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a conslrue- 
benefi clarului,1

implicații. îdeea aceasta a relevării 
rolului fiecăruia în colectiv, a ajuto
rării omului să se precizeze, eu în
datoririle, înfăptuirile, perspectivele 
Iul, In ansamblul colectivului. mi-a 
părut definitorie pentru întreaga 
muncă de partid din întreprindere;
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nu
să slăbească gri- 
ntlt

In zilele cind mă aflam aid. printre 
oameni mal dăinuia ecoul unei In- 
tlmplărl consumate cu puțin timp 
înainte. Comitetul de partid, care Ișl 
propusese să întreprindă diferite ac
țiuni de natură să realizeze o cu
noaștere mal bună a realităților de la 
flecare loc de muncă, o organizase 
oe cea dinții Intr-un mod plăcut ori
gina! pentru unii, dar cam neobișnuit 
pentru alții Conducerea comllelulul 
de partid sl directorul Întreprinderii

j in intrecere

i

la fiecare membru al colectivului șl. 
firește, cu silit mai mult la tineri, 
dragostea fată de uzlnă, conștiința că 
In el s-au Investit valori, Iar aceste 
valori trebuie, Ia rlndu-le. să produ
că alte valori Adică, să înțelegem 
sentimentul acesta nu redus la sim
ple declarații de Intenții, el o dra
goste care obligă la efort pentru mal 
bine șl mal mult Ia seara întregii io- 
lecilvitățl.

Sintetizată dlntr-o multitudine de

pite, cu vaste amplificări, avea să ce 
nască „Electroaparatajui". Este, după 
părerea mfca, un efect al muncii de 
partid, ar activității politico-educati
ve în general. Strădania comitetului 
de partid, a celor 14 organizații > de 
bază este, in primul rînd, să cultive

„ADUNARE OBIȘNUI

Secretarul comitetului de partid 
notează, iar tinărul — blond, foarte 
blond șl cu' o umbră de Încordare In 
colțul buzelor — Iși spune datele 
personale pentru fișa de luare In evi
dență ?1 mal adaugă, de la el. cum a 
fost cind. In armată fiind, l-au primit 
In partid și era toarte emoționat, dar 
emoționat e și acum, cînd se întoarce 
In uzină, cu o nouă răspundere, aceea 
de membru do partid.

1. >- ■ t, • i

sin tem cel care aducem 
ploaia—

Tlrtărul sudor dispare In 
coloană, să-șl schimbe to
varășul de muncă. Ștafeta 
so preia din mers. - tubul 
uriaș de metal căpătlnd în
cet, încet cordonul de su
dură allt de necesar. Tnce- 
pind din aprilie sau mat 
toate cele 12 guri de ab-

• LA „ELECTROAPARATAJ

cate, asemenea calcule se fac rar, 
foarte rar de către cel caro poarta 
răspunderea pentru tergiversarea fi
nalizării unor lucrări de Investiții ȘL 
cum lesne se vede din simpla trecere 
In revistă a situației concrete do In o- 

-—'-tlfe, vina rămtaeril in 
xtirlvă beneficiarul ți 
’□ se poate spune cfiln-

producțle Ia îngrășăminte cu fosfor 
de Ia U.S.A.S. Năvodari, la tablă 
groasă de la C.S Galați ți la sodă 
caustică electrolitică , de la Combina
tul chimic Rm. Vllcea — nu au a- 
Juns Insă la momentul inaugural.

fiecare zl de tnlîrzlere în finalizarea 
afli a obiectivelor restante din tri
mestrul 1, cit șl a celor restante din 
anul trecut înseamnă menținerea în 
stare de Imobilizare a unor valori ma
teriale, ncreallzareo, conform pionu
lui, a unor cantități de produse șl a- 
cumulărilor bănești aferente capaci
tăților respective, crearea do dificul
tăți t altor întreprinderi ’ care urmau să' 
'primească produsele acestora. Din p'i-

ore Intr-un loc ? < 
fie, după ceas, nu 
umbra soarelui 
muți conductele, ți 
zece oro...

— Clțl oameni I 
ca dumneata, „cu ceas" 7

— Po toată comuna 7
““ pp
- Păi la 7 600 de hecta

re Irigate vreo sută două- 
zeeL Cu școlarizarea In re
gulă. Că altfel nu se poate. 
Si Cartea, vadaglul. a făcut 
școală. Trimis de C.A.P.

— După care m-au pui 
tovarășii la probă — com
pletează Canea. Să vodă 
dacă șllu să folosesc toată 
apa. Ducă n-o arunc cumva 
la evacuare.

— Probă, deci ca In ori
care altă meserie ?

■ Sub imboldul" optimist al rezul
tatelor înregistrate In primul trimes
tru, pe numeroase șantiere -ritmul do 
lucru kt noile obiective economice se 
intensifică cu flecare zl, ceea ce ates
tă botfirirea constructorilor, instalato
rilor si mentorilor de a nu precupeți 
nici un efort pentru Înfăptuirea in 
bune condiții a programului de In
vestiții pe anul 1072. Iată, de altfel, 
dteva dintre realizările mal Impor
tante consemnate In activitatea de in
vestiții In primul trimestru al aces
tui an. realizări care dau certitudinea 
obținerii unor not eucccse de presti
giu In decadele si lunile următoare.

Din planul anual de Investiții 
din fondurile centralizate ale sta
tului..' In primele trei luni s-a 
realizat 19 la sută. Iar la eon- 
strucțll-monlaj — 19.7 la sută :
comparativ cu rezultatele din a- 
ceeașl perioadă a anului trecui s-a 
înregistrat o creștere cu 12 ta sulă a 
volumului Investițiilor materializate ; 
toate trusturile aparflnînd Ministeru
lui Construcțiilor Industriale nu de
pășit sarcinile de plan pe trimestrul 
I : zeci de noi obiective și capacități 
Industriale — printre care Fabrica de 
aparate electrice de măsură sl con
trol din Timisoara, întreprinderea 
de aoarata! pentru Instalații dlnTlțu,; 
Fabrica de beton celular autoclavizat 
din Oradea. Fabrica de sticlă din Plo
iești — un intrat In funcțiune, ele 
contribuind acum la realizarea sar
cinilor de producție ce revin indus
triei pe anul in curs.

Privite în ansamblu, rezultatele ob
ținute în îndeplinirea planului de In
vestiții îdnt pozitive, eio reflect!nd cu 
pregnanță a Ut torța materială a e- 
conomlel noastre socialiste. capabilă 
să asigure remrea mereu sporite ocn- 
tni dezvoltarea -si *»—*
rol tehnlco-mai 
si capacitatea sl ...

— Catalanele le-om uitai 
ne spune la .Tudor Vlndl- 
mlrescu. In același județ. 
Brăila. Dinu Gonea. Le-am 
uitat pentru că. de cind 
cu irigațiile, totul lese cum 
vrem noi

— Acllcă 7
— Adică Dunărea e la 20 

de kilometri șl noi avem 
apă pentru culturi.; Cită 
vrem. Cind vrem. Uite, 
aid. de față o si Radu 
Mlndrolu. Motopomplsl 
Eu. numai vadoglu. Deo
camdată. întrebați-) pe to
varășul Mlndrolu ce zi
ceau oamenii tnîllașl dată 
cind am pornit treaba la 
canale.

— ZI. tovarășa Mlndrolu.
— „Vine ca oare Dună

rea pină aici ?" Sau : „Ml- 
lul n-o să strice lanurile 7 
Că cine știe ce fel de mii 
o fl. călătorit pină n'cl.„“.

— Sl ?

Uniunii Tineretului Comunist

șantiere-ale Industriei chimice — ln- 
otatațli productive le Uzina de 
fibre sintetice din Săvinesti, Uri
na. de sodă nr. 3 din Govora, in- 
statația de pSroilzfi do te Combinatul 
petrochimic Pitești — ale industriei 
ușoare, economiei forestiere și mater 
rlalelor de construcții sarcinile de in
vestiții aferente primului trimestru 
nu. au fost îndeplinite integral, aceas
ta se datorește, in principal, Insufi
cientei preocupări a beneficiarilor de ____ ____
investiții pentru asigurarea la timp a acest ari — printre care cele menite să 
întregii documentații de execuție, ca asigure dezvoltarea capacităților da

«orbțle din golful născut de 
nuntea și mina omului vor 
trage ti șl noapte apa flu
viului. Acest fabulos ,J5eil- 
lft“ va trimite spre lanurile 
din terasa Brăilei 30 de 
metri cubl de apă pe se
cundă. Navele-dormltor cu
nosc atunci febra schimbu
rilor. Aici se vor concentra 
mesajele laconice : ..Apă pa 
canal I“. „Apă pe canal L..“ 

Canalele construite de 
om ? Autentice itinerare 
ale belșugului Datorită lor 
recoltele nu moi slnt pus© 
sub semnul întrebării. Do 
ta Vfldeni șl pină la Gura 
Călmățui sau Otmăt nu se 
mâl rostesc dramaticele în
trebări*: ..Se revarsă Dună
rea, nu se revarsă?”. „Plouă, 
nu plouă De la Luclu- 

— . ,'Glurgenl ®1 pină la Șiret,
buno cu natura.-. * ijăminluriie au fost puse la 

adăpost. în locul Inunda
țiilor catastrofale, ana adu-

La întreprinderea „Electroapara- 
taj“ din București ta care se referă 
areste însemnări. momentul nu-1 de
loc inedit Un tlnăr format nici, cres
cut ■ aici, calificat aid. se reîntoarce 
după satisfacerea stagiului militar la 
întreprinderea care-i „casa". luL Și 
sa întoarce cu o calitate dobindita 
acolo. In armată, dar in care se află 
sedimentată. însumate, acele calități 
cultivate aid de-a lungul anilor. In 
care dascăl șl părinte l-au fosL In
tr-un fel sau altul direct sau Indirect, 
cel aproape o mie de comuniști din 
Întreprindere.

— Marea majoritate a tinerilor, 
după terminarea stagiului militar, se 
reîntorc in întreprindere, avea să-mi 
spună mal tîrzlu Florea Nlcolae, se
cretarul comitetului de partid, un 
bărbat înalt, cu obrazul alungit. care 
el însuși, a pășit. In urmă cu optspre
zece ani, pragul unuia dintre micile 
ateliere electrice — din care, reto-

să de om. Apa Invocată 
cindva de alaiul paparude
lor. De deznădejdea șl nai
vitatea celor care alcătuiau 
calolenele sărăciei de altă
dată : „Calolene. lene I 
Du-te-n cer șl cere l Să 
deschlză ploile I Să curgă 
ca girlele / Zilele șl nop
țile / Ca să crească ' gri- 
nele...”.

mestrnl I. Merită, desigur, apreciate 
promptitudinea cu care e-a acționat 
po majoritatea șantierelor aflate în 
această situație, eficacitatea măsuri
lor luate pentru mal buna coordo
nare a eforturilor prolectanțflor. con
structorilor șl beneficiarilor, care . 
s-au concretizat, In final. In punerea 
In funcțiune a 23 din obiectivele res
tante. Șapte obiective restante din a- 
nul trecut șl roprogramata să intre 
In funcțiune In primul trimestru din 
acest an — printre care cele menite să

— Prim-topitorul loan Cetățean 1 A lucrai In eeld- 
lalt schimb-ll gOsUl—

— „jac aii.
— Nu. E ta scoală, Are o Infllnire cu pionierii
_Mu((e și felurite-întrebări, pline de candoarea ri 

sinceritatea ulrsteL l-au pus pionierii In ziua aceea 
lui loan Cetățean. Erou al Muncii Socialiste. Ca cd 
„facă față*, cunoscutul prim-topitor din Bala Mare 
fi-a chemat în ajutor ejrperienta celor aproape trei
zeci de ani patrecuți acolo Ungă cuptorul Mituit de 
furtunile metalului In fierbere. A făcui "apel ta 
fecala Îndelungată a " muncii pe care o urmează de 
decenii ji unde notele bune, ca pretutindeni-, se clă
desc pe hărnicie și stăruință, pe dăruire și pricepere

„Cum ați ajuns Erou al Muncii 7* — l-a întrebat un

Invitaseră tinerii oou angajați In 
uzină in ultimii doi ani — absolvenți 
aj școlii profesionale a uzinei ■ sau 
calificați prin exigentele cursuri de 
calificare la locul de muncă — la o 
discuție deschisă. directă. Fără 
maiștri, fără șefi de echipă, fără 
șefi de eccție Și fără convocator, 
fără ..mobilizare" ooeclalfi. Au venit 
la Intlinlre peste 380 de tineri de 
nu mal încăpeau In oală, sl au luat 
cuvlntul vreo trelz’ocl

— Sigur — comentează faoiul Elena 
Lascu. membră In comitetul de 
partid, responsabila comisiei do pro
pagandă sl muncă politică — proble
me. cum s-ar zice, s-au ridicat mul
te allt In domeniul întăririi discipli
nei de producție, al perfecțlonfirll 
fluxului tehnologic, al mal bunei a- 
provțzfonfirl a secțiilor, ai îmbunătă
țirii anumitor condiții de muncă ale 
tinerilor, șl rezolvarea lor trebuie 
să-și găsească rapid șl eficient locul 
In munca do partid. Dar foarte Im
portant este faptul că asemenea 
dialoguri II determină pe tineri să 
rlhdeaseă politic, să spună nu no
ma! ce așteaptă din partea colecll-

PIATRA NEAMȚ (Corespon
dentul „Selnteli", Ion Manea). 
Oamenii muncii din unitățile' In
dustriale producătoare de mate
riale de construcții din județul 
Neamț Iți onorează cu cinate 
sarcinile de plan și angajamen
tele asumate In întrecerea so
cialistă. Astfel, In cinstea zilei 
de 1 Mal, de ta Incestului anului 
șl pină teri, colectivul Fabricii 
de ciment din Bicaz — unitate 
de unde a pornit chemarea la 
Întrecere po ramură — a reali
zat pesta prevederile planului 
SSafl tone ciment, ceea ce repre
zintă aproape 30 la sută din an
gajamentul anual. Tot aici. In 
aceste zile ®e depun eforturi 
susținuta • pentru definitivarea 
lucrărilor la noul cuptor de var 
și pentru deschiderea unei ca
riere in zona Cheilor Btcazulul.

De asemenea, ca urmare a 
muncii însuflețite care se des
fășoară în aceste zile șl In cele
lalte unități producătoare de ma
teriale de construcții ca fabrica 
de produse ceramice „Zori noi* 
din Piatra Neamț. întreprinderea 
de prefabricate din beton șl Fa
brica de cărămizi din Roman, de 

’ ta începutul anului și pine In 
ț prezent județul Neamț a livrat 
t șantierelor, suplimentar, 12M> 
. mc prefabricata din beton. 3 OM 
1 mc panouri mari pentru loculn- 
l te 2 2C0 0>M blocuri ceramice șl 
| altele.

TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VÂ!
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șl a utilajelor, tehnologice, In strinsă 
concordanță cu termenele de montaj ; 
In cazul unora din aceste șantiere, 
nici constructorii nu au luat toate 
măsurile In vederea organizării mal 
buno a muncii șl aprovizionării rit
mice cu materiale de construcții. E- 
scnțlnl este ca toate neajunsurile în
registrate în primul trimestru pe di
ferite șantiere să fie grabnic lichida
te. eforturile coneentrimlu-se asupra 
recuperării nclntlrziate a tuturor res
tanțelor șl asigurării condițiilor de 
punere îh- funcțiune la termen a tu
turor obiectivelor.

Care este altuatla acelor obiective 
programate să Intre In funcțiune în 
trimeslruj I. dar care ,n-au dat încă 
producție nici pină la’ora actuală,? 
'La: ‘ dezv'oltarfea' IhțrepriiMeril „St'paila ' 
electrica" din Flenl nu e-au asigurat- 
la timp, de călrc beneficiar, cantita
tea de 1 320 bucăți I____ _____ -/l
ratoare șl instalațiile de automatizare 
aferente cuptorului de topit w’Icifi : 
probele tehnoîoglce prevăzute să du
reze Că de zile nu nu început încă 
la Combinatul de materiale de con
strucții din Clmpulung Muscel ș! ne 
acest șantier se înregistrează răml- 
nerl In urmă față dc grafice, de pină 
la trei luni, ta terminarea unor mori 
de ciment, stația de concasare. ali
mentarea cu apă : nu tocmai bine 
stau lucrurile șl-la dezvoltarea Uzi
nei de fler din Vlăhlta.

După cum se. știe, datorită unor 
motive’obiective șl subiective.. In a- 
nul trecut nu au putut fl puse tn. 
funcțiune, la termenele atabUitc, d- 
teva zeci de capacități Industriale. E- 
yldent, economia națională a contat 
șl contează pe producția aferentă a-' 
cestor capacități șl, de aceea,, la In
dicația conducerii partidului s-au 
stabilit grafice de recuperare a res
tanțelor, urmlud ca o mare parte din
tre acestea si fle lichidate In tri-

“!V' ■ ?
aniversării semicentenarului

t ■

CITE DIN PREVEDERILE PLANULUI ANUAL S-AU MATE
RIALIZAT IN PRIMUL TRIMESTRU ?
CE OBIECTIVE AU FOST PUSE IN FUNCȚIUNE ?
CUM VOR EVOLUA LUCRĂRILE IN LUNILE URMĂTOARE?

» INFORMAȚIE DIN AC
TIVITATEA CONSILIILOR 
POPULARE © ÎNTRE
PRINDERILE Șl CENTRA
LELE ÎN FAȚA EXIGEN
ȚELOR EXPORTULUI © 
REALISM Șl ANGAJARE 
© SALONUL REPUBLI
CAN DE DESEN Șl GRA
VURA © SEMNALE PRE-

copll. „Invățlnd și muncind*, a venit, modest, simplu, 
răscolitor da simplu, răspunsul. $1 afa. din întrebare 
In întrebare, copiii au aluna la esențele tari, auten
tice. spre care năzuiau cu îndrăzneala șl curiozitatea 
cc-i caracterizează ; descoperirea muncii, a profesiei. 
Descoperirea virtuților meieriei Si cine ar fi putut 
îndeplini mai bine In această splendidă aventură rolul 
de cicerone dcelt un as al profesiei, omul care a 
preluat ștafeta de la tatăl său. dînd o nouă strălucire 
blazonului acertei străvechi familii de muncitori băi- 
măreni ? .

4 intrat in bunul obicei al scolii romănejtl să orga
nizeze astfel de Intliniri Pionierii, școlarii poartă de
seori dialoguri deschise cu slderurgistii. chimistil. geo
logii. strungarii. tertillftii, marinarii-. Practica 
aceasta demnă de a fl generalizată pretutindeni — 
înțeleasă ca moment „de lucru* fi nu ca o manifestare 
festivlstă — se înscrie In efortul de a face tara cu
noscut evantaiul profesiilor de a orienta, spre ele, pe 
viitorii muncitori ingineri, tehnicieni si. de ce nu 7. 
pe viitorii Eroi al Muncii Socialiste

Intîtairile de acen fel slnt. In același timp, revela
toare luări de contact cu MDNCA modestă străbătută 
de pasiune si perseverență. Munca ce-l înnobilează pe 
om il ridică la treapta de stimă si prețuire a socie
tății noastre Privite din acesf unghi. „âlaloparUe des
chise* au valoarea unpr emoționante ore de ucenicie 
ta marca si îndelunga SCO4L4 A MUNCII.

'PENTRU

bJ'octlvelo amin 
Curmă o au dcop 

constructorul. N

I tre coi do! factori ’ direct ’ rflspunză-
1 toci n-au existat contacte permanente 
j In scopul asigurării bunului- mers al 

lucrărilor. Dar die din hotărirlla 
1 luata In comun, die din angajamen

tele asumate șl promisiunile care de 
care mai ultimative au fost respec
tate și aplicate Imediat 7 DertuPda 
puține. Ideeti împăcării cu nea
junsurile a stăplnlt șl stăpînește !neă 
pe unele cadre menite să decidă șl 
să răspundă In legătură cu actul In^ 
vestlțlei. N’clnilrzlai, toate obiectivele 
de Investiții restante din anal trecui 
șl din primul trimestru al. acestui an 
trebuie să fie puse în funcțiune. A- 
cesta este uh imperativ pe.deplin jus
tificat, întrudt economia', nu poate 
tolera tărăkflnaroa în continuare u In
tervenției factorilor cu responsabili
tăți In acest domeniu, pierderile ce 
ie declanșează amlnarea dării In ex
ploatare a unui obiectiv productiv sau 
altul. ■

Preocuparea pentru- recuperarea 
J restanțelor șl punerea grabnică Iii 
I funcțiune a tuturor obiectivelor 
f trebuie njcldecum

Ja gospodărească, 
torului cli și

IN ZIARUL DE AZI

iterlale h- rodetăUF dt 
_ _____*__ sl hoiărirea oamenilor 

muncii de a transpune în viată vmt- 
tul program de Investiții elaborat de 
către partid pentru actualul dnclnaL 
Faptul că. ta primul trimestru s-a rea
lizat aproape o cincime din planul a- 
nual de -investiții — rezultat supe
rior celor înregistrate ta alțl ani 
— atestă înțelegerea majoră de către 
constructori a Importantei sarcini tra
tate de partid In această direcție, dă 
conturul siguranțe! depline In finali
zarea noilor unități menite ri spo
rească potențialul productiv al țării.

Rezultatele primului trimestru o- 
bllgă Insă ta mal mult șl te mal bine, 
așa cum cer Interesele economiei, 
așa cum s-a subliniat pregnant la 
Conferința pe țară a cadrelor de con
ducere din întreprinderi șl centrale 
industriale șl de construcții. CăcL din 
păcate, primul trimestru s-a încheiat 
pa o serie de șantiere cu un bilanț 
nesatlsfăcător. fie sub aspectul pro
porției de realizare a planului de in
vestiții ai de constructll-monlaj. fie 
!n ce privește dorea ta funcțiune a 
unor capacități. Dacă pe un șir de

— NM golful acesta nu 
era. L-am construit noi. 
Dunărea trebuia adusă spre 
lanuri, obișnuită cu Ideea 
că e nevoie să lucreze pen
tru ele.„

Imagini materiale con
crete dublează explicațiile 
inginerului Petru Bănică, 
în golf, vase-dormltor. Cu 
ancorele ridicate. Cu liniș
tea fluviului refugiată aici. 
Vara. . pompele bat conti
nuu, douăzeci si patru de 
ore din douăzeci șl patru. 
Acum, doar un transfor
mator electric pentru sudu
ră sparge tăcerea. Se dă 
zor la o coloană de absorb
ție. Un om Intrat ta coioa- 
nă. cu șlaufurile după din- 
gul, uzvtrlo afară, prin des
chizătura pătrată, reflexe 
albăstrii ce fulgeră dure
ros privirea. Pe-o rid! că tu
ră de pămlnt așteaptă un 
tlnăr : sudorul do schimb 
Constantin Sandu.

— Slntețl la prima lit
erare aici, te Gropenl 7

— Da’ de unde I
Are palme mari, aree de 

vîntul primăverii. E proas
păt bărbierit șl fluxul al
băstrui scaldă obrazul ta- 
tr-o bale de neon. în lur. 
pămlnt moale.

— Pe unde ați mal um
blat 7

— Păi. te Pletrota. la sis
temul de lingă Fetești. Mă 
rog. peste tot unde a fon 
nevoie. SI dc aici vom ple
ca Intr-o A

în lipsa pompelor, trans
formatorul de curent blzlio 
continuu. Navele-dormltor 
osteaotă docile th golf. Aș
teaptă zadarnic pentru că 
misiunea lor e aici, vară 
șl Iarnă, primăvară șl 
toamnă.

— Vă place să mergeți 
așa. de colo-co’o 7

Constantin Sandu trasare 
surprins.

— Eu am învățat o me
serie. Am deprins o grăma
dă de lucruri muncind la 

. sistemele de irigații, Poți,să 
lași totul baltă 81 să-ll 
alegi nu știu ce culcuș ?’ 
Dacă-ml place 7 Sigur. Șl 
știți de ce ? Eu’mă aflu In 
relații bune < 
îmi placa apoi șl pentru că 
oamenii nu ne uită Noi

— Păi ce altceva înde
plinim noi declt treabă ca
lificată ?

„Calolerte, lene / Du-Se-n 
cer șl cerc..."

Prin aceste părți, pustiite 
cumplit odinioară de revăr
sările Dunării, bătute cum
plit de ciulinii secetelor, 
prin aceste locuri do un- 
de-șl trăgea seva zgudui
toarea carte a sărăciei țără
nești „Ciulinii Bărăganu
lui". oamenii nu mal ape
lează La invocațiile papa
rudelor sau ta "dntecul-bo
cet, al catalanului pentru ‘ 
siropul de apă In arșița 
verii. MotopompLștll — ri-

nie TANASACHE

PICĂTURA DE CERNEALĂ
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„Ar fi fost prea frumos" — | 
spun Ion Tiriac și Iile Nâstaae 
în cartea cu același titlu, in I 
care tei retrăiesc răsunătoarele I 
lor succese. Șl, alături de cel doi 
ași ai rachetei, același lucru II .1 
susțin șl copiii țăranilor din sa- I 
tul Tela, de po meleagurile Ju- I 
dețulul Arad. Pentru că. grație . 
profesorilor Troian Sloenescu șl I 
Sabin Ardelean de la școala ge- | 
nerală din localitate, șl oi au 
descoperit că tenisul I 
tr-adovăr. „prea frumos1. 
cum, pe lingă școala din acest 
sat funcționează o secție de te
nis de timp. Deși foarte tlnără, 
ea a realizat cu brio primul 
„braek* : unul dintre membrii 
'săi tinlirul Ion Crișan este deja 
campion județean la categoria 
Iul. Un prim pas pe drumul 
care l-a consacrat pe Năstase 7 
în orice caz, este do pe acum— 
frumos.

Chilipirul 
fatal

din activitatea consiliilor populan
jf

Program de moderniza- Comuna va avea apâ.
— .......................... .. în comuna Cosești din .județul

Argeș s-a resimțit adeseori lip
ea de apă. atlt pentru localnici, 
dt șl pentru Agricultură. Primăria, 
prin comisiile' permanenta, a luat In 
nludlu posibilitatea deplstflril si cap
tării cu forțe proprii a tuturor re
surselor do apă pentru a fi reținuta 
In bazine speciale In caz do secetă.. 
După cum ne Informează primarul 
Ion Vaslle. studiile și soluțiile ela
borate au fost dezbătute temeinic In 
adunări populare, după' care e-a tre
cut In treabă. Plnă acum, la Co
sești. cetățenii au participat — prin 
mii do ore do muncă patriotică — 
la amenajarea a numeroase bazine 
pentru reținerea apei, așezarea unor 
Blavile In calea torentilor. caotarea 
Izvoarelor șl Îngroparea a 13 km 

’ conducte da npă pentru nevoile ce
tățenilor.

i Asemenea acțiuni de depistare a 
surselor do apă pantru nevoi casnl-

de distribuirea produselor sl ar kt- 
tisface mal bine cerințele cumpără
tori tor. Nu se pot rezolva oare â- 
cestc probleme 7

— Cum să nu — no spune tov.

tlzoază In plus 38 1 da lapte șl 40 
borcane cu Iaurt, iar la remiza Ba
rajul Dunării se suplimentează co
manda cu 120 1 do lapte. Aceeași

în comuna Cosești din , JudeluiEra miezul nopții Una după alta, 
mașinile încărcate cu marfă Ieșeau 
pe poarta Fabricii de produse lac
tate din Capitală. Direcția : sutele 
de magazine șl puncte de desfacere.

împreună cu dispecerul de servi
ciu vizitam, rinrl pe rînd. sola da 
recepție a materiei prime, secțiile 
de pasteuriza re si producție, labora
toarele de analize, camerele frigori
fice șl de expediție.

— Aici se lucrează In „foc con
tinuu’ — ne spune Însoțitorul E o 
„zî“ obișnuită, normală de lucru. A- 
vem’ tot co ne trebuie’ pentru n sa
tisface corespunzător. In totalitate, 
cererea cumpărătorilor de mflne.

— .Cum cete dirijat transportul 7 
Ajunge laptele la toate punctele 
de desfacere 7

— A, totul e organizat, bine sta
bilit. Există ruta judicios fixate de 
către noi pentru a asigura cantită
țile necesare tn toata cartierele, ia 
toate unitățile.

Spre ziuă ne despărțim de gazde 
șl ne alăturăm cumpărătorilor ve- 
nlți la magazinele aprovizionata 
noaptea trecută. La început, toiul 
decurge normal, flecare 
casă cu ] 
însă, In „
Barajul Dunării), «sistăm la următo
rul dialog :

— Un litru de lapte șl un lauri, 
vă rog. eo adresează vlnzătoard 
cumpărăloaren L. Dănriulescu din 
blocul D 3.

— Cam tlrzlu pentru așa ceva, am 
terminat marfa, fi răspunde remizie
ra Z. Stoica. încercați inline mai de
vreme.

Ne continuăm raidul prin cartiere
le Balta Albă. Bercenl. Nlțu Vestic. 
Giurgiului Din 37 de magazine vi
zitate. numai unu! singur mal avea 
marfă după ora șapte. SI era o zl 
obișnuită I

— Sfl nu vă mire că am șl termi
nat „treabo“ — no explică Ion A- 
lexandm șeful unității 34. din car
tierul Nlțu Vtialle. Inconstanta cum
părătorilor e do vină. Clnd vin prea 
mulțl. tind rin prea puțini Nici nu 
știm ce să mai facem, pentru ci ți să 
comandăm marfă. Ca sfl nu ne doa
ră capul, (dacă nl se Gtrică produ
sele 7) cerem și rtol cantități 
miri.

