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Alexandra STROE

Nu de mult s-au încheiat

membru al Comitetului

au sarcina sâ acțlo- 
i răspundere — înce-

Annllzfnd lucrurile din perspectiva 
prevederilor legii se poate spune că 
controlorilor de calitate din între-, 
prinderi, specialiștilor Inspectora
tului general de Stat pentru contro
lul calității produselor le revin Înda
toriri de o mare, importai 
nomlcă. Factorii amintiri. I

Au participat Mariano Pagador 
Puente, ambasadorul Republicii 
Peru In București, cu soția.

Președintele Consiliului de Stat, 
tovarAșul Nlcolae Ceaușescu, șl to
varășa Elena Ceaușescu s-au între
ținut cordial cu oaspeții. .

tetulul Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, și Wllll 
Stoph, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central nl Partidu
lui Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate 
Germane.

Cu prilejul vizitei va ti semnat 
Tratatul de prietenie, colaborare 
șl. asistență mutuală Intre Repu
blica Socialista România șl Repu
blica Democrată Germană

șl Ghizela Vass, membru 
al P.C.R., șef de secție la 

P.C.R.

Lar Județcan-Olt —. din 
neglijenta unul copil, la 
punctul Gojgfirel al pă
durii Baiu, unul dintre 
cele mal Întinse masive 
pădiiroase ale județu? 
lui. a Izbucnit un incen
diu. In cltcva ' minute, 
focul s-a întins vertiginos, 
mistuind stratul de frun
ză uscată de pe tos șl 
amenlntlnd întreaga pă
dure. Dar Intervenția 
promptă a formației de 
pompieri voluntari șl a 
unul mare număr de ce
tățeni ai comunei (Topa- 
na). mobilizați de propria 
lor conștiință, de grila

Comitetul Central al Partidului; 
Comunist Român, Comitetul Cen
tral al Partidului Socialist Unit 
din Germania șl guvernele celor 
două țări au convenit ca virila 
oficială de prietenie In Republica 
Socialistă România a delegației* de' 
partid șl guvernamentale' a Repu
blicii Democrate Germane să aibă 
loc în a doua decndâ a lunii 
mal n.c.

Delegația vn fl condusă de Erich 
Honecker, prim-secrelar al Coml-

muncltoreștl, ale situației interna
ționale.

Convorbirea s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă de cordialitate șl caldă 
prietenie.

Tovarășul Nlcolne Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au ofe
rit un dejun tn cinstea tovarășu
lui Santiago Carrillo.

nea Mănescii. Tamara Dobriru 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional nl Frontului Unității So
cialiste. vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației Socia
liste, George Macovescu. prim- 
adjuncl al ministrului afacerilor 
externe. Mircea Nicolaescu, amba
sadorul României tn Peru, cu sa
lin, și alte persoane oficiale. Au 
fost de față Mariano Pagador 
Puente, ambasadorul Republici! 
Peru la București, și membri ai 
ambasadei.

reciproce asupra activității șl 
preocupărilor color, două partide. 
De asemenea, au fost evidențiata 
aspecte ale relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român șl Par
tidul Socialist Francez, dintre 
România șl Franța, probleme ale 
situației politice din Europa, ale 
actualității Internaționale. S-a re
levat dorința comună de a dezvol
ta, tn continuare, relațiile dintre 
cele două partide, dintre popoarele 
român șl francez.

Convorbirile s-au desfășurat In
tr-o atmosferă caldă, de bună în
țelegere.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, to
varășul Nlcolne Ceaușescu. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu au 
primit marți seara pe Marla Con
suelo Gonzales de Velasco, soția 
președintelui Republicii Peru, care 
face o vizită In țara noastră.

La primire au fost de față Ma
ria Mănescu. TamaraDobrlri, vi
cepreședinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste, George Macovescu. prim-ad- 
Junct a! ministrului.afacerilor ex
terne. Mircea Nicolaescu, amba
sadorul României In Peru, cu so
ția

Soția președintelui Republicii 
Peru a fost însoțită de Juan Ve
lasco Gonzales, fiul președintelui 
peruan, șl de Margarita Arbului 
de Tantalean. soția ministrului In
dustriei peștelui din Peru.

Luni după-amlază a sosit Ia 
București tovarășul Santiago Car
rillo, secretar genera! al Partidu
lui’ Comunist din Spania, care face 
o vizită In'țara noastră, la invita
ția Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român.

La sosire, oaspetele a fost întlm- 
plnat do tovarășii Paul Nlculescu-

*lnt aduse la cunoștință 
și, manifestări care aduc. 
Intr-un motl sau nitul, 
știrbire avutului obștesc. 
In cele ce urmeaza vom 
înfățișa clleva astfel de 
cazuri. In toamna anului 
trecut, unii lucrători al 
Consiliului popular : oră
șenesc Moldova Nouă au 
lăsat In „custodia- stră
zii; In orașul Bocșa, o a- 
numită cantitate de fier- 
hcto.n.. Prin urmare, niște 
bunuri materiale de care 
. '' ' _, ’! construcții
nu nil ta nevoie, nu fost 
lăsate la voia IntlmolăriL 
sortite risipei. Este un 
fapt In aparență mărunt» 
dar semnificativ in ceea 
ce privește grija față de 
avutul obștesc. „Ficrul- 
beton «uitat» In stradă 
nu este al meu. personal, 
este al noșlru. al tuturor, 
și nu pot’concepe ca el 
să1 se risipească” — sub
liniază In scrisoarea sa 
trimisă redacției, mund- 
tond Constantin Ghcor- 
ghe din Bocșa. O situație 
similară no este semna
lată: și din comuna Lun
ca Bradului, județul Mu
reș. „Lingă magazia gă
rii din localitate zar do 
aproape doi anL sub cerul 
liber, circa 100 de stllpi 
de brad destinați electri
ficării comunei — ne 
scrie învățătorul Aurel 
Treblcl. Iar ne alte dru
muri ale comunei se de
gradează o seamă de 
stllpi din beton"

Uneori.< după cum re
zultă din a lie scrisori, 
neglijenta face casă bună 
cu lipsa da interes față 
de păstrarea șl dezvolta
rea avuției obștești. Pen
tru că nu pot H explicate

j Dlntr-un șir de scri- 
5 sori primite zi de zi la 
' redacție, rețin In mod deb- 
’ schit atenția felurite as- 
> poete privind grija față 
i de avutul obștesc, Cititori 
, de cele mai diverse pro- 
, fesil ne scriu despre preo

cuparea stăruitoare a di
feritelor colective pentru 

1 sporirea continuă a pro- 
' ducțlel industriale și a- 
t gricole. pentru aoărarea 
i Integri lății avutului ob- 
i ștesc, ca bun aparțlnlnd 
, întregului popor. „La 23 
, marile n.c. — ne rela

tează Nlcolae Bițu, sala
riat al Consiliului popu-

„Orjranuî de control tehnic de calitate din întreprinderi răspunde 
de organizarea controlului calll&țU produselor, lucrărilor sau servi
ciilor pe toate treptele de fabricație, urmărește ca livrarea acestora 
se facă In conformitate cu documentele tehnice normative șl cu celelalte 
condiții de ridilate stabilite prin contracte” (Ari. 14 din „Legea privind 
asigurarea șl coatrplul calltăm produselor")-. . , ; ,r..- .

r '

CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

în dupâ-amloza zilei de 2 mai 
a sosit' la București doamna Ma
ria Consuelo Gonzales de Velas
co, soția președintelui Republicii 
Perii, .care face o vizită In țara 
noastră. Sofia președintelui Repu
blicii Peru este însoțită de arh 
Juan Velasco Gonzales, fiul pre
ședintelui, șl Margarite Arbului 
de Tantalean. soția ministrului 
Industriei peștelui din Peru.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
penl. oaspeții au fost Intlmplnați 
de Marin Mftnescu, soția vlcepre- 
(edlntelui Consiliului de Stat Ma-

Marțl, 2 mai, tovarășul Nlcolne 
Ceaușescu, secretar general 
Partidului Comunist " Român, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-n întllnit cu tovară-’ 
șui Santiago Carrillo, secretar ge
neral . al Partidului Comunist din 
Spania, care face o vizită în țara’ 
noastră, te Invitația .Comitetului 
Central a.l Partidului Comunist

Deși vremea n fost In gene
ral nefavorabilă lucrărilor agri
cole, după cum relatează co
respondenții ..Setate)!", nume
roși țărani cooperatori, folosind; 
cu chibzuință fiecare oră bună 
de muncă, au ieșit în aceste zile 
la clmn ■ ' 1 ' I

în județul Botoșani, ziua de 
1 Mol a fost folosită din plin 
pentru Insămlnțat șl prășit. Mii 
șl mil de 'țărani conoeratorl nu 
implozii tarlalele pentru a prăși 
sfecla de zahăr șl floiifvn-MM- 
relul.șau pentru a «ciiilina po
rumbă! blifrnele ' Eapratețe.1
Lfț .cooperațiva agricolă din III- 
plcenl recent' decorată cu Or
dinul Muncii 'cin.-a I. ziua de 
l Mni a marcat încheierea se
mănatului porumbului pe toată 
suprafața olani fier» t ă. în'ziua de 
1 Mnl coooeratoril de aici ou 
executat . primo prașllă pc 150 
ha din cete 100 cultivate cu 
sfeclă de zahăr.

Ziua de. 1 Mnl a fost Însorit® 
pe plaiurile mănoase nle lu- 
dețulul Salu Mare. Un prim 
popas la C.A.P. Doba în cimp,

Spania, corespunzător Intereselor 
celor două partide, șl popoare, uni
tății mișcării comuniste, șl munci
torești internaționale, ale tuturor 
forțelor an Ulm pe rial is te, S-a făcut, 
totodată, un schimb de păreri 
asupra problemelor actuale' ale 
luptei revoluționare, antllmperia- 
llste, ale mișcării comuniste șl

■nțâ eco- 
l-uvw; ii-, 'Jiiiiuuti, In cola

borare cu compartimentele de con
cepție, producție, aprovizionare, ș.n. 
ala unităților, ,a 
nrâe eu deplină ___ _______ .
pi nd din faza alegerii soluțiilor teh
nologice, recepțlonăriî . materiilor, 
prime șl a materialelor, apoi pe lot 
parcursul fabricației șL după aceea,, 
la beneficiari — pentru a .asigura 
continuu șl HÎstcmatle produselor In
dustriale însușiri tehnlco-funcțlonalo 
superioare Ista cil de vâslă șl com
plexă eșțe zona de afirmare a res
ponsabilității 'șl competenței cadre-, 
lor Investite rii lucreze în sfera 
C.T.C.

Din capul locului trebuie precizat 
efi este strict necesar ca cel caro e- 
xcrelUi controlul de calitate să în
deplinească anumite condiții șl să 
posede aptitudini bine definite in a-' 
cest domeniu. Pentru ca o persoană 
J*» poală fl acceptată controlor de en
titate, nu numai la noi, ci șl ta alte 
țări pu tern îs dezvoltate din punct 
de vedere Industrial, ae pretind 
criterii de acest gen : să aibă o bo
gată șl temeinică pregătire profe
sională ; să Ho „om dlntr-o bucală",‘ 
în Bcnaul de a ști exact ce trebuie 
să ceară. &ă dezvăluie fără menaja
mente neajunsurile, sfi nu admită 
nici o conceals ta dauna calftățli ; 
să dispună do capacitatea de a con-' 
ștata vicii la un produs sau altul. Har 
și de a le prelntlrnplna. far la ne
voie să demonstreze practic cum 
trebuie • realizată o operațiune teh
nologică mal dificilă să fie tn per
manență, receptiv la progresul ■ teh
nic și bine Informat asupra proce
selor tehnolc Ice moderne care pol 
contribui la perfecționarea calității 
produselor ; să cunoască destinația 
șl utilitatea mărfurilor’,'de a căror 
calitate răspunde șl să aplice me
tode științifice de control ș.a.

— Putem arăta că marea majori
tate a controlorilor dc calitate, 
din unitățile Industriale din țară în
trunesc condițiile prevăzute 
activitatea pe care o desfășoară, ne 
spunea tov. Veronel Antonescu, di
rectorul Direcției de sinteză șl con
trol din Inspectoratul general de 
Stat pentru controlul calității produ
selor.
cursurile do reoîclare a acestora, or- 
fanizate in toate județele, ta vo- 

erea ntesîfirll prin examene a con
trolorilor de calitate. Fără atestare, 
nimeni nu mal poate desfășura a- 
ceastă muncă de înaltă răspundere 
în întreprinderi.

Firesc, examenele n-au fort pro
movate de toți cel‘care s-au prezen
tat la ele. Im București, de exemplu, 
nu fost înlocuite, ca neoorespunză- 
toare profesional pentru C.T C'„ 
peste 2OT de persoane Ln C I.L. Pi
pera. ca să exemplificăm, cursul de 
reciclare a fost urmat de S4 de con
trolori și promovat de numai 42.

— Ceilalți au fost îndrumați spre
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ț la lucru. încă-din zorii zilei — 
i peste .W) de cooperatori și. ală- 
) turl de el. numeroși elpvl a|u- 
i tîndu-șl "părinții la prășllul

1 ’ sfeclei de ' zahăr La C A.P. 
ț Mofllnul Mic am Inilirilt sute 
i de cooperatori lucrind In pllvl- 
1 tul buruienilor, iar allll la 
iorăsitul cartofului., șlsfeclei de 

zahăr. Pe 'ogoarele C.A.P 
Foenl — care a obținui Ordl-

i nul Muncii clasa I șl Dra- 
;V palul roșu de, unitate fruntașă
l. la cultura griului. . Ordinul

Muncii clasa l pentru recolte 
ț mari la porumb șl sfecla de 
i ■ zahăr,, prec im șl o diplomă 
' pentru producție ridicată de d- 
Inepă — au lucrat In ziua de

1 Mat peste 4C«D de membri 
cooperatori, lar In zootehnie șl 
!n coarirorțla comnlexnlul de 
îngrășat taurine alti o vută.

M17.ll,
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al- P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. nl 
P.C-R., 
al C.C.
C.C. al

Consultăm șl muncitorii din secții. 
„Ciad nvem un conlroltM Iran ală
turi do no!, producția crește calita
tiv eu coi puțin 3D de' priKențe (a- 
precîerea aparține tov Eugen Lat!», 
șef de echipă In-atcllenii-de băi- 
țuit). -Do asin Inii dau seama mul 
alea de clleva săplămlnl. de clnd 
ne-a fosi repartizat controlor de ca
litate Heinrich Manfredi, tlmplar cu 
10 ani de meserie : e om vever. dar 
pe bună dreptate.

Același șef do echipă ne relata că 
mni înainte 11 avuseseră acolo «a 
C.T.C -Iki pe lullu Banc.

— Dar cu acesta numai necazuri 
am avut. '

£ o zicală In popor că niciodată 
r.u-i prea llrziu clnd se Io o milsură 
bună Ne am tlndlt că acum 1.0 
lucrează undeva unde poate faee 
faîă. controlul dc calitate, după cum 
s-a văzui, depășlndu-l puterile Da 
de unde I Era Ol conlro'or. dar In 
secția vecină, la prelucrări meca
nice ! . .

— Nu. știu dacă dincolo s-o des
curci mai bine Insă de la această 
secție ne vin [repere eu defecte pe 
care le scoatem din flux ne spunea 
Fftnlcâ Unșureumi, matslru princi
pal la atelierul II finisaj Realita
tea o că ta noi — observă .cu as
prime - unii, controlori sini niște 
simpli figuranțl...în activitatea de 
producție,

Prczdnl la dlreuțle. Iov. HeJJas 
recunoaște' că el însuși a fost prea 
îngăduitor cu stările de lucruri cri-

Sevcr UTAN 
Oclav GRUMEZA

Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu, șl to
varășa Elena Ceaușescu au oferit 
un dineu tn onoarea soției pre
ședintelui Republicii Peru. Marla 
Consuelo Gonzales de Velasco.

tlllon, membra al Biroului Na
țional, secretar național cu pro
blemele Internaționale al Partidu
lui Socialist Francez, lar din 
partea română Iau parte tovarășii 
Manea Mănescu. membra al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.CJL, Ștefan Voltec, membru al 
Comitetului Executiv nl C.C. al 
P.C.R., Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, secretar al C„C. al P.C.R. 

în cursul convorbirilor s-a 
efectuat un schimb de Informări

z'.'j ’’ Tl j *
pentru păstrarea patri
moniului obștesc, a pus 
capăt tocului ‘ La sosirea 
pompierilor militari. In
cendiul fusese localizat, 
lor pagubele, care altmin
teri ar fl fost uriașe, au 
foit evitate". Departe de 
n fi singulară, fapta ce
tățenilor din Topano con7 
stlluie o manifestare grăl- 
fiare a grijii pentru păs
trarea bunului obștesc. 
Asemenea io- au acțtannt, 
în împrejurări asemănă
toare, șl sătenii din Pă- șantierele^ de 
dureți, comuna Lunca . .......... .
Corbulul-Argeș, ca șl 
muncitorii fabricii de 
cherestea din foioase a- 
pnrțlnlnd GE.I;L.-Plteștl 
(Gh. Ltaffureanu. Inspec
tor principal la Consiliul 
popular al județului Ar- 
geș).

