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PRIORITATE INDICATORILOR DE EriCIENTĂ 
IN MUNCA PENTRU IN 
<? După cum s-a anunțat plenara obținute șl a problemelor care stau 
&C, al P.C.R. din 18 aprilie n.c. a în fata oamenilor muncii din agrl- 
avut, cn prim punct pe ordinea 
de zL, analiza rezultatelor activității 
eronomicd-financiare rie anul 1971 ști 
a; principatelor aspecto privind în
deplinirea pianului ■ de stat, pe tri
mestrul I 1972. Este pentru prima 
dară cînd. InEr-o plenară a Comite
tului Central so face o analiză am
plă șl complexă. pe baza datelor 
bilanțului global .al-unul an do mun
că; analiză care Înfățișează tabloul 
optimist. InsufleUtoT al (lezvoltărll e- 
corwmlce a țării în primul an al 
cincinalului; bilanț care oferă con- 
aluzJI șl învățăminte prețioase pen
tru. Îmbunătățirea In continuare a 
întregii activități economice. In ve
derea îndeplinirii cu succes n pro
gramului stabilit de Congresul al 
X-lea al parllduiul. '

M' 
Ml

cultură va face obiectul unul nit ar
ticol ce urmează a fi publicat In 
ziarul nostru).

Cn o reflectare atit a dezvoltării 
producției materiale, dar mal cu sea
mă a progreselor calitative care au 
loc In economia noastră, produsul 
social șl venitul național au crescut 
intr-un ritm Înalt, mult mal ridicat 
dedt ritmul mediu anual înrcijisirai

ța șl posibilitățile economiei națio
nale, capacitatea orlndulril noastre 
(le a asigura progresai material șl 
social rapid al țării. Acesta rezulta
te sin", semnificative pentru condi
țiile tot mal bune In care sa desfă
șoară activitatea In toate domeniile, 
cn urmare a aplicării măsurilor sta
bilite de Conferința națională st1 
Congresul al X-lea al partidului nor .deficiențe ș! lipsuri care s-au 
pentru .pcrfecțlonn-ea conducerii, or
ganizării șl planificării economiei

l 
j I’o;H>nil nostru a obținut In anul 
1971. șl In primul trimestru din acest 
an, noi șl remari-abllc succese in 
creșterea eeonoiiilcă. In dezvoltarea 
bazei tehnieo-materlalc. în ridicarea 
nivelului de trai. Econotain naționa
lă a cunoscut ritmuri înalte do dez
voltare ta toate ramurile. Este edl- _ _____ _ _
flcator. In acest sens, că anul tre- țuJuj reJev6 Că. încă din 1971.'rit-
cut producția globală Industrială^^ mul de ere^n, a venitului națlo-

— nai (12.5 ta sulă) a devansat pe cel >
al produsului social (10j8 la suta) — 
aceasta fiind o sarcină fundamenta
lă pentru întreaga perioadă a actua
lului plan cincinal. Dinamica mal 
accentuată a venitului național a a- 
slgurat resurse cresclnde pentru 
dezvoltarea și perfecționarea terțelor 
tki producție, pentru mărirea avuției 
naționale șl. totodată, pol pcwlblli- 

iiH_ tați pentru ridicarea nivelului de 
+IMJ "trai ,al poputaUeL Elocvent In aceas

tă privință este .faptul că. In anul,

ale populației a crescut - cu peste

Așa cum s-n subUatat ta analiza 
făcută de plenarii, rezultatele ob^i- 
niita în anul 1971. cit și Sa trimes-, 
trai I a.c. demonstrează tn mod con- . 
cludent realismul obiectivelor planu
lui cincinal, certitudinea că ele sini 
șl vor fi in continuare îndeplinite cu 
succes do poporul nostru, atestă for-

în toate unitățile economice—eforturi 
stăruitoare, preocupare multilaterală 

pentru înfăptuirea măsurilor stabilite de 
PLENARĂ CX. ĂL P.C.R. DIN 18 APRILIE 1972

cut , producția globală Industrială a 
crescut cu 11,3 la sută" țață ddlSȚO, 
depăși ndu-se cu 7,3. miliarde lei pre
vederile planului, tar In primul tri
mestru' din acest an. comparativ cu’a- 
ceeașl perioadă a anului trecut, rit
mul de creștere a fost de 13.3 la sulă. 
A continuat procesul da modernizare 
a structurii, producției Industriale, 
dezvoltarea prioritară a ramurilor 
hotăriioare neutru progresul Întregii 
economii. Potențialul'" economic al 
țării a-a îmbogățit prin Intra
rea ' în funcțiune a aproape 
nol„ capacități Industriale ’ sl a-î o__
krozootehnlce principale. Au- fost 1971. volumul veniturilor, totale reale
mal bine , valorificate resursele a|e populați-1 - -■
materiale, financiare șl db muncă, ., , 
s-au redus cheltuielile de producție.. lfr ®nta- 
au sporit berieflclile si rentabilitatea 
In industrie, In alte ramuri, a cre«- 
c.it eficiența activității economice.

Succese Importante s-au obținui a- 
nul trecut si in agricultură. Produc- , 
țla Globală agricolă a 'crescut cu 18 
la sută fată de anul 1070. s-n accen
tuat caracterul • Intensiv ol acestei 
ramuri. (Dar. relevarea rezultatelor

Două ©biedrae de maximă 
importanță și urgență 

pentru lucrătorii ogoarelor:
© încheierea insAmințării porumbului

1N NORDUL TĂRII

@ EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚI

NERE A CULTURILOR

Unltățlle agricole de stat șl coope
ratiste din numeroase ludete au a- 
nunlat Încheierea insămlnlări! po
rumbului Constituie o reallzoire re
marcabilă " faDlul că plnă In această 
dată n fost Insâmlntată o suprafață- 
totală de 2 193 COT hectare; ceea ce, 
reprezintă 92 In sulă din suprafețele; 
prevăzute a se cultiva In întreprinde
rile agricole de «tal șl 63 la sută In 
cooperativele ngncoîe de produc
ție.

Făcînd bltanțul reallzăritor de ptnăi 
acum In ce privește executarea In-, 
gămlnțărllor de primăvară, trebuie 
evidențiate Si unele probleme care se 
Impun a fi rezolvate in continuare 
șl care ou constituit obiectul unor 
analize efectuate de Ministerul. A- 
grlculturli. Industriei Alimentare sl 
Apelor. Desigur. In primul rind; tre
buie să continue ' semănatul porum-

- balul plnfila realizarea Întregii su
prafețe prevăzute a ac cultiva tn 
flecare unitate agricolă In parte. In 
flecare comună si In flecare județ 
Problema este de actualitate mal alea 
In județele din nordul țării, unde tn- 
sămînțărLle. datorită temperaturilor 
scăzute, au început mal tlrzlu. Ast
fel. semănatul porumbului trebuie 
intensificat îndeosebi In cooperati
vele agricole din îudctele Suceava. 
Neamț, Sălaj. Cluj,'Maramureș.

Este adevărat,că, In ultimele zile, 
,In zonele respective a plouat, ceea 
ce a împiedicat desfășurarea nor
mală o lucrărilor. Organele agricole 
șl apeclallștil din unități au datoria 
de.a urmări cn. îndată ce se poate 

'lusta- lu clmp, să se treacă cu toate
- forțele la semănatul porumbului.

ce a împiedicat desfășurarea nor- 
, rnalfi a lucrărilor. Organele agricole 
El specialiștii din unități au datoria 
de.a urmări ca. îndată ce se poate 
lucra In ctmp, să se treaefi cu toate 

•forțele la semănatul porumbului, 
■ dștfel'ca si In zonele amintite acens- 
'■ tai' lucrare să se încheie In limitele 
timpului optim. Suprafețele prevă
zute a se înritatinta cu porumb tre
buie realizate pinii la ultimul hectar.

.. i ' ' , s " :
Spunem aceasta deoarece chiar si In 
unele iudeta din iumătaten de sud 
a țării există anumita suprafețe caro 
n-au fost insămlntate încă.

Nu numai la porumb, d 81 la cele
lalte culturi trebuie să se realizeze 
Integral suprafețele prevăzute a ®e 
cultiva. Or. acum, dud ne aflăm In 
ultima decadă a lunii aprilie, unelo 
judele nu șl-au realizat suprafețele 
prevăzute n fi insămlntate cu floarca- 
fioarelul. In această ritualic alnt 
cooperativele agricole din județele 
Olt, Timiș, Dolj. Sini sl alte culturi 
— fasole, ricin, sola, tutun — de care 
are absolută nevoie economia tării 
si care trebuie însămintpa toate 
suprafețele stabilite.

In condițiile acestei primăveri 
timpurii și mal călduroase se poa
te afirma că nu s-au încheiat bine 
Insămlnțările ?! este necesar să se 
treacă cu toate forțele la execu
tarea lucrărilor de Întreținere a cul
turilor. însă tocmai condițiile deose
bite din această primăvară. Impun ca 
specialiștii, toll oamenii muncii din 
agricultură să acorde cca mal mare 
atenție executării prasilelor. Buruie
nile consumă ntlt substanțele nutri
tive. cit ®l umiditatea din sol. Or. 
acest lucru trebuie Împiedicat wrfn 
executarea la timp a lucrărilor de 
Întreținere.

Prin executarea la timp a semăna
tului — lucrare care trebuie să con
tinue pînâ la realizarea planului Ia 
fiecare cultură In parte — a fost pusă 
temelia recoltei din acest atu Prin 
executarea lucrărilor do întreținere 
la timp si de cea mai bună calitate, 
se va asigura un nivel ridicat al 
producțiilor la hectar. Spre acest 
obiectiv trebuie Îndreptate acum 
eforturile oamenilor muncii din agri
cultură.

naționale, a întregii vioțî sortate, 
pentru ndlnclrea democrației (socia
liste.-pentru participarea tot mol ac
tivă a maselor de muncitori, țărani, 
Intelectuali la conducerea' unităților 
economice șl Instituțiilor, a întregii 
Uri. ■- . . . .. ■

Entuziasta întrecere desfășurată în
tre organizațiile județene de partid, 
consiliile populare, unitățile de cerce
tare științifică, de protectori, precum 
șl Intre întreprinderile din jndusirie. 
agricultură, .construcțli-montaj, trans
porturi șl drcuJațla. mărfurilor a 
avut 'un rol important In'realizarea 
șl depășirea ptanuiul pe anul 1971, ,tn 
această:întrecere, in carga fost anga
jat întregul nostru; posw, s-au evi- 
denjlateo-«ierte de; județe, lntrepfln--. 
deri, inslllute do cercetări șl proțec-, 
țări care — după cum, K-a relatat în 
presa de teri — au fost decorata In 
cadrul solemnității ce-a avut îoc, in 
prezența conducerii de pârti-d șl da 
etal, a deputațrior Marii Adunări Na
ționale. a numeroși invitați din în
treaga țară.

Dînd o apreciere pozlUvă activită
ții creatoare, pline do abnegație, des
fășurata de clasa noastră muncitoa
re. de țărănime ;sl Intelectualitate 
pentru îndeplinirea șl depășirea pla
nului de stat pe anfll 1071 șl trimes
trul I ol anului curent,; plenara a 
stăruit cu exigență — pomln-d de la 
analiza b'.lnrițti'.-.ii — asupra u- 

manifestat in domeniul economic, n- 
supra unor probleme (•senHale ale 
activității In industrie, .agricultură, 
construcții și In alto ramuri, de re
zolvarea cărora depinde realizarea eu 
sticcex a planului pe acest an si In 
unii următori al cincinalului, ridi
carea generală, în continuare, a oH- 
clfentei In economia noastră.

Plenara a pus ta centrul preocu
părilor cadrelor din economie, ale 
tuturor oamenilor muncii — ca o- 
bleclive de prim ordin — utilizarea 
rațională șl Intensivă a fondurilor 
materiale șl băneșU, reducerea cos
turilor de producție, întărirea disci
plinei financiare și sporirea acumu
lărilor bănești alo stalului, imbună- 
tățlrea Indicatorilor de eficiență ta 
toate domeniile.- Orientarea stftruî- 
lonre de către partid 'spre realizarea 
acestor obiective are o deosebită Im
portanță, intrucît- — a«a cum «-a 
subliniat In- Raportul prezentat do 
tovcrfis'Jl ■ Nicolae, Ceaușescu la 
Congresul .el X-lea-al P.C.R, E- 
FORTUI. PENTRU SPORIREA EFI
CIENTEI PRODUCȚIEI 5L1TERIA- 
LE. PENTRU RIDICAREA .CALITA
TIVA A ÎNTRECn ACTIVTTATI E- 
CONOMICE REPREZINTĂ O PRO
BLEMA i undamentai.a A con
strucției SOCIALISTE TN ETAPA 
ACTUALA. A ACCEI.ERARH PRO
GRESULUI ECONOMIC ȘI SOCIAL 
AL ȚARIL

" rin lumina orientărilor stabilite de 
C-onferlhta"'Națională a partidului:din - 

-4UST- și". dar-.Gqagrc-sîE * jiL.JX-lea , al 
P-Orita recenta plenarii a Comitetului 
Central a subliniat țiică o dnlfi că mi-’ 
nlsicrete. centralele, si întreprinderile

1
(Continuare în pag. a Il-a)

.Mlrcea ÂNGELESCU 
Petre NEDELCIJ
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Calendarul ne aduce sub oelil o dată .Istorică : zece ani___ ___ _ ___________ ____ ______ ________________ relațiilor do producție socialiste, al modernizării a gri cul
ele U Încheierea cooperativizării agriculturii românești. , tarii, al ridicării bunăstării țărănimii șl,* .Întregului po- 
Ict’mrlm m-i e» Snvni3 nrirnaS 7I8n irtaiafn mnnnmpnlf» rin POT.

Deschfcdnd astăzi această rubrică aniversară, o facem cu

„ . . “ini parcurs, la înfăptuirea nițel'aspirații l
Cooperativizarea, una din operele fundamentale'Tnlțlate țărănimii noastre, constituie, prin ea însăți,

9 £nFÂrai9în rira wfrln 1 ^AmrinIeri llnm^ri frrnnniil^- în fax-riSn ir» â mnlini’vnr&r. inlnm»- nnn*«rJllne cu

Istoria nu se Învață numai din tratate șl monumente de 
piatră, cn, este evocată de insășl generația care □ făurește, 
părtașă la procesele și evenimentele revoluționare alo epo
cii1 de edificare socialistă.

șl Înfăptuite de Partidul Comunist Romăh, Începută in 
primăvara anului 1919 șl desăylrșită in primăvara anului 
1982, a marcat victoria definitivă a socialismului la orașe 
și sate, a ehczășuil Intrarea satului românesc pe făgașul

Ca astăzi, țara se auro- te, noul anotimp răzbea 
pla de 1 Mal. tenace cu aproape o lună

Jîă aflam in noaptea n- înaintea echinocțiului. O
ceea, cu zece ani în urmă, altă primăvara Insă, apăra

>'■‘.‘■•4 1, !{e., urca din , rădăcinile â- 
dinci ale vieții, germlnlnd 
in existența și In conștiin
ța a milioane de oameuL 
Pulsul ei se făcea almtit el 

Th, cursul operației din a- 
cea noapte. 1 in; atmosfera 

’febrilă n. tipografiei, deo- 
bleel indiferență fală do a- 
noilmpuri. Se dădeau ultl-

por. î -,

sentimental „sărbătoririi prin munci" : raportarea la dra
mul parcurs. Ia Înfăptuirea uper aspirații fundamentale a 
______ ________ _____ ... __ _ . un iiidemn pu
ternic la mobilizarea tuturor energiilor salului ronilneso 
pentru Înălțarea sa pe noi trepte de progres și civiliza . 
— așa cum se configurează tn programul partidului adop
tat la Congresul al X-lea.

în regiunea. In raionul 
respectiv do unde se aștep- ’ 
tau știrile, ta capătul, unul 
alt fir de, telefon, erau aș
teptate.-de asemenea, veș
tile Împrospătate de la oră 
Ia oră. Cererea lntlrzlală. 
de ultimă clipă, a unui ba
dea Ion venea să Împli
nească, la scara comunei, 
n raionului și a regiunii 
în’.regi, munca tenace șl 
înțeleaptă de lămurire 
argumentată a noilor ra-

rres și civiliza . 
partidului adop-

exemplul nostru î“. Dincolo 
de aceste tăblii, menite sâ 
corecteze, dintr-o intuiție 
de bun agitator, prezenta 

'strict administrativă a in
dicatoarelor de localități, 
se afla totul. Noul pelsal. 
Noul destin. O nouă fami
lie. Țărani care începuseră 
să-șL înțeleagă altfel rostu
rile. convinși da avantajele 
muncii tn comun., explicate 
limpede șl cu răbdare oină 
la Jnsușlrea lor conșțien- 

lureriii lui Mihail Sado- 
con- veanu, el nu mai aveau 

de străbătut. .'.drumul spi
nas al înțelegerii". ÎI stră
bătuseră.

Iar acum 11 terminau de 
străbătut, lntr-un avînt is-

Inlrenga țărănime. (Ceea 
ce aștern aici pe hîrlle 
are, nu știu cum. aerai 
unei „evocări", deși e fnr.T 
atlt de . vie ,ln conștiința 
noastră memorabila primă
vară a Iul. "82).

_____ _ -T 
flc rămas, liber in rama de Corectorii au. început. «& 
....â..'. â paginii ‘ lntlL facă sul gpaltele 'numfiru- 

;. ;ml-am.,nmJntlț .de ^jnlste... lui. lor pas3 na tonii
zile mol de pe la începu? cumpănit, parefl".de, ritmul 
turi. Călătoream o dată întrerupt al operației, s-a 
prin părțile,de apus ale septocll dc-o țigară. Secre
tarii. prin clmpla tăiata de tarul de redacție puse la- 
parigllco șoselei Aro'd-Ora- rări mina .ne telefon, si. o 
don. Din clnd" in cin ti. cu sună pe stenografa do ser- 
ochlul distrat al ■ omului vțclu"

gistram. 
tocantăți

o margine de, dranî,. Tre- ,de știi, că n-avem vrane,
ceern prin vechi gșenări, Snune-I cA închidem ziarul
ardelenești. cu' trainice și țâră dumnealui I 
case de piatră, ascuțite șl ........ ---?>■ -- -•
revere,, nlțnlațe Eo,podăr, reu'Ucft fala.. Zice că.

, . .... r'yjpa în clipă™ M;".*'
Martor al. convorbirii, 

paginatorul, care ajunsese 
Io chiștoc. ®e interesă :

săniei maicaioarc. mai _®e
exact spus, deasupra â. fu- tine 57*?, ra., ,ea ț " 

fixată o nlncft de me- “ Slatina. _ Al șl pentru 
mine o țigară 7. i

— Păi nu fumai™ 1 
— Fumez ! ;
Vasăzlcă, ml-nm sous. 

Intră și Slatina In prlmă- 
varfi. Ml-nm aprins sl eu 
o țigară, lingă cel doL nă
pădit de astă dată de" niște 
foarte proaspete amintiri. 
Citi ar din locurile care ur
mau acum să acopere ana- 
Uul gol rămas la ..ânH'.a'1,,

.(■Străbateam sate arge- 
șene in decorul Iui octpm-

Vlctor VANTU

In paginație. Din «sla ală
turată, răibătea o răpăială 
doț ploaie tomnatică pe a- 
coperișuri. do tablă — su
netul monoton al linotipu
rilor. De-acolo. soseau. din, 
rind In cl nd. rindurilo do 
pliirnb, strălucitoare ți fier- ■ 
binți. depuse cu repeziciu
ne, In boxa unde-se inche- __ ___ ___ ___ ______ ... - ----- — ___ „
iau paginile ,jSclnteii“ de mele corecturi, „albele" le- porturi dintre țăran șl pi- ta. Spre deosebire de mâ-
a doua zi. Jur-hnprejurul sprispc riirais.. 5cr mihvii iinM nniiu.- i„?«au i„i uthoti
meselos- fităteău aplecați neobișnuita primăvară fă- °e clare, a liberului_ „b__ ______ _  _ .„a» dmtAminf rlr*

ne 
|C' .

a doua zL Jur-hnprejurul

paginatori, secretari de re
dacție. corectori cu frunțile
ușor transpirate In apropie- >
i'.1 Z . . „ , ,,—.— tf —
Părea că alcătuiesc, grupul i .ceasul electric de pe ne- - m..» • - -- ------- .---------------------- ------ —-------- -------------- - S3USC .jjoitalștit 1919 încoace. Prin ziarul toric. raioane șl regiuni. 

i( 0» nUnrtU-, de a doua zl dimineață.

rea tuburilor fluorescente:

medical, concentrat ?l grav. . 
din jurul unei, meserie o- 
pefnțle. :Se opera intr-ade
văr : inclieierea paginilor. 
Noduri de cravată desfăcu
te., aulete ■ umezite, mined 
suflecate ; cuvinte scurte... 
iuți, o anume precipitare a 
gesturilor arătau că. In veș
nica întrecere .cu timpul, 
munca din acea noapte sa 

"apropia de sfirșR. Obișnuita 
zăpușeală do tipografie, un- 
siiroasă. avînd In ea ceva 
tropical, era cn totdeauna 
Indiferentă făta de anotimp.

Afară se săvtrșea drama
tic trecerea spre prlmăvn- 
'ră. Cutreorau vlnturi ză- 
natece.' tăioase : dincolo, 
de spulberltmrlle vlâgul-

șeau aproape curate, dar mint, potrivii, liniei^ polltl-

cea cn ziarul să nu poată sîmțămlnt, dată de partid;
fl încheiat. Rămlnea In pa- muncă desfășurată de or- 
ginu intîla un loc gol. ganlzaținc" de partid, de

Șeful > paginator privi alltea.mil de activiști, 
ceasul electric de ce oe- muncitori, cooperatori, din

'ș-rete .șlriT'.'-t^—_ __
’Isecretarului âe redacție’:", - - - -----

— Ia vez! ce s-q mal mllloaiic de cititori aveau 
.aude! .. ' ’’

Secretarul puse mina ■ ne chlbralltt, a Jta badeâ_ fon. 
telefon. Din " reducție I "ge

. comunică,’: , •
— Nu InchldetL. Mal aș

teptăm știri.;
Așa ern .;țn_, ultimele

•'•jp’,1 : se așteptau, nina In metal 
ultima clipă. ,racele-știri. 
Da undeva, din - clac stle ce 
Colt de tară.. Coreapp'ndeh- 
tli de acolo, chemați ade
sea lu telefon de către re
dacție. dădeau acelări, răs
puns, care alungea oină ia 
paginator,: , -

— Nu închideți;- Mni aș- 
» tentăm' știri. ; ■

vezi,.ce ,sa i>«. ------ ,-ț-,— ---------- ----------
șfi afle de hotăriren bine 
'ilbzyltă a iul badea lom 

— Nu Închideți Mal *as- 
teptam știri.

Privind spațiul tlbogra-

= tropi

? a.

•:8,'
' ’1

scriitorilor, eveniment Important pentru" viata noastră 
culturală, menit eâ sintetizeze experiența artistică va
loroasă, să sporească, rolul literaturii în viața splri- ji_;_ 1 jr. '• _ —j o —.(( ti fl —. — ™ K ' vn ă 8 r

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Prețedintale Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
Vă rog să primiți, domnule președinte, sincerele mele mulțumiri pen

tru felicitările șl bunele urări pe care ați avut nmabUItatea să ml le 
j transmiteți cu ocazia aniversării mele.

Copenhaga
Regina MARGRETHE

B

■ la mei cheamă-1, pe 
_ _ _ corespondentul de Ta Argeș
=. tăbliile, gal- șl vezi cc face el o cotoi 
m aflate la clțe Să nu umble la floricele

Cunoscută 51 apreciată pentru 
produsele sale — allt in tară, cit 
șl 'pesta hotare — Uzlnn de pompe 
din București, caro fabrică In 

s prezent peste MO tipuri de irotn- 
p-o industriale, ta circa 3 000 de 
variante. i>i diversifică si anul 
acesta producția. Aici șe află In 
cura de omologare 15 .pompe, de 
diferite capacități, destinate sec
toarelor Lnduslrtale. alte 14 nro- 

, totlpuri urmlnd să fle_ pregătita 
pentru aceasta fază pista la șfîr- 

. silul aniilul. Tot în 1972. sie 
baza proiectelor elaborate de 
Gpecfaltatii uzLneL vor fl intro
duse In fabricație no! Unurl de 
pompe de mare capacitate, des- 

. tlnate lucrărilor de lriflai'11 In 
agricultură. O noutate în pro
ducția uzinei o va consiliu! 
realizarea. Inlr-o perspectivă 
apropiata, a pompelor destina? 
te construcțiilor navale. în 
acest tin. se prevede cn aproa
pe o zecime din producția uzi
nei să o formeze produsele noi 
sau modernizate.

deprins cu drumurile. înre- " ■ 
gistram Indicatoarele de 
tocaiiiăți - 
bene de lemn aflate ta ațe 
î .. __ L ” t .
ceam prin vechi așezări

case de piatră, ascuțite ?! 
—• y- ’ - ’ ' .'Ț-,,
rește de-a lungul roselSl 
Deodată, ta Intrarea pe te
ritoriul" regiunii Crlsana.* 
ochlul ml-a ■ fost atras de 
ceya,surprinzător., în locul,, 
tablei Indicatoare. ’ mol

Snunc-I că Închidem ziarul

— Acu' am vorbit cu el.
^dîn
T.>'

seise fixată o placă de me
tal. pe care o mină nu 
prea dibace înscrisese : 
„Comuna Zorind In între
gime cooperativlzată". Pină 
mi-am revenit din eurțirl- 
ză, marina zburase mai de
parte. dar nu ntlt de de
parte cn să nu pot citi, ri 
pe partea cealaltă, aceeași 
iăconlcă veste despre eve
nimentul broaspăt ivit in 
Istoria acele! așezări ome
nești. Cohiunu următoare. 
Avram Iancu. anunța ri ea. 

■cu mllloace asemănătoare, 
izbinda. Sl mai departe : 

TtComunaâ: Clumeghiu !h 
întregime coonerntlvizatft. „ . ... .
Târnnl muncitori, urmați (Continuare io pag. a II -ai
î "t, t!,‘ •' P " Ci,

Lw ‘

IN VIAȚA SOCIETĂȚII NOASTRE SE AFLĂ 
MARILE TEME ALE LITERATURII

Cu diva timp în urmă. în presa literară au fost pu- temlc ecou. în mod firesc șl necesar. In teze se insistă
bllcate Tezele In inlîmpfnarea Conferinței naționale a asupra datoriei literaturii de a fl sirius legată de aspl-
scriltariior, eveniment important pentru" viata noastră rațiile poporului, de a .se .adresa șl a .comunica. Intens^ 

■ - cu acesta. Menită ®ă dăinuiască paste vreme, opera au-
_______ , ______________ ________ . ___ ___ tenllcâ lșl va afla consacrarea in conștiința contempo- 
tuală a țârii, să determine o Integrare șl mai activă a rană, prin confruntarea cu oamenii timpului caro nu 
oamenilor de artă tn efortul general pentru traducerea ' jnsplrat-o. Iată de* ce considerăm toarte utilă par Ud- 

■ în viață" a vastului program educativ, adoptat de plo- părea la dezbaterea tezelor a unor cercuri largi de clll-
nara fic. al P-C-R. din 3—5 noiembrie 1971. t...., ..... -—. ,

■Propurdndu-șl să analizeze activitatea literară din pe- "tale acestei dezbateri, dînd "expresie' opinie! publice, 
rioada care a trecut, să stabilească principalele linii —i„ 
de dezvoltare a literaturii In anii vii
tori. Conferința națională a scriitori
lor, ale cărei lucrări se vor desfășura 
In cursul lunii mal. are loc lntr-un 
moment când, animați de clon crea
tor, oamenii muncii de- la orașe ri 
sate <lșl! dedică energiile, capacitatea ;
de muncă transpunerii in viață a o- 
blectlvetor elaborata de Congresul al 
X-lea al partidului, înfăptuirii pro
gramului de perfecționare a mundl 
poitllcortdeologlce șl cultural-educa
tive, de formare n omului societății noastre socialiste.

în acest proces complex, de înaltă răspundere, un 
rol deosebit — așa cum s-a arătat în documente do 
partid, in cuvintărlle secretarului general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ccaușescu. — revine Utera- ' 
luril șl ariei, al căror țel suprem a foet dlntotdeauna 
alujlrea omului, a afirmării sale multilaterale.

Analiza științifică, profundă, a stadiului dezvoltării 
literaturi: române contemporane, efortul de conso
lidare a unei orientări constructive a literaturii noas
tre Izvorite din concepția materiallst-dlalectlcă. dîn 
ideologia șl politica profund Patriotică a‘partidului co
muniștilor, tac din-tezele supuse dezbaterii publice uri 
document de deosebită Însemnătate.

îndemnul adresat scriitorilor de a se Inspira din rea
litățile corțtamporarie. din viata constructorilor socialis
mului. de n-și racorda operele lor ta.spiritul militant, 
angajat al epocii, găsește, fără îndoială, un larg șl pu-

de dezvoltare a literaturii In anii vU-

irogram educativ adoptat de plo- părea la dezbaterea tezelor a unor cercuri largi de cîll- 
„•.2 i,™,, lori, din toate categoriile sociala.'1 Coâscmnlnd vozulta-;'

presa noastră vino In sprijinul scriitorilor. Inlesnindu-lo 
posibilitatea de a cunoaște părerea ri- t 
tltorilor, a celor cărora le-este deall- 
nat rodul muncii artistice — munci
tori, țărani." IntelectualT de cele mai 
diferita profesii. Această veritabilă 
consfătuire de lucru a scriitorilor cu 
cititorii, facilitată ,de dezbaterea In 
presă a tezelor pentru viitoarea con
ferință,, constituie.încă o dovadă eloc
venta, a, faptului efi iri România socia
lista acțiunile de natură să Intereseze 
masele de oameni al muncii. — fio 

ele acțiuni sociale, politice, economice, fie spirituale — 
dnt întotdeauna supuse consultării șl confrunțărU pu
blice celei mai largi.

Este; de altfel, imperioa necesar ca față de destinele 
■ literaturii noastre actuale, față de rolul acordat aces

teia In edificarea conștiinței sociale, eă-șl manifeste In
teresul cel cărora le tf.nt destinate bunurile spirituale, 
oamenii muncii de la orașe șl sate. Dezbateri vii. con
structive, sondarea opiniei cititorilor, participarea la 
clarificarea unor hotărîrl de importanță fundamentală 
.pentru progresul vieții literare, pentru sporirea apor
tului literaturii la ranoașterea de sine n poponilu! 
nostru — tată dezideratele de la care pornim, Inaugu-' 
rind rubrica de față, destinată Inllmplnărll Conferinței 
naționale a scriitorilor.