Logica responsabilului — de 
depinde buna aprovizionare a suta 
de cetățeni — funcționează aidoma 
și la celelalte magazine (Giurgiului 
nr. 118. magazinul „Potcoava” șl 
Complexul A 10 din Tîtan etc.). Dor 
să vedem ce ©a mal întimplă. in 
continuare, eu comenzHo astfel 
„fundamentate”. Slnt depusa la dis
pecerul organizației comerciale Ali
mentara do sector, earc le centrali
zează, analizează, cumulează șl... 
modifică, In piua sau tn minus, tot In 
ochkinie’.m. ca șl șeful de magazin.

Apoi, dacă aprecierea globală a a- 
ceslula ;,cade“ pe cea e dispeceratu
lui Cap!laici — căci există și la a- 
ceșt nivel unul — comanda. flecă-

re a drumurilor. Avlnd ,n
vedere injxsmnătalea deosebită
pe care o prezintă drumurile, ,
pentru buna desfășurare "a ac- - -
tivllățll cconomlco-sociale, Con
siliul popular al județului Caraș- 
Severih a elaborat un program de 
dezvolUtfua rețelei rutiere .pe pe- ; ă"e^hMe , "ralca ‘spre Inîr^SpIlo- 
rloada 1072—1875 șl în perspectivă ren(^fl a munților Poiana RuscăL 

. plnă In 10®0. Recenta sesiune a.
consiliului popular, In care n fost 
analizată această problemă, a dat 
publicității proiectul de botărire 
privind adoptarea programului 
pentru a fi dezbătut șl îmbunătății; 
cu propunerile șl sugestiile ; cetă
țenilor, unităților economico; tu
turor beneficiarilor. Proiectul pre- 

. vede, printre altele, modernizarea
In următorii trei ani a 117 km dru
muri naționale, 302 km de drumuri 

' ■ ■■ comunale,
a 535) ton

Pentru n asigura legătura din
tre centrele de comună șl dru
mul național kbu județean; apro
piat. acolo unde aceasta nu dxistii, 
pinii în 1873 vorfl pietruite 
drumuri pe o lungime de EO ton, 
lucrările urmlnd să &e efectueze 
prin contribuția în banț și muncă 
a cetățenilor.

Proiectul prevede executarea tn 
fiecare an a unor lucrări de în
treținere șl reparare a drumuri
lor, podurilor, lucrărilor de artă șl 
accesoriilor aferente pe o lungime 
de circa 1100 ton, prin alocarea 
în medie o cita 16 GOT lei pentru 
flecare lan de drum.

Pentru o mal bună desfășurare 
a circulației prevede înlocuirea 
ssu repararea indicatoarelor de
teriorate, completarea acestora cu 
semnele nou Introduse, executarea 
marcajelor, revopslren șl ecrlerea 
bornelor kilometrice etc.

turol final. Mal flint do menționat 
amenajările do In lacul do ocumu- 

IclB-Cerna, unde baza nau- 
__ ____ . agrement a crescut cu 
încă 23 bărci șl un vaporaș, mo
dernizarea drumurilor din zona 
turistică a barajului de la Clnds, 
șl a drumului «pro Groal. cșiro 

rească a munților Poiana RuscăL 
Toate aceste schimbări slnt In 

bună măsură opera entuziastă a 
cetățenilor Hunedoarei, entuziasm 
pe care U exemplific prin două 
eifre : Intr-o singură duminică, la 
munca patriotică din municipiu 
puteți lnltinl frecvent circa 23 OM 
de'oameni.

fî~ ?

Schimb de experiența
_ _ ♦ T Diumiăvi uu apit |j>ujum.u vaaojjli.-

între nrimari. In cwnlmtl înnea f ce șl agricole flint in cum de deafă- «-» „rXirat nil mult, din Ini- ®> ,n alte Joralllăți dinJude-
Județean do 

.____ HHI limb do expe
riență Intre primari pe tema : 
„Stilul șl metodele de muncă 
folosite de comitetul executiv 
nl consulului popular comunal 
pentru realizarea sarcinilor de plan 
pe anul 1072’. Celor 41 do primari, 
din lot atitea comune ale județu
lui. 11 a-au oferit, epre studiu șl 
Informare, o serie de materiale 
privind programul de lucru nl co- 
niltetulul executiv, planul calenda
ristic, tematici ale problemelor ce 
vor fi analizate In ședințe șl se
siuni, evidențe cu privire la urmă
rirea Indicatorilor de plan, dezvol
tarea prestărilor Industriale și de 
servicii etc. Au fost vizitate apoi 
tocurile de amplasare a unor vii
toare unități economice,

N. Gr. MĂRĂȘANU 
corespondentul „Scînleii*

Obiective sociale prin 
Ce aduce nou prima- contribuția bâneascâ a

vara ’72 la Hunedoara, populației, revederile Legu

stabilirea contribuției bănești și 
!n muncă a cetățenilor au fost 
amplu dezbătute In toate cir- 
cumBcrlpțfilo electorale ale județului 
Iași. Ca urmare. In adunările popu
lare au fost stabilite numele to
tale și obiectivele ce se vor reali
za In 1072. Astfel, a rezultat din 
contribuția bănească a populației o 
guma do 14 002!®) lai. Pe baza pro
punerilor făcuta de cetățeni, aceste 
fonduri vor fi folosite pentru con
struirea a 125 6ăti de clasă sl 8 ate- 
liere-școală, 0 dispensare și puncta 
sanitare, 8 grădinițe de coplL 7 că
mine culturale. 8 alații de autobuze. 
5 5®0 mp trotuare șl alte obiective. 
Dintre acestea. In municipiul Iași se 
vor construi 3 cresc Iar In celela.1- 

ornșo — Pașcani,^ Hfrlfiu șl Tfi.
iFrumofljșj-!"'

ruanda cu 120 1 do lapte. ___
metamorfoză bizară, tării nici o ex
plicație, ce petrece și cu alte pro- 8. Voiculcscu, director general atl 
duse lactate. Compariml comenzile ‘---- ‘ -------
pe mul multe zile cu cantitățile ex
pediata efectiv am constatat o to
tală discordanță.

— Abia 3—4 zile pe an «e potri
vesc — no spune șeful unității Giur
giului 183. Deși comandăm In fieca
re z! brinză proaspătă, smlntînă. de 
exemplu — produse, extrem de pe
risabile — nl ®e aduc cantități mari 
Intr-o singură zi din săptămînă. Ce 
fel do prospețime pot avea ele după 
7 zile da Ia aprovizionare 7 Normal 
ar fi afi nl se aducă marfă zilnic, ori 
de cile ori este nevoie. Da aceea slnt 
nevoit să Iau marfă cit mal putină, 
ca să nu ce strice.

Iată, deci, că distribuirea defec
tuoasă a produselor lactate consti
tuie una din principalele surse do fîo kg da brihril. unt. lapte au fost 
apariție a golurilor In aprovizionare. ppr“ ■ ■ . . . .. _.
La aceasta se adaugă : lansarea co-

junct la Direcția generală comer
cială a Capitalei. La Cluj, de unde 
m-am întors do aurind, fabrica asl- 
gură magazinelor marfă toată rina, 
iar dimineața piuă la ora S’toțl glxi-
nații (70—83) In sută din cumpără
tori) primesc laptele la domiciliu.

„.Dar deficiențele constatata cu ■ 
prilejul raidului nu se referă doar 
la gospodărirea fondului de marfă. 
Am primit numeroase sesizări din 
partea cetățenilor care no semnalea
ză apariția periodică. în magazine, a 
unor produsa lactate do slabă cali
tate. In tata noastră se află un vo
luminos dosar cu rezultatele anali
zelor efectuate de organele sanitaro 
de specialitate, din care rezultă că 
zidul protector al calității produse
lor arc adesea (ixurL Urmarea : mil 

oprite îă poarta fabrldl șl retrase 
consum, nemalfilnd recupera

bile. Astfel, o parte însemnată din 
mărfurile destinate pieței au trebuit 
sfl fie aruncate sau folosite ca furaje. 
Cum s-a ajuns In asemenea grave În
călcări ale legii calității 7

în timpul vizitei nocturne prin fa
brică, ‘ chiar nefilnd specialiști, ara 
putut Înregistra abateri grave de la 
elementare reguli de muncă ri Igie
nă Nld una dintre ele nu este ge
nerată de absența capacităților da 
producție sau a utilajelor, ti de lip
sa spiritului gospodăresc și de ln- 
sufictența controlului exercitat ne 
toate fazele de producție. Cum să nu 
&0 producă asemenea abateri, dnd 
din 13 cadre cu studii superioare ale 
sectoarelor de producție șl tehnic, 
nici măcar unul nu se afin în schim
bul de noapte 7 Asistența tehnică era 
acordată doar do un tehnjdan. Evi
dent, In asemenea împrejurări, apa
riția deficiențelor amintite poale fl 
cu greu evitată ,

Nu este pentru prima dată clnd a- 
aemenea aspecte negative ale acti
vității de la fabrica de lapte nu fost 
semnalate de ziarul nostru. Aba
terile de la normele legale privind 
calitatea 
ancheta 
do către

Sabin IONESCU 
corespondentul „ScTnlcii'
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județene turistice și 
precum șl construirea 
drumuri forestiere.T.........— —-............

normal, flecare pleacă spre 
produsul dorit. Pe la ora 7 
cartierul Titan (remiza de la

IS-a Snlimplat ps strada Sar- 
■Tnizepeftwa din comuna MUici 
Viteazul (Constanta). După ce 
s-a învoit asupra prețului cu 

Dumitru Chera ri Marin Vlad, 
■ care efectuau un transport de • 

: porumb de la cooperativa aprl- 
cold din localitate, AH lusu 
tras cdrufa in spatele autoea'

■ mionului 21-CT-2532, staționai 
pe dreapta, și s-a urcat pe plat
forma acestuia sd-și dea jos sa
cul tocmit. Din ffrabi ori din 

’ neatenție, s-a dezechilibrat si a 
ctfcut. cu iac cu tot,

.in stradă. Căsălură 1____ ____
. Iru că, chiar in clipa respectivă, 
autocamionul 2I-TL-702. care 
executa regulamentar depds'-rea 
celor două vehicule, l-a lovii 

.mortal cu roata din spate.

Aladin
la I. R. E.!

De mal multă vreme, abonațll 
racordați la rețeaua electrică 

I . Tralan-Seculenl (Bacău) - o se- 
..rle da terme ale uno- I.A.S., 

| S.M.A. șl cile va cooperative a- 
. grlcole de producție — nu au 
altă dorință mai maro declt 

\ cea ovtxsiță do titlul 1_ LJ.
1 «-Pentru simplul; motiv,-cS;- toc- 
I i’rtȘțl Qiunbl\dnd Uo . estci. lumps 

mal dragă, cămin In pană de 
curent. $1 aceste pene au des
tule repercusiuni : animalele râ- 
min fără apă. deoarece nu func
ționează pompele ; atelierele 
mecanice Iți întrerup activita
tea ; ouăle - îngheață In incuba- 

, loara : la cantine, minearea rite 
mine netiartă ; oamenii stau pe 
întuneric. So spune că întreru
perile de cureut s-ar datora u- 
nor lucrări de reparații pe re- 

Ițea. Foarte bine. Numai că aces
te lucrări slnt făcute după bu
nul plac al electricienilor. iar 
pilngerile adresate l.R.E. Bacău 

| rămln fără ecou._Clna să facă 

I Găinile
atunci lumină 7 Pentru că. din 
die se vede, Aladin n-a ajuns 
Încă la I.H.E. 1

mal

care

menzllor cu două zile înainte, ți nu 
în fiecore zL aprovizionarea doar o 
singură dală In timpul nopții sl mi 
ori de cite ori evoluția vtnzfirilor o 
cere. Astfel sistemul ca dovedește 
extrem de puțin mobil nu tine cont 
de specificul mărfurilor. Deși la e~ 
laborarea comenzilor participă sate 
d® gestionari, dispeceri, merceologi 
ele.. ®e trece cu vederea un fapt e- 
senjlal : că este vorba de produsa de 
cerere curentă, zilnică, care trebute 
aă ®e afle' In magazine în perma
nență. Organele comerciale afirmă 
că fabrica nu le livrează tot timpul 
zilei, Iar. la rtndul lor, producătorii 
afirmă că nu eb solicită marfă do 
către magazine declt dimineața. 
După cum se vede, fiecare aruncă 
piatra în curtea celuilalt. Rezultatul : 
deși au foot date indicații precise 
ca marfa să fie oferită pe toată du
rata zilei, cele moi multe magazine 
bucureștene de produse lactate trag 
obloanele încă de la ora 7. Mal mult, 
deși cu ani In urmă, livrarea lapte
lui la domiciliu era rit de dt orga
nizată, astăzi are o pondere extrem 
de mică, este cn ți Inexistentă, so
licitantul unor astfel de servirii... ini 
are cui ne adresa. Organizațiile de 
resort, motlvtnd în fel șl chip, șo 
eschivează, refuză organizarea ai ex- 
tihdcrea acestei activități care ar re
zolva multe dintre greutățile legate

Îirejurari. a pa
ntile poale fl

produselor fac necesară o 
întreprinsă cu temeinicie 

organele In drept

George POPESCU 
Mlhaî 1ONESCU

O adresă utilă pentru
posesorii de autoturisme

fes.

Florea CIOBANU 
corespondentul „Scinteii*

s-a organizat nu de i 
țlatlva Comitetului 
partid Brăila, un schlm

.Argeș, . ca Pietrdșanl, Rucăr, 
Corbului. Dragofllavele etc.

Gh. CBISTEA 
corespondentul „Scînîeii*

Severinenii vor face 
sport cu picioarele... 
scrîntite ? CoMlllHl 
municipal Tr. Severin șl-r 
In planul de lucrări din 
primăvară

!-a Înscris 
i această 

serie de acțiuni de

I;? Tei ^unități este repartizată lie-rute
, șl trlrphă fabricii. Ajunsă ătcl.T.'Ss. 

relranscrle. 80 stabilesc alte" .rute .șj 
abia după acest slalom' birocratld'âs'N- 
luminată expeditorilor. Ce rezultă' 
din această odisee a comenzilor 7 în 
multe cazuri, o totală neconcordan- 
ță Intre ce eo cere. &o comandă și 
ca livrează. La magazinul din șos.’ 
Giurgiului, de pildă, se comandă 
circa 3SU I de lapte și lOO borcane 
eu Iaurt șl sa livrează 2-10 1 șl, res- 

■' pccilv, M borcane. La unitatea ve
cină de la nr. 118 „mina" dispeceri
lor a fost mal darnică : li se repar- <

. . . . . . . . I
bani? |

Slrbu Pahome. ajutor sef da I 
uitate la restaurantul „lațul". I

■1 păstra | 
încăpeau I

i cele din I

I
I 

. . I
(■ relații organelor de mlHțle, a | 

intrat In derută. Nemalavind I 
încredere In nici o ‘ ascun- |

I
I
I
I
I
I
I

V
ț

(Urmare din pag. I)

“■ ■ •

oua...
unitate la restaurantul „lașul*,. 

J era in căutarea unui trezorier 
particular, pentru a-î 
bani! care nu-i mal ----- .___
in propria-1 pungă. în cele din 

* urmă, după principiul că cine 
se aseamănă se adună, a ales 
pentru această funcție pe una RUSUipentru această funcție pe una 
din rudele sale, Ana Rusu, 

’ proprietara Imobilului din str.

I
Aurel Vlalcu nr. 17, Iași. El 
siringee. oa depozita. In cea 
mai deplină siguranță. Pină 
intr-una din zilele trecute, cind 
trezoriera, invitată să dea unele

zâtoare, înainte de a începe 
a Mos Ia vedere 
șl cltcvn chitan

țe din care rezulta că o mal 
împrumutat 23&M leii- Foarte 
curind Insă lucrătorii de mili
ție aveau să constate că aceste 
sume „ascundeau” o altă co
moară (aflată, după cum se 
vede In fotografie. Intr-o cutie 
de halva) îngropată inițial sub 
o silvă de lemne șl dosită apoi 
sub pale Intr-un coteț do pă
sări. In care e-nu mal găsit 

. încă 140 780 lei. Acum, urmea- 
zâ cercetările de rigoare pentru 
stabilirea provenienței lor. Chiar 
dacă au fost găsiți In coteț, e 
cam greu de erezuț că l-au ouat 

a găinile.

percheziția,
&3 GQO lei

Rubricâ redactatei de > 
Dumitra TIRCOB 
Gheorghe DAVID . 
ii corespondenții „Scînteii"

vulnl, dar și ce pol șl trebuie sS de» 
acestui colectiv.

Organizarea unor asemenea dia
loguri alo comitetului de partid cu 
diferite categorii do solarlați eate 
considerată, pe buțiă dreptate, ca un 
ofident Instrument nu numai de cu
noaștere, dar și de Intervenție. Exis
tă aici un atelier do ventile eleclro- 
pneumatico destinate variatei apara
turi \ electrice pe rare o produce În
treprinderea — de la instalațiile, pen
tru locuințe plnă la cele ale strun
gurilor sau locomotivelor D lesei- 
electrice — foarte bine pus la punct, 
și simți plăcerea gazdelor ds a-țl 
vorbi despre el ca despre un mic 
irucoes al muncii de partid Îndreptate 
spre; valorificarea potențialului de 
gindlre și Inițiativă al oamenilor. 
Consultările comitetului do partid, 
ale conducerii Întreprinderii cu mulțî 
oameni fi-au soldat cu precizarea 
ideii concentrării acestei producții de 
mare finețe și precizie in atelierul 
cu fiori In ferestre șl pereții albi ca. 
al unei săli de clasă, de unde elec- 
troventllelo pleacă, nzl, la cote cali
tative mult mal Înalte.

Am văzut In secția de sculărle a 
întreprinderii o vitrină' tip „Știați 
că..." ce cuprindea tot felul de miri 
bijuterii de oțel, strălucitoare. înso
țite de numele, de laudă, ol autorului 
lor. „Dec! nld un rebut 7“ am În
trebat. „A nu, rebuturile slnt In vi
trina din celălalt capăt al secției", 
îmi răspunse organizatorul grupei sin
dicale, un om negricios, lat în spa
te, pe gume Ion Șerban. Dar nu 
vrem să le amestecăm. Flecare sâ 
vadă co-1 bun șl ce-1 rău".

Nu-ml dau seama dt de eficace e 
metoda neamcstecărll vitrinelor, dar 
la grupa sindicală respectivă am des-’ 

■ Iuți t-o repede. Am aflat că extelă 
aid — unde se fac sculele șl matrl- 
țelo pentru toată Întreprinderea, ded 
secția cu cel mal categoric indice da 
creativitate — oameni care la unei® 
dispozitive lucrează „cu tragere

I 
I

ALBA ÎULIA. (Corespondentul 
. „Șcinloli^, Șlefan,. Dinlcă), , în... 

■ municipiul Alba Iul laț pe șoseaua
Clujului nr. 1, a toăf'dnt'ln’folff- ■

- 'aințfi'îln moderh’^'AUtoServicb,61,’ “ 
construit de către cooperația 
meșteșugărească. Atelierele uni
tății âlnt echipate cu aparataj 
de reglaj, tester electronic pen
tru detectarea defecțiunilor me
canice. cricuri hidraulice, apara
te pentru spălat șl gresat mo
toare. Unitatea execută Întreaga 
gamă a prestațiilor de servicii In

inimă” și la altele nu. Așa cel puțin 
ee exprima unul dintre interlocutorii 
mei. Șl cum lucra fără tragere de 
inimă, la un anumit dispozitiv, ma- 
trițend Fîorea Radu n fost pus In

acest domeniu, începlnd cu ope
rațiile de Întreținere — opălât,, 
gresat; reglări —, plnă, lajrepa-, 

■' rații îhpltâle pentru toate .tipii-- 
de uulbluriome. Avlnd "ia 

dispoziție un personal calificat, 
„Autoservloe" Alba Iulla execută 
în atelierele sale lucrări de tapi
țerie auto, tiniehlgerie, vopsito
ri® șl reparații la Instalațiile 
electrice. Unitatea efectuează, de 
asemenea, reviziile tehnice a- 
nuale ale autoturismelor.

că el au o mare îndatorire ds a veni 
la ședințele acestui organism încer
cați de Idei, de propuneri Izvorile din 
colectiv, nu s& fie simpli votanți ai 
unor hotiriri pe" care ulei măcar nu 
le-au aprofundat îndeajuns.

„Tonul" dat do munca de partid a 
dedanșat practic un dialog multiplu 

_ _____ _____ ____ ____ _______ ai responsabilităților. In ndunărtie 
care l-ar ti făcut mal multă plăcere. generale de partid s-au dezbătut, cu
„Nu. s-au opun cițlva comunist!, un relevarea Implicațiilor în flecare sec

tor ol activității, teme privind dina
mismul soci etății noastre socialiste 
multilateral dezvoltate ; au avut loc 
intllnlrl ale comitetului de partid cu

discuția grupe! sindicale sl criticat. 
Dar după critică, unii mat „tngădul-
tori“ au propus, totuși, să 1 se schim
ba matrița, cu alta, mai ușoară, șl

„Nu, s-au opun dțlva comunlșL.,_
matrițer trebuie să fie capabil să 
execute orice dispozitiv”. Șl In Ioc 
sfl-l schimbe matrița, l-au Khlmhat 
pa matrițer Intr-o echipă mal exlgen-

' ! I: a-,-?•

? ■
. ■

il

, ■■ tfi, l-au dat pe lingă 
ajute, dar sâ-1 șl co:

veghea Ia omul de lingă tine, explică 
respectiva măsură Ioan Pelcu, mem
bru In comișelul de partid, maistru 
principal, matrițer șl el In aceeași 
secție șl de 30 de ani in meserie. în 
multe secții noi am introdus metoda 
autocontrolului Dar asta, ea flecare 
să se controleze pe sine ți pe cel de 
lingă el, e o problemă de eonșilință. 
De aceea, organizațiile de partid au 
întreprins largi acțiuni de explicare 
a laturii politice a acestei metode, ca 
o cale de creștere a răspunderii per
sonale.

Veteran 
mental 
meu ' a __ __ ,____ _
de membru In comitctu! oamenilor

•-B •Ws- - • ■ 'jZ , un om care să-l 
controleze.

■ Noi numim asta datoria de a

membrii comitetului oamenilor mun
cii. vizi ud perfecționarea modulul po
litic de a munci al acestora din 
urmă ; gazetele de perete, cu deose
bire cele satirice, rint, ca interven
ție. ca problematică, mereu In actua
litate; E-a organizat — și e deosebit 
da activ — un cabinet de științe so
ciale.

— SIntem preocupați acum ril In
tensificăm munca politică In schim
burile II și III, neglijata, din acest 
punct de vedere, multă vreme, îmi 
spunea. In secția prese mecanice, 
tehnicianul Cezar Barbu, membru în 
biroul organizației de Irază nr. 5. 
Aceasta trebuie să ducă la o echili
brare a schimburilor șl. In același 
timp, la lărgirea In general a vieții 
politice In secție.

_ ________  ___________ ________ Lucrurile, aici, slnt departe da 
muncii. O sarcină, spunea el, carc-i faza intenției. în schimburile II șl III 
pasionează, dar. In același timp, 11 
Îndeamnă la reflecții. Nemulțumirea 
față de el Însuși In această Ipostază, 
de reprezentant al muncitorilor din 
secție, era de n nu fl reușii să pună 
la punct un slsiem de a cunoaște 
mal bine șl profund sugestiile, iniția
tivele celor ce l-au încredințat man
datul. Un domeniu, de altfel. In pre
zent In atenția comitetului de partid, 
despre care ml-a vorbit Ing. Ion 
Alese, membru In biroul comitetului 
do partid :

— în ansamblul măsurilor luate de 
noi, spro activizarea tuturor comu
niștilor, a Întregului colectiv,’ dezide
rat cu deosebire relevat de plenara 
C.C. al P.C.ă din noiembrie 1971, 
un loc central li ocupă valorificarea 
cadrului creai pentru atragerea ma- 
spi salariațltor la conducerea treburi
lor Întreprinderii. Urmărim, da exem
plu, că stimulăm la membrii comi
tetului oamanllor muncii conștiința

întreprins largi
a laturii politice

—•- ie creștere a răspunderii per- 

ân al întreprinderii, experl- 
iri profesie, interlocutorul 

fost Investit cu răspunderea

au fost repartizați Bă lucreze comu
niști cu multă experiență, „ochiul* 
muncii educative a devenit mal 
atent si exigent față de flecare sala
riat al secției. Ilustrare a acestei 
exigențe este șl surpriza făcută, nu 
de mult. Intr-o dimineață, pe la orele 
0.30, muncitorilor din schimbul III : 
brigada artistică de agitație a uzinei 
a prezentat un program Inspirat din 
activitatea lor.

Deilmltarea responsabilităților fie
căruia șl, concomitent, concentrarea 
eforturilor Individuale șl colective In 
același proces de perfecționare. E 
opinia care, , cu exemple, o exprimă, 

i la secția de prese bachelltă, sectorul 
chimic, Gheorghe Nicola. secretarul 
organizație! do bază nr. 7. :

— Noi am ajuns la următoarea 
concluzie : activitatea organizației de 
partid in întregimea, ei are eficaci
tate dacă reușește Bă declanșeze o 
vie muncă politică de Ia om Ia om.

primăvară o ___ ___ _______ _ _
anvergură privind înfrumusețarea 
noilor cartiere ■ Crlhnla șl Klseleff. 
în fiecare zl, suta do cetățeni din 
aceste cartiere participă prin mun
că voluntarii la nivelarea terenuri
lor accidentale, amenajări de zona 
verzi, plantări de pomi fructiferi, 
arbori ornamentali șl altele. Astfel, 
în cele două cartiere se extinde 
zona verde cu paste 30 (MM mp. se 
formează garduri vil pe o distanță 
de 3 km, se plantează peste 20 (B0 
fiori de sezon. Cetățenii ■ orașului 
participă și la alte acțiuni de gos
podărire șl înfrumusețare a muni
cipiului lor, cum nr fl construire® 
unor stadioane, baz® sportive sim
ple, barine de Înot șl altele.

Ce. facemTnsă cu străzile — ss în
treabă. pe bună dreptate, locuitorii 
municipiului. întreprinderea de 
gospodărire comunală « consiliului 
popular municipal șl-a făcut o „aps- 
dalltate" din a lăsa străzile sl tro
tuarele orașului «S se -deterioreze. 
Așa de exemplu. In plata 23 Au
gust, riiuată in centrul orașul til, car® 
ar trebui că fie adevărata lui carte 
de vizită, trotuarele șl străzile au 
înfățișarea imul teren™ arat GropL 
denivelări, fisuri cu duiumul 1 Ca
zul nu este olngular. Pe Calea Re
publicii — arteră centrală a ora-

— Adm îți nil că un vizitator s-ar 
reîntoarce acum, exact Ia un an 
de la ultima sa vizită, ce noutăți 
edilltar-gospodărcțll ar descoperi 
în munldpîul Hunedoara ?

— Multe, foarte multe — ne
spune tovarășul Vlorel Răceonu, 
prim-vlcepreșcdlnte al comitetului 
executiv al Consiliului popular 
munldpal Mal Intîl ar face cu
noștință cu o Imensă zonă verde ce 
însumează peste 138 hectare, cu 22 
hectare mal mare declt tn anul 
trecut Parcul copiilor din pădurea 
Chlzld, caro tn primăvara trecută 
abia începuse să ee contureze — a 
devenit o realitate. Colțul zoologic 
— înființat și ol In acest scurt răs
timp — găzduiește acum peste- 30 
epedi de animale sălbatice și pS- ______
sări (Ici. urși, cerbi, elini dingo te orașe — Pașcani,. Hîriău șl Te. publlcll — arteră centrală a ora- 
ețc).J..Trenulețul_ Frumos —1.2- săli de ‘clasă, un afe-'; șuiul. e o nfare întindere too-

Uer-șroalB. ,7 T.tațil ;de ailîObiiM.^ f '<îe'1 acddehtote.
htup ștatod.s-.tî ob;B,'c 4 rj^r,nt„„nlB >5

Consume populare din judeful nri m
Iași flint preocupate In prezent de 
întocmirea documentațiilor si sta
bilirea amplasamentelor Dentru 
obiectivele aprobate de adunările 
populare, de aprovizionare a șan
tierelor cu materiale.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scinteii

locuri, lirmlnd eă ajunga tu'Ttttl 
locuri) a primit deja botezul artei 
ele.

— Ce alte daruri aduce primăva
ra T2 orașului „Cetății de foo“ 7

— Mă limitez la simpla lor enun
țare. pentru că —spre bucuria cetă
țenilor noștri — sânt multe. Baza 
floricolă a Hunedoarei, c 
eo întinde pe 7 hectare șl car©

Dezbătind, de mal multe ori. In adu
nările de partid, in ședințe de birou, 
o problemă sau alta, noi ne-am pus 
întotdeauna întrebarea : .cum o pu
tem face un obiectiv ol muncii poli
tice, să fie In mintea tuturor colec
tivelor do agitatori, a fiecărui comu- 
ntat 7

Practic, biroul acosicl organizații 
de partid — și nu e singurul — I?1 
prelungește inițiativele, munca de 
Îndeplinire a hotărirllor, prin agita
tori. Puteau fl încă Înregistrate, de 
exemplu, ecourile unei convorbiri or
ganizate cu dteva zile In urmă cu 
reglorll ș! maiștrii din secție șl a- 
vlnd ca obiect excluderea rebuturi
lor. de cătro agitatorul Florea San
da : prin lanțul muncii do ta om la 
om s-au oțetit conștiințe, B-au per
fecționat cnlltfllL Originar din me
diul rural, calificat In întreprindere. 
Constantin Petre a făcut. Impulslo-’ 
nat ds climatul de emulație din sec
ție. saltul de la a lucra la o mașină 
— Ia a conduce teci dintre aceste 
preș© complicate pentru baehelltă 
etc.

