÎJua sutaitnfkufal" 
vor’fi predate In fondul celui 

b de-a! 0-l«a cincinal. La scara în
tregii (dri ele se ridică la va
lori considerabile. Numai oame
nii muncii din Erevan, capitala 
Armeniei, au dat In această zi 
o producție in valoare de circa 
cinci milioane de'ruble. Rodul 
muncii celor circa 550 COT de la-

. cuilori ai orașului Scerdlocsfc, 
puternic centru industrial din 
Ural, se ridică. de asemenea. la 
citeva milioane de ruble.

Am vizitat In ziua ^suboinUru- 
Itii uzina constructoare de ( ma
șini „Krashii proletari* din Mos
cova, care produce strunguri 
dintre cele mai modeme; inclu
siv strunguri'automate cu co- 
nțandâ-proprani. în această zi, 
colectivul urinei s-a anualul să 
dea o producție-marfă in caloa-

>/«.

re do 215 mii ruble, fată de 200 
de mii ruble cit reprezin-

subotr.ik comunist. consacrat, a- ,U1 valoarea pro-aucfiei zilnice 
..i.---- j,_i, "'-.li.j-1 ’j|_gblșnuțicii ț .J « " '‘-’V'f''1 ?l;" ’

Comitetul Central al P.C.U.S., 
Consiliul dez Miniștri =și Gausi- 

, -Jtul Central al .sindicatelor ,isg- 
"vletlcc au hotărit ca din, fondu
rile' adunate prin munca depusă 
in subotnicele anterioare să te 
construiască Centrul științific de 
oncologie al Academiei de Sti- 
infe Medicale a U.H S.S.. Centrul 
unional de cardiologie. Com
plexul de institute de cercetări 
in domeniul științelor agricole 
din Siberia, numeroase spitale, 
grădinițe de copii, scoli profesio
nale ji tehnice. Construciia Cen
trului științific de oncologie din 
Moscova d șl început. Subolni- 
cele din ultimii ani reprezintă o 
continuare a celor care s-au des- 
fdiurat In primii ani al recolit- 
tiel si oe care Lenin le-a salutat

idu articol:

Moscova

Miniștri»jb C0BJS7 •

plan social intre cetățenii. Iugoslavi 
Dupâ curn menționează agenția * 
Taniug, printre acesta, măsuri, de na
tură să confere siguranță șl stabili
tate condițiilor de trai ale oamenilor 
muncii, se preconizează îmbunătăți
rea’ In continuare a retribuirii unor 
categorii de muncitori" cu .țataril re
duse, construirea de locuințe pentru 
oamenii muncii. îmbunătățirea condi
țiilor de desfășurare a procesului de 

, InvățămlnL sporirea afențiel acorda
te procesului do formare a tinerei; ge-

' hefâțlL” '
'Biroul Executiv a trasat comuniști

lor din Consiliul.Executiv Federal șl 
din cadrul altor organe coclni-po’.i- 
Uce, din rinduj sindicatelor și a^.lu- 
lurdr’orgarilsmeiof de autoconduc»r« 
■sarcina de n proceda cu o răspundere 
sțxirită ia npilcarea’măsurilor mqnlte 
•ta lichideze discrepanțele pe pian so
cial intre cetățeni. 1 . ■

{

cu ctila entuziasm in celebrul 
„Marea inițiativă".

S. PODÎNA

SPRE UJNĂ 1

BERLIN

Semnarea programului de colaborare in domeniul 
cercetării științifice si tehnice intre România si R. D. G.* s < ■ •

BERLIN 15. — Corespondentul nos
tru transmite : în Încheierea vi
zitei in R. D, Germană, delega
ția Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie' al Republicii 
Socialiste România, condusă de pre
ședintele consiliului. Gheorghe Cioară, 
a semnal, ta 14 aprilie, un program 
de colaborare Iri domeniul csrce.toril 
științifico și tehnico șl un plan de

consultări In domeniul conducerii -ți 
planificării ' activității științifice șl 
tehnice pe anii 1072—1973.