O Ilustrare a aceluiași 
devotament a înaltul con
științe. proprii malorltățil 
cetățenilor patriei noas
tre. o constituie oi ur
mătorul fapt ce ne-a .fost 
relatat de tehnicianul Iile 
A nil rașca, de ta Uzina de 
țevi din Roman : „La 17 
marile a.c.. la laminorul 
dc 0 țoii al urinei s-a u- 
varial electromotorul 
principal al , agregatului 
de bază al secției. S-a o- 
prlt producția. Remedie
rea necesita întreruperea 
fabricației os timp de dr- 
ca 10 zile, ceea ce ar ti 
afectat serios, realizarea 
planului șl a contractelor 
Încheiate. Pentru a se 
vita pierderile de produc
ție. echipa de electricieni 
șl lăcătuși condusă de 
maistrul Gheorghe Chl- 
rluc a lucrat neîntrerupt 
la repararea agregatului 
timp de două zile șl două 
nopți I Secția șl-a putut 
realiza astfel, in buna 
condiții planul lunar".

în contrast cu aseme
nea acte meritorii, ne

Român.
La' Intîlnlre n participat tova

rășul. Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

în cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej s-a reafir
mat holărîrea reciprocă de a dez
volta In continuare relațiile de co
laborare și solidari late ' Internațlo- 
nnllstfl. dintre. Partidul Comunist 
Român, șl Partidul Comunist din

Luni, 1 mal 1072, au avut loc 
convorbiri între delegația Partidu
lui Comunist Român, condusă de; 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu, '■se
cretar general nl Partidului Comu
nist Român, și delegația Partidului 
Socialist Francez, condusă de 
Franțols Mitterrand, prim-secretar ’ 
al Partidului Socialist Francez.

Din partea franceză participă' 
Gaston Defferre, membru al Bi
roului Național nl Partidului So
cialist Francez, președintele grupu
lui parlamentar socialist, primar 
al orașului Marsilia, și Robert Pori-

ălte mund, ne relata Ing. Silvia Nl- 
culcea, șefa aervîeiului C.T.C.

Deci. In numeroase unități, . după 
apariția legii la care nc-am referit, 
s-a reconsiderat, cu răspunderea cu
venită. viziunea ■ asupra activității 
C.T.C. Plnă nu de mult, aceasta1 n 
fost privită ea o „cenușăreasă" ■ In 
raport rj Importanța acordai® celor
lalte activități produc.ive De alt
minteri, pe alocuri încă n-a fost în
lăturata cu lotul această optică 
deși nimeni (cel puțin In dutruții) nu 
mol pune tn cumpănă eficiența pe 
care o are controlul de calitate asu
pra bunului mers al produrțleE

■ Există lentei ca”în momentul de 
față sȘ': s®' aprecieze că. realmente. 
In corpul C.T.C acționează numai 
cadre apte» Ințeleglnd prin aceasta 
nivelul de cerințe și exigențe re li 
se solioită In actuala etapă ? Pentru 
marea majoritate a acestor cadre 
răspunsul este dă I Dar mul tntllnim 
șl altfel de exemple...
, Șeful biroului CTC de In C.E1.L 

Satu Mare. tov. Iosif Hellas, ne 
spunea : •

— în privința cadrelor de contro
lori, dc celeimal multe ori ne mul
țumim cu ce găsim : ,de obicei. Mnt 
oameni de al căror aporl In produc
ție secțiile se dispensează™

Chiar dacă eacaslă. părere este 
exagerată, în raport eu succesele 
de ansamblu obținute, de colectivul 
unității, ea ne reține totuși atenția.

Scrîsorr ?căfre ^fedâ<rfîe

ACTUALITATEA
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W io ai A țara, in zilele intiiului de mai

din fondul unei extre
me generozități ce ca
racterizează interpre-

icnim uneorgtuu aau- s-au Impus ca 
ce ceea ce s-ar putea mente deosebite

vieții noastre 
calo.

Concerte de neuitat

1

trdgtnd du pil

lucrărilor finale de

PROGRAMUL n

MUNCA

Potrivit unei tradifll itatoml 
cile
RAMUREȘENE,

ame artistice. Miile de par
au indus hore și sirbe. In- 

populară.

ultimele nou- 
tlmlșo-

energlile. a oțellt

18.15; 23,3a, la grădină

Petre Oprea,

In ciuda vremii nefavorabile, zeci de mii do turiști au popoiit în cabanele de pe Valea Prahovei

tru luni spectacola in mal' 
orașe.

Spee- 
- ,sa 
Nlcnle

„Sărbătoare a IHLacu- 
stlnciie calcaroose ale 

_____________ .ța, se Înalță o pădure 
do Liliac, monument al naturii. Sărbă
toarea liliacului a fost inaugurală de 
sunetul buciumelor și defilarea unor 
pilcuri de călăreți împodobiți cu ghir
lande din fiori de liliac. Apoi for
mații artistice de amatori au prezen
tat pro 
lidpnnt 
ir-o exuberantă petrecere

Do ani de zile formațiile artistice 
de la UZINA DE MAȘINI ELEC
TRICE DIN BUCUREȘTI se depla
sează, la marile sărbători. In comu-

In Încheierea reportajului nostru 
să consemnăm telegrafic dteva din
tre știrile primite la redacție In a- 
cejta rile :

...La casele de cultură șl cluburile 
din orașele TG. MUREȘ, SIGHI
ȘOARA ți REGHIN au fost prezen
tate bogate programe la care și-au 
dat concursul numeros! artiști ama-

Zlisn de Armindeni, hotar de pri
măvară generoasă, împodobită cu 
bolți de salcie, cu mărgărita și stln- 
jenei, no duce pe dealuri și prin 
poieni, ne Îndeamnă la bucurie șl pe
trecere, uneșto sufletele cu marile 
ritmuri ala anotimpului sevelor. Săr
bătoare a muncii, adică a litotei ți a 
devenirii noastre, l Mai a-a Identifi
cat șl ne Identifică cu năzuințele cele 
mai fierbinți ale celor ce muncesc — 
cu decanul, cu secera, cu pana — a 
însemnat șl înseamnă omagiul vibrant 
adus creației, adus hărniciei șl price
perii.

Vremea — joc de umbre șl lumini 
In ultimele aăptămlnl — punind la 
grea încercare eforturile celor ce al
cătuiesc prognozele, mal mereu dez- 
mlnțlndu-i, nu a prea ținut cu noi Ln 
actwtc zile. Totuși, In ciuda ploilor, a 
vremii mohorito, In întreaga țară s-au 
desfășurat mari serbări, carnavaluri 
și concursuri, spectacole, manifestări

PE MELEAGURILE MA- 
____ Ziua Inlllului 
de Mai este sărbătorită Intr-o 
amplă și originală manifestare 
folclorică, denumită de localnici 
„Țlnjaua". Ea constitui® un o- 
mag'.u adus celor mal destoinici 
țărani, cel care ies primii la 
arat fi semănat. încă din sorii 
zilei de duminică, ulițele satu
lui Hoțeai au începui să frea
măte de ctntece ti strigături. 
Numeroși feciori, îmbrăcat! tn 
frumoase costume populare, cu 
panglici tricolore, ciucuri și 
crengi înfrunzite de mesteacăn 
s-au îndreptat spre casa lui Mi
hai Hoțea, cel care a ieșit pri
mul la arat, In această primă
vară. In aurind, tlnjelele se lea
gă una de alfa,

restaurantele nu 
neincăoătoar®. 
numărul uhu 

Poiana Bra-

o Van Gogh — 10; 12; 14. O noap
te ta Casablanca — 15; 15. Edlaon

— reluare, 
emisiunii de 
Fotbal : Iln- 
(dlvizla A), 

directă de ia 
August*. Co-

_________ . Iun-, 
ghiu. Pavai Cisu, 
vaier Dcllacheza.

. Vii-a. °.W ■ 1'riU î'țile multor întreprinderi șl Instituții 
din toată țara așteptau autocarele ofi
ciilor. de turism. Amatorii de ex- 
cureil șl drumeții Iși ocupau Jocurile 
in autobuzele gala de plecare spre di
feritele locuri pitorești ale patriei. Ti
neri și virainlci, de cele mal diverse 
profesii, cu rucsacurile pe umăr, 
urcă ln autocarele caro vor pleca

către HIDROCENTRALA DE PE 
ARGEȘ, ZONELE TURISTICE ALE 
MOLDOVEI, SPRE LITORAU IN 
DELTA DUNARU, IN BUCEGI. IJi. 
GIRBOAVELE, PIATRA CRAIULUI, 
FAGARAȘ, APUSENI»

Cooperatorii din NICULTȚEL, ■ Ju
dețul Tulceni au pornit cu autocarul, 
de la 29 aprilie plnă la 3 mal, Intr-o 
călătorie pe traseul Brașov. Sibiu. 
Vilcea, București. Salariat!.! Spitalu
lui de adulțl din BlRLAD au încon
jurat tara. Intr-un turneu de 4 zile. 
Un autocar a transportat t>c VAS
LUIENII care lucrează la fabrica 
de confecții către litoral. Tinerii de 
la Școala de construcții din SIBIU 
au pornit la M aprilie către Nordul

.ele o tclegufă, pe care este așe
zat gospodarul sărbătorit. Alaiul 
pUorasc străbate ulițele «aiului 
șl se îndreaptă spre valea Da- 
rasca, unde cel mai vlrstnlc om 
din sat adresează tuturor celor 
prezent! o urare: „Să avem 
roade bogate. / Și la noi și-n alte 
sate / Ș! belșug, la vară / Pen- 
tru-nlreaga tară3. Alături de 
localnici, la această mare ma
nifestare folclorică pe care co
lectivitatea o acordă muncii »i 
hărniciei, au participat repre
zentanți ai organelor județene 
de partid fl de «lat,’ mii de oa
meni al muncii romăni. ma
ghiari. germani și de alte na
ționalități de pe văile Marei șl 
/zei, din „tăi Maramuresu“ și 
din județele învecinate.

In principalele sectoare ale 
UZINEI DE MAȘINI GRELE 
DIN BUCUREȘTI s-a muncit 
luni ca In oricare altă zi.' An 
ajuns la otelărie cu cUeoa mi
nute înainte de ora 7. dnd 
schimbul de dimineață tocmai 
prelua ștafeta de la cel de noap
te. Urcăm pe platforma cuptoa
relor electrice de mare capaci
tate însoțiți de inginerul Vasl/e 
Moldpvani țeful atelierului de 
elaborare. Aceeași ordine exem
plară dintotdeauna, același zgo
mot specific. Facem cunoștință 
cu malrtrul Ion Cosac. de la 
elaborare, care predă schimbul 
colegului «du Ion Rojin.

De șeful atelierului se apro
pie cineva :

— Ce facem cu caja 7 Ctnd o 
turnăm ?

Este inginerul

a Program de 
TTMPU1U NOI -
• Stary Poppins 
16; If.SO. la grădină 
(.EȘTI - 15.»: 18.

iele opere ale lui Brâncuji de la 
Tg. Jiu. In dimineața zilei de 1 Mal. 
Intr-o singură oră (de la 10 la XI >. 
In preajma ..Porții sărutului*, co
respondentul ' nostru a' numărat 372 
de turiști înarmați cu aparate foto.

—Dar. eă încercăm o „sinteză3 a 
„activității3 excursioniștilor tn a- 
ceste zile :

în cursul zilei de olmbătă. către 
țfirșltul programului de lucru. La por-

• Un eveniment așteptat de melo
mani : Roberto Benzi va dirija or
chestra Filarmonică In Simfonicul de 
vineri 5 mai șl elmbătă 0 mai, ia 
Ateneul. Român.

cabanele din PLATOUL 
VALEA IALOMIȚEI.

Jadul și pasarea' 
Regia : Alexandru 

maestsu. emerit aLartei, . ...
Premiului de Stat.r Decoruri șî coski-' 
nw: Mihai Tofan. In dtotribuțfe v. 
Irina Răchlțeanu-ȘlrLanu, artistă 
emerită, laureată a Premiului de 
Stat, Goo Barton, artist emerit, lau
reat ai Premiului do Stat. ULnca To- 
moroveanu, George Motol, Ovldlu 
Moldovan, Rodica Mandache.
• T1ATRLL MIC prezintă ln pre

mieră pe țară piesa „Simionic pentru 
destinul meu3 uo Nclu lonescu. In re
gia iui Ion Cojor șl scenografia lui 
ștefan IiabUniAi, dLâlribuția rouneșta, 
ln ordinea intrării in samă, pe : ion 
Mama, artist emerit, Monica Ghluță, 
Tudorel Popa, Ileana Dunăreanu, 
Jeana Gorea, Mircea Albuiescu, Va
cile Gheorghiu, TaUana lekeJ, 
N. Noamțu-Ultonei, artist emerit, 
Vastle Nițulescu, Alexandru Lungu, 
Joan Lorin. Dan Nuțu ș; Gh. lonoscu- 
GScxi.

• TEATRUL DRAMATIC DIN 
BAIA mare a prezentat cea de-a 
șasea premieră a stagiun.il ; „O noap
te furtunoasă3 de i. L. L'aragiric. Re
gia : Magda BoMeianu. Scenografia : 
Gheorghe Matei. Ln distribuție : Teo- 
£U Turturică, Gheorgho La zaro viei. 
Sandu ’Popa, Tzenka Velceva-Binder, 
Ecatarlna Sandu, Dan An toci, Ale
xandru Mociran, George Mlhălță.

• TEATRUL’ „VICTOR ION POPA- 
DIN BlRLAD anunță premiera „In
spectorul de poliție3'de J.B. Priestley. 
Regia : Cristian Nacu. Scenografia : 
C. Nbcu șl Gh. Popovid. In rolul ti
tular : Zanaria VoîJbea. Din distribu
ție fac parte : Mircea - Herford, 
MIrela lonescu. Dana Tomiță, C. Pc- 
irican, Virgil Leahu, EudoxLa Buge- 
tescu și Vlrgii CosLln.

• TEATRUL NAȚIONAL DIN 
CRAIOVA anunță premiera „Unchiul 
nostru din Jamaica3 da Dan Tărchilă. 
Regia : Gcorgota Tomeecu. Scenogra
fia1: V. Penișoară-Stegaru. Din dis-

'tribuțle fac parte : Ion Paveleseu, D. 
Aureilu, iancu Goanță. Anca Ledun- 
ca, Elena Ghcori ' ~ 
Heana Sandu, și

o TEATRUL DE STAT DIN GA
LATI u prezentat recent cea dc-a șa
sea premieră a stagiunii : Escu“ do 
T. Mușatcscu. Regla : Eugen Popes- 
cu-Cosmln. Scenografia : Olimpia Da
mian. In distribuția : Seplimiu Pop, 
Dorel Banta?. Calea Leonard, Grigor a 
Chirițescu, Anton FLlip, Florin Dum
bravă. Șerban Bogdan, Lcnl Ștefă- 
nescu. Ștefanla Goruneanu. Ioana 
Iomță, Iorgu Viforeanu, fraian Dâ-

s TEATRUL NAȚIONAL „L L. 
CARAGIALE- DIN BUCUREȘTI 
prezintă-în premieră pe țară, la taila 
Studio : „Iadul și pasăre»3 de Ion 
Omescu. Regia : Alexandru Flnțl, 

laureat ■ al

adjuncta! șe/ului turnătoriei de 
ofeL Ni se explică că este vorba 
de turnarea unei pie«e de 195 
dc tone, care urmează să fie 
apoi prelucrată la Reșița, șl că 
In cazul unor asemenea coloși 
este extrem de Importantă sin- 
'.'croniiațeR ' 
turnare.

— Stil bine c-o să mai durez» 
cUeva zile—

Rdmlncm din nou cu inp. 
Moldovan. ^V-am spus eu — ni 
«e adresează — ftt pentru noi. 
ofclarU, aii e zi de lucru*.

Coborlm. Vase de turnare șl 
lingotleTe așteaptă lichidul in
candescent. Podul rulant trans
portă de-a lungul secției lin
gouri pentru, tablă si pentru 
profile... In oîelăria U.M.O.B. 
totul a fost de Ziua mundl la 
fel ca In oricare altă ri.

na Chlajna ț aid locuiesc dteva 
guta de muncitori ai uzinei. Tradi
ția a fost respectată șl In acest an. 
ln după-arnlaza zile! de 1 Mol, for
mațiile de dansuri, muzică ușoară 
și popularii nu poposit pe estrada 
din sala căminului cultural, prezan- 
tlnd un bogat' program artistic. Fre
zori, bobinatoare, eirungari. func
ționari, mont a lori a-au InUlnlt In co
mună — unii pe estradă, alții In 
oală, undo, alături de gazdele lor. 
cooperatorii din Chlajna, și-au aplau
dat colegii do muncă.

A devenii o tradiție șl pentru ti
nerii mundtori. elovl și studenții din 
Ț1MIȘOARA ca de I Mai să-si dea 
intlinire la carnavalul tinerelului. 
Trei renumite orchestre — ..P'nfl- 
nlxB. „Clasic XX- și „Amicii* — au 
dat semnalul începerii, carnavalu
lui. o mare petrecere populară, cu 
peste 23 000 de tineri reunit! pe sin-' 
dlonul caro poartă chiar numele 
©ărbăiorii. In afară de spectacole, do 
arenele de dana, un moment inedit: 
o paradă a model.' cu 
tați prezentate de creatorii 
reni cHn fabricile de apec-ialILatc.