ÎN PAGINA A 1V-A s
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in R. P. D
dimineața a plecat In Re-

eraamenlală: militară -

Slmbfilă
publica Populară Democrata Coreoa-

’ f nă /dolegațtai'guveraamentală: militară j 
rontahă; condusă de'"tovarășul Emil 
Bodnaraș. membru ol Comitetului 
Executiv,1 ol Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vlcep-eședlr.'e al Con- 

! fsllîulul de Stat, care va participa la 
festivitățile prilejuite de cea de-a 
40-a aniversarea creării Armatei

- S Revoluționare Populare Co-reene. ; .
Dîn delegație fnc parte, general-co

lonel Ion Coman, adjunct al mlnls- 
trulul forțelor" armate, secretar al 
Consiliului, Politic Superior, șl gane- 
ral-mnfor Paul Cheler.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a foist alintata de tovarășii 
Iile Verdeț. membru al Comitetului

Executlv, al Pr<
C.C. al P.C.R., prim-vlcepreședlnte 
al Consiliului de Miniștri, general de 
armata Ion Ionlță, membru .supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul forțelor armate, ge
neral ■ locotenent Ion Din că, secretar 
al C.C. al P.C.IL, Teodor Marinescu, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Va
cile Gllga, adjunct al ministrului 
afacerilor șxterne, generali șl alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Kang Iflng Săp, 
ambasadorul R.P.D. Coreene, V. I. 
Drozdenko, ambasadorul (T.R.S.S., 
Clan ftal-fun, ambasadorul R.P. Chi
neze la București, șl membri ai a- 
ces'.or ambasade.

(Agerpres)
ist „JUVs.'kiÎTa'-.WS&O»!UiM^J     ■'

l

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar General al Partidului Comunist Român

Dragi tovarăși,
Vă exprim sincerele mele mulțumiri pentru telegrama de felicitare

cc ml-nțl adresat-o cu ocazia celei de-a-80-a aniversări.» zilei mele de 
naștere.

îmi exprim speranța că relațiile frățești șl solidaritatea dintre am
bele noastre'partide sc vor dezvolta «i Întări pe mal departe.

Cu salutări comuniste de 
solidaritate

SANZO NOSAKA
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Japonia

alltea.mil
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Noutăți

duminică 23 aprilie 1972

La data de 21 aprilie 1972 In Ju
dețul Ilfov a fost realizat planul in
dustrial la principalii Indicatori pe 
primele patru luni ale anului 1972. 
Se prelimina ca plnă la finele lunii
aprilie planul producției globale să 
sa realizeze in proporție de 107,3 la 
sută. Iar în producțla-marfâ !n pro
porție do 110,2 la sută. Este de re- 
marcat că producția realizată peste 
plan a fost obținută in cea mal 
mare parte pe scama creșteri! pro
ductivității muncii, ritmul de creș
tere a producției față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut 
fiind do 20 la sută.

Aceste depășiri se concretizează 
In realizarea, plnă la 1 Mal, peste 
prevederile planului, a unor Impor
tante cantități de produse, dintre 
care : 780 mil mc gaze de sondă,
2 700 mc prefabricate din balon ar
mat mobilă In valoare de peste
3 000 mil let 22 mii mp țesături tip 
bumbac, 3 800 mp covoare manuale, 
40 tone pește. 120 tone conserve de 
carne etc.

Planul de livrări la export pe to
tal județ a fost realizat șl depășit 
plnă la 20 aprilie, dlndu-se pesie 
plan Însemnate cantități de pro
duse. Volumul mărfurilor livrate la 
fondul piețe! a atins nivelul planu
lui pe 4 luni la data de 18 aprilie, 
ceea ce Înseamnă că plnă la sfirșl- 
tul acestei Tuni se Vor da rețelei 
comerciale mărfuri In valoare de a- 
proxlmotlv 40 milioane lei pește 
prevederile planului.

PLOIEȘTI (Corespondentul „Sdn- 
tell”, C. Căpraru). — Colectivele 
rafinăriilor din cadrul Centralei pe
trolului Ploiești, aflate "întf-b entu
ziastă Întrecere Iri cinstea zilei de 
1 Mal, au obținut noi succese tn 
muncă. Plnă acum s-au realizat 
peste sarcinile de plan planificate 
aproape 3 400 tone benzine și petro- 
lurl diferite. 100 tone uleiuri mi
nerale. peste 41 CM tone păcură. O 
mare parte din acest® cantități da 
produse nu fost livrate la export

Rafinorii din centrala ploieșteană 
șl-au concentrat eforturile și In di
recția obținerii de economii cit mal 
mari Ia consumurile tehnologico; 
Ca urmare, s-au înregistrat econo
mii de 1 (IOT tona produse, precum

I’.-'

și peste 7 MO tone combustibil con
vențional. aproape IM tone diferite 
produse chimice, 18 tone sodă caus
tică, circa 11(N> tone add sulfuric — 
concretizate. In final, Tn 7 milioane 
iei economii la prețul de ‘cosi pla
nificat, precum șl 4 milioane bene
ficii peste plan (In primul trimes
tru al acestui an).

După cum no Informează directo
rul general al centralei petrolului, 
dr. Ing. Nlcolae Mărculcscu. un e- 
fort. deosebit a-a depus ei pentru 
asimilarea unor noi tipuri de lubri- 
fiantl — pe care II importam. Ast
fel în numai trai luni șl jumătate 
din anul curent s-au Introdus in 
fabricație uleiurile pentru transmi
sii automate, uleiurile hidraulice 
pentru presiuni mari, cele pentru 
comprcsoarc cu 'prescrip țiu nl «pe
dale și Încă alta cinci sortimente. 
Printr-o activitate deosebită — de 
concepție și do fabricație — s-au 
remarcat rafinăriile Teîeajen șl 
Ploiești.

DEVA (Corespondentul „Sdntell”, 
Sabin Ionesco). — în preajma săr
bătorii internaționale a muncii, ziua 
de 1 Mal. se face simțită In rindul 
minerilor din Munții Poiana.Ruscâi 
prlntr-un plus de vitalitate, In În
treaga activitate pentru aprovizio
narea ritmică cu materie primă a 
mărilor furnale de la Hunedoara. 
De la începutul anului și plită In i 
prezent, colectivele de la Intreprin- i 
derea minieră'Hunedoara au extras, ! 
In plus față de prevederile planu
lui, aproape 27 too tone minereu 
brut. Iar din totalul minereului li
vrat suplimentar alderurglștilor hu- 
nedorea! în această perioadă, paste 
86 la sulă reprezintă minereu con
centrat la Uzina de preparate din 
Telluc. O dată cu sporirea volumului 
extracției de minereu, mineri! nu 
acționat cu succes șl asupra cali
tății acestuia.

Totodată, realîzlnd un spor de 412 
lei pe salariat față de nivelul pre
văzut al productivități! muncii, mi
nerii de la Telluc șl Ghelar au reu
șit să realizeze M Ia sulă la pro
ducția marfă vlndută și Încasată. 70 
la sută din sporul productivității 
muncii șl 81 la sută din creșterea de 
conținut de fler In minereu marfă 
— prevăzute In’ angajamentul luat 
In întrecerea socialistă pe acest an.

prevederile planului, utilaje șl pie
se do schimb în valoare de 2 8®3 OW 
leL

TÎRGOVIȘTE (Corespondentul 
„Sdntell”, C. Sod). -ț Apropierea 
zilei de 1 Mal a creat In rindul tutu
ror colectivelor din Întreprinderile 
industriale ale județului Dîmbovița 
o puternică emulație, O serie de 
Întreprinderi industriale — Unitatea 
de exploatarea lemnului Tlrgovlște, 
Baza de ateliere șl transporturi VI- 
forita ș.a. — au raportat îndeplini
rea planului ta producția globală 
Industrială pe 4 luni. Pini ta sfir- 
Eltul acestei luni, lucrătorii de ta 
1JE.L. Tlrgovlște vor realiza o pro
ducție suplimentară de 2,8 milioane 
leL în avans față de plan se află 
șl muncitorii de ta Fabrica de ci
ment din Fleni. texliUștll din Pu
cioasa, lucrători! de ta schelele pe
troliere din Tirgovlște.' Morenl șl 
Găești, ca șl din majoritatea unită
ților Industriale ala județului Dim- 
bovlta-

FOCȘANI (Corespondentul „Sdn- 
ttll”, Ion Nlslor). — Oamenii muncii 
din unitățile industriale ale jude
țului Vrancea înfăptuiesc exemplar 
măsurile adoptate pentru mal buna 
utilizare a fondului de timp, creș
terea gradului de folosire a capaci
tăților de producție, extinderea 
schimburilor de lucru, optimizarea 
aprovizionării tehnlco-malerlale — 
In toate domeniile activității econo
mice. Ca urmare, colectivele de 
muncitori. Ingineri ?l tehnicieni din 
cadrul fabricii de mobilă a C.E.I.L. 
Focșani, Întreprinderii de Indus
trie locală, întreprinderii de vinuri, 
cooperativelor meșteșugărești „Spo- 
rvr, „Arta manuală” șl „Presta
rea” șl-au îndeplinit In ziua de 20 
aprilie sarcinile de plan pe primele 
patru luni ale anului. Fină la 1 Mai 
se prelimina ca aceste unități să 
realizeze, peste prevederi, mobilă 
In valoare de 3.2 milioane lei. ma
teriale de construcții șl diferite bu
nuri de larg consum totalîzînd 3.0 
milioane Iei, vinuri 'pentru export 
în valoare de 6.8 milioane Iei

centralei a realizat, peste . zațuri etc.

(Prin telefon). — înBISTRIȚA (Prin telefon). — în 
cinstea zile! de 1 Mal, o seamă de 
întreprinderi din județul Bistrița- 
Năsăud au realizat de ta începutul 
anului șl plnă In prezent o produc
ție marfă suplimentară de pesta 20 
milioane lei. Succese deosebite In 
muncă s-au obținut la combinatul 
do industrializare a lemnului în 
unitățile sale ce depun eforturi In
tense pentru modernizarea procesu- 
lu' de producție, organizarea supe
rioară a lucrului tn vederea,cțeșțț^l 
productivității muncit. Lâ fabrica 
de cheresțea din' Sușen!!^ Blrgăulu! ' , 
Blnt, pe terminate lucrările de mo
dernizare a halci gaterelor șl acum 
se lucrează In același scop la depo
zitul de bușteni ; la fabrica de 
cherestea din Lunca îlvel alnt In 
curs lucrări de mecanizare com
pletă a activității in depozite cu a- 
jutorul unor utilaje fabricate In 
țară- Preocupări șimllare au ți co

rni m sranu penwos, in l««vele de 1b feWca de birtle din
drul acțiunii de autodotară, colec- Prundul Birgăulul, Fabrica de brln- 
livul centralei a realizat, peste . zeluri etc.

PIATRA NEAMȚ (Coresponden
tul „Sclnlell”. Ion Manea). — în 
cinstea zilei de 1 Mal. ta Centrata 
industrială de fibre chimice din 

■Săvlnești s-a realizat, peste preve
derile planului, o producție globa
lă In valoare de S3 5CO(NKI lei. ceea 
ce reprezintă 40 ta sută, din anga
jamentul anual luat, In cadrul în
treceri I socialisto. Depășiri mal im- . 
portante fată de plan s-nu înregis
trat la sortimentele: caprolactamfi 
— cu IM tone, fibre pollesterice — 
cu 130 tone ș.a. De asemenea, la ex
port s-a livrat In devans o produc
ție de 623 000 lei. valută. De remar
cat este faptul că depășirile amin
tite s-au înregistrat în condițiile In 
care sarcinile de plan pe 1072 slnt 
mai mari cu 7.6 la «utâ față de ni
velele din nnui trecut

Tot în această perioadă. In cn-

ARAD (Corespondentul „Sein 
tell”, Gabriel Cola). — De la in 
cep'jtul anului șl plnă acum, in 
rețeaua comercială a Județului 
Arad s-u realizat o depășire a 
volumului de desfaceri planifi
cat cu peste 23 de milioane kJ. 
Un rezultat care Încununează e- 
forturile ce s-au depus pentru 
modernizarea continuă n unită-1' 
țllor de desfacere și extinderea 
sistemelor rapide de servire a 
populației. Iată șl citeva din ul
timele noutăți ale comerțului a-.' 
rfldean : cofetăria „Cor®o“, cu o 
capacitate de IM locuri, roUseria 
„Nlcoresti", un cnfe-har, precum 
șl un mare restaurant „Cornul 
vlnătorulul”. care pune ta dis
poziția soîlcltanțllor, prin au
toservire. un sortiment bo
gat de mlncăruri. In cartierul 
Pirneava a fost dat !n folcslnță 
un nou magazin alimentar, cu o 
suprafnțft do 200 m.p. șl un altul, 
similar, in cartierul Cactas.

— Față de alțl ard — na spune 
tovarășul Achîm Mlhulețlu. di
rectorul Direcției comerciale a 
Județului Arad — ne-atn sJră- 
dull să venim mal eficient In in- 
llmpinarea cetățenilor care do
resc să-și petreacă timpulJiber 
in mod util, recreativ. în acest 
©cop. In Incinta și in zona apro
piată a noului ștrand din Arad 
vor funcționa In noubsezon eiîti- ■ 
val un truco-bâr cu terasă, co
fetărie, restaurant, diverse 
chioșcuri. SLntem, de asemenea, 
prezențl. cu unități specifice. In 
parcurL Totodată, pentru 
noul sezon,1 am luat măsuri ca 
toate magazinele de pe “arterele 
de largă circulație, In specia] In 
zona gării și piața FUinwjn Slr- 
bu. să-și desfășoare activitatea 
In două schimburi șl cu orare 
prelungita. în fotografia de sus : 
hotelul „Astorla”.

i

(Urmare din pag. 1)

si toti trei...» ..........
între martorii audiațl In pro- | 

cesul privind tentativa de crimă 
comisă de Ion Horea din co- I 
idum Mihal Brava (Ilfov) s-au I 
aflat șl Ton Pătroșcu. Stanca • 
Pâtrașcu și Păun Popescu, toți I 
consăteni cir Inculpatul. De la I 
bun Început mărturiile lor — fa- I 
vorabile acuzatului, — se vădeau . 
in discordanță cu: faptele. în I 
fr.ță acestor dovezi de.;, nesin- I 
cerilate s-a mal 'apelat In o • 
„probă” : cel trei martori au I 
fost puși — separat — s.ft In- I 
dlec locul în care, se petre- I 
cuse (apta. Fiecare 1 a Indl- , 
cat uri alt loc, nici unul. Insă I 
pe cel adevărat I Aceasta, I 
pentru că nici unul dintre ei nu 
fusese de față In comiterea el, Q 
dar, ta stăruințele1 rudelor In- I 
culpalului — oameni săritori 1 I 
— s-nu hotărit să-l vină In g 
ajutor, depunind mărturie mln- J ■ 
dnoasA. Trimiși In fața Instan- | 
țel de Judecată, soții Ion și 
Stanca Pătrașcu au fost con- I 
damnați la die doi ani închl- I 
soare, Iar Păun Popescu, la un I 
an închisoare. ■

$

Datorită ritmului Intens de con
strucții pe care-1 cunosc localitățile 
noastre urbane, ca urmare firească a 
dezvoltării lor economice șl soclal- 
culturnle, apar mereu noi necesități, 
noi cerințe, noi probleme de ordin 
edilltar-gospodfiresc care se cer re
zolvate. Una dintre acestea este, fără 
îndoială, alimentarea cu apă.

tn ce privește Brașovul — de care 
ne ocupam In acest articol — nu s-ar 
putea afirma că aprovizionarea cu 
apă a orașului nu s-a situat la preo
cupările organelor locale șl că. In a- 
ceastă direcție, nu s-au depus stră
duințe pentru atenuarea „crize!" ce 
mal apare In unele perioade. Pe a- 
ceastă linie se'înscrlu o serie de ac
țiuni cum ar fl construirea șl apoi 
dezvoltarea uzinei de apă de pe riul 
Tăriung, principala sursă de apă a 
orașului, înlocuirea unei părți din 
vechile conducte de distribuție cu o 
vechime do 50—00 de ani ele. Dar 
creșterea spectaculoasă a populației 
orașului a sporit do la un an ta altul 
cerințele. întrebarea ce se pune este 
următoarea: slnt posibilități ca actua
lele surse să satisfacă cerințele popu
lației? Un studiu întocmit de organele 
locale arată că. mal bine gospodărit, 
actualul debit ce-1 primește orașul nr 
putea fi suficient pentru aproviziona
rea tuturor cetățenilor, tuturor zone
lor, fără nici o restricție. Dacă ei se 
dovedește Insuficient, aceasta se da- 
torește numeroaselor „robinete* des-

tulul executiv nl consiliului popular 
Județean. Ce folos Insă, dacă condu
cerile respectivelor unități nu tin 
seama de ea șl flecare consumă din 
conducta orașului după poftă. Practic, 
din partea acestora nu se observă 
nici ce! mal mic efort pentru înca
drarea In consumul de apă stabilit, 
așa că decizia respectivă ore doar va
loare.» documentară. Atlt In KJ71. dt 
și în primul trimestru al acestui an, 
întreprinderi <ai uzina de autoca
mioane „Steagul roșu”, „Hidromeca
nica” — pentru a, da numai două e- 
xemple — au consumat o cantitate 
dublă de ană fată de cotele stabi
lite. Uzina „Meirom" s-a „servit” 
singură din rețeaua orașului, fără

am executat o Instalație de redreu- 
lare a apel șl, la ora actuală, uzina 
nu mal consumă nici un litru de apă 
din rețeaua orașului”.

Iată, deci, că se poate I Dealtfel. In 
decizia de care aminteam s-a stabilit 
ca apa Timișului să fie folosită Iq 
exclusivitate ca apă industrialăexclusivitate ca apă industrială de 
circa 23 unități economice pentru a se 
putea degreva, Iritr-o măsură mult 
mal maro, rețeaua orașului de consu
mul Industrial al apel. Dar-,

— Introducerea tehnicii șl tehno
logiei moderne — remarca Ing. Cor- 

energeilrul-șef alnel . Munleanu, energetirul-șef al 
uzinei „Metroin" — solicită utiliza
rea In procesul producției a unei apa 
cu uri grad ridicat da puritate. La
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Pentru a afin cum ar putea fi în
chise aceste robinete, ce măsuri s-ar 
impune In sltuatla dată, la subredae- 
(ja din Brașov a ziarului nostru am 
organizat o „masă rotundă”. înfăți
șăm. pe mirt, concluziile el. tntruclt 
ni se par demne de reținui.

„Adevărul este — spunea Ing. flo
ria Cotnan, vicepreședinte al comite
tului executiv al consiliului popular 
municipal — că din debitul total de 
apă cc-rl primește orașul zilnic, abia 
33—37 la sută e destinat consumu
lui propriu-zla al populației, ceea ce 
e toarte puțin. Aceasta se datorește 
pe de o parte faptului că o cantitate 
însemnată din apa potabilă a orașului 
e consumată ca apă Industrială de în
treprinderi. iar pe de altă parte, că 
există încă fenomene de risipă dato
rate spărturilor șl defecțiunilor ce a-

Șl APA SE DUCE... CA PE APĂ
LA BRAȘOV EFORTURILE FĂCUTE DE EDILI SÎNT ANIHILATE

DE RISIPA PRODUSA DE UNELE ÎNTREPRINDERI

INDUSTRIALE

Dâți-1 pe 
brazdă!

trebule să privească planul ca un tot 
unitar, ®ă acorde întreaga atenție nu 
numai realizării eardnllor cantitative, 
ci in mod deosebi» îndeplinirii și de
pășirii Indicatorilor calitativi, de efi
ciență. <tn aeaaxtă ordine de, idei, țl- 
rdnd seama de rezultatele.: obți
nute în nnul -1071 si In primele trei 
luni din anul In curs, de tantul că 
ridicarea productlviiățll muncii re
prezintă factorul hotăritor al dezvol
tării eficiente a producției materia-1 
le. plenara a Insistat asupra neceal- 
tătîl ca In unitățile economice să, se 
ta măsuri holărfle. energice, pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
în acest domeniu prevăzute în pio
nul pe 1972. prin folosirea comuta
tă. cit mal productivă, a mașinilor 
și timpului do lucru. îmbunătățirea 
normării muncii, ridicarea calificării 
cadrelor șl încadrarea In numărul de 
satartațl planificat

Apreciind că cea mal mare parte a 
lipsurilor slnt de ordin organizatoric. 
P^nanț a Indicat să se acționeze cu 
mai multă fermitate pentru o mal 
burtă organizare n activității în între
prinderi, pentru rezolvarea la timp a 
problemelor de aprovizionare leh- 
ntco-materială. pentru programarea 
optimă a producției ș.a în legătură cu 
aceasta, o grijă deosebită trebuie a- 
cordată organizării științifice a pro
ducției șl a muncii reovalutndu-se 
șl adfncindu-®e studiile elaborate în 
ultimii ani in întreprinderi. In ve
derea aplicării lor nefnlîrd.ato In 
practică- Jl„a .<« „„ „*,

Imense rezerve de sporire a efi- mal mare de producție, acumulări bă- 
dențel întregi! activități economice. 
de creștere a venitului național pot 
șl Irebule aă fie puse mal Intens in 
valoare — așa cum s-a desprins din 
analiza pe bază de bilanț făcută de 
plenară — prin reducerea cheltuieli
lor de producție șl, In primul rind, a 
celor materiale. Cu toate că In anul 
1971 s-au obținut unele realizări In 
această privință, toluși cheltuielile 
materiale' de producție nu au fost re
duse ta nivelul stabilit prin plan. Pe 
toate treptele organizatorice — de ta 
întreprinderi șl centrale, plnă la m:- 
ntatere — m Impune luarea de mă-„ 
suri ferme pentru elaborarea de nor
me șl normative de consum funda
mentate de materii prime, materiale, 
combustibili, pentru raționalizarea 
consumului de energie elcctrlel, pen
tru întărirea controlului șl disciplinei 
în domeniul consumurilor materiale, 
Intrucît, și In primul trimestru din 
anul curent acestea au fost depășite 
în unele ramuri și întreprinderi. Tot
odată, alnt necesare măsuri temeinice 
de respectare a disciplinei tehnologi
ce, pentru reducerea pierderilor din 
rebuturi, de înlăturare șl prevenire 
a imobilizărilor In stocuri su'pranor- 
matlvo. a tuturor cheltuielilor nepro
ductive.

Nemijlocit legată de ridicarea efi-1 
ciențâl economic© este problema în
noirii șl modernizării producție! Îm
bunătățirii continue a calității produ
selor. tn vederea înfăptuiri.! sarcini
lor de mare răspundere stabilite do 
planul cincinal in acest domeniu, 
plenara a subliniat că ministerele, 
centralele Industriale șl Consiliu! 
National pentru Știință șl Tehnologie 
au datoria de a-și conjogx eforturile 
pentru asimilarea mai rapidă In fa
bricație a noilor produse, pentru re- 
prolectnrea șl modernizarea produse
lor cu gabarite , și caracteristici teh
nice depășite, îmbunătățirea tehnolo
giilor șl rețetelor de fabricație, Intro
ducerea de tehnologii no! de n lua 
măsuri pentru sporirea contribuției 
unităților de cercetare științifică La 
realizarea acestor sarcini.

Evidențiind eă gradul de folosiră 
a capacităților de producție In in
dustrie prezintă In general o îmbu
nătățire. plenara a npreclat că în, a- 
cest domeniu există încă mari re
zerve. că ministerele, centralele in
dustriale. colectivele întreprinderilor 
trebuie să acționeze In acest an ca 
toată fermitatea pentru utilizarea In
tegrală a bazei tehnice de care dis
punem, încărcarea mal bună a ma
șinilor. creșterea coeficientului de 
schimburi, întărirea disciplinei In 
munci, astfel ca toate mlllnacete 
tehnice alo unităților să funcționeze 
ta parametrii Inaltl. ca forta de 
muncă șl timpul de lucru să fie ws 
deolln valorificate în acest context, 
trebuie Intensificate oreocunflrtlo 
■pentru extinderea acilunll de nuto- 
dotare. spre a se asigura comoleta- 
rea șl modernizarea mlllracelor teh
nice ale întreprinderilor, reducerea 
pe această bază a importurilor, ri
dicarea nivelului tchnlr al produc
ției cu costuri reduse. Concomitent, 
cate necesar ca ministerele șl cen
tralele Industriale să dezvolte 'n rel 
mal scurt timp producția de nlese de 
sehimb. In vederea execuLfirli la ter
men a reparațiilor In mașinile sl u- 
tltalele din întreprinderi.

Subliniind că sarcinile de produc” 
țla trebuie realizate In fiecare Intre-, 
prindere In conformitate cu cerințele 
concrete ale economiei naționale, 
plenara n atras atenția că olanul de 
producile trebuie indenllnlt nu nu
mai global, valorici, el sl In flecare 
produs șl sortlmeDt in trarte. în ex
presie fizică, subliniind cerința re
cuperării Integrale a reșltantel'jr din 
anul trecu1 sl din odmtil trlrrmst-u 
al acestui an la (numite «or”me.i- 
te toilcllate de erorsomln rintlona'ă. 
S-a precizai, totodată, că orice d-s-

pașlre a sarcinilor fizice de produr- 
țle trebuie să aibă asigurată desfa
cerea și să nu influențeze echilibrul 
material și financiar nl planului : e- 
forlurile pentru depășirea planului
trebuie orientate asupra produselor 
cerute ta export sau caro contribuie 
ta reducerea Importurilor, sporesc 
livrările de mărfuri solicitate do 
populație. Înlocuiesc materii prime k! 
materiale deficitare.

Prețioase învățăminte și aardnl Im
portante s-au desprins din analiza' 
plenarei șl in privința îmbunătățirii 
In continuare a activității de invesil- 
țll-construcțîl. Factorii angajați in a- 
ceastă activitate trebuie â acționeze 
c-.i întreaga răspundere pentru înde
plinirea ritmică a planului de Inves
tiții — In așa fel Incit în primul se
mestru al acestui an să se realizeze 
cel puțin 47 ta sulă din prevederile 
planului anual — pentru seurtarea 
duratelor de execuție șl reducerea 
©ostului lucrărilor pc șantiere, asi
gurarea la timpul optim a tuturor 
utilajelor tehnologice, grăbirea dării 
în funcțiune a noilor capacități ds 
producție, atlt n celor prevăzute în 
acest an, ti» șl a celor restante de 
anul trecut, realizarea ta termen a tu
turor parametrilor tehnlco-ccononud 
proiectați. în același timp, trebuie In
tensificată activitatea de elaborare șl 
aprobare a documentației iehnlco- 
economlce pentru noile lucrări pre- . 
văzute să Înceapă in acest an și In 
anul viitor, nslgurindu-fie prin pro
iectare sporirea, eficienței investiții
lor, ostiei ca de pe urma fiecărui leii’ 
investit să se obțină un volum cit

aprilie 
Cloro-

.......  Deal, , 
udor a luat imediat 

„ r..... . _ ; tractor (L. 400,
stanța nr. 147) din dotarea u- 
nitâții. A doua zi s-a urcai Ia 
volan pentru a pleca în virilă 
la o cunoștință a sa din co
muna Talpa-O grăzlle (Teleor
man) șl... dus a fost, împreună 
cu tractor cu toi I Cu toata in- 
vestigațlile 
organele 
în 
și nici
daeă-l Inftinil'i cumva, anunțat: 
organele de retori. Pentru că 
atlt tractoristul, cit fl tractorul 
trebuie aduși (firește, In mo
duri diferite) pe... brazdă.

Angajat în ziua de 8 
a.c. tractorist la S.M.T. 
girla, secția Bolinttn 
Malancu Tjidk. 
tn primire un

întreprinse de 
de aillific. pîaă 

prezent, nici tractorul 
■_1 tractoristul n-au pu

tut fi descoperit^ De aceea.

în dar
Se spune că sănătatea fiecl- 

mla este așa cum și-o face sin
gur. Și, Intr-adevăr, așa este. 
Dar la același timp nu e mal, 
puțin adevărat că sănătatea mai 
osta și tih dar pe care rd-1 pu
tem face reciproc unii altora.' 
Cel puțin aceasta pare a fi con
cluzia care se desprinde din' 
registrul Centrului de recoltare 
și conservare a sîngelul din1 
Iași. Zilele/trecute a fost con-1 
semnat al 60 B©0-!ea donator de 
singe — Ion Ghlțescu de la fa
brica de mobilă din loaililnte. 
Numele său figurează alături 
de numele altor donatori — me
dicul Teodor Vierii, Hle Dra- 
clnschl de la cooperativa „Munea 

j. invalizilor". Maria Aflgheroael 
din comuna Belceștl ș.a. — cu 

Ivechlșl prețioase contribuții,. 
Datorită lor. In trimestrul I, 
centrul n recoltat și trimis 

Iproape 500 Litri de singe diver- 
selor instituții medlcaie. Dsioț 
rită lor nu fost salvate multe 
vieți omenești.

i Aldămașul, 
| bată-1 vina!
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

neșli șl aport valutar.
O atenție stăntiloare &e cuvine a- 

eordală, In lumina măsurilor stabilita 
de plenară, realizării ritmice șl Inte
grale, pe decade șl luni, in acest iri- 
meslrn șl în următoarele, alit a pro
ducție! pentru export, dt și a planu
lui de export proprlu-zls, recuperării 
eșalonate a restanțelor în acest dome
niu. Ministerele, centralele șl unită
țile de comerț exterior trebuie să se 
preocupe mal Intens de laturile cali
tative nle exportului, de creșterea et!-• ■ 
clcnței șl competitivității mărfurilor 
noastre pe piețele externe, să studie
ze continuu nivelul prețurilor șl ten
dințele conjuncturale, spre a putea 
valorifica mărfurile la prețuri exterae 
cit mal favorabile, să La m&suri in ve
derea optimizării operațiunilor de'■‘ex
port-import șl realizării unui aport 
net in valută cil mal ridicat pentru 
economia națională.' Tn toate între
prinderile șl centralele care realizea
ză mărfuri destinate exportului, tre
buie să se dezvolte o puternici opi
nie de masă pentru întărirea răspun
deri! colectivelor de oameni al mun
cii față de realizarea exemplara a 
sarcinilor in acest domeniu.