• Documentele au fost semnate, din 
parloa română. de Gheorghe Cioară, 
iar din partea FLD.G. — de GQnter 
Prey, ministrul pentru știință și teh
nică. A fost dc față ambasadorul 
României In R.D.G., Vasile Vtad.

ALGER 15. — Corespondentul Ager- 
pres C. Benga, transmite :. Președin
tele Algeriei. Hounri Boumedtene, a 
prezidat o rgiinlune comună u Con
siliului Revoluției șl a guvernului, In 
cadrul ■ careta n fost examinată; poh- 

■tlcn externă a țârii. A fost analizat,' 
In mod special, stadiul relațiilor Al- 
gerlel cu lumea arabă. „ConsIliuLRe
voluției șl guvernul — anunță cjpnr.i- 
hlcatul publicat ta Încheierea reuniu
nii — și-au exprimat satisfacția . In 
legătură cu stadiul actual al relațiilor 
intermaghreblcne șl nu reafirmat In 
perspectiva vizitei oficiale pe care o 
va efectua președintele Boujpedlcne 
ln Tunisia, dorința Algeriei do o con
tinua'eforturile pentru construirea1 

"Maghrebulul".
Vlnsri, președintele Boumcdlene a 

primit un grup de ziariști egipteni. 
„Cu această ocarie.- șeful ’Untului alge- 
-rian a reafirmat poziția țării.sale față 
de criza din Orientul Apropiat și față 
de planul privind crearea „Regatului 
Arab IJnltf, El.s-a referit,' de aseme
nea, la poziția Algeriei față de poli
tica de nealiniere șl față de situația 
din regiunea, MediterâneL. „Am optai 
totdeauna, a spiîș președintele, pentru 
o poiltlcâ de''tihtură/șă focă din M.e- 
diterana o^ țnare a PăcllN Da aseme
nea, sperăm că această.mare va con
stitui uri punct de unire Intre țările 
arabo și țările Europei".

J
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fllexei Kosîghin, p^«un- cancelarul federoi ' Bruno KrelaJty. 
Comunicatul .constata că rotațiile dln-’ VWilUillUâlUl W.iaiddl&U .VMIjlHU' Ulii-

lele Consiliului de Miniștri al tniumi tra cele două tari se dezvolta In spt-
Sovlctice, l-a primit sîmbătfl . ia - - - - - - ■
Kremlin pe Carlos Rafael Rodriquez, 
membra ol Secretariatului .C.C. .al 
P'. C. din Cuba, ministru In Guvernul 
Revoluționar, care se află ta Moscova 
pentru n participa ta sesiunea Comi
siei intcrguvemamentale de colabora-- 
ro ecoruymlcS șl tchnlco-ștllnțlflcă 
sovleto-cubafteză.. .

La Varșovia 6’au lnch?!Bt 
’consultările dintre Ryszard Kargkl, 
adjunct al mlrilstraiuf comerțului ex- 
terio-.nl R. P. Polone, șl I. F. Schcl- 
horti, secretar de stat ta Mlmșleral 
Economiei șl Finanțelor al IL F. a 
Germaniei, care nu examinat proble
me privind colaborarea economică șl 
schimburile comerciale dintre cele 
două țări.. S-a cptivenil ca, In toam
na acestui an. să aibă loc, la Varșo
via, o lntllnlre a comisiei mixte’ln- 
terguvernamentaîe consacrată pregă
tirii protocolului anual de colaborare 
economică.

Comunicai iagoslavo-aus- 
triac. V!eiw a fote'dat puwici- 
tățjl eomun'cntui cu- privire la vizita 
premierului Iugoslav. Gemal Biedlci, 
In Austria și convorbirile purtate cu

rltul colaborării șl btmei vecinătăți. 
Părțile s-au pronunțat pentru ti
nerea conferinței privind securitatea 
șl colaborarea tn Europa și șl-ău ex
primat părerea ică pregătirile multJ- 
taterale tri vederea acestei conferin
țe trebuie să înceapă cit mal cu- 
rlnd. •

Guvernele B. P. Chineze 
și Insulei Mauritius w hoțărit 
să stabilească relații, diplomatice ta »»•')nraHnicrh-rliK s •

0 condamnare a politicii 
de izolmre a Cubei. Lulnt! C*J‘ 
vtntul ln .cadrul lucrărilor Adunării 
Generale | n Organizației Statelor 
Americane (O.S.A.). care sa desfflșoa-. 
ră la .Washington.-ministrul peruan 
al afacerilor externe, Angel de la 
Fior, a condamnat politica de „izotara 
prelungită a Cubei", promovată de

11IveF de ambasadâ.