După cum se vede, cnpridUe vre
mii n-au fost suverane. în. duda 
timpului nefavorabil, ca In fiecare 
an. ,cu prilejul lui I Mal BRAȘO
VUL, împrejurimile sale au fast, 
pur si simplu, asaltate de zed de 
mii de turiști din întreaga țară. Ho
telurile. cabanele, 
devenit, practic 
Punctul de atracție 
l-a constituit, firește,.
șovuluL Unele curse bl-anunță itl- 
nt’-anil direct pe. parbriz ■: „Cursă 
specială București—Poiana Brașov3. 
„Cursă specială Tg. Jiu—Brașov*. 
Am tntllnlt aici mineri de ln Ro- 
vlnari, textllLste din Constanta al 
Timișoara. stderurglști gălătenl șl 
hunedorenl. muncitori bucureșleni 
șl Ieșeni, Mcăoanl si crasovenl... Și 
o cifră : In ziua de 1 MaL muzco'e 
brașovene .au fost vizitate do peste 
1.2 009 do turiști.

După aprecierea serviciului da 
circulație al Inspectoratului de mili
ție GORJ, șoselele acestui județ au 
fost străbătute tn aceste zile de cir
ca 23 009 de autoturisme, din toata 
zonele țării. Majoritatea vizitatori
lor s-au Îndreptat spre monumenla-

La clubul uzinelor „Republica* din Capilalâ, sule de oameni îi aplaudd pa ojonii- In minialurd 
Foto : M. Ciot

■ • : -1, o.‘ ob xbolr 1
tari români.’ .maghiari.;germani de 
pe văile Mureșului și Tlrnavelort ■

...La ORADEA șl Ln stațiunea bal- 
nenră FELEK s-a desfășurat prima 
ediție a unul festival artistic. Intitu
lat „Flori do mal3. Manifestarea, 
care va fi organizată de acum Înain
te in fiecare an. ln prima săptăml- 
nâ a lunii mal, iși propune să va
lorifice bogatul tezaur al folclorului 
bihorean,

_Dlntr-un calcul aproximativ re
zultă că VALEA OLTULUI B găz
duit, ln zUele de 1 șt 2 mal, nu mal 
puțin da MOTO do excuraSonLțtl — 
număr egal cu cel al locuitorilor 
municipiului Rm. Vilcea I

„.în afara celor care au petrecut 
ln aceste zile „la iarbă verde3, unii 
e-au dus la.„ patinaj. Este vorba de 
numeroși tineri slblenL care șl-au 
dat iriuinlre, in acest an. de 1 Mal, 
pe luciul ghețil din parcul „Sub 
Arini3. Aid a fost Inaugurat, ln alu
nul marii sărbători, primul patinoar 
artificial din SIBIU, realizare a ti
nerilor din Întreprinderile si școlile 
din oraș, caro au prestat peste 150 DUO 
de ora muncă patriotică.

—O animație deosebită au cunos
cut șl locurile de agrement din ju
dețul BISTRIȚA-NĂSAUD. în mun
ții BIrgăuluL la umbra moHduiul 
candelabre, vestit monument al na
turii. au prezentat spectacole nume
roase formații artistice din. ludet

Aceleași știri, ln variante care sem
nalează doar deosebirile de specific 
Local, nc-au parvenit și din cele
lalte județe ale țării După cum ne-au 
parvenit vești șl despre succesele In 
muncă ale celor caro In aceste zile 
nu muncit fără odihnă la HUNE
DOARA șl GALAȚI, la REȘIȚA, șl 
Ia CRAXOVA, Ja IAȘI șlvla PITEȘTI 
— pesta tot acolo unde se făurește 
bunăstarea de az! șl de mllne a 
României socialiste.

■ Armindeni IȘ72, prilej de bucurie, 
a reîmprospătat 
trupurile, a bucurat Inimile. Astăzi. 
Ja strunguri șl la planșete. In labo
ratoare șl pe «chete, munca este re
luată cu puteri sporita.

• Un colectiv do 03 de persoane 
do la CIRCUL DE STAT a în
ceput un lung turneu ln iară cu spec
tacolul de succes „rianetelo rid sub 
cupolă".

Un ansamblu de 30 de persoane, 
artiști ai circului din București, s 
plecat intr-un turneu In U.ILS.S. Ar
tiștii români vor prezenta timp de pa- 

multe

Cd ln fiecare din locurile dff 
nur.că denumite de mult, de 
reporteri, „foc continuu", s-au 
înregistrat și» Ia acest 1 Mal 
recorduri de producție, este un 
fapt intrat de oeum ln tradlfia 
crolcd a elaiei noastre munci
toare. Dar nu țn puține din a- 
ceste locuri cu foc nertins s-au 
consemnat si Intlmplări ieșite 
din comun. Semnalăm doar una 
dintre ele. Locul .• UZINA DE 
PRODUSE SODICE GOVORA. 
Data: 1 Mai 1072.

Maistrul lor. Straie voia, dupd 
terminarea schimbului, s4 dea 
o fugă plnd la „di bdfrtni*. Udu- 
basa pidnula «d petreacă o zi cu 
familia fntr-o stațiune, iar cei; 
laltl oameni din echipă erau 
asleptali de familii, rude șl 
prieteni acasă sau la iarbă ver
de. Deodată, s-a observat că 
unul dintre compresoare bate 
neregulat. Mecanicii din schim
bul maUtrulul Ion Straie știau 
că nerepararea lui ar perturba 
activitatea Întregii uzine..* repa
rarea ar cere multe eforturi 
șl. mal ales, multe ore peste 
program. Ce era de făcui 7 Va
llie Botoran, Inginerul set pen
tru reparații din cadrul Grupu
lui industrial de chimie Hm. 
Vilcea. mecanicii maistrului Ion 
Straie — Vastle Udubașa, Ion 
Căitanu, Gheorghe filcscu și Ion 
Boșonea — au uitai de planu
rile pe care si le făcuseră, de 
petreceri și s-au apucat de trea
bă. Compresorul a fost demon
tat și, după o zi si o noapte de 
muncă asiduă.'a fost reintrodus 
In fluxul tehnologic. Mecanicii 
din echipa maistrului Ian Straie 
au părdșlt urina obosiți, dar cu 
satisfacția datoriei Împlinite, da
torie de muncitori, de comu
niști.

— M.n S CINEMATECA (sate 
Union),
• Cercurile dragostei s crUNGAȘI
— 15JS; 19; 20,15.
a Adio, domnule Chips ! s ARTA
— IS; IM», la grădină — 19.il 
q Tată cu de-a sila « DRUMUL 
SĂRII — 13.20: 17,43; SB,
■ Program do desene animate ■ 
doina - ie.
a Micul scăldător i DOINA — 
11.K: 13,43; 19; IB.tS; ÎSJ3.
• Puterea șl Adevărul s LARO- 
M5'.T — îS.I.J: 19.
■ Love Story i DACIA — 0; 11,15; 
lJrM; is; 1S.15; î.s,J4.
a Nu-ml place ziua de luni i 
UNIREA - IB.M: 17.13: ». la gră
dină — S5.
o Steaua sudului s FERENTARI
— 15^3; 17.43; as.
a Pădurea pierdută s MOȘILOR
— lăja; 17.45: 5S3, la grădină — M. 
a Osceola t PACEA — 1S.45: U;

IU3; ÎS: 10,», la gradină - MM0. 
a Evadare din planeta maimuțe
lor ; GR1VITA - 0; 11.13; 13.25: 
10; 10,15; S3.S3. AURORA — B; 
11,13; 13.10; 13,43; tB: 23,13. ln gră
dină — 1S.SJ, FLAMURA - 0: II,15; 
i3,®5: W: ta,13; mjo.
a Del, puțUule 1 TIMPURI NOI 
— o—H.X3 In continuare.

documentare i
10.15.

BUCEGI — l»; 
19.21, GIU-

• Locotenentul HuIllU i
- 15.23; 18; S0.15'.
a Tata do duminică i COSMOS — 
1BJJ; 10; 23,13.'
a Sacco șl VanzelU : RAHOVA — 
15.»: 13: 1:3.23.
a Cortul roșa i PROGRESUL — 
15.30: 19.
• Secretul planetei maimuțelor i 
VtTAN - 16.23: IS. In gradină — 
15.»?.
a Mlliall Strogoft s POPULAll — 
13.30; IS: 53.13

9,03 Deschiderea emisiunii de dt- 
’-mlâeata.>TelexI 1 - 'o ' >■?

1,53 Reportaj TV. Fragmente’ din 
Jurnalul, unul poet.

0,25 ln pași de dans.
10.03 Curs do limba franceză

ILec*4a a H-a).
10,30 1'11 m arvltUc „Haiducii Iui

Șaptecal*.
12.05 Telejurnal.
13,29 TeîcțcoBjă o Procedee de 

analiză Imediată fChlmlo anii 
I—IV liceu) o Locuri geo
metrice. Triunghiuri ți patru
latere Înscrisa ln cerc. Poli
goane regulate. Prezintă : 
cont. unlv. Gh. D. Slmlonea- 
cu de la Institutul politehnic 
din'București (Matematică. In 
ajutorul eandidaților la con
curau! de admllcrel.

IS.25—17,to Curs de limba engleză 
(Lecția a 13-a)

17,M Deschiderea 
după-amiază, 
.pld — Steaua 
Transmisiune 
Stadionul „23 _______
menlator : Radu Urzlceanu.

18,45 Timp șl anotimp tn agricul
tură.

10,10 Tragerea Pronoexpres.
16,îa 1031 de seri.
10,23 Telejurnal.
to,@5 Lautlă UnerețlL Versuri ine

dite ln lectura autorilor : Ion 
Cringuleanu, Victoria Dragu, 
Gheorghe latrate. Csi&l 
Lstszlo, Dan Mutașcu, A. L 
■Zălnescu.

23,20 Teledneraateca : „Noaptea
generalilor*. Regla : Anatole 
Litvak. Cu : Peter O'Toole. 
Omar Scharif, Tom Courte
nay, Crtsr.opner Plummer. 
Premieră TV.

H.S3 .44 de ore*.

. muzică... Emisiune realizată i 
de Televiziunea din H.D.G. > 

11,to Agenda L
21,10 Cluburi sportive bucttreșiene. i 
31,20 Marl muzee ale lumii. Mu- ț 

zeul de artă modernă din 1 
Saint Tropez. Comentează : 1 
Constantin Prut. 1

51,45 Teatru foileton : „Mușatlnll*. J
După trilogia lut Barbu ȘSe- l 
fărtescu Delavranrea (relua- ' 
re). Scenariul șl regla : So- i 
rana Coroamă. Seria a 3-a : 
„Ștefan a trăit. Bogdan ln- 1 
cepe*. j

neecu, .Radu Gheorghc-Jlpa. Da ml an 
Bozianu, .Viorel Popescu, Stela Po- 
p&scu-Temelta. Veronica Irașog.

Un colectiv al loateului a prezentat 
nu de mult La Combinatul - siderurgic 
din Galați, In -fața a numeroși con- 

'Btrtfctofl’fcî s^d^rQrglșir, „Secunda 58“ 
'de ’Dorel Dorian,' kdSugtridu-se ac
țiunilor inițiale ue Teatrul de stal 
din iccfituiie, pe linia . apropierii 
teatrului de' spectatorii; săi.,,(Corea4 
pondeatul „Sctateli3. T. Oancea).
• TEATRUL TINERETULUI DIN

PIATRA NEAMȚ? a prezentat recent 
premiera sa cu „l'eer Gyni“ <!e 
H. Ihsen. Regia : CâlMLna Buzolanu. 
Scenografia : Mlhal Mfideacu. Muzica: 
Sabin Pautza. In rolul titular : Mitică 
Popescu. Dintre interpreți amintim pa 
Adria Pnmfll Aimâjtm, Eugenia Ba
lanțe, Nlna Zâlnescu, C. Cojocarii, 
Boris Petroff, Alexandru LazAr, Tn. 
DnnetU, Cornel’ Nlcoarâ, Gelu Nițu, 
Luda Ștefftnescu, Valentin Uritescu 
și alții. . ' j

• TEATRUL DE STAT DIN TIRGU 
MUREȘ a Lnclus po afișul sfiu doua 
noi premiere :

— „O noapte furtunoasă” de L L. 
Cxragialc In regla Iul Ntoolao Scar
let (la secția română).

— „Amphitryon3 do Heinrich von 
Kleist (la secția maghiară).
• TEATRUL DE NORD DIN

SATU 31 ARE (secția maghiară) a 
prezentat premiera „Cnodratura cer
cului" de V, Kutaev, ln reala Iul 
Kovâcs Ferencz ți scenografia Ag- 
notel SzatmdrL In diatriba*; 
țlo : Ktefalussy Ballnl, SoAr Fraa'V 
cisc, Kovâca Eva, Baril» IldJkd, An- 
clî-As Gyula, Tdlh-Pâll Mlklâs, Crin- 
tO3 Jdzsof, Kocalfi Antal. M. Kovăca 
Lonko, ZnorovEZkj Ildîkd. j

Moldovei. înir-un circuit nrîn mo
numentele Istorice șl de artă din 
Tara de Sus (Suceava — Draaomirna 
— Bogdana — Putna — Sucevlța — 
Vatra Dorneî). N-au rămas țâră oas
peți nici 
BUCEGI șl 
în cele aproximativ 800 de excursii 
organizata «-au Înscris pesta 180 0'09 
de oameni.

Lit s ■ilMJ 3 8sb|sc AWh

a Conservatorul de muzică „Cî- 
prian Porumbescu* (sala „George 
Encscu*) : Reci lai de lieduri — 23. 
a Circul „Bucuroșii" : Inter-clr- 
cui — 15 șă 10,23.

sportive. O seamă da planuri au su
ferit — Inevitabil I — tranaformări ; 
dar voioșia și surlsul au domnit pre
tutindeni. Chiar șl acolo unde acesta 
zile au însemnat continuarea efortului 
cotidian Îndreptat spre împlinirea, ln 
ritmul obișnuit, a sarcinilor de plan, 
zile de muncă avlnlată ca întotdea
una.

Iată câteva secvențe din fresca poli
cromă a acestor două zile — consem
nate de redactori șl corespondenți al 
„Scintcll3 : ,

Luni dimineața, în Gara de Nord. 
Linia a șaptea ; trenul de excursie 
BUCUREȘTI — PREDEAL e gata 
do plecare. Ln mijlocul garniturii, pe 
lungtmea a cinci vagoane, pancarte 
mari : Excursia muncitorilor fruntași 
ln producție de la uzina „23 August3. 
Ne facem loc printre rucsacuri ți le
găm un dialog. Cine slnt excursio
niști! 7 — Întrebăm :

— Stat, cu toții, 4«) de oameni, 
fruntași ln producție. Excursia de ari 
risplătește, intr-un fel, multe din 
eforturile depuse ta Întrecerea socia
listă de plnă acum.

— Plnă unde urcați 7
— Vă Invităm, dacă doriți, la o as

censiune plnă la cabana „Trei Brazi3, 
unde ne vom stabili „comandamentul 
general3—

La PONOARELE, în apropiere de 
Baia de Aramă, și-au dat talilnlre 
zeci de ntli de oameni din județul 
Mehedinți și din județele învecinate, 
la tradiționala „Sărbătoare a liliacu
lui3. Aid, pe 
Dealului Balăd1

Iii-a — remarcabil totdeauna sensibil de 
construit șl foarte a- o comunicare sonoră 
gll expus — t?i găsește, ..-----
In planul larg al ex
presiei sonatelor de 
maturitate, o pondere 
firească față ‘ de mo
mentele de un lirism

Pe podiumul care l-a 
găzduit — cu mai bine 
de două decenii In ur
mă — debutul bucîireș- 
tcan In compania ma
relui Enescu, In ace
eași rală In care nu 
mat demult dedt In 
stagiunea trecută no Intens, țlțnlte parcă 
prezentase' ciclul tata- ---- ■ —-
grai al sultelor pentru 
violoncel solo de Bach, 
la Ateneul Român. Da
niil Șafran a reapărut 
zllelo trecute pentru a 
Interpreta — alături 
de pianistul Anton 
Ghinsburg — In fața 
unei silii arhipline, ne
răbdătoare, edRla com
pletă a Sonatelor pen
tru violoncel $1 pltm de 
Beethoven. Apllcln- 
du-1 In Șafran, terme
nul ,> Interpreta3 Iți 
pierde semnificația Iul 
comună ; ncl4 In acest 
caz particular, cu to
tul , aparte, el desem
nează comentarea In a- 
devăr personală a da
telor partiturii a ele
mentelor stilistice ale 
textului, a sensului 
Inițial sădit de autor 
In semnele paginii Pe 
deasupra acestor con
veniențe. la Șafran pri
mează adresarea pate
tică, iluminată de fla
căra unul talent ar
dent, devorator al spa
țiilor sonore ; și aceas
ta chiar dacă ideea de 
bază a lucrării apare 
uneori paradoxal ex
primată, dacă echili
brul frazai sa clatină 
sub impulsul puternic 
al trăirii interioare sau 
dacă frumusețea In a- 
devfif puțin obișnuită 
a tonului apare pa'a- 
locurl contorsionată in 
tumultul acestei pasio
nate exteriorizări Șl 
totuși impetuozitatea 
finalului Sonatei a

Danill Șafran,
Anton Ghinsburg, 
Valentin Gheor
ghiu la Ateneul 

Român

tarea primei părți a 
Sonatei a Iv-n sau 
monumentala Sonată a 
V-a. Dar in atârn n- 
ce.stor considerai!! i>ar- 
llculnre, arta Iui Dani
il Șafran poate fi iu
bită pentru că el însuși 
iubește muzica dăru- 
tadu-l-se cu ardoare 
In cint; iar prinosul a- 
cestel dăruiri rămlna 
întotdeauna autentic in 
sinceritatea lui, fie că 
este vorba de imagini 
muzicale unice, do ex
cepție. sau de altele 
discutabil realizate, ră
vășite de pasiunea tu
multuoasei adresări.