Desigur, acestea slnt doar clteva 
din direcțiile de acțiune șl sarcinile 
reieșite din .analiza temeinică și 
multilaterală făcută de plenară, care 
trebuie să alea In centrul atenției ca
drelor do conducere din economic 
colectivelor tuturor Întreprinderilor 
șl centralelor, a tuturor oamenilor 
muncii Măsurile stabilite de plenară 
răspund cerințelor dezvoltării In ritm 
susținut șl ridicării calitative a În
tregii activități economice șl consti
tuie un prețios îndreptar In munca do 
zi cu z! pentru îndeplinirea planului 
șl a angajamentelor asumate In În
trecerea sociallsîâ pe acest an. Ele 
trebuie să fie aplicate cu fermitate 
de către toafe conducerile de minis
tere, centrale șl întreprinderi, dove- 
dindu-se un înalt spirit de răspundere 
șl de Inițiativă In soluționarea pro
blemelor, In înlăturarea Unsurilor și 
deficiențelor care se tac simțite încă 
în activitatea economică, mal multă 
receptivitate față de propunerile spe
cialiștilor, ale muncitorilor, Ingineri
lor șl tehnicienilor. Cu toată clarita
tea trebuie să sa înțeleagă că gradul 
de îndeplinire a tuturor sarcinilor 
cantitative șl calitative ale planului 
constituie supremul criteriu de apre
ciere a activității oricărei întreprin
deri șl centrale, n fiecărui minister.

Evident, înfăptuirea măsurilor sta
bilite ele recenta plenară a Comite
tului Central este Indisolubil legală 
do creșterea rolului organelor șl or
ganizațiilor de partid In eondueerea 
activității economice. Ele au datoria 
©ă desfășoare o Intensă muncă poli
tică șl organizatorică, eoncentrind 
energia șl Inițiativa creatoare a oa
menilor munci! asupra realizării rit
mice a producției la toate sortimen
tele, creșterii productivității muncii 
șl reducerii cheltuielilor de producție 
planificate. îndeplinirii riguroase a 
planului de Investiții, a sarcinilor de 
livrare a mărfurilor la fondul pieței «I 
la export sporirii eficienței econo
mice în toate domeniile.

însuflețiți de rezultatele obținute 
In anul 1971 șl în primul trimestru al 
acestui an. de încrederea neabătută 
în politica științifică, realistă a parti
dului. oamenii muncii Ișî vor dedica 
toate forțele și priceperea traduceri! 
în viață a măsurilor stabilite de ple
nara C.C. al P.C.’lV In vederea înde
plinirii In condiții superioare a pla
nului de siat șl a angajamentelor 
luate In întrecere pe anul 1972. In- 
Umplnlnd cu succese remarcabile 
Conferința Națională a P.C R.. aslgu- 
rind parcurgerea unei noi șl Impor
tante etape pe calea înfăptuirii pro
gramului trasat de Congresul 
X-lea al partidului.

creat un dispecerat și un serviciu de 
Intervenite. Numai că ele nu-.șl pol 
îndeplini In bune condiții menirea. 
„Pare de necrezut — explica Ing. 
Gh. PAIUnex, directorul întreprinde
rii — dar noi lucrăm ca în urmă cu 
30—40 de ani. Nu dispunem do apa
rate de controlare a conductelor si de 
depistare a spărturilor etc. Noi șl as
tăzi spargem asfaltul cu 
copuL Cu asemenea dotare, 
tervențllle noastre nu pot fi, 
deauna, eficiente”.

Dacă In cazul rețelei de distribu
ție. do bine — de rău, se Intervine, 
deși xe face acest lucru cu intlr- 
ziere, In cazul Instalațiilor sanitare 
din locuințe nu se intervine practic 
deloc. înlăturarea defecțiunilor e lă
sată In exclusivitate la latitudinea 
locatarilor. întreprinderea de apă. 
canal, gaze „nu se amestecă*. Deși 
aici se vorbește de mult timp de ne
cesitatea efectuării unor controale și 
revizii periodice (așa cum se face In 
cazul rețelei de gaze), deocamdată u- 
ccaslă măsură o rămas In fază de 
„.Intenția.: <

O sarcină de răspundere In gospo
dărirea apel ar trebui să revină de 
drept și asociațiilor de locatari. Unele . 
dintre acestea și-au luat In serios a- 
ceasLă obligație șl eforturile lor n-au 
fost zadarnice. în multe blocuri con- 
fsumul de apă a scăzut ta jumătate. 
Cele mai multe Insă nu întreprind 
nimic spre a .închide sursele de risi
pă, conșldorind efi această treabă a- 
partine In exclusivitate întreprinde
rii de apă, canal, gaze- E de-a drep
tul surprinzătoare atitudinea de pasi
vitate o unor asociații care nu Inter
vin nici atunci clnd știu că unii loca
tari au Instalațiile cu defecte. Situația 
e valabilă și In cazul consumatorilor 
colectivi unde dezinteresul față de ri
sipa de apă e șl mal mare. Nu slnt 
rare cazurile clnd prin unele cișmele 
și robinete publice, apa se scurge la 
canal, ziua șl noaptea, fără întreru
pere.

Problemele ce au format obiectul 
acestui articol nu slnt specifice nu
mai orașului Brașov. Intr-o formă 
sau alta, cu repercusiuni mal mari 
sau mal mici asupra gospodăririi re
surselor de apă. ele se fntllnesc si In 
alte localități. Cu atlt mal necesare 
stat eforturile ee se cer făcute de că
tre primării, de către unitățile econo
mice șl Industriale, de către toți ce
tățenii pentru raționalizarea consu
mului de ană. pentru autodlsclpllna- 
rea propriei activități. La fel. slnt 
necesare măsuri șl pe linia re
glementărilor de ordin general șl, 
mai ales, privind obligațiile întreprin
derilor Industriale de a-șl crea surse 
proprii de aprovizionare cu apă Este 
vorba. In fond, de asigurarea unul 
element Indispensabil vieții — apa —' 
și pentru aceasta se cer mal bine con
jugate eforturile materiale cu cele de 
educare mult mal activă. In spirit 
gospodăresc, a populației.

Nîcolae MOCANTJ
corojpondenlul „Scînicii"

tîmfi-
In- 

Intot-

Pleclnd de acasă cu o impor- 
tan'.ă turnă da1, bani. T. O. din 
Zalău-Ortelcc s-a'* îndreptai 
spre comuni, Crasna sd cum- ?? 
para citeva pi da prusik. După * ' 
ce a încheiat tirgul. a început 
să zăbovească prin clrciumi 
pentru aldămațul .are nu-i dă
dea pace.'. Intr-un Urdu s-a în
tors la oile Iul șl a pornit spre 
casă. In pădurea din salul 
Recea însă l-a biruit somnul. 
Dimineața, clnd s-a trezii. oile 
nu mal erau nicăieri. Nemal- 
gătlndu-le. s-a Întors acasă ji 
a povestit câ l-au atacat ban
diții la drumul marc. A doua 
sl, familia a sesizat milifla ora
șului Zalău. Cercetările între
prinse au demonstrat Insă că 
rec lama lia respectivă eră de 
fapt!.. o povestire (mai mult 
fantastică declt stiinjtfică). In 
consecință, lui T.O. i s-au 
cordat imediat „drepturile 
autor* corespunzătoare. O 
mendă In paloare da 1500

Cine-i 
veștejește ?

Serviciul de spații verzi 
sectorului TI din Capitală
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plantat astă-toamnă și In prl- | 
măvarn acestui an sute de ar
bori și arbuști ornamentali In 
zona blocurilor noi din cartierul 
Colenllnn. Dar In timp ce unii 
plantează cu o mină, alții scot 
din rădăcini cu buldozerul, 
intr-o singură zJ nu fost fă cu țl 

: harcea-parcea zeci de copaci 
din Incinta blocurilor Od-39 șl a 
celor patru „R"-uri din Imedia
ta apropiere a pieței Obor. 
Mare a fost mirarea locatari
lor clnd au aflat că. In locul tei
lor. castanilor șl cireșilor In _ 
floare - transformați In cl- . 
teva maldăre Inerte de crengi | 
uscate - vor fl plantați alțl I 
prirori care ponte In unul 1
2 0'M vor ajunge la Inăițl- I 
mșa celor duș! ne apa slmbe- I 
tel ! Cu alte cuvinte, plantăm I 
ci să Să'pm șl tăiem ca să pion- | 
tăm. Evident, un ciclu vicios 
pe care organele de resort ar 
trebui să-1 veștejească neintlr- 

așa cum se cuvine.

Rubrică redactata de t 
Dumitru TtRCOB 
Gheorqhe DAVIn 
și coraspondenlii „Scînfeîi

din■ Ti •'‘’Ji ?.;2Ir.■ ", .ii. ’ j'-.’lr
nivelul apel potabile. Or. apa Timi
șului nu mai oferă de mult asemenea 
parametri.

— Ce credeți că nr trebui între
prins pentru valorificarea mol de
plină a apei Timișului ?

— Fiecare întreprindere să fie obli
gată «ă-șl construiască stații de epu
rare. pentru ca apa sft fie de
versată In , canal la nivelul da 
purificare cerut. Oricine Ișl poale da 
seama că prin utilizarea aceleiași 
cantități de 23 de ori ?-nr putea e- 
conomisl din rețeaua orașului o re
zervă mare de apă Or. problema 
aceasta se Impune a fi studiată șl 
rezolvată ea atare

Spărturile șl defecțiunile existente 
atlt in rețeaua de distribuție, cil și 
la Instalațiile sanitare din blocuri șl 
întreprinderi constituie' — așa cum 
s-a subllnlai de către factori de răs
pundere — a duna cauză a „pierderi
lor” de apă Cum țe aetloneazfl asu
pra ei 7 In nlrl un caz. nu eu țoală 
eficienta posibilă În cadrul Inire- 
prlnderlj de apă, canal și gaze s-au

măcar a solicita avizul organelor lo
cale municipale.

Desigur, unitățile Industriale nu 
pot fi private de apa trebuincioasă 
atlt producției, cit ?l nevoilor sani
tare șl gospodărești. Datoria lor este 
Insă să țină seama de situația creată 

lulatiel cu ană, 
............. .......________ !-■ 
Iuții pentru a-șl asigura apa Indus
trială. de pe o parte, din -surse pro
prii tar pe de alta, de a folosi mal 
rațional, mai economic, apa potabilă 
ce o primesc din rețeaua orașului. 
Poslblllfăli - după cum vom vedea 
— există pentru ambeta soluții. E- 
xemnlu) uzinei „Tractorul” este. In 
acesi sens, edificator „întelealitd 
greutățile prin care trece orașul — 
ne-a relatat tovarășul Aurel Tri- 
fan din cadrul serviciului energetlc- 
șef aj uzinei „Tractorul” — condu
cerea uzinei n luat măsura sfi ne asi
gurăm atil apa Induslrlală. cit șl pe 
cea potabilă, din «urse proprii în’a- 
cest treop, am forat mai multe puțuri.

par ÎA rețeaua de distribuite șl la «n aprovizionarea populație! eu 
instalațiile sanitare din întreprinderi șS întreprindă măsuri, să caute 
șl locuințe”.

Să ne oprim, pe rind. asupra aces
tor cauze

tntr-adevăr. eate o realitate că apa 
potabilă continuă «tă fie sursă de ali
mentare Industrială. Așa duoă cum 
s-a relevat în cursul discuțiilor, oes- 

3D de întreprinderi folosesc apă 
potabilă din rețeaua munlrlplulul In 
scopuri Industriale Dar nu numai 
atlt Ceea ce nemulțumește, nu fără 
temei, pe gospodarii orașului, este 
faptul că aproape toate întreprinde
rile consumă apă mult peste cotele 
ce le-au fost stabilite Nu s-ar pu
tea spune că nu există un act nor
mativ care să reglementeze............... ..... . ..situație ; exlată o decizie

această 
comite-

!
toălțl- I 

Mmbe- I 
itaniăm I



5 S

Ww

PAGINĂ 3
I

V,

1

SCÎNTEIA duminică 23 aprilie 1972

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA— ____ ___ _____________ ___________________________________________________________ . ' • < . •______________ ■ ___________ .
w

’>•

L

r

z
&3

0

I *
"i

■J

Pentru contribuția adusa la înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare a agri
culturii socialiste și pentru participarea activă a țăranilor cooperatori, muncitorilor, 
mecanizatorilor, tehnicienilor și Inginerilor la obținerea, în anul 1971, a unor produc
ții mari și livrarea la fondul de stat a unor cantități sporite de porumb, floarea-soare- 
lui, sfeclă de zahăr, cartofi, legume, fructe, struguri, carne, lapte șl lînă pe întreaga 
suprafață avută în cultură și la totalul efectivelor de animale.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă :
" ,. n | următoarelor unități agri-ARTICOL UNIC. — Se conferă „Ordinul Muncii" clasa 

sole socialiste:

— Cooperativei agricole de produc
ție Salonia din orașul Salonta. jude
țul Bihor, care a realizat 40110 kg 
sfeclă do zahăr ta hectar, 2 833 litri 
lapte do la flecare vacă, O.fHJ kg lină 
de ta fiecare oaie si care a livrat ta 
fondul do stat 1 1(EJ tone came ;

— Cooperativei agricole do produc
ție Dor Mărunt din comuna Dor Mă
runt, județul Ialomița, caro a reali
zat 6 3®7 kg porumb la hectar ?! JM 109 
kg sfeclă de zahăr 1a hectar ;

— Cooperativei agricole de produc
ție Gostavățu din comuna Gostavățu, 
județul Olt, care a realizat 3 C®0 kg 
porumb ta hectar și 40 032 kg sfeclă 
de zahăr la hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Conaioșu Mic din comuna 
Comloșu Mare, județul Timiș, care a 
realizat 5 842 kg porumb ta hectar 
șl 49 4®3 kg sfeclă de zahăr La hectar;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Jlrnlxilla, din orașul Jlmbollo. 
județul Timiș, rare a realizat 5606 kg 
porumb la hectar și 24 019 kg le
gume la hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Gherghlța din comuna Gher- 
ghlta. Județul Prahova, cure a realizat 
5IKL3 kg porumb ta hectar șî 40 682 
kg sfeclă de zahăr 1a hectar ;

— Cooperative! agricole de pro
ducție Lcnauhclm din comuna Le- 
nauhelm, județul Timiș, care a rea
lizat 5 557 kg porumb la hectar șl 
44 4(53 kg sfeclă de zahăr La hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Valea lui Mllinl din comuna 
Valea lui Mlhal, județul Bihor, care 
a realizat 5 367 kg porumb ta hec
tar șl 6,05 kg lină do la flecare oaie ;

— Cooperativei agricole do pro- 
ducțleritazu din cijthunaJScLnielâ, ju
dețul Ialomița, care., a realizat 5 359 
kg porumb ta ha șl .40,842 kg sfeclă 
da zahăr ta hectar ;

— Cooperativei agricola do pro
ducție Biled din comuna. Blled, ju
dețul Timiș, care a realizat 5 315 kg 
porumb ta hectar șl care a livrat la 
fondul de stat 6®7 tone carne ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Gabrlclescu din comuna Bor
del Verde, Județul Brăila, care - a 
realizat 5 299 kg porumb la hectar 
șl 42 698 kg sfeclă de zahăr in hec
tar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție „23 Februarie* din comuna 
Borcea, județul Ialomița, care a rea
lizat 5 269 kg porumb ta hectar . șl 
3 591 kg floarea-soarelul la hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Cămin din comuna Căpleni, 
județul Satu Mare, care a realizat 
8 223 kg porumb ta hectar șl 46 032 
kg sfeclă de zahăr ta hectar ;
. — Cooperativei agricole de pro
ducție Movilenî din comuna Movi
leai, județul Iași, care a realizat 5 I4J 
k'g porumb la hectar și 10 653 kg 
struguri ta hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Jt Mol"-Smlmn din comuna 
Grivița, județul Ialomița, caro a rea
lizat 5130 kg porumb la hectar șl 
4ITGR kg sfeclă de zahăr ta hectar ; 
.J- Cooperativei agricole da pro
ducție Petreșil din comuna Petrcștl, 
județul Satu Mare, caro a realizat 
5102 kg porumb ta hectar șl 2 310 litri 
lapte do la fiecare vacă-;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Foleni din comuna Folahl. ju
dețul Satu Mare, caro a realizat 
5 095 kg porumb Ia hectar șl 41 120 
kg sfeclă’de zahăr la hectar ; '

— Cooperativei agricole de pro
ducție „Avînlul* din comuna Pcclca, 
județul Arad, care a realizat 5 093 kg 
porumb la hectar șl 22 309 kg legu
me la hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Gheorghe Doja din comuna 
Gheorghe Doja, județul Ialomița, care 
a realizat 5 017 kg porumb la hectar 
șl 40 534 kg sfeclii de zahăr la hec-

— Cooperativei agricole de pro
ducție Moldoveni din comuna Mol
doveni, județul Noamț, caro a reali
zat 5 OOS kg porumb ta hectar șl 2 827 
litri lapte de la flecare vacă ;

— Cooperativei agricole do pro
ducție Băbiclu din comuna Băbldu, 
județul Olt, care a realizat 5.002 kg 
porumb ta hectar șl 49 670 kg sfeclă 
de zahăr la hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Palazu Mare din municipiul 
Constanța, județul Constanța, care a 
realizat 2 3®9 kg floarea-soarelu! ta 
hectar șl 2 302 litri lapte de la flecare 
vacă ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Ianea din comuna lanca, ju
dețul Brăila, caro a realizat 30 000 kg 
sfeclă de zahăr la hectar și caro a li
vrat ta fondul da stat 532 tone 
carne ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Dioslg din comuna DIoaig, 
Județul Bihor, care a realizat 30 484 
kg legume 1a hectar și care a livrat 
la fondul do stat 702 tone carne ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Pir din comuna Pir. Județul 
Satu Mare, caro a realizat 25 MO kg 
legume ta hectar șl 6.(M kg lină dc 
ta flecare oale ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Cobadln din comuna Coba- 
dln. județul Constanța, care a ob
ținut 2 037 litri lapte de la flecare 
vacă și S.5 kg lînă do ta flecare 
dale :

— Cooperativei agricole do pro
ducție „Someșul* din orașul Satu 
Marc, județul Satu Mare, care a 
realizat 8 209 kg porumb ta hectar:

— Cooperativei agricole de pro
ducție Frâsinei din comuna Frăst- 
net, județul Ilfov, care a realizat 
0 SOT kg porumb ta hectar ;

»
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— Cooperativei agricole de pro
ducție „1 Mal* din comuna Poregu 
Mare, județul Arad, care a realizat 
6 011 kg porumb la hectar;

— Cooporâtivel agricole do pro
ducție ltoseți din comuna lloseți, 
județul Ialomița, care a realizat 
5 934 kg porumb ta hectar ;

— Cooperativei agricole dp pro
ducție Crovu din comuna Odobeștl. 
Jud-oțui Dîmbovița, caro a realizat 
5 878 kg porumb la hectar ;

— Cooperativei agricole de pro- 
duețio Sate Nou din comuna Mircea 
Vodă, Județul Constanta, care a rea
lizai SUM kg porumb ta hectar;

— Cooperativei agricole da pro
ducție „Steagul roșa* din comuna 
" ' ‘ ‘ '. care a realizat

agricole de pro- 
____  . __ comuna Blled, 
judelui Timiș, care a realizat 5 747 
kg porumb la hectar ;

— Cooperative! agricole de pro
ducție „Mureșul” din orașul Năd- 
tac. Județul Arad; care a realizat 
5 723 kg porumb ta hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducția „înainte" din comuna Poiana 
Mare, județul Dolj, care a realizat 
5 710 kg porumb la hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție „V. L Benin* din comuna VI- 
ziru, județul Brăila, care a realizat 
5 399 kg porumb ta hectar ;

— Cooperativei agricola de pro
ducție Sudlți clin comuna Sudlți, Ju
dețul Ialomița, caro a realizat 5 597 
kg porumb ia hectar ;

— Cooperativei agricole de 
ducție Tlchileșli din comuna 
Iești, județul Brăila, care a i 
5 582 kg porumb la hectar :

— Cooperativei agricole da pro- 
__ .Je- Movila din comuna Movila, 
Județul Ialomița, care a realizat 5 371 
kg porumb ta hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Vințu de Jos din comuna 
Vințu de Jos. județul Alba, care a 
realizat 5 558 kg porumb 1a hectar :

— Cooperativei agricole de pro
ducție Peregu Mie din comuna Pe- 
regu Mare, județul Arad, care a rea
lizat 5 559 kg porumb la hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Vaida din comuna Dlosig. Ju
dețul Bihor, care a realizat 3 491 kg 
porumb ta hectar ;

— Cooperativei agricole do pro
ducție Buda Palanea din comuna Pa
lanca. județul Prahova, care a reali
zat 5463 kg porumb ta hectar ;

— Cooperativei agricole da pro
ducție Gildău din comuna Jegfllia, 
județul Ialomița, care a realizat 
5 460 kg porumb 1a hectar :

— Cooperativei agricole do pro
ducție „Mihall Kogălnleeaira* din co
muna Mlhail Kogălnlceanu, județul 
Constanta, care a realizat 5 437 kg 
porumb la hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Giorășii din comuna Cîorăștl, 
județul Vrancea. care a realizat 5 414 
kg porumb ta hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Jegălta din comuna Jegălta, 
județul Ialomița, caro a realizat 5 321 
Kg porumb Ja hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Ccptura din comuna Ceplura, 
județul Prahova, care a realizat 5 509 
kg porumb ia hectar :

— Cooperativei agricole de pro
ducție Grivița din comuna Grivița. 
Județul Ialomița, care a realizat 5 309 
Kg porumb ta hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție „Podgoria* din comuna Slrta, 
județul Arad, care a realizat 5 247 
kg porumb ta hectar :

— Cooperativei agricole de pro
ducție Perișoru din comuna lanca. 
judelui Brăila, care a realizat 5 243 
kg porumb 1a hectar :

— Cooperativei agricole de pro
ducție Horgeștl din comuna Horgestl. 
Județul Bacău, care a realizat 5 212 
kg porumb la hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Vedea din comuna Vedea, 
Județul Ilfov, care a realizat 0 207 
kg porumb la hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție „7 Noiembrie* din comuna 
Borcea, Județul Ialomița, care a rea
lizat 5 202 kg porumb la hectar ;

— Coo&sratlvcl agricole de pro
ducție Slbloara din comuna Mlhali 
Kogălnlceanu. județul Constanța, care 
a realizat 5 103 kg porumb ta hectar ;

— Cooperativei agricola do pro
ducție Variaș din comuna Varlaș, ju
dețul Timiș, căre a realizat 5 107 kg 
porumb ta hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Urzlceni din comuna Urzieeni, 
județul Satu Mare, caro a realizat 
5 IOT kg porumb la hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Glrișu de Criș din comuna 
Girlșu de Criș. Județul Bihor, care 
a realizat 5148 kg porumb la hec
tar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Gottlob din comuna Lovrln. 
județul Timiș, care a realizat 5144 
kg porumb ta hectar :

— Cooperativei agricole 
ducție Odoreu din comuna Odoreu. 
județul Satu Mare, care a realizat 
3 133 kg porumb la _ hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Independența dlii comuna 
Independența, județul Galați, care 
a realizat 5 101 kg porumb la hectar:

— Cooperativei agricole de pro
ducție „9 Mai" din comuna Grădiș
tea, județul Ilfov. ■ caro a realizat 
5 071 kg porumb ta hectar :

— Cooperativei agricole de pro
ducție „Prietenia romăno-chlneză,* 
din comuna Munienl-Buzău, județul

— Cooperativei 
ducție llosețl

Pedcbj județul Arad, <_____
5 782 kg porumb lu hectar :

— Cooperativei 
ducție Șandra din 
judelui Timiș, care' a 
kg porumb la hectar ;

— Cooperativei
ducție „Mureșul'
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, —Cooperativei agricole de produc
ție Milreni dlri comuna Mitrenl. ju
dețul Ilfov, care a realizat 4104® kg 
sfociă de zahăr la haclar : ,

— Cooperativei agricole de produc
ție Feidloara din comuna Feldloara. 
județul Brașov, car® u realizat 40 OTO 
kg sfeclă de zahăr la heciar :

— Cooperativei agricolo de produc
ție „7 Noiembrie* din comuna Bă;- 
leștl, județul Dolj, care a realizat 
40 GM kg sfeclă de zahăr ta hectar :

— Cooperativei agricole do produc
ție Dumbtăvioura din comuna Ernot 
judoțul Mureș, care a realizat 40 0®0 
kg afecta de zahăr ta hectar ;

— Cooperativei agricole de produc
ție Tușnad Sat din comuna Tusnad. 
județul Harghita, care aț realizat 
28 831 kg cartofi ta hectar :

— Cooperativei agr!<x>le de pro
ducție Cătălina din comuna Cătă
lina, județul Covasha. care a rea
lizat 24 789 kg cartofi ta hectar :

— Cooperativei agricole do pro
ducție Tomnatic din comuna Lov
rin, județul Timiș, care a realizat 
51 222 kg leguma la hectar :

— CooporaHvel agricolo dc pro
ducție Bueov din comuna Bucov, 
Județul Prahova, care a realizat 
31 209 kg legume la hectar :

— Cooperativei agricole de pro
ducție Moldovenești din comuna 
Moldovenești, județul Cluj, care a 
realizat 23 957 kg legume la hectar ;

— Cooperativei agricola dc pro
ducție Dorobanți din comuna Doro
banți, Județul Arad, caro a realizat
23 498 kg legume la hectar ;

— Cooperative! agricole de pro
ducție Vărăști din comuna Vărăș’J. 
județul Ilfov, care a realizat 23 220 
Kg legume la hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Bervenl din comuna BervenL 
județul Satu Mare, care a realizat
24 404) kg leguma ta hectar ;

— Cooperativei agricole do pro
ducția Mărtcinenl din comuna Mfl- 
rădnnnl, județul Buzău, caro a rea
lizai 22 433 kg legume ta hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție ălacea din comuna Mnceo. 
județul Arad, care a realizat 22 278 
kg legume la hectar ;

— Cooperativei agricole da pro
ducție Aradul Nou din municipiul 
Arad, județul Arad, care a realizai 
22 ara kg legume la hectar ;

— Cooperativei agrleole de pro
ducție Săcele din comuna Săcele. 

a realizat 
kg legume ta hectar 1 n ;■ .v-; 

■ r _-aiivek agrieota - dc „ prp-, 
.Jhlmbav din comuna Ghim- 

bav’ județul Brașov, cure a realii

Ialomița, care a realizat 0 024 kg 
poiumo ta hectar : ,

— Cooperativei agricole do pro
ducție Libel din comuna Blled. ju
dețul Timiș, care a realizat 5 010 
kg porumb La hectar ;

— Cooperativei agricole dc pro
ducție Cioroborcnl din comuna JLa- 
na, județul Mehedinți, care a rea
lizat 5 OT1I kg porumb ta hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Cillcnl din comuna Ciltenl, 
județul Olt, care a realizat 5 097 kg 
porumb la hectar ;

— Cooperativei agricole de pro- 
ducțio ^scinlela* din comuma Sdnte- 
la, județul Ialomița,'caro a realizat 
0 091 Kg porumb ta hectar j

— Întreprinderii agricolo de stal 
Scinlae, județul Arad, care a rea
lizat 7 l’JO kg porumb la hectar ;

— Intrepriaaurii agncoio ee stat 
Grattaț, județul Timij, care a rea
lizai a OM kg porumb ta hectar ;

— Intreprmuerii agricole ae stat 
Valea lui Mihai, județul Bihor, care 
a realizat 5 32a' kg porumb la hec
tar;

— întreprinderii agricole de stai 
Insula Maro a Brăilei, județul Brăi
la, care a realizat 5 098 kg porumb 
ta hectar ;

— Stațiunii experimentale agri
cole Lovrin, județul Timiș, care a 
realizat 6 63X1 kg porumb ta hectar ;

— Stațiunii experimentale agrico
le Brăila, Județul Brăila, caro a rea
liza'. 6 120 lig 'puruino ta’ hectar;

— Cooperative! âgrico.e de pro
ducție Movila Vcnie' din comuna 
Independență, Județul , Constantei 
care a realizat 2 732 kg flearea-soa- 
relul la hectar ; ;

— Cooperativul agricole de .pro
ducție Căscioarele am comuna Ger-' 
chezu, județul CorislââțQ, care n'rea- 
llzal 2 830 kg ; floarea-soarelui ta 
nectar ;

Cooperativei agricole de pro
ducție Coroana, din comuna Coma- 
na, județul Constanța, care a rea
lizat 2 530 kg floarea-soarelui la 
hectar; '

— Cooperativei ugricele de pro-
.ducțle. Ccrchczu din comuna Cer- 
chezu, județul Constanța, care a 
realizat 2 533 kg floarea-soarelui La 
hectar.; ' 3 ;■ ;

— Cooperativei agrleole de pro
ducție Dunărea din comuna Jegalia, 
Județul Ialomița, caro a realizat 
2 528 kg floarea-soarelui ta hectar;

— Cooperativei agricole de pro
ducție-Și vița din comuna Tuluceștl, 
județul Galați, bare a realizat 2 5©3 
kg floarea-soarelui la hectar;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Tataru dîn comuna Comuna, 
județul Constanța, care a realizat 
2 Mfl kg floarea-soarelui la hectar i

— întreprinderii agricole de stat 
Huși. Județul Vaslui, care a reali
zat 2 9'09 kg floarea-soarelui ta hec-

'tar; ' , J J ' . 5. l;.j
— întreprinderii agricole de stat 

Aglgcn, județul Constanța, care a 
realizat 2 600 kg Cioarea-soarelul la 
hectar ; ;

— Cooperativei agricole de pro- cooperativei agrlboie de pro
?U?i e. PÂ°^a d n comi™ ?ts,înr!& ducție Vullure.nl din comuna Ci-

»•.. JSfWI B„IU, „oli-

hectar;
Cooperativei agricole de pro

județul Dolj, care a realizat 49 
kg sfeclă de zahăr la hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Chichlț din comuna Chlchiș, 
»uT Covasnn', care a realizat 

kg sfeclă de zahăr ta hectar ;
— Cooperativei agricole de pro

ducție „Viața nouă" din comuna 
Poiana Mare, județul Dolj, care a 
realizat’ 48 OM kg sfeclă de zahăr la 
hectar; ■

— Cooperativei agricole de pro
ducție Genei din comuna Canei, ju
dețul Timiș, care a realizat 47 410 
kg sfeclă de zahăr la hectar;;

— Cooperative! agricole de pro
ducție Sinzleni din comuna Slnzlenl, 
județul Covasna, care a realizat’ 
47 392 kg sfeclă de zahăr ta hec
tar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Crușovu din comuna Breafa- 
vățu, județul Olt, care a realizat 
43 (MO kg sfeclă de zahăr la hectar j

— Cooperativei agricole de pro
ducție Dobroslovcni din comuna Do- 
broslove.nl, județul Olt, care a rea
lizat 44 0» kg sfeclă de zahăr la 
hectar ; -

— Cooperativei: agricole de: pro- 
‘ ------- .'in comuna Său-

Clui Bacău, care a reall- 
kg » leală de zahăr la hec-

Cooperativel agricole" de pro- 
Saicea, 
realizat

broslovenl, județul Olt, 
Uzat 44 000 kg sfeclă i

i
ducție Săucești ’ dl 
cești; Județul Bacă' 
zat 43 727 kg sfeclă 
tar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Salcea. din comuna Salcea, 
»1 Suceava, care a realizat 

kg sfeclă de zahăr ta hectar;
— Cooperativei oaricole do produc

ție Ogra din comuna Oara. Județul 
Mureș, care a realizat 42 027 ,ka sfe
clă de zahăr in hectar :

— Cooperativei’ agricole de produc
ție Jienl din comuna Rusănestl. ju
dețul Olt care a realizat 42 339 kg 
sfeclă >'a iahăr la hectar ;

— Cooperativei agricole de produc
ție Seaca de Ci mp din comuna Seaca 
de Clmp. Județul Dolj, care a reali
zat 42 Ssă kg sfeclă de zahăr Ia 
hectar’: ' . !