Un acord cu privire la 
transporiuiUe aeriene ci
vile dintre Iugoslavia și 
R. P. Chinezâ B f0.s! seinnat la 
Belgrad. Acordul prevede elementele 
principale ale stabilirii legăturilor 
aeriene •dintre cele două țări. Tot
odată a-fost semnat, acordul privind 
condițiile tehnice in vederea desfă
șurării transportului aerian la nive
lul .direcțiilor pentru .transportul ae
rian civil Agenția Taniug Informea
ză că. Încă In cursul acestui un, va 

.fi inaugurată linia aeriană Belgrad— 
■Pekin.

Ministrul român al trans- 
pcrturilor și telecomuni
cațiilor, Ftortan Dfinâtache, și-a 
încheiat vizita oficială in Suedia.

Adunarea Naționala a Pa
kistanului, «,nvocalâ ,n «estone

uncle state al? O.S.A.. care constituie
UÎ fi ei enr.S *"• iU eex ,|anC>Il’mA ' Zi^' 8 FtoT» •** J Cx *3 0 d?lT» *

normalizarea 'relațiilor, dintre țările tate voiul de Încredere președintelui
........................... . f - 1 ‘ -•—■•■■    .

purilor O.S.A.", informează agenția stalului pakistanez a adresat un apel
Frrinsa Latina. -- - -- -

..factor de tensiune ce Împiedică la Islamabad, a acordat In unanimi-
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noastre și contravine, totodată, sco- statului. Zulflkar All Bhutto. Șeful 
stalului pakistanez a adresat un apel 
tuturor concetățenilor săi de a-și mo-

blllza eforturile ln-vederea dezvol-. 
târli țării. ' '

Delegația economică ro
mâna «tMurf- tai*!, mlnfotruL în-: 
dusSrlel ușoare. Ion -Crăciun, caie 

■se află' ln ' Elveția ta Invitația unor 
grupuri Industriale, a "vizitat laba- 

. ratoare ș! centre de cercetări și a 
avut convorbiri, cu o delegație, a 
Consiliului de administrație a 
grupului industrial chimic Ciba- 
Gelgy.

S-a deschis ediția de pri
măvară a Tîrffului de bu
nuri pentru export de la 
Canton. La "^remonta deschide
rii au fost prezențl oameni de'afa
ceri din numeroase țflrl ale lumii. 
Cele peste 30 OOT de exponate cu
prind o gamă tarafi 'de produse din 
Industrie șl agricultură, tn domeniul 
industriei constructoare de mașini, 
paste 50 la sută din exponate repre
zintă cele mal recente realizări ob
ținute de diferite centre Industriale 
ale țârii.

Un grav accident de cale 
ferată ® a produs ln apropiere de 
Zagreb, anunță agenția Taniug. Din 
cauze încă necunoscute, expresul In
ternațional -Atena — Belgrad — Za
greb — Paris a deraiat, s-a răsturnat 
șl a luat foc. Sase din cele zece va
goane au ars complot. Trei persoane 
și-au pierdut viața. Iar uite citeva 
zed au fost rănite. Pagubele mate
riale elnt considerabile.