*
Fiecare nouă Intll- 

nire cu arta Iul Va- „„ ____
lentta Gheorghiu adu- g-au impus 

‘ ’
numi bucuria perce
perii plenare a textu
lui muzical. Este o 
bucurie alimentată tn 
mod Inteligent șl !n- 

iL''-1 V ".Â ' 52?

Dumitra 
AVAKIAN

Luxemburg — îsja.

• Opera rom&nă i Blgoleuo —
10,SX
a Teatrul de operetă : Contele da

1

t V

PBOOHAMtnL I
-sr .©hiliirfinq;; ’.W . ‘ ' sL3 ii ■£) ’

ce izvorăște cu impe
rioasă necesitate din 
revelarea sensului 
poetic al muzicii, o 
comunicare ce depă
șind natura propriu- 
risă a mijloacelor ei 
țintește să egaleze 
rosturile. temeiurile 
înseși ale creației ce 
se interpretează.

Numai astfel se ex
plică faptul că Rapso
dia pentru plan șl or
chestră de Rachmani
nov pe o temă de Pa
ganini — lucrare In
trată de mulți ani in 
repertoriul de bază al 
artistului — cunoaște 
cu flecare reluare o 
prospețime aparte a 
expunerii, Declamația 
muzicală elocventă, 
desfășurată alert și 
suplu, apare continuu 
Întreținută prin apor
tul unul ton de-o preg
nanță cristalină bine 
IndlvlduallzaSA. Iar 
strălucirea sonoră In 
sine — bogat desfășu
rată In ample pasele 
de bravură, de o vir
tuozitate tehnică foarte 
abil strunită — nu 
conturbă „Intru nimic 
ci, din contră, susține 
generozitatea melodică 
de bază a acestui opus 
at!t de cunoscut al lui 
Rachmaninov.

..Am avut, așadar, 
bucuria de a ne In- 
tUnl la scurte Inter
vale cu personali
tăți ale artei In
terpretative muzicale, 
alo căror concerte

mo
ale 

muzl-
tsj

FILME 
ÎN PREMIERĂ
• 19 fele șl un marinar — poodue- 

Îlc a studiourilor iugoslave. In regla 
ui Miluita Kawvac. Filmul este con- 

oacrat acțiunii eroice a unul grup de 
19 Infirmiere dlntr-o mare imitate de 
partizani, care primesc misiunea de a 
scoate rănlțil dlntr-o zonă Încercuită 
de hltlarișO. In distribuție: Jane 
Bixfcln. Serge Gnlnsbourg. ,

o Silvia — coproducție a studiouri
lor din R. P. Ungară șl R. F.- a Ger
maniei,' In regla iul Szlnetar Miklos. 
Versiune dnematograflcă a operetei 
„Silvia3 de Imre Kalman. In rolurile 
principale : Anna Moffo, Rend Kollo, 
Psota Irăn. îți dă concursul ansam
blul do dans al Teatrului de Operetă 
din Budapesta. 3 5

o Doamna șl vagabondul i— pro
ducție Walt Disney. Lung metraj de 
animație dedicat deopotrivă oopiitor 
ți spectatorilor tulii Iți.

o Toamna Chcyennllor — produc
ție a studiourilor americane in regla 
lui John Ford. Western interpretat 
de Richard Wldmark, Carroll Baker, 
James Stewart, Edward G. Robinson, 
Dolores Del Rio.

EXPOZIȚII ®
• Muzeul de artă al Republicii So

cialiste România (str. Știrbei Vodă 1) 
reunește in aceste zile două Impor
tante manifestări, artistice :

— Expoziția „Secolul de aur al pic
turii napolitane3. In sălile do la 
parter.

— Expoziția de arheologie „miri și 
daci*, realizată prin colaborarea Mu
zeului Istoric al Transilvaniei de la 
CiuJ șl al Muzeului național din Bel
grad — In sălile de la etajul IL

o „Colecționari de artă populară3 
se numește noua expoziție ue artă 
popularii pe care o prezintă publicu
lui bucurețtean Muzeul Satului (șoa. 
Kiselef nr. 28).

*
La Galeriile de artă plastică din 

Constanța s-a deschis expoziția oma
gială do artă plastică dedicată ImpM- 
nlrli a 10 ani de la Încheierea coope
rativizării agriculturii.

‘ ' *
La Muzeu! de artă românească ți 

contemporană din Galați s-a deschis 
„Salonul de primăvară3 organizat 
In cinstea aniversării semicentena
rului U.T.C.’ și împlinirii a 10 ani do 
la cooperativizarea agriculturii

• Teatrul ■,Național „I. L Cara-
giale* (aala Comedia) : Cui I-e 
frică de Virginia Woolf 1 — N; 
(sala Studio) : Dulcea pasăre a ti
nereții — 23. ■
o Teatrul „Lucia S'.urdza Bu- 
landra* (sala din M. Schitu Mă- 
gureanu) : Play Strindberg — 09; 
(sala din Alex. Sabla) : 
tacul de poezia șl muzică
• Teatrul de ' comedie : 
- S3.
• Teatrul ,.C. I. Nottara* 
Studio) : Schimbul — M.
a Teatrul GIuIeșH —I
14,25.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion VaMieacu*.: Fetele Dldlnel — 
10.38.
a Teatrul Țăndărică (sala victo
ria) : Ninlgra șl Allgru — 17; 
(sala din sir. Academiei) : HM șl 
nltarll — 17.
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CORESPONDENȚII „SCÎNTEH" TRANSMIT

PLOIEȘTI
în zilele de 1 și 2 mal. toate in-

i otalațllle din rafinăriile Centrale! 
petrolului din Ploiești au funcțio
nat normal, fără nici o abatere de 
Ia tehnologiile prescrise, întregul 

.personal do serviciu — ingineri, 
maiștri, mecanici, operatori. — fă- 

i tindu-șl în modul ce! mal conștiin
cios datoria. La Rafinăria Ploiești, 
de exemplu, s-au: obținut. In ulU- 

l mele trei zile, aproape 2 OM tone 
1 benzine, motorine șl uleiuri peste 
l sarcinile planificate. La Grupul in
i’ duslrial da petrochimie Brazi, .to- 
ț varășul Marin Vasileacu, șeful ser- 
i vidului plan-coordonare. ne-a spus 
I că. numai In ziua de 1 mal. dato- 
ț .rită muncii conștltodoaM a lntre- 
i gutei personal, s-au realiza^ peste 
1 plan, circa 400 de tone produsa pe- 
l trochlmîce.

CRAIOVA
în rapoartele tor, toți șefii de 

tură de la Centrala electrică 
și de termoflrare Craiova ou 
consemnat, In zilele do 1 șl 2 

.mal. același text: „S-a preluat 
centrala fără probleme deosebite, 
cu toate agregatele în funcțiune". 
De fapt, această frază lapidară 
consemnează activitatea exemplară 
neîntreruptă desfășurată de munci
torii, tehnicienii și Inginerii do 
«Ici.

— îmi este greu să evidențiez pe 
cineva pentru activitatea deafășu- -l, ■ — -- ;
rată în aceste zile — ne-a spus, ieri chlpelc de la cuptorul nr. 2. unde 
dimineață, directorul general al -

'A-;
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judelui primar al cetății Cluj. I 
Comunicate unor cercetători. I 

pe penslo-iAliji 
noi ! I

I
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DELEGAȚIA PARTIDULUI SOCIAUST 
FRANCEZ IN JUDEȚUL SUCEAVA

Aflată In vizită In țara noastră, la al organelor locale do partid șl de 
Invitația Comitetului . Central al staL
Partidului Comunist Român,, delega- Oaspoțll au vizitat biserica Bogdana 
țla Partidului Socialist Francez, con- din Rădăuți, mlnăsllrile Putea. Su- 

cevlța, Moldovlța și. Voroneț, renu
mite monumente Istorice șl de artă 
feudală românească.

team PiEpEE 
A MUNCII

Combinatului 
de îngrâșâminte azotoase 

din Piatra Heamț 
Ls-au decernat Steagul roșu 
șl Diploma de întreprindere 

fruntașă pe țara
PIATRA NEAMȚ (Corespondentul 

„Seinteir, Ion Manea). — SImbfită, 
29 aprilie. In sala Casei de cultură a 
slndlcalelOT din Piatra Neamț a avut 
loc o adunare festivă in cadrul că
reia Combinatului' de îngrășăminte a- 
zotoase Piatra Neamț 1 s-au decernat 
Steagul roșu- șl Diploma de Între
prindere fruntașă pe țară pentru re
zultatele deosebite obținute in În
trecerea socialistă pe anul 1071.

La adunare au luat parte tovarășul 
Ion Angeloscu, secretar nl Comitatu
lui județean Neamț al P.C.R., oameni 
al mundl din combinatul de lngrășă- ; 
mlnle azotoase. A luat cuvlntul Ing., 
Mlhai Vîcol. directorul combinatu
lui, care a" făcut o suedntă trecere 

_ ln revista n realizări tor obținute In 
nnul trecut ca urmare n eforturilor 

, întregului colectiv. Vorbitorul h ară
tat că in cinstea zilei de T Mal' au 
fost produse, peste prevederile pla
nului Îngrășăminte azotoase in va
loare de 8 103 COT lei.

Intr-o atmosferă de puternic cn- 
tuzfnsm, partldpanțli Ia adunare au 
adoptat textul unei telegrame adre
sate Comitetului Central al P.CJL, 
tovarășului Nleolae Ccaușcseu, in 
care se spune, printre altele: „Hotă- 
riți «a Imprimăm șl In acest, an 
muncii șl activitații noastre o exi
gență maximă, raportăm Comitetu
lui Centrai nl P.C.R.. dumneavoas
tră, stimate tovarășe secretar gene
ral, că In 1972 Combinatul de În
grășăminte, azotoase Piatra Neamț 
va da patriei poște sarcinile plani
ficate o producție marfă în valoare 
de 29 mU Ioane lei. Vor fi produse 
paste plan 1 2ffl) tone amoniac, 2 5OT 
tone îngrășăminte, ceea ce va per
mite colectivului nostru să depă
șească sarcinile planului la export 
cu circa 330 000 lei valuta șl să li
vreze suplimentar agriculturii 1 000 
tone azotat, de amoniu șl 450 tone 
uree. Vă asigurăm, scumpe tova
rășe Nleolae Ceausescu, că noi, 
muncitorii, maiștrii, inginerii șl teh
nicienii din Combinatul de îngrășă
minte azotoase Piatra Neamț, nu vom 
precupeți nici un efort pentru a gflsi 
noi soluții do utilizare mal buna n 
potențialului material sl uman de 
care dispunem tn scopul creșterii 
continue a eficienței Întregii noastre 
activități".

.(:

P'

’•Ț-rt

dusă de Frânțols Mitterrand, prim- 
eecretar al partidului, însoțită de to
varășul Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului" La întoarcere In Suceava, membrii 
Permanent, secretar al CC al.P.CR., delegației franceze șl persoanele ofi-
a efectuat In cursul zilei de marți o 
călătorie In nordul Moldovei.-.,'

La sosire, pe aeroportul Saleca. de
legația franceză a fost salutata de to
varășul Emil Bobu, prlm-secretar al 
Comitetului Județean Suceava a.I 
P.C.R., președintele Comitetului exc- 

i cutlv al CotMlBulul 1 ' '
tulul r

claie care II însoțesc au făcut un scurt 
popas la combinatul de celuloză si 
hlrtle din localitate. Apoi au vizionat 
un spectacol folcloric, prezentat de 
un grup de artiști suceveni pe scena 
Casei do cultură a sindicatelor.

Seara, tovarășul EmLl Bobu a ofe
rit uri dineu In onoarea lui Franțois 
Mitterrand (Agerprca)

17 ani de existență. Doar pentru 
revizii țl reparații s-au oprit, clnd 
și tind, Instalațiile, dar totdeauna. 
In mod planificat, eșalonat, pentru 
ca producția să fie continuă, așa 
cum cere procesul tehnologic. Șl o 
care astfel pentru că aici tonte 
mediile de cullură reprezintă viață, 
care trebuie hrănită șl suprave
gheată să se dezvolte dt mai bine, 
din care să rezulte antibioticele 
aalvatoare pentru nenumărate vieți 
umane șl animale. In ziua de 1 mal, 
la secția I, unde se realizează 
multe din produsele de bază alo 
fabricii, s-au înregistrat rezultate 
bune în realizarea unor șarje su
perioare la toate produsele. Demn 
de notat, in sectorul de purificare 
a penldUnoI. un rezultat record : 
șarja realizată de schimbul Ing. 
Nlcolac Pălrăuteanu s-a soldat 
cu un randament eporlt de pe
nicilină „G", din care se pot fa
brica. In plus. 0 230 de flacoane față 
de șarjele obișnuite.

REȘIȚA
La Combinatul siderurgic din 

Ranița fluviul do metal Incandes
cent n-a încetat să curgă nlc! o 
dlpfl, cl. dimpotrivă, șl-a sporit în 
aceste zile debitul, economia na
țională primind sute de tone de 
metal pesle prevederile planului. 
Printre cel care se aflau la datorie 
în ziua de 1 mal la olelărio: Ion 
Putnlc, lon-Imbrescu, Ion Bloancă 
ș^ Ștefan Wurtz.; împreună cu e- 

s-au evidențiat topitorul șef Ion 
Leininger șl colegii «săi. Ion Mftr- 
găoan. Constantin Băndășllă ?! 
Constantin Catană. el au realizat© 
producție do oțel cu 128 tone mai 
mare declt planul zlleL

BORZEȘTI

.întreprinderii. Ing. Gheorghe C’h-o- 
reami. Pot să spun Insă că în
tregul nostru colectiv este hotărit 
oă îndeplinească cu dnsta Indica
țiile date de conducerea partidului 
cu privire la îmbunătățirea conti
nuă n activității in Industria' c- 
nergiel electrice.

IAȘI
La Fabrica de antibiotice din Iași 

lucrul n-a încetat nlrdodată In cei

alchUamlne cu trei luni mal' de
vreme fală de termenul prevăzut. ' 
De la tovarășul Ing, Petre Bu- ; 
nea, directorul general al Grupului , 
industrial de petrochimie BorzeșU, 
om aflat că cele 7 aortimenle de I 
amine ce se produc In noua Insta- ( 
lațle tini <)e cea mal bună calitate, 
nvînd largi întrebuințări In Indus- | 
trla farmaceutică, a colorantilor. a 
firelor și fibrelor chimica etc.

PORȚILE DE FIER
La centrala .hidroelectrică . Por

țile de Fier, fn ziua de 1 mai e- 
chlpele de bidroenergeHclehi con
duse de ing. Ion Trocan au lucrat 
în condiții deosebite Impuse de 
creșterea apelor Dunării. El au 
muncit Insă In mod exemplar, 
toate cele șase turbine funrtic
nind fără oprire. Astfel.’ In dimi
neața zilei de 2 mai. dispecerul a 
Înregistrat cantitatea de 20 880 0®) 
kWh energie electrică pulsată, in 
(24 de ore In magistralele de lumi
nă nle țârii.

CONSTANȚA
în cele trei zile de sărbătoare și 

odihnă. In portul Constanța pl.loțil. 
docherii și mecanizatorii au fost z! 
și noapte la datorie. Plnă In scara 
zilei <îo 1 mal. aici au sosit 10 nave, 
iar alte 23, printre care și navele 
românești „Patrlla". . „Reșița",. 
„Roman" șl „Sighișoara", au ridicat 
ancora cu mărfuri românești desti
nate . exportului. Tn ziua de 1 mal 
s-a înregistrat un irafic mal mare 
dedt In zilele da lucru .obișnuite 
cu aproape 3 <WD tone.