— Cooperativei agricole de produc
ție Slăveai din comuna Gostavâtu, 
județul Olt. care a realizat 41 817 ka 
sfeclă de zahăr lu hectar :

— Cooperativei agricole de produc
ție Staulla dc Clmp din comuna Său- 
lla. Județul Mures, care a, realizat 
41 399 kg sfeclă de zahăr ta hectar :

— Cooperativei agricole de pro
ducție „Drumul păcii* din comuna 
Padina, județul Buzău, cure u reali
zat 41 269 kg sfecJă de zahăr la hec
tar ;

județul Brașov, 
“22100 kg legume 
. — Cooper;
ducție Ghin 

juduguL .. —
zat 21 MO kg legume la hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție ,3 Marile* din comuna Ui
meai, județul Ilfov, care a realizat 
3) 760 kg legume La hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Dobra din comuna Dobra( 
județul Hunedoara, care a realizat 
30 548 kg legume la hectar ;

— întreprinderii agricole de stat 
Pcclca, Județul Arad, care a realizat 
24 225 kg legume la hectar ;

— IntreprindoT 
Focșani, județul 
realizat 14 070 k

— Stațiunii

itivei agricole de

caro a realizat 
. „ ..___ ____icar ; ;
întreprinderii agricole de stat 

' ' ’ 1 Vrancea, caro a
kg fructa la hectar ; 
experimentale agri

cole Volneșll, județul Dîmbovița, 
care a realizat 
hectar ;

— Coopera ti vei i 
ducție Grivița din 

> județul Galați, 
kg struguri ta

11 483 kg fructa In

" ' itivei agricole do pro- 
__  comuna Grivița, 

care q realizat 130(0 
,__________ i hectar ;
— Cooperativei agricole de pro

ducție Pietroasele din comuna Pie
troasele, județul Buzău, caro a reali
zat 11 54® kg struguri la hectar ;

-- Cooperativei agricole de , pro
ducție Oancea din comuna Oancea, 
nl Galați, care n realizat 10 830 

uguri Ln hectar ;

Galați, caro a livrat la fondul de stat 
707 tone carne ;

— Cooperativei agricole de produc
ție lecea Mare din comuna Cărpinlș, 
județul Timiș, care a livrat ta fondul 
de stat USD tona carne ;

— Cooperativei agricole de produc
ție Victoria din comuna Victoria, ju
dețul Brăila, caro a livrat la fondul 
de stat C03 tone carne ;

— Cooperativei agricole de produc
ție „înfrățirea* din comuna Drăgă- 
ncșll-Vlașca, județul Teleorman, care 
a livrat la fondul de slat 57-S tone 

■ carne ;
— Cooperativei agricole de produc

ție Bărăganul din comuna Bărăganul, 
județul Brăila, care a livrat la fon
dul de stat 511 tone came ;

— Cooperativei agricole de produc
ție Corod din comuna Corod, județul 
Galați, care a livrat La fondul de stat 
507 tone came ;

— Cooperativei agricole de produc
ție Albești din comuna Albeștl-Paleo- 
iogu, județul Prahova, caro a livrat la 
fondul do stat 501 tone carne ;

— întreprinderii agricole de stat 
Beregata, Județul Timiș, care a li
vrat la fondul de stat 11 053 tone 
carne ; ■ '

întreprinderii agricole de stat 
...................... , care a livrat la

stat
11-

car-

— întreprinderii agi___
Ceata, județul Arad, 
foadul de stat 5 839 tone carne

— întreprinderii agricole de 
încorda, județul Botoșani, care a 
vrat la fondul do stat 4 232 tone 
ne ;

— întreprinderii agricole de 
Rădăuți, județul Suceava, care 
vrat la fondul de stat 1717 
carne ;

— întreprinderii agricole de
Roșiori, județul Teleorman, care__
vrat la fondul de stat 539 tone carne

stat 
a 11- 
tone

stat 
a 11-

— Cooperativei agricole de produc
ție Bueecea din comuna Bucecea. Ju
dețul Botoșani, care a obținut 3 342 
litri lapte do la flecare vacă ;

— Cooperativei agricole de produc
ție Cristian din comuna Cristian, Ju
dețul Brașov, care a obținut 3 145 litri 
lapte da la flecare vacă ;

— Cooperativei agricola de produc
ție Sloicăneșil din comuna Stolcă- 
nejtl, județul Olt, care a obținut 3 131 
litri Lapte de la flecare vaca ;

— Cooperative! agricole de produc
ție Schela din comuna Schela, jude-

i:

Națională a Cooperativelor
Agricole de Producție

Anallzlnd rezultatele întrecerii
socialiste desfășurată in anul 1671 
intre cooperativele agricole, pe baza 
producțiilor obținute, precum șl In ' 
luncție de suprafața cultivată, de 
numărul do animale, șl de cantită
țile de produse vlndbte statului pe 
bază de contract, Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție a acordat titlul de coopera
tivă agricolă de producție fruntașă 
;x‘ țara, premii șl-mențiuni unui 
număr de 187 unități.

PREMIUL I PE ȚARA a fost ob
ținut do următoarele cooperative a- 
grlcole de producție ta :

Cultura porumbului : Cooperativa 
agricolă de producție „SomcșuT, o- 
rașul Satu Mare, județul Satu Maro. 
Kntru- o producție de >8 200 kg boa

la hectar.’
Cultura flurîl-soarelul : Coope

rativa agricolă de producție Movila 
Verde, comuna Independența, jude
țul Constanța, pentru o producție 
de 2 732 kg ta hectar;

Cultura sfecle! de zahăr : Coope
rativa agricolă de producție Dor 
Mărunt, comuna Dor Mărunt, jude
țul Ialomița, pentru o producție de 
54 160 kg ta nectar.

Cultura cartofului: Cooperativa 
agricolă de producție Chilișeni, co
muna Udeștt, județul Suceava, pen
tru o producție da 38181 kg la hec
tar.

Cultura legumelor: Cooperativa 
agricolă de producție TornuMle, co
muna Lovrin, județul Timiș, pen
tru o producție de 51222 kg la hec
tar.

Cultura vițel de vie : Cooperativa 
agricolă de producție Grivița, co
muna Grivița. județul Galați.’ pen
tru o producția de struguri de 13 093 
kg la hectar.

Creșterea vacilor de lapte Coo
perativa agricolă de producție Bu- 
cecen. comuna Bucecea, județul Bo
toșani. pentru o producție de 3 342 
litri lapte de ta liecure vacă.

Creșterea animalelor pentru car
ne : Cooperativa agricolă de pro
ducție Saionto, comuna Salonta, ju
dețul Bihor, pentru o producția do 
1 163 tone carne vthduiă' ta fondul 
de stat.

Creșterea oilor: Cooperativa a- 
gricolă de producție Salonta, comu
na Salonta. județul Bihor, pentru o 
producție de 6.8OT kg lină de ta fle
care oale tunsă.

Au obținut de asemenea premiul 
II pe tară 11 cooperative agricole 
de producție, premiul III — 25 coo
perative agricole șl s-au acordat 
mențiuni unui număr de 142 uni-, 
lăți.

Cooperativele agricole clasate pe 
locul 1 vor primi drapele de unitate 
fruntașă pe țară, diplome si cite un 
premiu In valoare' de 23 609 lei : 
cele situate pe locul II vor primi 
diplome șl premii in valoare de 
15 OT'O lei. Lar unităților clasate 
pe locul III li se vor lnmlna diplo
me șl cite un nremlu de 10 009 
lei. Unităților menționate 11 se vor 
arârda ’dipl6mfes^e ‘hbbj%!ratlv4 ewhj 
Sită pe țară In întrecerea soclu--

organizată In anul 1971. .

iter producții mari de către coopera
tivele agricole deservite ;

— Stațiunii pentru mecanizarea 
agriculturii Bosancl, județul Suceava, 
pentru depășirea volumului de lu
crări cu 17,3 la sută, precum și pen
tru contribuția adusă la obținerea 
unor producții mari de către coope
rativele agricole deservite ;

— Stațiunii pentru mecanizarea 
agriculturi! Tg. Mureș, județul Mu
reș. pentru depășirea volumului de 
lucrări cu 17 la sută, precum șl pen
tru contribuția adusă la obținerea u- 
nor producții mari de către coope
rativele agricole deservite ;

— Stațiunii pentru mecanizarea 
agriculturii Orieștl, județul Vilcea, 
pentru depășirea volumului de lu
crări cu 10.9 la sulă, precum șl pen
tru contribuția adusă la obținerea 
unor producții mari de către coope
rativele agricole deservite ;

— Stațiunii pentru mecanizarea 
agriculturii ȘIpoie, județul Inși. pen
tru deoăslrca volumului de lucrări 
cu 10.5 la sută, precum șl centru 
contribuția adusă la obținerea unor 
producții mari de către cooperativele 
agricole deservite :

— Stațiunii pentru mecanizarea 
agriculturii Cărei, județul Sntu Mare, 
pentru depășirea volumului de lu
crări cu 15.8 ta sulă, precum și pen
tru contribuția adusă la obținerea 
unor nroducțll mori de căîre coope
rativele agricole deservite :

— Stațiunii centru mecanizarea 
agriculturii Tăndftrcl. județul Ialo
mița. cental depășirea volumului de 
lucrări cu 14.0 la aulă, precum șl 
pontai contribuția adusă la obține
rea unor producții mari de către 
cooperativele agricole deservite ;

— Stațiunii pentru mecanizarea 
agriculturii Drăjjășanl, județul VII- 
cea, pentru depășirea volumului de 
lucrări cu 13.9 ta sută, precum șl 
pentru contribuția adusă La obține
rea unor producții mari de către co
operativele agricole deservite ;'

— Stațiunii pentai mecanizarea 
agriculturii Vereștl, județul Suceava, 
pentru depășirea volumului de lu
crări cu 13 La sută, precum șl pentru 
contribuția adusă ta obținerea unor 
producții mari de către cooperativele 
agricole deservite ;

— Stațiunii pentru mecanizarea 
agriculturii Berzovla, Județul Caraș- 
Severin. pentru depășirea volumului 
de lucrări cu 12,9 la sută, precum sl 
«pentru contribuția;adusă la obținerea 
unor producții mari de către coope- 

•ratlvese agricole ‘ deservite ;
— Stațiunii pentru mecanizarea a- 

griculluril Moldoveni, județul Neamț, 
pentru depășirea volumului de lu
crări cu 12,0 la sulă, precum șl pen
tru contribuția adusă la obținerea 
unor producții mari. de către coope
rativele agricole deservite ;

— Stațiuni! pentru mecanizarea a- 
grlculturli Peclica. Județul Galați, 
pentru depășirea volumului do lu
crări cu 11.0 la sută, precum șl pen
tru contribuția adusă ta obținerea u- 
nor producții mari de către coopera
tivele agricole deservite :

— Stațiunii pentru mecanizarea a- 
gricuituril Nitdtac, județul Arad, 
pentru depășirea volumului da lu
crări cu 10,1 In sută, precum șl pen
tru contribuția adusă la obținerea u- 
nor producții mari de către coopera
tivele agricole deservite ;

— Stațiunii Dental mecanizarea a- 
gricullurU Vedea, județul Ilfov, pen
tru depășlreh volumului de lucrări 
cu 8,0 la sută, precum șl pentru con
tribuția adusă la obținerea unor 
producții mari de către cooperativele 
agricola deservite ;

— Stațiunii pentru mecanizarea a- 
griculturii „Caza Vodă", județul Ia
lomița, pentru depășirea volumului 
de lucrări cu 7.3 ta sută, precum si 
pentru contribuita adusă ta obține
rea unor producții mari de către 
cooperativele agricole deservite :

— Stațiunii pentru mecanizarea a- 
griculturii Băneosa, județul Con
stanța, pentru depășirea volumului 
de lucrări cu 6.0 la sulă, precum n 
pentru contribuția adusă ta obține
rea unor producții mari de către 
cooperativele agricole deservite ;

— Stațiunii pentru mecanizarea a- 
griculluriî Poșta Ci'lnău, județul Bu
zău, pentai depășirea volumului de 
lucrări eu 6,0 Ursulă, precum și pen
tru contribuția adusă la obținerea 
unor producții mari de către coope
rativele agricole deservite ;

— Stațiuni! pentru mecanizarea a- 
griculluril Satulung, 
mureș, pentru depășii 
de lucrări cu 6.1 la sa 
pentru contribuția adusă ‘la obține
rea unor producții mari de către coo
perativele agricole deservite ;

— Stațiunii pentru mecanizarea a- 
griculturii Cărplnlș. județul Timiș, 
pentru depășirea volumului de lu
crări cu 5,7 ta sută, precum șl pentru 
contribuția adusă ia obținerea unor 
producții mari de către cooperativele 
agricole deservite s

— Stațiunii pentai mecanizarea a- 
griculluril Stoencșil, Județul Olt, 
pentru depășirea volumului de lu
crări cu 4,4 ta sută, precum șl pentai 
contribuția adusă la obținerea u- 
nor producții mari de către coopera
tivele agricole deservite ;

— Stațiunii pentai mecanizarea a- 
griculturii Huși, județul Vaslui, pen
tru depășirea volumului de lucrări 
cu 2,8 ta sulă, precum și pentai con
tribuția adusă la obținerea unor pro
ducții mari do către cooperativele a- 
grloole deservite ;

— Stațiunii pentai mecanizarea a- 
țjriculturil Independența, județul 
Constanța, pentru depășirea volumu
lui do lucrări cu 2,4 ta sulă, precum 
și pentru contribuția adusă la obți
nerea unor producții mari do către 
cooperativele agricole deservita ;

— Stațiunii pentru mecanizarea a- 
grieulturil „1 Mal“-Brălta. județul 
Brăila, pentai depășirea volumului 
de lucrări cu 0,2 ta sută, precum și 
pentru contribuția adusă La obține
rea unor producții mari de către 
cooperativele agricole deservite.

țul Galați, care a obținut 2 732 ' litri 
lapte de la flecare vacă;

— Cooperativei agricole de produc
ție Popești Eeorrlenl din idmun.i’ 

„Popești beordanl, județul Ilfov, care ■ 
a obțlmit 2 099 litri lapte de-ta fle
care vacă ;

— Cooperativei agricole de produc
ție Gorneștl din comuna Gomești, Ju
dețul Mureș, care a obținut 2 539 litri 
lapte do ta fiecare vacă ;

— Cooperativei agricole de produc
ție Smeeni din comuna Sm'eenl, jude
lui Buzău, caro a obținut 2 Mă litri 
lapte de 1a fiecare vacă ;

— întreprinderii agricole de stat 
Tg. Frumos, județul lași, estra a ob
ținut 4 2» litri Lapte de ta flecare 
vacă ;

— întreprinderii agricole de stat 
Miroslava, Județul laș!,’ caro U obți
nut 4 112 litri Lapte de ta flecare vacă;

— întreprinderii agricole de stat 
Prejmcr, județul Brașov, care a ob
ținut 3 213 Litri lapte de la fiecare 
vacă ;

— întreprinderii agricole de stat 
Timișoara, județul Timiș, caro a ob
ținut 3 OiOT litri lapte do ta flecare 
vacă ;

— Institutului de cercetări pentru 
creșterea taurinelor Corbcanca, Jude
țul Ilfov, care a realizat 4 517 litri 
lapte de ta flecare vacă ;

— Cooperative! agricole do produc
ție Șlmand din comuna Șlmand, Ju
dețul Arad, care a obținut 6 kg lină 
de ta flecare oaie ;

— Cooperativei agricole de produc
ție Tcehlrglilol din orașul TechLrghlol, 
Județul Constanța, care a obținut 0,3 
kg lină de la flecara oale ;

— întreprinderii agricole de stat- 
Cotnari, județul Iași, care a obținut 
8,1 kg lină de ta fiecare oale ;

— întreprinderii agricole do stat 
Tășnad, Județul Satu Mare, care a 
obținut 7.5 kg lină de la fiecare oaie ;

— întreprinderii agricole do stat 
Kojrălnlceanu, județul Constanța, care 
a obținut 6,5 kg lină de la fiecare 
oale ;

— Stațiunii centrale de cercetări 
pentru creșterea ovinelor Pal as, ju- 
doțul Constanța, care a obținut 8,4 
kg lină do la fiecare oaie ;

— Stațiunii, pentru mecanizarea 
agriculturii Surduc, județul Sălaj, 

r pentru depășirea volumului de lu
crări cu 2U.7 la sulă, precum șl pen
tru contribuția adusă La obținerea 
unor producții mari de,către coope
rativele agricole deservite ;

■— Stațiunii pentru mecanizarea 
agriculturii Clrnpia Turril, județul 
Cluj, pentru depășirea volumului do 
lucrări cu 19,8 La sută, precum șl 
pentru contribuția adusă' la obținerea 
unor producții mari de către coope
rativele agricole deservite ;

— Stațiunii pentru mecanizarea 
agriculturi! Obîrșla de Gimp, județul 
Mehedinți, pentru depășirea volumu- 
lui de lucrări cu 10,1 ta sulă, pre
cum și pentru contribuția adusă la 
obținerea unor producții mari de că
tre cooperativele agricole deservite ;

— Stațiunii pentru mecanizarea 
agriculturii Lugoj, județul Timiș, 
pentru depășirea volumului de lu
crări cu 18,6 ta sută, precum șl pen
tru contribuția adusă la obținerea 
unor producții mari do către coope
rativele agricole deservita ;

— Stațiunii pentru mecanizarea 
agriculturii Hemeluș, județul Bacău, 
pentru depășirea volumului de lu
crări cu 18,3 ta sulă, precum șl pen
tru contribuția adusă ta obținerea 
unor producții mari de către coope
rativele agricole deservite ;

— Stațiunii pentru mecanizarea 
agriculturii Salcca, județul Suceava.

resu. județul Brăila, care a reali
zai 10 792 sg struguri ta hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție „11 Iunie* din comuna Pe- 
chea, judelui Galați, care a reali
zat 10 503 kg struguri ia hectar ;

— Cooperativei agricoJe de pro
ducție Zavoala din comuna Zăvoaie, 
județul Braita, care a realizat 10 418 
kg struguri la hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Bălenl din comuna Băleni, 
județul GataU, care a realizat 10 331 
kg struguri la hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Smulți din comuna Smulți,' 
județul Galați, care a realizat 9 lfâ3 
kg struguri la hectar ;

— Cooperativei agricolo de pro
ducție „7 Noiembrie’ din comuna 
Vechea, Județul Gal U, care a reali-' 
zat 9 850 kg strugur! ta hectar ;

— Cooperativei agricolo do pro
ducție Faraoanelc din comuna Vlr- 
tașcoiu, Județul Vrancea, care a rcu-

. lizat 9 840 kg struguri la hectar ;
— Coopera ti vel agricole de pro

ducție Budeșll din comuna Golești, 
județul Vrancea, care a realizat
9 OT2 kg struguri Ja hectar ;

— Cooperntlvor agricole ’ de pro
ducție Aglghlol din comuna Valea 
Nucarllor, județul Tulaea, caro a 
realizat 9 553 kg șiraguri ta hectar ;

— Cooperativei agricole dc pro
ducție Odaia Manolacho din comu
na VInători, județul Galați, care a 
realizat 9105 kg struguri ta hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție BerezenI din comuna Bero- 
zeni, județul Vaslui, care a realizat 
0 16(1 kg struguri ta hectar ;

— întreprinderii agricole de stat 
Murfailar, județul Constanța, care a 
realizat 11 920 kg struguri ta hectar ;

— întreprinderii agricole de stat 
Medgidia, județul Constanța, care a 
realizat 0 646 kg 'struguri La hectar ;

— întreprinderii agricole de stat 
Odobeșiî, județul Vrancea, care’ a 
realizat 9 015 kg struguri la hectar ;

— Stațiunii experimentale agricole
Odobești, județul Vrancea, care a 
realizat 10 315 kg struguri la hectar ; _ . . ______________

— Stațiunii experimentale agricole pentru depășirea volumului de îu-
lașL județul Iași, care a realizat crărl cu 17.8 la sută^ precum șl pon-
10 286 kg struguri La hectar ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Riplcenl din comuna Rlpl- 
cenl, județul B 
ta fondul de stat

— Cooperativei agricole de produc
ție Cuca din comuna Cuca, județul

Județul Botoșani, care a
Mlul de slat 790 t

. județul Mara- 
.Irea volumului 
sulă, precum șl

'l

PORUMBULUI
FOCȘANI (Corespondentul ..Scln- 

teli*, Ion Nistor). — Mecanizatorii. 
din județul Vrancea au terminat se
mănatul porumbului pe 7 2M ha ln,în- 
trenrlnderLlo agricole de stat și pe ; 
40 l®0 ha in cooperativele agricole de 
producție. Comparativ cu anul trecut, ' 
lucrările de pregătire, a terenului și 
ecmănatul s-au făcut La un nivel ca
litativ superior. Pesta S 100 ha au 
fost ierbicJdate, ceea ce ya ’ ușura 
mult munca la întreținerea' culturilor 
respective. In prezent, mecanizatorii ' 
șl cooperatorii au Început lucrările | 
do combatere a dăunătorilor șl a ce
lor de întreținere, executind prima 
prașilă mecanică șl manuală Ta sfecla 
de zahăr șl floarea-soareluL

*
întreprinderile agricole de stat șl 

cooperativele agricole de producție 
din județul Dolj au încheiat, slm- 
bătfi, semănatul porumbului pe cele 
140 OTO hectare rezervate acestei cul
turi.

Cu acest prilej, comitatul județean 
de partid a trimis Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist ItomAn, 
tovarășului Nicolae CeaușMcu, o te
legramă In care se spune, printre 
altele : Făclndu-se ecoul holăririi u- 
nanlme manifestate de oamenii mun
cii de pe ogoare, organizația noastră 
Județeană asigură conducerea parti
dului, pe dumneavoastră personal, 
mult stimata tovarășe secretar gene
ral, că vom depune toate eforturile, 
vom mobiliza toate forțele șl mijloa
cele, toate rezervele existente în fle
care unitate agricolă Incit prevederile 
planului șl angajamentele asumate 
să fie In Întregime Îndeplinite.

(Agerprcs)

Y

crărl cu 17.8 la sută, precum șl p« 
tru contribuția adusă La obținerea u-

II
J

livrat
tone carne ;

Președintele Consiliului de Stat

NICOLAE CEAUȘESCU

NOI PRODUSE « UZ î
CASNIC !

TIMIȘOARA (Coresponden
tul „Scintcli". L Cezar). — 
La Fabrica de delergențl din 
Timișoara, întreprindere aflată 
tn plin proces de dezvoltare, a 
fast pusă în funcțiune o nouă 
și modernă capacitate da pro
ducție : unitatea de delergențl 
blodegradabill pentru uz cas
nic. Datorita gradului inalt do 
tehnicitate al noilor instalații 
șî utilaje, procesul tehnologic 
de elaborare a noului tip de 
detergent, cu ca rac tor 1st Ici «u- 
perioare produselor similare 
fabricate In prezent, este In 
întregime automatizat. O dată 
cu această premieră Industrială, 
capacitatea de producție a fa
bricii timișorene de delergențl 
sporește cu 40 La sută.

Ir

Vullure.nl
broslove.nl
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se.. nici că se șutea mnl lo-

brie, cu o anume melanco
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ceva nou despre toamnă î
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Unea să treacă o oarte dtn 
pămlnt Pe numele fecioru
lui Preciza moșneagul că 
$1 feciorul Intră, cu acest

MII1.1I ALBEA 
muncilor zincograf 
Bucuroșii
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o 
nece- 

nelntereginlă șl neutllâ

>

. i: 18; .18.15: H.î?. 
au: ii,»; is.cr is:

urmări. S-a născut o pleiadă 
„eroi" nevlablll falși. îndulciți 
parfumați șl printre el coruri

\ tarn cu un vtu interes lucrările vii
toarei conferințe.

Marin BAICU
.secretarul Comitetului de partid 
de la Uzina de aluminiu Slatina

WlâțMVj dol iu
(Corespondentul

fost
i toți sin- 
eoclelotea 

:rfi în is-

stadlonul „ZI August*.
11,15 Film serial pentru tineret : 

„Planeta glganțllor*.
US.C3 Barzi ș! rapsozi. Un ciclu de 

emisiuni consacrat purtători
lor-de folclor : autentic din 
toate regiunile țăriL

IB.SD.ltol cte seri : 
Moș Ispravă*.

19.S8 Telejurnal.

Cu prilejul aniversării nașterii lui K I. Lenin

0 veritabilă

provizoriu îa caro de cule 
:ct mm oine.uiuu tură n Pașcanilor. Indără- 
Blne mă omule. tul unei usl ne tare erau

pondere partinică — con-
nsteotăm. centrate In acele situații 1 

Citeai In ele finalitatea

talentul vostru șl măiestria de care 
dispuneți în slujba unei arte închi
nate poporului, cauzei socialismului 
și comunismului in patria noastră".
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Așteptăm cărp'-sinteză 
ale momentelor unice

pe care le trăim
. ; fsiîy*'-■

Spațiul limitat In care trebuie să 
mă înscriu mă obligă să mă refer 
doar ta cîteva probleme. înfățișlnd 
o serie de ospeite'negative, Tezei© 
Uniunii 'scriitorilor nu. arată ce ur
mări nu avut ele asupra masei «Itl- 
torilor. Există In acest moment o 
anumită reticent., față de. literatura 
actuală Faptul că au apărut, de-a 
lungul anilor, o serie de lucrări In 
care viața noastră a fost prezen
tată nereal nu putea să nu aibă 

’ ' ’■ de 
și 

...........  . ... care 
mal curl nd țin do domeniul morbi
dului ontologicului declt de litera
tură. între tăriile care Îndreptățesc 
această apreciere a? aminti doar 
recent apărutele „Șah etern" de 
Valentin Iterbrearu. „Flntîna Iadu
lui" de Ionel Bandrabur. Și aș mal 
fidăuga că In prea multe titluri de 
cărți aparo cuvlntul „nebun". Să 
fie acesta persostajul caro merită 
cea mol mare atenție 7 Desigur, 
nu I Problemele reale ale muncito
rilor slnt vag șl superficial tratate 
chiar de scriitori valoroși. /Uneori 
acești scriitori cheltuiesc Inutil din 
talentul lor pentru a înfățișa os- 
pecta care pentru noi slnt neesen- 
tiale. deci nelnteresante. ..—drame 
singulare ți nesemnificative, fră- 
miniări Intelectuale sterile, specu
lații abslraete", cum se spune In 
Teze. Aceste produse literare au dus 
la apariția a tSouB efecte : falsa 
convingere că viața șl nciivltalea 
muncitorilor este nelnteresanUL, pre
cum și situația nedorită a necu
noașterii de către acriilor! a vlcțU 
actuale a muncitorilor.

CI nd AI. George vrea efi pună la slnt anticipate de orientările ce se
pSmlnt o întreagă serio de scrii- preconizează. în splrltuJ Îndemnurilor
tori de reală valoare, cititorul se adresate do partid; Jn Tezele supuse
va îndepărta de ccrlsul Iul, oriclt dezbaterii. Un motiv în plus să așten-
do savant ar potrivi cuvintele.

Și — aparent fără legătură — clnd 
do! (mu mal muljl) scriitori actuali 

ceartă (se ceartă, nu polemizează)
• în . public, voi rămîne cu un gust 
amar. Cui folosește 7

Tot ce am scris mal sus a 
generat de convingerea că ' 
tom perfectibili. Că tn i 
noastră (pentru- prima oai. 
torte) una din problemele ce.se vor 
rezolva pozitiv este tocmai această 
perfectibilitate a maselor, nu numai 
a unor indivizi.

Conținutul tezelor șl discuțiilor 
actuale asupra literaturii nu face 
decît să (luatreze cuvintele tovarășu
lui Nlcota© Ceaușescu ;: „să puneți

Viața noastră n tuturor (deci șl 
viața muncitorilor) este- incompara
bil mal Interesantă declt în trecuL 
NoL: comuniștii. Încercăm șl reușim 
eă punem in practică lucruri absolut 
no!, trăim momente unice. Ireoe- 
tablle. E de neînțeles de ce apar 
atît do rar asemenea renlItSțl In 
cărțile noastre. Lupta dintre nou șl 
vechi, lupta erîncenă cu inerția — 
acestea nu elnt doar cuvinte. s!nt 

■ vlală, viața noastră.
„Critica rate conștiința de elne a 

unei literaturii*. Mnl: mull-de ntiț.nu B 
®a poate spune. Dar încerc pre- - 
z!nt din punctul de vedere al citito
rului cltevn aspecte negative. Critica 
literară «semnalează atentlel mele un 
scriitor sau mă ajută să 11 înțeleg 
mal profund Criticul îmi poate 
«pune dacă un scriitor aro sau nu 
valoare. (Aprecierea mărimii aeestei 
valori: este riscantă ; el va greși 
cel puțin Ia fel de frecvent cn sl 
cititorul obișnuit). Aerată este. cred, 
singurul el produs util. Restul rt- 
mlne o discuție de specialitate, 
discuție do lucru, categoric 
soră, dar _____
pentru noi Din păcate, multe din 
lucrările de critică se ni se adre
sează. în loc să emită Judecăți de 
valoare, slnt pline de cuvinte bom
bastice. etichetări și ierarhizări ne
argumentate.

