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BISTRIȚA

Joi la prinz s-au încheiat con
vorbirile Intre tovarășul Nlcolao 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Cosnunist Rom An, șl de
legația Partidului Comunist din 
Ceylon, formată din dr. S.A. Wfck- 
reirmslnghe, președinte al partidu
lui, șl C. Kiimarasamy, membru al 
Biroului Politic al partidului, caro 
se află în țara noastră la invitația

Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

La convorbiri au participat to
varășii Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghlzeln Vass.' 
șef do secție In C.C. al P.C.R.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o ambianță caldă, tovărășească.

După convorbiri, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
a oferit un dejun In cinstea dele
gației Partidului Comunist din 
Ceylon.

Au luat parte tovarășii Gheor
ghe Pană, Ștefan Andrei și Ghi- 
zela Vass. Dejunul s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.
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învățăminte deduse din practica exploatării 
unor terenuri in Lunca Dunării

industriale

Tn ultimii ani 6-au făcut eforturi considerabile pentru îndiguirea 
șl desecarea unor întinse aupratete' do teren situate In Lunca Dunăr.T 
șl In alte zone Inundabile alo țării, redindu-se astfel agriculturii sule 

■ de mii do hectare. Eforturile făcuta do stat șl unitățile agricole pentru 
a dn pflmlniurllor din aceste zone o utilizare mult mal eficientă 
|i-au găsit o deplină justificare prin obținerea unor recolta bune.

Dar prin realizarea îndiguirii șl detiecârll nu sa poate considera 
încheiat procesul de -ameliorare a acestor terenuri. Din experiența 
acumulată plnă acum, putem trage concluzia că pentru a obține pro
ducții mari, constante aste necesar să se oollce In mod unitar metodele 
ameliorative cunoscute — desecare. IrignțH. cil șl metodele agroteh
nice potrivite — aplicarea de amendamente, îngrășăminte chimice șl 
naturale etc. Negllțarea tn procesul de producție a unuia sau altuia 
dintre acesfl factori poate duce In mod Inevitabil la a nari'.ta unor 
fenomene păgubitoare care diminuează potențialul productiv al pă- 
mlntulul dobîndit. așa cum se știe, prin eforturi mari.

Cunosclnd bine procesul de producție care se desfășoară In incin
tele Indiguito din zona teleonnăneană a Dunării mă voi referi ta 
unele probleme cu care ie confrunta agricultorii de alcL

Tn partea telcorniăneană din lun
ca Inundabilă a Dunării, In ulti
mul deceniu-agricultura de stat a luat 
In cultură 18 GOT ha teren arablL 
dună terminarea unor vaste lucrări 
hldroamelloraUve. Investițiile desti
nata îndiguirii șl Irigării a-au 
dovedit eficiente, contribulnd.la creș
terea substanțială a producției cu 
sute de' mil de tone de produse â- 
grlcole. In multe ferme ale Între
prinderilor .‘agricole do stat din iu
dei. edre ou terenuri în incinta' țndl- 
gulta. s-an obținut producții mari : 
5 IOT kg grtu la ha pe 120 ha la LAS. 
Piatra sau 7 200 kg porumb boabe Ia 
ha po 130 ha la I.A.S. Tr. Măgurele. 
Iar la lucomă Intro 7—11 tone do 
fin la ha,

în urma lucrării sistematice a pă- 
mlntulul. fertilizării sl nivelării, ou 
început să se producă Importanta 
procese de îmbunătățire n proprie
tăților fizico-chlmlce alo stratului

arabil. Este ofeclul favorabil al luă
rii In cultură a pămlntulul. al scoa
terii Iul de sub Influența apelor.

în ultimii trei ani nu Început Insă 
Bă se manifesto șl fenomene negati
ve cc se localizează In zona cuprin
să Intre Tr. Măgurele șl Vlnătorl. do 
o suprafață de circa 3 COT ha. dln- 
tr-un total de circa 8 0OT ha. Este 
vorba de apariția -unor 'nllrvî© wi- 
prăfeta snllnlzate șl' alcaUnlzato; In. 
diferite fazș cvripțla. AuariUn 
terenurilor degradata In această zonă 
se datorează. Intre altele, mineraliză
rii. peste nivelul critic, a apel frea
tice. Dacă sub terasă plnza de apă 
mlrieralizaffl so găsește la adlnclml 
ce nți creează probleme pentru cul
turile agricole.Tu zona luncii ea, este 
foarte aproape de suprafață. Tn urma 
cvanoraflel deosebit de Intense din 
lunile de vară, caracteristice sudului 
țării, apa se pierde. In vreme ce să
rurile se concentrează șl se acu-

: ' ■ . i ’

Delegația Partidului Socialist Fran
cez. condusă de Francois Mitterrand, 
nrim-secretar al partidului. care. In 
Invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a făcut 
o vizită In tara noastră, a părăsit 
w! dimineața Capitala.

__ Din delegație au făcut narte 
Detferre. membru ol Birou

lui Natlonol. al Partidului Socialist 
Francez, președintele arupului Darta- 
mentar socialist, primar al orașului 
Marsilia, șl Robert Pontllioa. mem- 

Blroulul Național, secretar

național cu nrobiomele InternaîJona- 
le alo Partidului Socialist Francez.

La plecare, ne aeroportul Olopenl. 
delegația a fost condusă dc tovarășii 
Manea Mănescu. membru al Comite
tului Executiv, ol Prezidiului^ Per
manent. secretar nl C.C. al P.C.H., 
Stefan Voîtec. ’ membru al Comitetu
lui Executiv nl QC. id P.GR.. Cor
nel, Burtică, membru 
Comitetului Executiv. _ __
C.C. nl P.C.R.. Ștefan Andrei, secre
tar nl C.C. nl P.C.R.. de activiști de 
partid.

sunleant ol 
secretar al

mulează la suprafața solului. Data 
apariției acestui procea este foarte 
greu de determinat. Este cunoscut 
Insă că in perioada dnd Dunărea nu 
era îndlgultă. ‘flecare revărsare tn 
aceste zone făcea, pe lingă mari pa
gube. șl un serviciu ce consiu In spă
larea șl îndepărtarea sărurilor toxice 
acumulate In orizonturile superioare 
ale solului. Pentru un număr de ani 
terenul spălat natural de fluviu re
devenea bun pentru exploatarea spo
radică. accidentală, ce se tăcea pe 
alocuri tn anii cu ape mici. în con
dițiile îndiguirii Dunării, acest pro
ces natural s-a întrerupt, spălarea 
nu se mal face. în vreme ce acumu
larea de săruri s© menține. Po circa 
(HM) ba dini aceste terenuri însușirile 
fizico-chlmlce — structura, textura, 
permeabilitatea, ph-iil — slnt In ase
menea măsură afectate Incit a dis
părut chiar vegetația spontană. în 
aceste condiții nld nu mal ponte ti 
vorba despre producție agricolă.

PO-suprafețele amenajate pentru 
Irigat oftate In aceeași zonă. îndeo
sebi în Indnta Trnlanu șl la ferma 
Bercelul. ambele aparțlnlnd I.A.S. 
Tr.:Mftgtirele. nrocesele de snlltilzare 
au fost șl mal accentuate.

Pentru a Ilustra influența gravă 
■^gâiîpra, prodlicîJlIor -la fermele'arfec- • 

tale de râlinlzarc șl alcallnlzare pre
zentăm evoluția producțiilor medii ta 
hectar — nivelurile din teren normal 
șl cele din terenul sallnlzat Ln cul
tura porumbului Irigat producțillo 
medii la hectar pe teren normal au 
fast dc 3 400 kg la ba In 1B08 șl de 
0 400 kg In 1071. în aceeași perioa
dă. producția ta ha pe terenurile sa- 
Jlnlzate a scăzut de ta 3 400 kg ta 
2 000 kg. La porumbul neirigat, anul 
trecut s-au recoltat 3 300 kg boabe 
ta ha no terenurile normale ș! numai 
1400 kg la ha pe cele sallnlzatc. Lu
cerna irigată pe teren normal a pro
dus II MO kg fin ta ha. Iar pe solu
rile sallnlzate numai 5 BOT kg. Datele 
redau producții medii obținute In 
ferme pe diferite parcele. Ele scot 
In evidență disproporția Intre recol
tele obținute pe terenurile normale 
In rnoort cu cele de pe solul snllni- 
zat. Se poate observa că porumbul 
boabe este mult moi sensibil Ia ac
țiunea salinlzăril în comparație cu 
lucerna, dar regresul producțiilor 
medii este evident ta toate culturile. 
La acestea se adăugă‘șl marile difi
cultăți ce le Intlmolnăm în executa
rea lucrărilor, nivelurile mari de chel
tuieli.

în fața acestei situații nu avem 
dreptul să lăsăm fenomenele să evo
lueze In vota Intîmplărll, accenttnd 
Ideea că „vom vedea noi mal tîrziu,

Inci. Florin 
CONSTANTINESCU 
directorul Trustului I.A.S. 
Teleorman

■;

BISTRIȚA. — (Coresponden- 
(ul „Scinlcil”). — în zona in
dustrială de nord a orașului 
Bistrița ee află In construcție 
două noi obiective Industriale. 
Unul din ele este uzina do uti
laje pentru Industria materiale
lor de cwnstrucțU și refractare.

. Murea hală de fabricație este 
acoperită aproape In întregime. 
O parte din utilaje au șl sosit 
șl nu peste mult timp va începe

I montajul. Alei ce vor produce,
I Intre altele, elcctroflltre, linii ) 

pentru geamuri trase ,șl lamina- l
I te, mașinl-unelle pentru prelu- ' 

crat mozțilcul etc. Conducerea 1
1 întreprinderii — după cum no i 
/ relata directorul său — ing. LI- J 

cinlu Mlcu — se preocupă acum i
I de asigurarea» cadrelor de con- J 

cepțte și a muncitorilor cu înaltă ț
1 calificare. O parte din aceștia t 
, se specializează In diferite intro- I 

prinderi din țarii. Al doilea o- i 
blectlv Industrial 11 constituie 
complexul pentru prelucrarea )

I lemnului, care va avea o fnbrl- t 
că do mobilă, o fnb-lcă de plăci J

I aglomerate din lemn (P.AL.) șl l 
I o secție de înnobilare P.AL. /

Tot In această nouă zonă Indus- 1 
trlalfi a Bistriței ș-a construit șl l 
dat In funcțiune de curind o J-
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CUCERIREA INDEPEN 
DENȚEI NAȚIONALE- 
OPERA ISTORICĂ A ÎN

TREGULUI POPOR
ROMÂN

Joi dimineața a sosit la BucuJ 
rești primul ministru ol Israelului, 
cl-na Golda Melr, care, la Invitația 
președintelui Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer, face o vizită oficială în țara 
noastră.

Premierul Israelului este însoțit 
de Raphael Benshalom, ambasado
rul Israelului în România, Slmcha 
Dinitz, director general hl Preșe
dinției Consiliului de Miniștri șl 
consilier politic nl primului minis
tru, general de brigadă Llor Israel, 
secretar militar al primului minis
tru, Cohen Yohanon, directorul 
Departamentului Europa de Est din 
M.A.E., Kaddar Lou, secretară per
sonală a primului ministru.

Președlnt<?le Consiliului de Mi
niștri, tovarășul Ion* Gheorghe 
Maurer, a salutat cordial pe pre
mierul Israelului, d-na Golda Melr, 
la cobortrea sa din avion. Erau pre- 
zenți Cornellu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, George Maeo- 
veseu, prlm-adjurict, precum șl 
Ion Covaci, ambasadorul României 
în Israel.

Pe aeroportul Olopenl, unde erau 
arborate drapelele de stat ale 
României și Israelului, se aflau, de 
asemenea, Theodor Burghele, mi
nistrul sănătății, Matei Ghlgiu, mi
nistrul construcțiilor Industriale; 
Mircea Mallțn, ministrul educației 
șl învflțămlntulul, Teodor Vnslliu, 
ministrul Justiției, Ion Drăgnn, se
cretar general 'lai ■ Conslllului de 
Miniștri, Emiltan Nucescu, pre
ședintele Tribunalului Suprem, Vn- 
slle Răuță, adjunct al ministrului 
comerțului exterior. Radu Constan- 
tinescu, vicepreședinte al Comisiei 
guvernamentale de colaborare șl 
cooperare economică șl tehnică,

li

La sosiră po aeroportul Ofopeni

Mihnea Gheorghiu, prtm-vlccpre- 
ședlnte al Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea, Roman Moldovan, președintele 
Camerei de Comerț, directori In 
Ministerul Afacerilor Externe, ge- 
pețaLt șl oțlțerJl supprlpr], ziariști.

Erau prezcnil membrii Ambasa
dei Israelului la București.

Potrivit ceremoniei rezervate șe
filor de guverne, au fost intonate 
imnurile de stat ale celor două țări. 
Primul ministru al Israelului, 
Golda Melr, și președintele Const-

!■

.......... ■
liulul de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, au trecut în revistă garda 
militară ,ele onoare aliniată pe ae
roport.

Primului ministru al Israelului 
i-au "fost prezentate în continuare 
persoanele oficiale venite în întlm- 
plnarea sa.

A urmat apoi defilarea gărzii de 
onoare. Premierului Israelului șl 
celorlalți oaspeți le-au fost oferita 
buchete de flori.

s 
i:

■ ' ■ ■■ V '
După-amlază, primul ministru al 

Israelului, Golda Melr, a făcut o 
vizită protocolară președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion Gheor
ghe Maurer,

Joi seara s-a înapoiat fn Capitală, 
venind din Republica Populară ■ De
mocrată Coreeană, delegația guverna
mentală militară română, condusă de 
tovarășul Emil Bodnuraș, membru Bl 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al .P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului dc Stat, caro a 
participat la festivitățile prilejuite do 
ccn de-a 40-a aniversare u creării 
Armatei Revoluționare Populare Co
reene. ■

Din delegație nu făcut parte gene
ral-colonel Ion Comun, adjunct al 
ministrului forțelor armate șl secre
tar al Consiliului Politic Superior, și 
general-malor Paul Cheler.

La sosire, pe 'aeroportul Bănensn, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Ilio Verdeț, membru al Comitetului

Executiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.,' prlm-vlcepreședlnte al 
Consiliului de Miniștri, general de ar- 

; mată Ion Tonlță, membru supleant al
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul forțelor armate, ge- 
neral-locotenont Ion Dincă, secretar 
al QC. al P.C.R., Teodor Marinescu, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Va- 
ailo Gllgâ; adjunct ăl-ministrului ata- 

i cerilor externe, de generali și alte 
persoane oficiale.

Au fost dc față Rang lăng Săp, 
ambasadorul R.P.D. Coreene, , Clan 
Hai-fun, ambasadorul R.P. Chineza ,1a 
București. V. L Drozdenko, ambasa
dorul U.R.S.S. la București, membri 
al acestor ambasade.

. între cel doi prim! miniștri a 
avut loc o convorbire cordială. 
La întrevedere au luat jiarte 
persoane oficiale române șl is- 
raellene., !

i'

(Agerprea)

(Aaerores)

(Continuare in pag. a HI-a)
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i numai 
meserie.

Comunicat cu privire la vizita delegației Partidului
Socialist Francez în Republica Socialists România

-

Jo! dimineață, a părăsit Cnnltala 
doamna Maria ’ Consuelo Gonzales 
de Velasco.' soda președintelui Re
publicii -Peru, care a făcut o vizită 
în tara, noastră. . ,

Soda 'președintelui Republicii Peru 
n foot insolită de Juan Velasco Gon
zalos. fiul președintelui, si Marga
rita Arbulul de Tantaleon. sotln mi
nistrului Industriei peștelui din Peru.

La plecare, oe ncrooortul OtoDenl. 
oasoetU au tost ■ salutat! de tovară-

sele Elona Cesusnacu. Măria Mă- 
noscu. Tamara Dobrin. vicepreședin
te al Consulului National al Frontu
lui UnltăUl Socialiste, de tovarășii 
Georgo Măcovescu. prLm-adlunct al 
ministrului afacerilor externe. Mir
cea Nlcolaescu. ambasadorul Romfl- 
n!el In Peru, alte persoane oficiale.

Au fost de fală Mariano Paaador 
Puente. ■ ambasadorul RcnubUcil 
Peru la București cu soda.

(Agero res)
a

Maiestății Sale Imperiale
HAILE SELASSIE I

Împăratul Etiopiei
' ■; ;■ if îi 5 !i; ■'■■■

ADDIS ABEBA
Cu ocazia celei de-n 31-a aniversări a eliberării Etiopiei, adresez

Maiestății Voastre Imperiale, guvernului șl poporului etiopian călduroa
se felicitări; . ■

Transmitem Maiestății Voastre cele mal bune urări de sănătate per
sonală, de pace șl prosperitate poporului etiopian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului da Stal 
td Republicii Socialiste România

Energta cheltuită do oa
meni tn edificarea Molru- 
iul nu-șl găsește ©orea- 
pondent dedi. poate, ■ nu
mai tn milioanele de glga- 
calorll amorțite de-a: lun
gul erelor geologice Jn a- 
censtă zonă collnarâ a 
Carpațllor Meridionali, In 
potențialitatea straturilor 
do lignit aflate dincoa
ce de Vllcan șl Paring, In 
„cealaltă” parte a Văii 
Jiului. Dln'otdeauna ou 
existat aci zăcămintele da 
lignit, asemenea unei par
doseli întinse între ș Du
năre șl Olt — 00 ia ’sută 
din totalul rezervelor cu
noscute In țară.

AzL impropriu spus 
„zăcăminte". Li s-o fi pb-' 
trîvlt clndva denumirea. 
DIntr-unn - din zilelor lui 
«septembrie jlBOT, de icind 
B-n bătut primul țăruș sub 
dealul Horăștllor șl pe co
linele Lcurdel. nu mal 
„zac” deloc. în zeco ani 
au plecai de Ia Motru. cu 
destinația Centrala de 
tennofiaare Ișalnlța. peste 
12 milioane tone lignit. 
Cărbunele amintit re
prezintă, în : special doar 
ce «-a exlras pentru a or
ganiza minele. pentru a 
le scoate .pe producție”. 
Minele au începui să ,pro
ducă pg rind: 1E63 — Bo
rtiși I: 1GM — Leurda : 1007 
— Pioștina; 1089 — Lupoa- 
ta ; octombrie 1970 — Ro- 
șiuța, în 1072. numai mina 
Leurda $!-a sporit produc
ția la 100 COT de tone.

Odinioară. ■ gorjenii din 
perlmelrul Mptrulul Ișl 
agoni®erm viata ineereind 
să fertilizeze dealurile . . _
sterp© eau lucrind la pă- Da prin 'Eâ incoaca ne-am

dure. Cl nd reușeau să ob
țină elto ceva ișl fncărcau 
„marfa” în spate și se du
ceau po Jos, cale de *11 
km. s-o vfndă la Severin, 
Spre convingere întreba- 
țl-L la Leurda, pe mine-

ffleut mineri. Nu 
cei do n-aveau ._
ci toți. Ion Alprcdll șl 
Grlgoro Sămfite&cu erau 
„agricultori’. Unul ®-a fă
cut miner, unul dulgher 
fa subteran. Da’parcă Ion

In cursul aceleiași zile, după-‘ 
amiază, la Palului Consiliului de 
Miniștri au avut loc convorbiri ofi
ciale între președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, șl 
primul ministru al Israelului,,Golda 
Melr.

Lit convorbLri, care s-nu desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
participat:

Din’partea română — George Ma- 
covescu, prlm-adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Ion Covaci,- 
ambasadorul României in Israel, 
Vosile Răiiță, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, Emillan

Manclur, director în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Din partea israeliană — Raphael 
Benshalom, ambasadorul Israelului 
în România, Slmcha Dinlta, direc
tor general al Președinției Consi
liului de Miniștri șl consilier politic 
ol primului ministru, genera] de 
brigadă Llor Israel, secretar militar 
al primului ministru, Cohen Yoha- 
nan, directorul Departamentului 
Europa de Est din Ministerul Afa
cerilor Externe.

In cadrul convorbirilor n avut 
Ipe un schimb de păreri privind 
problemele relațiilor bilaterale șl 
dezvoltarea lor.

Locuri si oameni despre care

„Scînteia" a mai scris

O Orizont uman
An-

La 
Jiu. 
alla

ral-arii fi cier de azi 
drel N Constantin.

— Mergeam pe Jos 
Severin sau la Tg, 
Șl Intr-o parte șl-n
tot stila tăceam, Dacă a- 
veam noroa ne mul agă
țăm de dccovllul care trans
porta lemnul de In Bala 
de Aramă ta gara Severin.

C&iuaăru nu era dulnherii' 
salului 7 S-a făcut șl el 
miner Ne-am șsollt, ctș- 
llgăm bine

Se veda. Intr-adevăr. Se 
îmbracă frumos, șl-au fă- 

noL Leurda 
o suburbie 
Molm. ’ C.J 
Dealul Po-

Roșiuta, Lupolța șl RIpa. 
în orașul proprlu-zis, In 
Mot.ru locuiesc 
Joritate eei 
alte părți 
au devenit, 
nerl. Slnt. 
vreo 13 000 __________

Construit In plină luncă 
a rîulul care l-a oferit șl i 
numele. Motni are toate 
atributele unui centru ur
ban ctasic : străzi ca tra
sate cu rigla, școli (gene
rale. profesionala), liceu, 
spital policlinică, grupuri 
comerciale, cinematograf 
cu 500 do locuri. Too to 
frumoase șl bine între
ținute — cn un ban nou. 
Primele blocuri au fost 
înălțate abia In Iulie 10KL 
Profesionalizați recent, lo
cuitorii noului oraș păs
trează încă multe din obi
ceiurile legate de viața sa
tului. dar slnt tot mal evi
dente In existența șl men
talitatea lor condiționă
rile pe care le Implică mi
neritul șl modul de trai 
urban. (Pină șl umorul 
este influențat do noile 
preocupări : unul dintre 
restaurantele orașului. Mi
neral”. a fost botezat «u 
ironie ..Plerde-sut“l.

Inteligența gorjană șl 
hărnicia Ișl «iau mina 
pentru ca noua îndeletni
cire a oamenilor de ps n- 
ceste 
cum 
reșle.

In ma- 
venlțl din 

șl cel care 
definitiv, ml- 

plnă acum, 
de oamenL

locuri sâ fie onorată 
se cuvine, gospodâ- 

Î-Qjm însoțit la lucru.

Dineu m

de Miniștri, Ion Gheorghe .Maurer, 
șl premierul Golda Melr au rostit 
toasturi.

- „ - ■ ■ — ■ SalutSnd, în numele guverrtulul
au oferit Joi un dineu oficial In român, prezența In Republica So- fvrifșnmn rșif Srmn 1111 tor» 8»■»8syj'w> hi . - .ț_ u.«» »=» a o o . i

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
Împreună cu soția. Elena , Maurer,

cut case
este acum
a orașului
și Piojtlna. _____
mUor, Însurățel, Horfișll.

Mircea BUNEA 
Miliții
DUMITRESCU

(ConUnuare In pag. a Il-a)

onoarea primului ministru al Is
raelului, Golda Melr.

Au luat parte Ion Pflțan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Corncllu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Theodor Bur- 
ghele. Matei Ghlgiu, Mircea Mnll- 
ța. Angelo MIcuIescu. Teodor Va- 
slliu — miniștri, George Macoves- 
cu, nrlm-adjunct nl ministrului 
afacerilor externe. Ion Covaci, am
basadorul României In Israel, Ion 
Drăgnn. secretar general al Consi- 
Uului de Miniștri, Nleolao Gfosan, 
președintele Academici de științe 
agricole șl silvice, membri al con
ducerii unor ministere economice 
și al altor Instituții centrale, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au participat Raphael Bensha- 
Iom, ambasadorul Israelului în 
România, șl celelalte persoana 
care Însoțesc pa premierul IsraeLtan 
In vizita oȘclală în țara noastră,

Tn timpul dineului, care s-a des
fășurat Intr-o atmosferă de cor
dialitate, președintele Consiliului

cLallslă România a primului mi
nistru al Lsraelului, doamnzt Golda 
Mefr, președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
arătoi că această vizită se Înscrie 
în evoluția normală a raporturilor 
dintre Romfinia șl Israel, exprimă 
dorința ambelor părți de a se cu
noaște mal bine și de a promova 
în continuare dezvoltarea relațiilor 
între cele două popoare.

Referindu-se la unele probleme 
ale situației Internaționale, ale coo
perării Intre popoare, vorbitorul A 
subliniat că condiția sine qua non 
a dezvoltării unei colaborări fruc
tuoase in lumea contemporană o 
constituie observarea riguroasă de 
către- toți șl față de toți a princi
piilor unanim recunoscute ale 
dreptului șl justiției Internaționale 
— respectarea suveranității șl inde
pendenței naționale, a egalității de
pline in drepturi, neamestecul în 
treburile interne, avantajul re
ciproc, dreptul fiecărui pojyor de

(Continuare in pag. a V-a)

Mot.ru


condițiilor .extamo

Mihnea

B ■ - -'i
,i »îU

Alcoolul

(Urmare,din pag. I)

Asasinii au

e teamă cfl-1 
Odată ce s-or

matematici la 
Cornel Baban.

Upsl- 
rarplus 
pentru 
noștri 

an dat

Se 
rine 
lor.

Cititorul nostru Aurel 
Drăgan a sesizat forurile 
competente asupra lipsei 
' ' normale din

să ,ț-^..-s ..... .-
numai și numai cnuinteie 
da laudă să vedem le-n- 
fumurcază conducerea sa
natoriului ?

poștal și

— Nene,

■V
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ia
Unitatea si Independența naUonală 

au reprezentat deziderate fundamen
tale alo poporului român In întreaga 
ea istorie, aflrmlndu-se cu o forță 
deosebita, ca Imperative majore In 
epoca modernă. Realizarea lor — În
scrisă. cu litera de aur in Istoria ță
rii noastre de anii 1(09. 1877 și 1918 
— constituie Încununarea unor lupta 
eroice seculare pentru apărarea ori 
dezrobirea gliei strămoșești. Acesta 
trei date memorabile, legate organic 
Intre ele, ca momente ale aceluiași 
proces, reprezintă totodată etapele 
de bază ale formării șl desăvtairil 
(datului român independent șl uni
tar.

După Înăbușirea revoluției din 
1848. N. Bălccscu atrăgea atenția că 
românii, spre a putea intra in.pleni
tudinea drepturilor lor naturale, mal 
aveau de făcut Încă două revoluții : 
„una pentru unitatea națională” și 
alta peniru ..Independentă naționa
lă". Mersul Istoriei a confirmat pre
viziunile lui Bălccscu. chiar dacă la 
1839 s— din cauza 
nefavorabile — 
nu s-a putut în
făptui decit uni
rea Moldovei și 
Munteniei; a treia 
provincie româ
nească, Transil
vania, avea să ®e 
unească cu frații 
de pasta Carpațl... -ț.,ce

înlătura-

război între România șl Turda, Iar 
ta 0 mal 1877 — in timp ce ciftdlrea 
parlamentului era înconjurată de mii 
de bucureșten! (studențl, meșteșugari, 
funcționari, negustori, muncitori etc.) 
care manifestau pentru Independentă 
— Adunarea deputatllor — nproblnd 
declarația ministrului i de externe. 
St Kogălnlceanu că „sîntern o noțiu
ne liberă șl Independentă” — a voiat 
o moțiune prin care se Ia act că 
„ruperea legăturilor noastre cu Poar
ta și Independența absolută a Româ
niei au primit consacrarea lor ofi
cială".