HUNEDOARA

s1
!■
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al Consiliului popular al jude- 
Suceava. de alțl reprezentanți

VIZITELE DELEGAȚIEI
CEȚLON
Ceylon a vizitat rafinăria șl Combi
natul petrochimic de la Brazi, 
precum șl , stațiunile turistice Sinaia 
șl PredeaL

noas- 
— al-

P. C. DIN
în cursul șederii sale In țara 

tră. delegațlu P.C. din Ceylon
cătuită din dr. S. A. Wlckremaslngho, 
președinte al partidului.'șl C. Koma-• 
rasamy. membru al Biroului Politic, 
al acestui partid — a vizitat Muzeul 
de Istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare șl «.'emocratlce 
din România, noile construcții ale 
municipiului Bucuroșii, precum șl 
complexele agricole „39 Decembrie" 
Sl „Copâcenl" din preajma Capitalei. 
Oaspeții s-au IntllnlL de asemenea, 
cu tovarășul Vaslle RăuțăJ adjunct 
al ministrului comerțului exterior. In 
cursul zilelor de slmbătă 2D .șl dumi
nică 30 aprilie, delegația P.C. din

*
In continuarea vizitei In tara noas

tră. reprezentanții P.C. din Ceylon 
B-au IntUnlt cu tovarășul Constantin 
Drăgan. membru a! Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-sscretar 
al Comitetului județean Brașov al 
P.C.R.

în județul Brașov, delegația a vi
zitat I.A.S. Prejmer, C.A.P. Hfirman. 
municipiul Brașov, precum șl unele 
obiective soclai-culturale sau turls- 
tlce din acest județ.

istoriei
I

Tn virată de 70 de ani, Gra
tian MArcuș, dlh Cluj, fost eco
nomist de profesie, a rămas a- 
celașl îndrăgostit de istoria pa
triei. de personajele sale cele- || 
bre. După pensionaro, s-n ho- 
tărit să pornească oe urmele Iul 
Mlhal VlteazuL După cerceta
rea unor arhive locale, el ' 
a reușit să aducă unele pred- i 
zări In legătură cu evenimentele 
ce au urmat după strălucita vie- | 
torie de la Gbrăslău din 3 au- 
gust 1001. Astfel, pensionarul 
Chilean n stabilit că. dună vic
torie. Mlbal Viteazul, pornit in 
urmărirea armatei Iul Bathory. 
s-a oprit In zilele de S. 0. 7 șl 
8 august In orașul Zalău pentru 
n-și reface oștirea. Tn acest 
timp el a redactat trei scrisori : 
una adresată regelui Spaniel. I 
alta papei de la Roma sl a treia

aceștia l-au felicitat pa pensio
narul clujean pentru datele noi 
scoase de el la Iveală.

i

Zilele de 1 șt 2 mal au adus chl- 
mlștUor din Borzeșt! un nou și 
prestigios succes : realizarea para
metrilor proiectați la Instalația de

în cele 3 zile — 30 aprilie. 1 și 2 
mal — hunedorenli au realizat, 
peste prevederile^ planului, circa 
303 lone minereu de fler aglome
rat, fit) tone cocs metalurgic. 200 
tone fontă. 150 tone oțel Martin și 
electric, pesle 150 ton© laminate.

Luni dimineață a părăsit Capitate, 
lndreptlndu-®e spre patrie, delegația 
Medjlllsulul din Turcia, care. In Invi
tația Comisiei pentru politică externă 
a Marii Adunări Naționala, a făcut o 
vizita In țara noastră. Delegația a fost 
nlcălullă din Slna&i Osman, deputat 
de Izmir nl Partidului Justiției, Ra
zăm DaglI, deputat de Cankiri al 
Partidului Justiției. Fevzl Firat. de
putat de Zonguldak al Partidului 
Justiției, llhaml Sancnr, deputat de 
Istanbul nl Partidului Republican 

* Popular, M. Nejat Cuhadar, deputat 
do ăîaraș ni Partidului Republican

Popular, O zer Olcmen, deputat de 
Konya al Partidului Democraților.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
delegația a fost salutată fie Iile Ra
dulescu, vicepreședinte al Comisiei 
pentru politică externă b M.A.N., 
fon Mărglneanu, secretar al Marii 
Adunări Naționale. Alexandru Io- 
nercu. secretar al Comisie! de po
litică externă a M.A.N, profesorii 
universitari Tudor loneacu și Stan- 
du Stolen, membri ai comisiei.

Au fost prezent! Nozlf Cuhruk, 
ambasadorul Turciei la București, șl 
membri al ambasadei.

(Agerpres)

Prînz
primejdios

S-a intlmplat In comuna 
tate (Dolj). Acum un

Asigurați calitatea... 
controlului de calitate!

dore'din aceste unități mal consi
deră că* nu se aduc iJȚ^judltil” call

pe care 11 conduce, că tocmai lipsa calitate este da^comp
Iul de exigența ce răsfrînge negativ -»—■«-
fn‘ munca șuballernllor sflL

Dlscutlnd csi directorul C.E.Î.L. 
din Salu-Mare, ing. Traian Tătaru; 
despre aceste probleme. Interlocu
torul ne-a dat asigurări că „se vorj 
lua măsuri .do îmbunătățire, redu- 
etndu-se personalul C.T.C. prin eli
minarea «elor alabl șl introducerea 
autocontrolului". Desigur, este salu
tară Ideea introducerii șl extinderii 
autocontrolului Io orice unitate, cu 
condiția obligatorie ca aplicarea a- 
ceslel măsuri să fie temelnle pregă
tită, organizată șl urmărită. Pro
blema existenței unul comparti
ment al «oritrolulul tehnic de cali
tate Încadrat cu oameni competent!, 
In stare să asigure o maximă efi
ciență acestei activități pentru pro
ducție, nu se poate rezolve simplist, 
prlntr-o măsură administrativă, mal 
ales tind aceasta vizează doar redu
cerea schemei ! dar nici situația de 
plnă acum, pe care o considerăm 
provizorie, nu ie mal poate men
ține aid.

— încă mal există, după părerea 
mea, o anomalie : personalul C.T.C. 
ihterfazlc cate considerat ea auxi
liar, ne-a spus Eduard Tomastan, In- 
gbter-șef de producție Sa fabrica de 
mașlnl-unelte grele. d!n cadrul 
F.M.U.A. București, fost șef al servl- 
dulul C.T.C.

Fiind de față, tehnldahul Con
stantin Glurea. șeful punctului 
C.T.C. din secția uzina] greu, a com
pletat :

— Din 10 oameni clțl »lnt tn e- 
chlpă. 5 mî-au fost repartizați din 
motive de boală. Anul trecut. 3 oa
meni nu lucrat ca mine temporar ; 
după 3—6 luni t-au reîntors In pro
ducție.

Iată, așadar, o altă Ipostază : pa
sagera! din compartimentai contro
lului de calitate.

— Este adevărat că s-au mal petre
cut șl atemenea lucruri — ne-a con
firmat Ing. Mlrcea Crețul dlreciorul 
general al uzinei, de curind numit 
In această funcție. Dar s-au luat 
măsuri și se vor lua In continuare, 
pentru a nu se mal admite repeta
rea unor atari deficiente.

Din Investigațiile Întreprinse am 
reținut și alte aspecte. în întreprin
deri din Județul Buzău mal dăinuie 
încă fluctuația cadrelor în compar
timentele C.TC., cauzată Insă de 
motive diferite față de cele relevate 
plnă acum Unii factori de răspun-

(Urmare din pag. S)

(Urmare din pag. I)

tn alt chip situații ca aceea sem
nalată de mal rnulțl cooperatori de 
la C.A.P. Boaali-Araeș. unde- dato
rită Indolentei celor puși să gospo
dărească a'vulul obște! ani In sir 
plantații întregi de pont! fructiferi 
sl viță de vie nu rămas nelngrlllte. 
ceea cs a dus la obținerea unor re
colte slabe de pe suprafețele respec
tive. Toi așa. la ferma zootehnică a 
C.A.P Pisoi Vechi, judelui Doll, 
au murit. Tntr-o perioadă scurta, 
din cauza lipsei de Inurillre. 20 de 
vițel. Sint manifestări flagrante do 
lipsă do grijă față de avutul ob
ștesc. manifestări profund dăună
toare. care lezează, In egală măsu
ră. Interesele colectivității șl ale 
fiecărui membru al acesteia. în lu
mina acestor adevăruri, este de ne
înțeles cum au putut să tolereze 
ademenea fenomene consiliile de 
conducere ale cooperativelor res
pective. cooperatorii înșiși.

în alte cazuri avem de-a tace nu 
numai cu tolerarea unul act de negli
jență «nu altuia ce știrbite avuția 
obștească, d. mal grav, cu o menta
litate dăunătoare potrivit căreia 
„faptul s-a intlmplat șl pace", cu o 
concepție stranie, care exclude în 
mod nejusllficat necesitatea adoptării

frecvent, prin plecarea unor valo
roși oameni al sal, care primes® alte 
atribuții. Se pune întrebarea : de ce 
nu su Intlmplă șl Invers, de ce nu 
se consideră tot util de stringentă 
pentru produclle, tot cn o promo
vare In manca, detașarea nnul bun 
maistru sau mundtor specialist In 
serviciul CT.C î

Alexandru Bcnescu. controlor: de 
aalltate apreciat din secția zîncnre 
de la Uzina da sfrmfi și produse 
din BÎrmii din Buzău, a fost mutat 
Intr-im alt loc de muncă. Justifi
carea conducerii secției : producția 
primează Alțl 3 oameni din același 
compartiment nu fost mutați la feL 
Motivația : producția primează. Șe
ful1 serviciului CT.C din uzină era 
nemulțumit că. In compensație. 1 se 
repartizează oameni necorespunză- 
torL La fabrica de mașini casnice e- 
mailate ,^3 August" Saiu-Mare, dar 
nu numai acolo, se petrec fapte 
asemănătoare. Directorul fabricii 
sătmărene, ing. Adalbert Nyegral; 
admite că. tn principiu, nu e prea 
normală această fluctuație... Dar una 
zice sl alta se tnilmplă. Chiar .re
cent controlorul de la sectorul me- 
canlc-țef a (ost schimbat. Ing. loan 
Duma se pllngea că. luat pe nepusă 
masă, nu a avut om In Joc care să 
răspundă de recepția calitativă a 
reparațiilor de la utilaje,

Intr-o unitate sau alta, în Indus
trie In general, apare adeseori ne
cesitatea obiectivă a mutării sau 
promovării unor cadre dintr-o func
ție In alta. Inclusiv a șefilor servi
ciilor CT.C. Dar acest lucru trebute 
să se facă prevăzjndu-se cu antici
pație pregătirea „fondului de re
zervă" a! celor care urmează să-1 
Înlocuiască.

Calitatea produselor, este o pro
blemă primordială a economiei na
ționale. ridicată la rang de pollrlefi 
de stat, căreia partidul șl statul 
nostru |-au acordat șl îl acordă o 
atenție permanentă șl deosebită. 
Realizarea unor produse de Înaltă 
calitate este nemijlocit legată de 
efectuarea unul control exigent, 
competent. In toate fazele procesu
lui tehnologic, plnă In stadiul final 
al acestuia, așa cum s-a Rubllnlnt 
la recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
De aceea, pentru munca de con
trolor sfnt necesari oameni bine 
pregătiți, cu autoritate profesio
nală. care să pună mai presus de
orice interesele generale ale econo
miei.

unor măsuri cu caracter mai larg 
.pentru prevenirea oricărui net ce a- 
duco știrbire avuție! obștești. La 
C.A.P.-Cuza Vodă, județul Brăila, 
— nl s-a adus In cunoștință lnlr-o 
scrisoare — s-nu stricat, toamna tre
cută. degeri nd. circa 20 de tone legu
me, destinate valorificării către popu-

lațle. S-a dus In acest fel pe apa idm- 
betel valoarea muncii cooperatorilor 
din sa-cloru! legumicol, fnceplnd de ta 
pregătirea răsadurilor plnă la recol
tarea acestor produse Nimic gras' — 
pare să sune răspunsul U.J.C.A.P. 
Brăila in legătură cu această ches
tiune. „Tnlr-adcvăr. In toamna anului 
irecul s-au stricat 20 tone de logume 
din cauza gerului". Șl-atlta toi l Ca 
și tind sesizarea respectivă or tl avut 
danii doar să Informeze forul Jude
țean asupra stării de lucruri respec
tive șl nu să constituie un prilej 
pentru a se trage contiuzllle nece
sara șl a se lua măsurile corcspun-

O nouă tipografie la Vaslui
VASLUI (Corespondentul „Sdn- a consecvenței > cu care partidul 

teii",' tancu Visile). — La Voalul e-a ocupă de ImixigăUrea vieții materii 
Inaugurat tipografia județeană, dotată 
cu o modernă rotativă, lînotlpe, săli 
da s-tereotlplo, zincografi® și l’egăto- 
rie. Aid se vor tipări ziarul, local 
„Vremea Nouă?, gazetele de uzină, 
broșuri, afișe, pliante etc. Server pu-

--
inaugurare o participat tovarășul 
Gheorghe Tânase, prim-secretar 'al 
comitetului județean de partid. Cu 
acest, prilej, a fost: adresată C-C. al 
P.C.R., tovarășului Nleolae Ccaușescu, 
o telegramă, in care sa spune, printre 
altele : „Intrarea In funcțiune a ti
pografiei constituie încă o mărturie ’

,t<
’“culori. La fi

__ __JJ M‘
_ firea vieții materiale 

și spirituale a poporului nostru, de 
ridicare In permanență a nivelului do 
conștiință social Istă a tuturor oame
nilor muncii de 1a orașe șl sale. Săr
bătorind acest eveniment, muncitorii

Hoți cel. muncesc .• pe^tocîCagfiHle^ 
Județului nostru, Iși reafirmă liolâ- 
rirea nestrămutată de a milita cu țî 
mal multă însuflețire pentru tradu
cerea In viață neabătut a politicii 
partidului dc făurire în patria noas
tră a societății socialiste "multilateral
dezvoltate-.

în cursul zilei de luni, delegațiile 
sindicale de peste hotare, Invitate de 
Consiliul Central al U.G.S.R. pentru 
a participa la manifestările prilejuite 
de ziua de 1 Mal — Ziuă solidari
tății internaționale a celor ce mun
cesc — au vizitat locuri de agrement 
și obiective soclnl-culturale si tu- 

I risllco din îrnpfcjurimjle Capitalei ; 
oaspeții s-au«rinfflnlt cu oameni ai 
muncii, ău ' participat la .spectacole 
prezentele-tfemrtlstl nmntbrL'?:fi. - ’

Cu ocazia zilei d® .1 Mai, Biroul 
Executiv nl Consiliului Central al U- 
nlunll .Generale a Sindicatelor din 
România a oferit o masă în cinstea 
delegațiilor de peste hotare. .

Marți, delegațiile de pesta hotare 
au plecat Intr-o excursie pe Valea

Prahovei. Oaspeții au făcut un po
pas la Muzeul Doftana, unde nu pri
mit larg! explicații cu privire >a 
lupta eroică a clasei muncitoare din 
România, In frunte cu comuniștii. In 
condițiile de cruntă teroare din timpul 
regimului burjjhezo-moșieresr. în 
continuare, oaspeții au vizitat cîteva 
staț!unt:cljmatertce>Ue pe Valea' Pra
hovei. In cursul zilei, oaspeții au so
sit la Brașov.. .Membrii delcgațlfldr,
Împreună' cu Ioan Mărcuț, președin
tele consiliului județean ai gindicaie- 

Icr, au vizitat noile cartiere ale stră
vechiului oraș montan situat la poa
lele Tîmpel șl au făcut o plimbare 
cu autocarele prin Împrejurimile a-, 
cestel localități.

(Agerpres)
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ASTĂZI, LA FOTBAL
s

7 meciuri
în divizia A
Cea de-a XXTJI-a etapă n diviziei 

A de fotbal programează astăzi, de la 
ora 17. următoarele partide : Univer
sitatea Craiova — A S.A. Tg. Mureș, 
U. T. Arad — Steagul roșu, Petrolul, 
PloieșU — Fi C. Argeș, Jiul Petro
șani — Politehnica Iași, Rapid Bucu
rești — Steaua (stadionul „23 Au
gust"), Universitatea Cluj - C.FJL 
Cluj, Crlțul Oradea — S. O, Bacău, 
Partida Dina mo — Farul vn avea loc 
mllne. pe stadionul Dlnamo.

înaintea acestei etape, fruntașele 
clasamcnUilul. Blnl U.T.A. șl F. C. Ar
geș, cu 20, respectiv. 23 de puncta.