Clnd G. Pruteanu încearcă «ă mă 
convingă că (3 Căllnofeu nu aste 
un poet, nu II pot lua fn serios. To
nul lui categoric, da verdict nu mă 
impresionează.

SC1NTEIA duminică 23 aprilie 1972

JEMH.IIMBDWE IN W
ADUNARE COMEMORATIVA CONSACRATA CENTENARULUI 

MORȚII LUI ION HELIADE-RADULESCU
‘ p:W'

La adunare au participat tovarășii 
Manea Măhescu. membru al Comite
tului Executiv, a! Prezidiului Perma-

S
ii

- ■ ■ i .

în judelui Dîmbovița a Început Ira- 
dlțtonnlul festival „Mesaje rdlmbovl- , 
tone In timp*. Organizată de-a lungul ...... ....... ........................
n patru săplămlnl. prestlRivasn nta- nent. secretar al C.C. al P.C.R., vlce-
nlfestare tșl propune «ă reprezinte 6 președinte al Consiliului de Stat,
amplă trecere In revista a potenția
lului cultural al unul județ In.plină 
dezvoltare, un model de organizare 
științifică n activității culiurai-educa- 
llve dc masă..Cu acest prilej, satele, 
comunele șl orașele dlmbovlțene vor 
găzdui șezători literare, simpozioane 
consacrate, celor zece ant.de In co
operativizarea agriculturii, vernisajul 
unor expoziții de artă populară și 
artizanat,- festivaluri corale. con
cursuri „Cine știe clștlgă". festiva-.

i

Marile evenimente 
ale țării merită

Cu an! tn urmă am luat par
te activă îa cooperativizarea agricul
turii. Cred că acest eveniment social 
de deosebită Importanta din istoria 
patriei noas're este mult p-ra puțin 
oglindit In operele literare. Or. slnt 
bine cunoscute progresul satului 
contemporan, mutațiile ce s-au pro
dus alei creșterea gradului de cul
tură al țărănimii Consider că ar fl 
bine să se scoată In evidenta în mo
dul cel mal veridic munca deausfl 
de partid In perioada cooperativiză
rii lupta dusă pentru Introducerea 
noului opozllla vechiului In această 
confruntare, transformările din con
știința oamenilor muncii de la sate. 
SI — de ce nu 7 — chiar aspectele 
negative care s-au manifestat 
acra perioadă.

Un alt asoecf Interesant al vieții 
’noastre sociale care ar merita o mnl 
cuprinzătoare tratare In literatură 
este acela al soorir'1 numfiniiul de 

, muncitori provenit! din rate Slnt. 
prea’ puține cărtHe In care se'eerie' 
despr’e schimbările 'produw In viata 
unul asemenea personal. io ■ uzina5 
noastră, dintre cel peste 1 TflO de 
muncitori, mnl mult de 1 W> slnt pro- 
venlfl ,dln rindul țăranilor, dar In 
tară cil! or fi 7 Poate ze-1 ri sute 
do mii. Ml se pare că ar fl deosebit 
de Ihtofemnl do urmărit In litera- . 
tură. |p rnmon» nța$«* de teatru evo
luția unul astfel de țăran cooperator 
carp dorine tin mporito’- cu ron"ep- 
tlL cu deprinderi do adevărat mun
citor.

Avem fabrici moderne. oameni 
harnici sl prlceoutl Dar mai există, 
pe alocuri sl dintre a rel rare nu ma
nifesta nuflctenta orjis fata de avu
tul obștesc. Cred că mult căutate de 
cititori, deocamdală așteptate ar fi fi
erte opera tn ra-e <»-nr combate cu 
v*hpm«nfă a’Ihidinea unora care ee 
înfruptă din avuția națională, care 
se complac tn Indiferență șl pasivi
tate. sau alta aspecte negative, lega
te de acest subiect. Toate aceste cărți

magistratură publică
O frază tnlllnltfi In recentele Teze 

alo Conferinței naționale a scriitorilor 
ml-a reac-.uallznt o mul veche preo
cupare izvorită din dragostea pentru 
lectură, din dorința de a oferi răs
punsuri cit mal exacte elevilor mei. 
iubitori de literatură. Citez un pasaj 
din tezele amintite : „Comentariul 
cărlilor nu se adresează doar scrii
torilor în cauză sau unul cere res- 
(rins de specialiști. Critica este ma
gistratură publica șl ea trebuie să 
albă posibilitatea de a se exercita". 
Cit adevăr cuprinde această lapidară 
formulare o putem spune fntli noi. 
cititori, dar In același timp, tălmă
citori pentru! generațiile de' elevi ai 
sensurilor profunde ale marilor o- 
pere ale literaturii românești sl uni
versale. De nenumărate ori. confrun- 
tlnd opiniile critice apărute In dife
rite publicații literare la adresa unor 
volume, elevii m-au întrebat : ..Care 
este In fond aoreclereă criticului a- 
supra volumului respectiv ?“. „Cn 
observații ce formulează de fapt la 
adresa conținutului cărții a modali
tăților de realizare artistică 7“ Nelă
murirea era generată de două cauze: 
prima dintre ele — referitoare la 
limbajul criptic folosit, comodă mas
că In sântele căreia criticul ea 
ferea să purtă un răspicat punct 
oe „I". Ia pendularea neareu- 
mentafă Intre „da” sl ,.nu“. al 
cărei rezultat final era tocmai nelă
murirea de care vorbeam. O a doua 
cauză o constituiau înseși eonlrazlre- 
rlle de fond care apăreau Intre dife
ritele cronici : laudele excesive dln- 
tr-unele erau temperate orintr-un 
..dus rece" de anrerierl deloc bine
voitoare din; altele în fata unei a- 
semenea labilități, a criteriilor cri
tice. anevoie de elucidat chiar sl de 
uri om Inițial In probleme de litera
tură. cititorul obișnuit cititorul pen
tru care de fapt așează, condeluț pa 
hlțfie ?y>c-'l!torul .‘ăl i.crllîcîil mani
festă o evidentă nedumerire. Desi
gur. nimeni nu pretinde o uniformi
zare a opiniilor critice, o șablonlzare 
care să evite confruntarea deschisă a 
punctelor de vedere. Dar. în pofida 
acestei diversități, critica literară in 
ansamblul el trebuie să pornească de 
la concepția științifică, matarlaîlst- 
dlalectlcâ asupra literaturii, fiind da
toare să rfimlnă consecventa cu ea 
însăși Aceasta presupune o obiecti
vitate desăvtrșlta. răspundere pentru 
cuvîntul încredințat tiparului, respect 
fată de cititorul care • urmărește cu 
cel mnl viu Interes evoluția prozei, 
poeziei sau dramaturgiei românești 
contemporane.

Poate fi omul de știință 
erou de literatură ?
Literatura adevărată — nu spun 

nimic nou — nu poate fi ruptă de 
viață Ea trebuie «â se nască din 
acele frtlmlntărl ale scriitorului 
care încearcă a-șl explica o expe
riență de viață reprezentativă, cit 
mal complexă, cit mal aproape de 
adevăr A face altfel înseamnă a 
umple în mod Inutil fonuri de hîr- 
tle cu cuvinte moarte. Marele nostru 
romancier Llvlp Rebreanu a fixat 
acest deziderat, prin două fraze 
pentru eternitate : „Nu frumosul, o 
născocire omenească, Interesează în 
artă, ci pulsația vieții. Clnd al reu
șii iH incluzi In cuvinte cltevn cli
pe de viață adevărată nl săvîrșlt o 
operă mai prețioasă decît tonte fra
zele din lume". Aș considera axio
ma de mnl sus ca un îndemn, tar 
pe autor ca un exemplu pentru toți ' 
slulltoril condeiului.

Literatura noastră contemporană 
a acoperit o mare parle din sfera 
activității sociale, de multe ori cu 
opere valoroase. Din păcate însă, 
trebuie să remarc că din aria de 
investigare a scriitorilor noștri a 
fost omisă o categorie a socie
tății noastre, ni cărei număr este 
lntr-o continuă creștere ; a oame
nilor caro lucrează pe lărîmul știin
ței șl al cercetării. La flecare zece 
unL tn țara noastră, ca șl în alte 
țări, numărul celor care Iau parte 
la activitatea științifică creatoare 
se dublează. într-un fel aau altul, 
Intr-un timp nu prea îndepflrtat,“ju- 
mătate din omenire va participa la 
activitatea științifică. Cercetător 
fiind, pentru, care cifrele țin uneori 
loc șl de limbaj, am ales această 
fo-mfi de argumentare. în calitate 
de cititor, aș aduce alte argumente 
care să constituie. !n âcetagl timo. 
șl o Invitație pentru scriitori de a 
păși pe un teren de Investigație fer
til. Formarea șl evoluția oamenilor 
de s'.linta sub toate aspectele, satis
facțiile. dar sl Insatisfacțiile muncii 
lor. caracterul lor veșnic eferves
cent. responsabilitatea lor socială, 
etica muncii de cercetare, cu păr
țile el luminoase sau umbrite, 
slnt mima! cîteva elemente care pot 
oferi pentru un scriitor atent premi
sele realizării unei bo! experiențe 
literare.

$1, fn încheiere, Iertată să-mi fie 
îndrăzneala, o părere»despre,unele „ 
critici ‘.literare. Autoritatea (Ungi, 
critici trebuie să partide© ' con
structiv la difuzarea creațiilor lite
rare în riadul mase! largi do pa
sionați nl cărțyor. folosind un lim
baj ndecvat. Iată de ce cred că nu 
am fl cu nimic păgubiți dacă n-am 
mal întflnl In rritleile literare ter
meni din Import ca „obediență*, 
„incontinent", „imagistică pluvloa- 
să", „culori putride". ca să nu mal 
dau alte multe exemple din „Româ
nia literară" aau din „Luceafărul". 
Slnt întru totul de acord cu Tezele 
Uniunii scriitorilor care subliniază 
că : „Limbajul alambicat șl păsă
resc.. formulele lunecoase, care evi
tă Judecățile ferme șl clare, n-nu 
nimic cu menirea nobilă a critlcu-

președinte ftl Consiliului de Stat 
Nlcolae l'ăbîrcfi. prim-secretar al Co- 
niltetuiul județean Dîmbovița al 
P.C.R.. președintele comitetului exo- 

, cutiv. al consiliului popular județean, 
reprezentanți al organelor de partid 
șLde stat ale orașului. personalltăU 
ale vieții culturale din țara noastră. 

,... .Despre ^'lața. «• opera .Iul Ion 
Hellade-Rfldulescu. despre personali
tatea sa complexă au vorbit Nlcolae 
Tăblrcâ. prof. univ. dr. docent Serban

____ ( Clociilesru,- membru corespondent nl 1 
Iul d© boezle „Moștenirea! Văcărești- Academiei, prof. univ. dr. docent 1 
ix(«________ «i .„oimAoMi Aa.m.nat t Alexandru Pini;membru al Aradc-

i mici' de stllnle sociale sl poli
tice.'șl prof dr. Vaslle Netea. cer
cetător principal la Institutul de Is
torie „Nlcolae Torga" din București 
A urmat-un recital literar, ta’ care 

au narllclnat scriitori din București. 
Cluj. Iași. Timișoara. Oradea șl din 
alte orașe ale tării. Cu ncela’l orltel 
a fost Inaugurală. In holul Casei de 
cultură, expoziția documentară oma
gială „Ton Heliade-Mdulescu

ilor", precum sl uh spectacol de .sunet 
șl lumină : l.'ita porțile Istoriei". ,or
ganizat ta. Curtea Domnească dln.Tir- ; 
govlște.

Festivitățile au fost Inaugurate 
-«îmbăta .In saln .Casei .municipale de, ■ 
cultură Tlrgovlște cu o adunare-co
memorativă consacrată centenarului 
morili Iul Ion Hcltad"-Rădule«''ij. 
sărbătorire închină pe lista marilor 
aniversări culturale recomanda!©’ d© 
UNESCO.

LA VASLUI
lieu5? «imej

4 to,CD Reportajul săplămînll : 
’ plozla a ,avut,|lo<3ț teri*.

Noua Casă de cultură a sindicatelor
VASLUI. - 

„Sclnteli*. V. Ittneu) : Ieri. 22 apri
lie. In Vaslui a avut loc festivitatea 
Inaugurării Casei de cultură n, sin
dicatelor. un modern edificiu situat 
in perimetrul centrului civic al ©ra
sului. La festlvllăll au participat 
tovarășii Vlrgll Trofln. membru al 
Comitetului Executiv; al Prezidiului 
Permancnl al C.C. nJ P.C.R.. pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale "a Sindicatelor. 
Gheorghe Tănase. prim-secreiar aJ 
Comitetului județean P.C.R. Vaslui, 
președintele Comitetului .executiv al 
Consiliului popular județean, repre
zentanți al organelor locale de partid 
șl de stat, oameni de cultură șl artă.

Noua casă da cultură dispune de o 
modernă sală do spectacole, de b solă 
de conferințe, de spații pentru des
fășurarea activității ‘ unor cercuri de 
artă plastică, muzică, 'balet, elneclub. 
precum ®! de o bibliotecă cu 13 0'0'2 
de volume. Tot aici va" fi organizată 
o ctaglun© permanentă de teatru. ,

Cel prezentl au adoptat textul unei 
telegrame adresat© Comitetului Cen
tral al partidului, personal tovarășului 
Nlcolae Ccanțescn, In care se spune :

„Partlclpanțli la festivitatea de 
Inaugurare a Casei de cultură a (riin
dicatelor din orașul Vaslui, dl nd dina 
glndurilor șl sentimentelor tuturor 
oamenilor muncii de pe aceste me-'

leagurl. vă adresează, scumpe tova
rășe Nîcolae Ceausescu, cele mal 
vil șl călduroase mulțumiri sl expri
mă profundă recunoștință conduce
rii partidului, dumneavoastră perso
nal. pentru acest nou sl minunat dar 
oferit locuitorilor orașului sl 1ude- 
țuiul Vaslui, aflat In plină dezvoltare 
economică sl soclal-culturală.

Acest modem edificiu de cultură 
reprezintă încă o dovadă a gri iii 
deosebite ce o manifestați pentru 
Îmbogățirea vieții materiale sl spi
rituale a tuturor oamenilor mundi 
din patria noastră, pentru ridicarea 
continuă a constlintel lor socialiste. 
Acum, dnd inaugurăm acest mo
dem lăcaș de cultură, se arată In . 
încheierea telegramei, ne manifes
tăm din nou adeziunea deplină fată 
de politica jlntamă sl externă n 
partidului șl statului nostru sl vă r- 
sigurăm. Iubite tovarășe Nlcolae 
Ceausescu, că oamenii mundi din 
județul Vaslui UI vor dedica în
treaga energie, pasiunea îl talentul 
lor înfăptuirii neabătute n sarcinilor 
stabilite de Congresul el N-!ea al 
partidului, de făurire n sodetfiSR so
cialiste multilateral dezvoltate în 
scumpa noastră patrie".

în încheiere, p© scena noii case 
de cultură a fost prezentat un reu
șit spectacol artistic.

Depuneri de coroane
Cu prilejul celei dc-a 102-a ani- L-r) «olemnitate au participat tova- 

veraari u nașterii Iul Tlndimlr Illcl rijll Dlmltrle ... Ancuța. secretar al
Lenin? simbâtă dimineața,' ta mo- Comitelului municipal București al
numențul Iul -V-l. Lsnin din , Piața. p.CR.. Nicola© Popa, vicepreședinte
Sclnteli a fost depună o coroană do al Consiliului popular municipal,
flori din partea Cotnl™~_’. ----- ‘ . .l._

elpal București al P.C.R. sl a Con
siliului popular municipal.

A fost depusă, de atsemenea, o 
coroană dc flori din partea Amba
sadei Uniunii Sovietico la Bucu
rești. .

ai uonauiuiui popular municipal, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni al mun
cii din Capitală

A fost prezent V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București

P ROG BA MUL I
8,18 Gimnastica pentru toți.
8,S3 Cravatele roștL Amintiri de 

vacanță ; Recreația mere : 
Copil din lumea largă : Tol
ba cu scrteorL Film serial 
„Fiul mării*. Episodul „Pira
ții nucleari*.

18,W .Viața satului a Un deceniu 
de la încheierea cooperaUvi- 
rarii.

1LM S3 Înțelegem muzica — ddu 
de emisiuni de educație muzi
cală prezentat j de celebrul 
dirijor . Leonard Berns-.eln : 
„Co Mie muzica simfonică 7* 

13.Î3 De strajă patriei.
12,39 Emisiune In limba maghiară. 

Adaptare pentru TV a piesei 
„O scrisoare pierdută* de 
I. L. Caraglale.

14,93 Telesport a Box : Finalele 
tume-Jlul Internațional „Cen
tura de aur*. înregistrare de 
la patinoarul „S3 August* 
a Fotbal : nomănla — Peru. 
Transmisiune directă de la

.Ex
plozia ;a .avut.UcK! ieri-. Un 
It:m închinat muncii Hnonte 
me. dar pline de răspundere 
a arUflclorllor.

S9.SJ Desene animate.
M,S3 Film artistic : „Comedianțll". 

’ Ecranizare după romanul Iul 
Graham Greene.

32,23 Avanpremieră. 
H.Î3 Telejurnal n Spori.
22.83 Recita] Puica iRlroțanu. 
2J.S2 Apollo-IS.

PBOGHAMUL H
12J3 Promenada duminicală. Rea

lizatori : Georgeta Postole». 
Tralan Buhlea. Adolt Opres- 
cu. Regla : Anca Sandu.

II,to închiderea emisiunii de prfnz. 
Sî.to Deschiderea emisiunii de sea

ră. ..Jazul ta muzica simfo
nică*.

S3.S3 Agenda.
2I.C3 Săpîămtna culturală bucureș- 

teană.
21,15 Seară de romanțe. Gintă : 

Irina Logbin. Tlța Ștefan, 
Natalie GLIga. Benone Slnu- 
lescu șl orchestra Ionel Bu- 
dlpeanu.

li,<8 D1n lumea sltlnteL Emisiune 
de Comellu Rusu.
Fîlm serial : „Invadatorii* 
(reluare).

cinema

Aniversarea Institutului de
împlinirea a două decenii ’de la 

crearea Insfitululul de proiectări te
lecomunicații a fost consemnată sim- 
Mta prin organizarea unei adunări 
festive. Cu acest, prilej a luat cuvln- 
tal directorul Institutului. Ing. 
Gheorghe Roman, care a aubllniât 
contribuția unității la modernizarea 
șl dezvoltarea rețelei de poștă șl te
lecomunicații precum și rarei ni te

actuale șl de perspectivă ale Insti
tutului.

Tntr-o atmosferă entuziastă, partl- 
dsantU au adresat o telegramă Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român. tovarășului Nlcolae 
Ceausescu, In care se exprimă an
gajamentul colectivului de a contri
bui cu toată hotărlrea la îndeplinirea 
Directivelor Congresului al X-lea al 
partidului. (Agerpres)

Incj. Adrian GEORGESCU 
cercetfitor principal 
la institutul „Poirochim* Ploiești

(Urmare <lln pag. D de cimp do pa malul Oltu
lui

Laura BUDA
profesoara,
Școala generaid nr. 27
Constanta

Sublectal încălzește sala. 
Fl'nd adunare de tineri. 
nu-1 de mirare că proble
mele Inimii se amestecă m 

uuan.e 0,0 PămlntaluL Sclrille
Dulce, aurie in povestirile ...
Iul Sadoveanu. plumburio ""
In decorul tristeților pro- 
vlnclnlc Ia Bncovla. cu 
gust de migdală amară ta 
Toptreeanu. Șl totuși. Im! 
ziceam. In anii din urmă» 
toamna care ne calcă pra
gul. oduciridu-ne plocon 
tradiționalele culori sl aro
me. nu mal este cea de o- 
dlnloară Parcă ®l-ar ti a- 
rumat o muncă de răspun
derea. întllneam In calo 
„sărbătorile recoltei", eve
nimente cu gust de pline 
caldă., frfimlntatfl din griul 
cel nou șl umezită duM 
cuviință cu dulcea lacrimă 
de prună. Dar sl nrllel de 
socoteli gospodărești. : cit n 
scos Ion al Iul Petre de 1a 
colectivă șl Petre al Iul Ion 
rare tacă nu se fn«cr!«©w;
Aritmetica aceea, ne cit de reușit să nună chestiunea, 
simplă pe atlt dej’grăltoa- J
re. făcuta cu pricepere si 
pasiune. înlătura preju
decăți, neîncrederi vechi 
d!n lumea satului, deschi
dea ferestrele înțelege
rii. Anotimp al eviden
țelor, toamna acelui . an 
sa dovedea o talentata
agitatoare.

Seara aceea la Piatra- 00 
firul OltaluLj Mult tineret■■ 
strins roată ea ta șezătoa
re. In aaln căminului cul
tural. Bălell șl Ifete din în
tovărășire ceruseră să a!M 
o tntilnire cu cel de-o 
vlrstă cu el care ^Intrase
ră" de-acunv La general 
știu el cum stau lucrurile. 
Altceva II preocupă. Se ri
dică un băiat slăbuț — ®l 
toți slnt numai ochi si u- 
rechl :

— Al Mtrin o «mu eă 
mă vadă întll însurat 
De-abta apoi Intră... Dn’ 
mie nu-ml convine să aș
tept D-ale n« vrea să. 
știu : cum te sori lină co
lectiva 1a o adică 7 Sau ră- 
nilf fără fată ?!

„Cum. bă. ta vreai să tl-o 
pețească gospodăria 7* se 
aude o voce ascutlță si d- 
țlvn rid mlnzeite. Slnt din 
cel sflosl cu tetele g! dacă 
ar fi așa. lor le-ar plăcea.

— Am șl eu o întrebare I 
sare de la locul Iul un fift- 
călnș ImbrficnL Intr-un pu
lover din lină groasă.

Simte ațintite asuDra sa 
toate privirile și parcă, ar 
da Inauol „M-am renezlt 
ca nebunu* - 
sl naim ce dracii1 le zic eu 
la.: ăștia, să nu mă In de: 
prost ?” Schimbă tonul il 
îndulcește; mai rov.’ile pu
țin : In s'lrsit se hotărăște. 
Dar o in ,»e ocolite, moro- 
meîlan :

— O să vă pui o între
bare care nici p'n‘ cap nu 
vă trece sl n-o să crhldll o 
mie de ani ce am ,eu p« 
suflet

MTndru de introducere, 
băiatul face o pauză. Se 
minunează d* de înflorit o

SÎ linșează bomba :
—,-V-am spus eu că. nici . 

pin' cap nu vă trece: 
vreau să mă însor 1

Dar bomba' nu provoacă ' 
dorit rteete Șl rilevn. lntu- 
rnlăr! binevoitoare. ..Bra
vo. s! dnd te bem ?".

’ —'BIneee.t — continuă 
el întărftat din senin, su
părat pe toată lumea. A- 
luncaa. ■ na. vreau să. sRu : 
ce zestre nre o colecti
vistă 1

„AI dracului te-al mal 
făcut bă. ăsta I*.

— Zestre 7 O sfi-tl răs
pund eu — sparge tărerea 
o voce din fundul săllL

O fată cu obralll tranda
firii. Nicullna. din brieadn 
a doua de etan, se ridică 
sorlllnlndu-ra de sneteazn 
scaunului din fata el.

— Zestrea mea. ulte-o I 
sl Nicullna întinde palme
le. zlmblnd .subțire din 
coltul buzelor.

Să nu fi asistat la scena 
asta, să nil-o fl Dovestlt 
careva, știu eu 7 noafe 
n-aș fl crezut Dar nm fost 
de fată șl am auzit-o ne 
Nicullna. Si nu cred efi 
despre ’zestre s-a pronun
țat vreodată cineva mal 
demn $1 mai frumos declt 
fata aceea dlntr-o brigadă

— EI. gata 7 închidem 7 
Rostite cu nins tare; în

trebările paginatorilor sl 
ele corectorilor mi-au În
trerupt brusc oîndurile. 
Secretarul care dlsoăruse 
Ih redacție ®5 vadă „Io 
fata locului" cum stau lu
crurile. sa întorcea - In 
boxă.

— Mal așteptăm.
- Cit ?

CIL notițe ...__ ____
tovarășe, oier-

dimineață ulițele, taifăsu- 
iau îndelung cu oamenii 
oștoptau nerăbdători zia
rele. să vadă care mai e „------------ ------
..procentul", n-nveau vre- pămlnt al Iul cu tot Păi 
me de masă, dar Iși găseau 
timp pentru die o ..opera
tivă" sau o seară de cal
cul la căminul cultural 
pentru ca. noaptea, strln.șl 
roată — el tovarășii de la 
sfat, niște învățători, direc
torul căminului — să tota
lizeze. Cită energie sl răs-

Muncă de la. om la om. 
De la om la om, de la 

comună la comună, cu pro
blemele. tradițiile si pers
pectivele fiecăreia. Do a- 
ccea Sl npăruse nevoie de 
a se tipări, pentru Secare «JB--să mol vie o dată’tovară- tipografie, micuță, coborită 

șui prim efl dumnealui, să dlntr-un camion, funcționa 
nu se supere nimeni, m-o 1 '* J~ ~’,J
lămurit cel mnl bine,Dină 
acum". 1.. ___
neică, tovarășe bade. — Iți 
feăpa tie. capul — păi ce 
mnl vrei dacă zici că te-a 
lămurit at1t de bine 7 Dar

șHut să stea de vorba, fără 
să se facă de rualne. chior 
eu „tovarășul prim" do ta 
regiune. Rocilnostcaî' un 
astfeJ de om sl după ur
mătoarea replică, servită 

____  _ __ __ _ ■_ ... după,ore Întregi de dlscu- u 
gîc. un ceferist prezent o- tie : „Eu a? dn cererea, da’ In parte, „fol" cpodalo^O 
oolo din partea raionului 
— dacă zic! matale că In
trat! amlndoî. ce s-o mal 
sucim cu trecerea pămîn- 
tuiui p© numele Mintalul 7 
D-apă! că așa de formă, 
răspunse netulburat mos- 
nenauL Că sl eu clnd nm 
fost ca dlnsul ml-o dat tai-

clem Tlrf’Ovlstea 1 (primul 
tren din. zorii zilei — n.a.).

-Pdvestea-'pifiă in capăt a 
acelei’ nouți’ n-am putut-o': 
afla declt mol tlrzlu :-incă 
înainte de revărsarea zori- . 
lor. după vreo două cafele 
tari, m-am aruncat în cupi
dul 61. Aveam delegație 
ștampilată să. mers ne ur
mele neobișnuitului ano, 
timp.

„.Soro fflrlâu. Putrezeau 
treptat zăpezile. Iar din tă- 
rina neagră, «rasă, respir 
rind aburul călduț, abia 
mijea griul de toamnă. 
Semne ca In toți anii Erau 
Ins.5 și altele, noi. vestind 
o primăvară memorabilă.

Treceam dlntr-o comună 
In alta. Dină In cine sile 
ce sal răzlețit, tn pofida 
opoziției profesionale a șo
ferului : „Al naibii să tiu 
dacă putem răzbi oină a- 
coto I Nu still ce drum e. 
acuma ac dezghețul aista* 
Așa II plăcea lu! să zică: 
Dar se simțea șl el părtaș 
la problemele -aliatului", 
mașina avea dublu dife
rențial Si astfel reușeam 
oă intrăm șl să ieșim.

Inlllneam In cămăruțele 
Gfatulul. înfrigurați, octl- 
vl.țtl de partid cu fete 
nedormite. Băteau dls-de-

unei munci bizuite pe cu
noașterea profunda a le
gilor economice, șl psiholo
gice ale transformării so
cialiste a Batalul, cn și a 
condițiilor locale, pe argu
mentarea atentă In flecare 
caz aparte. Apoi, unul din
tre el. cu vocea răgușită de 
tutun; striga tn nDoratul 
cu manivelă cifrele, țl ■ le 
roneta de cile trei ori. pa 
să șc audă ■?! să se Înțe
leagă limpede „mal sus". 
Mle-mi părea rău că nu-1 
am nlătarl p© secretarul de 
redacție, să vadă cu propriii 
ochi munca bărbătească 
dlndflrătul fiecărei stlrl oe 
care o aștepta el Dină tlr
zlu. Ingrllorat să nu scă
păm Tirgovlslca.

în zilele șl In nontlle a- 
colea. clnd outlrie procente 
mal seaarau nou! de Iz- 
blnda Iul deollnă. aveau 
toc și eDiioade de un netă
găduit umor în afara ra
zurilor de dramatică șovă
ială sau de Înțelegere lu
cidă. trecerea granițe! din
tre vechi sl nou Înregistra 
momente cu hoz. Le două 
dintre ele om fost martor 
pe Inserat. într-o odaie de 
sfat poDular. Venise un 
Mtrin, Era convins, cit se 

' "ite de convins să Intre, 
r .Înainte de a se Înscrie.

prins© plăcutele : „Cerc de 
plan" sl ..Coregrafie".. Cl- 
țiva redactori. clUvo tipo
grafi. Articolele se acrii:u 
pe teren, la tară: ne se? 
riuncW.’la o seară de,cal
cul. pc un colt de bnnră 
din căminul 'cultural ticsit 
de lume. Se redactau di
rect. conda, simplu-, în 
marea lor majoritate erau 
glnduri. mărturii.' ..scrisori 
deschise* ' ale țăranilor În
șiși. ' / 1 . ;

' Recitite astăzi, ele fixea
ză nu numai , -fonia de 
temperatură" a unei, pe- 
ripnde decisive, ci șl re
sorturile' profunde ale ade
rării d© scară do masă a 
țărănimii, resorturile Jnțe-

ca o sfoară de pămlnL Șl nu-U venea .să i-o spul-
să nu închid eu amu ochii. căci sămința aceea de oni
câ-s om în etate, si să riefi parcă aii ta aștepta. Să se
elcă* l-o părăsit 'taica fără poată’simți supărat, ofen- r.-------
să-l lese nwstenltor. ZIm- sat călcat pe coadă „loc- eec.T__? .,R f!.. convingerii 
beai : nu înțelegea bietul ma'; ta jnlno în cn.<). tova-
bătrîn "că Iscălitura Iul oe rășe 7° Ca a doua zi să a-
cerere era cel mnl trainic 
act de moștenire lăsat ur
mașului său.