Vestea proclamării independenței a 
fost primită cu imensă bucurie atlt 
de deputațl, cit’ și de mulțimea adu
nată In Jurul Camerei și pe străzile 
alăturate. De la 24 ianuarie 1859, ca
pitala țării nu mal cunoscuse o ase
menea manifestație populară. Aceas
tă mulțime — „beată de entuziasm" 
scriau corespondenții unor , ziare 
străine — s-o revănsat apoi, cu dra
pele și torțe, spre centrul capitalei 
ciulind „Deșteaplă-te române*.

armată putea fl alimentată pe toată 
durata războiului, j Dacă la această 
(sumă — reprezentlnd 2/3 din bugetul 
Ministerului de Război pe anul 1877 
— mal adăugam rechlzIțlHe, Incar- 
tirulrile și transporturile militare 
efectuate sau suportate intr-o covlr- 
sltoare proporție de oamenii muncii 
reiese cu pregnanță uriașul aport dat 
de masele populare sătești și orășe
nești la susținerea războiului de In
dependență.

La acesta o

SClNTEIA —vineri 5 mai 1972

Noi modele

de confecții
— (Corespondentul

in 1018. după 
in prealabil 
ceștla.
seră șl dominația 
străină.

Se tjtic că după 
realizarea Unirii 
din. 1839 șl a re
formelor din tim
pul domniei lui 
Cuzo, dezvoltarea 
României a cunos
cut progrese În
semnate In toate 
domeniile, progre
se caro erau Insă încetinite șl adeseori 
frinate de stănfnirea otomană. înlătu
rarea suzeranității turcești st cuceri
rea independențe! naționale deveni
seră o necesitate obiectivă Impusă do 
însuși procesul de dezvoltare econo
mică, socială si politică a soeletătil.

întregul popor român, toate clasele 
■șl păturile sociale erau profund inte
resate șl doreau obținerea Indepen
denței statului ; unele deosebiri de 
poziții Intre ele s-au manifestat nu
mai In privința modulul de realizare 
a acestei aspirații naționale. Moșle- 
rimea conservatoare șl unele elemen
te -burgheze așteptau obținerea in
dependenței Prin bunăvoința marilor 
puteri europene, in schimbul unor 
concesii economice șl prin-mchtlhe- 
rua unei politiei de neutralitate i ; a 
Rbîmânlei in conflictul' «lin Balcani.

Majoritatea burgheziei, dornică să 
înlătura piedicile po caro suzerani
tatea turcească le ridica in calea dez
voltării Industriei șl comerțului, 
aprecia că Independența națională 
trebuie cucerită dt mal repede, prin- 
tr-un război împotriva Porții oto
mane. Burghezia considera totodată 
că un război victorios, caro să aducă 
Independența țării, ar asigura si cros- 

■ te-ea prestigiului țării, Iar el In- 
Wși. ca forță conducătoare a luptei’ 
anltotomano. i-ar crea condiții opti
me do a ee statornici la guvern. Zia
rul Românul — condus do C. A. Ro
selli — scria, la 14 mai 1877. că tre
cerea Dunării șl intrarea armatei In 
război, pentru înlăturarea jugului 
otoman, ar contribui foarte mult la 
ridicarea morală și politică a națiu
nii române : „Noi o dorim pentru câ 
voim ca... românii să-ș| datorească 
lor îațile™ independența absolută a 
patriei, o dorim pentru că eredem că 
ea va contribui la mărirea si ridica
rea patriei".

Forța socială hotăriloare in lupta 
pentru cucerirea Independentei na
ționale au conslltult-o masele largi 
ale celor ce muncesc dc Ia orașe șl 
sale, animate do un fierbinte natrlo- 
itan. dornice să scuture jugul străin 
și nădăjduind că o data cu aceasta 
vor putea obține o viată mal bună. 
Ca In toate momentele do răscruce 
din Istoria natriei. țărănimea s-a a- 
îirrnat ca purtătoarea năzuințelor dc 
neatîrnnre, a dat dovadă de un înalt 
spirit dc sacrificiu, pariind pe umerii 
ei principalele poveri ale războiului 
de Independență.

Idealul cuceririi independentei de 
stat a găsii un puternic ecou șt în 
rindurile muneltorimll, aflată la In-, 
ceputurilo formării ca clasă șl afir
mării oale In viata soctal-polltlcă. 
Născută din realitățile țării, trup din 
trupul poporului, mișcarea socia
listă șl-a ridîeai glasul iu spriji
nul aspirațiilor fierbinți ale întregii 
națiuni de euecrtre a Intlepentlenlel, 
de care lesa totodată crearea unor 
condiții mai favorabile luptei pen
tru drepturi și Ubarlățl democratic, 
aodaliste, Înființate In preajmă răz
boiului, l-au apreciat ca un război 
drept, de eliberare națională. Ziarul 
Socialistul, edita! de aceste cercuri, 
scrin la 20 mal 1677: „Azi o timpul 
cind românii, jn avintul .șl entuzias
mul suveniriior trecute, iau armele 
pentru a-și apăra Independența", La 
izbucnirea războiului, unii dintre 
membrii acestor cercuri. In majorita
te «tudcnțl medldnlstl. au niecnt vo
luntari pe front. Militantul socialist 
NIcolae Zubcu-Codrcanu. subliniind 
că vreai să fio „un adevărat fiu ol 
națiunii române", n plecat si el pen
tru a serei ca voluntar la 
ambulanta Crucii roșii.

împrejurările externe — mișcarea 
de eliberare a popoarelor balcanice 
șl apoi războiul nuo-turc Izbucnit in 
aprilie 1877 — au favorizat luota pen
tru Independență a'poporului romfln. 
în baza convenției cu Rusia, sem
nată la 4 aprilie 1877 de guvernul 
român, urmatele nise ou început să 
treacă prin România spre Balcani. 
Poarta otomană n trecut la represa
lii bombardlnd omisele de la Dunăre 
și trimltind trupe să facă incursiuni 
de jaf pe teritoriul romanesc.

în aceste condiții, masele largi 
populare, cercurile reprezentative alo

La aceste contribuții mal trebuie 
să adăugăm și sumele date de lo
cuitori pentru cumpărare de arme, 
tai 7 septembrie, M Kogălnlceanu. 
subliniind că; „avem brațe” dar „nu 
avem puști*, făcea un apel călduros 
către populație penl.ru a contribui, 
benevol, la procurarea armelor ne
cesare frontului. Apelul acesta, cu 
lansarea unor lisle ele subscripții, a 
dus la adunarea sumei do 1 039 8W) 
lei, cu care se puteau cumpăra a- 
proxlmatlv 50 Cw de jxiștL

Cel mal reprezentativi oameni do 
cultură ai țării — M. EmLnescu.

BACĂU.
„Sdnteil", Gh. Baltă) : De la 
InccMiiul anului șl pină acum, 
colectivul Fabricii de confecții 
din Bacău a livrat beneficiari
lor Interni șl externi, pesto pre
vederile planului, produse in 
valoare de aproape 5 milioane 
lei. De la Ing. Aristide Sil
vestru, directorul Întreprinderii, 
am aflat că în magazinele do 
specialitate din țară au fost tri
mise do aici confecții • in peste 
KM) de modele noi. Amintim, 
dintre acestea, paltonașele pen
tru copii, uniformele școlare, 
articolele de lenjerie pentru 
toata virstele. Ele sint realizate 
din țesături frumoase, ușoare, 
rezistenta, se disting prinU-o 
croială elegantă, printr-o îmbi
nare cu gust a modelelor cu 
ga miturile și accesoriile folosite. 
La serviciul de creație go ela
borează noi modelo de confecții 
ce vor fl prezentate la contrac
tările cu comerțul pentru ulti
mul trimestru al acestui an șl 
penlni primul trimestru din 
1973. Do asemenea, au fost in
troduse în fabricație costume 
de protecție pentru muncitorii 
din siderurgie șt chimie.

marină

Plecată din portul Constanța, 
o navă îaib pavilhm elen a pier
dut, dlntr-o croaro de comnn- I dă,-drumul navigabil șl a eșuat 
po stincile din dreptul stațiunii 
Eforie Sud, ta. aproximativ un__ _ Sud, ta aproximativ un 
km de țărm. IncCTcărlle echi
pajului dc a o salva șl readuce 
po linia de plutire au rămas 
fără rezultat. în această situație, 
marinarii de ta bordul ei au n- 
petat ta ajutorul autorităților 
din portul Constanța. Interve
nind prompt, remorcherele „Al
batros”, „Viteazul” șl „Poarta 
Aibă" nu reușit ieri, după mal 
multe oro de Încercări, 6ă aducă 
nava In port, unde urmează ril 1 
se acorde aălstonța tehnică no- 
ccsnră Un autentic act de soli
daritate marinărească.

nlfestațil asemănătoare au avut Ioc 
șl In alte orașe ale țării.

Independența proclamată ta 9 mal 
trebuia consfințită șl apărată pe clm- 
pul de luptă. Armata română, rela
tiv tlnâră, mobilizată In aprilie 1877, 
se ridica la circa 100 009 de oa
meni. din care 58 70D ostași reprezen
tau „armata operativă”, adică trupe
le de prima linie. Deși la Început in
suficient cchipntă șl Înarmată, ea a 
.putut fi pusă pe pictor de război In
tr-un timp scurt, datorită mal alea 
contribuției maselor largi populare. 
Animală de o fierbinte dragos
te de patrie, armata română, 
luptind alături de trupele ruse, 
s-s acoperit de o glorie nemtț- 
.ritpare pe
"țelo de vitejie legendară’ sfivlrșita' „In 
liijptele' do ta Grlvițâ, î’lovna, Rahova 
și Smlrdnn șl victoriile obținute cu 
eroism .șl Jertfe do singe — de peste 
10 OM de oameni — nu avut un ră
sunător ecou in țară și pesta hotare.

Independența națională a constituit 
o cauză a Întregului popor nu numai 
din IJrlnelpatele Române, el șl din 
provinciile aflate atunci sub domi
nație străini Războiul de la 1877 a 
reliefat cu putere conștiința anltățli 
poporului român, solidaritatea între
gii populații românești de pe ambe
le versante ale Carpațiior, In pofida 
frontierelor impuse de vitregia vre
murilor, aspirația comună spre con
stituirea una! stat național unitar și 
independent.
, Transilvănenii, bănățenii șl bucovi

nenii șt-au manifestat solidaritatea 
cu frații lor de peste Carpațl prin 
trimiterea de voluntari pe front, prin 
colectarea de fonduri și de numeroase 
ofrande pentru susținerea campaniei 
militare din 1877 și alinarea suferin
țelor ostașilor răniți. în acest sens, 
„Gazeta Transilvaniei”, care apărea 
la Brașov mb redacția lui lacob Mu- 
reșanu. scria la 2 Iunie 1877 : „Cau
za ostașului român e o cauză ge
nerală română, victoria Iul e a în
tregii națiuni,. fie aceea risipită în 
oricare parte a lumii”, iar ziarul vie- 
nez „Dcr Osten” arăta că „milioane
le de români din Transilvania. Banat 
si Bucovina urmăresc, cu simțăminte 
frățești lopla glorioasă a fraților lor™ 
care combat alăturea cu rușii...” 

Majoritatea voluntarilor de pes
te Carpațl, datorită stavile
lor puse de autoritățile auslro-
ungare, au fost nevolți să treacă clan
destin granița. Pa cărări tainice de 
munte. Din Bucovina au veni* ca vo
luntari sludențl, membri ol societății 
.Arboroasa” șl chiar elevi de liceu 
din jurul Sucevei. Unul dintre acești 
siudenți bucovineni, Alexandru Chi
liei Rivneanul — prietenul lui Eml- 
nescu -- s-a distins In luptele din ju
rul VidlnuluL

în luna mal 1877 s-au Înființat co- 
M.v,.... «« ........... ....... mitele pentru colectarea de ofrande

pentru eliberarea socială. Cercurile In sprijinul armatei româno In ma
joritatea orașelor românești din te
ritoriile slăninile de habsburgl. Gh. 
Barlțlu. Intr-un articol din1 „Gazeta 
Transilvaniei”. îndemna pe ardeleni 
să lege rănile ostașilor români, „frați 
al noștri”, care-și varsă slnfielo „pen
tru existența patriei șl u națiunii", 
în pofida Interzicerii comitetelor 
de către autoritățile auslro-unaare. 
colectarea donațiilor a continuat cu 
aceeași Intensitate. Ziarul „Telegra
ful român" din Sibiu scria, semni
ficativ. 1a 18 Iunie, că pot fl dizol
vata comitetele, dar „Iubirea către 
frații noștri din România" care se 
jertfesc pentru „viitorul neamului 
românesc" șl „legătura de singe nu 
se vs dizolva decit odată cu viața".

Comitete și societăți numeroase 
care să adune fonduri șl ofranda 
pentru' armată s-au format, de alt
fel, in aproape toate județele moldo
vene șl muntene, dăinuind plnă la 
sflrsltul războiului.

Țăranii au donat pentru armată 
vito, alimente șl bani, tar meșteșuga
rii și muncitorii, negustorlmea șl In
telectualii uu colectat șl oferit In spe
cial bani și îmbrăcăminte. Un mare 
număr de învățători, profesori de li
cee șl mici funcționari administra
tivi au oferit cile o parte din sala
riul lor lunar ori salariul Integral po 
anumit timp.

Ofrandele strinso de guvern. în 
afara acelora adunate de societățile 
de binefacere, au totalizat 0 247 Irifl 
lei, sumă cu care întreaga noastră

opiniei publice, arnmta au cerut pro- . 
clamarea Imediată o lndeocndențci 
naționale șl începerea războiului — 
alături de Rusia — împotriva Porții. 
Ziarele „Telegraful- șl „Românul” — 
caro reflectau poziția burgheziei libe
rale — au cerut cu Insistență gu
vernului să ia o hotărlre grabnică de 
respingere a trupelor turcești nrin 
torta armată.

Corespunzător voinței poporului, la 
29 aprilie a fost declarată starea de

V. Alecsandrl, 
V.A, Urechla, Gh. 
Barițlu șji. — au 
făcut apeluri căl- 
duroase, In pre
sa vremii, către 
populație spre a 
spriilnl, Prin ali
mente. Îmbrăcă
minte șl fonduri, 
trebuințele arma
tei care lunta po 
front. Eminescu 
vlzlnd mai ales 
clasele avute 
rscrla : ..Suprimați 
lilâcerilf-, 

, il-va de 
si dali-1 
sărmanii 
frail care 
pentru noL„ sîn- 
gele șl-1 vor mai 
da încă". Pictorii 
N. Grigorescu. 

Carol Popp de Szaîhmary șl Sava 
ÎTonvta au înlovfirflșlt urmatele po 
front pentru a Imortaliza pa plnzc, 
ta fala locului, eroismul „curcanilor" 
noștri de 1a 1877.'

Dccumentelă vremii, acțiunile 
menționate parțial îh acesta rindurl 
constituia dovezi peremptorii că in
dependența națională era o aspirație 
scumpă a Întregului popor român șl 
că ea s-a realizat prin contribuția 
masivă a tuturor provînelUar locuite 
dc români. ■
■ Cucerirea Plovnci de către arma
tele ruso-române și, victoria finală 
obținută In război, caro nc-ra as!gur 
;zât, țpcunoașterBa independenței). nor 
țipnale _p_rțn CongreauL-tie în Berlin, 
au avut un mare ecou In mijlocul 
românilor de pasta Carpațl. Chiar șl 
in presă se strecurau știri că Între
gul popor român speră „să ajungă 
șl acel moment in care să poată ser
ba ®! marea. sărbătoare a reconstitui
rii, a unității sale". Cucerirea inde
pendenței a impulsionat lupta de eli
berare națională a românilor do sub 
SiâpînLrea habgburgltor, constituind o 
premisă a desăvlrjlrU unitleârll ata- 
tale din anul; 1918.

Ani verșind Împlinirea a 05 do nul 
de la cucerirea independenței do stat 
1H condițiile soclnllcmuliii, care a 
împlinit efectiv și a ridicat po o 
treaptă superioară ' colo mal înalte 
năzuințe ale^ poporului' de libertate 
națională si soctolâ. aslgurlndu-1 
dreptul sacru do a fl cu adevărat li
ber șl Independent, po deplin stăpln 
pe propriile dcellne, aducem prinos 
de recunoștință șl un cald omagiu 
înaintașilor co au luptat șl s-ir.i Jert
fit eroic pentru a Înscrie, In analele 
istoriei românești, nemuritoarea pa
gină a anului 1877.

Prof. N.

AM PRIMIT SCRISOAREA DVi!
Cine caută

600 de lei ?
Tticofil lordache este e- 

lev ta o scoală milliard 
din Sibiu ți ta ziua de 1 a- 
prilic s-a trezit că poștașul 
11 înmtneard un mandat

de 700 de

— Nu vă place noua lo
cuință ?

— Ba da .
— Atunci ?
— Nu putem scăpa de 

niște mobilă. Blo-cul acesta, 
încă din 1965, era al ne- 
familiftilar și avea regim 
de cazare. Acum blocul nu 
mai e al nefamillțlilor șl 
nu mal are nici regim de 
cazare. Locatarii și-au 
cumpărat mobilă. Cu toate 
acestea, holurile, terasele 
laterale ale blo-cuiui sini 
burdușite cu acel mobilier 
da care nimeni nu se mai 
interesează.

Oare cine te va interesa 
imputație ?

Niște adrese 
cu „cap pâtrat"

, ris Ior-
dacha poțtațului, te păcă
lești, acum de 1 dpriUti 
Eu ațtept o sută dc lei, nu 

■da7'S'r!c ™ alfl' ■ ■Ș^P'5 .Wl uiÎKl
de ce să™

Elevul lordache n-a a- 
vut ce face ji a luat în
treaga s-umd. A- primit con
firmare de la Irimijdlor 
c<S-l trimisese numai o 
sută ?i s-a dus cu restul la 
P.T.T.R.-UI din Sibiu id-i 
dep.ună. Aici i s-a spus că 
■nu-l pot primi pentru că 
nu Sa cunoajic destinata-

■ rul. Na'Întreabă ce să facă 
cu banii ăștia care l-au 
băgat in belea șl. mai ales, 
l-au pus pa drumuri.

Theofile dragă, cu te-as 
sfătui să cumperi din banii 
ăștia zece duzina de mlnc- 
cute ?1 să Ic donezi biro
cratismului.

Alțî nefomlliști 
nu mai aveți ?

Economistul Dumitra 
Stanciu da la Combinatul 
siderurgic Galați a primit 
in februarie 1972 locuință 
In sir. Partizanilor 45, blo
cul I 2. Ttgllna I.

prlntre altele, 
.....chiar

grăiește î 
„...chiar ieri am livrat 
I.CS.-ului Cluj baterii 
normale ți astfel slind lu
crurile nu este vorba da 
lipsă de materia primă *i 
informarea pe care ați pri- 
mlt-o din partea comerțu
lui nu este cea mai com
petentă*.

— Ce ziceți de aceste 
două adrese care se bat 
cap în cap ?

Greșiți. Cum s& se bată 
niște adrese can <n cap ? 
Ce, sint pătrate 7™

S-a 
atitudinea lui nea

Mitrlcâ

„restructurat

Noi o sâ trimitem 
numai cuvintele de 

laudâ

.......______ ___Jmice
Cluj adresa 62M prin care 
il informează cd : .„..privi
tor la lipra bateriilor nor
male vă facem cunoscut că 
•această lipsă provine de la 
Întreprinderea producă
toare, „Eîeeirobanat'-Timi-

joara, care a declarat forță 
majoră avînd în vedere că 
nu dispune de materie pri
mit necesară pentru fabri
carea acestui produs..."

Tocmai cind tovarășul 
Drăgan tncepufe să se o- 
bițnulască fără baterii nor
male, a primit de la „Eîec- 
trobanala adresa 5920 care.

Minerul Dumitru Cheran 
din Uricani, sosit de au
rind din stațiunea sanato- 
rială Mangalia, zice intr-o 
scrisoare:

— Am. numai cuvinte de 
lăudam ‘legătură cuii^lra- aî ,3i?tD3to 
tamentul ți cazarea.-i-’: • t

— Dar aveți, probabil, șl 
CUl.'taie dc r.cta’jdd ?

— Da. Sala da mese, in 
care luam masa circa 200 
de persoane, ara deservită 
de 6 ospăta re, pufln' cam 
•necalificate. Iți aduceau fe
lul tntil, dar uitau plinea ; 
dacă nu uitau pHnea, uitau 
tacimurite ți dacă nu uitau 
nici una, nici alia, te tre
zeai la desert cu nlțte tos 
în pmM.

— Și dacă nu te trezeai 
cu sos în poaid, ta trezeai 
cu desertul ?

— A fost imposibil să 
servim masa ți să nu avem 
o nemulțumire. Ori în far
furia, ori alături da farfu
rie. D-aia vă scriu, e pă
cat ca această problemă, 
eu zic de ordin organiza
toric, să umbrească niște 
realizări, ale noastre alit 
de frumoase în materie dc 
odihnă ți tratament

Tovarășa Cheran, noi o 
i trimitem la Mangalia

Părlnțli elevilor țcolii 
din sasul Băiețașul, județul 
Gorj, s-au piins redacției 
noastre că Miirică Diaconu, 
care este om de serviciu la 
această școală, injurâ, 
drdcule, bate eleuit... Noi 
am întrebat Inspectoratul 
școlar al județului dacă 
știe cc se petrece acolo și 
ni s-a răspuns cu adresa 
69 că lucrurile stau cam In 
halul Asta ți câ ncrr-osul 
om de serviciu a primit un 
„avertisment". Scrisoarea, 
ori adresa, cum vreți să-t 
zicem, se Încheie astfel: 
„...tn urma sancțiunii apli
cate, atitudinea dinsului 
cu copiii s-a restructurat.

De moi multe zile, locuitorii 
orașului Balș sini martorii unui 
fenomen neobișnuit. In punctul 
denumit Balta Gării. unde se 
află un lac de dimensiuni mo
deste, sa aude cu intermitențe, 
un vuiet a cărui intensilato 
creste îndeosebi seara. Se pre
supune că acest zgomot, asemă- 

I nător unui răget de animal, răz- 
I bate din adîncurl printr-una din 

cele clteva sonda forate aid eu 
circa doi ani in urmă. „Un sem
nal" pentru specialiștii care au 
efectuat forările respective 7 In. 
acest caz, n-au decif să rccind la 

1 fata locului }i._ sd-l recepțio- 
I" nene.

lui Radu

ti/V-TW

• La Arhivele Statului din Ca- 
I. pltală a fost depistat un docu-
. mmt necunoscut pini acum.

Scria.. In'.‘©Sav.onA. do, Wr per«a- 
‘i'Tmpit'. n.'alrat ’deosebit de bine, 
^documentul,* daHhd din 23 ianua

rie 1821, este un hrisov dai de' 
domnul Țării Românești, Radii 
Mlhjiea. Inițiala șl monograiita 
domnească sint frumos ornate 
In chlnovar, documentul plis- 
isindu-și ncalterat și slglliiil.

Conducerea școlii a primit 
sarcină să-l urmărească In 
permanență fi dacă In con-- 
tinuare s-o mai folosi de 
astfel da metode in activi
tate, să i se aplica sanc
țiunea cu desfacerea con
tractului de muncă".

Care va să zică atitudi
nea lu! nea Mltrlcă s-a 
RESTRUCTURAT, condu
cerea școlii a primit sar
cină să-l urmărească in 
permanență— Ce-a mal 
rămas de făcut? Să deta
șeze și Inspectoratul șco
lar județean un delegat 
care să albă sarcina să ur
mărească In permanența 
conducerea școlii dacă a- 
ceasta îl urmărește în 
permanență pe cel cu. 

RESTRUCTU-

ADAN1JLOA1E NIcuță IAN AS B

și bicicleta
Intr-una din zilele trecute', 

Constantin Neagoe, din comuna 
Licurici (Gorj), călătorea cu 6 
bicicletă pe șoseaua ce leagă sa
tul Drăgoeni de orașul Tg. Căr- 
bănești. Pe drum — tn afară 
dc el — nimeni. Nici pietoni, 
■nici autovehicule de care să se 
ferească. Dar cu toate că șoseaua 
ora numai a lui, la un momenț 
dat a pierdut controlul ghidonuȚ 
lut .și a intrat în fanț, acciden- 
tindu-so mortal. La cercetările 
ulterioare s-a stabilit că el 1 
conducea bicicleta in stare i 
abriataie. De unde se vede că a 
eoolul este fatal nu numai 
volan.

Apropo

în abataje., l-am obser
vat acolo unde el Sșl dau 
adevărata dimensiune a 
priceperii, pasiunii și cu
rajului lor. Fiindcă ori do 
clic ori s-a mal spus, tot 
b puțin : mineritul c me
serie pentru o anume ca
tegorie do bărbați, mine
rii sint o elită, indiferent 
caro sint criteriile după 
care-I JudecL Poate acesta 
este șl motivul pentru . 
care noi, cei oblșnulțl cu 
lucrul „lai zl“, privim cu ad
mirație, dar de multe ori șl 
cu surprindere comporta
mentele tor, atitudinile, fe
lul lor de a ÎL Un exemplu: 
' Echipați ca șl el (cizme, 
salopete, cnjoace. căști.

’ Echipai 
salopete, .............. 
măști de gaze, lămpi elec
trice), arh trecut prin „salo 
de raport", tocul unde 
schimburile tal transmit in
formațiile necesare conti
nuării lucrului. Veți spu
ne : toate schimburile din 
lume procedează Identic — 
eo informează. I sico atesta- 
bit Dor,. în afară de mi
neri. nu cred că există o 
altă categorie de muncitori 
care să intre sau să lasă 
din tură Însoțiți de muzi
că. Fanfara II primește, tot , 
melodiile el II însoțesc 
plnă dincolo de ralfi. plnh 
la intrarea în galerii, cind 
sunetele sint estompate de 
zgomotele benzilor rulante 
care transportă cărbunele 
ufarii. la lumină.