*
Pe stadionul Dlnamo a luat sflnflt 

Ieri turneu! internațional feminin de 
fotbal. Cupa ă revenit echipei orașu
lui Bucure?!!. In ultimul meci, jucă
toarele bucurwtene. au terminat, la 
egalitate : 1—1 (1—0) cu echipa ora
șului Belgrad. Ele au Intrat In pose
sia trofeului, deoarece au transformat 
ma! multe lovituri de la 11 m (8 contra 
7). Pe locul tțel s-a clasat echipa se
cundă a Bucureștlulul, care a învins 
cu 2—0 (2—0) echipa Budapestei.

zătoore împotriva acelora care au 
adus, prin atitudinea lor de nepăsare, 
această pagubă cooperativei. Sa fi ui
tat. oare, conducerea acestei uniuni 
județene eă. In fiecare sector In parte. 
Irosirea oricăror valori materiale în
seamnă, In ultimă instanță, pagube 
aduse întregului popor 7

■ ' ■’’■
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O altă scrisoare, primită recent la 
redacție, aduce In. discuție problema 
rtelpel de pa (linele șantiere de con
strucție. Semnatarii el se referă, In 
mod concret,: la șantierul de con- 
strucțlrși montaj din Buftea, aparțl- 
nlnd Uzinei de fabricații, reparații 
șl montaj In ugrlcultură-Bucureții. 
„Conducerea șantierului nostru — se 
arată in scrisoare — șl-a asum a L 
nii de mult sarcina montării de ba
terii pentru găini ouătoare, în ea- 
drul fermelor avicole.'S-au execii-- 
tat plnă acum asemenea lucrări la 
ferma nr. 7 Buftea din cadrul în
treprinderii avicole de stat Greve-

K-

TENIS
; se .■.x
La „Foro Italico

llie Nâstase și Ion Tiriac 
au cișfigat proba de dublu

în finala de simplu, Orantes l-a învins pe Kodes
ROMA (corespondență spedalâ). — 

în faza finală a turneului internațio
nal de tenia de la „Foro Italico", In 
proba de simplu masculin nu a mnl 
rămas detit unul dintre cel trei mari 
favorlțl. (americanul Stan Smith, ro
mânul Iile Năstase. cehoslovacul Jan 
Kodes), de altfel fruntași ai clasa
mentului „Marelui Premiu — 
F.I.L.T." ; asta vorba de Jan Kodes. 
In semifinale, luni după-amlază! el 

•l-a. Întrecut cu 0—4. 1—6. 0—3, 0—3 
pe Năstase, Ieri susțlnlnd finala 
turneului in compania spaniolului 
Orantes (învingător, la rtndu-l, fn 
«emlfinale, cu 7—3, 6—4, 0—2 in dau
na australianului Moore). Do fapt, 
eliminarea luj Nâstase este doar 
una din numeroasele surprize de la 
„Foro Italico". Ad surprizele^ au 
Incenut chiar din ziua Inaugurală

cea cil greu peste tenacitatea Iul 
Casligliano. Setul pierdut do NA-,la
se, ca șl momentele do dificultate pe 
care le-a avut In acea zl pe terenul 
nr. 4. In fața unor tribune foarte 
aglomerate (circa 1 30) do spectatori), 
anticipau poate eliminarea încă îna
inte de finală a tenismanulul nostru, 
într-o discuție cu un redactor al zia
rului nostru. Ion Tiriac — aflat in 
tribună la acest meci — declara ur
mătoarele : „Iile resimte oboseala ce
lor trei turnee. Internaționale disputa
te.și dștlgate înainte de a fi prezent 
la „Foro îtallco". Dacă In acest maci, 
cu Costlgllano. fată de care este su
perior cu cel puțin o clasă, nu a 
evoluat '■ 
prin marea Iul greșeală de a se 
gaja — chiar dacă uneori coate

bine, aceasta se explică el
- ’ ’ ,' 1 an"

___  ___ _____uneori'coate mo
tivat... — In discuții cu arbitrii de 11-

(Italianul Dl Matteo l-a întrecut pe nle. cu adversarul, cu spectatorii.
Ion Tiriac), eliminați fiind apoi ceea ce îi amplifică starea nervoasă,
australianul Iioad. spaniolul Glmono, îl «slăbește atenția și puterea de con-
engleral Battrlck și — în 16-lml 1 — centrare... Se zice că tnfrlngerea bu-
ațnericanul Stan Smith, șl s-au In- ferita de mine la Dl Matteo esie' o

surpriză. Personal 
astfel! pentru că 
mă prea burta.

cheiat odată cu... finala : Kodes a 
fost Înving și el. de Orantes, după un 
meci dramatic. In 4 soluri.

Interesant de reținut este fontul că. 
chiar In ziua clnd Smith părăsea te
renul învins (de către un ttnftr fran
cez.' Jean Rouyer), Iile Nâstase tre-

dla șl la ferma nr. 5 Voluntari a în
treprinderii avicole Mlhftlleșii. Dar 
lucrările au fost făcute, în mare 
parte, de mlntulală. trebuind să fie 
refăcute de mal multe ori. ceea ca 
a necesitat, de fiecare dată, alte 
materiala consumate, precum șl 
muncă in plus".

Nu esie șl aceasta o formă de ri
sipi din bunurile societății 7 Evident 
că da. Șl nu dintre cele mal puțin 
păgubitoare. Pentru că — a’a cum 
nrn aflat — sumedenia do remedieri 
șl refaceri necesare numai la ferma 
din Voluntari coștB enorm. Cine su
portă aceste pierderi 7 Constructorii, 
bineînțeles: dnr nu din banii lor. cl 
din banii stalului. Dar consecințele nu 
se rezumă 1a atlL Pentru că. neavind 
condiții optime de lucru, ferma din 
Voluntari n-a putut da o producție 
do ouă pe măsura dotării cl. a efor
turilor financiare făcute de stal în 
arest scop.

Păstrarea și dezvoltarea avutului 
obștesc, In care este Incorporata 
munca de z! cu zl a fiecărui membru 
al soeietățll. combaterea manifestă
rilor de risipă șl nonlltență — Indife
rent ce formă ar îmbrăca ele — con
stituie îndatoriri de cea mal mare 
însemnătate pentru fiecare colectiv 
In parte, pentru oamenii muncii din 
toate sectoarele do activitate.

L

în cîteva rînduri

O medalie de aur, una de ar
gint și trei de bronz — tata bi
lanțul luptătorilor români la 
„europenele" do greeo-romane. 
După cum s-a mal anunțat, 
timp de trei zile. In ..Palatul 
Sporturilor" din Katowice. 172 
de concurent! din 22 de țări 
și-au disputat medaliile si locu
rile de onoare ta campionatele 
europene de lupte grecoroma- 
ne. Actuala ediUe a evidențiat 
buna pregătiră a reprezentanți
lor culorilor sportive ale Româ
niei care s-au alluat pe locul 
trei In clasamentul pe națiuni, 
eu o medalie de aur prin Gheor- 
ffhc Bercesnu, o medalie de ar
gint — Ion Gabor s! Irel medalii 
de bronz — Ion Bariu, Nleolae 
Mnrtlnescu șl Victor DollpsebL

nu o consider 
nu mă aflu In for- 

— _ _____ Antrenamentele cu
Năslase șl Jocurile noastre In1 proba 
de dublu pe terenurile de la „Foro 
Italico" sper să ne sporească randa
mentul, știut fiind că, peste citeva 
zJle numai. In București ne așteaptă 
primul- meci pentru „Cupa Davis"

*
Iată dșUgătorll finalelor turneului 

Internațional de ta „Foro Italico", 
turneu conllnd pentru ..Marele Pre
miu — F.LL.T." : simplu femei :mlu — F.I.L.T." : simplu femei : 
Linda Tuero (8.U.A.) 0—4. 0—3 cu so
vietica Morozova ; dublu femei : 
Hunt (Australia). Morozova (U.R.S.S.) 
0—3. 0—4 cu Chănfreau (Franța). Vlclo 
(Italia) ; simplu bărbați : Orantes 
(Spania) 4—0. 0—1,,.7—5. 0—2 cu Ko- 
des (Cehoslovacia) : dublu .bărbați : 
Iile Năstase, Ion Tiriac (Românlo) 
2—0 3—0. 0—4. 0—3. 3-3 cu Hoad 
(Australia). McMIlteh (R.S.A.).

De la ADAS
La tragerea de amortizare a asi

gurărilor de vtn(ă din M aprilie 1972 
au Ieșit dștlgătonre următoarele opi 
combinații do litere : .

U;U.Y. ; B.V.H. ". T.Q.O. C.I.Q. : 
AJ.S ; S.L.V. : N.V.W. ; F.E.S.

Toți asigurațll- cărora le-au Ieșit 
tiștlgătoare una sau mni multe din, 
aceste combinații du litere urmează 
sâ se adreseze unităților ADAS pen
tru a primi sumele cuvenite. '

Pentru n participa' șl la următoa
rele trageri, este necesar ca csigu- 
rațll să'achite primele de asigurare 
la termenele slablllle.

HANDBAL. — Pentru a treia ooră 
consecutiv, echipa Spartak Kiev a 
cucerit „Cupa campionilor europeni", 
la handbal feminin. In finala actua
lei edilii, desfășurată la Bratislava, 
handbalistele sovietice nu întrecut 
cu scorul de 12—8 (7—5) formația 
S. K. Leipzig (R.D.G.).

ȘAH. — Turneul International de 
șah de la Thomaby (Anglia) a con
tinuat cu rundele a 11-a sl n 12-a. 
Florin Gheorghiu n remizat In runda
11- a cu englezul Keene. în runda a
12- s, Gheorghiu I-a Intilnlt pa olan
dezul Ree. cu care a făcut, de ase
menea. remiză. în clasamentul gene
ra] pe primul loc se află dună 12 
runde Larsen (Danemarca) cu 9.5 
puncte. Fl Gheorghiu (România) 
ocuoft locul 3 cu S.3 minele.

FOTBAL. — Edilpa de fotbal a 
Ghnnel a luat o serioasă ootiune 
pentru calificarea In turneul ollmolc 
de la MOnchen. în primul loc. fot
baliștii ghanczl nu învins cu scorul 
de 3—0 echipa Camerunului. Alte re
zultate. : Maroc—Mali 2—1. Senegal- 
Togo 3-1.

TENTS. Finala zone! asiatice pen
tru' „Cuoa Dayls" se va disputa. Intre 

,12 șl 14 mal. la Bangalore (India), 
Intre echipele Australiei și Indici. 
Aurtrallen'l s-ău calificat în finală 
Intrednd la Tokio (cu 4—1) echlna 
Jnnonlel. Iar Indienii (cu 3—0) for- 
nrdla Mnlayezlei.

RUGBÎ. — în „Cupa Națiunilor" 
—. F.I.R.A. la ruabl. la Spill s-au in- 
tllnlt reprezentativele Iugoslaviei șl 
Spaniol. Rugblșlll spanioli nu termi
nat învingător! cu scorul de 21—7 
(13—0). Tn primul joc spaniolii cișU- 
gaeeră cu s-corul de 2S5—24.

BOX. — Foslul campion mondial , 
de box la cat grea. Cassius Clay, l-a 
intilnlt io Vancouver pe campionul 
Canadei. George Chuvaîo. Meciul s-a 
disputat In fața a 17 BOO de" specta
tori. pe distanta de 12 reprize și s-a 
încheiat cu 
Cassius Clay.

Ce- 
an. 

Gheorghlțn Stânele țl-a procu
rat un praf lnseclotunglcid. ex
trem de otrăvitor, pentru stlr- 
plrea șoarecilor. într-una din 
zilele trecute, avea nevoie de 
făină pentru pregătirea prlnzu- 
luL A desfăcut pachetul cu pri
cina șl. cum uitase ce păstra In 
el. a început oă toarne In ti
gaie I Nu știm tit de gustoasă 
o fi fost mincarea in ziua aceea. 
Cert este, însă că — așa cum 
ne scrie corespondentul volun
tar Ton BIcă — la scurt timp 
dună ce au prlnzlt împreună, 
soții Stânele șl cel doi copil al 
lor erau transportați cu salva
rea la spitalul din localitate, In 
stare toarte gravă. Directorul 
spitalului. împreună cu medicii 
Eugen Popescu șl Fakner Ger
hard s-nu decis să tacă tot ceea 
ce '40 mal putea face pentru evi
tarea tragediei. Șl. ajutați de în
tregul personal mediu al spital 
lulul. după 24 de ore de luată cu 
moartea, au reușit. Toll cel pa
tru paclențl sînt acum In afara 
oricărui pericol

rsisB-:' " .
| și pădurea

I tntr-una din zilele frecate, 
orașul Caransebeș, orcanele 
milifie au oprit autocamio

I
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I
I
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I
I
I
| ce

18I tu
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anyi ae 12 reprize 51 s-a 1 
victoria la puncte a Iul I 
\ . ■ I
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T
tntr-una din zilele trecufe. fn 

’ " ' . organele de
milifie au oprit autocamionul 
2I-CS-752. încărcat cu lemne: 
Acest fapt a prilejuit următorul 
dlalop :

— Unde le transportați ?
— La pădure. t

— Sini destinate muncitorilor, 
forestieri de la Bucova.

Controlul actelor a confirmat 
spusele șoferului. Intr-adevăr; 
lemnele erau îndreptate sore..; 
I ’ ' ‘
este iorbs de un trahsport-doiiă. 
ei de... 60 .' Steif pe patru rotii I 
are de lucru, nu olumd. Slntcm 
curioși sS știm clne-l plătește I 
șl din ce fonduri anume.

locul ‘de unde au plecat. Si nu’

Tutunul...
I
I

s-a fumat |
încă de anul trecut, organele 

de pompieri nu cerut conduce
rii întreprinderii pentru cultu-i 
ra șl fermentarea tutunului din 
Ocna Mureș o listă a obiecti
velor unitalli pentru a verifica 
modul in care se asigură dto-

I
I

lecția împotriva Incendiilor, s 
S-au verificat obiectivele Indi- B 
cate șl s-au luat măsurile ne_-r I

I
I 

....... ...... . J
pompierilor tocmai centrul din | 
Sebeș. Tn atari condiții, credem I 
că. oo lingă elucidarea cauzelor I 
incendiului, se va lămuri șl a- i 
coastă omisiune. Anchelo fiind I 
In curs — putină răbdare. Că tu- | 
tunul... s-a fumat I I

coșare, lată Insă că. da curincl.'1-' 
~ i centrul experimental de ‘cul-i-'l 
tură a tutunului Sebeș, aoartl- 
nlnd întreprinderii respective, a 
izbucnit un Incendiu. In urma | 
căruia 40 OOT kg de tutun (In 
valoare de 2K')0OT lei) s-au pre- I 
făcui In... scrum. Simplă Intim- 'i 
plare 7 Cum s-a dovedit, con-' 
ducerea întreprinderii ..uitase" 
să menționeze pe lista dată

Fără ocol
fn această primăvară. locata

rii celor aproape 500 aparta
mente ale noului cartier Ale
xandru Ioan Cuta din Ta. Jiu 
au reușit să transforme întrea
ga rond dintre blocuri lnlr-o 
adevărată grădină de flori. 1n- 
tr-una din rile lord, toată mun
ca lor s-a năruit. Peste pelotele 
cu flori, abia amendate cu oti
ta trudă, a trecut tractorul 
ăl-CJ-GBI. aolnd atașată o plat
forma remorcă de 25 tone pe 
ÎS rofi. Nu putea trece prin 
află parte 7 Tractoristul Stan 
lonascu de la IJ.C.M Tg. Jiu 
nu s-a alndil la această varian
tă. preferind ca. In locul unui 
ocol de cfter-a sute de metri, sd 
calce... sub roii munca atltor 
oameni, Lrțra'arU pretind refa
cerea peluzelor, de data aceas
ta pe spetele calul vinovat. Do
rință IndreniStlM, cărcfo. cre
dem. forurile de resort fi vor 
adăuga acordul lor. N-a cruț să 
facă un simplu ocol, nu ca 
fi... ocolit nici el de consecințe.