Incidente la frontiera 
dintre Iran Și Irak
BAGDAD 15- (Agerpres). — Potri

vit unui comunicat militar difuzat de 
postul de radio Bagdad șl , citat ele 
agențiile France Presto, ’ Ajssoctatcd 
Presa șl Reuter, „la 11 aprilie, forțele 
annate iraniene ou deschis focuJ asu
pra unui automobil al poliției Ira
kiene in regiunea Khannaklri, la fron
tiera cu Iranul. La 12 aprilie, o ma
șină de depanare, trimisă de autori
tățile irakiene pentru a degaja auto
mobilul incendiat a fost prinsă sub 
tocul forțelor iraniene. Armntau Ira
kiană a fost nevoită să rlpoajeze. An
gajamentul armat, care a Început ta 
12 aprilie, a luat șHrșll ta .14 aprilie.
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TEHERAN 15 (Agerores). — Un co
municat al Statului Major General al 
forțelor armato Lraalene, publicat 
slmbâlă după-amlază și preluat de 
âsențiile France Presse. Associated 
Press șl United Press International, 
doclară că „trei Jandarmi Iranieni au 
fost capturați, ța 10 aprilie.Tn apro
piere de, NaphU Shah, in Kurdistan, 
de către forțele armate Irakiene".

Comunicatul precizează că inciden
tele de frontieră cu Irakul "au început 
la 10 aprilie prin aceasta acțiune și 
au continuat plnă ln ziua de 14 apri
lie.
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Penultimul zbor al cosrriohau- 
țllor americani spre Selona, din 
cadrul programului „Apollo“, 
urmează să Înceapă astăzi, lla 
ora. 10,51 (ora Bucureștiului) eu 
lansarea navei cosmico „Apollb- . 
10“, avlnd la ixnrd pc coiamonau- 
țil John • Young; comandantul - 
misiunii. Charles Duke, pilotul 
modulului luiiar, și Tnbmâs 
Mattingly, misiunea spațială 
fiind planificată’ să dureze "12 
zile, două ore și 38 minute.

Selenologii americani au întoc
mit cosmonauțlidr un program 
aglomerat de lucru șl cercetări. 
Ca loc'tJe aselenizare a fost ales 
un mic platou din apropierea 
craterului Descartes, situat Ln 
partea vizibilă a Lunii — o re
giune- extrem de accidentată, [a- 
flată in zona plalourllor înalte 
centrale ale astrului, care ating 
altitudinea do 2 700 m in raport 
cu Marea Liniștii,'unde a aseie- 
nizăt „Apollo-ll“, eu aproațM 
trei ani ln urmă. Cel mai impor
tant obiectiv al misiunii este co
lectarea de mostre de rocă și 
praf lunar din dl verse- locuri șl 
de la adlncimr diferite. Unii cer
cetători susțin că această zonă 
a fbst accidentată ca urmare a 
unor erupții vulcanice. Iar pen
tru verificarea Ipotezei lor este 
esențială aducerea pe Pămlnt a 
unor-eșantioane de sol, din cra
terul Descartes. Confirmarea ia- 
cestel Ipoteze ar rezolva enigma 
form'ini craterelor, â munților șl 
pkitourîlor lnalte.:

în timpul celor trei expediții 
extravehiculare. co-imonauții vor

'I
form'ini craterelor, ă munților] șl 

în timpul cotor trei expediții 
parcurge, ta* bordul efeclro’tehi- 
mlunii „Rover" o distanță de 

. aproape 23 km. In cea de-a treia 
zi el vor ta o expediție pe 
creasta unui munte cu 'panta 
lină din apropierea locuita de 
aselenizare.'plnă ta gura unui 
crater cu un diametru de circa 
1 (XM) m, unde se presupune că 
aț putea fi descoperite pietre a- ' 
runcato de vulcani. '

în drum spre Pămlnt, dnd 
nava ®e .va-afla ta circa TOO 000 
de km de sîralurlle dense nl@ 
atmosferei,' navigatorul Thomas 
Mattingly va Ieși ta afara cabi
nei pentru 10 minute. împreună 
cu un container conțlnlnd circa 
30 de milioane de microbi și bac- 
teriL Experiența are' drept scop 
de a se cerceta efectele lipsei de 
atmosferă și ale stării de , !m- 
pdnderabîlitate'. asupra acestor 

.microorganisme. ‘
La 23 aprilie, ora 20.39 GMT. 

nava ..Apoiio-16°' va omerlza ln 
apele Oceanului Pacific.
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