Am încheiat această succintă In
vestigație în munca organizației da 
partid cu o convorbire cu Inginerul 
ranalte Drăguș, directorul întreprin
derii „Electroaparataj".

— Care este, tovarășe director, lo
cul cadrelor de conducere tehnleo- 
adminlstrativă In ansamblul muncii 
de partid din întreprindere 7

— Problema Implică, cred, o discu
ție despre capacitatea șl calitatea o- 
muluL Programul de educație comu- 
nlsli elaborat de partid stabilește ^» 
foarte predai corelație intre răspun
dere șl capacitate. Noi, comuniștii cu 
munci de conducere, avem. In acest 
sena, răspunderi mal mari șl în mun
ca de partid. Slnt diverse măsurile 
luate de comitetul de partid de a an
grena fiecare comunist cadru do 
conducere în perfecționarea vieții de 
«a uzinei — de la repartizarea 

toate organizațiile de bază șl 
Încredințarea misiunii de propagan
dist (17 propagandiști au fost selec
ționați dintre Ingineri, economiști 
atc..), plnă , ta stabilirea de răspunderi 
pentru o ajuta. In calitate de om po
litic, munca organizației de bază, ac
tivitatea educativă șl culturală In an
samblul eL Este a» experiență cu 
dublu efect — activizarea politică a 
masei satarlațllor și perfecționarea 
metodologiei de a munci cu oamenii 
a cadrelor de conducere.

în zilele dnd vizitam întreprinde
rea. aceasta trăia două evenimente 
oemnlflcntive. Pregătită aici, cu un 
nucleu de oameni calificați aid. In- 
rInima’.fl o vreme de atei. Intra In 

, producție, cu numb propriu. Fabrica 
de aparataj electric de Instalații de 
Ia Tiiu. Dezvoltarea pe mai departe a ■ 
acestui vlăstar al electrotehnicii ro
mânești avea să fie vegheata șl Im
pulsionata șl de peste KM) de oameni, 
printre care mulțl comuniști, care nu 
trecut prin „șeonlu" „Electroaparata- 
julul” bueureștean. Al doilea : era 
îndeplinirea la toți Indicatorii, la 
toate reperele, a planului de produc
ție trimestrial, Ambele vesteau vii
toare evenimente, neîndoielnic de 
natură a marca mersul mereu ascen
dent al acestui colectiv.

nr.

,. miil laterale, să

construiesc ita-
v. —__ ,‘™’cnrii

aă mal facă sport pietonii cu pi
cioarele «crintite 7

Ion ANGHEL 
corespondentul „Scinteii*

nu mal vorbim !
F. bine că se 

dtoahe șl baze sportive —■ dor

SCRISORICĂTREREDACTIE

\ „Cutremure"
Cu- cițlva ani In 

i urmă, pe strada Foc- 
1 șanl din municipiul 
y Brăila s-a instalat o 
i bccUc a Întreprinderii 
I de Industrie locală. 
I Dezvoltindu-șl contl- 
l nuu activitatea, aceas- 
1 tă secție a trahsformat 
1 strada, do la un capăt 
’ la alluL în ..spațiu 
\ productiv" pentru con- 
i fecționat poduri me- 
i tallee, cazane etc. 
I Or, la 
i metalice 
1 table mari și 
i le de fler 
? vagoanele. 
) descărcate, 
t prinse cu 
> trase cu 
4 Clnd cad din, vagon 
; produc Izbituri șl zgo- 
ț moto atit de puternice 
1 Incit se zguduie pă- 
J mînlul de crezi că e 
t cutremur. La multe 
f i case au apărut crăpfl- 
j turl In ' ’ ' "

marca /. O. /. L. ■

confecțiile 
se folosesc 

’ .1 gre-
aduse cu 

Pentru a fi 
, tablele slnt 

otgoane si 
tractorul.

ziduri. De

multe ori aceste zgo
mote șl zguduiri se 
prelungesc plnă la 
miezul nopții. La a- 
ceasta se adaugă cir
culația continuă a unor 
mașini grele, zgomo
tele inerente desfășu
rării procesului de 
producție la confecții 
metalice, care nu no 
lasă eă ne odihnim 
(pe strada noastră lo
cuiesc salariat I care 
lucrează In schimburi 
In diferite Întreprin
deri brftllene). Colac 
peste pupăză, cum se 
spune, cu prilejul 
transportului unei cis
terne construite ale! a 
fast smulsă instalația 
electrică de pe strada 
Cloșca, au fost smulse 
console și avnriați pe
reții la casele unor fa
milii.

După cite «Hm, s-a 
repartizat un teren la 
marginea orașului

pentru mutarea' aces
tei unități, dar condu
cerea I.O.Î.L. nu ae 
grăbește s-o scoată de 
pe strada noastră : ba 
mai mult, in ultima 
vreme au Început să 
fie parcate aid mij
loacele de transport 
ale întreprinderii.

Noi înțelegem cS 
I.O.I.L. trebuie să-și 
dezvolte " 
confecții metalice, dar 
nu are 
facă in .
d acolo unde i _ r 

■ pus la dispoziție teren 
pentru organizarea 
producțleL
Dumitru UUE 
muncitor,
Marla VACABFU, 
muncitoare,
Ioana BAC1U 
gospodină, 
și alfi cetățeni 
de pe străzile Cosea 
și Focșani din Brăila

producțla de

dreptul 8-0 
plină stradă, 

' s-a

Intr-o seara, la căminul cultural
1 Duminică cețoasă, 
i mohorilfi. Ne" urcăm In 

autovehicul I
i aparatului do proiecții 

statice. După citeva 
sute de metri, mașina 

i: se poticnește Intr-un 
dlmb. încercăm s-o 

i pornim din nou, dar™ 
! eforturi zadarnice : nu 

mal poate înainta.
I — Ce facem ? — în

treabă tov. Glurcon,
I tara-Vxil mjvcihrilti’i rwa B11 

nul dintre noi, doza- pătrunzător al radlote- 
mfiglt îexcopuiul o „vede”.

— Sala plină. Ce păcat Insă c&
- Cred că dacă II a- "evolțl #5 ac-

dintre "Ml mult manual aparatul. Curen
tul de alimentare vine 
de la un mic „grup e- 
lectrogen", care nu 
face față cerințelor.

1,1 - Sala plină.1 proiecții .
nunțăm, multi 
ei au să vină Înapoi — 
e de părere un om în
tre două vlrste, pre
zent la discuție-

™S-a întunecat de-a Vflzlnd^'-rfulanii'no’a^ 
blnclea. încet, încet. In tril, directorul 
w^,»-«“ mu>W nulul cultural ...

ș-eful postului de mill- cetățeni. Pmă pregătim plică, stlnjenll : 
(ie. . aparatele, lucrătorul _ pg. citiva ar

, .—. _i cărat
ul cultural na ex-

— Mergem pe jos.
Se lasă seara. Dru- 

1 mul care leagă comu
na Păllrlagele de salul 
Valea Muscelului se 
dovedește o nesfirșltă 
pistă cu obstacole: no- 

, rol, hlrtoape, ochiuri 
de apă tulbure...

Dar, In sflrșit, ajun
gem. La căminul cul
tura! din Valea Mus
celului e liniște.

— Credeam c8 nu 
mal venfțl — ne spu
ne, opărind In ușă, tov. 
Nlitor Filon, directo
rul căminului cultural. 
Lumea a plecat acum 
dteva minute. Eu a- 
nunțaseni că brigada 

- științifică sosește la 
10. Acum e aproape 18.

— Erau mulțl oa- 
1 meni ? —■ întreabă u-

— De citiva ani. des! 
linia de Înaltă tensiu
ne se află la două sute

de mliițle, tov. Glur-
can, le vorbește came- „„ w aulIi
nllor (cei mal multi da mCtri de cflmin 9t rsitraăg»» ni tlnrociț . ... . 7dlnlre ei tineri) despre cu toQle insistențele 
importanța respectării noastre, căminul nu a 
legilor patriei noașteo faît racordaS rețea. 
de către toți cetățenii, șt nk( scoala> care 
de la col ș mal mici eate șl mal aproape, 
plnă la cel mal mark ’ - -
Iși întărește c-p-™.: 
rea prin exemple con
crete.

încep să vorbesc 
despre galaxia noastră, 
despre alto galaxii șl 
sisteme stelare j.a.m.d. 
Oamenii ascultă, cu 
vădit interes, intr-o tă- Prof, 
cere adlncă. Apoi pri
vesc, cu și mai mare a- 
tcnțle. Pe ecranul Im
provizat al căminului 
cultural se perinda o 
lume nebfinuilă. pe 
care numai „ochiul"

Tn drum epre casă 
i Inlreba- 

,oxpe-
nQ Puneam I 
rea'lii De ce o 
dlțle” spre un cămin 
cultural trebuie să în
frunte alitea dificul
tăți — să zicem ca ale 
unei expediții galac
tice 7

C.
GRATIA 
responsabilul brigdzii 
ști in|if ice de pe llngâ 
câminul cultural 
Pdtîrlagele, 
iudeiul Buzău

Stoica-
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se Insămințeze cu porumb o suprafață de
57 Mi) <>a. viteza zilnică la semănat ajunglnd 
la 8 000 de ha. cu circa I OM de ha pestei cea

(Urmare din pag. I)
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riguroasă, cît mal bine eșalonată, a 
prevederilor planului de export pe al 
doilea —--»„■ -> —'■
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Ca 0 puternică reflectare a poten- n

CU LUCRĂRILE TERMINATE
1 '. •

o în județul GALAȚI în fiecare unitate 
agricolă s-ă urmărit in permanență evoluția 
temperaturii solului șl pe măsură ce ajunsei, 
la limita .optimă începea semănatul. în cursul 
zilei do ieri B-a 'terminat semănatul porum
bului tra întreaga suprafață prevăzuta a sa 
cui.Uva, care Însumează 61)262 hectare. Con
comitent cu semănatul porumbului s-a ac
ționat cu’ multa intensitate ta plantarea In 
solarii șl In dmp a legumelor, ta executa
rea lucrărilor in plantațiile viticole. O aten
ție deosebita a fost acordata aplicării unei 
agrotehnici superioare, creării condițiilor ne
cesare dezvoltării rxirrnalc a plantelor. In 
ear° b“jlYi5maT0 {ftJlKnlalâ a f°S‘ fertilizata 

vă informăm, jubile tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, — se spune In ' telegrama adre
sată cu acest prilej C.C. al P.C.R., secreta
rului general al partidului, de către biroul 
Comitetului județean do partid Galați — că 
în condițiile de climă din accanta primă
vară, cu o rezervă mică de apă In sol, am 
luat toate măsurile în. vederea punerii In 
perfecta stare de funcționare a utilajelor șl 
sistemelor de Irigare, pentru a asigura la 
timp apa necesară culturilor amplasate pe 
terenurile agricole amenajate.

ExprimLiri holărlroa unanimă a lucrătorilor 
din agricultură, biroul Comitetului județean 
de' partid Galați se angajează să acționeze 
cu întreaga energie pentru organizarea des
fășurării in timpul optim a tuturor lucrărilor 
?> tn perioadele următoare in vederea rea- 
Uzăril producțiilor planificate șl a angaja
mentelor asumate, crcindu-s© asl'fel posllil-

lltatea livrării unor cantități sporite de ce
reale ta fondul oantroJIziit a! statului.

o Folosind din plin timpul prielnic, lucră
torii do pe ogoarele județului MEHEDINȚI 
au încheiat semănatul porumbului cu 4 zile 
mal repede dec.lt și-nu luat. Insțiol. angaja
mentul. în telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușeacu. Comitetul ju
dețean de partid Mehedinți, fn numele oa
menilor muncii din agricultura Județului, se 
angajează să continue cu toata forțele luc-h- 
rtlc .de îmbunătățiri, funciare, de Irigare a 
culturilor, să execute la timp șl In un înalt 
nivel calitativ lucrările de întreținere n cul
turilor. pentru depășirea producțiilor planifi
cate la nectar, pentru a spori coairibuțta ju
dețului In dezvoltarea economică șl Înflori
rea Romă n lei.

o Cu numai 9 zile în urmă, in cooperative- 
lo agricole din județul TULCEA s-a dat star
tul însămlnțărll porumbului. De la bun Înce
put „cuvlntul de ordine” pnntru toți mecaniza
torii șl cooperatorii partlclpanțl la executarea 
acestei lucrări a fost depășirea vitezei zilnice 
prevăzute și calitatea înaltă a semănatului. 
Ambele cerințe au fost îndeplinite In mod 
exemplar. Cooperativele agricole din Județ ou 
terminat semănatul pe Întreaga suprafață de 
37 <;<M ha destinată porumbului. Cea mai mare 
atenție s-a acordat măsurilor pentru menți
nerea umidității solului — condiție hotărl- 
toarc pentru realizarea unei recoita mari In 
acest an. în prezent, mecanizatorii și coope- 
ratorli tulceni continuă insfimintarea unor 
plante furajere, rolei și fasolei în ogor pro
priu'și In cultură Intercalată, plantarea le
gumelor ȘJl.

•l

.i > . ;• ’ nț
itea de comert cu străinăta

tea.
Analiza, chiar succintA a îndepll-

-____ ____ ‘ -/-3trimestru ol anului relevă însă 
existența in acest domeniu ti unor 
mori posibilități ce pol șl trebuie să 
fie puse In valoare in lunile 
următoare, in așa fel Incit re
zultatele ta fie șl mal consis
tente. în occst sens, așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaașescu 

irtuiui — pe glisam- la Conferința pe țoră n codrelor de
1X8 la sută, Aces- conducere din Întreprinderi sl cen

trale Industriale «i de construcții, 
„asigurarea cu prioritate a produc
ției pentru export, precum si livra
rea S3 la timp, fană de fană. Și In 
bune eondițll consUtuie o îndatorire

țlalulul actual al economiei naționa
le, a Intensificării participării tarii ------ -----  ------------ _ _
noastre Ia schimburile economico nlrli sarcinilor de export pe nrlmul 
Internaționale, in primul trimestru — -> —   —<—» s
din acest an s-au obținut rezultata 
pozitive în domeniul artlvltațll de 
comerț exterior. Po total, planul do 
export pe primul trimestru, actuali
zat la 31 martie s.e,. a fost îndepli
nit și depășit, comparativ cu aceeași 
perioadă b anului trecut, obllnindu-se 
o creștere a exportului 
bfal său — de I~ ~ ' 
te rezultata se îtwcriu orgnnlc 
in rltmurllo susținuta caracterta- 
tice dezvoîtaril Întregii nwislre eco
nomii. nu la bază eforturile rod
nice șl stăruitoare ale unităților șl 
centralelor indus
triale, ministere
lor cu sarcini de 
comert exterior, 
ale tuturor facto
rilor ce acționea
ză In sfera pro
ducției materiale 
și in aceea de co
mercializare. În
dreptate spre pro
movarea la ex
port, In primul 
rlnd. a mărfurilor 
competitive, cu 
înalta Însușiri teh
nico șl econo
mice. a mașinilor 
și utilajelor pro
duselor chimice șl 
a bunurilor 
consum 
superior de 
lucrare 
totală.

în lumina pre
vederilor Legii cu 
privire ia activi
tatea do comerț 
exterior, a isarcl- 
nilor stabilite In 
acest domeniu cj 
prilejul .Conferin
ței pe țară a ca
drelor de condu
cere din Între
prinderi șl cen
trale Industriale șl 
din construcții, 
unitățile econo
mice, forurile lor 
de 1 
Uzeze in bune

'G

Ie a contravalorii mărfurilor expor
tate. , .

Important cate șl un alt imperativ 
sl anume : ministerele să acționeze 
tn continuare pentru Identificarea u- 
nor noi resurse la export In vederea 
consolidării rezultatelor obținute in 
îndeplinirea planului pe trimestrul I. 
Asemenea resurse există In întreprin
derile unor ministere, intre care Mi
nisterul Industriei Chimice.-.Ministerul 
Industrie! Ușoare. Ministerul.Agricul
turii. Industriei Alimentaro șl Ape
lor ș. a.

O ntentie stăruitoare se cere acor
dată sl realizării ritmice șl integrale 
a sarcinii privind încasările valutare, 
domeniu în care Ministerul Industriei 
Construcțiilor de........................ “

Din fabrici și institute,

încheie rapid fnsămlntatul porumbului. Tre
buie concentrate toate forțelo In ața fel lndt 
în aceste zile pa ogoare &ă se lucreze clin 
plin.

Constantin SOCI 
corespondentul „Scinleii*

în județul Dîmbovița Insămlnțntul porum
bului a demarat bine. în scurtă vreme, a- 
ceailă lucrare s-n executat pe 3 030 hectare 
In întreprinderile agricole de stat — 01 la 
sută din olan. ®i 20 520 hectare In coopera
tivele agricole — 8B la sută din prevederi.

Pentru Impulsionarea lucrărilor, specialiș
tii direcției, agricole ®I al uniunii Județene a 
cooperativelor, agricole au luat măsura de a 
disloca de la cooperații ‘ '
gulețu. Serdanu, Protliik«tl ți Contești — 
număr do tractoare și trimiterea lor : 
unitățile in care, din pricina băltirilor, 
s-au putut efectua la timp' pe întreaga eu- 

Jjrafață arățurUe. S-ău .luat. de asam'enea.
masuri ca in toate cooperativele agricole th- 
Bămlnțarca porumbului să\ee facă numai In 
condiții de ceu mai, bună ca!......., Bil-
prafețele au fost Insămînțate sub ochii noștri 
— ne declara lng. Laurențlu Stroie. direc
torul general al direcției agricole județene. 
Pe mal bine de un sfert din suprafața totală, 
do teren pe care o vom tnsămlnța’cu porumb 
o-au administrat îngrășăminte chimice".

Constatările făcute pe teren confirmă cele 
afirmate la direcția generală agricolă Jude
țeană. La Ulleștl. Petreștl. Serdanu. Pitoni, 
Mșcflieți.. Ungureni, ca șl In multe, uite unj- 

aîele cooperativelor Intlînești foarte mulțl 
nepibrl al consiliilor de conducere, de cele 6 ,;M

Albii, fon Anghclov șl Alexandru Toth, cu 
lîel semănători SPC-8, Insfimînțează zil- 

nlc în medio peste 50 de ha. Doi coonerato.-l

EXIGENȚELOR 
EXPORWDJI

s" . »»t. -t ...j , ■. a ■ 3 . v* ; • .■*\r.ev.. .

REZULTATE POZITIVE Șl CÎTEVA DIRECȚII DE ACȚIUNE
CONTURATE DE EXPERIENȚA PRIMULUI TRIMESTRU

f Luzuinv ivi
resort s-au preocupat sl 

____  '__ j condiții atlt pla
nul de producție pentru export, 
cit și exportul proprlu-zis. rezulta
tele obținute pe acest tflrlm fiind 
demne de relevat Bunăoară, po an
samblul Ministerului Industrie! Con
strucțiilor de Mașini, in primele trei pararea unor restante I 
luni.din anul curent, - ■------
tul a crescut cu 27 la sută față de 
trimestrul I din anul precedent.
7. r___ . _ ____ ________a
anului trecut, sporuri substanțiale

produse alo industriei constructoare

_________ _______________înregistrate In 
int pe total, expor- trimestrul I, de a le repartiza In mod
27 Ia 'sută față de "

Comparativ cu aceeași perioadă a
anului trecut, sporuri substantiate
ale exportulnl s-au înregistrat la

Mașini.. Ministerul 
Industriei Meta
lurgice. Ministerul 
Industriei Ușoare. 
Ministerul Econo
miei Forestiere șl 
Materialelor de
Construcții și
CENTROCOOPau 
obținut in primul 
trimestru rezul
tate pozitive — de 
aceasta depinzind 
echilibrul valutar 
permanent al pla
nului.

Respectarea con
dițiilor de calitate 
asumate prin con
tractele externe 
trebuie să preo
cupe în continua
re. In cel mnl 
înalt grad, colec
tivele unităților 
producătoare do 
mărfuri pentru 
export. In acest 
domeniu există 
-colo posibilități 
,/entru a putea 
intari țl mal mult 
prestigiul firme
lor noastre furni
zoare. pentru a 
menține și conso
lida prezența pro
duselor românești 
po diferite piețe 
externe. Evident, 
organele ' .
târâtului General 

1 Controlul Calității 
să manifeste, ca

Creativitatea tehnică
7

Idei, propuneri, unele mal valoroase dectt alteia. 
Posta din ultima vreme a adus redacției multe scri
sori rclevlnd o amplă activitate in domeniul crea
tivității tehnice. Să ne oprim asupra citorva dintre 
ele.

La o asemenea amplă muncă de croație, organi
zata. dirijata și consecvent sprijinită se referă 
scrisoarea tovarășului Alexandru Ganea, de ta 

Combinatul chimic din Tlrnăvenl. El incearcă o mnra 
mulțumire atunci cind scrie : „Exlală. tn combina
tul nostru, un toarte bun obicei in n sprijini pa toa
te căile posibile activitatea de Invenții șl Inovații. A- 
cest grup compact de creatori, care Iși lărgește per
manent rlndurlle, este orientat de conducerea com
binatului In direcția rezolvării unor probleme majore 
alo produețleL în Importante domenii, cum slnt me
canizarea unor procese de muncă grele, reducerea 
consumurilor spedfleo, autodotaroa etc., creatorii 
noștri de tehnică nouă au obținut realizări car® ne 
dau satisfacție” După ce enunță numele dtorva din 
inovatorii și inventatorii fecunzi — Ion Popa. Vasîle 
Lnzăr, Lnurențiu Honcu, Nicolae Ignat — autorul 
scrisorii sugerează, din experiență proprie, dtovu Idei 
de o factură mai nouă In organizarea acestei impor
tante activități creatoare. Le reținem pentru largul 
lor Interes. „într-o recenta analiză — ne eerie tova
rășul Ganea — e-au propus: urgentarea documentației 
și execuției prototipurilor de inovații, colaborarea 
Btrinsă Intre Inovatori pentru găsirea celor mal efi
ciente soluții tehnice, asoelerea Inovatorilor cu pro
fesii diferite — lăcătuș:!, strungari, operatori chi- 
mișl! — pentru un mnl puternic impuls și un ritm 
mnl alert In materializarea Ideilor”.

Așadar, nu-1 de mirare că din primele două luni 
nle acestui an la combinatul respectiv s-au Înregis
trat 12 propuneri de inovații.-dintre care 3 au șl fort 

i combl- 
Inostează; ®i

de Stat pentru 
Produselor trebulo . .
ei plnă acum' întreaga exigenta In 
acest sens. Dar. după cum se glie, 
cel mol ferm • i Intransigent controlor 
al calității produselor trebuie să fie 
colectivele unităților care au sarcini 
de export întreprinderile producă
toare au îndatorirea ta dea dovadă do 
o receptivitate sporită față de orice 
observație și sugestie primită do la 
cllonți. ceea ce contribuie la evitarea 
unor neajunsuri șl ta menținerea la 
un înalt nivel calitativ a mărfurilor. 
Totodată, cate nevoie efl ec treacă de 
la simpla rezolvare a unor cazuri de 
rcclomațil ta o analiză temeinică a în
tregului circuit economic — secția de 
producție, controlul calitativ, trans
port. organizația de export — oină la 
locul de destinație a mărfurilor, «ta- 
bilindu-ee râsminderl pred»! in toa
te verigile pentru asigurarea Integri
tății șL calității produseilbr expdftâteT5

Desigur. IhisemHiățlIe de .fista'- “nu 
epulzejjză nici ce depâ^q,problemele , 
pe care le ridică îmbunătățirea în 
continuare a ncfivltătll de export în 
lunile care urmează Scocul lor este 
de a sublinia necesitatea înlăturării 
umor deficiente co e-au semnalat In 
primul trimestru nl anului In acest 
domeniu In vederea dezvoilărll re
zultatelor pozitive obținute, cu con
vingerea cil centralele sl Inlreurlnde- 
riJe nu reale posibil!tAii să aria'.iro 
realizarea producției prevăzute la ex
port. să ridice nivelul comoetiUvita-

wiuii'Vjr-rr'xr —__ ______ _ "s;-'"»'_______tearn.l $1 In condiții de eficientă «Do
rită Dlnnul de export — una din rar
ei nil e do bază ale nctlvltatîl economice 
In cel de-al doilea an al cincinalului 
actual.

Petre NEDELCU

primordială, o sarcină de plan obli
gatorie”. Ca atare, ministerele si 
organele centrale Utolăre au 
sarcina de a a.rigura atlt realizarea

lorilor planului de export pe nl 
trimestru ai anului, cit și ,recu- 
“ i-------- înregistrate în

judicios pe centrale, întreprinderi 
producătoare șl unități de comert 
exterior. Prin aceasta ®o asigură 
nu numai cunoașterea temeinică, 
în profunzime, a fiecărei preve
deri în parte, d vi concentra
rea eforturilor colectivelor fde uni
tăți productive și de comerț ex
terior în vederea fabricării ta ter
men și expedierii ritmice, riguroase 
a mărfurilor destinate exportului. 
Fiindcă, din păcate, ai în trimestrul 
I s-a menținut lipsa de ritmicitate 
In livrarea unor produse la export, 
IndepsebE Ih cazul unor Intreprln- 
dari ale Industriei coptâructaare de 
mașini, Industriei chimico ri-ușoa- 
re. Conducerile lor nu știu că pla
nul de producție trebuie considerat 
îndeplinit numai în măsura în care 
se realizează desfacerea efectivă atlt 
pe pista internă, teii și pe piața externa 
a produselor ? — cerință clar formu
lată la Conferința pe tară a cadrelor 
de conducere din întreprinderi sl cen
trale industriale și de construcții. 
Dacă r&npurwul tesle afirmativ, atunci 
ea impune «3 fio huite măsuri bo(A- 
rite,pentru organizarea judicioasă ;a ........__________ _ ______ _
producției șl a relațiilor de cooperare tll mărfurilor, pentru a îndeplini In- 
înlrc unități, derularea optimă a; fon- ... ...................
dulul de mărfuri, angajarea din timp 
o mijloacelor de transport si întocmi
rea operativă a documentelor ce ur
mează să fie depuse la bancă. 
In scopul incaisâril ritmice rl Integra-

a a <• , ■ • e- Z- ■. ■« v- s« x 1.. :

eleate soluții tehnice, asocierea Inovatorilor cu pro
fesii diferite — lăcătuși, strungari, operatori chi- 
raițtl — pentru un 1__ :
mal alert In materializarea ideilor”.

nle acestui an la combinatul respectiv s-au li 
trat 12 propuneri de lnovațll,. dlntre care 3 au 
aplicate. Cu un asemenea sprijin din partea 
natului exista garanția că toți cel ce Inovi___ d
creează cu adevărat Iși vor putea aplica ideile în 
folos obștesc. ............. , 7

Semnale tot atlt de optimiste am primit șl de Ia 
Oradea. Ladlstau Darnbi. de la întreprinderea „,E- 
lecirocentrale”. apreciază contribuția grupului do 
inovatori «ai fiind deosebit de importanta In progresul 
tehnic al întreprinderii. Bilanțul pe anul trecut In- 
teglstreuză. in I.E.C. Oradea, o Invenție. 27 inovații 
șl 14 raționalizări care, aplicate cu promptitudine, au

do mașini. între care tractoare (121 
la sută), vagoane marfă «1 vagoane 
cisternă (63 In sută), motoare elec
trice (21 la sută), rulmenți; mașini 
agricole, autoturisme de oraș : ale 
industriei materialelor de construc
ții, de pildă, ia geamuri (W la sută) 
șl ciment (12 ta sută) : ale Indus-- 
trie! chimice — la produse sodice 
;(20-la sută). PVC praf și polietilenă 
(11 la sută), precum șT la anvelope : 
aie Industriei lemnui'.ri — la mobilă 
(14 in sută), nle Industriei ușoare 
— Ia tricotaje, bunăoară (24 fa 
sută) ș.n. în aceste rezultate, care 
onorează colectivele unităților res
pective, se regăsesc efectele aplică
rii măsurilor energice stabilite de 
conducerea partidului șl statului în 
scopul specializării ne produse sau a 
unor fabrici șl secții pentru produc
ția de export, asimilării șl execută
ri! intr-un termen mol scurt a unor 
mărfuri de. calitate, competitive, im- 
bunătfitirll modulul concret de lucru 
al întreprinderilor sl centralelor, nl 
organelor Ministerului Comerțului 
Exterior tn relațiile- cu partenerii 
de porto hotare, potrivit atribuțiilor 
conferite do noile reglementări în

— Tonte forțele de caro dispune județul — 
na spune lng. Ion Gheorghiu, director gene
ral al Direcției agricole județene Timl® — In- 
ceplrid cu specialiștii noștri și terminind cu 
oamenii caro servesc agregatele, re află în 
dmp. Vrem să obținem un ritm de lucru peste 
viteza planificată»: în-acest scop, s-au luat 
măsuri ca Inginerll-șefi din cooperativele a- 
gricole de producție, șefii sectllfdr' de meca
nizare, BpectalLșlU de la județ trimiși In teren, 
.Bă stea alături de mecanizatori toată ziua. Se- 

Îtiu tarnte ratatele, ingrfișămlntele, piesele de schimb au
narata tartan»^ ÎQSt transportate pe tarlale la Indemlna tracto. 