Rubrics redactata de i ’
Dumitru TIRCOB
Gîieorcjhșj DAVID ■ 
fi corespondenții „Scînleîi'
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Pe toate mcTldianclc înmii, tradiționala Zi a solidarlldfli in- 
temafionale a celor ce muncesc a fost sărbătorită sub semnul 
luptei forțelor revoluționare; progresiste șl democratice pentru , 
cauza libertății ți independenței popoarelor, împotriva imperia
lismului, pentru pace fi progres social. In țările socialista, oamenii 
muncii au trecut in revistă succesele obținute, sub conducerea 
partidelor comuniste și muncitorești, pe drumul socialismului șl 
comunismului. In țările capitalului, proletariatul,,-masele largi 
populare, in frunte cu comuniștii, și-au manifestat hotărirca de 
a-șl strlnge rindurilo în vederea promovării intereselor lor-vitale, r,. ,------
de a merge înainta pa calea dezvoltării de sine stătăsocre. Fretu-

muncii au trecut in revistă succesela obținute, sub conducerea 
partidelor comuniste fi muncitorești, pe drumul socialismului șl 
comunismului. In țările capitelului, prolcteriaiul.,-masele largi 
populare, in frunte cu comuniștii, și-au manifestat hotdrlrea de 
a-jl strlnge rindurilo in vederea promovării intereselor lor - vitale, 
ale întregii națiuni In noile state independente afirmat colnța 
de a merge înainta pe calea dezvoltării de sine stătătoare. Pretu
tindeni s-a carul încetarea agresiunii imperialiste in Indochina,

»
'3

a

WETNAMUL DE SUD:............ - ----

a forțelor

R F A GERMANIEI

soluționarea pașnică a conflictelor, intensificarea luptei , pentru 
destindere, securitate, înțelegera și cooperare internațională.destindere, securitate, Înțeleseră
————
UNIUNEA SOVIETICĂ

î.n Piața Roșie din Moscova a »- 
vut loc demonstrația oamenilor 
muncii. La tribuna mausoleului nu 
luat toc Leonid Brejnev. ficerelar 
general ol C.C. a! P.C.U.S.. Nikotal 
Fodgornil. președintele Prezfelin.lui 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. A!e- 
xef Koslghln. președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.IUS.S.. alțl con
ducători de uartld și de stat sovie
ticii în tribunele rezervate oaspeți
lor din străinătate so oftau delega
țiile sosite ta sărbătorirea zilei de 
1 Mal in Uniunea Sovietică, printre 
caro si o delegație a Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sln- 
dlcatoloT din Român ta.

na Mausoleului Lenin. N.V. Pod-

caro si o delegație a Consiliului

dlcatotor din România.
în cuvlntarea rostltA do la tribu

na Mausoleului Lenin. N.V. Pod- ‘ 
gornil, membru nl Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., președintele
Prezidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S.. a adresat, călduroase fel’- ' 
citări parUcipanțUor. El a_ transmis,

I
rilo socialiste, partidelor comuniste 
st muncitorești. clasei 
din |Ari!o .
care luptă pentru eliberarea națio
nală șl progres social din Întreaga 
lume.

cle asemenea, salutul P.C.U.S. ți al 
poporului sovietic popoarelor din țil-

11. _ iii muncitoare
ca p I tall s te. popoare lor

R. P. ALBANIA
Po Bulevardul»Martirilor Națiunii 

din Tirana s-a desfășurat o mare ma
nifestație a oamenilor muncii. în tri
buna centrata au luat loc Enver 
Hodja, prim-eecrcfar al C.C. al Parti
dului Mi__ ::
Lîeshl, președintele 
nării Populare, Mei . .
ședințele Conslllulu! do Miniștri, alți 
conducători do partid șl de stat alba
nezi, delegații sindicale do pesto ho- . 
tare. A fost prezenta o delegație a 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România. A luat cuvtetul Rita 
Marko, președintele C.C.S.

luncii din Albania, Hadji 
. " ■ ‘J Prezidiului Adu- 

ilnre. Mehmet Shehu, pre-

■ - ' -.•'.!.-5v n-r • " > r.ț-’-
R. P. CHINEZĂ

în parcul din incinta. Palatului de 
vară.* Parcul de cultură al muncito
rilor și In alte locuri de odihna ’din 
capitala Republicii Populare Chineze 
au avut loc “șorbări populare șl ma-_ 
nlfestări ©portlve.' la care nu parti
cipai muncitori, mentori al romurie- 
lor populare.' comandanți ?i luptători 
ai Arătatei Populare de Eliberare, al 
gărzilor roșii, funcționari, intelectual! 
șl tineri țărani șl muncitori.

La fMllvltăți eu luat parte CIu 
En-tal, premierul Consiliului de Stal 
ol R. P. Chlnezeî alțl conducători _do 
partid șl de «tai. Au narllclpat, de 
asemenea, peste 4 000‘ de invitați ;de 
peste? Intre care delegația
gu mill Iară: română,

. ©oi vafășul Emil Bodnaraș,
membru nl Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent ol C.C. al 
l’.C.rt., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al Republicii SodaMste ftoniă- 
nla.

în parcuri, pe stadioane șl in aite 
locuri i da recreare din Pekin au evo
luat grupuri artistice.

R. D. GERMANĂ
In marca Piață Marx-Engels din 

Berlin a,avui loc demonstrația locui
torilor capitalei, R.D.G. în tribuna 
oficială au luat toc Erich Honecker, 
priir.-Microtnr al C.C, al 'P.S.U.G., 
Walter Ulbricht, președintele Consi
liului de Stat al R.D.G., Wllll Stoph,

R. D. VIETNAM
I.a mitingul care a avut loc luni 

la Hanoi au participat reprezentanți 
ai C.C. al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, nl Adunării Na
ționale, al guvernului, nl Frontului 
Patriei, nl organizațiilor de masă șl 
ol unităților mill taro? dirt tore eu tit
lul de Erou,, transmite agenția 
V.N.A, în prezidiu âu luat toc 
Truong Chlnh, președintele Comite
tului Permanent al Adunării Națio
nale, .Fnm Van Dong, primul minis
tru al R. D. Vietnam, Vo Nguyen 
GLap, vfce-prim-mlnlslru șl ministru 
al apărării naționale, Nguyen Duy 
Trinh, vice-prirn-mlnlstau șl minis
tru al afacerilor externe, Lc Thanh 
Nghl, . vlea-prim-mlnlstru, Hoang 
Quoc Viei," președintele Federației 
Sindicatelor din Vietnam, alic per- 
stmalltali. A luat cuvlntal Hoang 
Quoc Vie t

R. P. UNGARĂ
. Orașele șl satele Ungariei. îmbră

cate-ta haine festive, au cunoscut 
luni animația tradițională ■ marilor 
eărbători populare. La Budapesta a 
avut toc o demonstrație a oameni
lor muneli. la care au asistat tova
rășii Janos ■ ICâdâr, Losoncz! Păi, 
JenO ■ Fock șl alți conducători do 

. partid și do: «tal ungari. Demonstr.'i- 
. țta a fost deschisă de colectivele în

treprinderilor fruntașe In întrece
rea socialistă.

ITALIA
•/* • ■;■ ■ i / . : •'[ ■ ' ... ■,
in toate mările oraș® Italiene au 

avut loc demonstrații organizate de 
partidul comunlffi. de cele trei mari 
centrale sindicale șl alte formațiuni 
politico. Partlcipanțil au lanrat .ape
luri la vigilență împotriva reînvierii 
fascismului, la lupta pentru apăra
rea libertăților democratice si oon- 
stltultonale.. pentru satisfacerea 
vendlc&rUor oamenilor muncii.

SPANIA
în mal multe cartiere ale capitalei 

spaniole nu avut loc luni după-a- 
1 miază ■ manifestații: ale oamenilor 
muncii, tineretului > și studenților. 
Demonstranții purtau drapele . roșii

1

R. P. BULGARIA
Manifestația oamenilor muncii din 

capitala bulgară a avut loc în Pla
ta 9 Septembrie. La tribuna oficia
lă erau prezent! Todor Jlvkov, - 
prlm-secrelar al C.C. ni P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului do Stat al 
R.P. Bulgaria, ceilalți conducători - - - - 
da partid 61 de stat bulgari. Tot aici a
sa aflau șl delegațiile de peste ho
tare invitate de Consiliul. Central 
al Uniunii Sindicatelor Bulgare, 
printre care si o delegație a Consi
liului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România.

R. S. CEHOSLOVACĂ
Tradiționala demonstrație a popu

lației capitalei cehoslovace a avut;- 
toc In Plata Vactavske. In tribuna 
oficială s<i aflau Guatav Hutak. 
L-udvlk Svoboda. Lubomir Stropeai' 
șl ceilalți conducători de partid șl 
de «tot. La mitingul oamenilor 
muncii din Fraga a luat, cuvlntul 
Gustav Husak. secretar general al 
C.C. al P.C. din 
acest prilej el a felicitat 
muncitoare, 
lltatea țării 
tata.

Cehoslovacia. Cu 
clasa 

țărănimea, lnleleclua- 
penlru succesele țepur-

CUBA
s ■*. . * ■ •, '..; r

La Havana a avut loc o mare de
monstrație a oamenilor muncii, ur-. 
mată do un niiUng do masă. Luind 
cuvlntul la miting, primul secretar 
al C.C. a! P. C. din Cuba, primul, 
ministru al guvernului revoluționar, 
Fidel Castro, a evidențiat succesele
ministru al guvernului revoluționar,.

obținute In economia.

Stabilirea noului calendar privind procedura 
ratificării tratatelor cu U.R.S.S. și Polonia

• CONVORBIRILE DINTRE GUVERN ȘI OPOZIȚIE • 
SCOPUL AMIN ARII: CAUT ARE A UNEI MAI LARGI MA- 
JORITAȚ1 PARLAMENTARE PENTRU APROBAREA TRA

TATELOR
BONN 2 (Agerprcn). — Citind un 

purtător de cuvtnt guvernamental; 
agențiile United Presa Internatio
nal și France Presse anunță că 
Willy Brandt, cancelarul R.F. a 
Germaniei, a propus liderului opozi
ției ceștln-demoarate; Ralner Bor
zei, ca dezbaterea asupra ralifi- 
e&rll. tratatelor cu Uniunea Sovietică 
șl eu Polonia să înceapă vineri In loo 
de miercuri.

Cancelarul vest-german, care a hint 
cuvlntul’ in fața’ Comitetului Direc
tor ol Partiduiut Scctal-Democrat 
al cărui președinte este, a precizat 
că „acest calendar ar oferi timpul 
necesar căutării unei mai largi ma
jorități parlamentare, pentru apro
barea acestor tratate”.

în cursul întrevederii care n avut 
Joc luni seara Intre cancetarul Brandt 
și șeful opoziției crcștln-democrate din 
Bundestag, Ralner Borzei, s-a căzut 
de acord, după cum informează agen
ția D.P.A., «ă se propună Bundea- 
tagulul ominarea ședinței de la 3 mal 
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0 importantă victorie
4'. ; ' ■’ ’ '

patriotice

Eliberarea capitalei 
provinciaie Quang 1

I
» France Presse i ȘOSEAUA SPRE HUE PREZINTĂ 
SPECTACOLUL UNEI RETRAGERI PRECIPITATE • CO
MANDANTUL PRIMEI REGIUNI MILITARE SAIGONEZE 

A FOST DEMIS

Forțele patriotice sud-vletnameze au ocupat luni ora
șul Quang Tri, capitala provinciei cii același nume. Că
derea importantului centru sud-vletnamez a fost anun
țată de agențiile United Press International șl Associated 
Press, care citează surse militare din Saigon. Aceleași 
agenții transmiseseră luni dimineața știrea că torțele 

patriotice au preluat controlul asupra orașului Tam 
Quan, din provincia Blnh

TRIMISUL SPECIAL AL AGEN
ȚIEI ' FRANCE PRESSE, CARE S-A 

DEPLASAT ÎN REGIUNEA QUANG 
TRI DUPĂ EȘECUL SUFERIT DE 
FORȚELE MARIONETĂ, TRANS
MITE : .

Șoseaua nr. 1, care duce spre 
orașul Hue, prezintă spectaco
lul unei retrageri precipitate. 
Mii de militari din a treia di- 
cîrie saigonesă, care asie prac
tic dezintegrată, se retrag spre 
rad. Unii dintre ei și-au arun- 

,cat pinâ și incâlMminîea și 
armele pentru a putea merge 

mai repede. Unii niilltari sai- 
1 gonerl amanlnjă cu armele șo
ferii de autocamioane și ma

șini blindate, pentru a-i obliga 
să-i îmbarce in mașini.

Ziarul șalgonez „Chlnh Luan" 
b anunțai că generalul Hoang Xuan 
Lam, comandantul primei regiuni 
mUilare, care purta răspunderea 
pentru sectorul Quans Tri, a fost 
demis șl rechemat la Salgon tn urma 
retragerii trupelOT salgonezo din 
acest oraș.

i
i

iz
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președintele Consiliului de Miniștri șl scandau lozinci In favoarea demo-
al RlD.Gi,’ șl olțl conducători ai R.D. crațlei. Poliția a Intervenit, opcrtnd

arestări. Potrivit agenției Franco 
Presse, pestej IOT de tineri au fost 
arestați. întregul cartier Atocha din 
centrul Madridului — unde, prin 
tradiție, se 'desfășoară demonstrații 
la chemarea orsanlzațlllor filnd'cale 
și itartidelor politice nerecunoscule 

' de oficialități — a fost impînrit'de 
forțele de. poliție.

R. P. CONGO
La Brazzaville a, ăvut loc un mi

ting consacrat zile! de 1 Mal, urmat 
da o demonstrație a 
muncii Partlcipanțil au fost salutați 
de președfhteie Republicii Popu
lare. Congo șl președinte al Partidu
lui Congo’ez al Muncii, Marlen 
N'Gouabt, de olțl conducători 
partidului și

Mjuniuuayyi a

Germane, precum și delegațiile rin
ei Leale de peste hotare, printre care o 
delegație a Consiliului Central al 
Uniuni! Generale a Sindicalelor din 
Romfinla. Herbert Warnke, membru 
«1 Biroului Politic al C.C. al 
1J.S.U.G., președintele Uniunii Sindi
calelor libere germane, a rostit o cu- 
vîntare. A urmat o paradă militară, 
după caro s-a desfășurat demonstra
ția oamenilor muticii.

R. S. F. IUGOSLAVIA
’ Manifestările cu acest prilej au 

fost Inaugurate de tradiționalul coa
ce rt-apectacol în aer liber, desfășu
rat ta intrarea in Pătatul Adunării 
Federale. O adunare populară a a- 
vut loc tn.eenlrul induslrial Tllovo 
Ujițe," prilejuită de sosirea „Ștafetei 
■tinerelului", care, de mai multe zile, 
străbate diferite regiuni alo țării, 
pentru a se încheia ta a ral. Ziua 
UnerâtuluL Totodată, ta Belgrad și in 
celelalte orașe și localități iugoslave 
au avut toc mahtfegiări artistice, 
reuniuni- populare șl competiții 
sportive. - - -

R. P. MONGOLĂ, j: V< j LJ g '
Ia Ulâh Bator n avut toc un mare 

miting șl o demonstrație a oameni
lor muncii. La tribuna oficială se 
aflau Jumtoaghlln Țedenbal, prlm- 
eecroiar al C.C. al KPJEUM4 pre
ședintele Consiliului do'Miniștri al
R. P. Mongole, și olțl conducători de 
partid șl de stat. A luat cuvlntul
S. Euvsah, membru ai Biroului Poli
tic al C.C. nl P.P.fi.M., prim-vicepre- 
gedlnte ai Consiliului do Miniștri.

R. P. POLONĂ
; La Vhrșovta,Tn tribuna oficială, in

stalată In fața Pătatului culturii șl 
științei, au luat loc pontau a aslșta 
lâ demonstrația locuitorilor canltalei 
tovarășii Edward Gierek, Henryk 
Jablonski șl Ptolr Jaroszewta. alț! 
conducători de partid șl de stat. în 
cuvlnlarea roștită cu acest' prilej. 
Edward Glerek. prim-flccretar al ,C.C. 
al P.M.U.P., a scos'in evidență par
ticiparea activă, entuzlMtă a Între
gului popor ta realizarea aircinUor 
trasate de Congresul ol S-lea al par- 
Udului.

¥

PARTICULELE COSMICE 
Șl PĂMÎNTUL

Potrivit părerii unor cxpcrțl sovietici; 
particulele cosmice minuscule, invizibile, 
care au njuns in decursul miliardelor da 
tml pe suprafața Pâmihtulul, ar forma un 
sîrqt Rr<M de mal multi kilometri. „Pul
berea cosmică" s-a amestecat cu materia 
Pămlntulul șl influențează activ diferitele 
procese geologice. întreaga . această pro
blematică a constituit tema unui simpozion 
desfășurnl recent ta Kiev și la care nu 
participat snvanțj din Moscova, Leningrad 
și din Ucraina.

Folosind metodele chimiei cosmice, oa
menii de știință oovlelid și-nu promis rA 
elucideze une!o probleme ale formării 
planetei noastre. El au. boiârit, de aseme
nea, să eluboreze un model gcochlmlc al 
slructurii Pămlntulul care, după părerea 
tor, ar putea consiliul o nouă bază știin
țifică pentru prospectarea unor zăcăminte, 
necunoscute încă, de bogății subterane.

0 RARITATE FILATELICĂ
Mișcarea pentru drepturile civile din 

Irlanda de Nord a recurs ta o nouă me
todă de protest In amintirea clocnLrilor 
dintre populație șl armata britanică din lo
calitatea nord-lrlnndeză Londonderry, sol
date cu 13 rrtorțl. ea o aplicat pe timbre 
poștal? engleze oftate in drcutatlo o ștam
pilă cu cuvintele: „în amintireaovenimen- 
telor din Londonderry — S9.L72.” (in foto
grafie), Poșta engleză care n-a descifrat 
imediat sensul ștampilei a lăsat să troacă 
aproximativ 2Dă asemenea acrișori Recent, 
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oamenilor

de "președintele Republicii Poou- 

lui Congolez ol Muncii,
X’lf1'Ui , 4 « — 1 11

Forțelo salgoneza au părăsit totodată ' 
baza „Lima", dtualft la 14 km nord 
de orașul Kontum. O dată cu aceasta 
a sporit presiunea forțelor patriotico 
asupra acestui oraș, precum șl asu
pra, bazei salgaaeze „November", 
situată la 7 km nord de Kontum. ■

în încercarea armatei .S.U.A. de a 
frina ofensiva patrioțllor, .bombardlo- 
raie „B-S2” au lansat in ultimele zile 
mii de tone* de bombe șl proiectile 
asupra Vietnamului de sud.

; rre.’: U :

R. D. Vietnam. - Agenția
V.7.A. transmite că duminică șl

Uluit.
-

bardament „B-52“. în acest tai, nu
mărul avioanelor americane doborile 
In R. D. Vietnam a ajuns' la 3 523.