Cel de-al doilea eolsod 
mî-1 aduce In memorie n© 
un bărbat mucalit, un fel 
de 
unul din oamenii acela as- . 
cuțit! brici.: vădind o bună 
înțelegere a evenimentelor, 
dar cărora le plăcea s-o 
facă ne șovăielnicii. Nu 
știu dacă nu-l stimula și 
umorul unor nie.se Intr-un 
act. prezentlndu-l pe țăra
nul ce se hotăra greu drerit 
un hltru ni comunei In lu
nii căruia se legau îl se 
dezlegau toate. Parcă asta 
II molipsise șl no eroul 
resncctlv. L-am urmărit 
atent in tot ce spunea sl 
mul alea nu spunea. întru
chipa (cred că nu există 
activist să nu fl avut de-Q 
face cu oameni de soiul 
Iul) pe bolnavul Inchinult.

îi plăcea Iul să vină la 
toate adunările, să lungeas
că in nesfirșll vorba, să se 
simtă că nu e un oarecare 
In satul acela d că el a

pară iarăși la sfaL ță te 
caute, să lungească din 
nou taifasul, ca pe-o zea
mă sorbită cu dichis, sou- 
nlndu-tl că nu e un cutare 
să-I. sară dintr-un nimle 

Păcală ■ moldovenesc. mwtarul șl că el te Înțe
lege. deh. a! sl tu o sarci
nă. dar că șl el are anga
ralele Iul (argument deci
siv) : nu-1 lasă™ bai».

în cele din urmă, acel 
Păcală de care e vorba alei 
trecuse îi de babă, era guta 
gă Iscălească cererea, elita 
doar : se ruga să tio lărat 
al doarmă noaptea aceea ‘a 
sfaL oriunde. Intr-un colt 
sau pe o masă, nu contea
ză. n-aro pretenții, că <t-a 
deprinși din război să 
doarmă ca păsările d©-o 
cracă. îți ascundea! zimbe- 
tuL șl 11 întrebai.-cu toată 
gravitatea, de ce tine mor
țiș să nu doarmă in casa 
Iul 7 Anii că dacă vin esa 
devreme, mă in baba la zor 
că așa al fost tu toata via
ta. un tontăifiu; că uite rit 

le-au lămurit

— singurele care pot ex
plica soliditatea, coezlunra 
lăuntrică ’ a proceiulul de 
coonerallvlzaro. asa cum 
a fost Infăolult’ de onriW.

Manuscrisul era cules de 
mină, Ko tlpăreo de niînă. 
șl lotuși nimeni nu se nlln- 
gen de absența mașinii de 
scris, a. linotipului, s rota
tivei „Mașina asta de ti
părit — o vedeți 7 — n-a 
Imprimat, de rfnd e ea de
clt cărți de vizită, bilete, 
afișe. mărunțișuri. Nici 
n-ar fi bănuit Pensionara 
noastră că va sîull coope
rativizarea. SI zău că-sl 
face bine datoria '* — co
menta mucalit unul dintre 
zețari. Tjs altă scară, mă
nunchiul de oameni care se 
îngrijea, de scoaterea „foi
lor" dormind pe .niște, na-

dnd am dat peste numărul 
de ziar pregătit In acea 
noapte febrilă din pagina
ție. . M!-am aruncat privi
rea , direct asupra locului 
rămas gol plnă la o ori 
atlt- de tlrzla. Scria acolo. 
In coltul din dreapta îos : 

„Pentru zlnristJ nu 
este plăcut să se «des
facă» paginile o dotă în
cheiate sl gata pentru 
rotativă. Dar există sl 
asemenea «desfaceri» 
plăcule,-

în cursul dimineți! a
, sosit lu redacție vestea 
Încheierii colectivizării 
ngriculturll fn raioanele 
Odorhe! @1 .Vlniu Mare. 
Pe seară o,primă «des
facere» de pagina : se 
comunică de ta Ploiești 
că 8-a încheiat colcctl- 

. vizarea agriculturii sl 
■■ in raionul Rlmnlcu Să

rat (mol sus se Dubllră 
Informația), Pe la orele 
23.30. din nou telefonul 
de provincie : nl se 
anunță că »-a încheiat 
colectivizarea agricultu
rii îl tn raioanele Sla
tina si Vedea.» (Mîlne 
vom reveni ca amă
nunte)".

Știrea era tipărită cu 
supratltlul : „La Închide
rea ediției". .

La capătul acelor zile 91 
nopți fierbinți, istoria con
temporană n tării a înscris 
unui dintre capitolele sale 
fundamentale. Sesiunea ex
traordinară a Marii Adu
nări Naționale, amintind 
încheierea cooperativizării, 
a proclamat victoria defi
nitivă a socialismului la 
orașe șl sate.

Era. ca astăzi, 
ajun de 1 Mal

Exact acum zece
11 OM de țărani, 

oantl la sesiune, 
monjtrnt sub

ani. 
nariici

an de- 
_____ flamurile 

turl de camoanle Imorovi- marii sărbători a muncii 
rate, trăia In esență ace- înfrățite.
leasl nopți de veghe in 
așteptarea cite unei știri, 
ca și confrații din pagina
ția modernă a celui mal 
mare ziar- din tară.

în sfirslt îmi strinsesem 
materialul pentru reportaj. Iul

înr! vine să închei : par
că a fost ieri — dar nu-ml 
dau voie cele peste 3 8WJ 
de ediții încheiate de a- 
tuncl. Nu-ml dă voie den
sitatea Istorică a decenlu-

A^-Aslă-aeară dansăm ta familie : 
patria - io: 1XM: W: 17.45; 
to^3. MELODIA — 0; 11.15: U40: 
18: 18.331 M.45.
a Felix țl Otllla > SCALA - 8,39: 
13; 18JM: to. GLORIA - »: 12.20:' 
16: 18.33, MODERN - 0: 13.33: 16: 
10,33.
A Mary Poppins 1 CAPITOL — 
e.io: ix»: 18,39; 10,w. aurora
— 9: 13îT8.KI: 1M0, FLOREASCA
— 18.»: 19.
A Jungla Xanoo a LUMINA — S: 
It; 13,18: 18.M: 17.45; to.
a Ultimul domiciliu cunoscut a 
LUCEAFĂRUL — BJ0: 11; u.to: 16: 
ÎS.»; Sl, BUCUREȘTI - 8.30; 11 i 
13,30: J8;,18J0:, M.
• Marea-, dragoste î CENTRAL
9.15: 11.30; 13.4.5: to- 
favorit —ra.irr'____ _____  .
18,111:39.39.
A Preria a FESTIVAL - 0: 11.15: 
1ÎJ0: 18: 18.39: M.45.
a Puterea țl Adevărul a BUZEȘT1
— 13.33: IB. VITAN — 18: 10.15.
• Pentru că se Iubesc a BUCEGT
— 15,4.5: 18: to.15. VOLGA — 9: 
11.15: 13.53: 13.40: 18; to.15, MIO
RIȚA — 10: is.to: 15: n.to: 30. 
a Program de desene animate 
pentru 'copil a DOINA — 9: 10.15: 
IIA3: 12.43.
a Farmecul ținuturilor sălbatice : 
DOINA — 13.43: 18: 18.13: »J9.
A Lampa Iul Aladlri .9—ÎS.9) In 
continuare ; Program de filme do
cumentar» — S3.1B : TIMPURI
NOI.
A Evadare din Planeta maimuțe
lor : FEROVIAR — »: 11.13: 13J0: 
16: 18.39: 25.45. EXCKt-ȘIOR - 
9.15: 11.39: 13.45: 15: 18.15: to.to. . 
a Marie Antoinette — H.to: II: 
13.33: M.KI. Panică la hotel — 18: 
18 : CINEMATECA (sala Union). ( 
a Incidentul a VICTORIA — 8;
11.15: 13J9: to: 18.SD: M.43. FLA
MURA - o: ii.is: ii.»: 18: îa.is: 
29.8». j
A Tată de duminici a UNIREA — 
HLJfi- ’B: to.18. t
a Adio, domnule Chips a GR1VT- ț 
TA — 0: 12.18: 18: 10.». TOWS 
9: i’ to: 18: te.M.
a Plrosmanl a LIRA — 13.28: 
29.18.
a Micul scăldător a DRUMUL SĂ
RIT — 15.»: 17.45: 20. CIULEȘTI
— to.to: 17.45: Sfl.
o Pădurea nlerdută a FLACARA
— 18«to: 17.45: to. VUTORUL 
18.45: 18: 20.15.

e Filarmonica de stat „George 
Encseu* (la Ateneul român) : 
Concert educativ pentru elevi 
— 11.
a Rsdlotelevlzlunea română (stu
dioul din sir. Nuferilor) : Concert 
Dnhms. Dirijor a Ludovic Baci
o Opera română : Madame But
terfly — 11; Giselle — I6.M.
A Teatrul de operetă : Vint de 
libertate — 10.33: Soarele Londrei
- 19.23.
a Teatrul național „T. L. Cnra
siale” (sala Comedie) : Coana Chl- 
rlța — 10.»: Fanny — 20; (sala 
Studio) : Părinții teribili — 10.30; 
SA nu-U faci prăvălie cu scară — 
15.99: Moartea ultimului golan

de comedie : Cher An- 
10.»: Mutter Courage

„Lucia Sturdza Bu- 
(sala din str. Ales. Șa-

— sa.
■ Teatrul 
tolne —
— M.'
S Teatral

rtara* (;__ _____________ ___
hla) : Domnișoara do Bclle-Iile 
- to.
a Teatrul Mic : Balul elițolrenll- 
ior - 10.to.
a Teatrul „C. I. Nollara* (sala 
Manpera) : Adio Charite — IO; 
Omul care... - iB.to: (sala Stu
dio) : Sori cea mare — 18: Gaițe
le — «.
a Teatrul GlulesSI : Comedia cu 
olteni - 16: Freddy — I8.K.
a Teatrul „Ion Creangă* : Co- 
cojclul neascnllător — 10: Școala 
din numuteșU — îs.
a Teatral „Țăndărică* faala din 
Calea Victoriei) : Aventurile Iul 
Wum-Plum — ii: (sala din sitr. 
Academici) : Ml țl nătărăi — 11: 
(tn sala Tehnlc-club) : Șoricelul ®1 
păpușa — II
o Teatrul evreiesc de stat : Două 
nunți sl un divorț — II: Uarașcum 
T2 - 19.».
A Studioul T.A.T.C. „I. L. Cara- 
glate* : Stnztana țl Pepelea — 30. 
A Teatrul saOric-muzJral „C. Tă- 
nsse* (sala Savoy) : Blmblrlcă — 
UJt; (ssla din Catea Victoriei nr 
174) : Șl femeile joacă fotbal — 
10, jo.
o Testnil de rev!”ă comedie 
„Ton Vasllescu* : Siciliana — 10; 
1?J8: (la Sate Palatului) : Vine, 
vine,.. Olimpiada I — 19.W.
a Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română* : Ghiocei™ mărgăritare — 
tsjn.
a Circul Bucuresil : Planetele rid 
sub cupolă —

ant.de
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?
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Sîmbătă dlmlneaio. Iile Verde;, 
prim-vlcepreședlnte al. Consiliului 
de Miniștri, a primit pe Olfricd

SC1NTEIA duminică 23 aprilie 1972
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Steger, ministrul Industriei electro
tehnice și electronice dîn Republica 
Democrată .Germană.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind lărgirea colaboră
rii In domeniul electronicii, auto
matizării. construcției de echipa
ment electronic șl electric.

L

La primire, eare s-a desfășurat 
tiilr-o atmosferă caldă. tovără
șească. au 'fost prezcnțl loan 
Avram ministrul Industriei construc
țiilor de mașini. , și Cornel Mlhu- 
lecen, adluncUil mlnlstrnluL A fost 
de fațfi. de ,.a seme nea.. Hana Voss. 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești. .........

5MUNICAT COMUN 
cu privire la convorbirile economice 
...... 1 S - •

purtate de delegația

f

ffÂfilOWM
I
>

Sfmbătă la amiază. Ion Pătan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul comerțului exterior, 
a primit pe prințul Hnrnzab Rnza- 
lolgh. președintele firmei ..Pernar". 
președinte al Camerei de Comerț 
din Mnlayezla, președintele Băncii 
de stat „Bumlputra" care. In Invi
tația Camerei de Comerț, face o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere a1 participat Ion 
Stotan. adjuncl al ministrului- co
merțului exterior. Ion Morega. ad-

junct al ministrului Industriei con
strucțiilor de mașini. Hrlstarhe Zam- 
bell. vicepreședinte al Camerei de 
Comerț, precum șl consilieri șl ex
porti români șl-mnlayezlenl.

în cadrai convorbirii, care a avut 
tea cu acest prilej.! au fost discu
tate paslblIllățj privind creșterea șl 
diversificarea schimburilor comer
ciale bilaterale, precum șl unele 
modalități de connerare economică 
șl tehnlcfl In sectoare industriale de 
Interes reelproo.

SI
I

(Agerpraa)

BlmMtă a avut loc la București 
(semnarea Protocolului ririvlnd co
laborarea economică sl lehnlco-stlln- 
tiHcă dintre Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mnslm din Republi
ca Socialistă România sl Ministerul 
Industriei Electrotehn’ce sl Electro
nice din Republica Democrată Ger
mană,

Protocolul cuprinde măsuri centru 
realizarea unor acțiuni de colnbora
re bI cooperare Industrială sl tehnl- 
co-StHntlficfl. de dezvoltare a livrări
lor de mașini «I utilate e’e.-’ronlce pl 
de automatizare, de Instalații sl «na
rata! electric. S-a convenit. totndnl'S. 
asupra dezvoltării In oenmectlvă a co
laborări! directe dintre contrate!?. In
dustriale sl erumirite de uzine din 
tara noastră ri unitățile i’mlînro din 
R D. Germană S-a stabilit ea In do
meniile telefoniei. automatizării. leh-

nldl vidului, mașinilor electrice 
se trencâ ne baza prooiîrierflbr era- 
oetor de lucra ale .wrlallslllor. la 
comrade de luncă durată.

Din Mrtcn romflnă. documentai n 
fost semnat de loan Avram ministrul 
Induslriel cnnsiractUtor de mașini, 
iar din oarten R D. Germane, de 
Otfried Sleaer. ministrul Industriei e- 
lectrotehnlre sl eledrnnice

A fcwt do fată dr Rana Voas. am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești

în cursul dimineții, detesnlla R. D. 
Germane i a vizitai Ins’ltatal 
cotări elect,ronlre s! Fabrica 
mente dc automatizare

DiiDă-amtazâ delegația

de 
de
R.

c er
ei e-

Germane n nării«lt Capitala, Indreo- 
tlndu-Be spre nalrte.

(Agerpres)

C r o ni ca zilei
Sîmbfită la amiază s-a înapoiat 

da la Varșovia delegația Ministeru
lui Muncii, condusă de ministrul 
Petre Lupu. care n participai Ia 
Consfătuirea annducfitoritor orga
nelor de stat In proidemcle munci! 
din țările membre ale C.AER La 
wsire. pe aeroportul Otopenl. erau 
prezențl membri al comjtțcerij Mi
nisterului Muncii,, precum șl repre-- 
zentanțl al Ambasadei R.P. Polone 
Ia București

ventlve. precum șl din domeniu] 
la delegația _ Minlstero- Invățămlntulul medical postuniversl- 
_întrevedere nu cartlcloat 

membri ai conducerii Ministerului 
Sănătății, nl Aendemlel de Știlnte 
Medicale.' precum șl Pieter V. Put- 
mnn-Cramor. ambasadorul Olandei 
la București.

*
Slmbătfl n avut loc. la Central de

ir
iSImbăU dimineață.; mlnlstriîV;:rtI- 

nătății publice șl Igtenel J medii.!lui', 
al Olandei. ,dr. Ltrat^k;Ș5lu!Jfâ<$ote< 
face o vizită In. taro rtoaslra.' h avut 
o întrevedere cu ministrul sănâlfițll, 
acad, Theodor Burghele. în. cadrul . 
discuțiilor, eare au avut loc cu a- 
cast prilej, au fost obordate'" pro
bleme de Interes reciproc din do
meniul sănătății publice, protecției 
materno-lnfantlle. medicine] pre-

Informare șl documentare In silințe
le rodnic .șl politice, deschiderea ex- 
m- - ’

* ză. ta deschidere au‘luat bârte prof." 
L. ‘Banval, vicepreședinte al Acade
miei de știlnte sociale sl politice, n- 
cademlclenl. profesori, 
precum șl Frnnri» 
I^vasmur. ambasadorul Franței 
București.

poziției Cărții franceze In domeniul 
■fl etllnteUn;;.fr6rln1e sl ppllțipe-' ■ donate 
r certemlut <Je către Ambasada france- 
‘ -• La deschidere nu‘luat 'parte prof."

cerceîăîori.
Marcel Mărie 

la

(Agerpres)
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Tragerea la sorți pentru turneul olimpic de handbal
Sîmbătă. la MDnchen. au fort sta- dlsnuta In orașele Boeblingen. Aua- 

blUte prin tragere la sorti grupate sburg șl MOnchen. Iată componenta
turneului olimpic de handbal. Echî- ceîoriaite grune : Grona A i Done-

» a_>.j . ..... _ O.R.S.S.. Polonia :
Bruna B : R. D. Germană Cebo- 
«lovarin. Islanda. Tuhlxln : «rana D : 
Iugoslavia. Ungaria. Japonia. S U.A.

pa Itomlntei. deținătoarea ..titlului marca. Suedia, 
mondial, va luea In rruna C alături 
de" echipele R.F. a Germaniei. Nor
vegiei și Spaniei. întlinlrite so vor

Le Nisa din nou o finală Năstase^Kodes!
Nitstase il va Intilnl pe cehoslovacul
Jan Kofles. care l-a -Jlmlnat eu 6—1. 
2—6. 6—2. 6—2 pe americanul Stan 
Smith 1

SimbStă. în semifinalele. turneului 
Internațional de tenis de Ia Nisa 
campionul român Iile Năstasc l-a 
învins cu scorul dc 6—2. 6—0. 6—1 pe 
Iugoslavul Bora Jovanovlel. în finală

în perioada 17—22 aprilie a.c.. o 
delegație a Consiliului Național a,l 
Patronatului Francez șl a Comitetu
lui Franța — Eurona de Est, condusă 
de Georges Villiers, președinte de 
onoare al acestui consiliu, alcătuită 
din 36 reprezentanți de Ia 43 de fir
me bănci șl organisme economice 
franceze. ,a purtat convorbiri eco
nomice cu ministere, centrale Indus- 
trlaly ,®T întreprinderi, din Românla.

Delegnfia franceză a foși primită 
de președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. La întrevedere 
nu participat Ion Gheorghe Maurer, 
Manea Măneșcu. Iile Verdeț Maxim 
Berghlanu. Gheorghe Cioară. Ion 
Pătan șl membri aJ guvernului

Președintele Georges VUUem șl 
membrii detegnllel au wuț Inillnlrl 
de lucru cu Manea Mănescu. preșe
dintele Consiliului Economic, preșe
dintele părții române In Comisia 
mixtă guvernamentală de cooperare 
economică, științifică șl tehnlcfl ro- 
mâno-franceză. șl Ion Pătan. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior.

La ace-ste Intllnlrl de lucru s-a re
liefa1 evoluția schimburilor econo
mice șl n cooperării româno-franceze 
șl s-n exprimat dorința comună de 
a «e Iun mâșurl do ambele părți pen
tru a facilita dezvoltarea In continua
re n rctațlllbr economice româno- 
trânceze.

Partea română a acordat o atenție 
deâtebilă vizitei delegației Consiliu
lui Naftonal nl Patronatului Fran
cez, care se înscrie In contextul oroo- 
cuoărlior șl mă«urilor întreprinse de 
România șl Franța In j vederea dez
voltării In conîlnunre a relațiilor re
ciproce.

Membrii delegației Consiliului Na
țional al Patronatului Francez au 
purtat convorbiri economice la mi
nistere. centrate Industriale. între
prinderi de producție șl întreprinderi 
de comerț exterior asupra acțiunilor 
concrete de cooperare economică, 
tehnică șl științifico, precum șl a 
schimburilor comerciale dintre fir
mele franceze șl romăn«șil.

Cu ocazia vizitelor la uzine șl sec
ții de Droductle din domeniul Indus
triei construcțiilor de mașini, chi- 
niteL Industriei lemnului, ușoară șl 
alimentară. renrezentantli firmefo" 
francezo nu constatat că dolareo teh
nică a uzinelor, competenta cadre
lor constituie o uremlsă favorabilă 
pentru extinderea relațiilor econo
mice dintre cele'două țări.

Pe baza posibilităților de lărgire 
a schimburilor comerciale reciproce. 
Identificate In cursul convorbirilor 
ce au avut loc, urmează” ar se apro
funda. . In - continuare, o serie de ac
țiuni do cooperare economică șl leh- 
nlco-ștllnțlfică In domeniile Indus
triei mecanice, siderurgice al electro
tehnice. Industrie! chimice și petro
chimice. In domeniul prelucî-ăril lem
nului. In Industria ușoară șl ali
mentară, n bunurilor da consum, pre
cum șl In alte domenii.

Ambele părți nu constatat că e- 
xlsiă. de asemenea, posibllilăți reale 
de cooperare pe tarte piele, in spe
cial In domeniile valorificării de ma
terii prime, de resurse energetice șl 
de mari obiective Industriale.

Partea români) o informat delega
ția franceză asupra poslbilltățiloir da 
înființare 0 societății mixte de pro
ducție șl comercializare șl și-a arătat 
Interesul pentru această acțiune. 
Partea franceză a apreciat că această 
formă poate fi studiată mol adine 
pentru n contribui ulterior la întări
rea cooperării Intre, societățile fran
ceze și româno.

în aceloși timp. In cursul convor
birilor s-a reliefat faptul că dezvol
tarea economica a celor două târî șl 
programele lor de Dorsnectlvă con
stituie o premisă favorabilă pentru 
sporirea achizițiilor reciproce de In
stalații complexe, echipamente, ma
teriale sl alte mărfuri.

Părțile au convenit să Intensifice 
preocupările pentru Impulsionarea 
dezvoltării armonioase sl echilibrate 
a schimburilor dintre cele două țări.

în vederea sprijinirii dezvoltării 
relațiilor economice dintre România 
șl Franța, extinderea sferei de cu
prindere n acțiunilor de cooperare e- 
conomlcă. științifică și țehnlcâ și a 
schimburilor ■ comerciala; ambele 
pă-il au căzut de acord asupra nece
sității de a se multiplica contactele 
dintre reprezentanții firmelor Insti
tuțiilor financlnr-bancare si organis
melor interesate In dezvoltarea rela- 

.țillor dintre cele douâ țări.
Stadiu! acțiunilor de cooperare In

dustrială convealle dc Comisia mixtă 
guvernamentală de cooperare econo
mică. științifică șl tehnică a fost a- 
nallzat cu ocazia celei de-a IV-a se
siuni. din noiembrie 1071. de către 
diferitele întreprinderi interesate, șl 
este util a fi analizat In cadrul ur
mătoarelor sesiuni nle comisiei.

în urma convorbirilor care au avut 
loc. la Camera de Comerț a fost sem
nat un protocol Intre acest organ și 
Consiliul Național al Patronatului 
Francez In scopul sprijinirii cooperă
rii dintre firme șl organizații econo
mice din celo două țări.

în timpul șederii In România. 
Georges Villiers a avut inlllniri de 
lucru cu Maxim Berghlonu. preșe
dintele Comitetului de Stat al Pla
nificării. loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor dc mașini, 
Nicolae Agachl. ministrul Industriei 
metalurgice, BuJ-or Almășan, minis
trul minelor, petrolului și geologici, 
Mihail Florcscu, ministru) industriei 
chimice, Floroa Dumitrescu, minis
trul finanțelor, Roman Moldovan, 
președintele Camerei de Comerț a 
Republicii Socialisto România. Vasl
le Voloșcnluc. președintele Bâncb 
Române de Comerț ExterLr. întll- 
nlrl la eare au participat și alte ca
dre de conducere din ministerele tl 
instituțiile centrale de sinteză.

La convorbirile economice româno- 
franeeze au participat, din partea 
roinânâ. Manea Mânescu, președin
tele Consiliului Economic, președin
tele părții române in Comisia mixtă 
româno-franceză do cooperare eco
nomică. științifică ‘șl tehnică. Ion 
Pățim, vicepreședinte ai Consiliului 
do Miniștri, ministrul comerțului ex
terior. Roman Moldovan, președin
tele Camerei do Comerț o Republicii 
Socialiste România. Ioan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor do 
mașini: Mihnll Florescu. ministrul 
Industriei chimice. Florea Dumitres
cu, mlnlalnil finanțelor. Ion Crăciun, 
ministrul Industriei ușoare. Ion : St. 
Ton,1' vice președinte al Consiliului rE- 
conomlc. .Vaslle Voloșenluc, , preșe
dintele Bâncll Române de Comerț 
Exterior. Ion Romflnu, consilier, 
membru ol Consiliului Economic. 
Vnslle Gilgo, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Gheorghe Stroe, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, și oile persoane ofi
ciale ; din pârlea franceză nu par
ticipat Georges Villiers, președintele 
do onoare ol Consiliului Național ol 
Patronatului Francez, președintele 
Comitetului Franța — Europa da 
Est. Pierre Morieval. secretar gene
ral al Consiliului Național ol Pa
tronatului Francez, Jacques Bllledîn 
Direcția relațiilor economice externe 
a Ministerului Economiei și Finanțe
lor, precum șl ceLlalU membri ni de
legației franceze,

întlinlrite de lucru româno-frnnce- 
zc au fost deosebit de fructuoase el 
de natură sâ contribuie Ia dezvolta
rea relațiilor economice dintre 
România îi Franța, la cunoașterea 
mal bună a posibilităților de realiza
re a noi acțiuni de cooperare Indus
trială, economică, științificii șl teh
nică.

Convorbirile ®-au desfășurat In&r-o 
atmosferă de cordialitate șl de cola
borare care caracterizează relațiile 
dintre România șl Franța.
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SĂRITURI DE LA TRAMBU
LINA. In piscina din narcril sportiv 
„23 August" au Ineemit Ieri eam- 
plonatele internalionnfo de săriturii 
de Ia trambulină ale, (firii noastre, 
fn proba de la trambulină (3 ni) — 
masculin victoria a revenit lui Ion 
Gonea eu 4S7 pnnrte. La platformă 
(10 tn) — feminin, pe primul lec a 
terminat Melanin DecMțară — 3t0
puncte.

FIOCIIEI. în ultima zi a camnlo- 
natalul mondial de' hochei do ghea
ță de la Pragn, echipa Suediei s 
terminat la egollfatc : 3—3 (1—0
2—1. 0—2) -cu echipa U.R S.S. Tlflul 
mondial a revenit tchloe! rebo- 
efovaelel. urmată în clarament de 
wlectlonatete U.R.S.S. sl Suediei.

GIMNASTICA. — Concursul ■ Inter
național de gimnastică de fn Buda
pesta a continuat cu întrecerile.,roe- 
etale pe aparate. In cafe ș-nu evl-

FOTBAL- Pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală; cu începere de la 
ora 10.30. se va de’ffișura meciul din
tre selecționata olimpică n României 
?! echipa reprezentativă a statului 
Peru.

La Brașov. Intr-un meci de verifi
care (3 reprize a cîte 30 de minute), 
echipa reprezentativă a României va 
Jura In companln formaîlel forate 
Steagul Roșu. Partida ya Începe In 
ora 11. ''

BOX. Tn hala patinoarului ,J3 Au- 
gust“ din București." cu începere de 
la ora 10 se dispută finalele turneu
lui „Centura, de aur" în ordinea ca
tegoriilor se vor întrece următorii 
boxeri : Ștefan Boboc — Giulio Ri
vera (Cuba). Constantin Grulcșcu — 
Anton Cojnn. Toni Mircea — Vaslle 
Ktes. Gabriel Pometcu — Octavian 
Amăzâroale, Antonlu Vaslle — Or-

Slmbălă. delegația Uniunii C'omu- 
hiștllor din Iugoslavia, condusă de 
tovarășul Mllla Riblcici. membru al 
Prezidiului U.C.I;. membru al Pre
ședinției R.S.F. Iugoslavia care w 
află in tara r.oaslră In invitația .C.C. 
el l’C.R, și-a continuat vizita in mu
nicipiul Cluj. în cursul dimineții, 
membrii delegației au .fost oaspeții 
miirtciiQ-llor. Inginerilor șl,tehnicieni
lor Fabricii de oortelan „iris”, dună 
care nu vizitat Muzeul rlc Istorie a 
Transilvaniei, monumente de artă, 
noile construcții' edilitare, bazele 
sportive,șl de agrement.

După încheierea vizitei, delegația 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia 
o nvjt convorbiri 'cu membrii’Birou
lui Comitetului Judetean. de partid. 
Au tos! abordate probleme ale con-

Delegația militară a R. 0. Germane 
a vizitat Academia Militară

manifestare 
internațională

'itrucțlel de partid, muncii pollllco- 
' Ideologice, activității economice, cul
turale și Inslructiv-educallve din 
ludeț.

La amloză. tovarășul Aurel. Duca,
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.G al P.C.R.. prlm-secretar 
al Comitetului Județean de partid, 
a oferit o masă In onoarea Inalțllor 
oaspeți iugoslavi

*
în seara aceleiași zile, delegația 

IlUnltinll Comuniștilor din Iugoslavia a 
sosit ta Sibiu.

în onoarea delegației dugostave. 
tovarășul Ton Prlcfi. secretar al Co
mitetului Județean de partid, n ofe
rit jw dineu In saloanele hotelului 
împăratul Romanilor din localitate.