îl??,®’ rlștllor. tar cooperativele agricole de producție 
au asigurat oameni care sa-1 njutd pe lcc la 
alimentarea semănătorilor cu semințe, pre
cum și la celelalte' operațiuni.

în raidul întreprins In mai multe coopera
tive agricole din județ aveam să constatăm o 
deplină concordanță între aceste afirmații șl 
modul cum se lucrează. lată-ne ta cooperativa 
ogricolă Sandra, unitate care in 1971 a obți
nut o producție medie de pbrumb de peste 
6 460 ksg ta hectar. Mecanizatorii' Alexandru 

I Alexandru" To7

iralivele avansate — Lun-Tggdn. 
spre

> nu

.... Jej?agricole în- 
_ âe facă numai in 
calitate. „Toate ®u-

tfițl. de dimineața plnă Seara tl.-7.ln pe tar- i lalele^; -■■«-’“-«•kc--- -• “**

mal multe ori lucrlnd cot la cot cu coor““ 
tarii pe wgnănători. ■ “ ' ' "

&âgărfflfn.t — ... ......—----- ..-------
prinde Insă faptul că exemplul cooperativelor 
fruntașe nu se generalizează. Cooperative 
agricole cum sînt cele din Bălenl-Slrbl. IM- 
lenl-Români. Sperlețenl. Săeuenl. Dărmfinesțl, 
Caraglale. Vlădenl. Mortenl. Odobesti și Cor- 
ncțelu au început semănatul porumbului des
tul de tirzlu.

La direcția agricolă Județeană există apre
cierea că in acest an mijloacele mecanizata 
sini mal bine folosite. In sectorul Potlogl 
aprecierea Insă nu are temei. Cooperativa 
agricolă Polona, de pildă, care dispune de 
două semănători pentru cele 720 ha. nu a 
Insățnlnțat. In .2—3 zile, decîl 90 ha. — „Cind 
reparăm o semănătoare se defectează altă, 
Iar dnd funcționează omtndouă. ramîn trac
toarele In brazdă — ne relata Aurel Marcu, 
secretarul comitetului comunal do partid. 
Nesupravegheați, tractoriștii vin sau pleacă 
dnd vor. pentru că nici unul din conducă-' 
lorii S.M.A. Potlogl nil a călcat In, ultima 
vreme pe tarlalele cooperativei noastre”. Am 
constatat de asemenea., o repartiție necores- 
punzătoare n mijloacelor mecanizate. în. timp 
ce la Poiana slnt două semănători pentru 
720 ha. cooperativele agricole din Potlogl ți 
Pllaru, caro nu: depășesc cu mult 400 de. ha. 
dispun fiecare de cile 3 oemănălori, Semă
natul tatlrzle șl datorită unor consilii de 
conducere. La Văcărești, de pildă, tempera
tura solului este aceeași ca și in Nucet cea 
În Mutei Voievod. Cu toate acestea. inginerul 
agronom Petre Dinu 0 aminot de In o zi la 
alta declanșarea Insămlnțărll celor 4M ha.

Slnt condiții ca In județul Dîmbovița să ne

dlcațl din țăranii ' coopera
tori. vadagll — ta fel. tot 
dintre cooperatori ridicați 
ca șl manipulatorii de 
conducte, ce! din stațiile de 
repomparo etc.,- țocolesc cu 
ceasul In mină clipa ploii 
la comandă A'scullă frea
mătul lanurilor, strigătul 
lor de sete. împreună cu 
inginerii calculează cît de 
întemeiate sfat nevoile pfl- 
mlntuiuȚri nle plantelor șl 
hotărăsc exact ce șl cită 
apă trebuie eă oe dea la 
metrul pătrat Dar dincolo 
de latura de specialitate 
pură a profesării In acest 
mod a agricultorii, faptul 
ta sine capătă și un alt ,re- 
Ilet E vorba de această for
midabilă siguranță a omu
lui tn recolte sigure. încre
derea că „“.2 ’ —u
vremi”.,, că-a doblndlt acea

nlc in medio poate 50 de ha. Doi cooperator! 
slnt permanent la dispoziția mecanizatorilor. 
Timpii morțl slnt» astfel, diminuați te maxi
mum. La 17 aprilie erau Ecmărtatc cu po
rumb 20-50 ha. La S.M.A. Gotiob. directorul 
stațiunii. Andrei Dzamba. ne spune că. In 
toate cele 3 cooperative agricole din raza sa 
do activitate, s-a trecut cu toate torțele ta se
mănat. Lucrlnd din zori șl plnă seara, meca
nizatorii de nici au reușit să realizeze o viteză 
zilnică de 300 de ha față de ZM de ha cit era 
planificat. Președinții șl Ingtneril-șefi din 
cooperativele agricole na apun că nu au nimic 
de obiectat In privința calltații lucrărilor exe
cutate do mecanizatori. Explicația trebuie 
căutată ailt ta pregătirea minuțioasă a cam
paniei din acest an. cit șl ta efectul stimulativ 
al acordului global care se aplică șl ta cadrul 
S.M.A, tn ultimele zile, viteza de lucru pla
nificată a fost depășită, fără să se facă rabat 
la calitatea lucrărilor, și la S.M.A. din Bah- 
loc. Rccaș. Remclea Mare 3l altele.

Acest ritm Intens de lucru a făcut posibil ca 
plnă In ziua de 17 aprilie ta Județul Timiș să 
se insămințeze cu porumb o suprafață de 
S7.<M0 Iw vlîeza zilnică la semănat ajunglnd

™
planificată. Mențlnîndu-so In continuare 
un asemenea ritm de muncă slnt con
diții ca seinănatal porumbului pe ogoarele 
cooperativelor Agricole din județul Timiș să 
se Încheie in ziua de 22 aprilie.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scîntaii*

i i

sfeclă de zahăr la hectar. 
Munca Iul Radu Mindroiu. 
a lui Dinu Ganea $1 a alitor 
tovarăși do-ai lor. efortul 
lor in lunile de vlrf alo 
verii, cind lanurile cer in
ti-una : opă I apă ! le gă
sim In aceste mii sl mii de 
kilograme izbucnite In plus
-• ... ■■■». ■».. ■

rumb de ta 3 730 kg la 3 000, 
ta floarea-soarciul etc.

— întrucll n-ați mai avut 
suprafețe irigate, cifrele 
astea nu sini așa. ca un 
cec semnat în alb 1

— „Cecurile” acestea, 
cum ziceți, nu-s chiar atlt 
de— albe. Ani de zile le-au

t

r

Investiții pe șantierele, unde scaden
ța punerilor in funcțiune vizează 
perspectiva lunilor șl, trimestrelor ur
mătoare. Cum bine so știe, timpul 
constructorului este riguros măsurat 
și orice Irosire a Iul devine greu sau, 

1 uneori, imposibil de recuperat. Im pe- ' 
praefid“â&ro & comemora a . ferului ritmic, zl de zi. deca- . ..............     ...
dumtoloT stabilita BMlrT orohela « cu de«?d^ “ ««pune cu acuitate. par Ud. care a stabilit o serie de mâ-

,Dnr nu este înțolea de către toatfl/lu- ’
mea. Pe șantierele uzinei do oțeluri 
aliate din TîrgovLște,, instalației de fi
bre pollcstcrice de la Uzina de fibre 
sintetice din lași, fabricii de ferone
rie din Arad și întreprinderii textile 
„Dunăreană" Giurgiu, ritmurile do 
lucru înregistrate In trimestrul 1 slnt 
total nesatlsfăcătoare. în primul tri- 
nieslru, planul de Investiții a fost 
realizat la aceste obiective doar in 
proporții cuprinse între 50 șl 75 la 
sută. Evident, o situație critică, ce nu

>■?' Y'.' ’’

’ Bî T’ Ș * J ’ ‘ ‘ ' •;l - ‘ ''
pentru efectuarea cu rigurozitate 3 
probelor mecanice și tehnologice la 
flecare capacitate in parte. Facem 
aceasta precizare. întruclt continuă 
să sa mențină, din păcate, acela

duratelor stabilite pentru probele 
tehnologico, ceea ce poate afecta 
buna funcționare a noilor unități in
dustriale. la scurt timp după pune
rea în funcțiune opărind cunoscu
tele „căderi mecanice” la un utilaj 
eau altul, insuficient șl necorespun
zător rodat. De fapt, este locul po
trivit să amintim că sa talerzlee ■ cu - 
detavîrșire recuperarea restanțelor In 
finalizarea lucrărilor de Investiții prin 
reducerea durate! probelor tehnolo
gico.

S3 analizăm el mersul lucrărilor da■ 7

Rații este de 22 milioane. (e — Irigarea aproape Io (o- binefăcătoare ajunge, • apa-
---- canale. talltate a suprafețelor agri- țllle slnt hașurate ds pro- 

rote I îndrăzneala aceasta. itetanți cu galben Culoa- 
așezată pe temeliile unor re simbolică ce vrea să !n-

(Se șiie că marile canale, 
prizele do oducțlune si dis
tribuție. rețeaua de eva
cuare si drenaj ele., adică 
principalele 
xeculate ei 
stat)

rețeaua de cvd-
■ .„..‘.kpvj

lucrări, stnt e- 
suportalo do 

f 4 ’■>' : ■

Banii acesta — cel

S-a mal scris șl cu alte orarii despre necesi
tatea unei depline receptivități din partea co
misiilor ș| consiliilor tehnlco-șlllnțlflce, a ca

binetelor tehnice și o tuturor organismelor de avi
zare la Ideile Izvorito din rlndurlle oalarințllor. A- 
ceasta nu-i o favoare ce I «sa face autorului ideii ; 
nu-1 un act de bunăvoință din partea întreprinderii 
sau instituției Sprijinirea plnă la capăt a oamenilor 
do creație in definitivarea șl realizarea propunerilor 
este, pentru comisiile tehnico șl cabinetele tehnice, o 
obligație statuată ; pentru conducerile întreprinderi
lor îl instituțiilor — o îndatorire decurglnd din cali
tatea șl din răspunderea socială a postului de condu
cător. Totuși, unt! se eschivează do la îndeplinirea 
acestei obligații ; uneori nu răspund ta vreme so
licitărilor de întocmire o referatelor, alteori os for
mulează pretenții de „cJorificări” care se dovedesc. 
In final. Inutile. Și intr-un caz șl In celălalt W 3- 
(iînnn In • n a n n r»l » ■ 1 I I o wr*9 4 «■» «wrzdanpan 6/4>a>(3

■ ■ ■■ "
dosar voluminos : Invenția (sau 

____ . .colaeseu, din București, privind 
un nou procedeu de oxploataro a zăcămintelor mi
niere. Desigur, n-nvem calitatea de b ne pronunța

mulează pretenții de „Glorificări” care se dovedesc, 

junge In termene mult prea largi In aprobarea ideii 
tehnice noi.

Avem dinainte un c._. 
Inovația) Ing. I), Nlcolai 

1 . ■ j
niere. Desigur, n-avem' calitatea de a ne pronunța 
asupra Importanței și oportunității procedeului. Au 
fftcul-o alții, dar au făcut-o incomplet. Inginerul na 
acrie că lucrurile se află de mult timp Intr-un punct 
mort. Consiliul tehnleo-ștllnțlflc al Ministerului Mi
nelor, Petrolului șl Geologiei 0 avut răbdarea să-1 
oudleze In susținerea propunerii, la finele anului 
trecut. însă a uitat că In asemenea treburi nu bs 
lucrează cu vorbo, ci cu hoUirirl si decizii ferme. O- 
mu.1 n-a primit nici nzj un răspuns ferm — alb «iu 
negru. Admitem : poale Ideen nu-1 completă ; ponte 
procedeul nu prezintă valoare practică. Cine să ho
tărască. cine să i-o comunice, dacă nu tocmai acest 
responsabil for științific șl tehnic, căruia 1 s-a a- 
dresat ? Aceasta ni re pare o îndatorire elemen
tară față de strădaniile unui om care, frustrindu-ce 
conștient de alte îndeletniciri, șl-a consacrat zilele 
și nopllle muncii de cercetare, ncavlnd. ta urma ur
melor. nld o obligație profesională In acest sens 
Sperăm că respectivul consiliu tehnlco-șlilnțlfic va 
repune docHinil propunerii pe rol, tra‘Jndu-1 cu aten
ția cuvenită

poate fi admisă. Cum se explică ? Ca 
cjîte de făcut ? lată clteva constatări 
prilejuita de Investigațiile întreprin
se po șantierul întreprinderii textile 
.jjunâreana" din Giurgiu unde s-au 
constatat un șir de deficiente.

Trebuie remarcată intervenția 
fermă a comitetului iudetean Ue 

ss-.iri menite să ducă la iniensifita- 
rea ritmului lucrărilor de corwîruc- 
ții-niontaj po șantierul întreprinde
rii „Dunăreană" Giurgiu șl ta recu
perarea grabnică n tuturor restan
țelor. Așa. do pildă s-a întocmit un 
grafic amănunțit cu responsabili till 
și termene precise de execuție, s-m 
luat măsuri pentru aprovizionarea 
ritmică, conform graficelor, cu ma
teriale șl utilaje, s-u asigurat torta 
de muncă necesară In concordantă 
cu fronturile de lucru, au Cost orga
nizata echipe de noapte pentru lu
crările do dulgherii, săpături, cotra- 
je. schelărie, in scopul creării unul 
front larg de lucru ta timpul ziiei. 
Concomitent, s-a mărit coloana par
cului de transport cu circa 30 bas
culante pentru aprovizionarea rit
mică cu materiale și evacuarea pă- 
mlntului rezultat de la săpături și a 
altor reziduuri. S-a trecut ta lucrul 
în acord global ta toate echipele. 
După aprecierile constructorului gl 
benefl tarului, aceste mtaurl vor 
asigura cu certitudine intrarea in 
funcțiune la termenul stabilit — tri
mestrul IV 1872 — a unității “din

Nimic nu este mai important în 
aceste zile, deosebit de favorabile 
pentru lucrul ne șantiere, decît con-, 
centrarea tuturor forțelor pentru 
accelerarea ritmurilor de execuție, 
pentru recuperarea cu maximă ope- 
™Uvl£ftc a,res,ylel°'; țntaeest dome- 

drant din lan. Robinetul a- ,nln; P^uJ de nvanlțll po acest an
cela care abia se descope- L-cbule îndeplinit necondiționat. In
ră privirilor, aflat ta’ 20 -30 Programului de măsuri apro-
km de sursa de apă. Dar ba‘ d® Secretariatul C. C. al P.C.IL

- -- • - - ■............ cu privire la îmbunătățirea execuției
lucrărilor de consa-ucții. creșterea 
gradului ds mecanizare, utilizarea ju
dicioasă a forței do muncă. întărirea 
ordinii ți discipline! pe șantierele do 
construcții, pe fiecare șantier, atlt be- 
nefielaruL cit și constructorul trebuie 
să colaboreze îndeaproape, să se 
preocupe permanent de lichidarea 
neajunsurilor apărute, Iar organiza
țiile de partid să mobilizeze întrea
ga masă de constructori pentru a fo
losi eu randament sporit flecare ri 
de lucru, in așa fel Intelt planul de 
investiții să tie îndeplinit exemplar. 
Iar noile capacități rt obiective să 
dea producție la termenele stabilit®.

cu galben Culoa-
așezată pe temeliile unor _____________ _____ _ ____ ....
socoteli chibzuite, lucide, semne că noi locuri au fost 
exprimă forte economică a .

ferea lo care s-a ojuns prin 
unirea pămlnturUor, a efor-
fii.-.7; 7,;

mm lmki

_ _ _  j racordate ta „sistemul re-
cooperatlel țărănești. du- coltelor mari”

------_<— L-am întrebat pe Ingine
rul Constantin Blra. șeful 
proiectului complex ol a- 
ceaiul sistem de Irigații, o- 
mul care de aproape 15 ani v.-,-------- - ,---- - ~
poartă In glnd Ideea Dună- Giurgiu cu întreaga capacitate,
rll aduse In inima lanurilor: «>—5- — —- - •

— Care anume vl se naro 
că esle partea cea mal Im
portantă o acestei acțiuni 7

— Spectaculos cu adevă
rat nici este un amănunt 
Modestul. Inslgnlfiontul hi-

rg> e scurt, despre alte scrisori.
ir-'' Ion Traian șl Ion Octavian din Pitești

cent am primit răspunsul Centralei Industriale 
de produse refractare din Alba lulia referitor Is 
propunerea dv. de Invenție • - • ....
ai 
rile centralei Industriale : Tehnologia fi 
cestui produs nu este nouă, ea a 1__ _ J...
uni In urmă, In „Carbochlm“-CiuJ. Așadar, neav 
caracter do noutate, nu poate tl considerată Inven
ție. Sub aspect economic : introducerea procedeului 
propus de dv. ar duce nu In beneficii, cl Ia pierderi 
Pentru amănunte, vă propunem să luațl legătura cu 
centrala Industrială respectivă.

Gheorghe lonaș, din oroșul Focșani : Concluzia dv. 
cum că Fabrica de industrializare o laptelui din Bu
zău ar refuza să vă onoreze Inovația aplicată esta 
neîntemeiată. Cum bine precizați, de In aplicarea 
inovației au trecut cinci'luni Insă .calculele recom
pensei se fac In funcție de economia (eficienta) rea
lizată pe un an întreg. Mal mult, aveți dreptul să 
alegeți un §n care vă convine. Să nșlentfim. deci» so
rocul. Cum se spune — toate la vremea lor.

Petru Blaj, tehnician Ia Uzina de vagoane din A- 
rad; Din conținutul scrisorii ăr rezulta că Inovația 
dv, n-ar fl socotită ca atare, cl mol degrabă sarcină 
de serviciu, așa cum a apreciat „ocolit” și întreprin
derea. Pentru deplină clarificare, trimitem scrisoa
rea dv. consiliului județean al sindicatelor .pentru 0 
cercetare la fața locului. Reveniți apoi dacă mal est® 
cazul.

Cit privește alte scrisori pe aceeași temă, le vttra 
semnale intr-urni din rubricile următoare.

Sîefan ZIDARITA

opunerea dv de Invenție („Procedeu do fabricata 
carburii de siliciu verde*). Iotă, succint., npreclc- 

—-"--oiogla fabricării a- 
mai fost folosită, cu ....... ■ fgyjBtJ

propus de dv. ar duet 
Pentru amănunte, vă

ră privirilor, aflat ta 20—30 

pe care ol o adure atei. 
Robinetul pe care țăranul 
cooperator ii mlnulește la 
nevoie, tmpilnind setea de 
opă a plantelor Intr-un ri
tual la fel de modest, de 
simplu—

„Caloiene. lene / Du-te-n 
cer șl cere / S3 dewhiză 
ploile..."

în Terasa-Sud sl Terasa-
~ i

51

(urilor el hărniciei pentru 
mai bine.

O vastă rețea de magis
trale albe — magistrale ale 
belșugului — străbate azi 
In lung și-n Ini pămlnturilo

. iliil Brăila. Sule do 
kilometri de apă acoperă 
nevoile a 2-1 de sate. In fi
nal — 71 300 de hectare vor 
avea ploaia la robinet. în 
Tarasa-Nord — 21 (NM) ha 
au fost date In folosință 
îb Terasa-Sud — 30 000 ha Nord din județul Brăila, ca
slnt gata de startul produc- de'altfel pe ntiten'mil c!
tiv. Și lucrările continuă- sute de mH de her ta re In
Dunărea înaintează sigur. tara noartră. Invocațiile de
printr-o rețea amplă de calolan ®Int înlocuite de a-
cnnale. spre lanurile Bărfl- cest modest si insignifiant
ganuluL undo puterea el robinet din lan.

22 milioane do lei — ne 
spunea inginerul Novfires- 
ru. cooperativa noastră II 
vn rambursa fără să se 
simtă Am făcut un calcul 

ne-am convins că numai .... ...... 
de din sporurile de recolta ob- județul 

________ au pornit de ținute putem plăll "ifhpru- kUotne 
„ __ _ ____________ .... aici. De aici pompele scot mutul de stat Ba, cind vom neyolit
tare vor avea anul acesta din Dunăre 3S) metri cubl ajunge la parametrii re-

... .. . ri I ‘^ ’4 coltalpf slabllitej prin pro
mit spre Inima fierbinte a Iert, însemnați sporuri n@ 

" ^Ex&tea acestui cflîdti 
riguros mai cuprinde In el 
Insă și altceva. Este vorba, 
Icalnta de tonte, de faplul 
că țăranii cooperatori au a- 
Juns si-șl poată propune 
asemenea acțiuni tadrăzne-

Bărăga- „semnat” vecinii noștri. Șl 
nenii au le-au semnat cu recolte fl

tit do bune. Incit coopera
torii nu

‘ prilejul _ 
and trecem

din cernoziomul F° 
nului Do altfel, oamenii 
învățat prețul apel la co- ...

„nu mal e sub mandă Chiar cel care se torll nu pierdeau niciodată ...
......... , __ ___  află acum In pragul debu- prilejul sfi întreba: „Noi sln..„. ------ __ 
uriașă putere de u domina tulul In Irigații și-au pro- rind trecem la Irigații î"„. șl ne-am convins că numai
pămlntul cu care s-au lup- pus parametri superiori de O parte din canalele

recolte. La C.A.P Gropeni. oducțlune 
de pILdă. unde 3OT0 de hec- lL:. J?_ _- 
uSi..._ 
ploile Ia' discreție. Ingine- de apă pa secundă șl-1 trl- 
rul-șef Ion Novăcescu de- mit spre Inima fierbinte a 
monstru, potrivit formației Bărăganului, spre inflnde- 
profesionaie, cu cifre : rile de porumburL grlne.

— în “71. Ia griu. am ob- fioarea-rwarelul. sfedă de
ținut o recoltă de 2K4) kg zahăr, lucerna etc„ care
la hectar. In acest an, pen- așteaptă zl și noapte ploaia
fcru că Irigăm, ne-am pro- adusă de om. Contribuția
pus prin plan 3 ICti kg. celor din Gropeni la naș-
La fel ara sporit și la P®- tarea acestui sistem de W-

pâini____ M_
ta* generații ca .totul să 
„iasă cum ' vrem noi I”

La. cooperativa agricolă 
din Tudor Vtadlmlrescu. a- 
cest „cum vrem noi” a în
semnat in 1071 : 3 OM ha de 
griu ta hectar — recoltele 
record de-abta de la acest 
punct de pornire slnt aștep- 
iate, 0 840 kg de porumb 
boabe stas la hectar — a- 
cesta este desigur un au
tentic record I — 64 000 kg

1
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ogată șl de diversă ?I nl- 
poate cuprinde In dlmen-

>lilîco-e-
_____ ' ‘'‘do/

In ’ lumina documentelor

(
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PAGINA 4
■ ■ ■ ' " 3 .„.."''v

SClNTEIA marți 18 aprilie 1972

31

Preocuparea de a defini rit mal 
exact și mol riguros' câllo de dez
voltare ale literaturii române actua
le, locul el in evoluția Istorică a cul
turii naționale, funcția el Instructlv- 
educatlvă șl raporturile cu epoca și 
cu publicul w află intr-o strictă In
terdependență eu problema realismu
lui. Se discută de mult și ta moduri 
diferite despre realism șl nimeni nu 
poale pretinde că a rezolvat definitiv 
această complexă și complicată pro
blemă a creației; cu un trecut atlt 
da ilustru șl de nuanțat, Dar orice 
minte lucidă care se simte responsa
bilă față de-destinul artei, față de 
specificitatea Și funcția ei socială, hu-i 
va căuta rosturile In formule sterile 
care duc la evazionism, onirism, sche
matism snu formalism, ruplnd-o de 
viață, de realitatea concretă a socie
tății șl a existenței oamenilor. Arta 
noastră realistă, socialistă, nu poate 
izvor! dedt din solul ferii! al socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, 
din universul1 de preocupări, de gtn- 
duri șl de simțuri al omului contem
poran și nu poate să m afirme Cu o 
personalitate distinctă, originală, de
ci t In climatul Ideologic al acestui 
timp istoric. Pentru ca literatura să 
reprezinte conștiința de sine a unul 
popor ea trebuie să fie o expresie 
complexă, bogată, adevărată, de o 
înaltă valoare artistică șl Ideologică 
a poporalul respectiv. O asemenea 
literatură va fi neîndoios realistă. Cu 
aceasta am spus încă foarte outln, 
Intruclt noțiunea de realism este ex
trem de bogată șl de diversă șl ni
meni n-o •„ —
siunile unul simplu cuvlnt. așa cum 
eroul din poveste a prins o dată. In
tr-o coajă de nucă, o urmată întrea
gă cu general cu tot Do aceea dis
cuțiile despre orice aspecte ale realis
mului ni se par aricind binevenita și 
necesare. . ,

O salutară înviorare a acestor dis
cuții o constituie, neîndoios, punctele 
de vedere, adeseori atlt de clare și 
de Judicioase, publicate In presa da 
specialitate „In tatimptanrea confe
rinței naționale a scriitorilor".

Nu numai spiritele nonșalante ca- 
re-și tac un mare merit din a avea 
nedumeriri zgomotoase față de lucru
rile simple și dare, cl chiar șl min
țile cele mai disciplinate, deprinse să 
surprindă In definiții logice fenome
ne complexe șl complicate. Iși pun 
numeroase întrebări, care primesc 
răspunsuri deosebit de variate, atunci 
clnd e vorba de realism. Ne Întrebăm 
cu toții adesea, mol mult sau mal 
puțin didactic : cînd ți unde a apă
rut termenul de realism și mai ales 
cu ca .wmmlflcațJc, clnd șl unde s-a 
manifestat mal tatii realismul ta 
artă, caro stat etapele sale de evolu
ție. care e sfera noțiunii respectiva 
astăzi, unde începe și unde se termi
nă ea. care e funcționalitatea realis
mului in literatură șl artă 7 La unele 
întrebări, de natură Istorică. ne răs
pundem cu o anume ușurință. Nu Is
toricul, evoluția noțiunii de realism 
îmi propun s-o fac. Vo! nota doar 
că s-a recunoscut că realismul s-a 
manifestat In artă cu mit de 
ani înainte, de apariția termenu
lui, cum, de altfel, se tatlmplâ cu 
numeroase alte fenomene. Istoria ar
tei este Indestructibil legată de Istoria 
realismului, de la' arta 'rupestră și de 
la poemele homerice pină la proza
torii de seamă nl anilor noștri.

Există un realism al artei popu
lare dlntotdenuna șl de pretutindeni, 
un realism nl antichității, un realism 
critic, un realism o) epocii socialiste. 
Evident, nu Istoricul realismului ne 
preocupă nld, cl aspectele Iui actua
le. din perspectiva devenirii lui 
Istorice șl a esteticii manttel-țenlnls- 
te. Realismul presupune realizarea in 
artă a realului sub formele iul cele 
mai variate, a unul reni care sa gă
sește intr-o continuă devenire dialec
ticii. pe baza luptei contrariilor, pe 
baza lupteL dintre vechi șl nou. Rea
lismul reprezintă, un progres pentru 
cunoaștere/ nu o repetare, abstractă 
ds teze șl de concepte deja cunoscu-

A apărut:

nr. 13/1972
Numărul 13 al Revistei ro

mâne de otudll Internaționale 
cuprinde studiile : Reflecții u- 
supra cooperării economico ge- 
naral-europeno (C. Murgescu) ; 
Unele considerente ta legătură 
cu faza pregătitoare In cadrul 
multilateral al conferinței eu
ropene (£. Glaser) : Momente 
din Istoria rolațlLloT româno- 
Irnnlene (A. Valsman) ; Rela
țiile româno-Lrantene — exem
plu de coexistență șl colabo
rare Intre state cu orindulri 
social-politico diferite. (A. Va- 
bIu) ; Adindrea șl perfecționa
rea colaborării Și cooperării 
economice și tehnlco-sUlnțlfice. 
Dezvoltarea Integrării econo
mice socialiste ta interesul po
poarelor șl prosperității fiecă
rei țări membre a C.A..E..R. 
(R. Constantlneani) : Elemente 
psihologice ■ ta medlațltmen In-, 
ternațlonală (VI Hanga) ; O 
nouă organizație Internațională 
lnterguvernamentală — Organi
zația Mondială a Proprietă
ții Intelectuale (O.M.P.I.) de 
C. Stănescu ; Considerații refe
ritoare la răspunderea pentru 
daunelo cauzate prin activită
țile do explorare șl de valori
ficare a bogățiilor naturale de 
pe fundul mărilor (O. Căpățl- 
nă) : România îl convențiile de 
la Londra pentru definirea a- 
gretorului (iulie 1IJS3) do Gh. 
Matei începutul reorientăril 
politicii externe românești Îna
intea Izbucnirii primului război 
mondial (A. lordache) : Activi
tatea poHUco-dlplomntlcă a Iul 
Vasile Alecsandrl (A. Cerna- 
tony) : Opinii sl Ide! ale parti- 
cipanțUor ia Colocviul Interna
țional (București. 1071). Slnt. 
de asemenea.'inserate note șl 
comentarii ; documenta și nu
meroase recenzii.