De fapt, intrasem pe în
tuneric. să tot fl fost o-Jt șl 
jumătate seara. Ne Inso- . 
tea directorul exploatării 
Leurda. Inginerul Ion Un- 
gureanu. Fiu de mineri, cu 
un sfert de veac dc expe
riență clștigată in subteran 
ta Lupenl. * Cabinetul lui 
este mina. Cunoaște pe 
fiecare om in parte, știe de 
unde e. unde lucrează, ce 
greutăți are. cit trebuie să 
înainteze pe zl. știe flecare 
punct de lucru in parte.

unde există pericol de sur
pare. știe totul. Am auzit 
că este șl membra... al fan- 
fa ret

Acum ne însoțea șl, tot
odată, ișl rezolva uncia 
probleme curente. Stratul 
10, cel care se exploatează 
in prezent, este , foarte ca
pricios : culcuș moale, bor- 
chiș (nisipuri curgătoare), 
viituri de apă. Șl, totuși, si
tuația nu mni este cea caro 
putea fi lntilnltă acum 4—5 
anL Experiența era puțll 
nă, oamenii mai făceau

800 de metri do la Intra
rea In galerie, In abatajul 
frontal 3/0; Meșterea la una 
din benzile transixirtoare 
laterale C.lngustelq" — 
cum le spune el). îl ajuta 
Ion Buță, electromecanic. 
Am aflat că cel doi sini 
nedespărțlțl. înainte de ar- \ 
mată. Ion Buță fusese șo
fer. Valentin ce' calificare 
electrician de mină șl, 
„întilnlndu-so la oaste", 
j-a lămurit” pe Ton eă 

.rină 3ă lucreze la Leurda.
Ambii olteni. prea

în drum spre abatajul 
3/7 directorul ne spune că 
„nu-i rău că Valentin 
s-apucă de școală, ar tre
bui lasă aâ se grăbească".

— Da ce 7
— Păi, majoritatea tine-, 

rilor și-au șl completat stu
diile. Sint unii care merg 
și la facultate. Tot eiectro- 
mecunlcd. Gheorghe Palcu 
e în II la 
Timișoara, 
la feL

— Nu vă 
pierdeți 7

grcjcli... Normal, mina nu 
Iartă nimic. Apa intra in 
galerii și au fost situații 
cind lucrai putea fl conti
nuat numai do brigăzile 
experimentate ale comu- 
nlștilor Constantin Motor- 
ga. Ștefan Motel sau Ion 
Schiau. Cu npu' pină ta 
brlu. se luptau cu viitura, 
montau pompe, asecau șl 
reușeau și avansări spec
taculoase (70 metri pe 
lună șl producții dc 21 tone 
po post).

Astăzi, lucrurile s-nu 
schimbat. Oamenii s-au o- 
blșnult cu cărbunele si 
chiar cărbunele s-ar zice 
că s-a obișnuit cu el Nu-I 
mal șicanează. Dacă n-al 
ști c'i mina este mecaniza
tă în proporție de 98 ta 
sută, faptul că pc oameni 
II Intllnești abia după ce 
parcurgi kilometri de gale
rie. te-ar mira toarte mult.

Pe electricianul Valentin 
1’. Diîță l-am Intilnlt la

vorbesc. Noroc cu VasHe 
Racoceanu. care știe toiuL 
Toți trei răspund In acest 
punct do corecta funcționa
ro a transportoarelor. 
lnsuflețe.’K: toți cind 
vorba de maistrul 
Gheorghe Ungureanu.

—■ Tot electromecanic. 
Venit aici de la Flllpeștll 
de Pădure. Pe-acolo tot , 
straturi d-astea. Mnrc spe
cialist ! Minor vechi, sever, 
dar n-am auzit vreodată 
Bă-I vorbească unuia urii; 
Oamenii II urmează tot
deauna.

— CorcM secretul ?
— Comunist Bine pregă

tit Unde-1 mai greu, pune 
d. primul, mina. Nu-țl 
zice nimic. Poți să nu 1 te 
alături ? D-a!a șl eu—

— Ce ?
— Am s-ajung ca el. Mă 

Înscriu la școala do maiș
tri. în toamna asta. Vc- 
nițl peste 3 ani. S3' vedeți 
că m-am ținut da cuvlnta.

vedea cu dlploma-n buzu 
nor™ i

— Nu ! Aștla-s oameni 
crescuți nici. Nu pleacă. A- 
vem nevoie și do califica
rea lor viitoare. Minn-1 
școală faină. Ce. parcă 
maiștrii NIcolae Arjoca șl 
Nlcolao Tița nu-s crescuți 
tot așa 7 Sau alt maistru. 
Dumitru Apetrel? Sau me
canicul Vasile Savin 7

— Care-i cel mal bun 
„profesor” pa care-1 aveți 
In mină 7

— Maistrul principal Ște
fan Podosu. De curind l-am 
Încredințat 10 tineri.

Am njunș In abatajul 
frontal 3/7. Complet me
canizat. Se lucrează eu 
„OMKT®. Mașina face sin
gură totul : tale, curăță, 
transportă, urmează. Slil- 
ÎilI hidraulici par plcloare- 
e unui miriapod. Te stre

cori printre el ca printre 
liane.

Undeva, înainte, pe gale
rie. se nude un fișilt ciudat 
Se amplifică șl parcă cine
va scrișnește din milioane 
de dinți. , Totul ®e încheie 
prinlr-un „bang® înfundat 
repede amortizat de pădu
rea de stlipl. Un bloc do 
cărbune de vreo două tone 
n apărut In fața noastră, 
pe crater.

Directorul se repede Îna
inte și abia reușesc să mă 
țin in urma lui, la vreo 
10 metri. Cind li ajung, 
terminase de vorbit cu șe
ful de echipă. La plecarea 
din 3/7, după ce ținuse o 
prelegere în toată legea, în
cheie :

— Prima regulă e banda
jul. A trecut mașina 7 Ban
dajează I Dacă era un om 
acolo 7

— Cum îl cheamă pa șe
ful de echipă ?

—- Nu asta-I Important 
Important o că mal sint 
cite unit ca ăsta, caro a- 
leargă după ciștlg, da’ uită 
tft-și protejeze oamenii, 
uită stt-i pună sfi amieze 
Imediat E nou. l-am pus 
de curind. Dincolo, la Lu
pe nl, nu s-ar face una ca 
asta pentru nimic în lu
me. De altfel, e șl firesc. 
Ce tradiție există acolo I 
Esențial e că drumul pe 
care s-a apucat este cel 
bun...

„Drumul cel bun” — dru
mul deschis prin Industria
lizarea acostai zone, dru
mul unor Intense valorifi
cări — propriu Gorjulul de 
azi. Drumul edificării locu
rilor. a oamenilor. Minerii 
Gorjulul, chiar B.șa fără 
„tradiție”, au dat In 1971 
atlta cărbune cit producția 
de cărbune ele acum un de
ceniu. obținută in întreaga 
țară.

...Am plecat din Motru 
Urzlu. mult după miezul 
nopțlL Orașul se odihnea, 
era cufundat In liniște. 
Chiar și la JPierde-șul

de... balI.. „
|t& mai multa pai 

pentru afișai. Cu 
multe afișe cont

I plani
undo 
pe u j

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

în Piața Uniri! din Iași exîr-
■ ----- înoiirl speriate

____ ___ _ toate acestea, 
multe afișe continuă eă fio 
plantate unde vrei șl. mal ales. 
_ Jj nu vreL Acum dtova zile, 
pe un plăptnd tel ornamental ea 
lăfăia bătut In cuie un afiș a- 
nunțlnd... un maro bal In lo
calul din strada A Panu nr. 7. 
Dar astfel de exemple se not ln- 
tUni șl po alto străzi. Edilii o- 
rașulul, Îndeosebi cel ce se o- 
cupfl cu spațiile verzi sl Înfru
musețarea localității. fiă nu ob
serve oare acest lucru ? Dacă 
da. așteptăm măsurile de ri
goare. Pentru că. apropo de bal, 
dacă tot au intrat In horă, e ca
zul ca cei vlnovuțl să joace pinii 
la capăt

j fost arestați

Iîntr-o seară, Constantin șl 
Agriplna Lache. din comuna Glr- 
cenl (Vaslui), s-au pomenit In 
cosă cu doi necunoscuțl, care 

I l-au somat să le predea toți 
banii pe care-i aveau. La refu
zul bălrinulul C.L.. cel doi l-au 

1 ucis. După aceasta, au Imoblli- 
I zat-o pe bălrină șl au reușit să 

dispară cu suma de 7193 de 
I lei găsiți In casă. în mal 
I puțin de 24 de ore însă, 

cei do! făptași, Șorgu Ml- 
| hal șl Lacho Gheorahe din Brfil- 

la. au fost arestați de orgUn-rie 
de miliție In stația C.F.R. Ro- 

L mnn. Instanța de ludecată le 
1 stabili pedeapsa-cuvenită.

Rubrics redactata de : 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scîntoii

i

penl.ru


J

p

Agi

Puncte de vedere

J venit, a spus
dar... vorba zboară

s.

O bogată colecție de modele de încălțăminte

(ost începută o-

mo.
■SU3

acum nu stat posibilități". Avem obli
gația talâj de generația

lunlltate dcsăvlrsltă 
rilor de plan 
mestra trcbnle 
cel puțin 47 I

clallstJlor. propunem crearea In zona 
Tralanu a unei stațll-pllot de dre
naj. Introducerea drenajului In te
renurile din aceastli zonă reprezintă

(Urmare din pag. I)

ară»: ținerea
Istre In care 
c îndrumare 

tool să lase ■ 
masurile pe
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în dezvoltarea rețelei comerciale

OPȚIUNILE EXCLUSIVISTE
LEZEAZĂ SPIRITUL

Anul trecut s-au Investit, pentru 
dezvoltarea rețelei comerciale, peste 
522 milioane lei (cu o depășire fată 
de plan do 23 milioane lei). __
fel. suprafața comercială nou con
struită a sporit cu EHUMH) 
Dacă la sumele de mal 
adăugăm încă 400 milioane lei — 
cheltuite din fondurile necentrallznte 
pentru construcții, amenajări șl do
tări — vom avea imaginea completă a 
înfăptuirilor din acest sector de maro 
interes cetățenesc. Sint, In mod in- 
conleslobll. rezultate bune care o- 
Rllndesc eforturile materialo șl fi
nanciare considerabile pe care le foca 
statul pentru dezvoltarea rețelei co
merciale. Aceste eforturi slnt cu allt 
mal relevante eu cit ele ameliorea
ză Intr-o măsură din ce in ce mol 
mare deficitul de spații comerciale 
șl decalajul care fio mal menține 
Intre darea In folosință a locuințelor 
șl a magazinelor. Esto totuși știut că 
dezvoltarea rețelei comerciale — mal 
alea In noile cartiere — nu ține pasul 
eu cerințele populației. Am întrcprlna 
recent un raid prin noLle cartiere 
bucureșleno Titan. BcrcenI, Drumul 
Taberei. O constatare so Impune 
atenției : do la început numărul 
magazinelor este încă mic. Insufi
cient. In Ump ce în aceste zone au 
apărut sute de no! blocuri, numirii! lo
cuitorilor fiind de ordinul zecilor do 
mii. De altfeL chiar conducători ol 
Direcției generale comerciale a Capi
talei au arătat că deficitul supra
feței comerciale (față do normele 
existente) este de aproape 2®0 mp la 
1 000 de locuitori.

La timpul cuvenit presa a Informat 
cititorii despre proiectarea șl realiza-1 
rea. In Capitală șl In țară, a unor 
mari magazine universale. în Bucu
rești se află. Intr-un stadiu avansat 
construcția unul mare magazin al in
dustriei ușoare, „universalul" Minis
terului Comerțului Interior este pa . 
calo de a prinde viață, alte proiecte 
da mar! magazine se află In etudlu. 
Se ridică o problemă : cum se asi
gură prin politica comercială cerința 
B pe de o parte. ’$a *'se reaJIzeza

d' -'tnagătlne' unlverșal©a,pi<x!ejțne, 
unlzate dupăi.cole trial ribL;‘.pfln-| 

cipll tehnologice, caro să concentreze 
desfacerea unei game largi do pro
duse, Iar. pe de altă parte, să se nco- 
pare toate zonele orașului cu numă
rul necesar de magazine mal mici, 
care să răspundă prompt solIcKă- 
rilor populației ? Pentru Capitală, 
In special — unde au apărat in ulti
mii ani cartiere de dimensiunile unor 
adevărate orașe — crearea unei întin
se rețele do magazine, bine distribui
te. care să acopere toate zonele no! de 
locuințe, este o necesitate prea bina 
cunoscută do organele comerclalo 
municipale șl mlntstcrtole.

Factori de răspundere din Minis
terul Comerțului Interior sl de la 
Direcția comercială a Capitalei nc-au 
declarat că in undo cartiere, pen
tru mărfurile neallmentare. se va 
merge In special pe linia concentră
rii Lnvestlțlilor In mari unități co
merciale. Am aflat, astfeL că In Ti
tan se va «onslral un magazin do 
23 IM mp In valoare de 73,3 mi
lioane lei : In Drumul Taberei — u- 
hul de 10 800 mp In valoare de M.7 
milioane lei : la Gara de Nord de 
19G83 mo In valoare de 79J) milioane, 
lei. Există rațiuni do ordin economic 

_ ori social care-1 îndeamnă ne soe- 
n-'clhllștll din minister șl pe edilii Ca

pitalei să acorde prioritate conslrulrU 
unor unități do asemenea dimen
siuni ?

— în condițiile deficitului de spa
ții comerciale existent nu se poato 
contesta necesitatea acestor magazi
ne — e de părere tovarășul Gb. Tco- 
dornșeu — director general adjunct 
In Direcția generală comerciala a 
Capitalei.

După cum se poate vedea, se ple
dează pentru realizarea unor con
strucții mari, caro să centralizeze 
desfacerea. Care este Insă părerea 
autorităților locale și a cetățenilor 7 

- — încă de la proiectarea noilor ml-
croraloane am cerul includerea In 
proiecte a magazinelor Ia parterul 
blocurilor — ne spune tovarășul Gh. 
Drăgan. primarul sectorului 7. N-am 
fost ascultați. In cartierele noi. ca sl 
în cele mul veehi. avem datoria să 
facem mal Intîi o retea de maga
zine care să apropie marfa de cum
părător șl nu un singur magazin mal 
mare care să creeze un punet de 
maximă concentrare comercială. Ex
periența arată că șînl necesare 
mal întll numeroase magazine caro 
să dea viată cartierelor, să fie 
eficiente șl ablo apoi să se con
struiască, în măsura în care vor fl 
necesare, mari magazine universale.

Nu numai autoritățile locale au n- 
semenea opinii tn raidul nostru prin 
noile cartiere am discutat cu zed 
do cetățeni „Sintem mulțumiți ori 
de cile ori se înființează o nouă uni
tate comercială — nc spunea Ț. 
Dragomlreseu din Titan. Nu slin cit 
costă un mp de suprafață comcrcla-

CLUJ. (Corespondentul „Scln- 
teli",' Alexandru Mureșau). — 
Cunoscuta fabrică de piele șl în
călțăminte ..Clujann". distinsă 
recent cu Steagul roșu șl Diplo
ma de întreprindere fruntașă pe 
țară in întrecerea socialistă pa 
1971 — a înregistrat $1 In pri
mele patru luni din acest an re
zultate remarcabile : o producție 
globală suplimentară de peste 11 
milioane lei șl fabricarea de în
călțăminte. paste prevederi. In 
valoare de aproape șapte milioa
ne fel." Colectivul de muncă de la 
„ClUJana" se preocupă de diver
sificarea continuă a producție!

tfitlle actuale Ișl găsesc o dubla ex
plicație prin activitatea încă Incom
plet organizată a constructorului, cit 
sl prin slabul ecou do care 11 au so
licitările .sale la furnizorul de con
strucții metalice. Uzina de construc
ții de mașini din Reșița. Sarcini 
concretei pentru această oerloadft : 
Intensificarea ritmului de muncă 
al constructorului; intrarea nelntlr- 
zlată în exploatare a noii stații de be
toane din cadrul balastierei Vilsoara 
si aplicarea măsurilor menite să 
sporească ritmul excavatlllor oină 
la 10 OOO mc zilnic. La fel de Im
portantă este Impulsionarea furni
zorului. rare dovedește încă prea 
puțin spirit de răspundere Cată do 
obligațiile ce-1 revin.

• COMBINATUL DE MATERIA- 
DE CONSTRUCȚII CtMPU-

Col de-al doilea trimestru se defl- completeze gama aparatelor de mă-
nește ca o perioadă deosebit de im- sură și control sl să termine reme-
portantă pentru înfăptuirea cu..suc- dlerile finale la.acele Instalații care
ces a planului de investiții oe accat prezintă defecțiuni. Numoi inlăturln-
an. Pentru Îndeplinirea cu pune- du-so prompt orice tendință de ter-
' ' ’ ’ ' ” a prevede- glversare In 'solutionarea problemelor

— in primul se- In suspensie se vor putea crea con- 
! să se realizeze d!W propice ca. In' scurtă vrejrne.
la sută din planul 

anual de Investiții — pentru punerea 
in funcțiune la termen a noilor ca
pacități șl obiective, constructorii, 
beneficiarii, furnizorii de utllale sl 
da materialo do construcții au dato
ria de d acționa cu întreaga lor forță 
șl energie, do a valorifica ne deplin 
și neîntirzlat toate resursele do 
care dispun. Concomitent cu înde
plinirea ..Iu zl“ a planului aferent 
trimestrului II. trebuie să se acorde 
cea mol mare însemnătate recupe
rării- tuturor ră
nii norilor In ur
mă, ceea ce pre- , 
supune accelera
rea ritmului de 
execuție pe șan
tiere și scurtarea 
duratei lucrări
lor, asigurarea u- 
tllajelor tehnolo
gice in conformi
tate cu termene
le de montaj, a- 
pllcarea Cu ope
rativitate o eelor , 
mal eficace mă
suri menite să 
garanteze darea 
in funcțiune la 
dalele prevăzu
te sau chior mal 
devreme, atit a 
capacităților cu
prinse In planul 
pe anul curent, 
cit șl a celor res- ; 
tanle. sau aflate acum sub spec
trul InUrzicritor față do graficele 
do construcții șl montaj.

Tocmai In această Idee ne propu
nem ca. lnceolnd cu articolul de 
fată, să Inițiem o acțiune prin caro 
— fără n negii la nici una din pro
blemele de mure Interes din activi
tatea generală de Investiții — să ur
mărim sistematic sl cn prioritate 
evoluția lucrărilor pe șantierele uno
ra dintre cele mal importante o- 
blccllve înscrise in pionul de inves
tiții ol acestui an. Iată ..fișa" stadiu
lui lor de execuție :

e COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂ
MINTE AZOTOASE DIN SLOBO
ZIA : Momentul examenului decisiv, 
punerea In funcțiune n marelui com
binat eveniment prevăzut să aibă 
loc Io trimestrul III al acestui an. se 
apropie cu fiecare zi. De ' modul 
cum vor H Îndeplinite sarcinile sta
bilite pentru luna mal depin
de încadrarea In termenele pro
gramului do incenere a probelor 
tehnologice. Pe lista măsurilor de 
maximă urgență. In' prim plan, se 
situează asigurarea ultimelor utllale 
tehnologice, do natură să creeze 
toate condițiile necesare funcționării 
normale a Instalațiilor combinatului. 
Ca atare, uzina „Grivița roșie" 
din 'Capitală are - datoria să li
chideze. așa cum de altfel «-a , 

a angajat, , in timp s
'“Sâ^rslțl chemați |

ca. împreună cu beneficiarul, să

primele instalații ți fie oornite. Este 
vorba, in special de Instalațiile nti- 
xlllare alo fabricii de amoniac sl de 
sistemele de alimentare cu apă si 

• energie electrica.
• UZINA DE RULMENȚI DIN 

(ALEXANDRIA : Analiza activității 
din primul trimestru, clnd s-n rea
lizat numai 10 la sulă din planul 
anual de Investim, stlmeste Ingrilo- 
rare. cu atit mal maro cu rit nu este 
vorba de niște deficiente trecătoare 
in evoluția lucrărilor. încetineala cu

In urmă 7 La ora actuală. persoe-clL 
vele nu slnt deloc roze. Uzina din 
Tirgu-Mureș nu numai că acționea
ză Intr-un pronunțat dezacord cu 
clauzele contractuale acceptate, dar 
nu schițează nici un nost pentru a 
asigura funcționarea Ireproșabilă a 
utilajelor livrate. Specialiștii furnizo
rului. chemați pentru această ope
rație. rămin o regretabilă sl Inexpli
cabilă absență. Si proiectantul lucră
rii manifestă aceeași inoperantă le- | 
Bătură cu șantleruL- Multe. orea 
multe zile trec Intro data solicitări
lor constructorului sl Iniervenlin 
proiectantului, timp In care lucrările 
bat pasul &e loc.

După cum ș-ajdesorins din Investi
gațiile efectuate pe aceste șantiere 
do Investiții, zilele nu devenit extrem 
de prețioase. Jar irosirea lor poate cin- 

tărl greu In ba
lanța rnMante'or 
acumulate. Nu 
trebuie Invocate 
prea multe argu
mente pentru a 
sublinia ideea că 
acum este mo
mentul acțiunilor 
hotă rite, precisa 
șl cu eficacitate 
imediată. Sarci
nile șl răspunde
rile sini stabilite, 
după cum s-a vă
zui, pentru fle
care șantier in 
parte. Deopotri
vă angajați in în
deplinirea obliga
țiilor ce le re
vin. printr-o con
lucrare perma
nentă. ollnfi do 
răspundere, bene

ficiarii. constructorii șl montorit. 
.furnizorii de utilaje și proiectant!! ia 
caro ne-am referit trebuie eă gă- 
eească nelntlrztat cele mal cfidenle 
mijloace de finalizare a măsurilor 
stabilite.

Insistăm asupra acestei necesități 
deoarece, urmărind bc o perioadă 
mal îndelungată evoluția acestor o- 
blecUve de Investim, ziarul nostru 
nu se va Umila numai la ceea ce se 
petrece pe șantiere, ci va acorda o 
egală atenție modului In rare fleca
re din factorii răspunzători Isl înde
plinește sarcinile.. în acest context, un 
rol ■ deosebit revine organizațiilor 
de partid respective, organelor loca
le de partid. Chemate sfl acționeze 
nemlllocit. cu perseverentă, pentru 
aplicarea măsurilor privind îmbună
tățirea activității de Investiții, ele 
trebuie să urmărească sistematic 
evoluția lucrărilor, să soriiine cu 
promptitudine conducerile intrenrln- 
derllor beneticlnre si ale șantierelor 
In momentele dificile, să intervină 
dinamic șl viguros pentru adoptarea 
Si finalizarea deciziilor. Vom re
veni In cel mal scurt timp pentru a 
analiza stadiul de materializare a 
acestor masuri, urmărind eă menți
nem un ..dialog” permanent și cflca- 
ec Intre toți factorii răspunzători de 
finalizarea la timp a Investițiilor de 
po șantierele acestor mari obiective 
productivei

Incj. Cristian ANTONESCU
..... . „ .... 

‘ George POPESCU ;

cest teren. Vom da doar clteva exem- 
■pla. Do pildă; deși s-au dat Indica
ții de către conducerea superioară 
de partid- pentru crearea unor ma
gazine la parterul blocurilor, minis
terul n-a'Inițiat nici o acțiune care 

— să ducă la schimbarea vechilor re- 
magazln In care șl-ar da Intllnlro glcmentărl. să obltjțe organele comcr-

ioțl locuitorii. Ce urmări ar aven o clnle locale la realizarea acestor con-
esentenen itoîuțl'? ■ strucții In'număr corespunzător., Re-

Întreaga tară anul trecut, abia circa 25 
x Io‘sută este realizată1 la parterul 

blocurilor. Abia anul acesta repre
zentanții ministerului au coral Di
recției comerciale a Copltalel să re
alizeze In- număr cit mal mare ma
gaziile La parterul blocurilor. Numai 
că intervenția e tardivă : numărul 
proiectelor de acest tip este extrem 
de redus. Iar elaborarea altora du
rează luni de zile.

Pe parcursul acestei Investigații 
®;au conturat sl oițe observații, au 
apărat și alto aspecte, toate conduc 
Insă la concluzia că — dotorllă con
cepției labile, nesigure. In ceea ce 
privește coordonarea ’sl îndrumarea 
investițiilor comerciale — sumo mari 
de bani din fondurile alocate slnt 
cheltuite cu prea multă ușu
rință. Moda glganttemulul cri
ticată In repetate rlnduri de condu
cerea de partid sl de stat e încă Dre- 
zehtă In concepția unora dintre coor
donatorii Investițiilor comerciale, de 
vreme ce se încearcă rezolvarea de
ficitului de unități comerciale din 
nolle cartiere nu pe seama înființării 
acestora In număr cit mal marc la 
parterul blocurilor, ci ooroape In 
mod exclusiv prin construcții mari. 

Iată dte.va din problemele care, 
după opinia noastră, ar trebui luatei 
în considerare de forurile In drept 
Pol fl. evident, și alte opinii, argu- . 
mente. Important este ca soluțiile 
ce ee adoptă In continuare să fio 
mal bine, mal judicios glndlte. <sfl 
ritepnndă color două comandamente : 
wll«facerea cerințelor cumpărători
lor șl asigurarea eficienței economi-,

lă. dar construirea unul singur ma
gazin mal mare in locui eîtorva zeci 
.de unități mal miel răspindite in tot 
.cartierul ml se parc neJuslIflcatA.
Imaglnall-vă că In Ploiești cu o 
populație mal mică decil a cartieru
lui nostru — ®-ar construi un singur 

și-ar da Intllnlro

* , Biruvfii in numur cosraimnzuior.- ne-
Dacă Ia baza botăriril de a construi zultatul . din suprafața construită In 

asemenea magazine nu stau comiuită- 
rlle cu. cetățenii, cu autoritățile loca
le, atunci care slnt criteriile de fun
damentare a investițiilor 7

Faptele Itl sugerează Ideea că fon
durile de InvesUtlJ In domeniul co
merțului nu Ișl găsesc — In țoale

asupra 
gigantomaniei

cazurile — o dirijare gospodărească, 
înclinațiile tltulorilor de Investiții 
spre o orientare unilaterală. înte
meiată nu pe consultarea cerințelor 
reale alo aprovizionării populației, cl 
pe diverse teorii fabricate in birouri, 
apar cu ostentație. în loc să îmbine 
efortul pentru dispersarea unități
lor comerciale cu obligația de a mo
derniza rețeaua, de a o fortifica cu . 
ci leva mari centre universale, con
ducătorii comerțului nostru au optat 
— se parc — In exclusivitate pentru 
acestea din urmă. Este opțiunea lor 
Întotdeauna justificată de eficacitatea 
economlco-tinanclarfl a acestor mari 
unități (a căror necesitate nimeni 
nu o contestă) 7 Credem că nu. Iată 
clicva argumente ta sprijinul acestei 
afirmații: ■

l^Șfb-luăm ta discuție. In primul 
rind. Investiția specifică (vnloa-' 
rea 00 unitatea de'șuprafată). In timp1 
ce pentru magazinul din Titan aceasta 
va fl de 3 222 lci/mp. pentru cel de 
In Gara de Nord do 3 944 lel/mp șl 
pentru cel din Dramul Taberei de 
2 519 lel/mp. pentru magazinele obiș
nuite investiția specifică este do cir
ca 2 0M) lei/mp. Este evident că efor
tul financiar este mult mal mare ta 
cazul magazinelor universale.