(Agcrpres)

între W șl 23 aprilie, tn orașul 
Hanovra din R. F. a Germaniei 
su desfășoară, tradiționalul Tirg 
de mostre, unul din;principalele 
evenimente economice Interna
ționale ale anuluL Amploarea 
acestei manifestări reiese din 
numărul expozanților, reprezen- 
llr.d anroape 7 WTO de întreprin
deri din 32 de țări — firește, 
lara gazdă fiind larg reprezen
tată prin numeroase firme. Ex
ponatele sini repartizate In 22 
de hale, precum și pe o supra
față In aer liber tnsumlnd 
W fMJO mu.

Șl anul acesta, centrul do greu
tate al țtrgulul 11 constituie sec
torul construcțiilor de mașini, 
precum șl ce! al electrotehnicii, 
care, de data aceasta, se situea
ză pe locul Intil. Spre deosebire 
de edițiile precedente, o aten
ție specială se acordă prezentă
ri! de automobile acționate elec
tric. oreflgurind autovehiculul 
viitorului, cu un grad de polua
re foarte redus. SHmește. de 
asemenea. Interes prezentarea 
amplă a ultimelor noutătl In do
meniul siderurgiei, al materia
lelor de construcții șl 
construcțiilor, chimiei, 
plastice. Informaticii, 
meniului automatizat 
etc. Industrie bunurilor de con
sum este Ilustrată de o gamă 
largă de Drodu.se. din care se 
evidențiază articole din nortc- 
lnn. sticlă, ceramică, ceasornice 
de diferite tipuri, articole de 
menaj, anarale electrocaenlce. 
bi’uteril etc.

în tlmnul desfășurării Urculul 
se vor tine o serie de conferin
țe de specialitate; axate anul 
acesta ne teme ca prelucrarea 
automată a datelor sl echipa
mentul modern de birou, tnsta- 
Inillle de cl'mă artificială, tra
tarea roedală a metalelor, co
municații feroviare, lelecomunl- 
ce’il etc.

în ce privește participarea 
țărilor occideniale. pe primul 
loc se situează Franța, cu 178 de 
expozanți. Înaintea Marii Brita
nii (15ă). Elveției CUR). Ttaltel 
filă) sl Austriei CICO). Cuorin- 
zâtoare esle al prezenta țărilor 
socialiste. mrmlfe«ttadu-®e un In
teres deosebit fată de produsele 
oreztantate de U.R.S.S.. Polonia. 
Cehoslovacia. România. Ungaria. 
Butenrin. Iugoslavia.

Oferta românească esle eel 
mal larg reprezentată In secto
rul electrotehnicii, unde expun 
patru firme. România este de 
asemenea” prezentă In sectorul 
siderurgic, precum și fn col nl 
materialelor de construcții ți 
tehnicii cbnstructlllbr. ‘Republica 
Socialistă .România-uarllclnă. de 
asemenea, cu un birou do infor
mații la „Punctul international 
do Inlllnlre". organizat la TSrguI 
de Ia Hanovra.

încă din primele zile se con
stata o afluență deosebită de 
public, organizatorii scontlnd că 
In total tlrgul va fi vizitat de 
mal bine de o Jumătate milion 
de persoane din pesta o sută de

cu toa-Slmbătă dimineața, delegația mili
tară a R. D. Germane, condusă de 
generalul de armată Heinz Hoffmânn. 
ministrul apărării naționale, n vizitat 
Academia Militară. Ln sfirellul vizi
te! a avut loc un miting de priete
nie, prilejuit de prezența In tara 
noastră o solilor Armatei populare 
naționale a R- D. Germane.

La miting ou luat parte adjuncțl 
al ministrului forțelor armate, gene
rali șl ofilerl din garnizoana Bucu
roșii.

Au fost prezcnțl dr. Hans Vosa, 
ambasadorul R. D. Germane la Bucu
rești. șl membri al ambasadei.

Mitingul a'foit de«chlx de genera- 
lul-locotenent Nicolae Milltara. co
mandantul garnizoanei București;

Lulnd cuvlntul. generalul de arma
tă Ion lonlță. ministrul forțelor or- 
mate. n adresat. In numele militari
lor români, un aalut călduros dele
gației militare a R, D. Germane, 
tuturor militarilor Armotel populare 
naționale a R. D. Germene

După ce a arătat că poporal nos
tru. atașat statornic principiilor in
ternaționalismului socialist, nutrind 
sentimente de profundă simpatie ș1 
solidaritate față de toate popoarele 
rare construiesc socialismul șl comu- 
nitmul. urmărește sl bucură din 
Inimă de reellzărlle remorenblie do- 
blndlte de oamenii muncii din R. D- 
Germană. In toate domeniile vieții 
economice șl sociale, ministrul tor
telor urmate a trecut In revistă reali
zările n-oporulul român în îndeol'- 
nlreo programului adnotat de Con
gresul nl X-Iea ai P C H de făurire a 
societății mclnllite multilateral dez- 
ypltate. In întărirea raoacitătll ‘ de 
aoărnre a patriei Vorbitorul a Înfă
țișai a pol porițla României in prin- , _______ _ ..........   ..._____
oloaiele probleme ale vtelil Inter- însemnătatea relațiilor- de, orleienle
naționale, preocuparea partidului șl dintre România si R.D. Germană.,
girvș-rml’j! nostru pentru întărirea exorimîndu-si convingerea că vizita
colaborării frătertl cu țările sorin- delegației oe care o conduce va con-
llst». cu toate tortele antlimoarin'lțle. tribul, la adineirea amiciției dintre
pentru statornicirea unul climat da popoarele ?! militarii celor două
încredere șl destindere. In spiritul țări.

r>J"â. Armate ale- Stmbătă , rdup^-amtază. delegația
militară n R.D. Germane, condusă 
de generalul'de armată Heinz Hoff
mann. ministrul apărării natlona’e. 
rare a făcut o vizită de prietenie 
In țara noastră, a nărăilt Cnoitala

Pe aeroportul Otopenl. unde erau 
arborate drapelele de stat alo Repu
blicii Socialiste România sl Repu
blicii Democrate- Germane, delega
ția a fost condusă de generalul de 
armată Ion lonltă. ministrul 
for armate, generalul-colone.1 
Gheorghe. 
traiul tal șef al Marelui-Stat Major, 
adjunct! al ministrului tortelor ar
mate. membri al conducerii Ministe
rului d» Interne, generali al ofițeri 
superiori.

Au fost de fată dr. Hans Vots. 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești. membri al Ambasadei R. D. 
Germane, nrecum sl atașați mili
tari al unor misiuni, diplomatice 
acreditate la București.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Fanfara militară a Intonat Im
nurile de stat ale celor două țări, 

Cel do! miniștri au trecut In re
vistă garda de onoare aliniată pe 
aeroport.

Un grup de olonleri au oferit oas
peților buchete do flori.

(Agcrpres),

Republicii Socialiste Romflnla a avut . 
loc. slmbăifl In amiază, solemnitatea' 1 
decorării membrilor delegației' mili
tare a Republicii Democrate Germa
ne, condusă de generalul de armată 
Heinz Hoffmann, ministrul apărării 
naționale.

Dlaîlnclllle au fost Inmhmte de ge
neralul de armată Ion lonltă. minis
trul forțelor armate.

Pentru contribuția adusă ta întă
rirea legăturilor de nrietenle dlnlre 
tortele armate ale Republicii Demo
crate Germane si forțele armate ale- 
Republicii Socialiste România, prin 
decret, al Consiliului de Stat al 'Re
publicii Soriallste România n fost con
ferita medalia ..Tudor Vlarlîmlreecu" 
clasa 1 generalului de armată Flefnz 
Hoffmann. amiralului Waldemar 
Verner, generalulul-loco'.enent Sieg
fried U’clss. gcneralulul-colonel Her
bert Schefbe. Prin același decret a 
fost conferită medalia „Tudor Vla- 
dlmlrescu" clasa o H-a oeneralulul- 
maiqr Heinz Hnndke. căpitanului de 
rangul I Hrins Hoffmann, colonelului 
Egog GrQnler. colonelului Harry
Rathmann. colonelului Horst Bentilng. 
locotenenl-colonelului Noth Dieter,
locotanent-cplonelulul Schunke J1»- 
chlm. lorotenent-coloncluiiii Kolnz
Anton, loeotenent-colonclulul GflbJ- 
ner Wlelfjid. lorotenent-colonelubii

■ Wițt Ervin sl locolenenl-colonelubi! 
Helgo Schulze.

păcii ®1 conlucrării fructuoa.se 
te noooarele lumii.

în încheiere, vorbitorul a 
însemnătatea relațiilor de

relevaf 
colabo- 

rare oe multiple planuri dintre Ro
mânia sl R.D. Germană, exprimînd 
convingerea că vizita In tara noastră 
a delegației militare a R.D. Germa
ne va contribui la întărirea sl dez
voltarea prieteniei dintre popoarele 
sl armatele celor două țări

A luat ano! cuvlntul generalul de 
armată Heinz Hoffmann, care o 
transmis militarilor români salutul 
frățesc al militarilor Armatei popu
lare naționale a R.D. Termane, 
Gamelele a mulțumit pentru primi
rea prietenească. do caldă cordiali
tate. de care s-n bucurat delegația 
militară n R.D. Germane. In tot 
carpul vlzlie! făcute In tara noastră, 
în continuare. ministrul apărării 
naționale n relevat succesele dobln- 
dlle de R.D. Germană în întărirea 
capacității de aoărnrc a tării șl pre
gătirea de luntă a militarilor. Vor
bitorul s-n referit anal la poziția 
R.D. Germanie cu privire la unele 
Moecte ale xltuâHel politice Inter
nationale. arăltnd că măsurile si 
acțiunile lntrenrln.se de țările socia
liste aduc o contribuție însemnată 
la crearea unei atmosfere ca-e fa
vorizează dezbaterea problemelor de 
securitate sl colnborare tn Euroon

Vorbitorul n relevat, totodată, ca
racterul multilateral ai relațiilor sta
tornicite tnire R. D Germană sl Re
publica Sodnllriă România, atenția 

. cu care urmăresc șl privesc o.-.me
nii muncii din R. D. Germană succe
sele obținute de oamenii muririi din 
România In îndeplinirea bniărirtlor 
Congresului ol X-lea al P.C.R.

în încheiere, minlslrala subliniat

forte- 
Ton 

prim-adlunct a! mlnis-

tehnicilor 
maselor 
ccbfoa- 

de birou

vremea

ii n d u r 1
dentist prlntr-o frumoasă comporta
re tinerii sportivi români Dan Grceu 
șl Rada, Branca. La Inele. Dan Gre
cii a-a situat oe nrlmu) loc cu 18 73 
puncte urmat de finlandezul Nlsjj- 
neri — 18.66 puncte sl machiorei Mol
nar — 18.45 Ditnete. Proba de sol a 
revenit Iul Radu Branea — 18 >5 
□unde, urmat de Dnn Gfecu — 18 
puncte si Dimitrov (Bulgaria) — 
17 IO Dunete. Radu Branea s-e ela- 
snt ne locul trei In sărituri, probă 
clștlgată de Imre Molnar (Ungarii).

CĂLĂRIE. — Cea de-n 12-a edi
ție a .Marelui oremfu al orașului 
Bratislava la‘ călărie a Incertul cu 
proba de, obstacole. In startul cărota 
s-au aliniat 91 de concurenll. Pe 
D’lmuJ toc s-a clasat românul Du
mitru Velea (cu calul „V'ortca").
care a' terminat Darru'rsiil. f’ră ntel 
un nunei, de penalizare .(13 obsiaco!» 
cu lpălHm»a de 1.30 m) reallzind 
timpul de 36”3fI0

in sălile de sport
lando Palacio* (Cuba). Callstrat Cu- 
țov — Cornel Hnduț. Knldl Janoș 
(Ungaria) — JOrgen — Hans Kaleer 
(R.D.G.). Ștefan Floren — Orianrto 
Garbev (Cuba). Alee Năstac — Ion- 
GyOrffl. Gilberto Carrillo (Cuba) - 
Horst Stumph. Iile Dascălii — Dumi
tru Zellnco

SĂRITURI DE CA TRAMBULINA. 
La bazinul special penlra sărituri in 
ană din parcttl sportiv ',-,23 Augusi" 
din București continuă azi de la ora 
10 șl. respectiv de la ora 17. întrece
rile celei de-n șasea ediții a Campio
natelor Intemationnle ale 
la care Inii parte săritori 
țări. -

ATLETISM. La stadionul . .
cil" din București continuă -meciul 
divizionar dintre attețil cluburilor Ra
pid. Dlnomo șl o selecționată tlmLșo- 
reanfl. întrecerlla Încep la ora 12.

României 
din șase.

.Republl-

SflptâmlM de primăvară ps care o 
Includem Mlflzl. In Breaima măreței 
sărbători de 1 Mal a celor ce mun
cesc. o Imboafițlt cu noi file semnifi
cative cronica activității prodigioase 
șl eforturilor ronxtructlve. neobosite 
ale tării noastre ne arena Internațio
nală. pe vastul ..șantier* nJ făuririi 
unui climat de înțelegere, colaborare 
șl securitate ne continentul european 
și In lume. J

în ansamblul politicii exțeme a 
României wrlall'ita - activă, dinar 
miră. pu»ă In slulba înfăptuirii aspi
rațiilor de progres șl pace ale po
poarelor — unn dip direcțiile funda
mentale o constituie wilderitatea eu 
țările care au wulurat jugul colonial, 
cu mișcările de eliberare nnltonnlă, 
cu toate nnpnarele angalale In lucia, 
pentru apărarea și consolidarea Inde
pendentei naționale. împotriva impe- 
rtallsmujul; colonialismului șl nfwo- 
lonlaiismulu!, oentțu nroares. securi
tate șl once în lume, context In core 
s-ă desfășurat recenta vizită n tova
rășului Nieotae Ccăușescu In rele oot 
state africane. Roadele bogate ale 
vizitei acordurile sl Inlelegerite con
venite oentru dezvoltarea relațiilor 
dintre tara noaslrfi .si țările vizitate 
au Drimlf aprobarea deolină si înal
ta anreclere o Plenarei C.C al PC.R.. 
ce a avu! loc In nreastă săotămlnă sl 
care a dat o înaltă aoreciere activi
tății denuse de secretarul general al 
partidului, contribuitei sale deosebit 
de valoroase In nromovarea politicii 
externe a partidului ș! statului nos
tru Hotărirea adoptată stabilește di
recțiile fundamentale ale unui pro
gram de acțiuni menite să asigure 
traducerea In vlntfl a acordurilor în
cheiate In diverse domenii orlvlnd. 
cooperarea economică, pregătirea de 
cadre si trimiterea de țonclailstl pen
tru «latele africane, Inclusiv. înființa
rea unui organism dlstlnet — Comisia 
de Stat pentru coordonarea coope
rării economice șl , tehnlco-țlllnlirire 
cu țările africane. Ansamblul acestor 
măsuri va duce la dezvoltarea rela
țiilor de nrietenle și colaborare din
tre tara noațîră șl țările africane, o 
deosebită Importantă avlnd in acest 
«tras. întărirea legăturilor dintre 
PCR sl partidele rnilflre rftn aceste 
târî, cl'ntre Frontul 'Uăilfl!|| Rn-lalls- 
te ?1 alte organizații de masă șl ob-

ștețll din țara noastră șl organizațiile 
similare din statele africane»

O vie ți rodnică activitate desfă
șoară tara noastră pe planul consoli
dării relațiilor cu (firile soctallste. a- 
ceasta fiind cheia de boltă a politicii 
noastre externe. Vizita delegației 
U C.I.. condusă de tovarășul Miila 
Riblcici. ca ți vizita delegației mili
tare a R.D Germane, condusă de to
varășul Heinz Hoffmann, Intilnlrea 
de lucra dintre președinți! Comisiei 
mixte romflno-lugmlave de colnborare 
economică, ca și prolocolurilo de coo- 

„ perare semnate de România cu Un
garia șl cu R.D. Germană In dome
niul construcțiilor de mașini, mar
chează secvențe edificatoare alo dez-

acestei sesiuni, mesaj care s-a bucu
rat de un larg răsunet șl de o îrutllâ . 
apreciere In rindul partlclpnnțlfor.

Tendința spre destindere, spre dez
voltarea relațiilor Intre țări cu orin- 
dulri diferite se conturează tot mal 
pregnant pe scena europeană. Astfel, 
chiar In rttolăminn care s-a încheiat, 
au fo«i Înregistrate noi acțiuni șl 
luări de poziție In sprijinul ratificări! 
tratatelor soviet©— vesț-german șl 
polono—vcsl-ger'man Comisiile pen
tru afaceri externe ale Sovietului Su
prem al U R.S.S au recomandai Pre
zidiului ratificarea tratatului cu 
R F.G.. Iar președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P Polone a făcut 
o recomandare similară Consiliului de

w
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Timpul probabil pentru zilele de 
21, 25 țl 26 aprilie. Tn ("“â s Cerul 
va fi mai mult pom la începutul 
Intervalului, mal ales fn jumătatea 
de sud a tării, unde vor cădea oloi 
de scurtă durată. în rest. o!o! izo
late. Vint potrivit. Temperatura în 
creștere. Minimele vor fi cuorinse 
Intre 4—14 grade, tar maximele In
tre 15—23 de grade. La București : 
Vreme schimbătoare, cu cer tempo
rar noroi.. Vor cădea oloi de scurtă 
durată. Vin: potrivit. Temperatura in 
creștere ușoară.

velar securității sl colaborării oe con
tinent SInt concludente.'In acest sens, 
convorbirile de ta București ale de
legației Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Nlcdlăe 
Ceauwscu. cu delegația ___ . .
Socialist Belgian condusă de tovară
șii Edmond Leburton sl 
Evnde. președinți al P.S.B.. In cadrai 
cărora căile promovării securităLli sl 
cnoperfirtl europene au ocunat un loc 
central Convorbirile au evidențiat 
însemnătatea deosebită pentru cauza 
păcii ți progresului sortai, a dezvnl- . 
tării relațiilor do colaborare Intra 
partidele muncitorești, deasunra de- . 
osebirilor de ordta Ideologic, in Inte
resul consolidării unității de acțiune

Nicolae
Partidului

Jos Van

CRONICA
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voHărlI colaborării multilaterale din
tre tara noastră și țările, swloliste.

în același timp. România dezvoltă 
relații și cu stata avlnd alta orindulre 
socială, in spiritul coexistenței paș
nice. în aceste zile, do .pildă. In țara 
noastră a fost prezenta o delegație a 
Comitetului Francez — Europa de 
Est. Caracterul de lucru al vizitei n 
permis prospectarea temeinică a lar
gilor posibilități de amplificare ®i 
diversificare, reciproc avantajoase, a 

■ relațiilor economice româno-fran- 
cezc.

Da altfel, extinderea colaborări! e- 
conornlce Intre toate statele, fără deo
sebire de orindulre soclal-pollllrfl. ne
cesitatea dezvoltării largi, In ■ spiritul 
egalltâlll Sl respectului reciproc, a ra
porturilor economice dintre state, e- 
jlmlnarea oricăror îngrădiri și bariere 
artificiale au constituit și Ideile de 
frontispiciu ale sesiunii Jubiliare a 
Comisiei Economice a O.N.U. pentru 
Europa.'Aceste Imperative eu fost cu 
vigoare subiinlnte in mesajul ădreaat' 
de președintele Nicolae Ceaușcscu

Stat La rindul ®ău. guvernul da la 
Bonn a Initial o campanie de Infor
mare a opiniei publice a R.FG. asu
pra Importanței arestor tratate.

Tara noastră consideră. In această 
ordine de Idei, că trebuie depuse in 
continuare eforturi in vederea trece
rii la oreaăilrea oracticfi. nemlllocl- 
16. in cadrul unor consultări multi
laterale cu participarea tuturor sta
telor Interesate, a conferlnlel sene- 
ral-euronene. cura In favoarea căruia 
s-au înregistrat de altfel, In această 
tsăplămlnă numeroase luări de pozi
ție. dlnicare putem consemna rezolu
ția Congresului Partidului Socialist 
Austriac sl lucrările reuniunii de la 
Bruxelles consacrate apropiatei Adu
nări a reprezentanților ooînlel publice 
centra securitate sl cooperare euro
peană. In acest spirit. România acțio
nează cu consecventă oeniru Intensi
ficarea dialogului b contactelor sl In- 
tllnlrikn oe linte rjc partid sl de stat, 
cu convin’prân ră aceasta contribuie 
In crea ren de promise favorabile con- 
vocării conferlnleL servește oblectl-

a forfeta- democratice, progresiste «i 
aniilmperiallste.

Rolul constructiv ol Romănlel în 
viata Internațională, contribuita sa 
aed vă si constanta la eforturile ge
nerate oentra osce sl înțelegere în 
lume 9i-nu găsit încă o expresie con
cretă .In cursul acestei săolhmlnl In 
activitatea deleantlel române la se
siunea Conferinței Națiunilor U- 
nitț. pentru .Comerl șl Dezvoltare 
(U.N.C T.A.D.) de la Santiago de 
Chila. împărtășind preocupările șl 
aspirațiile fundamentale ale țărilor In 
curs de dezvoltare. România se pro
nunță pentru o largă colaborare in
ternațională. pentru un circuli liber, 
fără restricții, pentru înlăturarea 
tendințelor monopoliste, practldlor de 
dictat ImDoriallste si neocolonlallste. 
In vederea garantării fiecărei țări a 
dreptului de a'-si valorifica o-onrille 
resurse naturale sl umane In Intere
sul național

O altă manifestare grăitoare a so
lidarității României cu lupta drean- 
ta a popoarelor pentru Independență

31 suveranitate, centru apărarea fiin
ței naționale a constituit-o. în cursul 
acestei săptămlnl. Declarația guver-. 
nulul român In legătură cu noile acte' 
de război ale S.U.A. împotriva R. D. 
Vietnam. Cerlnd In modul cel mal 
ferm încetarea bombardamentelor a- 
merlcane In Vietnam «1 In general a 
războiului împotriva popoarelor din 
Indochina, guvernul târli noastre, 
poporul român Isl reafirmă deplina 
solidaritate si întregul sprijin cu 
lupta dreaptă a acestor popoare pen
tru libertate. Independență suvera
nitate.

Puternica ofensivă, noile succese 
ale oalriotilor pe clmourlle de luptă. 
In cursul ultimelor zile, demonstrea
ză. cu muierea de netăgăduit a fap
telor. adevărul Istoric că este de ne- 
lnfrint cauza unul popor care Is! a- 
părfl cu hotărlro dreptul la libertate 
șl Independență națională, dreptul de 
a fi slăpln pe propriile destine.

Pe frontul luntel revendicative a 
oamenilor muncii din țările capitalu
lui. această șrăpIămlnB a marcat un 
sir de ample acțiuni. Intre care amin
tim demonstrațiile celor peste 
1360 OTfl de greviști din Japonia sl 
greva celor aproape 3©9 OKI de fero
viari britanici. O ..zonă fierbinte" cu
prind» șl continentul Intino-amert- 
can. în Uruguay. Argentina au avut 
loc puternice manifestam ale oame
nilor muncii In sprijinul revendicări
lor lor economice, sociale șl politice. 
Toate aceste evenimente, demonstrind 
forța clasei muncitoare, factor hotă- 
ritor al dezvoltării sociale In epoca 
noastră. întregesc tabloul vastelor 
prefaceri la care rintem martori si 
care nte«tă preoonrlerenta tot mal 
pronunțată In lumea de azi a forțe
lor progresului sl păcii.

Iar aceste zile. In care nămin- 
tenli de 1 ne ..Apollo-IG" au alurus In 
liniștea selenară aore a dezlega noi 
taine n'e Universului, oferă un mo
ment de reflecție In plus, meni! să 
sublinieze, o dală mal 'mult. nece
sitatea unor eforturi stăruitoare ca 
oe Terra să domnească un climat nl 
păcii sl înțelegerii,. care eă permită 
oamenilor sft-sl consacre forțele pro
gresului sl bunăstării lor sl nu unor 
scopuri distractive.

Vlorel POPESCU

Drodu.se
fructuoa.se
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DEZVOLTAREA IMPUNE 0 «Ă

COLABORARE INTERNAȚIONALĂ 

fara piedici, rara condiții 
care lezăaza independența statelor

SANTIAGO DE CHILE 22 — Corespondentul nostru, E. Pop, trans
mite : Reprezentanții diferitelor (ărl care au luai cuvlntul in conti
nuare la cadrul lucrărilor Conferinței U.N.C.T.A.D. au reliefat'’im
portanța efortului propriu pentru propășirea țârilor in curs dți dez
voltare, a înlăturării barierelor artificiala H a mămrilor discrimina
torii, care prejudiciază dezvoltarea relațiilor de .epoperare dintre (ărl,

colonialismului, cu efectele nebcolo- 
ntallsmulul, care au împiedicat o 
justă diviziune Internațională a 
miincîl șl o autonomie dinamică a 
economiilor • noastre"’.

DELEGATUL ECUADORULUI: 
„Soluțiile dezvoltării cer colabora
rea comunității Internaționale. -Ih 
timp ce persistă, do pildă, politica 
vamală șl fiscală a unor țâri Indus
trializate — artificial croate șl re- 
sirictlve — eforturile noastre națio
nale pentru Îndeplinirea integrală 
a cerințelor dezvoltării economice 
BÎnt anulate eau frustrate".

MINISTRUL COMERȚULUI DIN 
R. P. CONGO : „Solicitarea unei ac
țiuni efectiva pe plan internațio
nal. favorizînd o folosiră mal com
pletă fi o utilizare mai eficienta a 
resurselor naționale. înfruntă o ve
ritabilă ostilitate din partea unor țări 
dezvoltate șl provoacă. Ia o maro 
parte din acestea, un reflex neoco
lonialist".

MINISTRUL DEZVOLTĂRII E- 
CONOMICE AL COLUMBIEI : 
„Dreptul , la dezvoltare cere ca aecl 
factori externi earn împiedică acti
vizarea resurselor noastre naturale 
să' fie înlăturați. Acești factori de
favorabili eint legați de condițiile 
finanțării externe, de vestigiile

f'
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AZI, REFERENDUM

IN FRANȚA

ȘEFUL DELEGAȚIEI DIN TR1- 
NIDAD-TOBAGO n cerut ta r’m- 
dul său. eliminarea barierelor va
male care îngreunează și Împie
dică pătrunderea pe plețete . exter
ne a produselor exportate de țările 
In ’cura de dezvoltare.

REPREZENTANTUL REPUBLI
CII BURUNDI1: Responsabilitatea
proprie șl ■efortul intern dnt’,;fac
torii «bele al dezvoltării. Ajutorul 
extern, asistența tehnică șl finan
ciară acordată de alte țări repre
zintă factori complementari, care 
trebuie să'acționeze Ih direcția In-' 
tereielor națlonate, fără condiții de 
natură să lezeze Independența na
țiunii beneficiare".

★
.Conducătorul delegație! romăne 

la Conferința U.N.C.ȚJLD,, Nlcotae 
M. Nlcolae. ministru secretar de 
stat, la Mlnlslerol Comerțului Ex
terior. a avut o înlllnlre cu Jacques 
Chonchol, mlnîalrul agriculturii al 
Republicii Chile.

Au fost discutate probleme ale 
relațiilor -dlntra cele două țărL

Lâ IntJinire a participat Vastle 
Dumitrescu, ambasadorul României 
la Santiago de Chile.

Importante poziții cucerite 
de forțele patriotice 

e TRUPELE SAIGONEZE NEVOITE St EVACUEZE BAZELE 
„DELTA” șl „YANKEE- 
A SAÎGONULUI

r.!-. ' ;■■■ 1 'n .? ■ : 7 ■'
SAIGON 22 (Agerpres), — Trupele salgoneze au evacuat 

bazele „Delta" șl „Yankee", situate în Imediata apropiere a 
Saigonulnl șl alte două baze de artilerie din Platourile 
înalte. r

Evacuarea acestor baze a fost determinata de atacurile vi
guroase lansate vineri de patrlofll sud-vletnamezl.

fermitate aceste acțiuni ale imperia
liștilor S.U.A. șl cere încetarea Ime
diată a actelor care atentează la su
veranitatea șl uccurltalea R.D.V.

• PEKIN. Intr-un mesaj adresat 
premierului Fam Van Dong și gene
ralului Vo Nguyen Glap, vicepremler 
șl ministru al apărării naționala al 
R. D. Vietnam. Norodom Slanulc. șe
ful stalului cambodgian, președintele 
Frontului Național Unit din CambiKl- 

. gla. a condamnat In mod sever noile 
bombardamente ale cvlațlel america
ne asupra Vietnamului de nord.

f f n / ' r .. 'j1” ' "u * * a t -

7,' Tu aceeași zonă, patrlpUI au de-
1 clojx&aS un puternic atac asupra 
cartierului general ol diviziei saiao- 
neze a 22-a. Instalat In localitatea 
Ton1 Canh. ,

In provincia Qnang Trt. pa- 
trloill au ocupat localitățile 
Do Bon. Dai Ilao șl Gta Do. 
In zona de nord a- Platourilor 
înalte, nalriolll au reușit să cu
cerească 
tuni Ia 
Nana.

Pe frontul _  .... __
orașul An Loc sl Sa Ison (afln'.e la o 
distanță de 67 tern unul do celălalt), 
un batalion nl trupelor Roleoneze a 
fort scos din luptă. De asemenea, 
artileria 'F.N.E. a bombardat baza 
aeriană Bien Hoa. a Hală la circa 
30 km de Salgon. bază In care este 
amplasat sl Cartierul general al ce
lei de-a treia regiuni militare salao- 
neza Ide caro depind forțele rvilso- 
neze din zona Snigonuiu! șl din 
provincii focoaîurfitoare).

Declarația guvernului 
R. D. Vietnam

orașul Hlep Duc. și-
55 km de portul Da

caro seJnfMe între

11

M.A.E. aT.R. D. Vietnam a dat pu
blicității o declarație In care se ara
tă că In 21 aprilie S.U.A. au trimis 
avioane șl nave pentru a bombarda 
zone din" provinciile Nghe An. Ha 
Tinh șl regiunea Vinb Llnh.