Revista poate fi cumpărată 
de ia toate chioșcurile de ziare 
îl JlbrărlUe din Capitală șl din 
tară

ie, ae spune, pe bună dreptate, ta mani șl de alte naționalități, al noii
materialul Uniunii scriitorilor. Rea- orindulri sociale. Acesta este izvorul
ternul autentic este incompatibil cu viu dătător de viață, care poate să
prezentarea idilică, festlvistă a rea- înnobileze orice operă, să facă din
Jltățli, cu suflarea In aur a vieții șl artist un creator de valoare, nernurl-
oameallor, cu diluarea contradicțiilor tor. Cine vrea, înlr-adevăr, să fie un
In apâ de iran cin firi. El nu presupuns - -» -»—■-» ■ ■-
turnarea realltațllor motrice In for
me apriorice, nici ocolirea conflicte
lor, ci investigarea dt mai adîncă a 
realltăț!.l. pentru! a realiza un spor 
de cunoaștere in viața omului șl a 
societăți!, pentru îndeplinirea rolu-societății. penSru Îndeplinirea roiu
lui educativ al artei șl literaturii.. 
Dar realismul este, in același tlmn. 
Incompatibil șl cu viziunea IdeallatA 
anistorică, a realității ca (d cu pre
zentarea neagră, negativistă, criti
ci st A a sodelfitll soclnllsle.

Realismul presupune respectarea a- 
devărutul vieții, căci fărfl adevăr nu 
există realism și fără el arin nu poa
te avea o finalitate instructiv educa
tivă. Pentru aceasta se cere a fl res
pectat specificul creației ; trebuie 
respectată măsura, pentru că unii, Ig- 
norind acest specific, vor să Înhame, 
uneori, ;i!nâ șl fluturii la căruțe. 
Vreau să spun prin asta că flatare 
șpecta literară are raporturile el spe
cifice cu realismul, 'Nu se ponte cere 
oricărei opere de artă să fie încăr
cată de toate datele obiective ale 
realității Reflectarea lor se poate 
cere ansamblului unei literaturi dar 
nu fiecărei creații In parte. Un spe
cific are o poezie de dragoste, un so
net sau un poștei autentic șl altul o 
piesă de teatru sau un roman social. 
Și apoi, nu trebuie Ignorat nici tem
peramentul și specificul talentului 
fiecărui scriitor în parte. A aplica la 
toate aceeași măsură critică Inseam- 
nă a face sociologism vulgar. în ca
zul anumitor sixcll, problema esen
țială este aceea a atitudinii autoru
lui șl nu numai cantitatea de fante 
reale, obiective. Dar flecare, cu spe
cificul șl personalitatea iul, pentru ca 
Bă realizeze o creație autentică, e 
dator să exprime o atitudine realistă.

Partidul nostru, secretarul său ge
neral, tovarășei Nlcotoe Ccaușescu, nu 
militat neobosit pentru așezarea ra
porturilor firești dintre artă șl reali
tate. pentru o artă realistă. sorlaUstă, 
autentică, a cărei vitalitate șl forță 
artistică stă tocmai in legătura el'or- 
ganirii cu viața, cu politica partidului 
șl statului nostru, care sintetizează 
magistral necesitățile șl Idealurile so
cietății noastre godaUsle multilateral 
dezvoltate

în artă, ca de altfel ta toate dome
niile de activitate, realismul Iți tra
ge seva din realitatea concretă a vie
ții, din dramele și bucuriile ei, .din 
mutațiile sociale, <*tlce sau psiholo
gice care se produc, moi mult sau 
mal puțin spectaculos, ta procesul de
venirii,’din existența obișnuită eau 
extraordinară n oamenilor, din ela
nurile șl poticnirile lor. din bucuriile 
și durerile fiecăruia,, din munca tor 
ca factor esențial pen tiu progresul 

.societății.
..Șursa principală de Inspirație pen

tru omul de artă indiferent de națio
nalitate — spune tovarășul Nlcolae 
Ceauțescu — trebuie să fie viața ți 
munca eroică a poporului nostru, a 
constructorilor români, maghiari, ser

artist mare, care să rătntaă veșnic 
tinăr, dne vrea ca opera sa să intre 
pentru totdeauna in patrimoniul cul
turii trebuie să bea apa limpede, ră
coroasă și înviorătoare a acestui iz
vor, să soarbă din seva continuu 11- 
nărit și viguroasă a spiritului poporu
lui nostru, a mă rci ci sale acti vități 
creatoare0.

Realizarea unei asemenea literaturi 
realiste solicită o participare orgnni- 
că, activă a creatorului La viața colec
tivității, o cunoaștere complexă 
problematicii epocii, o angajare i 
ccrtt l n era nd2 .___-
țic socialistă.

BUZĂU (prin telefon, de la 
Grigore Timiș). Duminică, ta 
numeroase * cooperative agrico
le do producție din judelui 
Buzău âu avut loc adunări fes
tive prilejuite de împlinirea a 
10 ani de la încheierea coope
rativizării agriculturii. r. La a- 
dunări au participat coOîMira- 
torl. mecanizatori, Intelectuali 
ai satelor, reprezentanți ni or
ganelor Județene de partid sl 
de stat. La adunarea de la coo
perativa agricolă de producție 
Rușețu n luat cuvțritul tovară
șul Ion Slrbu. prim-uccrctnr ăl 
Comitelulul Județean Buzău al 
P.C.R., președintele consiliului 
popular Județean. In încheierea 
adunării festive, cooperatorii 
din Rușețu au Irimfcs o telegra
mă C.C. al P.C.1L. tovariiulnl 
Nlcolae Ceausescu, prin care 
B8 aneajează &5 înfâatuiftBcă 
exemplar toate aarciniîo ce te 
revin. ■

Adunările festive au fost ur
mata de programe artistice.

*

si diltural-ariisiice le masă
organizații centrale de masă, de slat 
șl obștești.

Cu acest prilej n fost dezbătut pe 
larg programul de acțiuni comune, 
elaborat de Conaillul Culturii șl Edu
cației Socialiste, Consiliul Central 
al U.G.S.R. șl C.C. al U.T.C. pentru 
Îmbunătățirea activității politic"—- 
ducatlve șl cultural-ârtlsllce 
masă, ™
Plenarei C.C. til P.CJL din noiem
brie 1071.

rv’f'iii "t'’<V

Luni a avut loc ta Capitală o con
sfătuire de lucru, organizată da 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, Consiliul Central al U.G.S.H. 
șl Comitetul Central al U.T.C.,' la 
care au participat președinții comi
tetelor de cultură șl educație soriti- 
Itată, membri al birourilor executive . 
alo consiliilor «Indicatelor din ju
dețe ș! din municipiul București, 
conducători nl unor instituții centrale 
șl cuilurai-arUfsllce, activiști al unor (Ăgerpres)

CONFERINȚA NAȚIONALA
A GEOGRAFILOR

- $ * • *' * *■ ■Conferința națională a geografilor, 
isffițurnlâ la București, a înscris pe 
,;enda oa de lucru o Largă sferă do 

probleme privind relația om-natură, 
geografia rurală, noi puncte de ve
dere în regtonarea Carpațltor și alte 
probleme care au constituit obiectul 
mai multor comunlcâri.

Cu același,prilej, a fost prezentată 
darea de șeamă a octivllătll Societă
ții de silințe geografice pe perioada 
februarie' 1068—aprilie 1972. Partid- 
panțil âu făcut numeroajse propuneri 
menite să contribuie la perfecționa
rea tnundi viitoare a acestui for ști
ințific. Totodată, au fost alese orga
nele de conducere ale sodetătll.

indioasa operă dc construc-

Ea presupune capacitatea de a dis- ' 
Unge Intre esențial fșl’ necsențial. In
tre ceea ee este caracteristic șl ceea ■ 
ee este accidental Intr-un fenomen, 
între' ceea -ce este vechi șl anacro
nic șl Intre ceea ce este nou și cu 
persjK’ctlvft. Ea implică integrarea fi
rească a problematici! individuale ta 
ansamblul vieții sociale, din perspec
tiva raporturilor dialectice dlniro 
particular șl general Procedlnd alt
fel, literatura devine o colecție de 
cazuri, mal mult sau mal puțin cu
rioase, dar întotdeauna nesemnifica
tive șl foarte adesea nocive, deoare
ce locul' omului social, sănătos mo
ral, constructor a! socialismului, 11 ia 
tipul patologic, alienatul-Cflcut ta e— 
pnibeta uneT fantezii morbide, perso
najul absurd, produs al unor nălu
ciri onirice. în astfel de cazuri, pro
blematica umană, raporturile dintre 
oameni dlspnr pentru n face loc ex
clusiv rclaillior otrirdulâp, bm-scaun,- 
pa scurt im dezumanizat ți. un obiect 
oarecare. Actul unu! asemenea scrii
tor e nereallst și se oseamănfl, cu a- 
cela al vreunui Inginer slide care ar 
rămlne insensibil La freamătul unei 
păduri, la destinul el, oprindu-se vre
me îndelungată asupra unei uscături 
sau a unul- dot fără Im porta nțfi. pen
tru a-i 1 studia, chipurile, soarta, 
de altfel și așa pecetluită. Or. scrii
torul de astăzi este un cercetător 
nl realității evident subiectiv, dln- 
tr-un unghi personal.1' dar cu o 
concepție marxist-lenlnlste în cer- 
ctitarca sa cl arc avantajul cuceriri
lor cotei mal înaintate filozofii, ta 
ceea ce privește, omul, societatea, de
venirea lumii. Fructlflclnd cu talent o 
asemenea filozofie științifică sporesc . 
Infinit șansele sale de a fi inedit, 
original, do a deschide drumuri noi 
literaturii. Firește, ta absenta ta
lentului, numai filozofia, aricit 
de bine însușită, nu poate crea 
opere literare. Dar e la fel de 

, adevărat că numai cu talentul, fără 
o cultură vastă, fără o cunoaștere te
meinică a vieții, a filozofiei artelor 
și științelor, e greu de creat, In epo
ca actuala, o mare operă realistă. A- 
căasta presupune o nngojare lucidă 
in diolcctlcn vieții, o abordare a pro
blemelor din perspectiva teoretică 
atil de științifică șl de realistă 
Partidului Comunist Român.

< Ion Doda BALAM s-*r

La cinematograful „Lumina

JUNGLA XAN00‘

ii ■■v " S

Producție a studiourilor din R. D. Vietnam. Scenariul și 
regia : Nguyen Van Thong. Imaginea : Nguyen Bang Bay. 
Muzica: lihatlal. Cu: Nguyen Trona Khoi, Thuy Van, 

Nguyen Guy Phoi, Kim Thanh.
toi, Thuy Van

-u

ls;

Luni dimineața a începui ta 
Brașov‘ cea de-a VlH-a ediție 
a . Festivalului nnt! ohal ; al ar
tei aludentesU ~ eccțla ifilih. și 
artă 'fotografică, manifestare 
tachinată celei- de-a-- 50-a - ani
versări , n Uniunii Tineretului 
Comunist ■ / .-

Cel ' de-aî ! VTII-Iea Sa ton 
fotografic reunește lucrările 
participantllor din 11 centre 
universitare, printre care. Bucu
rești. Cluj, CraSwa. Galați. 
Iași.’ Tg.;‘Mureș. Timișoara s! 
altele, lnfătisind aspecte din 
viața șl -activitatea tineretului, 
din munca iui pentru edifica
rea societății socialiste -multi
lateral dezvoltate.

La vernisaj au participat 
Traian Ștefănescu. președin
tele Asociațiilor stadenfcH! din 
Republica Socialistă România, 
precum sl reprezentanți ht or
ganelor locale; de partid, șl ■ de 
stat. ; ‘ j ■'

l A’-'ii :r k' f ■! !â > f “
Tj-.mJ seara,' in sula teatrului 

„Mlhal Emlnescu” din Boto- 
gmii a avut , . toc , spectacolul 
lnaujțural aii manifestărilor; 
„Prezente culturale vrfncepe”. 
spectacol ce deschide suita ac
țiunilor cultural-aritetlce ce se 
vor desfășura alck timp .de o 
găplămînft, ca răspuns al „Zile
lor culturii botoșenenc”. prezen
tate la săratul lunii Ianuarie 
pe melengurile vrincene.

Pe parcursul a 7 zile.’ cel 
peste 3tN) ele «oii nl artei șl cul
turi! vrincene vor susține, ta 
orașele Botoșani șl Săvenl si 
ta 14 localități rurale, un inte
resant program de «Lmpozloane 
tematice. spectacole folclori
ce. d-e teatru șl do muzică, co
locvii științifice, cicluri de 
filme documentare. De ase
menea, cu acest prilej, ta Boto
șani va fi deschtaă o expozi
ție de , Arii populară vrinccană”. 

(Agerpres)
4r 
(corespondentul 

.Scintell", 31. Dumitrescu).
Numeroși locuitori din antei® 

așezate pe frumoasa vale a 
JaleșuluJ au fost, duminică, oas
peții celor din Arcanl, partlcl- 
pîiii împreună sa manlf«măriie 
cultural-nrtlstice prilejuita de o 
dublă sărbătoare : 123 de, nnl de 
la înființarea școlii șl 50 do ani de 
activitate a căminului cultural 
de aid. în ultimii 5 ani. nici au 
fost construite, intre alte edifi
cii. 2 școli .modeme. în urmă cu 
o jumătate de secol, la Arcan! 
au luat ființă Societatea culturală 
„Tudor VladJmlrescu” și revista 
lunară „Crinul satelor". Ari, 
oaspeții Arcanllor nu putut 
viata muzeul sătesc cu peste 
2 000 exponate, deschis tn IM5, 
un‘ cinematograf, o bibliotecă 

■ oi 10 OW) de volume și altele.
Tot ulei, ta Arcanl. a-au reali
zat „pe viu” filmele documen
tare „Nuntă la olteni” și _Ne- 
dee”, iar recent. „Un bătrin 
lăutar gorjeani.

★
CĂI, ARAȘI (corespondentul 

„Scintell”. L. Clufrotaru). Timp 
de o’.,săi.~ ' .....” ■ ■
municipiulwcl' . rwi

iptămină au avut loc ta 
___ jiul Călărași ample ma- 

nlfcstarl'ciilturai-artlstlce In ca
drul tradiționalului festival al 
primăverii. Printre acestea ■ sa 
remarcă simpozionul „Personali
tăți lalomlțene In viața cultural- 
șlllnțlflcă românească”. un reci
ta! de poezie, sesiunea de cotnu-

drul tradiționalului festival al 

remarcă _slmpoziom.il „Personali
tăți lalomlțene In viața cultural- 
șlllnțlflcă românească”, un red- 

' '7-’ i-
nicări „File dta Istoria județu
lui Ialomița șl a municipiului 
Călărași”, evocarea „Bărăganul 
In literatura română", vernisajul 
unei expoziții de artă plastică, 
întllnlrl cu eroi ol muncii sdria- 
Ilste.

Salonul republican de 
desen ș! gravură, deschis în 
acesta zile In Sala Dalles, 
s® remarcă. In-ansambiul 
Eău, prin tonul de o deose
bită specificitate, pe care 
graficienii auȚ știut să-l 

' descopere în realitatea de 
flecare zl a țării. Conștlențl 
de problematica et!co-so- 
clală a vremii tor. grafi
cienii nu demonstrat, in 
majoritatea lucrărilor ex
puse, că trăiesc o stare de 
luciditate față dc Istoria 
trecută îl contemporană, o 
tensiune constanță soro 
sensurile sale diriguitoare.

Abordînd relații ome
nești îl o sferă problema
tică de strictă actualitate, 
el au încercat ®ă se adre- 
rwze nemljtocll rccep'.lvi- 
tflîli contemporane. Este o 
realitate determinată de 
conștiința foarte ’ acută a 
faptului că realizarea artis
tului- nu poate avea loc de- 
c!t ca a unul om adine inte
grat printre semenii săi. Iar 
această conștiință |a deter
minat parcă o apropiere 

' mal accentuată Intre gra
ficieni aparțini nd unor ge
nerații diferite ; a șters, 
parcă, delimitări rare altă
dată. erau cu mult mal e- 
vide'nte. Iată de ce, rtndu- 
rile de față nu-șl proptin 
»â menționeze separat ta 
funcție de virate șl expe
riențe artistice terenuri 
proprii șl, diferita de inves
tigație. d să releyevta pri
mul rînd, trăsături ce țin 
de comunitatea unei’ pro
blematic! care - străbat® 
timpul nostru.

De altfel, faptul că un 
mare număr do tineri ar
tiști prezențî acum cu lu
crări pe slmeSele expozl- 
ț!"i. aii demonstrat, alături 
de graficieni bine cunos
cut!. capacitatea do a 
transforma grafica Intr-un 
limbaj sugestiv, mobiliza
tor de energii, este un mo
tiv ta plus pentru a trece 
peste eșalonările obișnuite.

Afișul so Impune de ta 
început in ansamblul ex
poziției. atlt din punct ds 
vedere numeric, cit șl ca
litativ. -Martor al configu
rării unei spiritualități ca
litativ noi. relevlnd o 
conștiință - activă ta Inveâ- 

■ tlgorea unor realități eco
nomice și sociale, caracte
ristica momentului aetuaL 
afișul prezintă, " de această 
dată, o Îmbucurătoare și. 
am zice, firească înnoire. A- 
flșul militant, afișul anga
jat. ridicai Ia incandescen
ță programatică prin Idei
le comunismului. Iși află 
realizarea în ansamblul de 
lucrări Intitulata „Cod- 

- siruim o societate multila
teral dezvoltată". Panoul 
alcătuit din cele 14 afișe, 
care formează acest ciclu, 
realizat dt> un colectiv al
cătuit din Vlncentiu Grl- 
gorcseu. Gheorghe Pirjol. 
Radu Dragorulrescu, Vladi
mir Seiran și Radu Stoica 
— ee remarcă nu numai 
prin acurateța limbajului, 
care dobindeșfe forță de 
convingere, dar șl prin ac
centul pe care ta știut să-l 
pună pa amănuntul cu va
loare simbolică, pe amă
nuntul semnificativ, reve
lator.

Aceleași intenții 
Ilzatoare, evocatoare au 
condus și la realizarea, cu 
mijloace , sintetice, rezu
mative do exprimare a ci
clurilor de lucrări. semnate 
de Gheorghe Ivancenco 
®1 Victor Feodorov („Lup- ______
ta", „Victoria”. „Pacea") Istoriei
șl Radu Ștefiea (..Pentru
a nu mai fi război”, „Pen
tru a nu nval fi foamete”. 
„Pentru a nu mal fi teroa
re”). ca și a lucrărilor rea
lizate prin adăugarea de

noi procedee tehnicii trs- mente de înaltă tennluno crărl. cu accent asupra
dlțlonale a afișului de că- ale încleștării rcvoluțlJ- forței expresive ■ llnlni
tre Petre Bcdlvan („Pro- nare. Vanda Mlhuleac. sau, dimpotrivă a vnlora-

Mihni Radu Stoica, Adrian Duml- țlllor discrete, picturale —
trache, Victor Feodorov, a foat pusă în slujba re-
Tlberiu Marianov. Cella fleclărU unor mari mutații
Grigoraș-Neamțu, loan MI- sociale, a yMtuluI și mul-
băescu, Zcnoldn Mădescu. 
au creat, conform unor 
modalități de exprimare 
diferite. Imagini earo au 
sintetizat grafic faptul că 
n fost dărimată o lume 
85 s-a pornit, conștient, la 
ridicarea alteia, radical 
nouă.

Imagini ale acestei lumi, 
contemporane nouă. Ima
gini pline de avtat con- 
ffSrucUv. în domeniul in
dustrial sau' agricol predo
mină. Notația presupune,’ 
In acest ’caz. realitatea o- 
blectlvă a unul peisaj nn-

dlțlonale a afișului de că- ale Încleștării 
4^. . t Fl rl FA VflSfAsi ■
cei".' „Represiune'1). Mlhal 
Mânescu („Jertflndu-șl ti
nerețea. visau la tinerețea 
noastră0). Andrei Alexan
dru (..Spre înălțimi”. „In
tr-un glas : Prezent!”).

Aniversarea. ta acest 
an, a unei jumătăți de 
vcșlc de la înființarea or
ganizației tinerelului co
munist a determinat pre
zența unui marc număr de 
afișe reunite în jurul a- 
cestel teme. Printre reali
zările notabile amintim 
cele două afișe Intitulate 
„Aniversarea Uniunii Ti
neretului Comunist” de 
Perusal Anton. „Cinstim 
memoria eroilor uteclștl- 
de Gheorghe Rubu, „Cincl-

CARNET PLASTIC

mobl-

H

Ț

î.

z®d de ani de la crearea 
U.T.C.» de Vaslio Ol ah.

Dar nu numai afișul po
litic sau comemorativ. d 
șl"’cel oriental asupra, ae-" . 
pectelor economice, si co- ', 
ntorclăleț afișul publicitar 
Ițit marchează prezența in 
sălile salonului „Tirgul In
ternațional. București 1072“ 
șl „Mașlnexpo-r. reali
zat® da Costa Constantin. 
„S.O.S.-poluare 1“ și „O- 
țel” de Pe tried Dumitru 
stat doar clleva exemple 
de participare încununată 
de succes, de adeziune in
timă la tema propueS.

Din păcate Insă, afișul 
menit să orienteze, să a- 
tragă atenția publicului a- 
gupra unora dintre ceia 
mal valoroase șl Interesan
te manifestări culturale 
lipsește și de această dală. 
Singurul exemplu citabil 
— afișul do film !a „Viola 
da familie" de Radu Velu- 
da, nu poate, desigur. su
plini o lacună evidentă.

Așa-numlta „Grafică de 
șevalet0 reia @1 diversifi
că- oria tematleă pe care 
am enunțat-o piuă acum, 
conform unora dintre cele 
mal variate tehnici ale 
gravurii fin metal, acva- 

acvafortA pe lemn. 
glntră etc) sau desenului, 

ratlcienif au adunat. In 
vie sinteză, momente ale 

(Gheorgho Ivan- 
cenco — „Ml bal Viteazul0) 
au simbolizat momentul 
victoriei (Marcel ChLmoa- 
gă — „Victorie0) sau au 
încercat să readucă In me
moria contemporanilor mo-

ținta, 
piatră

filateralulul tor ecou asu
pra desăvlrșlril ființei u- 
mane.

Gravura, așa după cum 
actualul salon o relevă, Ișl 
exercită demersurile k ’n 
cele mal diferite direcții- 

, Materia Inspirației este 
extrasă din domenii vas'®. 
De la frumusețea peisaju
lui agrest, plnă la dinami
ca nocturnă a vieții cita
dine. de la reflexia gravă 
la exuberanta unei notații 
spontane, de la evocarea 
timpurilor revolute, pină 
la elogiul .vibrant al con
temporaneității — lată o 
gamă extrem de varta'ă, 
do diversă de poalbllItălL 
O gamă care se Întindă 
de la cele -„Trei Ilustrații 
la text© despre Bucuresliul 
vechi”, ta care Geta. Bră- 
teseu aduce aceleași bine
cunoscuta calități de tra
tare sensibilă, Inteligentă 
■ suprafețelor — In jocul 
liber al fanteziei șl Idea
ției desenelor Iul Constan
tin Baciu, de la Imaginii® 
pline de lirism evocator 
ele Luciei Dem- , Bălăccâru. 
Frlederich Bfimches. Cla
ra Cantemîr eau Gy Sza
bo Bela La construcțiile 
simple, clare, echilibrate 
ale Iul Vasile Baboo 
alo Slmonei Runcan. 

Nutrită de valorile 
tarii și Impllctnd cu nece
sitate manifestarea Inte
ligenței artistice — Ilus
trația de carte este, acum, 
mal ales din punct de ve
dere numeric, mult nrea 
nesemnificativ reprezen
tată. Menită să medieze 
raportul direct cu textul, 
să transforme linia intr-un 
comentariu. îritr-o medita
ție asupra lecturii, ea Im
plică exigențe sporite, stiț 
ta privința realizării plas
tice. dt (I a Ideației.

Un mod de a comenta 
grafic, deosebit do viabil, 
prezintă șl do această dată 

tu ral. în care a-au operat Val Munteanu tn lluatra- 
decupări cu intenție sem- țHle Ia „Isprăvile șl faptei®
nlflcatlvă; din care au fost, de pomină ale năzdrăva- 
reținute elementele eseh-r nulul Till Buhpgllndă”. ne • 

‘ țlale. adevărate repere. lir.ln -adlnclril unei viziuni ’̂/;
menite să sugereze un ta- , personale ®I a unei coercn- , 
treg orizont caro-șl recu-" te ordonări a limbajului 
noașta Inserția Istorică ta expresiv ; după cum iluș- 
llmp, teallite Iul Petre Vulcl-

Ce II trebuie însă unei nescu pentru volumul „Ba- 
lucrări de grafică pentru cpvln”. nie Elenei Chtaak! 
a se înscrie ta sfera nrtls- la „Moș Gorlot” de H. Bal- 

‘ zac, ale Iul _ lacob Dezide-
nu fa „ v . u j; ts, wz.1
sau Gheorgha Marinescu 
la „O noapte furtunoasă” 

__ __ _ ______ _ do I.L. Caraglale se remar- 
Ideil. grafica nu (re- că prin ținuta grafică,

e să rămlnă simplă simplitatea șl cursivitate» 
._ „ontact cu o si- desenului, prin transpune

rea textului tn Imagini 
elegante, adecvate. • Sfat 
--------— prea rare a- 

nple, față de po- 
■i.,----.-- ■ . -■ . 1’ d0
necesitățile existenta 

înscris în șirul manifes
tărilor anuale. care-și ■ 
propun o confruntare a re
zultatelor creației grafica 
de pe întreg cuprinsul tă
rii. actualul Salon republi
can de desen șl gravură 
marchează, tn ansamblul 
său. pe Ungă calități reve
latorii (pentru una sau 
alta dintre personalitățile, 
atlt de diverse, „consacra
te” snu „debutante", Ș cai a 
expun), o foarte clară op
țiune, credința generoa
să ta menirea Întregi-.

.toare a liniei, ca purtătoa
re do masaj arltetlcj de 
fundamentale adevăruri u- 
mnne șl sociale.

Marina PRFIjTU

ticului șl a nu rilmlne ta , —, --------- --------------
limita discursivității 7 în- riu la „Vrăjitorul din Oz“ 
trebările nu t>ol duce declt '■*
la un singur răspuns — 
idee a. Artă prin excelență 
a m.': 
bule să _____
luare de contact_ __ .
lunțle dată, sau cu un 
peisaj descoperit Instan- e’cgante. a 
taneu. O Idee bine contu- în®« mult i 
rată oferă perspectiva ta- ceste exemple, față de po- 
teriorlzăril sau expansiu- slbUIlfițile jd, mal ales, de 
aii lirice, a comunicării, necesitățile existenta

Este, desigur. Imposibil 
de menționat laolaltă lu
crări atlt de diferita ețlits- 
tlc ca acelea semnale 
Voal le 
zarea agriculturii”). loan 
Donca (Ciclul „Agricul
tura”). Fred MIcos („Vic
toria recoltei”). Ala Jalea- 
Popa („Lanul”. „Ogor”), 
Drăgoescu Luana (.Zeco 
ani de cooperativizare”). 
Dan Erceanu („Pflmlnt și 
oameni”. „Aripa brazdei*). 
George Leolen („Tineri pa 
șnnilerelo Junitall"), Ml- 
codim Ileana („Pămlnt*), . 
Emilia Dumitrescu („Bă
răganul”). Știința fotasl- 
rii posibilităților oferite do 
gravură — altfel minultă 
In flecara dintre aceste lu-

de
Dobrian („Mccanl-

Ajiă-searft danslm In familie : 
12.30; 15: 17,43:
- S; 11,18: 13.38:

a, Asia-seai- — 
PATRIA - 18;
□5.Î3, MEIUDIA
ia: 18.Jî: «.43.
O Felix șl Oillta : SCALA —. S.»î 
13; 18,»; 53. GLORIA — 9: 13,38; 
15; 1M3. MODERN — 5: ÎS.»: 13; 
19,38.
e Mary Poppins : SAJLA PALA
TULUI - 17.15 (seria de bilete — ' 
4837), 23,» (scria do bilete — 4018), 
capitol. - e,ra; ii»; iw, J9jeț., 
AURORA — B: 13: 15.33; 19,W,
H.OREASCA — 1SJ3: 10.
o Jungla Xanoo : LUMINA — 9;
11: 13,13; 15,S3: 17.«: ».
a Ultimul domiciliu cunoscut : 
luceafărul - 8.»: n; n,»:

: 15,»: 11, BUCUREȘTI — 5» 
11: I3.S3: io: ia,sa: 11.
a Marea dragoste : CENTRAL — 
9.I6;illJi3; 13.43: 15; 18,13: S3.»,
FAVORIT - 9.13: 11,»: 13.45; 15: 
îs.»: ».».
o Preria : FESTIVAL — 9: 11.15: 
13,M: IS: 18.»: S3.45.
a Patere» șl Adevfirul t DU7JEȘTI
- 13.»: 19. VITAN - i«: 10.13.
a Pentru cJ se luliesc : BUCEGI
— 15,43: 18: 13.53. VOLGA - 9;
11.13: 13.3.3: 15.43: 18; S8.1S, MIO-J3 . n sg, -
_ _ de desene animate
pentru" copii : DOINA — 18.
• Farmecul ține—" “
DOINA — 11.»: 13.43;
48,K.
• Lampa Iul Aladln — 6—18.» tn

11.15; 13.33: 11.43: 18
IUTA - ’0: ’s-®7: 15: M Program

> Farmecul ținuturilor sălbatice :
*....................... 18: 18.15;

48,33.
• Lampa Iul Aladln — 6—18.» tn 
continuare : Program de filme do
cumentare
NOL
a Evadare din Planeta maimuțe
lor : FEROVIAR - 9; 11.15: 1X39: 
15; lXW: 30.43. EXCELSIOR — 
9.1B: 11.43: 1145: T9: ÎXIS: 55.M.-

53.15 : TTMPURI

rBOGHAMUL i
»,M Descinderea emisiunii de di

mineața Telex.
9,99 Teicjcoaln

15,W Cura do limba ru’ft
a lî-a.