Declarația Iul Le Duc Tho 
la sosirea la Paris

j ' ! ■-
PARIS 2 (Agerpres). — Intr-o de

clarație făcută ia sosirea sa la Paris, 
La Duc Tho. consilier special ai de
legației' R. D. Vietnam la conferința 
cvadrlpartllă in problema Vietnamu
lui a arătat :

..Am sosit la Paris pentru a con
tinua, împreună cu jhlnUtrul Xuan 
Thuy, convorbirile cu Statele Unite 
ta conferința cvadr!partită asupra 
Vietnamului, in scopul de a găsi o 
soluție justă și echitabilă pentru 
problema vlelaiampză. Dorim, a de
clarat Le Duc Tho. ca militarii 
americani capturați aă se poată În
toarce in patria lor șl să-sl revadă 
familiile cit mal curlnd posibil. Pen
tru o reglementare pașnică urgentă 
a problemei vietnameze. Statele 
Unite trebuie ®ă manifeste o atitu
dine de bună voință, răspunztod-po
zitiv la cererile Juste si - rezonabile 
ale populației sud-vlelnameze. Calea 
de reglementare a problemei Vietna
meze trebuie că fie cea a- ne&xderi- 
Jor”.

R. P. CHINEZĂ

lunl, in regiunile Quang Blnh și VÎnh 
Llnh, forțele armatei populare nu

șl să reia miercuri convorbirile În
cepute ta 28 aprilie In vederea cla
rificării punctelor dej vedere In le
gătură cu o serie de aspecte ale po
liticii' interne șl externe a R.F. ■ 
Germaniei. Această nouă convor
bire -r menționează „SUDDEUT- 
SCHE ZEITUNG- — va arăta 
dacă este posibilă sau nu o decla
rație comună de principii In pro
bleme de politică externă.

*
Deputatul Uber-democrat Gerhard 

Kienbaum a anunțat marți că șl-a 
depus mandatul. Prin această hotărî- 
re, Kienbaum pornite preluarea man
datului parlamentar de către supieal3 
tul său, Rudolf Opitz,'. favorabil coali
ției guvernamentale. .Toi marți, un 
alt reprezentant al P.L.D. In Bundes
tag, Wilhelm Helms, a anunțat că se 
va alătura opoziției creșiln-democra-i 
te, dar va rămine favorabil ratificării 
tratatolăr.

Vizite ale delegației guvernamentale a II.R.S.S. 
la tratativele

PEKIN 1 (Agerpres). — După cum 
anunță Aganțta China Nouă, delegația 
guvernamentală sovloUcâ ta tratati
vele chlno-sovielfce eu privire ta re- . 
glemenSarea problemelor do froiuieră; 
condusă do Leonid Bkttov, ministru 
adjunct nl afacerilor externe al 
U.R.S.S., a făcut, ta Invitația dele
gației guvernamentale chineze ta tra
tative, o vizită Jnlr-o serie de orașe 
șl provincii din Republica Populară 
Chineză. Delegația sovietică a vizitai 
Tlrgul de la Canton, întreprinderi 
Industriale șl comune populare, insli- 
luții culturale șl pentru ocrotirea 
sănătății șl a fost primită de vice
președinții corn:tetelor revoluționare

chino- sovietice
din prorvindils Guamhtn, Hubei șl 
Hanan.

In orașul Canion — Informează 
agenția China Nouă — delegațiile 
chinoză și sovietică au depus co
roane de flori ta mormlnlul partkă- 
panțiloc la r&sooota de la Canton din 
1927 șl ta Monumentul ridicat In me
moria lucră lorilor Consulatului eovle- 
lîc asasinați de reocțlunea gominda- 
nlriă după răscoala de ta Canton. în 
orașul Uhan, cele două delegați! nu 
depus coroane de flori ta Monumen
tul aviatorilor sovietici voluntari că- 
zuți In războiul dus de poporal chtnex 
In lupta împotriva ocupanțUoc japo
nezi.

Llnh, forțele armatei populare 
doboril patru' avioane militare ame
ricane, printre care un avion de bom-guvernului.

și ieșirea Danemarcei din N. A.T.O.
e Rezoluține adoptate la încheierea Congresului 
Partidului socialist popular din Danemarca • Sigurd 

Ornann — reales președinte al partidului

COPENHAGA 1 (Agerpres). — 
Duminică s-au încheiat ta Copen
haga lucrările Congresului Partldiir 
iul fioctalisl popular din Danemarca. 
In documentele adoptate de congres 
cu privire ta problemele actuale 
ale situației internaționale s-a sub- . 
liniat neersllatea si.ibillril de re
lații inl-c cele două slate germane, 
a ratificării tratatelor semnate de 
R.F.G. cu U.ILS.S. șl B.P. Polonă, 
ceea ce ar contribui ta Îmbunătățirea 
climatului politic in Europa. Con
gresul a condamnat agresiunea ame
ricană In Vietnam șl a cerni retra
gerea trupelor S.U.A. din Indochina. 
S-a exprimat simpatia 1 si wrijinul 
pentru mișcările de eliberare națio
nală din Africa.

i l

- ’ r i>
în rezoluția privind poziția parW- 

dulul față de Piața comună este 
adresat un apel poporului danez de 
a se pronunța împotriva intrării 
Danemarcei în Piața comună, cu 
ocazia referendumului ce va avea 
Ioc ta 2 octombrie 1972. De nsem&- 
naa, congresul s-a pronunțat DenlrU 
dezvoltarea cooperării Intre țările 
nordice In domeniile economic, co
mercial și al poKtldl externe. A fost 
reafirmată poziția Partidului soela- 
llsl popular de o milita pentru des
ființarea blocurilor militare sl ieși
rea Danemarcei din NlAlT.O.

In încheierea ’ lucrărilor, congresul 
a ales noul Comitet Central al par
tidului. In funcția de președinte â 
fost reales Sigurd Omann.
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Comisia pentru securita
te șl colaborare îs Europa 
a Consiliului Mondial al 
Păcii s-a reunit intr-o compoziția 
lărgită ta Pezlnok (R. S. Cehoslovacă). 
Reuniunea, a exprimat sprijinul de
plin al parL'ciponțllor pentru aduna
rea reprezentanților opiniei publice 
cu privire ta securitatea șl coopera
rea in Europa ce urmează să aibă loc 
la Bruxelles, ia începutul lunii iunie. 
Comitetul național pentru apărarea 
pârii din România a fost reprezentat 
la lucrările reuniunii da George Se
rafin, - secretar al comitetului.

Președintele Republicii 
Arabe Egipt, Anwni' Sadai- 
vizita Algeria Intre 4 și 8 mal, Îm
preună cu președintele Libiei, Moa- 
mer El Gedafi, care a sosit luni la 
Alexandria. între 6 șl 7 mai, Sadat 
va face o vizita oficială in Tunisia.

T.ff Pfninuinjnn a avut ioc o 
nouă InUlnfre a reprezentanților ce
lor dpuă părți in Comisia militară de 
Armistițiu in Coreea. Reprezentantul 
R. P. D. Coreene a protestai In le
gătură cu noile acte prov'ocaloare 
comi&ts’ de partea americană In zona 
demllltațlzată.

Lucrările sesiunii Consi
liului Federației internațio
nale a Femeilor Democrato 
B-au deschis luni la Vama. La sesiu
ne slnt reprezentate 1(0 organizații șl 
mișcări do femei din toate continen
tele, Delegația română este condusă

•țjF'®1';
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de Suzana Gftd< 
Mulul Național

j
PREMIILE LENIN 
PENTRU PACE

Cu Premiul international Le
nin „Pentru întărirea pdcil intre 
popoare” pe anii 1970—1971 au 
fost distinși Eric Henry Burhop, 
președintele Federației mondia
le a oamenilor da știință, picto
rul italian Renato Guttuso. mi- 
Utanfil pe tărlm politic și social 
Țola Dragolceva (Bulgaria) și 
Kamal Jumblat (Liban), clntă- 
refut Ernst Busch (It. D. Ger
mană) si scriitorul argentinean 
Alfredo Varela Rotârlrea Co
mitetului pentru decernarea 
premiilor relevă că distincțiile 
au foțt acordate pentru merita 
deosebite in lupta pentru men
ținerea și întărirea păcii — re
latează agenția T.A.S.S.

I

—

Directorul general al Or
ganizației Mondiale a Sâ- 
nciiaW, M. G. Candau, a adresat 
guvernului R.D.G. cererea de a tri- 
mllc' o. delegația de observatori ta a 
r-

i 
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23-a Adunare mondială a sănătătlL 
caro va Începe ta Geneva, ta 9 mai. 
Această invitație eate; legată de ce
rerea R.D.G. de a fi primită ca mem
bru al O.M.S.

Li Sien-nien, «i
Consiliului de Stat al R. P. Chineza, 
șl Ciao Pel-sin, vicepreședintele 
Bănci! Chinei, ou primit delegația 
Băncii Naționale a Republicii Socia
liste Rom An la, condusă de 11 or ta Tatu, 
vicepreședinte al Băncii. Cu acest 
prilej a avui toc o convorblro cordia
lă, prietenească. ■ i

Prinks laurențiî premiu
lui „Pulitzer" pe anul 1972 
&e află cunoscutul ziarist Jack An
derson. De asemenea, juriul a acordat 
premiul pentru publicistică ziarului 
^New York Tinies", pentru publicarea 
documentelor secreta ale Pentagonu
lui In legătură cu implicarea S.U.A. 
in războiul din Indochina. j

Gunnm* Jarring, reprezen- 
tantui special al secretarului general 
al O.N.U. pentru Orientul Apropiat, 
a sosi t la New York.

J. Edgar Hoover,
Biroului Federal de Investigații 
CF.B.L), a încetat din viață luni.

f

Conducta petrolieră

SUEZ-ALEXANDRIA 
în faza acțiunilor practice
Recent, la Cairo a 

' fost făcut un nou pas 
i înainte pe calea reali

zării conductei petro
liere Suez—Alexan
dria, cel mal Important 
obiectiv al economiei 
egiptene pentru etapa 
următoare, După dis
cuții minuțioase, care 
nu durat aproximativ 
trei ani. reprezentanți 
ai_ unui consorțiu de 
bănci occidentale și 
ai guvernului egiptean 
au parafai la sediul 
Ministerului Industrial 
Petrolului șl al Resur
selor Miniere acordul 
de finanțare,' deschi- 
zindu-®a astfel faza ac
țiunilor practico pen
tru începerea lucrări
lor de eonrtructfo. Cos- ____ „ „
fiii total al conductei a traMportuiuT"țitefuîul

Ln.,?£r„°: Golfului

nistrul industriei pe-MOȘTENIREA LITERARA 
A LUI EINSTEIN

Universitatea din Princeton (S.U.A.) in
tenționează să publice o voluminoasă 
moțienlro literară a iul Albert Einstein. 
După cum scrie „New York Times", co
respondența dusă de marele om de știin
ță cu oameni de stat, savanți și artiști al 
vremii,' manuscrisele științifico, planurile 
pentru cursuri șl, prelegeri, rămase nepu- 
Pilea te, ar totaliza dres» 20 da volume. 
Prelucrarea ncesiuI vast matariol va dura 
aproape '3 ani. Majoritatea documentelor, 
care slnt scrise In limba germană, vor 
apare In forma lor originală.

. Cea mal mare parte a materialului 
care va vesdea lumina tiparului fusese as
cuns ta Berlin, ta preluarea puterii de 
către naziști, de către fiica vitregă a re
numitului fizician, Use. Apoi, In decura 
de mal mul ți ani, prin intermediul amba
sadei francezo, ei a fost expediat In Bel
gia, unde ce fitablliso inițial Einstein după 
ce a părăsit Germania hlllertată.

, i ” ■

RECENSAMINTUL TIGRILOR

if nare a unor noi șl Im
portante cantități (

re a stațiilor termi
nus. Ele,vor reprezen
ta prima etapă n unei 
munci sus ți nul e caro 
va dura doi ani șl Ju- tel se ’ vor ridica 
mălaie șl la capătul Ja circa 113 milioane 
căreia vasta regiune de dolari In valută 
petroliferă a Orienta- convertibilă. Această 
lui Apropiat se va tm- .„ Ț '
bDgățl cu o-nouă, oale ^.pentru regleme 
de transport a „auru- Împrumuturilor, 
lui negru”.

Conducta va avea o 
lungime de 331 de. U- 
lometri și va dispune de dolari, venit care 
de un debit anual ini- va creste Ia ocale ”0 
țial de 60 milioane milioane de dolari, du- 
tone, care va crește pă reglementarea Im- 
ulterlor la 120 milion- prumuturilor. ‘ Subil- 
ne tone. Ea va redu- nllrtd că noua conduc-; 
ce considerabil durata tă constituie o comple-

, _ ___, de traiului și al resurse- ■
material, de amenaja- lor miniere, tntr-o 

.in__ .---- 1 declarație tăcută după,
parafare.

■ • .Beneficiile 
de pe urma conduc- 

vor ridica

vasta regiune de dolari In valută

-ta: .v-i ;
au fost luate măsuri severe pentru oprire» 
rtispîndirii loc. Timbrele astfel marcate 
sini acum foarte c.lutate de fiiatellștl.I

JL

anuale

NOI DESCOPERIRI LA POMPEI
în cursul unor săpături nrhcoiogice des

fășurate In ultimul timp la Pompei (aco
perit In anul 70 e.n. de lava Vezuviului) 
nu fost scoase ta Iveală două Importante 
construcții. Pe oșa-numlla stradă a 
„Abundenței" a fost dezgropată casa poli- 

' Uctanulu! și Istoricului — de origine grea
că — iulius Poliblus. (PolibiiL-, este auto
rul unei Istorii a romanilor. In cinci părți, 
care s-a păslral). Cosa constituie un mo
del al arhitecturii pompelene ?1feste ;bo
gat ornamentali) cu picturi murale care 
s-au menținut In bune condițlL Deoarece 
frescele respective etalează din epod di
ferite, ele oferă o Imagine despre evolu-

țla aces ’.ul gen de artă. A] doilea obiec
tiv scos la Iveală este poarta ..Sarno", 
cam u constituit, ta timpul său. Intrarea 
esilcfl in acest oraș.

AUTOBUZE ELECTRICE
Primele două autobuze electrice au fost 

puse In circulație pe străzile, orașului bri
tanic Leeds. Aceste vehicule, alimentate 
cu acumulatori, pot transporta cile 27 de 
pasrsRCri. Circuited cu o viteză de 4fl km 
pe oră. e’cctrobuzele pot parcurge S3 km 
fără să fio nevoie de o relncărcare a acu
mulatoarelor. în cumul acestui an. elec- 
trobuza similare urmează a fi introduse la 
Liverpool. Birmingham, Sheffield el in 
alta orașe.

PISCUL ANGELA DAVIS
.

AlplnJștll klrghlzl nu hotărll .să conferă 
numele Angel el î Davis unui pisc încă ne
cucerit din munții Tlan-Șan. Un grup do 
alplnlștl se pregătește să escaladeze acost 
pisc, înalt da pesta 3 0®0 metri, șl să In
staleze pe el un- basorelief intățlslnd-o pe 
tlnflrn luptătoare pentru drepturile civile 
ale populației negre din S.U.A.

Basorelieful a foat turnat in bronz de 
cunoscuta sculpțoriță sovietică Olga Ma
nuilova, artistă a poporului din R.S.S. 
KlrghJză.

Iul negru?.

sumă va Ii suficientă 
"~itru reglementarea 

. n
gurlnd totodată un 
venit 'mediu de apro
ximativ 29 milioane

P

„ ——....___ ■ Subli
niind că noua conduc- 

tare a Canalului de
Suez. caro râ mi ne in

. t prin ‘ *i cale de navigație si 
la Suez va, o arteră indispensabilă

Gri vital hr. M—M. P.O.B.
REDACHA si ADMINISTRAȚIA B Bucureștii Plata ScînteJl, Tel. H ®310.

Un recensămJnt urmează aă ofere date 
dl mai apropiate de adevăr cu privire la 
numărul ligi Hor care trăiesc In junglele 
IndleL Potrivit unor aprecieri „neoficia
le”, numărul total al acestor fiare s-ar 
ridica la 2 B©0. Numărătoarea caro urmea
ză a fi făcută, operațiune nu lipsită de 
dificultăți, va stabili dacă aceste apre
cieri slnt corecte.

, iVg.UIHiU VIMlJU.au* VtWM,- UUU ÎUXU1BÎQ IU
xlmaLiv 330milioane Persîc — un baril de continuare o importau- 
de dolari, .dintre care ---- ■ ■ »- — • rr.. .
240 milioane dolari In 
devize libero, sumă 

, căreia urmează să I 
se adauge dobinda 
împrumuturilor pen
tru durata realizări! 
proiectului' 

în scurt timp, la cele 
două extremități ale 
viitoarei elide trans
port a p&trolulul, vor 
începe simultan ope- ___ . _ _____ _____
rațiuni de excavare a poate de limpede dr.

petrol pompat 
conducta la Sc__ _________ _ __ _
ajunge la Alexandria pentru comerțul la
in numai doiiă zile ternațlonal, ministrul 
— si va aduce lmpdr-‘ 0 apreciat realizarea
lanle beneficii alit el ca 0 "ou® dovadă
stalului egiptean, cit a vitalități! popbrulifi
și țărilor care o vor egiptean, a holfirîrli 
utiliza: eu care acționeazăc. „
noua construcție pen
tru . economia egip
teană a arătat cit ec NIcolae N. LUPU

care acționează
F=i!l' AXnHnriii «Jii™1’

naționale.

terenului, de recepție- Yehla El Molia, mi- Cairo
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