Guvernul R. D. Vietnam, re subli
niază in declarație, condamnă cu

I Sesiunea

DIN IMEDIATA APROPIERE

Comisiei Dunării
e ■ i'. J ’’ . ‘ .. li'HsZ r.-j

BUDAPESTA 22. — Coresponden
tul nostru, AL Pinten, transmite : In
tre 11 șl 22 aprilie, ta Budapesta 
s-au desfășurat lucrările celei de-a 
30-a sesiuni a Comisiei Dunării. La 
lucrările sesiunii au luat parte repre
zentanții țârilor membre ale comi
siei — Austria, Bulgaria, Ceho- 
ilovada. Iugoslavia, Remărita. Unga
ria șl Unlunoa Sovietică. De aseme
nea, au participat reprezentanți, a! 
Administrației fluviale a Porților de 
Fier șl. In calitate de observatori, ex- 
perțl al Ministerului Transporturilor 
din R.F. a Germanici șl a! unor,or
ganisme internaționale. Sesiunea a 
discutat probleme ,de ordin nautic, 
tehnic, hidrotehnic și hldrometecsro- 
ioglc șl a adoptat unele hotărirl or
ganizatorice.

în calitate de președinte al Comi
siei Dunării pentru perioada 1,072— 
1073 a fost ales In unanimitate re- 
p-ezentanlul tării noastre In cadrul 
Comisiei Dunării, loan Colo',, amba
sadorul RomnănleJ ta Budapesta. Ca 
vicepreședinte a foot ales reprezen
tantul Bulgariei, iar ca secretar re
prezentantul Uniunii Sovietice...

i

sub semnul întrebării
Pe bulevardul Saint Germain, cn 

Sl pe alte artere de Intensă circu
lație din capitala Franței, pol II 
văzute panouri șl afișe aparțlnlnd di
feritelor grupări și partide politice 
care lțl,afirmă, șl prin acest mijloc, 
atitudinea fatfis.de referendumul de 
azi. Seara, pe micul ecran, teloluma- 
lul Începe, de asemenea, cu un afls t 
profilul Europei „celor zece"., paste 
care apare un maro semn de intre- 
baro șl cuvlntul „votați”.,
. Cetățeni! care sa întreabă „cum 
sfi votăm 7“ au putut nuzi diferite În
demnuri do răspunsuri sl ta micul e- 
cran. unde, eeară de scară, conducă
tori sl reprezentant! a! formațiilor po
litice dln Frahta ®l-au explicat pozN 
țin față de referendum In emisiuni d-a 
cîleva minute. împărțite Intre grupă
rile mațorltălil șl ale opoziției. Cam
pania pentru referendum a. fost mar
cată ta Începutul si ta sflreitul el

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS

(vineri seara) prin alocuțiunile răs
tite la televiziune de președintele 
Franței. Georges Pompidou.

Pozițiile fală dc referendum ale 
principalelor forte politice din Franța 
sa cunosc — de Io holărltul „da“ a! 
partidului de guvernămint, U.D.R., 
la categoricul „nu“ al partidului co
munist ș! al celei mal mari centrale 
sindicalo din țară. C.G.T.. care șira 
exprimat, zilele trecute, opozdtla ca
tegorică in cadrul congresului său de 
Ia NImea. Acum, In pragul eveni
mentului, observatorii constată că. In 
ciuda celor trei elemente precise ale 
„ecuației referențiale" : da, nn sau 
abținere, evantaiul răspunsurilor este 
cu mult mal larg. Cum &e explică 
acest fapt 1 Prin ampla diversitate 
de interpre’.flri pe care reprezentan
ții vieții politice francezo ic dnu re
ferendumului in sine, sensului șf 
consecințelor acestuia. După unii 
comentatori, efervescența politică 
din ultimele zile nu a contribuit prea 
mulî la definirea rolului referendu- 
m’ulul ?L cu atlt mal puțin, in limpe
zirea opiniei publice. Se consideră 
chiar că avalanșa de Interoehțll. ețr 
plicațli șl luări de poziție a creat in 
jurul acestui eveniment un fel de 
ceață, prin care omul de Pe stradă 
te orientează din ce In cc mal greu 
In sprijinul acestei afirmații ae cu
vine a fi amintit ultimul sondaj de 
oolnle publicai de ziarul „Le Figaro", 
prin care se constată că. fată de son
dajele anterioare, numărul celor ce 
vor vota DA înregistra o ușoară ten
dință de descreștere In favoarea ce
lor ce vor vota NU eau ce vor ab
ține.

Retine atenția faptul că. chiar în 
alunul referendumului, era Dusă «ub 
«imnul întrebării însăși utilitatea a- 
cestulu, Astfel, ziarul „Le Monde" a 
publicat, sub semnătura Iul Jacques 
Fauvct, directorul publicației, un ar
ticol In care se spune printre nițele : 
„O dezbatere parlamentară desfășu
rată In atenția opiniei publice nr fi 
permis să se clarifice discuția, eă «e 
înlăture ambiguitățile ca-e există 
chiar Intre partizanii Iul „DA“ El. 
B-oate. ®a lămurească. In șflrait. des
pre m Europă este vorba".

Azi cetățenii Franței' sini 'chemați 
In fața urnelor. Cunoscută fiind do
rința francezilor de n-sl petrece du
minica in aer liber, s-au organizat 
centre d@ vot mobile, precum și vo
tarea prin corexjMmdențâ. Rămine de 
văzut dacă aceste ororedee tehnico 
vor reduce numărul ridicat ol abeen- 
telșfilor pronosticat de ultimele son
daje de opinie.

Pani D1ACONESCU

„Obiectivul nostru - cooperarea

1

'1

pentru salvgardarea păcii

in Europa"
• WILLY BRANDT DESPRE RATIFICAREA TRATATELOR 

ÎNCHEIATE DE R.F.G. CU U.R.S.S. Șl POLONIA
' : C; î ’îT s: .

Încredere tn Europa si în Întreaga 
lume. ,

.<■■■■ it TT -c ■'#: . !î. ■ ■(*
'Ministrul afacerilor externe a! 

R; F. a Germaniei. Walter Scheel, 
a afirmat în fața Clubului prese! 
străine din.-Berlinul ocsidental eă. 
du!» ratificarea tratatelor Încheiate 
de tara sa cu LLR.S.S. șl Polonia, pe 
care’o consideră ca sigură, „relațiile 
ILF.G. cu o serie de târî sorlallsle 
din Europa vor fl foarte rapid nor
malizate*.

în legătură cu norninliznren rela
țiilor intre !L F. a Germaniei sl 
IL D. Germană. Wolter Scheel si-a 
exprimat părerea eă ..aceasta, va pu
tea fi realizată fie »e bâza unui 
mozaic de acorduri specifice, fie nrin 
Încheierea unu! tratat general". El 
a subliniat. In context, că „R.F.G. 
nu vrea In nici nn eaz să adopte o 
atitudine discriminatorie fală de 
R.D.G. șl urmărește relații de per
fectă egulliate".

LONDRA 22 (Agerprea), — Intr-o 
alosuUurte rosillă ia ambasada veat- 
germană din Londra, cancelarul,’.Rț F. 
a Germaniei -Willy ■Brandt,’ și-n ex
primat încrederea deplină .in> legătu
ră- cu răUficarea tratatelor Încheiate 
de R. F.- w Gtomonlel cu'U.R.S.S. si 
cu Polonia.-reafirmi nd că'aceasta va 
aduce o con!ributie majoră ta îmbu
nătățirea relațiilor Est-Veat. „In . po
fida deosebirilor dintre sistemele 
noastre sociale, oe care nu dorim să. 
le minimalizăm, scopul nostru trebuie 
să fie cooperarea si. Prin’ aceasta, 
salvgardarea p.lcll în Europa", n sub
liniat Willy Brandl.

Cu același prilej, ranrelarul 'ȘMț- 
german a afirmat că. Ojdaîă cu lăr
girea C.E.E, prin aderarea ,Marii Bri
tan!! gl a celorlalte țări candidate. , 
Piața comună nu se va transforma 
Intr-un,bloc opus țărilor din răsări
tul Eprooel. Dimpotrivă, a spus' can
celarul vest-german. noi dorim ftă 
fim priviți ca parteneri eficient! gl de

Convorbiri chiiio-vietna- 
meze la Htnioi. ^Mn Van Eton?’ 
membru al Biroului Politic al CțC. ăl 
Partidului celor ce Muncesc din Viet
nam. a primit delegația Minatorului 
Comunicațiilor al R. P. Chineza, con
dusă de ministrul Yang Chleh, care 
sa află In vizită în R. D. Vlotaam, 
informează agenția V.N.A.

Congresul Frontului Patriei 
din Bulgaria și-a încheiat

EEȘT

lucrările
SOFIA 22. — Corespondentul A- 

gerpres. C. Âinarlîel. ? transmite : 
Șlmbăță au luat stirșlt lucrările celui 
de-al șaptelea Congres al Frontului 
Patriei' in -ședința'din' ultimă z!''a

gerpres.
de-al șaptelea Congres al Frontului 
PatrieL în ședința 'din ultima zi ’a 
congresului. Todor Jivkov a rostit o 
amplă cuvlntare.

bel peste 1 &OT de'de’.esatl au a- 
doolat în unanimitate rezoluția Coh- 
grcaulul. declarațiile Privind proble
mele eecurftății sl colaborării In Eu’- 
ropn. situația din Indochina si situa
ția din Orientul Apropiat Noul Con- 
Fllîu Național al Frontului Patriei a 
ales ca președinte pe Gheorghl Trnl- 
kov, iar ca prim-vlcopreșcdlntc — pe 
Lîubomir Levcav. ;

*
Tamara Dobrln. vicepreședinte 

al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste. condu
cătorul delegației romăne ta Congre- 
mil Frontului Patriei din R. P, Bul
garia. a avut o întrevedere cu Pavai 
Matev, președintele Comitetului pen
tru Artă și Cultură al R. P Bulgaria. 
Ls Înlllnlre. desfășurată Inlr-o W- 
mosferă cordială., a participat Nlcolae 
BÎeJnh, ambasadorul țării noastre ia 
Sofia.

LUSAKA Comitetul O. N. U. 
pentru decolonizare

© ÎN SPRIJINUL LUPTEI POPOARELOR AFRICANE AFLATE 
SUB DOMINAȚIE COLONIALA SAU RASISTA

liberare din Mozambic (FRELTMO). 
misiuni speciale ■ ale Comitetului 
O.N.U. pentru decolonizare vor vi
zita zonele eliberate din Angola șl 
Mozambic. ,

[Jupă dezlMiterile ce au avut loc 
succesiv la Conakry și Lusaka, unde 
reprezentanții M.P.L.A., FRELIMO 
șl nl PAIGC (Partidul African al 
Independențe! din Gulneea-Blssau șl 
Insulele Capului Verde) au făcut am
ple expuneri asupra evoluției luptei 
de eliberare a popoarelor lor împo
triva colonialismului portughez, se
siunea Comitetului O.N.U. pentru de
colonizare va continua ta Addle Abeba.

■ , ■ . , - “A < ■ ,—— - 

LUSAKA 22 (Agerpres). — Comi
tetul O.N.U. pentru decolonizare și.-a 
Încheiat. In Lusaka, a doua etapă a 
dezbaterilor din cadru! actualei șale 
Misiuni. consacrată mișcărilor da eli
berare națională do pa continentul a- 
frlcan, Luind cuvlntul cu acest pri
lej.. președintele comitetului, Salini 
Ahtned Salim. s-a pronunțat pentru 
o strlnsfl colaborare a acestui orga
nism al O.N.U. cu Organizația Uni
tății Africane. In problema - .sprijini
rii luptei de Independentă a popoare
lor aflate aub dominație colon lain sau 
rasistă. El a nnuntat că. la invitația 
Mișcări! Populare pentru Eliberarea 
Angola! (M.P.LA.) șl a Frontuluida JE-;

t,,' ,'ț; :Xi. i

„Dorim să trăim 
in pace cu vecinii 

noștri"
DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI 

PAKISTANULUI
J v *"X /• . -. ’ - ■’ ’ 'jXu', .4 i 'f' • i

;>h

-M,
* . # - 1

-« _r -w.,. - a u

RAWALPINDI 22 (Agerpres). — 
.Luinti cuvlntul după depunerea 1u- 
rămln'.uki! In calltate/de președinte al 
Pakistanului.’ ZulflKar* All-Bhutto a 

■ "anunțat că este gata ®ă ordonă elibe
rarea tuturor prlzonlerifo- de război 
Indieni, fără reciprocitate — Infor
mează agențiile Reuter el Associated 
Press, l.pacă primuț ministru al In
dici ne va, adresa o cerere In acest 
tens.. Ii vom trimite, ne prizonieri pas
te granllfl”. a spiw șeful «talului na- 

, klstanez. ’ ■ .
Referlndu-se ta negocierile Intre 

reprezentanți! Pakistanului si Irt-dlel. 
care urmează să înceapă în ■ curind, 

. pre-ședlntele Bhutto a declarai că In 
............ '*y se 

ca’ur-

kislanct

cursul acestora se,va încerca eă 
rezolve 
mare a
Uri de
„Dorim 
noștri", 
iklstanez.

probleme matore .Ivite 
conflictului dintre cele două 
la sfirsllul anului trecut 
să trăim în pace cn vecinii 
a opus șeful etatulu! oa-

| M. TEPAVAȚ:

Iugoslavia se pronunță 
pentru o soluție politică 

in Orientul Mijlociu"
CAIRO 22 (Agerpres). In ca

drul unei conferințe do preaă ținute 
ta Cairo, ta Încheierea vizite! 
oficiala in Republica Arabă Egipt. 
Mirko Tepavaț. -secretar’ federal 
pentru afacerile externe- al R.S.F. 
Iugoslavia, s-a pronunțat pentru so
luționarea politică a crizei dLn O- 
rlentul Mijlociu. In conformitate cu 
rezoluția Consiliului de Securitate. 
„Ne pronnntam din tortă ■ inima, 
pe litru traducerea in viată a unei 
solațli politice", a spus el. In con
text. Tepavaț a arătat că. In curau! 
convorbirilor purtate cu conducăto
rii Egiptului, a-a convins că aceș
tia nutresc mult optimism tn ce pri
vește perspectivele de soluționare 
politică a crizei. în legătură cu pro
iectata conferință, ta Sărilor medite
raneene. Mlrko Tepavaț a sous eă 
principalul scop al acestei1 IntUnlri 
ar trebui aă-1 constituie stabilirea 
unei - Înțelegeri reciproce și promo
varea artivltațll politice nemijlocita 
in această regiune a lumii.

J)

transmit: jî

îcchclat lucrările la Washington. In 
cursul lucrărilor au fost adoptate o 
«orie dc documente. Intre care o 
''declarație aflrmlnd că statele Ama
ri cil Latine vor urmări ' limitarea 
cheltuielilor militare, pentru a pu
ica răspunde mai bine necesităților 
proprii do dezvoltare economică șl 
torfală. precum și o rezoluția care 
condamnă „toate formale de Inter
venție «nu constrlngero politică șl 
economică".

-
Activiști (ti P.S. dia Japo

nia primiji de Kim k Sen. 
Șeful statului, premierul Cabinetului 
de Miniștri al R.P.D. Coreene, a con
ferit cu delegația de activiști nl Par
tidului Socialist din Japonia, care 
se află intr-o vizită In R.P.D. Co-

minează o serie de probleme privind 
rolul organizațiilor studențești In În
tărirea păcii și. securității In Europa, 
In lupta pentru progres coctoL

Convorbiri bulgaro-iugo- 
Slove va Dlîboîlov- 'vlceprefe- 

SMJ miu ITILLTV SJ.1 Lk-a .ILX. V^-V. •
rccanfi. Informează Qgențki A.C.TkC. dinte al ConsJUuluL-de Miniștri al 

R.P. Bulgaria, președintele Corn'.-
CpHȚOjWri chino-iugosla- * S

V® IO Porcin- Pr^Jn*enr Consiliu- Camerei Economice Federale a
In! ’Q*nf nJ R P rh5n^ C<u Fn- R-S.F. IugOSlOVlfl,, Gflat fn . vldtl k>

dete- Sofia. Cu aerat-prilej a avut loc-un 
gațla economică guvernamentală «hlmb de păreri asupra unor_ pro- 
lugostavă;' condusă de Mutamed 
Hndjlcl, secretar federal pentru co
merțul exterior, care a sosit Io Pe
kin după vizita în R P.D. Coreeană. 
A avut loc o convorbire prlete- 
nea'Ci Informează agenția China
Nouă.

Guvernul R.F. a Germaniei 
a anunțat că a hoiărit. luind In mod 
oficial ■ notă de cererea Greciei, eă 
recheme ambasadorul de la Atena.

îii’.îlnirG studențească 
interiiațioiuslâ. în fin
landeză &e desfășoară lucrările tra- 
dlțlonâlel Inlllnlrl a reprezentanților 
uniunilor, naționale studențești din 
Europa la care tau parte delegați 
din partea a 19 .organizații. Din 
Romfinta participă o delegație a U- 
nlunll ’ Asociațiilor Studențești con
dusă de Dan Blrllba. secretar al 
Consiliului U.A.SJR. Reuniunea exa-

l-a

R.S.F. Iugoslavia, aflat In vizită ta 
Sofia. Cu acest- prilej a avut loc un 

bleme economice In cura de 'rezol
vare In cele două țări, precum șl In 
probleme legata de dezvoltarea Iri 
continuare ș| Intensificarea rotații
lor economice bulgaro-lugoslave. in
formează agenția B.T.A.

’ ’ ' T • ' îl»
Heinrich Homtmn des 

președinte d P.N.D.G. :"a 
Potsdam nu luat afirșlt lucrările 
congresului Partidului Național. De
mocrat din Germania fP.N.D.G.). în 
funcția de președinte ai partidului 
n foal ales Heinrich1 Homann. mefn- , 
bru al Consiliului de Stal al R. D. 
Germane. Fostul președinte al 
P.N.D.G- Lothar Bolz, a fost desem
nat președinte de onoare nl partidu
lui.

fî doua sesiune ă Adu
nării Generale a Organiza
ției Statelor Americane îha

REDACȚIA &I ADMINISTRAȚIA o Ducureî'J, Piața Sdntall. SeL IT;SO 10. 
Calea Grivlțcl nr. ,61—M. P.O.B.
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Azi în landul vest-ger- 
mcm Baden-Wurttemberg 
se desfașoarâ (degeri 
tru parlamentul local Semnificația 
■lor rezidă nu alît In fnotul că au loc 
Intr-unui din cele mal mari sl mal 
industrializata landuri, cit In con
junctura politică actuali din R. F. a 
Germaniei, tind ne primul plan al 
atenției se impune 
mare însemnătate a ratificării tra
tatelor sovleto—vest-serman sl oo- 
lo:x>—Vest-Herman.

problema de

Sculptorul american de origi
ne română, Constantin Antono- 
nici, a conferențiat, la sediul 
Bibliotecii române din New 
York, despre ..Viata șl opera lui 
Constantin Brâncuși“. ai cdrui 
eleu a fost. Expunerea sa, ilus- 
trală cu diapozitive reprezm- 
Hnd. In cuiorl, cele mai de tear 
mă creații ale sculpforulul ro
mân, a fort urmărită eu un deo- 
teblt‘ interes : de asistentă. In 
r'ndurile căreia te aflau repre
zentanți al vieții cultural-artiș- 
tice din New York, rlaristi. pre
cum șl membri al coloniei ro
mâne din Statele Unite.

Acord polono-spaniol. Un 
acord cu privire ta transporturile 
aeriene între Polonia șl Spania a fost 
semnal Ia Varșovia de reprezentanți 
ai celor două '.firi, anunță agenția 
P.A.P. ’

HQ9HIBE TITO DESPRE ROLIIl 
R IN ETAPA ACTDAli

țloneaxă dușmanul ■ de Pa poziția 
ctawl burgheze infrtnte, de ne po
ziția dogmatismului.

In prezent desfășurăm lupta șl 
Împotriva lmbOgăUrii, a spu» tn / 
continuare președintele Tlto. Fireș
te că ar fi greșit: dacă am. lupta 
împotriva celor ce obțin ceva prin 
munca lor. îmbogățirea înseamnă 
însușirea rezultatelor muncii «trăi- 
ne. îmbogățirea este adesea rozul- 

se .acumulează pe,* această caile mi
lioane. chiar zeci de ‘milioane da 
dinari noi. Deși .există asemenea 
cazuri, tribunalele noastre le pedep
sesc cu prea multă bllrxlete șan 
chiar In nici un fel. Asemenea ca
zuri reprezintă abuzuri si fărădelegi 
față de oamenii noștri, copiii noștrL 
muncitorii care creează bunurile, 
față de întreaga societate. SI In a- 
ccastâ problemă, n îmbogățirii,' co
muniștii nu trebuia să manifeste 
compromisuri. Toți cel care au 

.greșit pe acest plan și se mnl află 
In funcții trebuie,.să pleca atlt din 
aceste , fi:ncț!ii cit; șl fdin Uniunea 
Comuniștilor. ■

Cred că. momentan, ne aflăm pe 
calea cea bună. Se Intensifică acti
vitatea Uniunii j Comuniștilor și 
crește încrederea maselor în ea. Am 
sublLitat de atltea ori că BÎnt îm
potrivă. ca Uniunea- Comuniștilor «1 
comande. Dar șl împotrivă ca 
Uniunea Comuniștilor eă fia pasivă 
șl inertă, așa cum-s-a manifestat 
adesea. Comuniști! trebuie «ă ocțio- 

nlzaUIle sociale, dar. în special In 
Uniunea socialistă. Nurnnl. oștțăl Ya 
deveni și Uniunea țbrtrttată -pițtetr 
nlcă dlh punct de. vedere Ideologic 
și va emana, un adevărat spirit al 
socialismului.

M-am, opus întotdeauna cu ener
gia părerilor.,că, Uniunea Comuniști
lor n-ar® dreptul- să Șe, amestece 
într-o problemă sau alta, a aabll- 
nlat președintele Tlțo. Ea are drep
tul să se amestece pretutindeni șl 
întotdeauna cînd vede că ceva nu 
se prezintă ața cum a-a formulat in 
programul nostru. Numai astfel vor 

profund simți muncitorii prezența Uniunii 
C____y.1 f-„l“l, că ea consti
tuie-forța de îndrumare ideologica

■ împotriva soctallsăriulul. La noi mat Utila luptei pentru socialismul bazat 
exista încă diverse focare unde ac- pe autoconducere.

S " "4. 4 .■ Ș'.bD 'G S \
BELGRAD 21 (Agerpres). — în 

cuvintarca rostită la Intllnirea cu 
activul politic din R. S. Croația, pre
ședintele loslp Broz Tito a abordat 
intre altele, problema rolului ■ Uniu
nii Comuniștilor’ In perioada actua
lă. A fi membru de partid — a spus 
el — nu înseamnă automat a fi fi 
comunist. Comuniștilor II se cere 
mult mnl mult. O Importantă esen
țială prezintă In primul rind narii- -- ------ --------- -
nltatea, caro constă In aceea- că talul speculeL Există cazuri In caro
comuniștii respectă sl aulică in mod 
absolut hotfirlrlle partidului. Slnt Ln- 
cluso aici șl multa alte elemente, 
respectiv șl viața comunistului, adi
că comportarea luL Șl aceasta pen- 
tru că fiecare privește spre comu
nist Acest lucru este vntobll mai 
ales pentru situația In care unii 
conducători comit diverse llegall- 

rtățL ceea ce zdruncină serios pres
tigiul Uniuni! Comuniștilor. O ase
menea persoană trebuie" pedepsită, 
trebuie hu numai exclusă din par
tid. dar și înlocuită din funcție.

Partinitatea adevăratului revolu
ționar s-a făurit înainta de război 
șl In timpul războiului. In cele mal 
grele condiții. In timpul războiului, 
cu toții, am alcătuit o singură filn- 

*țâ. atli comuniștii, cit și cel cars 
nu erau în partid. Mulți din el ,au 
văzut în comuniști un exemplu r-l 
au cerut să Intre în partid atunci 
ciad a fost cel mai greu. După 
război, noi, comuniștii, am preluat 
puterea șl situația a fost alta.. As
tăzi, activitatea în partid este mult

A’

mal complicată si mal grea- Ea pe- ngzo mult mat activ. In. toate orga.- 
ctamă partinitate — adică reclamă •- •-
caracter revoluționar, fermitate si 
încredere în scopurile pentru care 
lupți Forța morală pa care trebuia 
să se bazeze societatea socialistă 
cale înalta etică comuniștii. Da 
aceea, trebuie să arătăm cu consec
ventă celor pe cure ii primim In 
Uniunea Comuniștilor care trobuîp 
'să fin chipul comunistului. Trebuie 
edt *e spunem cum să acționeze In 
condițiile actuale, să nu cedeze în 
fața liberalismului șl să se situeze 
ferm pe principiile dezvoltării soci a- 
liste. Trebuie să șe manifeste in contl-

"P’jare caracterul -uman, „ _7. .2 .. - _
uman, al luptei noastre. Dar aceas- . Comuniștilor șl faptul
ta nu înseamnă că trebuie să fim tulc-fcrîs J:"'îrfrjss.. —------- —
toleranți fotă de cel ce acționează ‘ în toate domeniile vieții sociale, ne

erhiMnilcmnlri! mnl Ihiln hinted rbpntni tiaxafe

ț
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„APOLLO 16u O expediție inedită:

i Cu automobilul selenar 
: pe „Muntele de piatră“
*
’ • RECOLTA PREȚIOASA PENTRU SELE^OLOGI • ÎNTRE

GUL PROGRAM A FOST REVIZUIT. AMERIZAREA DE
VANSATA CU O ZI: JOI, ORA 22,30

I (ORA BUCUREȘTIULU1)

, Pe Selena, la sud-est mănătoare celei din prevdiută pentru azi, 
de Ecuator, în apro- care e formată așa- ' l ’ -J-.'
pierea craterului Des- namila „piafnl a pe- da la 7 la 5 ore, iar a- *

' cartes,,unde se află nerei",. adurd pa Pă- merizarea a fost dtr <
1 percal modulul lunar mint cu prilejul ml- vanrafd cu o rt, ea <
1 „Orton*. dăinuie zorii tiunll • „Apollo-15a. urmlnd a avea loc foi (

'este dupăramiază, ora 22S0 ț

----------- --- ,ex-, < 
pedlția exiravehiculară . 
a început simbilă ,1a, 

1\IS,45, ora Bucp- 
reștialul, ,, programul * 
precârind o „azeursie" < 

CORESPONDENȚA la bordul electrovehi- ( 
Ol« WASHINGTON-------------------------------- '

_____ de piatră”, .aflat la o < 
depărtare de circa 4 < 

descifrarea km de „Orion”, aCearta ( 
mai imporlantd mUiu- !

du minted, a fost redusă

I îndetanpii dirhfneîi Iu- 'Cea de-a doim , este âupărainia^ă, ora 2 
» nare. Soarele Incdlseș- complet 'albi. Experțli (orâ BucurejHului).
ț te suprafețele expusa N.A.S.A. sînt unanimi Cea de-a doua 
( pind la plus 45 de gra- în a considera că .am-
’ de C„ in timp ce la bele roci pot avea, o „
’ umbra deasă a munți- deosebită importantă orele
’ lor temperatura sa ...........
* mențină la minui (55 da
> grade C.
I Stația Flouston a hp- 
, tarii slmbătă si-i tre- 
I seated pe cormonaufi 
) cu o, oră maț Hrzlu. tn- 
j trudi vineri, după prl- 
. ma expediție extrave-

hlculară. care s-a pre- 
’ lungit 1 ore sl II raJ-
* nule, atit Charles
> Duke cit fl John Young 
) se rimfeau foarte obo- 
ț tiff. De altfal. datorită 
) de/ccfiunllor Soite în 
. sistemul de cbmunlca- 
. ții care au amlnat ase- 
’ lenkarea cu 6 ore, tn-
* tregul program a fost 
’ total revisult.
) Printre mostrele cu- 
) lese la prima ieșire ee
I numdrâ două, care au
t trezit deja un interes
, clu la Houston, tfna,
. recoltată in imediata
’ apropiere a Lcm-ului,
’ este albastră si are un
> înveliș ' sticlos, sub ________
I care se pășește o sub- cosmonauților. expedi-
I rlantă cristalină ase- tta ....

pentru <—------- . ... .------ , _
procesului da formare fiind considerată cea a Lunii. .......

Simbătă dimineața, ne înscrisă in carnetul . 
da la Houston s-a a- de bord al echipajului ’
nunțat că a fost aban- navei Apollo-lSf'. VIr- '
donat: experimentul,;f«>l muntelui se ridică>Sjj
valorind un milion da “la 50S m deasupra To--';" 
dolari, pentru pidrura- cuiul de aselenizare. (
rea temperaturii «co-ar- . Geologii N.A.S.A. șpâ- <
țel din (mediala apro- rd să afle, prin stu- (
Piere a suprafeței as- dlerea mostrelor de .
trulul, inirijett cablul rocă dc pe „Muntele ’
(rupt accidental de da piatră*, pe de o '
John Young) cc lega parte, dacă Luna a fost ’
termometrul înfipt in odinioară — ca Pdmtn- <
sol cu stația dc rccap- tul — o planetă dina- (
fie s-a dovedit a fi ira- mică, in evoluție, sl, <
parabil. Totodată, da- pe de alta, de ce ea a <
torilâ scăderii tngrljp- devenit un astru mort, ,
rătoâre a nivelului a- In urmă cu aproxima-
pei necesare răcirii in- tiv patru miliarde de J
feciorului coslumelor ani. ’ *

extra vehicula rd C. ALEXANDROA1E 4

PROGRAMUL 
DE LUCRU 

i PE SELENA 
i Schlla de alături prezintă 
i traseul celor trei deplasări pe 
, Lună ale asironaulllor Toung 
, și. Duke.

După ce. In cadrul primei 
ieșiri, au instalat stația stllnțl- 

’ fi că automată — ALSEP — as- 
1 trnuaulll au, condus automobilul
> lunar spre craterele Flag sl
> Spook (in schiță punctul 1 șl 2), 
( apoi na efectuat cu acesta ex- 
( pericole privind rerimul Me vi- 
. teză si diverse viraje.

A doua Ieșire a. fost consa- 
’ erată studierii împrejurimilor
> muntelui Stone (4. 5 sl 6). ale 
I craterului Stubby (7). ale crate- 
I rulai Sooth Ray (81 șl examină-
> ril solului platoului Galley (91. 
( în final cel doi astronaut! 
. oprlndu.se lincă stația AIjSKP

(10).
Ultima Ieșire prevede o de- 

’ plasare in apropierea crateru-
> lui North Ray fll. 12 sl 13)’. 
• spre versantul muntelui Smoky 
I (141. o nouă cercetare a solului
> platoului Culley 115). șederea pe
> Lună Inchelndu-se eu examlna- 
. rea mieilor cratere Dot (18) si

Palmetto fll).
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