- Lecția
11,38 Ex-Terra Tî. Motorex — pre

darea construcție! cartului 
(partea a s-a). Explicații su
plimentare legata de construc
ția cartului.
Campionatul mondial de ho
chei — grupa A : U.R.S.S. —

Finlanda (repriza a T.I.t-a), în
registrare de la Praga.

11,43 Uimea de inline.
1X83 Him serial : Patru tanchlțll 

șl un dine .(XD.
13,03 Telejurnal.
18.33 Matineu de: vacanță : „Pluin-

Plum” de Jose GeaL Inter
pretează un colectiv de la
Teatrul ’ Tăndărlefi. Regla :

. Margareta Nlculeșcu.
1S,35—17,CT Curs de limba franceză

— Lecția a 11-a.
17.3® Deschiderea emisiunii do 

dupa-amlază.
17.33 De la Alfa la Omega — enci

clopedie pentru elevi.
•11,03 Melodii populare cu Pollna 

ManolîA Ana Tonta, Ion 
llogza bl Gheorghe Radu.

ll.a întrebări șl răspuruturl.
18,55 Muzica șl Imagine. In labo

ratorul filmului romanesc. 
Cu : Theodor Grigorlu șl Lt- 
viu Ciulei. Emisiune de Ada 
lîrumaru.

IMS ieoi de seri : rfl-anllle lui Moș 
Ispravă.

]S,3î Tetejuraal.
23.15 TelercdtaJ : Eivlra Godeanu. 

Ilegla : Sică Alexandrescu.
21,W Ancheta TV : Circulația ta 

triplu sens (I). Emisiune de 
Anea Arion. Imaginea : Mlhat 
Romaics. Montaj : Stela
Bucur.

13.18 Teleglob « ’’Phenian. Reportaj 
de Manase Radnev șl Georg 
□r&tlanu

Î5.S0 ,.M de ore-.

PROGRAMUL H

SS.03 Tclednemateca pentru copii 
îl tinerel : „I’udrtera vorbl-

, loara- — producție a studiou
rilor cehoslovace.

Zt,M Agenda.
IU,45 Luminile rampe]. Tribuna U- 

, norilor soliști. Concert al or- 
chestrcl de studio a liadJole- 
levlzlunll. Solist : Petre Caaba 
— elev al Liceului de mu ties 
din Cluj. Dirijor : Caro! Ut-, 
vin. In program : Wlenlaa'skl 
— Concertul ta re minor pen
tru vioara șl orchestra..

E,lfl Telex lehnJco-țtUnțlfic. He- 
' dactor : Ștefana Bratu.

SUD Dicționar muzlcal-dlstractiv

f.

e Mickey, Pluto țl Donslrt — 18; 
11,»; 13: 14,», Frații Marx la corse
— 15: ia. Colierul reginei — S3,» : 
CTN’EMATECA (Mta Union).
a Incidentul : VICTORIA — 9; 
ii.13: iî,»: 18: !«.»: ».«. ru- 
MURA - 9: U.IS: 13.33: 18: 18,»; 
39.38.
a Tat» de duminică : UNIREA — 
13^8; 18; 38,15.
a Adio, domnule Chips : GRI VI
TA — 5; 13,13: 18: 19,». TOMIS
— 9: ia.»: is: 15.».
• Plrosma.nl a-'LIRA — 18.» 18; 
M,15. '
« Micul acăldâlor i DRUMUL SA- 
RU ~ 10.» i 17,43: S5, CIULEȘTI
— ia.»; 17.43: n.
• Pădurea pierdut» : FLACARA
— !3,«; 17,6: ffi, VIITORUL - 
15.43: !8:,:ai5.
a Osceola : FERENTARI — 13,M; 
17,43: I«. - ■ ’
a Ultimul războinic : POPULAR
— 15.»: 18: M,JB.
a Olesla ! PACEA — 18; 18; 
o Mirii anului II : CRINGAȘI

I
».18. MUNCA
' 4■ * >^t ■ wit ‘>a •

15,M; ie;
18: S3. 1’4, _______
o Tata ca rlc-s slla : RAHOVA 
15,»: ia: 38,13.
a Love Story I PROGRESUL 
15.»: is: K.13
o Locotenenta] nullllt i COSMOS 
- )3.»: 59.15.
£ Atenei 1-am condamnat pe top 

moarte : MOȘILOR — IL»: 
17,43: K.
a Steaua Sudulal : ARTA - IMS; 
ie: M.18.
a Aventuri In Ontario : LAROMET 
— IS,»;' 17.»: 19.».

Fîlarmontca de stat „George
Ateneul român —

....
sala Studio) : BcdlaJ de plan sus
ținui de Sorina Dobrescu ! Becltai 
de lieduri pe versuri de HeLne, 
susținui de tenorul Vladimir De- 
vcselu. La plan — Slarllena Do- 
brea Hea — i®.
o Conservatorul de muzică ..Ci
ortan Porurnbescu" (sala George 
Enescu) : Concert simfonic. Diri
jor ■ Aurel N’IcuIcscti. Soliști : 
Vladimir Lalratos ?l Gabriela Con
stantin — S3.
a Opera română : Faust — 19,30, 
a Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg - 10.33.
• Teatrul national „I, L. Cara- 
Elnle* (sala Studio) : Dulcea pa
săre a tinereții — 50.
• Teatrul maghiar ds st.it din 
Sflntu-GbeorHhe (In sala Teatru
lui de comedie) : Curcubeul lațe- 
Utor - 53.
a Teatru] „Lucia Sturdza Bntan- 
dra” (sala din bd. Schitu Mflgu- 
reanu) : O scrisoare pierdută 
43: (sala din. air. Alex. Sahla) 
Vicarul

• Teatrul Mic : Ape șl oglinzi

a Teatru] „C. L Noitara” (s 
Studio) : Sora cea mare — 19,30 
Sehlnibu] — aș
o Teatru] G tu Iești : Geamandura 
— 1Î.30.
a Teatrul „Ion Creangă* : Școala 
din Huniulețil — ]B( I’lnoeclilo — 
15.
• Teatrul ..Tandfirica* : Aventu
rile Ini Pluni-Plum — 10; 17, (sala 
din sir. Academiei! : De ce a fu
rat zmeul mingea 7 — 10.
« Teatru!. evreiesc da stat : Ba- 
rașomn rn iî.îa.
a Teatral satlrle-muzîcal „C. TS- 
nase” (sala Savoy) : Blmblrlci — 
15.»; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — |O.K>.
• Teatral de revistă ș! comedie 
„Ion VasPescu* : Varietăți non- 
Slop - 19.55.
a Circul București : Planetele rid 
sub cupola — io: 15.».

_slmpoziom.il
Plrosma.nl
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PLECAREA TOVARĂȘULUIi
fâj

Trinl, 17 aprilie, locuitorii comunei re,':, a unor întreprinderi Indiwtrta- 
Scorniceștl din județul Olt și, alături le și uhltfițr agricole, unități militare, 
de el, mii de săteni din comunele a- , școli. ..
proptele Foboru, Polcoavn, Tăiuleșil, In Jurul catafalcului au statde 
Sptacnl, Optați-Mflgur.1, Priseaca, gardă membri al Comitetului juds-
Valea Mare, din alic comune ale iu- {can Olt al P.C.IL șl al con-
dețeâor. învecinate, Argeș, Dolj, .VII- sUiului popular județean, ai co
cea, au condus pe ullhnul său drum miletului comunal de partid Scornl-
pe Andruța Ceaușescu. tatăl secreta- cești și al consiliului popular amu
rului general al Partidului Comunist nai, consăteni al defunctului, prieteni
Român, președintele Consiliului de -------
Stat ol Republicii Social l.sie România, 
tovarășul Nicotee Coaușescu.

încădta cursul, dupâ-amtezllds _ ,
duminică șl in dimineața -zilei de din comuna natală șl. din alte comuna 
luni, conaătenii Iul Aridiuța Ceaușcscu, j. .-a,
din Scoraîceșll, alțl oameni ai mun
cii din satele și comunele dtn împre
jurimi, care l-au cunoscut și apreciat 
pe cel a cărui viață a fost un 
exemplu do muncă șl dăruire 
familiei sale, obștii ta mijlocul că
reia a taălt și pe care a alujtt-o cu 
devotament, l-au adus un ultim oma
giu, țrectnd prin fața catafalcului, a- 
șezal In casa sa țărănească, îndolia
tă, din comuna natală.

La funeralii participă tovarășul 
Nicotee Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți membri al fami
liei, precum și tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer cu soția, Emil Bodnaraș, 
VirgU Trofin cu Eoțte, Constantin 
Plrvulescu, vechi militant al mișcării 
muncitorești din țara noastră, prle- 

tWril șl cunoscut! al defunctului.
Au luat porte, de asemenea, tova

rășii Constantin Sandu, prlm-seeretar 
al Comitetului județean Olt nl P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean, Constantin Băbălău, prim- 
secretar al Comitetului județean Dolj 
al P.CJL, președintele consiliului 
popular județean, Petre Dănică, prlm- 
secretar al Comitetului județean Vll- 
cea al P.C.R.. președintele consiliului 
popular județean, șl Gheorghe Nâs- 
tase, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Argeș al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean.

Au fost depuse coroane și Jerbe de 
fiori din partea familiei, din partea 
familiilor membrilor șl membrilor 
supteanjl al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., precum șl din partea 
unor prieteni aproplațL

Au fost, de asemenea, depuse co
roane de fiori din partea comitetu
lui comunal de partid șl a consiliu
lui popular comunal Scomlcertl. a 
ComlletuM Județean Olt al P.C.R. 
a consiliului popular județean, a co
mitetelor județene de partid șl a 
consiliilor populare județene Argeș, 
Dolj șl Vllcen, din partea Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție, a unor ministere șl in
stituții centrale, organizații de masă 
si obștești, din partea șefilor misiu
nilor diplomatic© acreditați la Bucu-

cea, pe

aproplațL
După șcrvlciul rellgtas, ofictat de 

episcopul Rlmnteulul șl . Argeșului, 
I«df. Gallon, șl un «obor de preoți 
„iu uv.TiL>ri îmtală șl.uln alte CvuTiuite. 
învecinate, începe mitingul de dolîu.

în cuvîntul aflu preotul comunei 
ScornIcțșU. Constantin Mateescu, a 
spus :

Născut sl crescut tn nămintal Scor- 
nlceștilor, Andruța Cetuișejcu, ță
ran muncitor, tn timpul celor 
peste M de ani de trăire, par
curge toată ecara de ascensiune, cu 
toate greutățile și cu toate bucuriile, 
cu toate frămlnlările sl cu. toate izbln- 
zile pe caro viata te poate oferi unul 
om.

Trăiește cumplitele greutăți al® 
retor două războaie mondiale șl în
fruntă toată apăsarea nedreaDtă a re
gimurilor politice trecute.

Ia parte activă la toată ftămlnla- 
rea țărănimii noastre muncitoare care 
ee orienta sore o viată nouă. Drosne- 
ră sî fericită.

Muncește alături do consătenii bSî 
pînâ la limita outerilor sale de virată.

închide ochii cu suprema rattefac- 
tle de a fi dat societății Întreaga na 
putere de muncă, pa propriii săi coplL 
îh frunte" cu primul cetățean al pa-

frKȘ,
oimțâmlnte pe care le-ai transmit din 
piln. de la cea nud fragedă virată el 
urmașilor tăi. ; ■

Al îndurat cu stoicism toate șica
nele pe. care politia sl Jandarmeria îl 
le fficeau pentru activitatea revoluțio
nară dusă de flirtai.

Niciodată nu al pierdut speranța tn 
rezolvarea justă a problemei maselor 
populare. In triumful libertății po
porului, în eliberarea lui de sub ex
ploatarea burgheziei.

Ai luptat cu toată flinta, cu inima 
șl cu fapta, atrâgindu-ne si oe noi 
intelectualii șl eeilnltl cetățeni al Ba
iului. la înfăptuirea acestui "nobil 
Ideal. .

Acum, dnd ne părăsești pentru tot
deauna. mult iubitul jKHlru prieten 
șl tovarăș, pieri dintre noi cu cuge
tul Împăcat că poporul și-a găsit ca-, 
lea .pe care o căuta de ani Bl ani de 
zile, căi urmașii tăi sînt oameni de 
nădejde, așa cum j-ai creocut sl i-al 
dorit, cu multă dragoste fală de po-

apol cuvîntul bătrinul.

I

- ț - - ■ •. ■ ......... ■ • • - • - -
La 17 aprilie a rosti ta București o 

delegație a Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, condusă de tovarășul Mi- 
ila Rlbîcici. membru al Prezidiului 
U.C.L. membru al Președinției 
R.S.F.I.. care, ta Invitația C.C. al 
P.C.R... va face o vizită de Prietenie 
in tara noastră.

Din delegație fac parte tovarășii 
Uroș Periișko. președintele Comisiei 
Ideologice In domeniul Invătămlntu- 
lul. științei si culturii o C.C. a! Uniu
nii Comuniștilor din Croația. Dane 
Nefitorovskl. președintele Conferinței 
comunale a Uniunii Comuniștilor din 
Bltolla.

La aeroportul Otopenl. delegația a 
fost tniimplnată de toi’nrăsiî Paul 
NIculeseu-MlzlL membru al Comlte- 
tulul Executiv, al Prezidiului Perma
nent. secretar al C.C. al P.C.R.. Cor
nel Burtică, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Teotior Marinescu, membru a! C.C. al 
P.C.R., șeful secției relații externe a 
C.C. al P.C.R., Ștefan Volcu, membra 
a] C.C. ■ al P.C.R., redactor-șef al re-

vts'.el „Lupta de clasă*, activiști de 
parii cL

Au fost prezenți ambasadorul 
R. S. F. Iugoslavia la București, Iso 
Njegovan, șl membri al ambasadei

*
Tovarășul Paul. Niculescu-Mlxfl a 

avut, Tn curau! zilei de luni, o Infll- 
nlre cu delegația U.C.L, condusă de 
tovarășul Mllla RiblcicL

La discuție au pnrtMpat tovarășii 
Comei Burtică, Teodor Marinescu, 
Stefan Votai, Ștefan Mocuța. prim- 
lbcțlltor al rectorului academie! ște
fan Gheorghiu*.

Au luat, de asemenea, parte amba
sadorul R. S. F. Iugoslavia la Bucu
rești. Iso Njegovan.

Cu acest prilej a avut ' loc un 
achlmb de Informații despre activita
tea P.C.R. șl U.C.I. în constmlroa «>- 
ciallsmulul, In domeniul Ideotoglel, 
științei șl culturii, precum și deepre 
colaborarea fructuoasă pe multiple 
pțiinuri între cele două partide șl țări.

întîlnlrea fi-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

Lunl a plecat ta Moscova tovarășul 
Gheorghe Râduloscu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, reprezen
tantul permanent al Românită in 
ConsJllui de Ajutor Economic Red-
proc, pentru a partid pa la lucrările 
calei ee-a 57-a ședințe a Comitetului 
Executiv al C.A.E.R.

Pe aeroportul Otopenl erau pre- 
zentl. Ia plecare, tovarășul Janos Fa- 
zekas. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Vasile Gllga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

A fost de față V. I. Drozdenko,

ambasadorul Unlunti Govtetica to 
București.

*
Pe aeroportul Șeremetlevo. din 

Moscova, tovarășul Gheorghe Rădu- 
tescu a fost salutat de M. A. Lese-
ciko, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N.V. Faddeev, 
secretarul C.A.E.R-, șl funcționari 
superiori nl C.A.E.R.

Erau prezenți Ion Ciubotaru. în
sărcinatul cu afaceri a.l. al Româ- . 
nle! in Uniunea Sovietică, și mem- , 
bri al ambasadei

(Agerprra)

f.

șl telecomunieațiilor
camuntcațUlor din aceasta țară, 
Bengt Norllng.

Printre persoanele oficiale prezen
te la sosire pe aeroportul Otopenl m 
oftau membri al conducerii Ministe
rului Transporturilor șl Telecomu
nicațiilor, precum șl Per Otto Rath®- " . 
man, ambasadorul Suediei Ia Bucu
rești. (Agerpres)

transporturilor
Luni după-amtezâ s-a înapoiat în 

Capitală ministrul transporturilor șl 
telecomunicațiilor, Florian Dă- 
nălnche, care. Însoțit de un grup de 
directori al unor Instituții șl între
prinderi feroviare, auto șl de naviga
ție, a făcut o vizită In Suedia, la in
vitația ministrului tauuqxtrturitor șl

• '

por si de patrie.
A luat apoi cuvîntul bătrinul. 

Nîeolae Marinescu, vechi Prieten aJ 
defunctului.

Acum dnd |I însoțim pe ultimul 
drum, prietenia care ne leagă de 
aproape 70 de ani, marea omenie de" 
care a dat dovadă în tot cursul vie
ții îmi cer să amintesc încă o dată, 
de cel care o fost șl va râmino veșnic 
în amintirea noastră, Ajaclruța 
Ceaușescu.

Țl-am admirat întotdeauna tăria 
de caracter, dlrzonla cu care luptai 
împotriva nedreptăților. Nîmlc nu 
te-a încovoiat, nu te-a strivit.

Chiar vestea nreatăriî fiului tău 
Nicolae, acum fiul cel mat iubit al 
poporului, Înflăcărat patriot și con
ducător al țării, al prfmlt-o cu dem
nitate.

Am simțit însă In sufletul tău, în 
ochii tăi, atunci ci nd In numele prie
teniei ml-al destăinuit taina, ura 
cumplită ce o purtai burghezilor, mo
șierilor, jandarmilor cc ne îngloda
seră pînft în glt In sărăcie șl mizerie, 

îmi tau ultimul rămas bun cu a- 
ceeașl demnitate cu care m-al Învă
țat să Infrina marile greutăți și În
cercări. știind că ești cu Inima îm
păcată că n-al trăit fără rost că al 
lăsat în urma ta oameni care le 
iubecic. <e prețuiesc șl te stimoază, 
că al dat țării cel mal mare patriot 
si Iubit conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușewu. care n făcut cunoscut nu
mele familiei, al satului, al patrleL 
InȚntreaga lume. .

A adus, de awmcnea. un ultkn 
omagiu defunctului peastoiiaruJ Con
stantin Georgescu," din comuna Ve
dea, satul Vața,‘județul Argeș. El a 
subliniat< stima: șl prețuirea de-care 
Ahdruța Ceaușescu s-a bucurat dla 
partea cetățenilor din comuna natală 
șl din comunele invednata, datorită 
exemplului vieții Iul, pătrunsă do 
simțul muncii cinstite, de dragoste 
față de popor și patrie.

Primarul comunei Scornicești, 
Ion Nlțulescu, a apus : A rămas sl 
va" -Amine veșnic in memoria șl in 
inimile noastre ca un om ddo ome
nie, bun "cetățean. prieten șl tovarăș.

Așa l-am cunoscut de cină eram 
.. M'M1 ,^nd ^..fo^k

.. ,r al Corni teiului de rexormă
... _ : -5 agrară, priinar al! comunei, geeretar

boiul antifascist. Societății de Cruce at comitetului sindical agricol, cit
Ho^le. Comandamentului irupejor Unqa a lucrat.la noi pentru dezvol-
de grăniceri, a luptătorilor garai tor tarea cooperativei agricole de oro-
Palriotice. ducție ScomîceșU. oină ta. virata de

Numeroase alte telegrame de con- 
doteanle au fost adresate de acti
viști de partid șl de slat, al orga
nizațiilor de masă obștești, con
ducători al unor ministere, per&o- 
naJltățl ale ,vieții științifice.si cul
turale. cadre didactice1 universitare.

Ambasadorul Italiei. Nlocolo Mos
cato. ambasadorul Austriei, dr. Eduard 
Ttechăp. ambasadorul Uniuni! Sovie
tice. V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Franței. Francis Levasseur, mlnMhil 
plenipotențiar al BrazIUel. M. A. de 
Salvo Coimbra. însărcinatul eu afa-' 
ceri a.l. al Argentinei. Cesar B. Ttez- 
zonlco eu adresai președintelui Con
siliului de Stat. Nicolae Coauscscu, 
telegrame de condoleanțe tn legătu
ră cu încetarea din viată a tatălui 
său.

Au adresat, de asemenea, o telegra
mă de condoleanțe Edmond Leburton 

. ș! Jos Van ■ Eynde. presedin» al 
Partidului Socialist Belgian, care' ee 
află în vizită In tara noastră.

Au exprimat condoleanțe președin
telui Consiliului de Stat prin telegra
me Saycd Ahbas Chedld. directorul 
Centrului de Informare nl O.N.U. la 
București, șl Alexander H. RotlvaL 
reprezentantul permanent In România

trie! si cei mal vrednic fiu al poporu
lui nostru.

îșl nșază -trupul neînsuflețit in pâ- 
mlntol Scomlreștitor. lingă moșii si 
fit-ămoșil salului nostru, dudlnd din
colo de mormlnt bucuria împlinirii 
idealurilor celor mal înalte ale po
poralul nostra.

Gheorghe Popescu, învățător pen
sionar. a spus : în ■ numele eelor n- 
propiatl de virata omului pe care as
tăzi n conducem pe ultimul său dram, 
aduc un ultim sl îndurerat rămas bun 
in fata cornului neînsuflețit al con
cetățeanului nostru. Andrula 
Ceausescu.

Venerabila vlrstă de octogenar a 
făcut ra el sâ trăiască din plin alls 
vremurile de Împilare din trecut. ctt 
șl vremurile noi, de realizare a Idea
lurilor de pace șl libertate ale po
porului român.

Părinte al tine! numeroase, familii, 
a! trebuit să muncești din greii pen
tru a asigura existenta zilnică a co
piilor. dnr în toată activitatea al 
fost condus de simțul muncii cinstite 
de dragoste față de popor ri patrie.

I',

I
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Luni dimineața a sosit In Capitală 
delegația militară a Repubildi De
mocrate Germane, condusă de gene
ralul de armată Heinz Hoffmann, mi
nistrul apărări! naționale, care, la 
Invitația generalului de armată Ion 
loniță. ministrul forțelor armat© ale 
Republicii Socialiste România, va 
face o vizită de prietenie In țara 
noastră.

La sosirea pe aeroportul Otopenl, 
unda erau arborate drapelele de stat 
ale Republicii Socialista România șl 
Repubildi Democrate Germane, au 
venit in întimpinare generalul ds 
armată Ion lonițâ, ministru] for
țelor armate, generalul-coîonel Ion 
Gheorghe. prim adjunct ol ministru- 
Iul. șl șef b1 Marelui Siat Major, ge- 
neraliilrcolortel Ion Coman, adjunct 
ol ministrului și secretar ai Consi
liului politic superior, general-loco- 
tenent Alexandru Dăn«cu. adjunct 
al ministrului afacerilor 'Interne, ge
nerali și ofițeri superiori.

Au fost de față dr. Hans Voss, 
ambasadorul • R. D. Germane la 
București, membri ai ambasadei R.D. 
Germane, precum șl atașați militari 
al unor misiuni diplomatice • acredi
tate la București

O gard A militară a prezentat ono
rul. Fanfara a Intonat Imnurile do 
stat nle cdor două țări.

Col doi miniștri au trecut în re
vistă garda de onoare s! au primit 
defilarea el.

Un grup de pionieri a oferit oaspe
ților budieto do flori.

i

Telegrame de condoleanțe
în legătură cu Încetarea din ilonrde a Cooperativelor Agricole de

viață a tovarășului Andruța Producție, Consiliului Național pentru 
Ceausescu, pe adresa tovarășului EduCatle Fizică si Sport Academiei
Nlcolau' CeawcsciE’THCTetM"■general"”1' de■Stl£nțe"‘Medl<tale; ComlletnhJi'Or-’ 
al Partidului Comunist: RwriiSn, pre- ‘ găhlzntnrtc ai veteranilor dtn " r.flz-
Ședințele Contdliulul de ‘Stat, au 
continuat ■ să. dosească numeroase 
telegrame de condoleanțe. Au tri
mis telegrame Comitetul Executiv 
al Consiliului Central b! U.G.S.R., 
Comitetul Central al Uniunii Tine
retului Comunist, Comitetul ’ Execu
tiv al Consiliului Național al Femei
lor din Republica Social1stă Româ
nia, Academia de Științe Sociale, șl 
Politice a Repubildi Socialiste

SÂȘE.

După-nmlază, delegația militară a 
R. D. Germane a făcut" o vizită la 
Primăria munldpluhil București, 
undo a fost primita de tovarășul" Du
mitru Popa, primnsecretar al Comi
tetului municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei. .

Ministrul forțelor armate nle Re
publicii Socialisto România, generalul 
de armată Ion Ionlță, a oferit luni 
seara o recepție in onoarea delega
ției militare a Republicii Democrate 
Germane, condusă de general de ar
mată Heinz Hoffmann, ministrul a- 
părăril naționalei

Au luat parte Manea Măncscu. 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, loalf Banc, 
membru supleant nl Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul agriculturii, industriei ali
mentare șl apelor, genernl-locotenent 
Ion Dlncă, șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. Marțian Dan, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, George Maco- 
voscu, prim adjunct al ministrului 
afacerilor externe, general-colonel 
Ion Gheorghe. prlm-ndjunct al mi
nistrului forțelor armate și • șef al 
Marelui Stat Major, general-coîonel 
Ion Coman, adjunct al ministrului 
forțelor armate șl secretar nl Con
siliului politic superior, prectun șl 
ceilalți adjunct! al ministrului, ge- 
neral-Iocotenent Alexandru Dănescu, 
adjunct al ministrului afacerilor In
terne, generali și ofițeri superiori, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externa, ziariști.

Erau prezenți dr. Hans Voos. am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești, membri al ambasadei, precum 
și atașați militari nl unor misiuni di
plomatice acreditate In România.

, In limpid recepției, care s-a desfă
șurat .într-o atmosferă, prietenească, 
generalul de armată Ion Ionlță șl ge- n î x 1II . fin'

Delegația Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste s-a înapoiat din R. D. G.

Delegația Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste; condusă de to
varășul Dumitru Popescu, președin
tele consiliului, caro, la Invitația 
ministrului culturii din R.D. Ger
mană, a făcut o vizită in această 
țară șl a, participat la consfătuirea 
miniștrilor culturii din țări eorta-

liste europene, s-a înapoiat tanl 
după-amlază în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
delegația a fost salutată de membri . 
ai conducerii Consiliului Culturii șl , 
Educației Socialiste. Au fost pre- 
zenți dr. Hang Voss. ambasadorul 
R.D. Germane la București, șl mem- l . 
brl si ambasadei.

!.

Plecarea delegației Frontului 1.

I Național din R. S. Cehoslovacă
Luni dimineața a părăsit Capitala 

delegația Frontului Național din 
R. 8.1 Cehoslovacă, condusă de Ml-

Pojltlce a Repubildi Socialiste 
România, academia „Ștefan Gheor
ghiu", redacția ziarului ..Sdnteir.", 
comisiile permanente ale Marii Adu
nări Naționale? Comitetul municipal 
București al P.C.R., comitetele jude
țene ale P.CB. și comitetele execu
tive ale conslhltor populare din ju
dețele : Argeș. Bacău. Bihor. Brăila, 
Buzău, Cluj, Covasna, ■ Dîmbovița, 
Galați. Gorj. Ialomița. 1.
Neamț, Satu-Mare. Sălaj. Sibiu. Te
leorman, Tulcea, Vllcea. 
ministerele Industriei Metalurgice. 
Industrial Construcțiilor de Mașini, 
Energiei Electrice. Construcțiilor 
Industriale, Transportului șl Tele- 
.comunlcațllloT, Economiei Forestiere 
șl Materialelor de Construcții. Edu
cației șl Invătftmlntulul, Comerțului 
Interior, Justiției. Turismului, lucra
torii aparatului Consiliului de Stat, 
Comitetul de Stat pentru Pretori.

x- Direcția generală a prese! șl tipări
turilor. comitetele orășenești alej 
Partidului Comunist Român și con- 
slltile populare din orașele Sf. ,
Gheorghe șl Tg. Secuiesc. Au sosit, ol Programului Națiunilor Unite pân
de asemenea, telegrame din narlea tru Dezvoltare.
Comitetului Executiv al Uniunii Na- (Agcrpres)

lîCF'ÎG?" ■’

Mehedinți,

Vrancea.

tarea cooperativei agricole de 
ducție Scornicesll. oină ta. vîr 
73 da anL ■ .

L-am cunoscut gindind, chibzuind 
lucrurile și sfălulndu-se cu noi toți 
șl hotărind ce și cum să facem ca 
viața noastră să se schimbe' zl de zl 
In .mal bine.