2. Magazinele ..mamut" au șl dez
avantajul concentrării Intreall popu
lații Intri-un singur punct — ceea ce 
duce la realizarea unei desfaceri gre
oaie. anevoioase. Mărfurile de fola- 
eință periodică sau îndelungată (con
fecții. încălțăminte, televizoare ele) 
ea pot vinde la fel de bine sl ta ma
gazinele mlcL specializate, aflate la 
parterul blocurilor. Se realizează ast
fel o dispersare a cumpărătorilor, o 
diminuare a aatomeratleL

3. Magazinul ..Favorit" din Drumul 
Taberei, apropiat prin profil do un 
„univensal". pe caro edilii II consi
deră un adevărat model pentru iw- 
Jitlca de investiții pa care-o practică, 
obla și-a realizat olanul anul trecut, 
iar beneficiul [ obllnut este doar de 
1.10 lei In 109 de lei desfacere.

4. Deci, ta condițiile lipsei de spa
țiu comercial, alo numărului redus de 
magazine, nu este oare mal judicios ca 
sumele de 73.3. 2S.7 sl 79.9 milioane 
lei să fie cheltuite pentru realizarea 
unei rețele de 100—2®) de unltăli. 
care să Implnzească nolle zone de 
locuințe, ®ă creeze artere comerciale 
care să dea puls comercial noilor car
tiere. declt să se construiască dte un 
magazin mamut ? Un calcul sumar a- 
ratfi că din calo 73 milioane prevăzu
te a se cheltui in cartierul Titan, de 
pildă, s-ar putea realiza circa 23 de 
cpftîplexe comerciale a cite 5—9 ma
gazine flecare ta parterul blocurilor.

Socotim că cel outln aceste conside
rente ar fl trebuit să constituie o- 
blectul unei analize atente, atit din 
partea Direcției comerciale a Capita
lei. cit și din partea ministerului de 
rc.'țort. Extslă un mare rUc de care 
conducătorii acestui sector ®e oare că 
n-au tlnut seama : crearea unor ma
gazine supradimensionate care să 
nu-sl poată acoperi nici măcar chel
tuielile In condițiile menținerii lip
sei de spatii comerciale si n aglo
merației din magazlno.

O ultimă întrebare : cine hotărăște 
realizarea Investițiilor ? Pentru une
le. oină la o anumită valoare, chiar 
direcțiile comerciale ludctene. pen
tru celelalte Ministerul Comerlulm 
Interior. După părerea noastră, nsa 
cum arată concret faptele. In legă
tură eu investițiile. Intre cele două 
organe nu se ajunge la o soluție op
timă prin confruntarea unor păreri 
Judicios fundamentate. Alei aste 
cheta întregii probleme. Nu Inten
ționăm să redăm pe larg modul In 
care ee desfășoară conlucrarea pe fl

li

LA TIMP, 
BINE și INTEGRAL 
ÎN PRIMUL SEMESTRU: CEL PUȚIN 47 LA SUTĂ 

DIN PLANUL ANUAL DE INVESTIȚII

oare Institutul de proiectări pentru 
construcții do mașini din București 
predă unele proiecte obsolut nece
sare „atacării" lucrărilor pe un front 
Înrg si lipsa de. înțelegere cu caro 
U.C.M.A.-Bocsn tratează chestiunea 
livrării ritmice, la timp, n construc
țiilor metalice se coatrapuh Intenții
lor constructorului de a Intensifica 
ritmul de execuție a lucrărilor. A- 
proape flecare lucrare Importantă 
este afectată sl omenlntată sl In vii
tor de această situație. Sltuntte care 
nu mal poate fi tolerată, dacă avem 
In vedere exigentele pretinse de 
construcția unul obiectiv de o ose- 
menea finețe sl complexitate. înce
perea montajului, de către furnizo
rul străin. In luna februarie 1973 nu 
se poale asigura declt după crearea 
unor condiții roecLale de microcli
mat Interior. faDt care Impune cb. 
ta prealabil, halele de producție să 
fie terminate si Închise definitiv. Tn 
aceste condiții, uzinei din Bocșa sl 
proiectantului amintit le revine o 
responsabilitate majoră. Cum va El 
aceasta respectată In practică ?

o UZINA DE OTELURI ALIATE 
DIN TIRGO.VIȘTE s Situată ne una 
din cele mal tinere si puternice 
platforme Industriale în construcție, 
viitoarea uzină trece sl en prin mo
mente de dificultate. Rezultatele în
registrate plnă acum În acest n/i 
slnt ‘nesatisfăcătoare. activitatea 

‘constriictofaiUP* ridlclndu^so tarnrcdri 
Ia-nivelul -propriilor exigente.'Gfeu-

LUNG-MUSCEL ■ Neajunsurile per
petuate In activitatea constructori
lor. a Tnontorilor — I.M.I.A.-Bucu- 
reștl — a unor furnizori de utllale 
(mal ales, uzina ..Unto" din Salu- 
Mare) n-au putut fl înlăturate In to
talitate. astfel Incit termenul de In-' 

Arare In exploatare a Primei linii de 
fabricare a cimentului, programat In 
trimestrul trecut, nu a fost respec
tat. Recent toll factorii răspunză
tori. Împreună cu organele locale do 
partid, sl-au luat angalamenlul să 
refacă o bună parte din terenul pier
dut șl. in cel mal scurt Ump, să se 
dea prima „șarjă" de clincher. Con
lucrarea activă dintre constructor 
șl beneficiar pentru pornirea efec
tivă a utila lelor si Intrarea lor In 
probe cohsUtule cerința numărul unu 
pentru aceste zile, dor cu ..bătnle“ sl 
In oersocctiva imediată clnd. In tri
mestrele II sl III. alte două capaci
tăți slnt planificate să den orodurtle.

o ÎNTREPRINDEREA DE TEX
TILE „DUNĂREANĂ" DIN GTUR- 
GTU : Problema capitală. In suspen
sie. care condiționează termenul do 
dare In exploatare a obiectivului, 
fixist pentru ultimul trimestru ăl 
anului, o reprezintă procurarea tutu
ror utilajelor tehnologice. Va aven 
furnizorul celor mol necesare dintre 
utilaje — întreprinderea de utilele 
pentru Industria ușoară din TI rău 
Mures — capacitatea «fl-sl onoreze 

' cu ‘rapl’ditflte 'bblfffatille. cflrowăf'fl 
trebuit să Ie dea. cura cu multe luni

BRA1LA. (Corespondentul „Scintcll". N. Gr. Mil- 
rășanu). — Dacă anul trecut, ta .Combinatul de ce
luloză ișl hlrtie Brăila se pornea oarecum timid la 
asimilarea unor noi sortimente de hlrtie șl cnrlon- 
ne, anul acesta acțiunea a căpătat o amploare deo- 
EObltă.

Rezultatele obținute In ultimul timp ne-au în
curajat că Intensificăm eforturile pentru intro
ducerea In fabricație a unor noț produse — na 
spune tovarășul Constantin Gbenolu, inginer șef 
al combinatului De curînd, de pildă, om asimilat 
un nou sortiment de carton pentru Întreprinderea 
„Dero" din [Ploiești, spre a'fț folosii la confecțio
narea cutiilor de dotergențL

In prezent, se află In probe de experimentare 
sau de laborator noi sortimente de cartoane șl 
hlrtie. Esto vorba de cartonul Duplex, folosit la 
confecționarea cutiilor <ie chibrituri la fabrica din 
Brăila. De asemenea, un tip nou de carton Triplex 
va fi utilizat pentru fabricarea betelor de chibrit la 
C.I.L. Pipera. Noutatea acestor produsa constă nu 
numai In caracteristicile fizlco-mecanlce supe
rioare, ci șl In aplicarea unul tratament special 
caro face-ca Imediat după folosire flacăra să ea 
stingă. în fotografie : una din secțiile combinatu
lui brăllean.

de Încălțăminte, de îmbunătăți
rea caracteristicilor calitative ui 
estetice ale acesteia. în prezent 
se află pe benzile de fabricație 
noi modele de încălțăminte pen
tru vară. Delegații întreprinderii 
clujene prezintă in aceste zile 
pentru contractări cu organiza
țiile comerciale o colecție do 
peste 40CI de modele do încălță
minte pentru bărbați, femei șl 
copii. în același Ump, colecti
vul de creatori al fabricii se 
preocupă de pe acum de reali
zarea unei hol colecții de mo
dele pentru 1073.

gatla tată, de generația noastră . , . .. ..
sl față do cele co ne vor urma do 
a coruserya ‘Păminlul tării, do a face **" ‘
tot ce este posibil pentru a-1 pune 
total in valoare. Cea mal maro gre
șeală ar ti să subapreciem sau ®ă 
amlnăm rezolvarea problemelor le
gate de șallnizarea pămlntulul. Por
nind de la : situația Î.A.S. Tr. Măgu
rele, undo, ’după clțlva ani de ta în
diguire și irigație, au apărut masiv 
săraturile, apreciem ca foarte urgen
tă șl necesară dezvoltarea șl apro
fundarea studiilor hldrogeologlce. co 
trebuie să premeargă orice amena
jare de irigat in sisteme mari șl în
deosebi In zonele unde incidența cu 
apa freatică este sau poate deveni 

'critică. Pentru aceste ritualii ee Im
pune maximum de prudență, se cer 
coeficienți de siguranță de 209 la 
sută, excluzindu-se de la bun în
ceput orice (variantă Incertă. Slnt ne
cesare prognoze ale evoluției plnzel 
freatice, all! sub raportul nivelurilor, 
cit șl al gradului de mineralizare, 
deoarece acțiunea Irigației In Ump 
este deosebit de complexă și efec
tele el asupra solului trebuie să fio 
previzibile. I

î.. ----------
acest moment In perimetrul I.A.S. 
Tr. Măgurele șl Piatra, se Impun 

. măsuri urgente. După opinia noas
tră. socotim că începutul trebuie fă
cut orln aplicarea de ’amendamenlo 
calcaroaso os toată suprafața. • 

în anii trecuțl a . ”
coastă ocțlurie. dar nedlsnunlnd de 
mllloacele necesare pentru a putea 
manipula și; aplica. In bune condiții, 
întreaga cantitate de amendamente, 
lucrarea a avut un caracter sporadic, 
iar cocurile s-au ridicat mult. Pe de 
altă parte, este Indispensabilă crea
rea unui laborator local care să sta
bilească norma de amendamente pen
tru flecare solă.

Lulnd In considerare opiniile spe-

grăbim surfi'.urarea. 0 mal bine sS 
n-o aplicăm.

Pentru o parte din suprafețele sa- 
linlzate din lunea exista prevederea 
de a ic amenaja orezarii, la sflrșltul 
acestui cincinal. Apreciem că proble-poslbllltatea înlăturării săraturilor. __ _____

50 pun, evident, multa probleme In, ma trebuie studiată cir foarte maro
legătură cu .realizarea unuLristem do ■ ’ ’ ‘ ......... .
drenaj pe o suprafață atit de maro. 
Dar din moment ce plnă acum s-au 
făcut importante cheltuieli cu îndi
guirea. desecarea si mal ales cu n- 
menajarea pentru Irigat, rinlem obli
gați fiâ realizăm sl drenaluL

In legătură cu.aceasta, o primă 
treaptă ce nr corespunde posibilită
ților imediate este amenajarea unei 
suprafețe de 10—20 ha In mod com
plex. lnceolnd cu drenaluL unde să 
se poată aplica toate măsurile agro- 
ameliorative ; irigațiile do spătare, 
controlul apei freatice prin drenaj. 
Încercarea tuturor variantelor do a- 
mendaro. Tot aci nr H locul să b« 
studieze șl structura optimă a cul
turilor, agrotehnica specifică, regimul 
de lriRaUl șl alU factori de natură 
sa ofere soluții verificate asupra 
modulul cum trebuie înlăturate să
raturile. Elaborarea unei structuri 
adecvate a culturilor ar constitui o 
calo deosebit de Importantă pentru 

revlziblle. 1 diminuarea pierderilor. Experiența
în ce privește situația existentă ta noastră arată că nu stat Indicate cul

turile de porumb șl floarea-soarelul, 
ce s-au dovedit sensibile la efectele 
sallnlzărll și alcallnizăril excealve. 
Din datele pe mai mulți ani rezultă 
că se pol obține producții mulțumi
toare la sorg, ta cereale do toamnă
51 la răpită. ,

Ar mal fi de menționat că pe te
renurile unde proceselB-de sallnizare 
slnt foarte înaintate ar trebui să 
adoptăm o poziție realistă față de 
Irigații. In sensul că pe proprie răs
pundere să oorlm udarea dacă orln 
aceasta grăbim salinlzarea. Orlcit 
de ciudat ar părea punctul acesta de 
vedere, socotesc oportună hotărirea 
de a face totul pentru a nu degra
da păminlul, Iar dacă prin Irigare

răspundere, mal alea- din punct do 
vedere al perspectivei mal îndepăr
tate. Este incontestabil că orezul su
portă mal bine declt alto plante o 
reacție alcalină șl valorifică conve
nabil pentru un Ump solurile sallni- 
zate slab. Este Insă la fel de adevă
rat c.fl acolo unde amenajările de 
orezărll s-au făcut pe terenuri cu 
apă freatică mineralizată șl la su
prafață. după un număr mic de ani 
pâmfntul s-a degradat, fiind practic 
scos din circuitul agricol. Nu ar 
trebui exclusă nici alternativa tre
cerii directe la nmenalări piscicole 
In zonele In care ani la rind s-a 
cultivat orez. Am obține astfel 
un produs alimentar de mare valoa
re. cu cheltuieli moderate.

Este Important de menționat că. 
Iuind toate măsurile împotriva de
gradării prin sfirăturaro. nu trebuie 
să așteptăm rezultate spectaculoase. 
Imediate. Degradarea prin sărălurare 
este un proces foarte complex. Iar 
lucrările de ameliorare dau rezultate 
după ani de muncă susținută. Spe
cialiștii care lucrează la amenajările 
pentru irigații au datoria să acțio
neze din timp pentru a preveni de
gradarea pămlntulul. Nu se poato 
uita nici un moment că este mult 
mol ușor șl mal Ieftin să prevenim 
sallnizarea secundară, declt să desfă
șurăm apoi toate măsurile amelio
rative.

Așa cum s-a subliniat șl In Pro
gramul national de extindere a Iri
gațiilor șl a lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare, acțiunile' menite să 
dură In conservarea. îmbunătățirea 
fondului funciar al tării noastre so 
cer abordate cu maximum de răs
pundere șl operativitate. pentru a 
găsi soluții sigure, rapide? eficienta.

Cu mal mult timp In 
urmă. In unitățile agri
cole s-a întreprins o 
măsură absolut nece- 

nerea unor re- 
organelo 
șl con- 
în scria 
care le 

consideră necesare in 
urma deplasărilor efec
tuate. Conducătorii u- 
nităților agricole au 
primit cu satisfacție a- 
coastfi ' măsură pentru 
motivul că, adesea, nu
meroasele Indicații 
verbale fie că erau 
uitatei. fie că nu mai 
erau recunoscuta do 
către cel care ic dădu
seră. Rostul registre
lor este șl acela de a 
contribui la lichidarea 
practicilor, destul de 
răsplndite. ca oricine 
merge în unitățile a- 
grleole să dea Indica
ții Registrele au 
fost înființate încă de 
in Începutul anului 
trecut. In baza ordinu
lui nr. 3 183 din 14 de
cembrie 1970 ol Minis
terului Agriculturii, 
Industriei Alimentaro 
șl Apelor, care cuprin
de șl o seamă de pre
cizări cu privire la in
dicațiile ce trebuie tre
cute In ele, cine 
e In măsură să păstre
ze aceste documente 
etc. A trecut o vreme 
apreciabilă de la aceas
tă dată. în acest timp, 
•prin cooperativele a- 
grlcole s-au perindat 
numeroși specialiști șl 
neipedallștl. oameni 
cu treburi șl fără, dar 
în registrele amintite 
nu se scrie mal nimic.

1 în unele locuri ou 
uitat de această înda
torire atit conducerile 

, unităților respective, 
dl șl cel venlți In 
muncă do îndrumare șl 
control. Iată concluzii
le sondajului efectuat 
Intr-o scrie do coo
perative agricole din 
județul Ilfov. La coo
perativa agricolă Bu- 
deștL fnglnorul-șef al 
unității Ișl amintea 
vag de un asemenea 
registru, dar presupu
nea că esto închis in 
sertar la președinte. 
Acesta fllrtd plecat 
din localitate, nimeni 
altcineva din coopera
tivă nu cunoștea ni-

1 mic precis despre 
1 registru. Cert este 

că inglnerui-șef nu a-
1 flasc de nici ©■ indlca-

țle înscrisă In regis
tru. tn alte cooperati
ve agricole, ca Stupine
le, Cblmogl, Căscioa
rele. președinții fiind 

' plecați la un instructaj, 
în acea zi, nu am pu
tut afla nimic despre 
existența acestor re
gistre. Cel Întrebați 
au răspuns că parcă 
Ișl amintesc de ele. dar 
că slnt ținute In ser
tar de către președinte 
șl, deci, nu au de unde 
ști ce cuprind. Or. in 
ordinul amintit, dat de 
ministru. ®e precizea
ză că registrul trebuie 
linul do președinți. Din discuțiile avute cu 
infflnerl-sefi șl conta- o «erle de cooperatori 
blll-șefl. Nu este nor- Si cadre cu munci de 
mal ca tocmai aceștia 
să nu știe de existen
ta acestor indicații.

Tn unele cazuri. In 
îoc de Indicații preți
oase,'slnt inserate tot 
felul de date nesemni
ficative. Contabllul-șef 
al cooperativei agrico
le Șoldanu no-a pre
zentat un caiet cu d le
va file, unde erau tre
cute cu lux de amă
nunte ora fioalrU la 
unitate a unul îndru
mător.. pentru cultura 
tutunului, ora plecării 
la timp, ora plecării 
din cooperativa agri
colă etc.

Există șl cazuri clnd 
®e cunosc indicațiile, 
există șl registrele 
respective ..la vedere", 
numai că au folks 
goale. După circa un 
an de existență, regis
trul de ta cooperativa 
agricolă din Hotarele 
este Încă Imaculat. In- 
Rlneral-șef, Olimpian 
Chlrlță. ne-a spus că 
se perindă mulți dele
gați prin cooperativa 
agricolă. Unii au do 
rezolvat treburi im
portante șl dau Indi
cații prețioase cu pri
vire la bunul mens al 
activității curente. In 
dezvoltarea șl orienta
rea sectoarelor de pro
ducție. dar se feresc 
să le scrie negru pe 
alb. „Sini tlnlir șl In 
meserie, șl In unitate 
— spunea inginera! 
Chlrițâ - Indicațiile 
ml-ar fi de mare fo
los. dar fiind verbale 
so mal uită". Afirma
țiile ihqlneralui-'șef din 
Hotarele merită ®S fie 
luate In considerație. 
Indicațiile verbale nu 
numai că se uită, dar

ridică șl o Ini 
firească : cum pot con
trola cel care dau in
dicații șl îndrumări 
dacă acestea se înfăp
tuiesc ori nu 7 Nu este 
greu de Imaginat ce 
eficiență au asemenea 
controale făcute pe 
baza indicațiilor verba
le. care adesea se pierd 
In van. La cooperati
vele agricole Herăștl, 
Frumușani șl PopejH- 
Leordenl sini înscrise 
dte două Indicații In 
decurs de peste un 
an, cit a trecut de la 
Înființarea registrelor.

răspundere a reieșit că 
prin cooperativele a- 
grlcolc aminlito se pe
rindă In medie cite 
2—3 controlori șl În
drumători pe zi. Iar 
uneori chiar mal mulți.

Lnglnerul-șef de la 
cooperativa agricolă 
Pope.ștl-Leordenl a 
precizat că în timp de 
un an sosesc. In me
die, peste 1 009 de de
legați, dar vin și plea
că fără a lisa ceva 
scris în urma lor. Pe 
bună dreptate ®e puae 
întrebarea : gă nu fia 
oare nevoie de preci
zări scrise sau este 
vorba mal degrabă de 
teama de răspundere; a 
celor care nu datoria 
s.ă Îndrume unitățile a-

de răspundere;» 
care au datoria

grlcolo 7
Pentru clarificarea șl 

remedierea situațiilor 
amintite considerăm 
că organele de resort 
din Ministerul Agri
culturii, Industriei Ali
mentare și Apelor tre
buie să facă preclzfiri 
și «ă stabilească mă
suri adecvate In vede
rea aplicării lor. A- 
ceaslă măsură se im
pune pregnant pentru 
a se ști cine șl ca 
„treburi" are prin uni
tățile agricole’, pentru 
a Întări spiritul de 
răspundere șl exigența 
cu care se efectuează 
activitatea de Indru- 

■ marc și control din 
partea organelor jude
țene, a tuturor celor 
care se ocupă de îm
bunătățirea șl sprijini
rea activității unități
lor agricole.

Florea 
CEAUȘESCU 
corespondentul 
„Sclnleii
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Pentru amatorii de

D0
In

Re al Consiliului 
>llcSi Socialiste Ro-

bucurat de succes, 
mit da public.

prima na
vă băgați 
ca pleava

în întîmpinarea Conferinței naționale

Szlnberger, 
fiind cfilduros prl-

La Opera moghtară de 
Cluj a avut Ioc, joi scara, 
cunoscutei opere românești 
firii Doflanel” de Norbert
Daniel Drfigan, lucrare inspirata din

stat din 
premiera 
„Tranda- 
Petrl ui

Pentru a veni In sprijinul celor ce 
nu avut de suferit de pe urma re
centului cutremur de pămtnt din 
Iran, Societatea de Cruce Roșie din 
Republica Socialista România a trl-

nils cu un avion special Societății 
„Leul șl Soarele Roju“ din această 
tară un ajutor constînd in medica
mente. pături. îmbrăcăminte șl 
corturi.

TENIS: Astăzi, pe terenul „Progresul"

lupta revoluționară a Partidului Co
munist ’Român-

Spectacolul, pus in scenă de regi
zorul Alexandru Szlnbergcr. s-a

Romănia-Elveția in „Cupa Davis"

exigență șl ta o scra- 
a lipsurilor. Exlgen- 

ață de cititor, gri'

l, pe terenul central din 
sportiv Progresul din Copt 
cepe nr 
tur ,al

din 
__________ | 

<a Asta-seară «l ansă m in familie : 
SAI«A PALATULUI (seria de bif 
lele 1041) —, 19, PATRIA — 10;

d©
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Trăim ijl nrandm Intr-un climat 
spiritual fertlL profund democratic. 
Intr-un cUmat do comprehensiune, 
de grijă și de stimă pentru actul da 
creație din orice domeniu do acti
vitate : lntr-un climat In rare ®e pot 
afirma șl împlini toate energlllo 
creatoare. In toato limbile rare «o 
vorbesc pe pămlntul României. Este 
climatul binefăcător adus dc con
gresele al IX-lea șl al X-lea. do mă
surile ideologice inițiate do secre
tarul general al partidului, tovară
șul Nlcolao Ceaușescu; de numeroa- 
ricle sale tntllnlri cu oameni 
cultură și artă.

E un climat în care ®e respectă, 
criterii științifice, spertficul artei, 
care arta. lnsplrindu-se din imensa 
bogăție n realîtăUlor soclollslc. din 
trecutul de luptă a poporalul român 
șl al eroicei sale clase muncitoare, 
din prezentul lor glorios, dlsoune de 
o eferă Inepuizabilă de Insolratio 
și-și poate aduce contribuita. In for- 
mele cele mal diverse, ta educarea 
comunistă a constructorilor sodnlta- 
mului, ta Îmbogățirea spirituals și In- 
nobllaroa morală a ființei umane.

nu 
efi-

mulul, ta Îmbogățirea splr____ _
nobltaroa morală n ființei uni; 
N!cl o dogmă, nld o prejudecată 
stlnjenește actul de creație 
rula II elnt dedicate toate talen
tele, din toate generațiile de scrii
tori români, maghiari, germani,
slrbi șl do alte nalionalitațl. care, ur- 
mlnd politica marxLrt-Ienlntelă a
partidului nostru, contribuie, fiecare 
cu specificul său, Intr-o mare diver
sitate de stiluri, la înflorirea și dez
voltarea culturii socialiste din Româ
nia

E un climat constructiv de recu- 
noaștero. sprl Unire șl fexnectare a 
valorilor, un climat de echitate 81 
dreptate, de rare beneficiază toate 
categoriile de oameni al muncii, ne- 
lipalnd. evident nld creatorii de bu
nuri spirituale. Intr-un asemenea 
climat creația llterar-artlstlcă a cu
noscut succese remarcabile, apreciate 
atit in țară, dt și peste hotare pentru 
noutatea si umanismul mesajului, 
pentru specificul lor național șl pen
tru Înalta lor valoare artistică.

Asemenea cărți de proză, poezie, 
teatru, critică si istorie literară șl-au 
dștlgat un targ public cititor, care 
le stimează și le prețuiește pentru 
că găsește In ele propriul eău uni
vers de glnduri șl almtlri. nroprta ®a 
viață. Pentru asemenea cărți stalul 
nostru a creat condiții de stimulare, 
editare șl difuzare din ce In ce mai 
bune. Dar, pentru ca ele «ă se poată 
impune și eă nu fie anihilato de căr
țile slabe, confuze, fără mesaj șl 
scrise fără talent, este necesar ®ă fo
losim eum se cuvine climatul atit de 
favorabil de care dispunem astăzi. 
Trebuie să înțelegem că a selecta, a 
rexplnge ceea ce nu e bun. Înseamnă 
a promova, a afirma ceea ce osie cu 
adevărat valoros. Din păc 
telecțfa riguroasă, sprijini 
gumente sl critcrir estellr 
deraiă ca o cefeltiite' critici 
să de gust ®I rafinament, ca o ostili
tate față do artă. Dar poate oare un 
bun gospodar care smulge buruienile 
dintre flori gnu legume să fio consi
derat că vrea răul acestora din 
urmă 1 Desigur, nu. Ș! totuși, elnt 
unit care dlntr-un condamnabil spi
rit de grup ai dlntr-o ieftină goană 
după popularitate, nu înțeleg lucrai 
acesta șl 60 vor mecenat U oricărei 
Bcrleri nelnsplratc. Tn astfel de ca
zuri cel ce nu promovează mediocri
tatea, nonvaloarea sau mesajul no
civ e uneori acuzat că persecută. 
Tntraclt o asemenea problemă pre
zintă un deosebit Interes din punct 
do vedere etic, teoretic și prac
tic șl Intrudt Tezele publicate do 
Uniunea scriitorilor In vederea 
conferinței pe țară ridică șl aseme
nea aspecte, fle-ne îngăduit eă ne re
ferim puțin ta ele. cu stima sl res- 
nc-dul nemărginit pe rare-1 purtăm 
creației șl' scriitorilor adevăratl. pen
tru că nu oricine a ecrte o carie o 
neapărat ri scriitor valoros. E un 
prim adevăr care merită a fl înțe
les pentru a discuta cu o anume efi
ciență, Al doilea adevăr care ®e cere 
acceptat din capul locului este acela 
că există redactori șl editori pentru 
că in prealabil există scriitori și 
cărți șl nu invers.

$1 acum cita ceva mol direct des
pre raporturile dintre ele. Nu o dală 
unii autori se cred persecutat! de re
dactori și editori și nu o dată unii 
dintre aceștia se socotesc stlnîenltl 
in dedzllle lor do lipsa de receptivi
tate a primilor, ei unii șl alții se con- . 
s'.dcrfl, așadar, persecutați.

Dacă „manta porsecuțlel" este o 
boală psihica dureroasă. Indiferenta 
la persecuția reală rate, neîndoios, o 
maladie oribilă caro metamorfozează 
treptat omul In neom. De aceea ne 
simțim funciar datori să veștejim 
necruțător orice tentativă de perse
cuție. fie că e vorba de un set caro 
retează arbitrar prima unui subaltern 
mal Incomod sau II împiedică leglll- 
nia avansare, fie că o vorba de un 
dascăl anacronic care ciuntește cu 
seninătate din nota unul elev, tic 
că e vorba de o momi vitregă caro 
exploatează copil orfani cu scopul de 
a-și clșllga ea timp pentru distracții. 
Cit de puternic e înfierată persecu
ția In mesajul etic al basmelor noas
tre populare. In cile pagini tulbură
toare ale literaturii universale nu-l 
găsim chipul el hidos. Orice formă 
de persecuție este inumană sl con
damnabilă. dar ea este de zece ori 
mai condamnabilă cind se exercită 
in numele unei puteri cu care te-a 
Învestit colectivitatea sau In numele 
talentului. Talentul obligă șl nu cer
șește favoruri.

Revista „Orizont", serie nouă
TIMIȘOARA. — (Corespondentul 

.Scînlell”, Cezar Ioana). La Timi
șoara a apărut primul număr al 
noii serii a revistei „Orizont0 
— săptamtnal polIUc-sodal sl 11- 
terar-arUailc, editat do Comitetul 
județean Timiș penLru cultură șl 
educație socialista șl Asociația 
scriitorilor timișoreni. Editorialul 
relevă că revista fal propune să 
fie un propagator acdv al politi
cii Partidului Comunist Român 
pentru educarea generațiilor de 
n.stâzl ?1 de mllrte tn spiritul res
pectului față do tot ce a făurit șl 
fâurește poporul român, el prie
teniei șl frăției dintre oamenii 
muncii români șl din rindurile na
ționalităților conlocuitoare. &ă pro
moveze înaltele Idealuri filozofice, 
etice, morale șl umane care stau 
la baza concepției partidului :r 
tru despre viată șl societate, să 
popularizeze creațiile valoroase ale 
celor ce se îndeletnicesc cu scrisul

n-os-
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Primire la Consiliul Economic
Tn cursul zilei do 4 -'mal,' tovarășul Științe Soclnle șl Politice a Republicii 

Manca Mânescu, președintele Consl- Socialiste Românie.
llulul Economic, a primit po prof. La primire a participat tovarășul 
Reuben Hill, președintele- Asociației Miron Constantlnescu, președintele 
Internaționale do Sociologie, care se Academici do Științe Sociale șl I’o- 
află In țara noastră Intr-o vizită de UUco.
Informare șl documentare științifică. Cu acest prilej a avut loc o convor
bi Invitația Prezidiului Academiei do blre cordială.

OPERELOR AUTENTICE Decorare® unor specialiști
sovietici

$1 nici știința eticii, literatura șl. 
In general, toate artele slnt chemate 
®ă-șl aducă o contribuție mal sub
stanțială. Trebuie Înțeles că nu orice 
exigență, fie ea cit de aspră, înseam
nă o persecuție. Una e să nedep- 
seștl pe nedrept șl alta e să lei mă
suri drastice pentru o culpă. Una o 
abuzul de putere șl cu totul nitre va 
e îndeplinirea datoriei, exercitarea 
atribuțiilor cu care al fost Împuter
nicit. E o virtute «fi administrezi și 
că conduci cu exigență întreprinderea 
ori Instituția de care' răspunzi. in nu- ■ 
mele colectivității. și e un viciu ®i 
o transformi intr-o feudă, in care 
guvernează subiectivitatea ta. arbl- 
trarlul exclusivist șl bunul Plac. E 
frumos să te identifici cu locul tău 
de muncă, dar e respingător să-1 
consideri o moșie moștenită, un bun 
personal de care dispui cum vroi. E 
un păcat strigător la cer atunci cind 
redactor fiind, de pildă, șicanezi un 
scriitor talentat sl-l Inllrzli apariția 
operei sau li ceri eă-tl fie obligat, 
cind de fapt tu Ii ești Iul obligat 
fiindcă a creat ceva pentru cultura 

a scriitorilor

neamului acesta șl Implicit pentru 
tine. îmi răsună și acum sinistru In 
urechi vorbele cuiva care m-a În
trebat lnlr-o seară condescendent : 
„Vrej să publici In revista Mea ? 
Atunci te rog sX..“ N-are rost să ma:l 
notez |n continuare eondlțfa pusă din 
postura „proprietarului0, evident lig- 
nltoare. Asemenea concepții de tej
ghea, de anacronică preeupeală nu 
pot crea un climat creator, democra
tic. Nici un lucrător la o revistă, 
editură, teatru sau altă Instituție 
de urlă nu se respectă și nu respectă 
arta și pe creatorul el printr-o ase
menea atitudine incompatibilă cu 
morala comunistă.

In cchlmb nu putem uita că slnt 
unii grafomanl. agresivi, 
glorie deșartă caro ceriu tn continuu, 
oricum si pe orice — pe batistă și pa 
.cer, dacă e poslbU. po zăpadă si pa 
nisip, pa fruntea lor cuvlnlul genin, 
cind e vorba despre el. lăslndu-le al
tora doar sansa.de a ®o numi impos
tori. Scriu lung sl lăbărțat șl vor eă 
publice pretutindeni. Șl uneori mal 
slnt «ăzdulțl pa hectare de.hlrlle. fie ". 
din nepricepere, fie dlh^conformism, j 
Iar dacă se giteăște .litri spirit’ nuil 'exl- 
gen*, care să apfecîbie1 obiectiv »scri- 
eul lor. atunci amenință, se pllng do 
pereecuție literară : „Cum e posibil, 
eu, care ara o asemenea aeultate a 
spiritului incit descopăr și pele-n 
soare șl umbrele din ființa umană 
cea mal luminoasă, eu care ,pm ridl- 
eat Insignifiantul, banalul la rang de 
principiu și panel arblmedlc. eu care 
am leșinat cind a răsărit luna la Si
naia. (deși știam că nu mă vede ni
meni), eu eel ce am rost la fața lo
cului (înaintea pompierilor) cind a 
izbucnit marele incendiu (dud allll 
Lșl beau liniștiți cafeaua), cn care am 
străbătut văzduhul peste mări și iări 
(cind alții siăleau liniștiți In casele 
lor), cu care am asistat cind s-au bă
tui cocoșii la un maro centru avicol 
din Australia, eu eel ce a plîns cind 
soarele a topit un om de zăpadă, 
undeva la marginea lumii, eu rare 
am trăit tonte acestea șl le-am scris 
negru pe alb, n-am dreptei să pu
blic ? Ba, maj mull, sînt persecutat. 
El, lovărișeilor, asta n-o mai înghit. 
O să vă trîntesc un memoriu de o să 
mă publicați Intr-o ediție dc lux șl o 
să mi se Iăfălc numele pe 
glnă a gazetelor. Dacă nu 
mlnțlie-n rap, vă spulbeT 
șl ca fumul”.

Pe un asemenea Ins nu-l 
ză ce a produs, care este' valoarea 
muncii Bale. El știe că a serta și ca 
atare trebuie sa publice ca să afle tot 
omul cu cine e contemporan, cu cine 
împarte lumina soarelui. El se crede 
persecutat fiindcă nu poate pricepe 
că nu e totul să vrei să fll outer, mal 
trebuie să nl șl talent. Dar po el asta 
nu-l Interesează ; el so pllnge de toți 
șl de toate, numai de talent nu ®e 
pllnge niciodată De oala să se pilnsă 
alții moi modești căci el o imun ta 
o asemenea slăbiciune. E3 vrea să 
învingă cu ode's preț, să sară deasu
pra. Dneă-i spui că n-are talent sau 
că o anume lucrare a Iul nu e bună, 
el se simte persecutat șl protestează, 
se agită, amenință, plnă găsește pe 
unu! mai cumsecade, mal receptiv, 
care-1 pune Ja dispoziție vagoane de 
hlrtle și trebuie spus că mal există 
asemenea redactori și editori „gene
roși0 care, prin lipsa de exigență, prin 
incompetență, uneori prin tributul 
dat spiritului de grup, nu selectează 
operele cu obiectivitate și rigoare 
critică, contribuind la răsturnarea 
scării reale de valori, ta nivelarea 
jtelsajulul literar. Un redactor șl un 
editor serios trebuie să respecte ta
lentul autentic și munca asiduă care 
este singura sursa o progresului șl 
prosperității poporalul nostru, a na
țiunii noastre socialiste, mijlocul prin
cipal de afirmare a talentului șl for
ței creatoare alo tuturor cetățenilor, 
de manifestare a personahlățll și 
autoperfecțkmare morală a fledirala.

In aceasta parte a țârii — români, 
germani, maghiari, slrbl șl de alte 
națlonnlltațl.

Cu prilejul apariției primului n 
mâr al revistei „Orizont," sînt p 
burate saluturile adresate reda 
țlel de Mlhal Telescu, orlm-secre- 
tar al Comlteralul județean Timiș 
al P.C.R.. președintele consiliului 
p-opular Județean, și acad. Zaharin 
Stancu. președintele Uniunii scrii
torilor.

Din sumarul revistei notam opi
niile prozatorilor și poeților Fra- 
nyo Zoltan. ion Artcșeanu, Hans 
Keltrcr. Anghel Dumbrâveanu, 
Vladimir Clocov tn Intlmplnnren 
conferinței naționale a Bcriltorilor. 
Interviurile despre filmul politic șl 
opere contemporane, dezbaterea 
„Cercetare — producție, tnvftțâ- 
mtnt“. rubrica de reportate, gru
paje de poezii originale șl din li
rica unlventală șl altele.

Altfel, teama do a nu persecuta 
face să apară tacă po piață macula
tura caro a irosit degeaba eforturile 
redactorilor, ale tlpografHor șl le vă 
irosi șl pe ale cititorilor ImpradențJ. 
Aceasta pentru că ta cartea publicată 
pe criterii extraestetlce nu e nici un 
om adevărat, nici o Idee nouă șl via
bilă, nici un sentiment autentic, nici 
un simbol tulburător și nici un mesaj 
umanist Niște banale Insinuări așe
zate pe cuvinte cn praful po haine, 
o „gargară de metafore" șl altceva 
nimic, dacă nu ne-ar eUnjenl ta fie
care fittaliă Impostura. Al senzația că 
In fiecare clipă edificiul atit de șu
bred al cărții so prăbușește sub po
vara unul titlu pompos și Ilogic. Cer
vantes zicea undeva In Don Quijote, 
că „sini unii care fac și compun cărți 
de parcă ar face gogoși". Marele scrii
tor blama astfel tocmai ușurința ires
ponsabilă cu care scriu șl, mai alea, 
publică unii condeieri.

Desigur, o cultură națională nu se 
compune numai din vlrfurt. Tn chip 
firesc ea cunoaște toate formele do 
relief, ceea ce-l dă diversitatea și va- 

rletatea. într-o asemenea perspectivă 
fiecare scriitor, mal mare sau mal 
mie, are rolul și locul său In evoluția 
unei Uteraluri Dar pentru ca să eo 
respecte adevărul șl să se păstreze un 
climat spiritual propice creației e ab
solut necesară o maximă obiectivita
te In alcătuirea Ierarhiei de valori, 
in promovarea debuturilor care nu o 
dală se arată a fl nejustlflcatc. In 
duda sprijinului neprincipial sire se 
acordă unora și chiar a premiilor ele 
nu rezistă nici un deceniu judecății 
drepte a timpului. Trebuie să avem 
șl curajul — ceea ce lipsește adesea 
criticilor — Bă c,punem răspicat că 
cineva asta nechemat pentru litera
tură. Spiritul do grup. Interese extra- 
estetlce, o falsă generozitate, fetișiza
rea interesată a Inefabilului talon tu
lul, vicii care mal afectează pe Ici, po 
colo dlmatul nostru artistic, au făcut 
ca da ani de zile Bă nu 1 se demon
streze nici unui autor că nu are ta
lent. Ambiția oridt de mare ar fi ca 
nu poate Înlocui talentul „ScrLsnl — 
spunea Holiade Rădulescu încă In 
lffiffl — este șl ci un talent cultivat cu 
educația, ca șl toate celelalte talente 
și dacă,'natura nu; m-a făcut.muzlr.g 
cant, dănțuitor, zugraf ju e.X nu mai ;, 
este alt mijloc de a trill și a fl om 
onest? Asemenea și dacă nu m-a 
făcut poet sau autor, să mă string 
de gît ? Să mă arunc, In glriă î 
Să mă leg de oameni, pentru ce să-ml 
zică că nu scriu bine, adică că nu 
slnt poet sau autor ? Nu se va afin șl 
pentru mine o altă meserie ca să-ml 
duc viața șl să nod doblndl socotința 
și stima oamenilor ?”

Lipsa exigenței șl a spiritului critic 
obiectiv n-are nimic comun cu grija 
autentică, principială a partidului și 
statului nostru pentru dezvoltarea șl 
afirmarea talentelor. Firește, chiar 
cel mol firav talent co cere sprijinit 
ca să se afirme, dar nu trebuie încu
rajata ambiția deșartă șl Impostura, 
care trăiesc numai din mimetism și 
Împrumuturi spirituale.

A respingă asemenea lucrări „fă
cuta0, fastidioase nu Înseamnă a per
secuta, ci a manifesta un spirit critic 
lucid șl exigent înseamnă a mani
festa respect pentru cititori șl grijă 
pentru destinele culturii naționale. 
Intre ambiția deșartă a unul individ
* ■ •'\r--'• I. ’.-J' ■- ‘>s n‘-’ ' ’
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Astăzi,
Parcul sportiv Progresul din Capi
tală, Începe meciul de ; tenis pentru 
primul tur ,al „Cupei Davls° (zona 
europeană) Intre selecționatele El
veției șl Romanici.

în urma tragerii ta sorți, In pri
mele două partide do simplu 
juca, do ta ora 14, Ion Tiriac

vor 
cu

I . :

fotbal Zeci de ocazii, dar nici un gol
-’r ,r‘ '

/ iii'l.'v h -
, ■■■ ■
Pe un teren foarte greu (alunecos, 

pe- alocuri desfundat) din cauza ploii 
căzute neîncetat, ieri a-au Întrecut, 
Intr-un mecl-restanță al etapei a 
XXIII-a, echipele Dlnnmo șt Furai. 
In tribunele stadionului bucureștenl- 
lor s-au aflat numeroși spectatori, 
dar toți aveau să regrete timpul 
pierdut no ploaie sl frig. Ceva moi 
sattsfăcuțl «e poate să fi fost fotba
liștii conslănțenl șl grupurile de su
porteri ce 1-uu însoțit în Capitală, 
pentru că partida s-a terminat la e- 
g'alltate (0—0), rezultat care, ori
cum, Înseamnă pentru Farul un 
succes.

Meciului de Ieri. In condițiile In 
caro s-a desfășurat, nu 1 se Dulea 
Dretlndc un nivel calitativ deosebit : 
controlul mlnall. alergarea sl chiar 
menținerea echilibrului pe un teren 
extrem do alunecos au constituit o 
problemă pentru toți jucătorii. Do
minarea teritorială, cum ora ușor do 
anticipat, a aparținut dlnamovlșU- 
lor. Tn repriza secundă mat alea, Jo
cul s-n purtat numai In jumătatea 
de teren a conștiințe ni lor. Cornerele 
ta poarta oaspeților au fost nenu
mărate, pericolele de gol (din astfel 
do momente sau din faze diferite) 
fiind, do asemenea — tară exage
rare I — do ordinul zecilor. Și totuși, 
dlnamoviștll nu au pulul marca nici 
un gol. Portarul Popa (Ieri, excelent), 
colegii lui din apărare șl ...barele (de 
3 ori I) au spulberat orice nădejde a 
echipei bucureștene.

Acest rezultat nu schimba cu ni
mic pozițiile respectivelor echipe In

• DINAMO—FARUL 0-0

sfc f.Li. *
grafoman, orlcît de zgomotos fi-nr 
manifesta ea, șl Intre seriozitatea unei 
culturi trebuie să preferăm Întotdea
una pe cea din urmă. Pentru asta e 
nevoie de curaj, de spirit de râfgxrn- 
dere șl de un simț cri tic talransigcnL 

Din păcate, unii critici literari, 
luptători vnjnlcl Împotriva inerției pe 
care el o confundă mecanic cu tradi
ția, so zbat din răsputeri (In numele 
inovației) pentru promovarea orică
ror Încercări neizbutite. Mal bine sfi 
greșești prin generozitate declt prin 
exigență — zic ei — uillnd că, In fond, 
rezultatele pentru cultură slnt 1a fd 
de nodve. Instalați parcă pe viață in 
scaunele redăcțioaale (deși sfidează 
din toată ființa lor posturile admlnls- , 
trailve), el Ignora cu seninătate o 
carto valoroasă, eu problematică ac
iuai fl și se dau peste cap după cu
riozități șl „experimente0 cu condiția 
ca autorul să fie aftltat grupului din 
care el fac parte. E, firește, salutară 
orice grupare lllerar-arltatlcă Înfiri
pată po simpatic și stimă sinceră, pe 
afinități de gust sau temperamentale, 
pe îndeletniciri comune etc.., etc. ; e 
salutară ci Ui vreme nu devine into
lerantă, acaparatoare șl exclusivistă, 
cită vreme nu se constituie In „bi
sericuțe0 care anihilează spiritul cri- 
tlc al membrilor lor șUrblndu-le o- 
blecilyltatea, ațlțlnd In polemici ne
principiale, răsturnlnd arbitrar scara 
v;l Sorilor și stinjenlnd dezvoltarea 
altor talente, cultlvlnd ncprinclplallta- 
ten șl lăslnd celor tineri Impresia că 
nu se pot afirma, că depind exclusiv 
de ele ș! că nu au nld o obligație 
față de slțl factori. In fond esențiali. 
Aceasta nu este o persecuție literară 1 
Nu e, oare, șl alei vorba dc un abuz 
de putere și do Încredere care afec
tează climatul criUc generai, dlmat 
de obiectivitate, de comprehensiune 
lucidă, de grijă pentru Înflorirea con
tinuă a literaturii actuale 1 tată de 
ce consider că merită apreciate, pe 
lingă numeroasele Idei de natură teo
retică, menite «ă contribuie ta mal 
ferma orientare a literaturii noastre, 
șl acele pasaje din Tezele viitoarei 
conferințe d scriitorilor referitoare la 
climatul literar, ta necesitatea înlă
turării spiritului de grup, ta tendin
țele aservirii criticii unor Interese 
ex trail terare.

S-n făcut încă prea puțin pentru 
educarea morală, pentru întărirea eti
cii profesionale a criticilor literari. 
Unii, foarte puțini, In mină cu o bilă, 
deși toc po, uitonestețll, caută noduri
utui, lomeo pu;LLU, iu muia i.u u uaa. 
deși fac pe itltauasiețll. caută noduri 
In papură unor confrați a căror po
ziție teoretică fermă Ii irită ; el pro
liferează idei estetico anacronice, ur
mărind Intimidarea exprimării unor 
concepte avansate, științifice. Aceas
ta nu este șl ea o formă de Intoleran
ță literară ? Nimeni nu se teme de 
discuții deschise, argumentate, cum 
nimeni nu poate accepta pe cineva 
să-l Intre in casă, să-1 stingă .lampa

lO mal ingrata persecuție Jite.rară.rare 
viciază' climatul artistic nlri că poate 
cxtela. Mal merită ca a fl Ignorata ? 
E limjrjl să spunem nu I SA privim 
lucrurile In față, In esența lor șl să 
le dăm Înțelesurile pe care le au, 
pentru a dezvolta In continuare cli
matul Ideologic allt de tonic șl de' efi
cient pentru statutul șl opera creato
rilor, climat de Încredere, de fran
chețe și de exigență, de comprehen
siune șl onestitate, ritmatul general 
al culturii noastre soctaltata șl al în
tregii societăți românești. Există In 
literatura română actuală valori de 
prim rang, expresie a forței crea
toare șl a bogăției vieții noastre eo- 
cfallsie, care no obligă prin prestigiul 
lor ta maximă exigență șl ta 
tare nereținută
ța. respectul față de cititor, grija 
față de valorile pe care k» oferim, 
spiritul critic, lucid eint tot atltea 
semne distincte ale maturității unei 
culturi, ale responsabilității față de 
destinul eL

Mathias Werren șl Iile Năstnse cu 
Michel Burgener. Simbălfi, de in 
ora 14,30, ®o dispută proba de du
blu (cuplurile vor fl comunicate 
Înaintea partidei), tar duminică vor 
avea loc ultimele două partide do 
simplu : Nlistase—Werren șl Ți- 
rtac—Burgener.

n-

clasament (Dinamo — locul 11 cu 22 
do puncte ; Farul — locul 12 cu 21 
de puncte), insă le menține tntr-o 
zonă deloc onorantă, mai alea pen
tru dlnnmovlștl, actuali campioni. Tn 
această ordine de Idei este de adău
gat șl faptul că situația lor In clasa
ment nu pare a se schimba prea 
repede In bine ; In etapa I “ ' 
următoare, 
va juca cu

imediat 
Dinamospre exemplu, 

U.T.A. la Arad...

I. D.

*

tragere la sorii, nu fostIeri, Prin 
stabilite meciurile semifinale ale 
„Cupei României" : Rapid—Metalul 
București (la Bucuroșii). Dlnamo— 
Jiul Petroșani (la Craiova sau Si
biu). Partidele se vor disputa Ia 11 
iunie.

PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR MAGHIARI

Lotul selecționatei de fotbal a Un
gariei .șl-a reluat marți antrena
mentele In comun ta Esztergom. Din 
lot fac parte următorii jucători : 
GeezL Roihermel. Vepl. Parastas. 
Kovacss, Vldats. Balint. P. Juhasz, 
J. Juhasz. SzQcs. Fazekaș, ȘzOke. 
Branlkovita. Durui! II. Zambo și 
Bene. Partener de antrenament fl 
pregătire tactică a lotului continuă 

i să fie echipa Vasas Esztergom din 
categoria C. Pregătirile sa desfășoa-

La Combinatul siderurgic din Ga
li a avut loc toi solemnitatea în
tinării unor Înalte distincții ale Re

publicii Socialiste România conferite 
de Consiliul de Stat speriallștUor 
sovietici pentru contribu.Ua adusă la 
montajul, reglajul șl punerea In 
funcțiune a laminorului de benzi la 
cald, obiectiv dat In exploatare anul 
trecut, pe platforma siderurgică a 
SmlrdanuluL

Au fost decorați cu Ordinul Muncii 
clasa I : G. G. Fomln. Inginer șef de 
laminoare, șl F. V. Teber, Inginer șef 
montaj-utilaj . cu Ordinul Mundi 
clasa a Ii-a : Inginerii A. N. Barker, 
F. G. Clulakov’. V. D. Fenkovaki, 
V. G. Flșbein, V. D. Kocelkov. I. M. 
Ptstrak, A. O. Pomazanovski șl V. P. 
miankin.

înaltele distincții au fost luminate 
de tovarășul Voslle Vllcu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vlcepreședlni 
de Stat al Republic

La Invitația C.C. al P.C.R.. a sosit 
Tn Capitală. Intr-o vizită pentru 
schimb de experiență, o delegație do 
activiști al Partidului Comunist 
Bulgar, condusă de Vâsli V'acikdv. 
membru supleant al C.C. al P.C. Bul
gar. prim-secretar al Comitetului 
județean Șumen nl P.C.B.

. cartiere de locuințe „Steagul 
„Tractorul0, cartierul din zona 
diferite edifică soctal-culturnle, pre
cum șl Complexul turistic de ta Po
iana Brașov, delegațiile sindicale de 
B hotare, care, ta Invitația Consl-

Centrăl al U.G.S.R., au parti
cipat ta manifestările prilejuite de 
ziua de 1 Mal. au făcut joi o vizită 
In județul Argeș.

Concursul „Pronosport0 nr. 19. de 
duminică 7 mal, cuprinde meciuri 
deosebit de importanta din campio
natul diviziei B, precum și din cam
pionatul italian.

I. Sportul studențesc — Progresai 
Bneureșll. O partidă do mare inte
res, al cărei rezultat ar putea fl ho- 
tărltor pentru calificarea in A a 
uneia nau a alteia dintre cele două 
echipe, aflate actualmente In fruntea 
ctasamenlulul seriei I. Orice rezultat 
este posibil. Tn tur : 1—1. Pronostic : 
1, X, 2.

II. Progresul Brăila — Metalul 
București, Echipe de mijlocul clasa
mentului. dnr ovlnd ta activ frumoa
se rezultate cu formații de valoare 
euperioară. Prin prisma foarte! re
cente victorii realizate ta Galați (ded

Tn deplasare), brăllenll slnt și acum 
favorlțl. In tur : 0—1 Pronostic : I.

III. Politehnica Galați — F. C. 
Galați. Derbi local, de veche șl tnț- 
moasă tradiție. învinse duminica tre
cută, cele două echipe gălătene — cu 
un bun plasament In clasamentul se
riei (locul 4. respectiv 5) — vor căuta 
să se reabiliteze in primul rind in 
fața propriilor suporteri. In tur : 1—1. 
Pronostic : X, 2,

IV. C.FJL Timișoara — Politehnica 
Timișoara. Șl pe stadionul de pe ma
lurile Begăl va avea loc duminică un 
derbi local. în tur : 0—0. Pronostic : 
X.

V. Vulturii Textila Lugoj — C.S.M. 
Reșița. Formația reșlțoană. lideră 
autoritară de multă vreme a seriei a 
Il-a. are avantajul valorii șl al avan
sului de 0 puncte față dc principala 
sa urmăritoare (Mineral Bala Mare). 
„Vulturii0 lugojeni nu nevoie de o 
victorie, pentru că nu nu o situație 

r’i atit pentru meciul de stmbălă 
(cind echipa ungară va Intllni la Bu
dapesta selecționata Maltei In preli
minariile campionatului mondial), 
cil sl fn vederea meciului de ta 
București din 14 mal cu selecționata 
României

Simbătâ. echipa secundă a Unga
riei va Intllni In localitatea Gyula 
ae’.eellonaia universitară din România 
care ©e pregătește pentru campiona
tul european universitar de fotbal 

O

mânte, care, In numele ConsWulnl 
de Stat, nl tovarășului Nicolne 
Ceaușescu, l-a felicitat călduros pe 
specialiștii sovietici.