Sfatul Iul de părinte a depășit cu 
mult.sfeita : familiei, fUnd un adevă
rat educator., prin vorbă șl prin fap
tă, pentru o mare parte din noi acel 
ce astăzi ducem mal departe Ideile 
șl gindurlle Iul. de a trăi mal bine 
în belșug șl fericire- ' ,

De aceea noi, comunista.' locuitorii 
Scorrriceștlulul II datorăm o nemfir- 
fflnită recunoștință celui care astăzL 
prin firea lucrurilor, ne părflaseste 
pentru totdeauna.

■ După mitingul de doliu, sicriul cu 
corpul neînsuflețit ol lui Andruța 
Ceaușeseu este purtat pe brațe de 
membrii familiei șl așezat, după obi
ceiul locului, pe un car mortuar, tras 
de patru bol. Cârti), cu sicriul Încon
jurat de flori, pornește opre cimiti
rul comunal, unde a avut loc Înhu
marea.

în fruntea cortegiului se află por
tretul îndoliat al defunctului, co
roanele șl jerbele de flori. De-a 
lungul șoselei comunale pe care o 
străbate cortegiul funerar tn drum 
spre cimitir re aflau mil și mii de 
retfițenl caro nu ținut să aducă un 
ultim șl vibrant omagiu celui dispă
rut (Agernrea)

La amiază, delegația militară a 
Republicii Democrato Germane, con
dusă de generalul de armată Heinz 
Hoffmann, ministrul anfirărll na
ționale, a făcut o vizită protocolară 
la Ministerul Forțelor Armate, unde 
o fost primită de generalul de ar
mată Ion Ionițfi. minte'nil tortelor 
armate.

Cu acest prilej au avut.Ioc con- 
vorbiri, ,;care..B-^u ..desfășurat» !:>“ r-o 
atmosferă caldă, tovărășească. V tgensraiiu u« armam ion lompi și ge- 

" In aceeași zi, delegația mEIlnfă a v neralul de armată Heinz Hoffmann," 
R. D. Germane a depus coroane de — *—"*-■---- ‘— —■'— . ..
fiori la Monumentul eroilor Juntei 
pentru libertatea poporului șl a pa- . 
trieî, pentru socialism, ia Monumen
tul eroilor patriei și la Monumentul 
eroilor sovietici.

roxlav Vacile. Becretar .generai al Co
mitetului Central al Frontului Națio
nal, rare a făcut o vizită in țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopenl,

oaspețll au fost salutați de Mihai 
Drăgănescu. vicepreședinte al Consa- 

Națkmal al Fror.tu’ui Unității 
Socialiste, da membri al consiliului 
national.

A fost, prezent Mlrosfiav Sulefc. am
basadorul Cehoslovaca ta Bucu
rești. (Agerpres) î
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au toastat pentru continua dezvoltare 
a relaWlor prieieneșli dintre Reou- 
bilca Stedallstă România șl Republica 
Democrată Germană... dintre puitoa
rele, partidei® șl armatele celor două 
țâri.

1NTÎLMRE DE LUCRU CD DELEGAȚIA 
CONSILIULUI NATIONAL 

AL PATRONATULUI FRANCEZ
Luni după-amiază, Manea Mânescu,

președintele Consiliului Economic, ..____ ._____
președintele părții române în Corni- o face delegația Consulului Național

Campionatele 
europene de 

tenis de masă

Năstase l-a egalat pe Smith 
in fruntea „Marelui 
premiu" - F. I. LI.

. .Turneul Internațional de ■ tenie 
„Trofeul Mella", încheiat la Madrid, 
este amplu comentat do coresponden
ți î agențiilor de presă. Aceștia «subli
niază performanța lui IJle Năstase, 
care a reușit să dștlge două probe : 
cea de simplu bărbați șl cea de dublu 
(ultima, împreună cu americanul Stan 
Smith). „Iile Năstase — notează co
mentatorul agenției Reuter — și-a 
adjudecat primele două mari con
cursuri ale sezonului în ner liber, 
demonstrind că la ora actuală este cel 
mai In formă dintre jucătorii euro
peni".

Prin succesul repurtat ta Madrid, 
Năstase l-a egalnt pe Stan Smith In 
fruntea ctaramentulul „Marelui pre
miu* — F.I.L.T. Cei doi jucători to
talizează flecare cile, .148 puncto, fiind 
urmați, In ordine, de Orantes (Spa
nia) — 05 puncte, GJmcno (Spania) 
— M puncte, Flllol (Chile) — 55
puncte, Connors (S.U.A.) — 52 punc
te, Păta (Cehostovacia) — 48 puncte, 
Baltrlck (Anglia) — 47 puncte. Protay 
(Franța) — 47 puncte, liarthea (Fran- 

i ța) — 31 puncte.

Camplonatele europene de tenis 
de masă au continuat la Rotterdam. 
In grupa semifinală pe. echipe, la 
feminin, selecționata Ungariei a în
vins cu scorul de 3—2 echipa Româ
niei. în meciul decisiv la situația do 
2—2, Magos (Ungaria) a dștlgnt cu 
2—1 (2D-22. 21—11, 21—11) In fața 
Măriei Alexandru. De remarcat că 
echipa României a condus la un mo
ment dat cu 2—0. Iată celelalte re
zultate tehnice ale acestei lntilnlrl : 
Crisan — Magos 2—0 ; Alexandru — 
KJshaszl 2—1 ; Alexandra, Crlșan — 
Magoș,' Lottfalcr 1—2 ; Crlșan — Kîs- 
faxzl 0—2. în- alt meci important, 
U.R.S.S. a dispus cu 3—0 do R. D. 
Germană.

în competiția masculină pe echipe, 
selecționata României a dispus cu 
5—0 de Bulgaria șl cu 3—1 de Fin
landa.

Aweară tirzlu. la Rotterdam, in gru
pele semifinale ®-au intllnlt echipele 
feminine ale U.R.S.S. și României. 
Jucătoarele sovietice au obținut vic
toria cu gcorul de 3—0.

rării româno-francez® șl si-au ex
primat convingerea că vizita pb wire

sla mlxtâ româno-franceză de coo- al Patrortetulul Francez se va flnall-
economică, științifică șl teh- za prin noi Înțelegeri și acțiuni con--

nică, a primit in vizită protocolară crete privind dezvoltarea.mal largă a
pe Georges Villiers, președinte ds schimburilor comerciale n cooperării
onoare al Consiliului Național a! Pa- irxlusirtaJe, tehnice și 'științifice, in
tronatulul Francez tatererati lntăriril leșațurUordeprie-

! ■ ■■ ‘

Iul de Miniștri'a avut loc o Lntilnlra 
de lucru cu membrii delegației Con
siliului . National al Patronatului 
Francez. .■ . I i

în cadrai Iniilhlril, desfășurată in
tr-o atmosferă de cordiali late,' s-au 
evidențiat progresele înregistrata în 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
economică româwgfrancez® s! s-a ex
primat de ambele părți satisfacția 
pentru rezultatei» pozitive obținute 
in domeniul cooperării Industriale si 
tehnlco-știlnțlfice. In s-eșterea volu
mului schimburilor comerciale.

Au fost examinate perspectivele 
extinderii colaborării economice re
ciproc avantajoase dintre România sl 
Franța.

în același timp, cele două pârțl 
și-au exprimat dorința do a acționa 
In spiritul declaraUiior româno- 
franceze din 1U88 de ta București șl 
1970 de ta Paris, punlnd in "valoare 
condițiile favorabile existente pentru 
dezvoltarea echll'brniă a schimburi
lor comerciale, extinderea cooperării 
economice șl tchnlco-ștllnllfico re
ciproc avantajoase.

în acest context, au fost prezentate 
perspectivele pe care le oferă poten
țialul economic nl celor doua țări 
pentru amplificarea relațiilor pe baza 
principiilor respectări» Independenței 
șl suveranității, egalității in drepturi 

.șl avantajului reciproc.
Au fost prezentate obiectivele fun

damentale ale programului de Inves
tiții al României. po^blUtătUe os 
care acesta le creează pentru dezvol
tarea acțiunilor de cooperare Indus
trială. tehnologică gl . șUIntiQcă prin 
construirea In comun de obiective în 
Rosîiântă, Franța și ; pe tarte Diete.

A fost subliniat, de asemenea, fao- 
tul că partea română concepe dezvol
tarea schimburilor pe baze stabile sl 
de perspectivă, in avantajul ambelor 
țări.

în încheiere, cele două părt! au a- 
rătat că vor întreprinde noi măsuri 
pentru a facilita dezvoltarea coîabo-

, » tenie șl colaborare dintre România ri
în continuare, la palatul Consiliu- Franța.
t rta Minirii-i'• nvnii îrw."« •-‘'i"1-- ■ Din partea română au participat:

Manea Mfinescu. președintele Consi
liului Economic. președlnielo nărțil 
române tn. Comisia mixtă româno- 
frainceză de -cooperare economică, 
științifică si tehnică.' Ion Pftțan. vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior. loan 
Avram, mlnlslrul Industriei construc
țiilor de mașini. Mihaîl Florescu. mi
nistrul industriei chimice. Florea 
Dumitrescu. ministrul flnanlețor. 
Gheorghe Cioară, președintele Corwl- 
JIulul Național pentru Ștllnlă sl Teh
nologie. Roman Moldovan, nresedln- 
tete Camerei do Comerț. Ion SL Ion. 
vicepreședinte ol Consiliului Econo
mic. Vasile Gllga. adjunct al minis
trului afacerilor externe. Ion Româ- 
nu. consilier. Vasile Voîoșcniuc. pre
ședintele Consiliului de administra
ție al Băncii Române de Comerț Ex
terior, Gheorghe Slroe, vicepreședin
te al Comitetului de Stat al Plani
ficării. Popa Pretor, vicepreședinte al 
Camerei de Comerț.

Din partea franceză au luat parte j; 
Georges Viilieni, nresedinte de onoa
re al Consiliului Național al Patrona
tului Francez, Mlche.1 Seliler. șef de 
serviciu pentru probleme europene ei 
țâri industrializate la Federația in
dustriilor mecanice ri de prelucrare 
a metalelor. Pierre Maneval. (Merelor 
general al Consiliului Național al Pa
tronatului Francez, Jacques Bille. din 
Direcția Relațiilor Economice Exter
ne a Ministerului Economiei șl Fi
nanțelor. Odile Quellle. secretar ge
nerai adjunct la Comitetul Franc- 
Europn de Est.- precum si ceilalți 
membri al delegației.

Au fost prezenți. de asemenea. Jeon 
Marie !e Breton. însărcinai cu afa
ceri ad-in!orim al Franței la Bucu
rești. alțl membri al ambasadei.

Delegația Consiliului Național al 
Patronatului Francez va nuria In con
tinuare tratative de cooperare eco
nomică Ia ministere, centrale șl în
treprinderi.

*

î

Reducere de prețurivremea

(Agerpres)

i

Jr

In cadrul campionatului mondtafl 
gheață . (grupa A), s-au 
cntallvela Finlandei ș!

(Agerpres)

I.

C.u prilejul aflrbăiorii naționale 
Danemarcei, ambasadorul acestei țări 
la București, Torben Busck-Nlelsen. 
a oferit luni seara o recepție in Ba
loanele ambasadei:

Au participat Petre BlaJovlcL pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Economia șl Administrația Locală. 
Cornelhi Mănescu, ministrul afacerilor 
externe. Mircea Mallța. ministrul e- 
durațiel sl lnvățămlnluiul, Ion Coa
ma, ministrul turismului, reprezen
tanți oi conducerii unor ministere șl 
instituții centrale, oameni de artă Bl 
cultură, ziariști.

Au fost prezent! șefi al unor mid- 
" Jtni diplomatice 'acreditați la Bucu
rești șl aii! membri ai corpului diplo
matic.

Delegațla Partidului Socialist Bel
gian, condusă de tovarășii Edtnond 
Leburton șl Jos Van Eynde, preșe
dinți al partidului, miniștri de stat, 
n vizitat duminică șl luni obiective 
Industriale șl socânl-culturale din 
Județele Mehedinți șl .'Dolj. Oaspeții 
au fost însoțiți de tovarășii Mlhal 
Gore, membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., șl Constantin VasMlu. ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Duminică dimineața, membrii de
legației au vizitat Sistemul hidro
energetic șl de navigație Porțile de 
Fler șl au făcut apoi o călătorie pe 
lacul de acumulare al’ hidrocentralei 
șl în zona Porților de Fler.

La amiază, tovarășul Traian Du
da?, prlm-secretar al Comitetului ju
dețean Mehedinți al P.C.R.. președin
tele consiliului popular Județeană a 
oferit, in onoarea oaspeților, o 
masă.

★
La sosirea in orașul'Craiova, oas

peții au fost toUmplnațl 
șll "Constantin Băbălău, t 
pleartt ai Comitetului

de tovară- 
iu, membru su- 

■ - Executiv al
C.C. al P.C.R., președintele consiliu
lui popular; județean, și Ion Zăvălea- 
nu, primarul munldplulid.

Luni dimineața, delegația Partidu
lui Socialist Belgian a vizitat uzina 
.„Electa’oputere" ?i wimp'cxuJ de seve 
de Ungă Centrala electrică de termo- 
ficaro Ișalnițn-Cralova.

(Agcrpres)

(AflOTro?)

Coraellu Șîănescu, ministrul afa
cerilor externe, a primit, la 17 apri
lie pe Paul John Firmino-Lusaka, 
ambasadorul extraordinar șl plenipo
tențiar al Republici! Zambia acreditat 
in Republica SocMIslfi România, tn 
legătură eu apropiata sa pleeare de
finitivă d® la post

(Agerores)

■ ..................— r» .
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Vizita dr. Christiaan Barnard■

fost oaspetele Spitalului clinic Fun- 
denl. Dr. Franctec Prolnov. directo
rul spitalului, a vorbit oaspetelui des
pre activitatea, preocupările șl re
zultatele obținute de colectivul aces
tui important centru medica) In do
meniul bolilor cardlo-vascutare.

Dupâ-amlază, prof. dr. Christiaan 
Barnard a făcut o Vizită în munici
piul Tg. Mureș, unde a luat cunoș
tință do realizările Clinicii chirurgi
cale nr. 2 șl de chirurgie cardio
vasculară. condusă de prof. dr. Pop 
D. Popa Ioan.

9 ȘAH. Maestrul tagoetav Rukavl- 
na conduce detașat In turneul zonal 
de șah de la Vmjacka Banja (Iugo
slavia). După nouă runde, totalizează 
7 puncte, fiind urmat de englezul 
Hardgton — 5,5 puncte .ți o partidă 
Întreruptă. Victor Ctociltea. care în 
runda a 9-a a remizat cu Mallch, o- 
cupă locul 0 cu 4 puncte și o partidă 
Întreruptă.

• FOTBAL. La Stara Zagora (Bul
garia) -s-au Intllnlt in primul lor 
meci, contlnd pentru 
turneului olimpic de f Belecțlo- 
natele Bulgariei șl Poîonle Fotba
liștii bulgari au obținut victoria cu 
scorul de 3—1 (1—0).

• CICLISM. După disputarea a 0 
etape. In Turul ciclist al Marocului, 
tricoul galben a fost preluat de bel
gianul ftrik Seriei. îl urmează olan
dezul F«k>r den Hcrtog — ia 1'07". 
Etapa a O-a, dcstflșuralâ pe traseul 
Khenifna-Benl Molia), a revenit Iul 
Aleksei Strakov (U.R.S.S.). cronome
trat pe 130 tan cu timpul de 2h 
53’28".

o PATINAI ARTISTIC. Proba in
dividuală feminină din cadrul con
cursului Internațional de patinaj ar
tistic de la Riga a fost dștigaifi de 
Marina Titova (U.R.S.S.) cu 1238,3 
puncte. Concurenta româncă Doina 
Miirlclcă s-a clasat po tocul 0 cu 
1127.8 nunele.

0 HOCHEI PE GIIEATA, La Pra-

1 rînduri
I r-K' .huj’-v;?»’ vtars

ga, tn cac 
de hochei pe t' " " 
întilnit reprezenta!__ _
R.F. a Germaniei. Hochelșiil finlan
dezi au terminat învingători cu ocond 
de 13—3 (4—O; 5—2, 4—1).

e HALTERE. Campionatele unio
nale de haltere, desfășurate la Tallin, 
s-au Încheiat cit un bilanț remarcabil: 
15 noi recorduri mondiale șl mai 
multe recorduri ale U.R-S.S. în ulti
ma reuniune, la categoria super-grea, 
Vasili Alekreev a stabilit un nou re
cord mondial la total, cu 643 kg. A- 
lekseev a corectat șl recordul lumii 
la fitilul „aruncat" (237.5«) kg). Trei 
noi recorduri mondiale a realizat Da
vid Rlegert, iii Umilele categoriei • 
seml-gnea : 555 kg la trei stiluri :
155,500 kg la „smuls" șl 210 kg Ia 
^aruncat*. -

e SCRIMA. Turneul individual de 
sabie de la Budapesta n fost căștigal 
de maghlărul' Attila Kovacs, urmat 
de compatriotul său T. Kovncs. Spor
tivul român Dan Irimlduc B-a cinsnt •• 
pe locul 3—1, la egalitate cu I. Ma
rot (Ungaria).

0 BASCHET. La Sofia a luat- 
sflrșlt turneul de ratificare pentru 
campionatul european de baschet re- 
zervnt Juniorilor. In ultima zl, Ro- ,, 
mânJa-Slria 78—49 (18—19), Ungaria- 
Bulgnrta 67—5B (M—25). Pentru tur
neul final al campionatului s-au cali
ficat echipele Ungariei șl BulgarleL

Ministrul sănătății, dr. Dan Enfi- 
cheacu. a primit luni dimineața pe 
prof. dr. Christiaan, Barnard, șeful 
catedrei de cercetări șl chirurgie car
diacă de ta Universitatea din Cape
town, reful clinicii do cardiologie de 
ta spitalul Groote Schuur, care face 
o vizita In țara noastră.

în cadrul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, au fost abordate 
probleme medicale și științifice de 
specialitate..

*

în cursul aceleiași dimineți. Chris
tiaan Barnard, Împreună cu soția, a

*
Luni a sosit !n Capitală o dele

gație a Consiliului Național a! Pa
tronatului Francez. condusă de 
Georges Villiers. președinte de 
onoare al consiliului, care, la Invi
tația Camerei de Comerț, va face o 
vizită In țara noastră.

La sosire, pe aețoportul Otopenl 
delegația a fost salutată de Roman 
Moldovan, președintele Camerei de 
Comerț. Ion SS. Ion. vicepreședinte 
al Consiliului Economic, do membri

la ouăai conducerii unor ministere și de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Joan Marie le 
Breton. însărcinatul cu afaceri 
ad-interlm al Franței la București, 
membri al ambasadei.

*
Seara, președintele Camerei de Co

merț, Roman Moldovan, a oferit, in 
saloanele hotelului . Intercontinental, 
o recepție.in cinstea delegației Consi
liului Național al Patronatului Fran
cez, condusă de Georges ViUlera.

Timpul probabil pcnini rîlrie de 19, 
29 »1 Zl aprilie. In farâ : Vremea va fl 
In general Instabilă la început apoi în 
ameliorare. Cerul va H schimbător. Vor 
cădea ploi do scurtă durată In prima 
parte a Intervalului vini potrivit. Tem
peratura In creștere ușoară. Minimele 
vor fl cuprinse Srrtre zero șl 10 grada, 
tar maximele Intre 12—23., local mal ri
dicate. In zona muntoasă, la altitudi
nea de peste 1 KM metri, sa vor semnala 
lapovlță și ninsoare.

Ministerul Comerțului Interior !n 
formează că. inceplnd de marți. 18 
aprilie, intră in vigoare prețurile cu 
amănuntul, pentru sezonul de vară, 
la ouă proaspete și anume : ouă mari 
0,90 lci/buc. șl ouă mid 0,80 ld/buc.

(Agerprca)
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Congresul federal al Par
tidului Sodalist Austriac 
gi~a deschis luni lucrările la . Villach. 
Sarcina Congresului este do' a exa-

a Partidului socialist cu‘țelurile sale 
itlce. în centrul dezbaterl- 

va afla raportul lui Bruno

Mi xOhî otan ale ta* pătrata
VIETNAMUL DE SUD 17 (Ager- 

p.-os).Acțiunile forțelor patrioti
ce' de eliberare din Vietnamul de 
Blid'continuă cu Intensitate. Provin- 
cta do coastă Blnh Dinh n fost du- 
BȚiInIcâ teatrul unor lupte puternice, 
care au’accentuat Btnrea de Izolare 
șl derută a trupelor roglmului-marlo- 
neiă. . - ■ -

Pe' frontul de nord, baza „Bastog- 
ne°, care deține poziția de acces 
spre orașul Huo, continuă să fie 
pata unor puternice atacuri ale pa-

APEI C. C. AL PARTIDULUI CELOR CE MUNCESC 
DIN VIETNAM $1 Al GUVERNULUI R. D. VIETNAM 

HANOI 17 (Agerpres). — C.C. ol
Partidului Celor ce -Muncesc din 

■Vletdam șl guvernul IL D. Vietnam 
nu dat publicități! un apel In legă
tură cu escaladarea agresiunii S.U.A. 
Împotriva R. D. Vietnam. în anei sa 
arată că bombardamentele masive o- 
fcctuate de aviația americană ta 16 
aprilie asupra capitalei R, D. Viet
nam. Hanoi, șl orașulul-port Hai
phong reprezintă noi pași, de o 
deosebită gravitate, pe calea escala
dării războiului cte agresiune.

în prezohL ®e menționează In aoeL 
situația este nat, !n defavoarea agre
sorilor șl sateliților lori'raportul de 
forțe s-a ■ schimbat in dezavantajul 
acestora, ceea ce are drept urmare 
agravarea parspcctlvel de faliment 
total a politicii de ..vletnnmlzare”. 

. Apelul, cheamă partidul forțele 
armato și populația IL D. Vietnam 
să-și Intensifice eforturile In lupta 
pentru a elibera Sudul a onăra 
Nordul, a progresa spre reunifies-

trloțllor, la fel ca șl baza americanii 
de la Phu Bai, aflată la 13 km mai 
la sud. In regiunea Platourilor înal
te, după căderea bazei „Charlie*, s-a 
agravat poziția trupelor americano-! 
aaigoneze grupate kt ’ jurul orașelor 
Kontum șl Plelku.

Pe de alta parte, agențiile occi
dentale-relatează cfl forțele aeriene 
americano au continuat, In ultimele 
24 de ore, bombardamentele asupra 
Vietnamului de sud, efectulnd 430 
de raiduri.

SESIUNEA U.N.C.T.A.D
Au fost reluate dezbaterile 

în plen
, ‘ ■ '1

DESCHIDEREA SESIUNII JUBILIARE

rea pașnică a țării șl a izgoni pe 
imperialiștii americani din Peninsu
la indiochiiieză. „Flecare uzină, fie
care (janlier. fiecare fermă de stat 
fiecare cooperativă, fiecare școală si 
fiecare stradă trebuie să fie o tran
șee gata de luptă pentru u zdrobi 
toate aventurile militare ale Impe
rialiștilor americani și acollțllor lori* 
— adaugă textul apelului.

C.G. ol Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam șl guvernul R. D. 
Vietnam adresează mulțumiri parti
delor comuniste șl muncitorești, gu
vernelor ti popoarelor țărilor socia
liste. țărilor iubitoare > de pace șl 
dreptate, organizațiilor democratice 
care acționează In slulba păcii din 
Întreaga lume . șl sprijină cauza 
dreaptă n poporului vietnamez șl W 
exprimă convingerea că. In noua 
situație creată; lupta poporului viet
namez se va bucura de un sprijin 
$1 mal activ din partea forțelor păcii 
81 dreptății.

SANTIAGO DE CHILE 17 — Co
respondentul nostru. E. Pop. trans
mite : Luni au fost reluate'discuții
le In' plenul celei de-a TIT-a confe- 
rințe; U.N.C.TJL.D. de la Santiago de 
Chile.

Conducătorul delegației Danemar
cei, J. Șelland, ®l-a exprimat' saUș- 
fncțla In legătură cu crește
rea caracterului Reprezentativ al 
U.N.C.T.A.D.. subliniind. în mod 
deosebit prezența ÎL P. Chineze. 
Țările Industriale, a spus șeful dele
gației daneze, au o măre responsa
bilitate în redistribuirea veniturilor 
pe plan mondial : el a cerut ca-.aees- 
țea afi șe angajeze,,cu măsuri con
crete pentru .micșorarea decalatelor 
existente Intre 'țările dezvoltate și 
cele în cură de dezvoltare.

HANOI 17 (Agerpres). — Agenția 
V.N.'A. anunța câ In urma raidurilor 
piraterești efectuate In 10 aprilie a.c. 
do' avtațln americană asupra orașe
lor Hanoi șl Haiphong, In rlndul 
populației clvllo au fost înregistrate 
numeroase victime omenești,. majo
ritatea color uciși șl răniți fiind 
temei șl copii. Avioanele nmerl-

cane au provocat grave daune mate
riale unui mare număr de clădiri, 
școli șl magazine din'"Hanot iar' la 
Haiphong au distrus parțial locuin
țele oamenilor muncii din apropie
rea fabricii de ciment, șantierelor 
navale' șl uzinei constructoare . de 
mașini din arași oraș.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. a fost împuternicită ®ă 
deciare că In cercurile conducătoare 
sovietice se urmărește cu atenție e- 
voluțla. situației JegaLe de noile acte 
de agresiune ale SLU.A. în Vietnam. 
Declarația . condamnă ■ . aceste acte, 
creșterea forțelor militare america
ne In zona: Indochlnel, reluarea - rai
durilor asupraterttoriaJurR. D. Viet
nam și holărirea Wnuhinglonulul de »>»>>»■« «iu 
a-întrerupe, .pentru- o . perioadă ne- bodgla nu vor înceta-nici o dată 1ud-
ctetlnltă, convorbirile de ; la Pa™’ ta-lor împotrivă agresiunii ai nentru
arătind că acestea sini In contradic
ție .flagrantă cu declarațiile ofidulo 
referitoare la dorința S.U.A. de a 
ajunge la o reglementaro pașnică, In 
această regiune a lumii. Aceste ac
țiuni — arată declarația — nu pot să 
nu ducă la .o șl mai mare compli
care a situației din Indochina, a •■.!- 
tuățlel Internaționale in ansamblu.

Ttelevlnd că Uniunea Sovietică' a 
fost și va fi do partea Vlelnamuiul 
eroic, a tuturor palrlojilor din Indo
china acordlndu-Ie ajutorul șl spri
jinul necesar. In respingerea agre
siunii Imperialiste, declarația cere 
ferm încetarea bombardamentelor a- 
merlcane șl a altor acta de război 
împotriva, R. ’■D. Vietnam. Singura 
cale de soluționare a problemelor In- 
dzx’hlnel este aceea a tratativelor, 
fără încercări de șantaj șl dictat

*
, MOSCOVA 17 (Agerpres). — A- 
gențla T.A.S.S. relatează că La Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
U.FLSJs ambasadorului S.U.A- la 
Moicova l-a fost Inmînătă o decla
rație In care sa exprimă protestul 
in legătură cu deteriorarea unornnve 
comerciale .sovietice cu prilejul rai
dului aviației americano asupra 
Haiphongulul.

★
Consiliul de Miniștri al IL D. Cer

ni are a dat publicități! o declarațte, In 
care condamnă esralodaroa atacurilor 
aeriene ale Statelor Unite împotriva 
R.D. Vietnam și exprimă solidarita
tea R.D. Germane cu eroicul popor 
vietnamez; • : ' ■ ■

★ ‘
Enrico Berlinguer. secretarul 

neral sl P.C.I., a condamnat 
hamont noua escaladare de 
tie S.U.A. a războiului împotri
va poporului vietnamez. Bombarda
mentul aviației americane asupra ca
pitalei R. D. Vietnam, Hanoi, și asu
pra orașului Haiphong, a spus el, pro
voacă‘Indignarea tuturor oamenilor 
Iubitori de libertate.

*
‘ Guvernul suedez cheamă adminis

trația S.U.A. «ă înceteze Imediat bom
bardamentele asupra teritoriului R.D. 
Vietnam șl să reia convorbirile cva- 
driparilte de. 1a Paris — a sublinia! 
ministrul afacerilor externe al Sue
diei. Krister WlcJsman.

* '
P.- C. Francez, Mișcarea fran

ceză pentru pace al alte orga- 
..nlzații progresiste din Frânta 
nu dat publicității declarații In 
care condamnă bombardamentele 
întreprinse de aviația americană.

♦
P. C. din Japonia șl-a exprimat 

prdtoâtii]' hotărlt față de escaladarea 
agresiuni! S:U.A. In Vietnam șl a ce- 
rîit încetarea Imediată a bombarda
mentelor aviației americane asupra 
teritoriului R.D.V.

■dr .
Ministrul afacerilor externe al 

Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, d-nn Nguyen Thl Blnh. 
a condamnat' bombardarea de că
tre ■ -aviația americană a orașu
lui port lialphong ?i a împrejurimilor 
Hanoiului, declarind că aceste acte 
reprezintă o provocare adrwată în
tregii lumi.