Tn numele color distinși a mulțumit 
G.G. Fomln’, șeful grupului de spe- 

- ciullștl sovietici.
Ln festivitate au participat tova

rășii Constantin Dăscfilesi.u, prlm- 
secretar al Comitetului județean Ga
lați al P.C.R., președintele Comite
tului Executiv al Consiliului popu
lar județean, .Nlcolae Agachl, mi
nistrul industriei metalurgice, Ion 
Poloceonu, directorul general al Cen
tralei siderurgice Gatau. Cornel Ca
zan, director general al întreprinde
rii de construcții șl montaje side
rurgice Galați, Erou al Muncii So
cialiste.

Au fost de față V. N. Pașln. con
silier al Ambasadei sovietice ta. 
București, M. L Hoșev, consul ge
neral al U.R.S.S. ta Constanța.

(Agerprea)

La aoalro delegația a fost salutată 
de Ion Clrccl. membru al C.C. al 
P.C.R.. șef de secție la GC.al P.CJEta 
de artivișU de partid.

Au fost prezcnll membri al Amba
sadei Republicii Populare Bulgaria 
la București

Oaspeții au vizitat Casa de 
a sindicatelor dl:i munldplul 
Combinatul de exploatare șl indus
trializare a lemnului din localitate, 
barajul'de la Vklraru al hidrocentra
lei de pe Argeș, precum șl monumen
te de artă medievală din orașul 
Curtea de Argeș.

In timpul vizitei, delegațiile au fost 
Însoțite de Ion Nlță, președintele 
Consiliului județean Argeș al alndta 
cutelor.

prea bună In clasament, în tur : 0—3. 
Pronostic : 1.

VL Bologna — Alalania, Gazdele 
slnt decise să facă un joc bun si, fir 
reșto. ®ă realizeze victoria. Râmlne 
Insă de văzul In ce măsură oajjfiSăli. 
...vor £1 de acord. Un amănuns®nu 
trebuie scăpat din vedere : ambele 
au o situație deloc strălucită. în tur : 
0—0. Pronostic : X.

VII. Juventus — CagltarL Derbiul 
campionatului italian. Separate doar 
do un punct (precum U.T.A. de F.C. 
Argeș), echipele vor face totul pen
tru a-și adjudeca victoria. în tur : 
1—2. Pronostic : 1, 2.

VITI. Mantova — Lanerossl. Pentru 
cele do’.ifl formații, această partidă 
oferă o ultimă sansă de a» salva de 
ta retrogradare. Avem de-a tace deci 
cu un „derbi al codașelor0. în tur : 
0—1. Pronostic : 1.

IX. Milan — Napoil. Echina oas
peților pleacă handicapată do două 
ori : Joacă in deplasare șl nu va be
neficia de portarul Ulutar (Zoff). ac
cidentat în tur : 0—0. Pronostic : 1.

X. Roma — Catanzaro. Echipa Iul 
Helenlo Ilerera are toata atu-urilo 
in această partidă, mai ales că , oas
peții nu reprezintă o „forță” cind 
joacă pe teren străin, în tur : 1—1. 
Pronostic : 1.

XL Sanipdoria — Inlemazl<male. 
Tn etapa precedentă, juclnd In depla
sare. ambele au pierdut Gazdele nu 
acum avantajul terenului. Insă ta 
Inter se anunță reintrarea iul Bonl- 
(tegnn șl a Iul BeluggL In tur : 4—4. 
Pronostic : 1, 2.

Xn. Varese — Fiorentina, Varese 
so află po ultimul loc. tar Florentina 
In plutonul fruntaș. în tur : 0—1. 
Pronostic : I, 2.

XIII. Verona — Torino. In timp ce 
pentru prima echipă, o victorie !n- 
eeamnă șanse eporite de a <se salva 
de la retrogradare, pentru cea de-a 
două, victoria Înseamnă menținerea 
In lupta pentru titlu. în tur : 2—2. 
Pronostic : 2.

o Prima manșă a finale! ..Copci 
U.Iil'.A." ia fotbal, disputata la Wol
verhampton intre echipele engleze 
Tottenham Hotspur șl Wolverhamp
ton Wanderers, a-a Încheiat cu vic
toria Iul Tottenham, cu scorul de 
2—1 (0—0). Pentru oaspeți n mnrraț 
Marlin Chivers Ori minutele 57 sl 03).

!■ HOC) HAM UI. I
0,W Deschiderea emisiunii de di

mineața ■ Telex.
0,C3 Reportaj TV : O definiția a 

Unerețli.
0,TO Gala vedetelor.

10,03 Cura do limba germanâ. Lee- 
Ua a H-a.

10,TO Film serial pentru copil : 
„AH și cămila”. Episodul 
„Cămila care vorliește”.

10,13 PagLnl de umor : „Aventuri 
tn epoca de platrâ".

11,19 Interpreta șl rolurile lor 
Teodora Lucadu.

11,15 Cârți idei.
12,M Telejurnal.
14,M Tenis de cîmp : România 

Elveția In cadrai ..Cupel Da
vis" — primele douâ meciuri 
de simplu. Transmisiune dl- 
—>’• ->-s la Arena Progresul. 

Tcleșcoalâ n Bazele 
cinell eo-molecuJ are. 

gazelor. Prezintă :

recta de
19, TO—17,03 

teoriei 
Legile 
cont. dr. Ing. D. Anahelescu 
<:c la InsUtuuil politehnic din 
Bucii reții. (l'lrieS. In ajuto
rul candldațllor la concurau] 
de admitere).

17J3 Deschiderea emisiunii de 
dup’i-arnltiză.

17.33 Muzică populară.
17,55 Cunoașteți legile 7
18,10 Arta plastică : Muzeul Zam- 

baedan. Comentează : Mari
na Preulu.

18,15 Siop-cadru. 
M.B3 Oameni și fapte. 
l®,io Tragerea Loto.
19,13 1031 de acri. 
1SJ0 Telejurnal 
83,(10 Film artistic : „visul unchiu

lui". O producție a studiou
rilor sovietice.

31,83 Drumuri In Istorie. „Cârti de 
început".

11.33 Revista literară TV. Q Tezele 
Conferinței Uniunii scriitori
lor. Comentariu de George 
Ivașcu a Prin cn vă consi
derați actual 7 Răspund : 
Radu Tudoran, Aurel Baran- 
ga, Harta Ltebhardî, Veronica 
I'orumbacu, Constantin Chi
ri tă a Inedite — poezii de 
Marta Banuș, Constanta Bu
zna, Dan rtețllu, Ion Horea, 
Radu Cârneci a Vă oferim 
aparatul de filmat — „Pasa
jul” do Al. Ivasluc a Dialo
gul scriitorului cu contempo
raneitatea. Participă : Nina 
Casalan a Revista revistelor

n,M Selecțlunl din concurau! de 
cîntece ni Eurovizlunll 
1B73.

a,«3 „31 de ore".
PROGRAMUL H

93,03 Desene animate pentru copIL 
20,13 Biblioteca pentru toți. Revis

te ri curente literare la aflr- 
șital secolului al XTX-Iea : 
„Convorbiri literare'1 șl „Con
temporanul'' (TI). Participa : 
Dumitru Mîcu (.1 Z. Ornea 
a Momente din activitatea 
celor două reviste. Film do
cumentar. Redactor : Mlhaela 
Macovcl.

83.45 Agenda.
19,35 virtuozi al baletului : 

lena Popa. Scalari na 
mova. Toni Lander. Scott 
Douglas, Vladimir Vaslllcv.

51,89 viața economică a Capitalei. 
11,19 Film documentar. „Raze în- 

crudsate”. Film din ciclul 
„Ornamenllca populară" rea
lizat de Slavomtr Popovld șl 
Gabriela loncscu.

51,S3 Dana șl muzică de prctutiJOe 
deni.

i ^ci n e m a
1 --------------------
Ti® VfKsr? ■ / ”

A Silvia s FESTIVAL — 18; 11,1® 
13.»: 18; 18.33; 3L
o 19 fele șl un marinar : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,33; 18; 18,33;
39.45.
Q Toamna Cheyermllor t LUCEA
FĂRUL — 8; 1.5,33; 16; 18,39, UUCU- 
REȘTI - 8.15; 11,43; 14,45; 17,43;
93.45.
• Doamna șl vagabondul : SCA
LA — 9; 11,13: 13,33; 10,15; 13,TO; 2L 
a Tudor : CAPITOL — A

. a Goya (Kala filmului 
R.D.G.) : CAPITOL — S3. 
a Astă-s............................

o Ultimul domiciliu cunoscut: 
FEROVIAR — B.TO: 11: 13.M: 14; 
10.30; 31, MODERN — 5: 11,13;
13,93: IS; 18.13: S3J®.
o Pentru câ se Iubesc i LUMINA 
— B: 11: 13,15; 15.45; 18; TO,TO, LIRA
— 13. S3: 13.
a Prerii : EXCELSIOR — 8,13;
11,39; 13,45; ÎS: 18,15: 33.93. MELO- 
DLA — B: 11,13; 13.»: 18; 18,33;
38,45, GLORIA — 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,13: B3.SS.
o Poloneza fle Oghlnskl I FLACA- 
IlA — 13,33: 18: 93,15.
a Marea dragoste : CENTRAI. — 
9.13; mo;> 13,43; 19: 18.18; 83,35, 

, FLOREASCA - 13,35; 18: 90.13,
' MIORIȚA — 9; 11,15; 13,33; 16;
I 18,13: 93,33.
' a Fcllx șl OUlla s BUZESTI - 
I 13,TO; ÎS, VOLGA — 0: 13.33; 18;
' 19,39, TOMIS — 9: 11,J»; 10: 19,39. 
i o - Evadare din planeta maimuțe

lor : GRTVITA - 0; 11,19: 13,30; ÎS; 
18,15; 93,35, AURORA — 9; 11,13; 
UJ9; 15.45; 18; TO.15, FLAMURA

I — 0; 11,15; 13.33; 19: 18,15; 93,30. 
a Ilcl, pușUule 1 î TIMPURI NOI

I — 0—18.33 In continuare.
a Nary Poppins : BUCEGI — 10; 

I 16; 19,35, GIULSJTl - 15J0; 10.
a El Graeo — 10; 12; 14. Copaca
bana — 16; 18, Slmtonla fantastică
— 93,39: Cinemateca (sala 
Union).
a Cercurile dragostei : CIUNG AȘI 
— ISJE3: 18: 23,15.
a Adio, domnule Chips
— 15: IB,TO. la grădina - 
a Tată cu do-a sila : 
SARH - 13,35: 17.45; TO.

I a Program de desene animate : 
DOINA — 10.
Îi 5Ueul scăldălor s DOINA — 

1,33; 13.45; ÎS; 18,15: 39.39.
I a Puterea șl Adcvâral : LĂRG

IM ET — 15, TO; 10.
I a Love Story : DACIA — 0; 11,13; 

13,31: 18; 18.15: TO.».
a Pădurea pierduta • MOȘILOR — 
15,»: 17.43; 93.
a Osceola : PACEA — 15.13: 18: 50. 
a Locotenentul Dullltt : MUNCA
- 13,33; 18; 93,15.

teatre
a A.R.I.A. prezintă (tn sala Tea
trului de Comedie) piesa : „Ud- 
gașul de fecioara — zâpadă alba 
natală cu sltige° (spectacol In sti
lul traditional Japonez — KabukJ 
— prelucrare a piesei „Sire Ha- 
leljn" de M. Ghelderode). In In
terpretarea unul colectiv de actori 
al Centralul Japonez nl Teatrului 
Tlnar — S3.
■ Filarmonica de stat „George 
llnescu” (la Ateneul Român): Con
cert simfonic. Dirijor : Roberto 
Renzi (Franța) — S3.
B Opera română : Povestirile Iul 

offmnnn — 19.33.
o Tealrul do operetă : Voievodul 
țiganilor — 10.33.
a Teatrul Național „L L. Cnra- 
alale" (sala Comedia) : CuJ l-e 
frică de Virginia Woolf ? — SO; 
(sala Studio) : Dulcea pasăre a ti
nereții — M
a Teatrul „Lucia Sîurdza Bu- 
landra" (sain din M. Schitu Mfi- 
gureanu) : Play Strindberg — 30: 
(saEa din sir. Alex. Sablai : Spec
tacol de poezie șl muzică — K.
• Teatrul „C. I. Noltara" (sala 

iMăehera) : Adio Churl Ic — 10.3:3: 
(sa’a Studio) : Sora cea mare 
- 83.
a Teatral Glulestl : „Eseu — 18.TO.

„Lucia

sansa.de
contribu.Ua
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Dineu ta onoarea
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Israeluluipriffluhî ministru ai
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Cronica zilei

(Urmare din pag. I)

a-ș! hotXrf singur destinul, exclu
derea forței șl amenințării cu forța 
din relațiile interstatale. Pe baza 
acestor principii, România mfillea- 

, ză constant ixm’ni dezvoltarea co
laborării și prieteniei cu toate ță
rile socialiste; și dezvoltă, totodată, 
eooper.'irea cu toate statele, Indife- 

f rent de orinduirea lor social-po- 
’ liticfl.

A bortii nd problema persistenței 
tn diferite puncte ale lumii a unor 
conflicte armate, a unor focare de 
tensiune, precum șt a unor pro
bleme litigioase acute, vorbitorul a 
relevat îngrijorarea poporului ro
mân față de perpetuarea încordă
rii în Orientul Apropiat șl a ară
tat că România s-a pronunțat și se 
pronunță pentru soluționarea con
flictului din Orientul Apropiat po 
baza aplicării rezoluției Consiliului 
de Securitate din noiembrie 1007, 
Aceasta presupune retragerea tru
pelor Israellene din teritoriile a- 
rabe ocupate, recunoașterea drep
turilor la independență, suverani
tate și integritate teritorială a tu
turor statelor din această zonă și 
soluționarea

. palestlnene, 
care să dea 
billtatea de

corespunzătoare, potrivit dorințelor 
șl aspirațiilor sale.

în încheiere, președintele Consi
liului de Miniștri, Ion Gheorghe 

■ Maurer, a toastat în sănătatea pre
ședintelui statului Israel, Zalman 
Shazăr, a premierului Golda Meir, 
a tuturor celor prezenți.la dineu, 
pentru prietenia dintre popoare, 
pentru pace șl înțelegere interna
țională.

Lulntl cuvlntul, după ce a arătat 
că poporul și guvernul Israelului 
văd în această vizită o evoluție a 
relațiilor dintre cele două țări, 
primul-mlnlstru Golda Meir a re- 

------ ®°* politice deosebite nu tre- 
constltule o barieră între 
și nu trebuie să facă lm- 

cooperareo. Mal mult,

primul-mlnlstru Golda Meir a 
levat că existența sistemelor 
claie șl 
bule să 
popoare 
posibilă 
pacea mondială poate fl realizată 
numai dacă se bazează pe princi
piul coexistenței dintre diferite re
gimuri. Firește, trebuie să existe o 
recunoaștere deplină a dreptului 
fiecărui popor de a decide propria 
aa orfndulre.

în continuare, vorbitoarea a c- 
vocat principalele capitole din Is
toria Îndelungată a poporului 
israeltan șl a statului Îsraellan de 
astăzi, referindu-se la dezvoltarea 
și preocupările actuale ale țăr'l 
sale.

a
î

7;

Cu privire la conflictul dln O- 
rleniul Apropiat, premierul Golda 
Meir a înfățișat poziția guvernu
lui îsraellan. Ea a arătat că gu
vernul lsraellnn este pe deplin da 
acord cu opinia guvernului român 
că orice problemă care apare ■ în
tre state poate și trebuie să fie re
zolvata prin mijloace pașnice.

în continuare, primul ministru 
Golda Meir a subliniat că gu
vernul șl poporul Îsraellan apre
ciază foarte mult relațiile româno- 
isracllene șl, în aceasta ordine de 
Idei, a mulțumit pentru prilejul 
care 1 s-a oferit de a vizita Româ
nia, de a cunoaște din viața po
porului român șl de a efectua un 
schimb de vederi. Premierul 
Îsraellan a adresat, ln numele gu
vernului său, președintelui Consi
liului de Miniștri șl soției sale in
vita fia de a vizita Israelul.

în încheiere, primul ministru 
Golda Melr a, toastat în sănătatea 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nlcolne Cenușoscu, a președintelui 
Consiliului de Miniștri; Ion 
Gheorghe Maurer, șl a soției sale, 
a tuturor celor prezențl ta dineu, 
pentru prietenia dintre popoarele 
român șl îsraellan, pentru pacea în 
regiunea Orientului Apropiat și In 
întreaga lume.

în cadrul unei mese rotunde or
ganizate de Asociația de Drept Inter
național șl Relații , Internaționale 
(A.D.LR.L), dr. I-Ians V<ms. ambasa
dorul R.D.G. la București, a prezen
tat comunicarea „Republica Demo
crată Germană șl problemele ®ecu- 
ritajii europene".. Dezbaterile au fost 
conduse de prof. T. Ionașcu.

*
Ambasadorul R. F, a Germaniei la 

București, dr. Erwin Wickert. șl pri
mul locuitor al președintelui Comi
siei pentru expoziții 
„AUMA" din KOin.
Reuther, au oferit, joi seara, o re
cepție in raioanele hotelului ..Inter
continental®, cu ocazia „Expoziției 
Internaționale do echipament pentru 
Industria do petrol, chimie, mate
riale plastice și cauciuc®. A partici
pat Roman Moldovan, președintele 
Camerei de Comerț, șl alta persoane 
oficiale.

Si tlreurl 
dr. Hana J-

I
il ★

Teatrul de păpuși din Walbrzyeh, 
R.P. Polonă, care face un turneu in 
țara noastră, a prezentat joi, la 
Ploiești, primul spectacol cu „Plu
tașul șl spiridușul". Spre finele lunii 
mal, actorii teatrului de păpuși 
„Ciufuliri® din Plofeșil vor întoarce 
vizita, prezent! ud, in cadrul unul 
turneu in R.P. Polonă, spectacole cu 
plcia „Greuceanu".problemei populației 

creîndu-se condiții 
acestei populații posl- 
a-șl constitui o viață

(Agerp-es)

Vernisajul
a comisiilor naționale

europene pentru UNESCO
unor expozifii

Lucrările Conferinței regionale Concurs de machete

Joi după-amtază a avut Ioc tn Ca
pitala vernisajul expoziției „Cartea 
americana de arta". In cadrul expo
ziției. organizata do Biblioteca de 
artă a municipiului București sl Bi
blioteca americana, sînt prezentate 
peste 2S0 de lucrfirl din domeniile 
arhitecturii, artei decorative si foto
grafice. graficii. cinematografiei si 
televiziunii. Alte cărți prezintă pic
tura. sculptura, teatrul ti muzica a- 
merlcană. Cu acest prilej au rostit 
scurte alocuțiuni NIcolae Pascu. di
rectorul Bibliotecii municipale „M. 
Sadoveanu®. si Robert Gai.";. direc
torul Bibliotecii americane din Bucu
rești.

*
La Biblioteca franceză din Bucu

rești s-a deschis, joi dupâ-amlază. 
expoziția do desene șl picturi acri
lice semnate de Raymond Pag&s. Ln 
vernisaj au participat Tamara Do- 
brin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, oa
meni de artă si cultură.

Au fost de față reprezentanți al 
Ambasadei Franței , si al altor, mi
siuni diplomatice acreditați; ta-Bucu-, 
restl. După un cuvlnt introductiv ăl 
directorului Bibliotecii franceze; 
Louts Truffaut, au rostit scurte a- 
locuțluni criticul de artă Radu Bog
dan șl pictorul expozant Raymond 
Pai&i.

Cea de-a doua zl a lucrărilor Con
ferinței regionale a comisiilor na
ționale europene pentru UNESCO, 
caro se desfășoară Ia București, u 
supus examinării o sferă largă de 
probleme privind contribuția comisii
lor naționale Ia dezvoltarea cooperă
rii europene in domeniile educației, 
științei, culturii șl informației șl par
ticiparea acestora la pregătirea, reali
zarea șl evaluarea programului 
UNESCO.

In cadrul dezbaterilor, reprezen
tantul țării noastre. Valentin Llpattl. 
a prezentat documentul de lucru 
elaborat de Comisia națională română 
cu privire la căfle șl mijloacele de 
dezvoltare șl diversificare n colobo- 
răril Intre comisiile naționale curo-

★
în cinstea partlclpanțllor Ia Con

ferința regională a comisiilor națio
nale europene pentru UNESCO, 
directorul general adjunct al UNESCO, 
John Fobes, a oferit. Joi ocara, o 
recepția ln saloanele restaurantului

►astro. Valentin Lipa< 
documentul de luc

Palace®.
i* parte Mircea ătâilța, mi

nistrul educației și lnvățămlntulul, 
VmIIo Gllga. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, prof. unlv. dr. do
cent Jean Llvescu, președintele Co
misiei naționale române pentru 
UNESCO. reprezentanți al unor In-

J

pene pentru UNESCO, document 
sprijinit In unanimitate de delega
țiile participante. De asemenea, prof. 
Mihai Berza a prezentat rezultatele 
activității desfășurate de Asociația 
Internațională de Studii sud-eat eu
ropene (A.I.E.S.E.E.). subliniind rolul 
acestui organism in dezvoltarea coo
perării culturale și științifice balca
nice.

Majoritatea partldpanțllor au re
levat necesitatea intensificării coope
rării europene șl au solicitat UNESCO 
să ăeorde sprijin mai susținut acti
vității comisiilor naționale.

Reprezentanți ai O.N.U.. O.N.U.D.I. 
și P.N.U.D. au adus mesaje de salut 
conferinței.

*
slltuții centrale, personalități ale vie
ții științifice, culturale șl artistice, 
ziariști.

Au fost prezent! Richard Hoggart, 
«subdirector general al UNESCO. 
Sayed. Abbas Chedld. directorul Cen
trului do informare al O.N.U. Iu 
București,, șl. Alexander Rollval. re
prezentantul Programului. Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare In România.

Au participat, de asemenea, șefi al 
unor misiuni diplomatice acreditau In 
Republica Socialista România și 
membri al cornului diplomatic.

(Agernres)

CO MU NIC AT 
cu privire la vizita delegației Partidului 

Socialist Francez în Republica Socialistă România
Rcilevind Importanța deosebită pe 

care o are pentru caiiza păcii ln lume 
Îmbunătățirea continuă,a raporturilor 
Est-Veat, părțile au apreciat că rati
ficarea tratatelor Bovleto—vest-ger- 
man șl polono—vest-german ar re
prezenta un pas Înainte considerabil 
pe calea Înfăptuirii păcii șl secu
ri lăți! pe continent.

Partidul Comunist Romă» ș! Parti
dul Socialist Francez s-au pronunțat 
de comun acord ln favoarea unor 
măsuri efective, eficiente, in direcția 
Încetării cursei înarmărilor, a înfăp
tuirii dezarmării generale sl. In spe
cial, a celei nucleare. Ambele nartlde 
consideră că Însănătoșirea situației 
internaționale depinde In mod deci
siv de lichidarea conflictelor armata 
șl focarelor de tensiune ce se mențin 
încă In diferite regiuni ale lumii. In 
acest context, reprezentanții celor 
două partide s-au pronunțat pentru 
încetarea bombardamentelor șl re
tragerea trupator americane din 
Peninsula Indochlneză, pentru drep
tul inalienabil al popoarelor vietna
mez, laoțian ș! cambodgian de a-șl 
hotarl ele insele viitorul, fără nici un 
amestec străin.

Partidul Comunist Român și Parti
dul Socialist Francez șl-au 
mat simpatia șl sprijinul față 
lupta popoarelor din Africa sl 
alte părți 
rlallsmulu

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, o dele
gație a Partidului Socialist Frar.cez, 
condusă de Franțois • Mitterrand, 
prim-secretar al Partidului Socialist 
Francez, a făcut o vizită In Repu
blica Socialistă România, In perioada 
30 aprilie — 4 mal a.c. Din dele
gație au fficut parte Gaston Detferre, 
membru ol Biroului Național; pre
ședinte ni grupului parlamentar so
cialist, primarul orașului Marsilia, 
și Robert Ponllllon, membru al Bi
roului Național, secretar național 
cu problemele laternaționale al Par
tidului Socialist Francez.

Membrii delegației au vizitat uni
tăți economice, soclal-cullurale și 
monumente istorice din orașul Bucu
rești șl județele Suceava, Neamț șl 
Bacău, fiind pretutindeni îhtirnpinațl 
cu prietenie șl cordialitate.

Delegația franceză a arat InlRnirl 
șl convorbiri cu delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de tova
rășul Nlcolae Ceaușescu, secretar ge
neral ol Partidului Comunist Ro
mân. Din delegația romană au făcut 
parte tovarășii Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Voitec. mem
bru al 'Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar a! C.C. ol P.C..R,.. Ștefan 
Andrei, secretar ol C.C. al .P.C.R-,

In cadru] convorbirilor, reprezen
tanții celor două partide au exami
nat o serie do probleme In legătură 
cu activitatea politică actuală desfă
șurată de Partidul Comunist Român 
șl do Partidul Socialist Francez șl 
i r ■
privind principalele probleme ale 
vieții internaționale. S-a constatat cu 
satisfacție evoluția favorabilă n ra
porturilor prietenești dintre cele 
două partide, exprimlndu-se hotari- 
rea comună do a le extinde șl di
versifica in viitor.

Totodată, cele două partide au dat 
o apredere pozitivă raportorilor ro- 
mâno-frnnceze și au .exprimat do
rința ca ele să se dezvolte In con-

linunre, pa toate planurile, corespun
zător intereselor [topoarelor celor 
două țări.

Abordlnd unele probleme ule miș
cării muncitorești Internaționale, 
părțile au subliniat că, In condițiile 
luptei comune pentru înfăptuirea 
aspirațiilor oamenilor mundi do 
progres social șl pace, o maro în
semnătate o aro dezvoltarea dialogu
lui, contactelor șl raporturilor Intre 
partidele comuniste șl eodallste, In 
afara deosebirilor de ordin ideologic 
dintre acestea.

Pronunțlndu-se peritru mobilizarea 
celor mal largi foițe sociale șl poli
tica Interesate In înfăptuirea secu
rității pe continent, reprezentanții 
Partidului Comunist Român și Par
tidului Socialist Francoz au fost de 
acord că o contribuție însemnata la 
menținerea și consolidarea păcii ge
nerale o aro făurirea unui sistem 
trainic și eficace de securitate pe 
continentul nostru, care să ducă la 
organizarea pa baza noi a raportu
rilor intereuropene, la lărgirea coo- 
perâril economice, tehnice, științi
fice ți culturale Intre state, la lichi
darea divizării continentului tn 
blocuri militare opuse, la renunța
rea la folosirea forței și a amenință
rii cu forța. Realizarea acestor dezi
derate vitale este condițlonata de res
pectarea deplină In relațiile dintre 
etate, indiferent de orinduirea lor 
socială, a principiilor independenței 
și Integrității teritoriale, egalității in 
drepturi, neamestecului In treburilo 
interne, colaborării reciproc avanta
joase. In acest spirit, cele două par
tida se pronunță pentru luarea do

eonflr-
de 

dlnt 
alte părți ale lumii împotriva Impe
rialismului. pentru eliminarea ră
mășițelor. precum sl a formelor noi 
de dominație coloniala, consolida
rea independenței naționale, lichida
rea politicii rasiste, de apartheid. 
Bpriijnul fată de eforturile țărilor 
recent eliberate pentru dezvoltare 
economică sl socială do alno stătă
toare. pentru lichidarea decalajului 
existent Intre alo sl țările avansate. 

Convorbirile șl Intllnlrlle ce au 
avut loc cu prilejul vizitei delegației 
Partidului Socialist Francez in Re
publica Socialistă România au con
tribuit la o mal aprofundată cunoaș
tere șl Înțelegere o pozițiilor celor 
două partide, ln dezvoltarea relațll- 
Jor dintre ele, In folosul celor două 
țări șl popoare, nl mișcării, muncito
rești. al cauzei păcii șl colaborării In
ternaționale.

pentru vitrine
Casa de Ei-ono:n!l șl Consem

na1,iun! organizează un concurs 
de machete grafice pentru ame
najarea vitrinelor filialelor șl a- 
gențlllor C.E.C. din Capitală șl 
din celelalte loralltați din țară. 
Machetele vor fi Însoțite dc de- 
acrlerca soluțiilor tehnice de rea
lizare (materialele din care se 
confecționează, dimensiuni, can
tități ele.). PartlclpanUl pot p-e-< 
zenta șl machete In miniatură. 
Concursul arc în vedere realiza
rea unor machete pentru vitrine 
mari (cu 2—0 ochiuri), precum șl 
pentru vitrine mici $1 mijlocii 
(cu 1—3 ochiuri). La concurs so 
pot prezenta moi multe mocheta 
realizate de același autor sau de 
colective de autori. Vor fi acor- 

■ date următoarele premii : pre
miul I — un libret de economii 
cu o depunere Inițială de 0 000 
lei ; premiul II — un libret de 

' economii cu o depunere inițială 
de 4 000 lei ; premiul JTT — un 
libret de economii cu o depunere 
inițială de 3 MO lei ; două men
țiuni — cile un libret de econo
mii cu o depunere Inițială do 
2 MO lei flecare.

Machetele pentru concurs se 
vor depune (sau expedia) pină la 
dața de.W^nlci inclusiv, ip; 
Casa de Economii șl Cpnsemna- 
țluni, serviciul da popularizare 
(Calea Victoriei nr. 13, Bucu
rești). O daiă cu macheta se va 
depuno (expedia) șl un pilc în
chis, care va cuprinde un moto, 
același cu cel menționat pe ma
chetă, numele, prenumele șl a- 
dresa autorului. Pe pilc se va 
scrie numai motoul machetei 
prezentate pentru concura. Ma
chetele premiate devin proprie
tatea Casei do Economii șl Con- 
semnațlunl.

r

au procedat la un schimb dc vederi măsuri practice In vederea pregătirii
n •» > - ... . . . mult 11atOT-nsa cri n rirwif Aforrnril in.multllatcrale șl a desfășurării in 

cel mai scurt timp a conferin
ței generale europene consacrate 
securității șl cooperării. Ambele 
părți consideră necesară crearea 
unul organism permanent european 
cu reprezentarea pe bază do egali
tate a tuturor stataJor participante la 
conferință, care să asigure realizarea 
in fapt a securității șl continuitatea 
in abordarea problemelor aferente.

SOVIETICE
jrt . ~ '«rn-
cititorilor,
scut și cu- r

ț,r.. ■

I ZIUA PRESEI
BERLIN 4 (Agerpres). — Con

siliul de Miniștri al R.D. Germane a 
analizai, pe' baza unul raport prra:n- 
tat'doiGorfiardISdiQrer, președintele 
CbîhRauluI^e'Sfat '7 al Plâiilflaîfll/ 
situația-îndeplinirii planului ‘ dw stat 
pc primul trimestru al anului curent 
șl pe luna aprilie.

Conâllul de Miniștri a tras conclu
zii pentru munca organelor de stat șt 
economice. In vederea Îndeplinirii și 
depășirii prevederilor planului pe 
anul 1072, obligi nd pe conducătorii 
organelor de stat șl economice, al 
combinatelor șl întreprinderilor să la 
măsurile necesare pentru ca inițiati
vele oamenilor muncii fiă aducă eco
nomiei naționale cele mai 
foloase.

R. P. POLONĂ Ț.

fAsterores)

mari

CUJUER JUDEȚEAN
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:

MUREȘ

Edificii noi 
la Luduș

zările elevilor școlilor gi 
liceelor din I_7 
orele de practică productivă. In 
atelierele școlare. Ele au fost re
unite intr-o expoziție deschisă In 
anin consiliului popular județean. 
Exponatele se bucură de aprecieri 
elogioase din partea numeroșilor 
vizitatori. Intre care, firește. șl pă
rinții elevilor.

școlilor generale sl 
județul Ialomița In 1 CARAȘ- 

SEVERIN

Vestigii ale istoriei

Consfătuirea națională 
a activului politic și economic

Edificiilor ridicate ln orașul Lu
duș in ultimii ani — școli, policli
nica, grădinițe, cluburi, unltafi co
merciale șl pentru prestări de ser
vicii etc, — li se adaugă altele noi, 
care vor Îmbogăți zestrea sa urba
nistică. Printre noile construcții sa 
numără blocuri de locuințe, o caâfi 
da copii cu 34MJ do Jocuri, o sală de 
spectacole, extinderea unor grădi
nițe, o sală de gimnastică, maga
zine, unitajl prestatoare de servicii 
către populație. Concomitent, ea 
executa importanta lucrări edili
tare. extinderea rețelei electrice șl 
modernizări de s-'.râzl.

Hermes la sate
De Ia Începutul anului șl pini 

acum, In comunele județului au (ost 
date In folosință 10 noi magazine 
sătești. Printre cele mal recente se 
numără magazinele din Verguleasn. 
Vulturești ți SImburoșU. Pină la 
aflrțltul anului, rețeaua comercială 
din satele județului Olt va spori cu 
Încă 18 magazine. Ele sînt construi
te atlt din fonduri centralizate, cit 
șl cu contribuția bănească si in 
muncă a cetățenilor.

IALOMIȚA

ARGEȘ

Sat al vacanței
școlare

Pitorcasca localitate Nucșoara va 
deveni, In curind, un ideal sat al 
vacanței pentru școlari. Edilii ju
dețului. întruniți recent la fața to
cului, au hotă rit amplasarea Intr-un 
decor pitoresc a 12 vile cochete, In 
atu arhitectonic local. Aici vor fi 
găzdulțl, In flecare certe, cdto 500 
elevi, in satul vacanței școlare vor 
mal fl construita un club, săli de re
petiții pentru echipe artistice șl 
jocuri distractive, o bibliotecă, tere
nuri de sport, zone de agrement.

ARAD

La Reșița s-a redeschis. Intr-un 
nou local. Muzeul județean do Is
toric. Avlnd două secții — arheolo
gie șl Istoria mineritului și meta
lurgiei — muzeul prezintă vizitato
rilor, In zece săli, numeroase do
cumente care atestă vechimea, am
ploarea șl caracteristicile culturii 
materinle si spirituale pe aceste 
meleaguri. Printre exponatele do 
maro valoare documentară ce nu
mără uneltele de' silex do la Gor- 
neu, ceramica de Vinga, trei dintre 
cele mal vechi unelte confecționa
te din aramă nativă prin doc&niro 
la rece, vestigii dlntr-una din cele 
mai mari așezări agricole pastorale 
de pe teritoriul Dadei romane de 
la Dalboșeț etc. O gumă largă de 
minerale, unelte miniere si meta
lurgice Înfățișează activitatea eco
nomică desfășurată aid da-a lun
gul anilor.

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — Joi 
au început lucrările Consfătuirii na
ționale a activului politic șl econo
mic. consacrata perfecționării activi
tății din domeniul Investițiilor șl 
construcțiilor din R. P. Polonă. La 
consfătuire participă Edward Glerek. 
p-lm-sccretar al C.C. al P.M.U.P., 
Plotr Jaroszewicz. președintele Con
siliului de Miniștri, șl alt! conducă
tori de partid șl de stat polonezi. 
Consfătuirea a fost deschisă de pre
mierul Plotr Jaraszewlcz, care, subli
niind importanța acestei Inillniri, a 
arătat că in vederea realizării In bune 
condiții a sarcinilor do plan 
plnâ In 1973. anii 1072—1973 se 
vor caracteriza printr-un efort spo-

rit ln ■sectorul Investițiilor. Pro
gramul de îmbunătățire a procesu
lui de investiții, prezentat' parflei- 
pantllor, prevede, printre altele, o 
creștere însemnată a volumului In
vestițiilor pfnă In 1075. Alte măsuri 
preconizata ee referă la economisirea 
mijloacelor do producție si la efor
turile pentru a nu depăși nivelul 
planificat la capitolul cheltuieli;

în cuvlntul său. Edward Glerek a 
relevat necesitatea scurtării cicluri
lor de realizare a Investițiilor. ea 
factor Important In direcția îmbu
nătățirii simțitoare a condițiilor de
trai ale oooulațleL a creșterii volu
mului construcțiilor de locuințe si cu 
caracter social.

Expoziția mîinilor 
îndemînqtice

Scule, truse complete, piese, o- 
biecte de uz casnic, grilaje pentru 
garduri, mulaje, obiecte ornamen
tale din. fier forjat, un aparat foto
grafic de mărit, broderii lucrate cu 
gratie șl migală, rochii și costume 
naționale — lată ci leva clin renll-

a

„Modard I" sau 
electronica 

în slujba sănătății
„Modard I* — este denumirea 

calculatorului electronic cu ajuto
rul căruia un colectiv de medici șl 
Ingineri din orașul Arad au reușit 
să elaboreze opt programe care pot 
diagnostica bolile de stomac șl 
duoden. Bazindu-se pe o va
riata gamâ de slmptome trans
puse prin Intermediul cartele
lor perforate in memoria com
puterului, arădenii au reușit §4 
realizeze un model do programare 
care permite Identificarea maladii
lor stomacale, precum șl stabilirea 
tratamentului adecvat.

Memoria 

ținutului natal
In scopul valorificării artistice a 

celor mai frumoase obiceiuri, tradi
ții șl motive folclorice de pe melea
gurile sâlăjene, comitelui județean 
de cultură $1 educație socialista a 
inițiat un original concurs la care 
sint chemați să participe toți locui
torii. de toate categoriile șl profe
siunile. Eșalonat pe trei etape, con
cursul va reuni cele mai bune mo
nografii șl micromonografii despre 
obiceiuri șl datini, legende istorice, 
precum și prelucrări scenice ale u- 
nor motive folclorice locale.

Ponorul etiopian sărbătorește aslăzl 
împlinirea a 31 de ani do la elibera
rea țării sale de sub ocupația fas
cista. încă de la Începutul agresiunii 
săvlrșite de Italia fascistă, tn 1933, 
poporul român șl-a manifestat depli
na sa solidaritate cu lupta eroică șl 
dlrză a poporului etiopian pentru a- 
părarea ființei sale naționale. Dind 
glas acestor sentimente, Partidul Co
munist RomAn. mișcarea muncito
rească și democratică, numeroase 
personali tați ale vieții politice ro
mâne, Intre care șl Ilustrul diplomat 
Nicoîne Titulescu, au condamnat cu 
vehemență agresiunea Împotriva ce
lui mal vechi etat diIul mal vechi stat de pe continentul 
african, cu o continuitate Istorică do 
aproape trei milenii. După șase ani 
de lupte grele, plătind un greu tri
but de singe, poporul etiopian a 
reușit, la 5 mal ÎMI, sâ-șl ellberezo 
complet țara sa.

în prezent. Etiopia, ca și celelalte 
state africane, se află angajată In
tr-un amplu efort de dezvoltare eco
nomică. socială șl culturală. O aten
ție deosebita se acordă prospectării șl 
punerii In valoare a resurselor natu
rale. Pe baza bogățiilor descoperite 
In ultimii nni au fost construite 
o scrie de obiective Industriale, a 
căror activitate marchează începutu
rile dezvoltării unei Industrii proprii. 
Agriculturii — sectorul preponderent 
al economiei etiopiene — Li revine o

parte însemnata din Invcsfițiilo făcu
te de către guvern în vederea mo
dernizării țl diversificării producției. 
Eforturi mari &a fac pentru formarea 
de cadre naționale, prin extinderea 
rețelei de Invâțâmlnt.

Pe plan extern. Etiopia promovea
ză o politică de pace și colaborare cu 
toata statale lumii, mllltlnd pentru 
soluționarea problemelor litigioase pe 
calea tratativelor. Ca o recunoaștere 
n eforturilor Etiopiei îndreptate spre 
unitatea africană. In capitala țării. 
Addis Abeba, șl-a. stabilit sediu] Or
ganizația Unității Africane.

între România și Etiopia s-au sta
bilit In cursul anilor relații de prie
tenie șl colaborare, care se dezvolta 
continuu, ln Interesul celor două țări 
șl popoare, al cauzei păcii șl coope
rării Internaționale. Contactelo dl- 
recto dintre conilucăto.-ll 
state au contribuit la 
acestor legături bazate 
pectarea Independentei 
ranltății naționale, egalității 
drepturi, neamestecului 
rile Interne sl avantajului 
proc.

Cu prilejul sărbătorii naționale a E- 
tloplel, poporul român urează po
porului etiopian noi succese pe ca
lea dezvoltării patriei sale, prosperi
tate și pace.

popoarele Uniunii. 
. Sovietice sărbătoresc un dublu
) - șl glorios jubileu : 60 de ani tda 
L la apariția primului număr al
1 „Pravdel® șl 50 de ani de dnd.
I Ln amintirea evenimentului, a-
i ceasta zi u devenit „Ziua pre-
1 sei sovietice".
( In decursul celor șa&o decenii 
i de existență .,Pravda® si-a dștl-
1 gat dragostea și prețuirea mi-
l Uoanelor do cititori pentru de- '
' votamental cu care, ca purtător
l de cuvlnt al Partidului Comu-
i nist al Uniunii Sovietice, și-a
1 îndeplinit rolul de agitator, pro-
l pagandlst șl organizator colec-

tiv, Încredințat de Lenln, fon- 
ț datorul eL Drumul străbătut de
i ' „Pravda®, de celelalte ziare șl 
1 publicații sovietice este lndiso-
l iubii legat do lupta dusă de-a
■ lungul decenlLlor de poporul so-
) vlellc» pentru cauza soclalismu-
L Iul șl comunismului. Cuvlntul
J „Pravdel". ol celorlalte ziare so-
l vletlce a Însuflețit proletariatul
7 rus la marele asalt pentru
Ț triumful Revoluției Socialisto
1 din Octombrie, a stimulat Ini

țiativa creatoare a maselor tn 
eforturile pentru Îndeplinirea 
planurilor cincinale, a mobilizat 
popoarele sovietice la lupta îm
potriva cotropitorilor fasciști in 
anii grei ol Marelui Război do 
Apărare a Patriei.

în prezent, ziarele sovietice 
joacă un rol Important in lupta 
oamenilor mundl pentru înfăp
tuirea sarcinilor trasate de Con
gresul al XXIV-lea al P.C.U.S.,. 
transpunerea In practică a pre
vederilor celui de-al nouălea 
cincinal. In Întreaga operă do 
edificare a comunismului. In 
centrul atenției presei sovietico 
se află problemele asigurării 
unei creșteri substanțiale a bu
năstării materiale șl culturale a 
poporului, pe baza unor ritmuri 
înalte de dezvoltare a produc
ției. de creștere a eficienței a- 
cestela. Ziarele și revistele acor
dă spații largi popularizării ini
țiativelor menite să ducă Ia 
sporirea productivității muncii, 
extinderea gradului de automa
tizare In producție ®l In condu
cerea întreprinderilor. îmbună
tățirea calității șl performanțe
lor tehnice ale produselor, ge
neralizarea experienței înain
tata tn toate ramurile economi
ei naționale.

Un toc important acordă pre
sa sovietică. In acest an, mate
rialelor consacrate semicentena
rului constituirii Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, o- 
gllndlrll profundelor transfor
mări înnoitoare care nu inter
venit In acești 50 de ani ln toato 
republicile unionale sl autono
me ale statutul sovietic multi
național.

„Pravda". celelalte ziare so
vietice se bucură de autoritate 
și prestigiu in întreaga lume, ele 
dind glas, zi cu zl. politicii ex
terne a U.R.S.S. pe arena mon
dială.

preia sovietică a cunoscut și cu
noaște o dezvoltare Impresio
nanta. Tirajul ziarelor so ridică 
ln prezent la circa 140 de mili
oane exemplare, Iar cel al re
vistelor la 150 do milioane e- 
xempLare. Organele de presă 
centrala apar ln tiraje impresio
nanta : „Pravda" — peste 0 mi-

■ ■ lloanc exemplare', „Izvestia" — 
pesta 8,5 milioane, „Komsomol- 
skaia Pravda® — circa 8 milioa
ne, ,,Selsk.i!a Jlzni® — 8,5 mili
oane : Iar tirajul unor reviste 
ra „Robolnița" sau „Zdorovie" 
trece de’ 11 șl respectiv 10 mili
oane exemplare. Cele patru re
viste centrale de nartld — „Kom- 
munlst®, ..Aghitator®. „Politl- 
ceskoe Samoobrazovanlc® și 
„Partllnala Jlznl" —apar Intr-un 
tiraj total da peste 4 680 030 
exemplare.

In coloanele ziarelor șl in pa
ginile revistelor semnează, ală
turi de ziariștii profesioniști, un 
număr tot mal mare do corespon
denți voluntari șl do coiaîwra- 
tor! din rlndurile activiștilor da 
partid ți obștești, oameni de ști
ință șl artă, muncitori șl spe- 
dallșll din uzine, colhoznici — 
presa din U.KS.S. constituind o 
adevărata tribună a milioanelor 
de constructori al comunismului 
Legătura strlnsă cu masele de 
cititori este o nesecata sursă de 
Informații și de teme penLnl 
publicațiile sovietice, dc cunoaș
tere a realizărilor, a tot ce e 
nou pe întregul cuprins al țării. 
Numai In cursul lunii aprilie 
anul acesta, „Pravda", do pildă, 
a primit aproape 30 000 scrisori 
<ta la cititori.

în pofida vastelor distanțe pe 
care trebuie să le parcurgă la 
flecare, apariție, ziarele si revis
tele ajung tn mllnlle dtllorilor 
ln cel mal scurt, timp posibil. 
Do pildă, cititorii unor îndepăr
tate locafitați din zona arctică a 
Iakuțlel primesc ziarele prin 
intermediul avioanelor cu reac
ție „IAK-40**, rare zboară zilnic 
din capitala acestei republici a- 
ulonome spre respectivele loca
lități. Nici chiar păstorii de reni 
din zona polară nu rămln ne
informați la timp; lndata ca 
presa ajunge la centrele raio
nale, ea este distribuita cu aju
torul avioanelor „An-2". care 
aterizează la taberele rislDlle 
ln tundră,, fiind echinate lama 
cu schiuri, iar vara cu Rotoare.

Cu prilejul acestei sărbători, 
ziariștii sovietici, trecind ln re
vista succesele doblndita, lșl re
afirmă an de an hotarlrea de 
a depune In continuare eforturi 
sporite pentru mobilizarea oa
menilor sovietici la noi victorii 
In edificarea comunismului, 
Ln lupta pentru Idealurile păcii 
și progresului ln lume.

celor două 
adinei rea 
im res- 

Si suve- ....... Jn 
in trebu- 

red-

A. B

S. POD1NA

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 0. 

1 șl 8 mal a.e. Tn Iară : Vreme in 
curs de ameliorare. Cerul va ti mai 
mult noros in prima parte a lnterva-

lulul. dnd vor cădea ploi, mal ales 
sub formă de averse. Apoi cerul va 
deveni variabil. Iar ploile locale. Via
tul va sufla potrivit. Temperaturile 
minime vor, fl cuprinse Intre zero si. 
10 grade. Iar maximele Intre 10 si 
20 de grade. în București : Vreme In 
curs de ameliorare. Cerul, mai mult 
noros In tnceout. va deveni variabil. 
Vor cădea oloi de scurtă durată. Vlnt 
potrlvlL Temperatura ușor variabilă.



CONVORBIRILE CVADRiPÂRTITE R. F. A GERMANIEI Acord între guvern și opoziție :

DE LA
PARIS-4 fĂgerpres). — Joi a avut 

loc la Paris cea de-a 140-n ședință 
plenară a convorbirilor cvodripartlta 
ln problema Vietnamului. Lulnd cu- 
vlntul In cadrul ședinței, Xuan Thuy, 
conducătorul delegației R. D. Viet
nam, a artitat că, astăzi mai mult ca 
oriel nd. evoluția evenimentelor in 
Vietnam demonstrează caracterul fa
limentar al politicii de „vletnaml- 
zarc" a războiului, că escaladarea 
operațiunilor militare îndreptate Îm
potriva IL D. Vietnam, cu țelul da a 
Balvn do la eșec această politică, 
dovedește a fi o greșeală. „Calea 
unor convorbiri serioase este singura 
care poate duce Ia soluționarea paș
nică a problemei vietnameze" — 
a subliniat ln continuare Xuan Thuy, 
relevlhd. totodată, că S.U.A. refuză 
să desprindă concluzia care se im
pune. In continuare, el a menționat 
că Statele Unite nu numai că pre
lungesc războiul din Vietnam, dar. 
pină ln prezent, refuză să abordezo 
cu fierlozitata propunerile, de pace 
prezentate in repetate linduri de de- 
legaytlo R. D. Vietnam și Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii' Vietnamului do Sud.

La rlndul său, ronducătoruj dele-

gațiel G.R.P. al Republicii Vietnamu
lui dc Sud, Nguyen Thl Blnh. a pre
zentat o serie do fapte, dovedind ca- 

' ractenil profund nedrept șl antipopu
lar al războiului purtat do S.U.A. In 
Vietnam. Ea a subliniat din nou ca
racterul just șl constructiv ol pro
punerilor de pace șl al Inițiativelor 
Guvernului Revoluționar Provizoriu. 
Îndreptate spre reglementarea pașni
că a acestei probleme, la care se 
poate ajunge numai dacă, S.U.A re
nunță la politica de agresiune șl ini
țiază convorbiri serioase.

Pe dc alt! parte, din Paris se anun
ță că Wllltam Portar, conducătorul 
delegației S.U.A la convorbirile in 
problema ' Vietnamului, a declarat că 
delegația americană și cea eaigoneză 
refuză că stabilească o data pentru

în legătură cu aceasta, delegațiile 
guvernului R. D. VletnamJ si' G uver- 
nului Revoluționar Provizoriu ol Re
publicii Vietnamului de Sud au dat 
publicității declarații do protest, sub
liniind că Întreaga răspundere -pen.- 
tru consecințele unei-asemenea hotă- 
riri revine promotorilor eL

A*X*iULmI 83x1* , \J S.tllltl jJVilUU

deafflșurarea celei de-a 150-a ședințe.

• ÎN ORAȘUL QUANG TR1 A FOST INSTAURATA PUTEREA 
POPULARA • TRUPELE SĂ1GONEZE SE RETRAG ÎN DE
RUTA SPRE HUE © REGIUNEA PLATOUR1LOR ÎNALTE 
AMENINȚATA CU IZOLAREA • ÎN S.U.A. NOI VOCI SE 
PRONUNȚA PENTRU RETRAGEREA SPRIJINULUI ACOR

DAT REGIMULUI DICTATORIAL DE LA SAIGON

După cam anunță agenția „Eliberarea", ln orașul 
Quang Tri a iost instaurată puterea populară, o dată cu 
înființarea until Comitet popular revoluționar provizoriu 
in localitate. Printr-un decret dat publicității de acest 
comitet, se proclamă abolirea administrației șl a organe
lor regimului marionetă de la Saigon șl se adresează 
un apel către to/i cetățenii pentru menținerea ordinii și 
securității publice, și respectarea vieții și bunurilor popu
lației, inclusiv ale persoanelor absente

Harta alăturată 
reprezintă zona 
operațională din 
centrul Vietna
mului de sud. 
Săgeata Indică 
direcția ofensivei 
forțelor patriotl- 

xre se apro- 
de Konluin.

Dezbaterile din Bundestag privind 
ratificarea tratatelor cu U.R.S.S.

și Polonia încep marți
© PROIECT DE REZOLUȚIE ÎN LEGĂTURĂ CU DEPUTĂȚII 

CARE 1ȘI PĂRĂSESC PARTIDUL

BONN 4 (Agerpres). — Agenția 
D.P.A. anunță că - Joi a avut loc ta 
Bonn o nouă intrcvcderc Intre cance
larul Willy Brandl șl. liderul creșlln- 
democrnl, Rainer Barzel. O nouă In- 
.tilnl.re Intre liderii partidelor repre
zentate In Bundestag, vn avga loc vi
nari. La gfirșltul convorbirii, purtă
torul de cuvint guvernamental. Cort-' 
rod Ahlcra. a subliniat că s-a căzut 
de acord ca dezbaterea in Bundestag 
a ratificării in cadrul celei de-a doua 
șl celei de-a treia lecturi a tratatelor 
Încheiate cu Uniunea Sovietică si Po
lonia să aibă loc in zilele de marii șl 
miercuri, s&plămlnn viitoare.

*
Dopntabd corial-democrat Adolt 

Scheu a înaintat președinților pnrll-

deloc șl fracțiunilor parlamentaro din 
R.F. a Germaniei un proiect do rezo
luție In care se cere ca acel depuiatl 
in Bundestag care părăsesc fracți
unea sau partidul să nu mal fie pri
mit! ca membri al altor 'fricțiuni. 
Conform propunerii făcute de. depu
tatul veat-germon. acești nartamen- 
tari ar urma ®ă rămlnă In afara ori
cărei fracțiuni.

Depuneri de coroane de flori 
la-mormintele eroilor 

români căzuți in luptele 
pentru eliberarea Ungariei

BUDAPESTA 4 (Agerpres). — Co- 
respohdentul nostru, AL Pinten, 
transmite : Cu prilejul apropiatei 
sărbătoriri a Zilei Victoriei șl a inde
pendenței naționale a României, Joi. 
ambasadorul Republicii SbcialLste 
România la Budapesta. loan Cotoț, a 
depus, coroane de flori la mormlntolo 
eroilor români căzuți ln IuDtele pen
tru eliberarea Ungariei de sub jugul 
fascist din localitățile Cserkeszolo șl 
Szeged.:Au mal fast depuse coroane 
do dori din partea ambasadei româ
ne la monumentele - șl mormintele 
ostașilor români din localitățile Mis
kolc, șl Cegled.