•
Ministrul Afacerilor Externe .al 

Guvernului Regal de Uniune Na
ționali al Cambodglei ' * "
blldlăUi o declarație 
condamnă, cu tărie 
dare a agresiunii 
lui S.U.A. Împotriva

PEKIN 17 (Agerpres). — Premierul 
Consiliului do Stat ui IL P. Chineze, 
Clu lîn-lal, l-a primit pe Tran Binh. 
Însărcinatul cu afaceri ad-lntcrlm al 
.ambasadei Republicii, Vietnamului do 
Sud la Pekin, care l-a laminai copta 
Apelului Comitetului Centrai al Fron
tului Național de Eliberare din 15 a- 
.prllie a.c„ informează agenția China 
Nouă. Ciu En-lal' a,.declarat cfl .‘.po
poarele din Vietnam., Laos si Cam

ftalvare națională, șl nici poporul șl 
guvernul chinez,nu. vor Înceta să le 
snrljlna, ătlta Ump cit Imperialismul 
american continuă agresiunea împo
triva Vietnamului și Indochinel”. 
transmite agenția China Nouă.

Referindu-se la recentele bombar
damente ale forțelor aeriene al'na- 

' vale asupra R. D. .Vietnam, Inclusiv 
bombardarea Hanoiului șl Halphon- 
guluL Clu En-lal a subliniat că prin 
aceste, mijloace imperialiștii ameri
cani nu se vor salva de la Infrin-, 
garea In războiul împotriva Vietna
mului și de la eșecul politicii „ylet- 
namlzărli războiului*.

V

pe- 
ve- 
că-

ANKARA 17 (Agerpres)., — în co
municatul cu privire la vizita In 
Turcia a. Iul Nikolai PodgornlL pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.. $1 convorbirile cu 
președintele Cevdet Sunny ap arată 
că părțile nu relevat cu eattaîaCUe 
dezvoltarea relațiilor economice și co
merciale bilaterale. I ,

Au fost discutate probleme de In
teres reciproc si probleme Intematto- 

, nalo actuale, acordlndu-se 6 '* atenție 
deosebită pregătirii conferinței gene- 
ral-curopene.

S-a convenit asupra publicării unei 
declarații privind prlncinllla relațiilor 
de bună vecinătate Intre cele două 
țări,: respectarea suveranității șl .ega
lității în drepturi, a integrității teri
toriale si IntanglblHtăllI frontierelor, 
neamestecul in treburile interne! res
pectarea dreptului fiecărui stat de'a-si 
alege staiemul poliție. godal, econo
mic șl cultural care 11 convine, ne- 
utillzaroa tortei si refuzul de a-si 
oferi teritoriul pentru acțiuni agresi
ve aau de subminare Împotriva altor 
etate. reglementarea problemelor In
ternaționale litigioase prin mijloace 
pașnice. ‘ ‘ '
’ ’ ” ■ * • I

MOSCOVA 17 (Agerpres). — Co
misiile pentru afaceri externe ale 
Sovietului Uniunii și Sovietului 
Naționalităților ale Sovietului Su
prem au recomandat Prezidiului 
Sovietului Suprem efi ratifice trata
tul semnat la 12 august ’ 11)70 Intre 
Uniunea Sovietică și R.F. a Ger- 
manleL

■ Ea ședințele comune din 12 șl 17 
aprilie ale celor două comisii, toți 
deputății . participant! la discuții 
s-au pronunțat în favoarea ratifi
cării tratatului.

- Luni, In ■ încheierea dezbaterilor, 
Mihail Suslov, membru ai Biroului 

vPoliție, secretar ăl CC. al P.C.U.S., 
președintele Comisiei pentru afaceri 
externe a Sovietului 'Uniunii, a 
rostit o cuvtntare/;

‘ ' Vorbitorul a relevi ' 
vlnlul lor, deputațR au 
bună dreptate, ca fseni 
tulul dintre U.R.S.S. ț. _____ __
o Importanță ■ deosebită. Totodată, 
Insă. - paralel cu satisfacția legală 
de semnarea tratatului, deputății 
șl-au manifestat o oarecare îngrijo
rare In legătură cu discuțiile 
nu toc In R.F.G. în jurul ratificării 
tratatului.

Analiza evoluției din ultimii ani 
arată că guvernul R.F.G., condus 
de cancelarul WUly Brandt) a ‘ dat 
dovadă de realism In aprecierea-si
tuației din Europa. De&igur, Insă, 
a spus Suslov, noi nu uităm activi
tatea acelor forțe, din Republica 
Federală a Germaniei care încearcă, 
cu tot dinadinsul, Bă Împiedice co- 
toboraroa șl buna vecinătate cu 
Uniunea Sovietică șl alte țări socia
liste. Noi sperăm, Insă, că tratatul 

‘ șl' apoi va ft tradus 
iță șl respectat do

—r___ lupta politică care
ae duce In prezent In ILF.G. in jurul 
Eroblemel ratificării trata tuiul do

i Moscova, M. Suslov a declarat : 
..Trebuie șpus cu toată certitudinea 
că neralificarea,, tratatului semnat

președintele Comisiei pentru afaceri
; -.ii

B/rj’ (>’- iR Ș <ș 7 . •
. —____... a relevat că. tn eu-

utațR au subliniat, pe 
’«cmnnrca Trata

și R.F.G. arc 
iltă. Totodată,

i, legală

va fi ratificat si npo! vn ft tradus 
neabătut In- viață șl respectat do 
amindouă părțile.

Referindu-se la lupta politică care 
Be duco In prezent fn ILF.G. In jurul 
Eroblemei ratificării tratatului de 

i Moscova, M. Suslov n declarat : 
„Trebuie spus cu toata certitudinea 
că nerallficarea., tratatului semnat 
între U.ILS.S. șl R.F.G. ar avea ur
mări deosebit de negative, tn prj- 
mul rind: pentru ILF.G. însăși. S^-nr 
pierde încrederea față de Republica 
Federală o . Germaniei nu numai din 
partea Uniunii Sovietice, d și din 
partea altor țări europene, nr fi a- 
mânlnțată -.întreaga desfășurare -a 
relațlflor eovfeto—vest-germnne $1
6-ar aduce. prejudicii grave cauzal 
destinderii pe continentul euro
pean. So înțelege de la Bine că dncă 
tratatul ‘ nu va Intra In vigoare,

’ • j 5 ■. ’’ i

sofia Sosirea delegației de partid 
și guvernamentale a R, D. Germane

Delegația a făcut, tn aceeași ri. o 
vizită .lui Todor Jlvkov. prlm-secr»- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al >ILP. Bul-

SOFIA 17 (Agerpres). — La invi
tația C.C. ol P.C. Bulgar si a gu
vernului R.P. Bulgaria. luni a sorit 
la "'ofla. Inttro vizita- oficială de ___ ______,________
prietenie, o delegație 'do :partid sl , paria. Cu acest prilej/Erich Honec- 
guvernamentalâ a ELD. Germane. ser, și Wflll Stoph au fost idecdrațl 
condusă de Erich Honecker, prim- 
secretar al C.C. al P.Ș.U.G.,‘.agind 
In componența rai'pe' V.’UII Stoph. 
membru al Biroului Pplltie ai C.C. 
al P.S.U.G.. președintele .Consiliului 
de Miniștri al R.D.G.. si nil! condu
cători de partid și do «tat al. R.D.
Germane. . ,

cu ordinul „Ghcorghl Dtmltrovf*.'
Tot In, cursul zilei de luni. In So

fia: au, început convorbirile oficiale 
intre o delegație do-partid sl guver
namentală ' bulgaro. condusă de To
dor Jlvkov, și delegația de partid 
Si guvernamentala n ILD. Germane, 
condusă de Fa-lch Honecker.

ILF.G., plerzlnd încrederea politică, 
lși va pierde pentru Uniunea Sovie
tică importanța ca partener serios 
Tn relațiile economice. Totuși, sln- 
tem convinși că', forța tnțetepriunll, 
care exprimă voința de pace , a po
poarelor, "Inclusiv În R.'F.G„ va avea 
un cu viat greu de spus”.

Interviu acordai ziarului 
„Pravda" de H. Ehmke, 
ministrul vest-german 

pentru problemele speciale
, MOSCOVA 17. — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite : Horst 
Enmkel ministrul vest-german pen
tru problemele spcctelc, șef al Bi
roului cancelarului federal al H.F.G., 
intr-o convorbire publicați de ziarul 
,,Pranda“ fi-a exprimat convingerea 
că tratatele semnale Ic Moscova ®i 
Varșovia vor, obține majoritatea ne
cesară in Bundestag. Cu cit se apro
pie riua votului decisiv, cu' ații mai 
clar devine că nu există o alterna
tivă politică . acceptabilă la ‘ aceste 
tratate, a spus el. Consider cd rati
ficarea va avea o însemnătate extrem 
de mare nu numai pentru relațiile 
noastre cu (drile sodaliste. ci șl pen
tru situația generală a :ILF.G. In lu
mea contemporană. „In ceea cc pri
vește relațiile noaștre WlateTalc, a 
continuat el, nu încape îndoială cd 
ratificarea tratatului le va crea o 
bază si mai trainică'. In încheiere, 
interlocutorul a relevat cd „spriji
nirea tratatelor estice și a politicii 
de slăbire a încordării este mult mal 
puternică dedt se reflectă In rapor
tul de voturi in Bundestag intre gu- 
vefn si opoziție. Nu încape îndoială, 
a conchis 'el, că majoritatea conside
rabilă a populației este fn favoarea 
tratatelor0.

PREȘEDINTELE NIXON 
j VA VIZITA POLONIA

După cum transmite agenția 
P.A.P., p-eședintole S.U.A., R. NLxon; 
a primit pe ambasadorul ILP. Po
lona in S.U.A., W. T-ampczynski, 
care l-a Inmjnat Invitația adresată 
de T:L Jablonski, președintele Con
sulului de Stat, șl P. Jaroszcwlcz. 
președintele Consiliului de Miniș
tri. da a tace o vizita In Polonia.

Casa Âjita n anunțat luni,că p-e- 
SCdintclo Nlxon va vizita Polonia 
In 31 mai ș! 1 Iunie, .după vizita In 
U.R.S1S. șl Iran.

(Agerpres)

cooperării economice europene
’■La Palatul Națiunilor din Geneva 
s-n deschis luni cea de-a 27-a se
siune a Comisie! Economice a 
O.N.U. pentru Eurorxa (C.E.E.— 
O.N.U.). Delegațiile s-au reunit In a- 
ceeașl sală de conferințe unde, cu un 
sfert do veac In urmă, a fost semnat 
actul de naștere al comlsleL Un gest 
cti semnificație ți rezonanță ce depă
șesc atmosfera obișnuită de lucru a 
cesiunilor anuale. A foii, do altfel,* 
dorința tuturor tarilor participante, 
exprimată in cadrul unei rezoluții 
adoptate anul trecut, că arest eve
niment «ă fie marcat printr-o reu
niune comemorativă.' care' să se des
fășoare într-un' climat prielnic dez
voltării - pe mal s .
departe a coope- '
rării - ■
europene 
tărlrll . roi;
misiei. Căci — 
ața cum r.:'.„ .„ 
secretarul execu- „ 
Uv, ai C.E.I-:.— 
O.N.U., . Janez Stanovnlc. în cuvln- 
tul său de deschidere — această 
reuniune jubiliară constituie pen
tru flecare participant un bun pri
lej bA constate' că sămîhta sădită 
In 1IM7 dă roade, pe care popoarele 
Europei le doresc tot mal bagațe;

Există In cercurile diplomatica do 
la Palatul Națiujrilor un consuna una
nim in a aprecia că. prin vocația «a 
de organism general european menit 
«ă faciliteze contacte și dezvoltare.) 
dialogului intre tari cu sisteme <so- 
ctale diferite In vederea extinderii 
raporturilor economico șl tehnico-stl- 
Jhiifice. comfela s-a dovedit un cadru 
adecvat sl viabil pentru întărirea con
științei comune a necesității do coo
perare. afirmarea tendințelor, poziti
ve de 'destindere In Europa, și res
pectarea normelor fundamentale ale 
relațiilor dintre state Înscrise In Car
ta O.N.U. Comisia,în ansamblu si or
ganele sale de specialitate deafăsoa- 
ră o amplă activitate de cercetare si 
analiză a ovoluțlel relațiilor economi
ce dintre diferitele state precum sl 
de ’evaluare, prospectare și previziune 
a tendințelor care nu loc în atest do
meniu. Drezenllnd concluzii si propu
neri -.menita „să promoveze, coo
perarea, internațională In zona' 
sa- do hcUvlțate. Studiul? asupra 
economiei europene. Intre anii 
1030—11)70. , elaborat de experțll 
comisiei și caro servește dreot 
document: de bază ,al reuniunii -jubi
liare constitute o reflectare a 

.acestei laborioasa activități. Dară-ar 
fi «ă desprindem una din concluziile 
de' bază ’ caro decurge din Indicatorii 
prezentați in studiul amintit aceasta

ere in vedere faptul că deși Europx 
constituie o zonă dezvoltată, ce asi
gură jumătate din producția indus
trială a . Întregii ! lumi; In cadrul 
continentului noatnil coexistă, pe de 
o parte, țări puternic Industrializate, 
cu o. veche tradiție; In producția și 
comerțul mondial, iar pe de altă par
te țări relativ recent angajate pe ca
lea dezvoltării.

Studiul elaborat do specialiștii co
misiei impune și o nllă concluzie, nu 
mul puțin Importanta : marea majo
ritate’ a, celor 30 de țări, mem
bre ale comLșiel j fac parte din 
categoria statelor mici si mll'o- 
clL Or. de acest fapt trebuie, 

eă se tină ssanaj., 
' deoarece la

perarea economi
că Internațională, 
,1a stringerea re
lațiilor de bună 

_ conviețuire Intra 
popoare trebui© 

- șfi-și aducă con
tribuția toate statele,, indiferent do 
mărimea lor.

Evoluția generală a relațiilor din
tre statele europene — așa cum re
zultă șl din datele prezentate In stu
diul amintit — demonstrează că o 
adevărată cooperare economică, ba
zată pe respectarea suveranității șl 
Independenței naționale, neamestecu
lui în treburile interne, egalității in 
drepturi șl avantajului reciproc, po
tențează eficiența eforturilor depuse 
da flecare țară pentru proprla-1 dez
voltare, contribuie In eliminarea de
calajului economic st la sporirea par
ticipării tuturor țărilor Ia circuitul 
internațional de valori materiale șl 
spirituale. Avlndu-®J In vedere a- 
censtă evoluție, In cercurile de pre
să de Ia Palatul Națiunilor se apre
ciază că actuala sesiune jubiliară va 
prilejul discuții mai oprofupdata a- 
Bup’ra sarcinilor de perspectivă ale 
comisiei In «copul întăririi șl apro
fundării funcției sale esențiale de 
cooperare, de propășire a bunelor 
relații Intre toate statele de pe con
tinentul nostru.

România — participantă activă la 
dialogul european, la formele de 
cooperare promovate de C.E.E. — 
O.NiU. — s-a alăturat ealorlalte țări 
membre ale comisiei în; dorința' de 
n-sl aduce șl In acest an o contribu
ție de substanță la extinderea con
tactelor constructive in problemele 
colaborări! economice rt:ropcno, ~- 
pj'cmfcă de bază a creării un;il cli- 
,mat<de\pace șl securitate pe conti
nentul nbstru. J

Gh. CERCELI.SCU
Geneva 17
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laț, tn mod unilateral, hotărirea de a 
Întrerupe negocierile cvadripartlto de 
la Porta, rospliigind cererile repetate 
alo Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului da 
Sud șl alo guvernului R. D. Vietnam 
ca S.U.A. aă-șl reia locul la masa 
tratativelor. -

Eete Insă un adevăr ce sa impune 
pregnant că nu pe colea blocării 
tratativelor politice și escatadlteil 
intervenției militare se,află ieșirea 
din Impas, că nici aceste acțiuni a- 
greslve nu au șl nu vor avea mai 
multe șanse de reușită declt altele 
similare din trecut. Așa cum se 
subliniază In apelul C.C. ol Parti
dului celor ce Muncesc din Viet
nam și al guvernului R. D. Vietnam, 
„politica americană de vlelnamizare 
s războiului, se îndreaptă Iremediabil 
spre eșec. Ataclnd Vietnamul de nord 
cu forțele aeriene șl navale, agreso
rii americani nu pot să se aștepte do
cil la lafringerl si mal mari*.

Opinia publică iubitoare de, pace 
condamnă cu hotărire aceste’ noi 
ac:o de război care constituie o în
călcare flagranta a suveranității FLD. 
Vietnam șl contravin oricăror norme 
de legalitate internațională, impliclnd 
totodată riscuri deosebit de' serioase 
pentru securitatea generală O' scrie 
de guvernej numeroase personalități de 
seamă .ale vieții politice din diferite 
țări ale lumi! șl-au exprimat Îngri
jorarea șl .dezaprobarea față de a- 
ceste bombardamente. Vil proteste au 
stirnlt chiar In Statele Unite știrile 
despre atacul aerian asupra Hanoiului 

rllor larg! ele poporului american ln- 
.țeleglndu-so că asemenea acte nu rint 
de natură să ducă ta realizarea aspi
rației sale de a se. puna capăt dl mai 
curlnd Intervenției șl de a se retrage 
toate forțele militare americane din . ,
Vietnam. MU de persoane s-au adu- lui dreaptă fiind de neînvins, 
nat spontan In fața Casel Albe pen-

D. ȚINU

Cu profunda îngrijorare șl di 
probare a luni cunoștința opinia

(orare șl deza
probare a luat cunoștință opinia pu
blică din întreaga lume de noile ac
țiuni '• agresive întreprinse" de S.U;A. 
împotriva Republicii Democrato 
Vietnam — respectiv bombardamen
tele masive ale aviației americane 
asupra mai multor cartiere populate 
ale capitalei și asupra orașulul-port 
Haiphong. Agențiile de presă relatea
ză că aceste bombardamente nu pro
vocat numeroase victime In rlndul 
populațieL Importante distrugeri ma
teriale. • s

După cum este cunoscut In ulti
ma vreme, ca urmare a victoriilor 
elrAlucile ale forțelor patriotico .viei-

7

vreme, cn urmare a victoriilor

nameze. a eșecului noliUcll ameri
cano de torță, a neputinței do a se 
Impune poporului vietnamez o solu
ție pe cale militară concomitent cu 
cererile viguroase ale tuturor po
poarelor. se conturaseră unele ele
mente pozitive fn direcția unei re
glementări politice. Administrația a- 
mericană" și-n asumat In mod public 
obligația do a înceta bombardamen
tele aeriene asupra R. D. Vietnam șl 
de a renunța la escaladarea agre
siunii, crelndu-re astfel condițiile 
necesare pentru începerea convorbi
rilor cvadripartlto de ta Paris. A- 
ceaala și numai aceasta eate «Însu
ra cale realista șl eficientă do na
tură să ducă Ia stinserea focarului 
da război, «fi readucă pacea tn Viet
nam ®! In întreaga Indochlnă — sin
gura cale de acțiune In ’ concordan
ță cu interesele păcii șl destinderi! 
pe plan Internațional. în aceste con
diții. noile raiduri de bombardament 
agravează In mod deosebit situația, 
fngreunlnd și mal mult soluționare» 
problemei Vietnamului șl .punfnd In 
pericol pacea niondtală Această con
cluzie se Impune cu atlt mai evident 
cu cit noile bombardamente masive 
ale aviației americane asupra capi
talei si a celui mai mare oraș portuar 
din R. D. Vietnam survin la puțin 
timp după ce Statele Unite au adoo-

J ■.; ■ ■) p ; . • / -
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șurL Senatorul Edmund Muskle, can
didat In învestitura^partidului demo
crat pentru alegerile prezidențiale, 
care a calificat noile bombardamente 
drept „o, dovadă șocantă a eșecului 
politicii vletnamlzârir*, a înaintat in 
cursul zilei de Ieri Senatului ameri
can o rezoluție cerlnd Încetarea ime
diată a tuturor activităților militare 
contra R.D. Vietnam.

Reafirmlndu-șl deplina solidaritate 
cu lupta eroică n poporului vietna
mez, opinia publică din țara noas
tră Ișl exprimă In modul cel mal 
ferm dezaprobarea față de noile ac
țiuni agresive ale S.U.A. Țara noas
tră se pronunță neabătut pentru în
cetarea bombardamentelor In Viet
nam, șl în general n războiului îm
potriva popoarelor lndochlneze. pen
tru o soluție rapidă de Încetare a 
rfizboluluL lăslhdu-sc popoarele din 
această regiune să-și soluționeze 
problemele așa cum o doresc, fără 
nld un amestec din afară. România 
socialistă susține cu fermi tete pro- 
gramtil In șapte puncta al Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Republici! Vietnamului de sud — 
program ce se bucură de sprijinul 
deplin al R.D. Vietnam — consi- 
dărindu-I ca o bază realistă șl con- 
atructlvă pentru [reglementarea po
litică a problemei vietnameze.

Poporul român consideră că, nu ca
lea escaladării militare, a politicii a- 
gresive va duce la o soluționare. Ra
țiunea. realismul Impun revenirea 
nclntlrzjată la masa tratativelor de 

__ r._  la Paris, In concordanță cu dezldern- 
și Haiphongulul — în rlndurlle eercu- ' tale Întregii omeniri .Iubitoare de 
... .—. _____ «... ——-7i. pace. Viața a arătat tn mod elocvent

că- poporul vietnamez aste hotarit 
să-ji apere cu prețul oricărui sa
crificiu dreptei Ln libertate șl Inde- 

___ . . . ..... ț _ pendență națională : el nu' poate și 
toata torțele militare americane din nu vn putea fi îngenuncheat, cauza

Guvernul Tanzaniei ®sl" 
ferm hotărlt să facă totul pentru a 
apăra integritatea teritoriului țării, 
se arată într-un comunicat dat pu
blicității la Dar Es Salaam In urma 

a spațluiui aerian tanzanlan. Cu ace-
I ne. ,, ___

că „nici o acțiune a coîonlailștllor 
portughezi nu va putea determina 
Tanzania aă renunțe la sprijinirea 
mișcărilor de eliberare din Mozam- 
blc. Angola, Gulneea-BLssau, precum 
și a popoarelor oprimate din Africa 
de Sud. Rhodesia și Namibia1". ■

0 delegați® a P.C. din
condusă de Gub Ilrill, sebre-

larul general al partidului, a goslț 
la Hanoi, la Invitația C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam. 
In cinstea delegației — Informează 
agenția V.N.A., — a . fost oferită ,o 
recepție. Eul nd cu vin iul la recepție, La 
Du an. prim-secrciar al C.C. al Parti
dului Celor ce .Muncesc .din „Viet
nam,’ a 'mțdj-umit sincer : P.C. din 
S.U.A sil poporului american pentru 
eprijlnul lor prețios acordat luptei unnv „j „m-irikski-
juste a poporului vietnamez. Guș Hali 
șl-a exprimat convingerea că-lupta 
națiunii vietnameze împotriva agre
siunii imperialismului S.U.A. va fiîh- 
cununată de succes. Infăotulndu-M 
reuni floarea celor două nării ale Viet
namului. In. condiții de Independentă 
si libertate.- . ■

La Moscova ■ ®™t !oc
dința Comisiei Inlerguvernamentala 
sovleto-cubaneze, de colaborare ■ eco
nomică șl tehnico-ștlințlflcă, anunță 
ogențla T.AS.S. PartlrinantD au dez
bătut un cerc larg de probleme refe
ritoare la colaborarea bilaterală in 
domeniul ‘ Industrie! pescuitului, za
hărului, reconstruirii, șl modernizării 
porturilor maritime cubaneze, reali
zării unor construcții hidrotehnice în 
Cuba.

Premierul R. fi. Egipt,
Aziz Sedky. a primit luni, pe secre
tarul federal pentru afacerile exter
ne al Iugoslaviei. Mirko TepavaL a-, 
flat într-o vizita oficială la Cairo. 
A avut loc un schimb de păreri" cu 
privire la evoluția relațiilor econa- 
mico bilaterale. . .

La Păniniinjon % loc, •
opta Intllntra de lucru din cadrul 
convorbirilor preliminare Intre orga
nizațiile de Cruce Roșie din R.P.D. 
Coreeană șl Coreea de Sud. In vede
rea elaborării ordinii de zl n convor
birilor propflu-ztse — anunță A.C.T.C. 
Cu 'acest prilej, a continuat schimbul 
de vederi Intee reprezentanții celor 
două organizații și s-a convenit ca 
data .următoarei întilnlri să fie Bta- 
bllltă ulterior, printr-o înțelegere te
lefonică Intre cele două părți.

j
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violării de către aviația, portugheză mlna^nwrdqnta,jzolițlci^„concreta

Lași prilej, minlilirui,afacerilor exter- prograrhal
ne, John Malecela, a făcut cunoscut rs?™VE' —------ ir, < T" —eft .nld o acțiune a colonialiștilor Kr’-ls.vy. președintele partidului.

Adunarea Haționda a 
Pnkififnrinlni Q aprobat constitu
ția provizorie a Urii propusă de gu
vernul prezidat de Zulfikar AH 
Bhutto. In, cadrul actualei sesiuni. 
Adunarea Națională urmează ®ă de
semneze. de asemenea, un comitet 
care să-pregătească, piuă In luna 
august a.c„ proiectul unei nod ■ con
stituții a Pakistanului.

Comunicatul comun dat 
publicității la ' Bagdad,’ la încheierea 
convorbirilor dintre delegația Repu
blicii Democratice .Populare a,Yeme
nului, condusă de Abdul Fattah Is
mail. secretar general al Frontului 
Național, membru al Consiliului Pre- 

fraklano evidențiază dorința celor 
două' țări de 'a-șl dezvolta relațiile 
de Colaborare In domeniile politic, e- 
conomlc, cultural) In acest sens, păr
țile șl-au exprimat satisfacția in le
gătură cu Bemnarea unul acord da 
cooperare culturală șl a unul proto
col de cooperare economică și teh
nică.

țla provizorie a tării propusă de 
vernul prezkli 
Bhutto. In, eat

însărcinat pe Ferit Melon, ministrul 
apărării, să asigure, cu aceeași echi
pă guvernamentală, funcția de pre
mier Interimar. plnă la formarea 
unui nou cabinet.

Trei militari britanici au 
fost uciși în Irlanda do 
Nord, duminică. In urma unor noi 
schimburi de focuri Intre trupele bri
tanice șl elemente Înarmate. Agenția 
Router remarcă faptul că este pentru 
prima dată, de la preluarea de către 
guvernul de La Londra a administrării 
Ulsterulul, etnd au loc tulburări drp.. 
o asemenea amploare.

C.C. al P.P.R.M. și Consi
liul de Miniștri al B.P. Moh- 
^010 0U Adoptat hoiârlrea privind 
construcțiile In agricultură, 
vede măsuri de dezvoltare 
a producției agricole și a construc
țiilor de locuințe șEsoclal-culturale La 
sate. In, prezent, aproape 30 lai iută 
din fondurile țde bază ale agriculturii 
glnt folosite pentru construcții. In 
total, In cincinalul In curs' ee prevăd 
lucrări de construcții șl' montaj la 
sate In valoare de 503 milioane de

_ , | care.pre-
dezvoltare Intensivă

J

Aștroriautfi de pe nawa «pa- 
fială „Apoîlo-lS*, Young, Duke 
Si Mattingly, au avut, in cursul 
zilei de luni o perioadă de odih
nă de opt ore, prima de la Ince- 

■ pcrea mlriunii lor selenare. 
Luni noaptea," astronaisfii urmau 
zâ efectueze fncd o „descindere0 
tn modulul lunar „Orion', pen
tru a încerca «ă dezlege taina 
deteriorării stratului de vop
sea repreientind „pielea* de 
izolare termică a modulului. 
Preclzind că accidentul nu poa
te compromite buna desfășurare 
a, miziunil, . specialiștii de Ia 
centrul de control de la Houston 
sini de părere că In următoare
le! două rile vor acea-date, su
ficiente pentru a elucida dete
riorarea stratului de vopsea.

! tugrlcL ‘ ■

Mesajul președintelui Si- 
rioi. Intr-un' mesaj adresat națiu
nii, cu prilejul Împlinirii a 28 de 
fini de la evacuarea trupelor străine 
de pe teritoriul Siriei, președintele 
statului, Hafez Assad, a adresat con
cetățenilor săi un apel la întărirea 
unității naționale, subliniind, totoda
tă, rolul „Frontului național progre
sist In mobilizarea resurselor țării*. 
„Evacuarea trupelor străine — n ară
tat președintele sirian — nu a consti
tuit ■ sfirșltul luptai împotriva colo
nialismului, Ea a marcat sfinșitul to
nei anumita forme de luptă șl începu
tul unei lupte noi contra subdezvol
tării și divizării, pentru apărarea in
dependenței naționale”.

La Zagreb s-a deschis 
Tîrgul internațional de pri
măvară. Peste 16,iM da n™» 
iugoslave șl din alte 23 de țări Iș! ex
pun produsele pe o suprafață de 
190 OM mp.

„Legea ca privire Ia pa
cea olimpica" a f<wt adop5»1* 
de Bundestagul vest-german. Ea pre
vede dreptul autorităților de a lua 
măsuri excepționale pentru menține
rea ordinii și liniștii In timpul desfă
șurării Jocurilor olimpice de, vară d« 
ta MOnchen.
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a dat pu- 
__  In care 

noua escala- 
Imperiallsmu- 

R. D. Vietnam.
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nat spontan In fața Casei;Albe pen
tru a protesta împotriva acestor mă-

r
Demisia premierului turc. 

Nlhat Erjm'a prezentat luni șefului 
atatelui tare. Cevdet Stmay. demisia 
clin funcția de prlm-mlnlstru — se 
anunță oficial tntr-un comunicat' al 
Președinției Republicii. Comunicatul 
precizează că Cevdet Sunay a accep
tat demisia acestuia șl. totodată. l-a
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