Țj

BERLIN ! 
i

E. Honecker
s-a întîhîit 
cu conducători
ai P.C. German

BERLIN 4 (Agerpres). — Agenția 
A.D.N. transmite că Erich Honecker, 
prim-secrctar al- C.C. al P.S.U.G., 
l-a primit, joi, pc Kurt Bachmann, 
președintele Partidului Comunist 
German, Herbert Mies, vicepreședin
te al P.C. German. șl Hermann Gau- 

,tler, membru al Prezidiului P.C.G., 
cu caro a făcut un schimb de păreri 
In probleme actuale.

Cu acest prilej. E. Honecker l-n 
Informat pe oaspeți despre lndeplint- 
roa hotarlrlto," Congresului al 
VUI-lca al P.S.U.G. In vederea în
tăririi R.D. Germane șl consolidării 
păcii- și securității europene.- Kurt 
Bachmann a dat o Înaltă apreciere 
contribuției R.D.G. la politica do des
tindere șl asigurare o păcii în Eu
ropa și a salutai dorința " r' — 
mane de a proceda, «lupă 
tratatelor dintre R.F.G.'țl 
Polonia, ta' iui schimb de 
privire la stabilirea do ri

R.D. Gcr- 
rallticarea 
U.R.S.S. șl 
păreri cu 

eui UI/nor
male Intre cele două etate germane.

BURUNDI

Un număr de 112 deputat! 
laburiști britanici au semnat o 
moțiune adresată cancelarului 
ELF. a Germaniei. Willy Brandt; 
prin care Iși exprimă sprijinul 
fată dc politica guvernului său 
do îmbunătățire a relațiilor eu 
tarile' socialisto din Europa. In 
moțiune fie apreciază că politica 
guvernului vest-german de dez
voltare a relațiilor cu țările so- 

Intcreselor

belgrad convorbiri

eiajlsto corespunde 
tuturor națiunilor și popoarelor 
continentului nostru.

BE!LGRAD_4 (Agerpres). — tai Bel
grad au avut loc cohvorbirl Intre pre
ședintele Iugoslaviei. Ioslp BrozTlto. 
și președintele.Republicii Africa Cen
trală, Jean Bedel Boteassa. Cei doi 
președinți au avut un schimb de pă
reri — Intr-un spirit dc înțelegere si 
prietenie reciprocă — cu privire la 
situația internațională, activitatea ță
rilor neangajata in ultimii ani șl re
ia țllle lugostavo-centrafrlcane.

Delegația 

militară română și-a încheiat 

vizita în R* P* Chineză
PEKIN 4 (Agerpres). — Delegația 

guvernamentală • militară’ română, 
condusă de tovarășul Emil Botina ras; 
membru al Comitetului, Executiv, ol 
Prezidiului Permanent al C.C. al 

T-’.C.R... .vicepreședinte ni Consiliului 
de Stat caro a făcut b vizita priete
nească In R.P. Chineză, la invitația 
Comitetului Central al P.C. Chinez 
șl a guvernului R. P. Chineze, n pă
răsii Joi Pekinul pierind spre tară.

Oaspeții, români ou fost conduși de 
Io Cien-ln. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, vicepre
ședinte al Comisiei militare a C.C. 
al P.C. Chinez, LI Dh-sln. membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, șeful Direcției gene
rale , politice a Armatei Pomi- 
laro Chineze de Eliberare, Kcn Bine, 
membru ni C.C. al P.C. Chinez, șeful 
Secției pentru relații externe a C.C. 
al P.C. Chinez, , Clao Kuon-hua, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. Su Șl-u, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, adjunct al ministrului apără
rii naționale. Clon Țal-clen. membra 
al C.C. și locțiitor al șefului Mnrelui 
Stat Major. Au fost p-ezentl amba
sadorul României ln Pekin. Nlcolae 
Gavrllescu. ®i membri ni ambasntlei.

*■

Delegația guvernamentală militarii 
română condusă do tovarășul Emil 
llodnnraș a vizitat miercuri o unitate 
de tancuri u garnizoanei Pekin a Ar
matei Populare Chineze de Eliberare. 
Delegația, ' Inso^tă. de. Li Dă-șln, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. ol P. C. Chinez, șeful Direc
ției generale politico n Armatei Popu-

lare Chineze de Eliberare, de Clan 
Tni-etan, membru al C.C. al P. C. 
.Chinez, locțiitor al .șefului Marelui 
Stat, Major al Armatei Populare, șl de 
Unn Cen-sSan, comandant adjunct al 
'garnizoanei Pekin a Armatei Populare 
■Chineze de Eliberare, a fost primita 
■cu căldură do comandanții și luptă
torii imitații.

■ O parte din membrii delegației au 
vizitat, de asemenea, comuna popu
larăm „Prietenia. citi no-română" de 
, lingă Pekin.

ESCALA LA MOSCOVA
In drum spre patrie, delegația con

dusă do tovarășul Emil Bodnaraș a 
■făcut o escală la Moscova, undo, pa
dusă do tovarășul Emil Bodnaraș 

_ ’.'i, la Moscova, undo,
aeroportul Șeremetlovo, a fost Intlm- 
pinatfi de MJL Iosnov, vicepreședin
te al Prezidiului Sovlotuiuț Suprem 
al U.R.S.S., președintele Sovietului 
Suprem al, R.S.F.S.R., geaeral-colot 
net M.H. Knlasnik, locțiitor al .șefului 
Direcției Politice Superioare a Arma
tei șl Flotei Sovietice,' lucrători ai 
C.C. al P.C.U.S., funcționari oi Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.ILS.S. șl ai MJLE. »1 Uniunii So
vietice.

Au fost prezențl ambasadorul 
României in Uniunea Sovietică, 
Gheorgho ttadrus, șt membri ai am
basadei, precum șl Liu Sln-lzâan, 
ambasadorul R. P. Chineze ln 
U.R.S.S., Cvon IU Gen, ambasadorul 
R.P.D. Coreene, și atașatul militar 
al R.P.D. Coreene ln Ij.ILS.S.

agerite dte prosl transmt Convorbiri
româno-braziiiene

Agențiile da presă semnalează că 
tortele patriotice din Vietnamul de 
sud Iți continuă ofensiva in direcția 
orașului Hue. Ele au supus unul pu
ternic tir cu rachete baza de arllle- 
rie a trupelor americano-saigonezc 
,-Klng", situata ta numai 13 km sutl- 
vnl de Hue.

Comandamentul forțelor americane 
din această regiune a recunoscut fap
tul eă bătălia finală pentru . Hue nu 
moi reprezintă dccit o problemă do 
zile. La Huo domnește panică. Ve
chea capitală imperială, supraaglo
merată de valul de refugiați ți sol
dați fără comandanți, seamănă cu un 
oraș in care nu mai există nici un 
(el de control. ,

O situație similară domnește 
fi fu provincia Elină Dlnh, din 
centrul Vietnamului de «ud.

unde cel mai amenințai este dis
trictul Fu My ți orașul Konfum. 
..Ducă Fu My este pierdut, scria 
clarul saigonez ClIINH LUAN, 
întreaga provincie Blnh Dinh 
vu fi pierdută. Inclusiv portul 
Qul Nhon, in ciuda prezenței a 

C©3 soldați sudeoreeni. Vietna
mul de sud va fi tăiat In două, 
iar zona Platourilor înalte va ti 
lzotată“.

*
Cel de-a! 23-lea congres ol Fede

rației sindicale a muncitorilor din 
construcție dc autovehicule a 'Stole
lor Unite a adoptat, cu o majoritate 
covlrșitoare de voturi, o rezoluție 
prin care cere Administrației să pună 
imediat capăt implicării tortelor mi
litare ale S.U.A. in războiul din 
Asia de sud-ecd și să înceteze spri
jinirea regimului dictatorial de ta 
Saigon.

Situația revine 
la normal

BUJUMBURA « (Agerpres). — 
După cum informează agenția Fran
ce Presse, mal multi militari șl foști 
miniștri in guvernul de ta Bujumbura 
au fost arestați. In urma evenimente
lor de iu sfirțiiul eăplămlnU trecute. 
Îndreptate Împotriva regimului colo
nelului Mlchel .Mlcombaro. Miercuri 
eeara. postul de radio burundez a di
fuzat un comunicat - oficial. in care 
«o anunța că armata țeste siApină pe 
situație care rovine treptat ta nor
mal. Totodată, Comunicatul II chema 
pe cetățenii burundezl „să sc orga
nizeze in vederea unei lupte even
tuale împotriva unor noi agresiuni 
ale imperialismului"

Portidul comunist din 
Ecuador M Pronunifi i» sprijinul 
unității tuturor forțelor din țară In 
lupta pentru apărarea bogățiilor na
ționale împotriva monopolurilor străi
ne — se arală Intr-o declarație difu
zată de conducerea partidului, la 
GuayaqulL

Convorbiri iugoslavo-ira- 
kiene. I^P , Uroz T11©. președin
tele U.C.L. președintele R. S. F. Iugo
slavia, a primit delegația Partidului 
Bans din irak, condusă de Zeid Hai
dar, membru al conduce-jl ftai'lohhlb 
a ^partidului, aflată in vizită;, la Bel
grad, și a avut o convorbire priete
nească cu membrii delegației — In
formează agenția Tardug.

în cadrul vizitei în R.P.D. 
Coreeană, șeful statului 
cambodgian, 1:1 ^ron--;
tulul Național Unit a.l Cambodglei, 
Norodom Slanuk, a (ost oaspetele 
orașului Sari won, unde a avut loc uh 
miting de masă. Oaspetele a fost in
epții de Klm Ir Sen, șeful statului, 
președinte al Cabinetului de Minlșîrl 
al R.P.D. Coreene.

Cu ocazia vizitei în Gui
neea a lui Fidel Castro, 
mul ministru al Guvernului revolu
ționar al Republicii Cuba, la Cona
kry au avut loc. o paradă militară 
șl un miting de masă la care au luat 
qivîniul Seku Ture, președintele 
Guineei, șl Fidel Castro.

Președintele Pakistanului, 
Z. fi. Bhutto, și premierul 
Bangladeshului, M. Rah
man, s-ar putea întîînl. 
Înainte do Hflrșltul. lunii mal, la Ge
neva caii Vlena, scrie zbirul pakis
tanez ,,Morning Nows", apropiat 
cercurilor oficiale.

La sesiunea Consiliului 
Federației Democrate Inter
naționale a Femeilor,caro SB 
dasfășoară ln ștațiuneâ bulgară 
DțUi^a, a luat cuvlnuil Suzanu 
Gâdea, președinta Consiliului Națio-; 
nai al Femeilor din Republica Soclâ-
listă România, conducătoarea delega
ției române»

Festivalul de la Cannes
Joi s-a deschis la Cannes cea 

de-a 2S-a edific a Festivalului 
international al filmului. In 
timpul celor doud iăptămlnl. cil 
va dura festivalul, vor fi pre
zentate peste -tG'O de filme, din 
care insd numai 25 re vor. an- 
gaja in .curia peniru Marele 
Premiu. Juriul festivalului va f i 
preMat de regizorul american 
Joseph Losey, al cărui film, 
„Mesagerul*, a cucerit Marele 
Premiu ai edifici precedente.

Generalul Patrick Gray 
DU a fost numit director ad- 
interim al F.B.I., Prlnlr 0 decJ-

Așa cum este cunoscut, reluarea lu
crărilor conferinței de la Paris asu
pra!'Vietnamului; după o întrerupere 
de o lună, a fast salutată de opinia 
publica mondială ca un net pozitiv; 
corespunzător rațiunii politice, cerin
țelor pârii și securității iniernațlo- 
r.nle.

Reglementarea conflictului din Viet
nam. din întreaga Peninsulă indodil- 
r.czâ, ln conformi ta le cu aspirațiile dc 
libertate șl Independență ale popoare
lor din aceasta regiune; cu drepturile 
lor naționale sacre șl Imprescrlnllbîle. 
constituia unul dintre comandamen
tele‘Primordiale alo vieții lnlcmntlo- 
naic. In realizarea acestui obiectiv 
slnt ‘vital Interesate popoarele viet
namez, khmer si laoțian, victime ale 
agresiunii S.U.A.. este interesat po
porul american însuși, care a sufe
rit ntilea p’ordorl dc vicii omenești, 
«ini interesate toate popoarele lumii 
rare iuieleg c.ă de aceasta depinde. 
!n‘r-o largă măsură., Îmbunătățirea 
climatului șl . dezvoltarea procesului 
de normalizare n relațiilor intema- 
țlonale. consolidarea păcii In lume.

Experiența vieții demonstrează 
că In zilele noastre conflictele Inter
naționale tail fi soluționate în mod 
trainic șl viabil numai prin tratative, 
contacte șl convorbiri, prin reglemen
tări iwllftce. Nu politica de torță, de fță< 
presiuni șl dictai, ci conferințele și 
Îrataîlvele, discuțiile Intre părțile Inte
resate repntzlnlâ acel cadru realmen
te eficient de s!Îngere o focarelor dc 
încordare și conflicte, pentru găsirea 
do șoluțSI conforme cu Interesele pâr
tilor. cit ți cu Interesele generale ole 
păcii, alo dezvoltării libero șl inde
pendente a. popoarelor. Reglementa
rea lie cole politică, prin tratative, a 
problemelor lltlgloașe. in conformitate 
cu cerințele vieții politice, cu normelo 
dreptului internațional, cu Interesul 
păcii, libertății șl independenței po
poarelor. constituie un principiu.fun
damental al politicii externe a țării 
noastre, pe care eu II afirmă șl 11 sus
ține In întreaga sa activitate pe pla
nul relațiilor Internaționale. „In actua
lele condiții internaționale trebuie ac
ționat — declară tovarășul Nlcolae 
Ccaușawu — ca problemele litigioase 
dintre state să fie rezolvate pe calc 
politică, prin tratative pașnice, peniru 
a se pune capăt focarelor de conflicte 
șl încordare existente șl a se împie
dica ivirea dc nol surse (Ic tcnsinne 
care ar putea pune in primejdie pa
ce* popoareloț- lumii".

Valabilitatea șl’ necesitatea Impe- 
țrioasă a tratativelor slnt pe deplin 
confirmate, in cazul problemei vietna
meze. Este un țapi concludent că, In 
pofide amplei mașini de război, pusă 

‘ in mișcare in Vietnam, Statele Unite 
nu au Izbutit să-și realizeze scopul 
urmărit de a Ingenunchoa poporul 
vietnamez: calea tortei nu le-a' 
adus deci! Intringcri atit na ptan 
militar, cit șl :i:> plan nollllo- 
moral. în aceste condiții, S.U.A. ou 
consimțit, cu patru ânl în urmă, să 
Înceapă negocierile de la Parte, eve-

r

fără termen negocierile de Ja Paris, 
șl au consimțit să revină lâ masa 
tratativelor. în aceasta ș!-a găsit ex
presie Interesul tuturor părților ca 
intre ele să albă loc discuți! și ne
gocieri efective, serioase.

.Pentru Importanța și atenția pe 
care Republica Democrată Vietnam 
le atribuie. noii faze a negocierilor 
sin! semnificative declarațiile con- 
etllenilu! special al delegației R.D.V., 
Le Duc Tho. .cti ocazia revenirii gafe 
la Paris : „Calea de reglementare a 
problemei vietnameze trebuie să (le

R. Nlxon. Pe bună dreptate, se ri
dică Insă Întrebarea cum se împacă 
asemenea declarații cu refuzul eo:i- 
ducătorulu! delegației americano in 
cadrul ședințe! de ieri a convorbiri
lor din capitala Franței de n stabili 
o dată pentru desfășurarea ședinței 
următoare. Opinia publică așteaptă 
ca afirmații cum sini calo citate mai 
mia să aibă acoperirea unor fapte, co
respunzătoare. Nu poate fi, dc ase
menea, Ignorat faptul că !a convoca
rea, in 19®, a conferinței evadripar- 
Ute 6-a ajuns numai in urma an-

cea a negocierilor™ Am sosii Ia Paris 
peniru a continua convorbirile cu Sta
tele Unite la conîerința cvailripartllă 
asupra Vielnamului in scopul dc a 
găsi o soluție Justa șl echitabilă 
pentru problema vietnameză;» Pen
iru o reglementare pașnică urgenta 
a problemei vietnameze. Statele 
Unite trebuie șă manltesle o atitu
dine de bunăvoință, răspunzind po
zitiv la cererile juste șl rezonabile 
ale populației isnd-vletnamcze. In ce 
ne privește, am manitesla! Întot
deauna o alllndlne serioasă șl de 
bunăvoință cu scopul de a găsi cit 
mai grabnle soluția pașnică a pro
blemei vietnameze". Pe burta dreptate 
aceste declarații au fost apreciate do 
opinta publică ca o dovada a eerio- 
zitațll și spiritului constructiv do 

; care e.-;te animată in cadrul tratati
velor partea vietnameză. ■

i Liilnd hoiărircn de a reîncepe ne
gocierile, partea americană șl-a a- 
flrmai și ca Intenția de a acționa 
pentru ca ;ele 'să dea rezultate. „Re
luăm convorbirile de la Paris cu 
speranța fermă că vor urma, prin 
(oale canalele disponibile, convorbiri 
prodacilve, (lucind Ia progrese rapl- 

„ .1_ au a

nlment care a trezit in opinia publi
că speranța unei apropiate stingeri a 

icărilor războiului. Din păcate, n- 
' ceste tratative nu au condus pină a- 
‘ cum la rezultatele așteptate, de ome
nire ; diferitele propuneri constructi
ve, raționale ale Republicii Democra
te Vietnam șl Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Viclna- 

, mulul do. Sud nu au găsit ecou la 
partea americană. Dimpotrivă, a fost 
extinsă agresiunea, a fost elaborata 
așa-zlsa politică, de „vleinamlzare", 
care Înseamnă,' In esență, Încercarea ș 
de a prelungi conflictul șl a-l sili pb 

. vieinamezl sâ lupte contra vietname
zilor. Dar această orientare s-a sol
dat cu hol eșecuri, așa cum au ară
tat Importantele victorii militare po 
care le-au obținut în cursul ultimei 
luni forțele patriotice. O clntă mal mult 
s-a dovedit eă orice Încercare de per
petuare a conflictului nu poate aduce 
agresorlor decit înfringeri, că la so
luționarea acestuia se poale ajunge 
numai piș calea tratativelor politice. 
Este pozitiv (aptul că la Inslstențelo 
R.D.V. și G.R.P. al Republicii ..Viet
namului de Sud. S.U.A. au renunțat 
la hoîărlreă luată de ele in mod uni- _______ . . _
lateral, la 23 martie, doc a suspenda de" — a declarat președintele S.U.A..

■■

ș

ț

comunitatea lntemațlonală, popoarele 
pot, desigur. aduce o importantă 
contribuție, acțlonlnd pentru a pro
mova spiritul tratativelor intre păr
țile'interesate ‘șl a favoriza ambianta 
caro eă . permită progresul acestora. 
Încununarea lor de succes.

Călăuzit da sentimente profund In
ternaționaliste. de o prietenie fră- 
.țcascâ. putetnicn gi trainică.1 poporul 
român, partidul șl tara noastră 0-ău 
tatuat neabătut de partea bravului 
popor vlelnamez. șl-au manifestat 
tioiIdarltaica rniiliaiv.fl, holărirea de 
a-I’ajuta pe"ptan material, politic șl 
moral pină la victoria deplină a cau
zei sale drepte. Este convingerea 
fermă a poporului român eh nu calea 
escaladării militare, nu. extinderea 
războiului pol duce la o soluție : per
severarea po acest drum nu poale 
decit să ducă la agravarea conflictu
lui! ceea ce ar contraveni intereselor 
popoarelor lndochlneze și intereselor 
generale;ale pârii. Tocmai de aceea 
România s-a pronunțat consecvent 
ln favoarea tratativelor Intre părțile

constă modalitate este do natură să 
ducă la o‘soluție realâ, echitabilă, 
trainică. Poporul român, țara noastră 

gajamentulul S.U.A de a pune ca
păt definiilv bombardamentelor asu
pra R.D. Vietnam ; do aceea, respec-: 
tarea acestui angajament, Încetarea 
oricăror atacuri ale aviației șl mari
nei americane asupra teritoriului a- 
cesîei țări Independenta șl suverane 
reprezintă o obligație formală pentru 
S.U.A., o cerință elementară pentru', 
asigurarea unul climat favorabil, des
fășurării tratativelor.

Negocierile presupun — asa cum 
se sile — o abordare serioasă, ma
nifestarea permanentă a dorinței de 
a se găsi soluții eflence. echitabile, 
soirii de . InllJatlvă. înțelegere si 
conciliere. De aceea, omenirea as- 
teapiă și cere ca tratativele in pro
blema vietnameză — cea mal acută 
problemă a actualității Internationale 
— să (ic purtate in acest spirit con
structiv. cu voința sinceră de a ro 
merge In Inilmplnarea pozițiilor, de 
a se ajunge Ia soluții echitabile, care 
să permită realizarea obiectivelor 
majora ale încetări! războiului șl c- 
fii-mhrii dreptului poporului vietna
mez, al tuturor popoarelor Indoch!- 
nel. de a trăi In nace șl a-sl solu
ționa problemele Interne, potrivit 
proprie! lor voințe, fără nici un a- 
mestec din afară. Celelalte state,

in teresate, consideri nd că huma! a-

‘soluțlo reală, echitabilă, 
toporul român, țara noastră 

ra.Klln.fenn programul de reglemen
tare pașnică propus do R.D.V. șl tie 
G.R.P. al Republicii Vietnamului de 
Sud, ce pronunță' consecvent pdnlru o 
aoSuțle negociată, care «ă ducă la re
tragerea Imediată șl definitivă a tu
turor trupelor S.U.A. șl ale allațJlor 
lor din Indochina, la respectarea 
dreptului sacru al popoarelor viet
namez, cambodgian și laoțian de a-șl 
holâri soarta in mod liber, fără nici 
un* amestec din afară. ManKoslln- 
du-șl neabătut solidaritatea cu po
poarele lndochlnel, opinia publică din 
țara noastră cere ln mod hotărît eă 
ee depună toate eforturile, eă se facă 
tot ce este necesar pentru desfășu
rarea rcu succes a tratativelor, ispre 
a se ajunge’ cțt mal grabnic la re
zultatele pozitive pe care lc, așteaptă 
popoarele.

Poporul român, alături de torțele 
democratice și progresiste de pre
tutindeni, Ișl exprimă convingerea 
că. jn cele din urmă, rațiunea 
poUtl'cA va triumfa, ajungîndu-se 
in desfășurarea tratativelor la pro
grese efective care să răspundă 
aspirațiilor profunde ale popoarelor 
lndochlnel, dezideratelor do pace ale 
Întregii omeniri.

I. FÎN1TNARU

zle prezidențiala. Titularul definitiv 
va fl desemnat după alegorile prezi
dențiale din luna noiembrie.!

Președintele Consiliului 
de Miniștri cd U.R.S.S., ai«- 
xel Kosighln, l-a primit po Valăry 
Discard d'Estalng, ministrul econo
miei șl finanțelor al Franței. între
vederea a prilejuit un amplu schimb 
de păreri privind dezvoltarea relații; 
lor sovlete-franceze In diferite dome
nii. precum și adlntfrca colaborării 
economice, tehnice șl Industriale bi
laterale., \

Președintele Franței,
ges Pompidou, care efectuează o vi
zită oficială do două zile la Luxem
burg, a avut Joi o convorbire cu pri
mul ministru al Luxemburgului, 
Pierro Wertier, în cadrul căreia, s-a 
acordat o atenție deosebită preconi
zatei uniuni economice șl monetare 
vest-europene.

Secretarul de stat al 
S.U.fi., WUliam Rogers, aflat In
tr-un turneu do Informare Lntr-o se
rie de capitole veM-europcne. a avut 
Li Londra o Întrevedere cu ministrul 
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fiind primit apoi de premierul Ed
ward Heath. W. Rogers a plecat la 
Bruxelles.

Patriarhul Bisericii Orto
doxe Române, •
cosit, ta Bruxelles intr-o vizită ofi
cială, la invitația cardinalului Sue- 
nens, arhiepiscop de Bruxelles șl 
Malines, primat al Belgiei.

Decernarea premiilor Her
der pe anul 1972.în au,n mare 
a Academici austriece de științe s-a 
desfășurat joi solemnitatea decernării 
premiilor Herder po unul 1572. Prin
tre laureat! se află șl un reprezen- 
Itinț al culturii românești, prof., dr. 
Virgil VAUișlanu din Cluj.

O delegație comercială 
chineză a întreprins o vi
zită de prietenie în Iugo
slavia. 0 fost primljă de
Muhamed HadJSd, secretar federal 
peniru comerțul exterior, și. de. Rudi 
Kolak, ^președintele Camerei Econo
mica Federale a Iugoslavie!.

RIO DE JANEIRO 4 (Agerpres). — 
Ministrul secretar de etat ta Minis
terul Comerțului Exterior. NIcotaa 
Nlcolae, caro întreprinde o vizită in 
Brazilia, a avut inlllnlrl cu minis
trul finanțelor. Antonio DelfimNetlo, 
ministrul planificării, Joao Paulo 
Dos Rcls Veloso, ministrul minelor și 
energiei, Dtas Leite, ministrul agri
culturii. C’lrne Lima. precum șl cu 
alle oficialități braziliene. In cursul 
convorbirilor purtate. 6-a exprimat 
dorința reciproca de lărgire a echlih- 
burilor comerciale șl a colaborării; 
economice dintre România șl Brazi
lia. Cele două părți au căzut de acord 
asupra necesității do a realiza -o mol 
bună cunoaștere rcelnrocă in vederea1 
dinamizării relațiilor comerciale'-șLa 
oolaborărib economice. In acest-eoodJ 
•B-a stabilit eroarea unul grup mixt 
de lucru care eă examineze rxwibill- 
tățlle concrete 81 eă prezinte un pro
gram de măsuri corespunzător.

britanic de externe, A. D. Home,

DUBAI 4 (Agerpres).
Invitația guvernului Uniunii E- 
mlratelor Arabe, o delegație 
română, condusă de Petru Bur- 
lacu, adjunct al ministrului a- 
facwilor externe, tace o vizită 
oficială In această uniune. Dele
gația a fost primită de șeicu! 
Rashid Ben Said Ben Maktoun, 
vicepreședintele uniunii, de sal-/ 
cul Khnldoun Ban Rashid, vice»' 
președintele Consiliului de.MP~- 
niștri, de Ahmed Khalifa SwedjJ./ 
ministrul afacerilor externe, și 
de Khalifa Ben Zald, prinț moș
tenitor șl prlm-minisiru oi Emi
ratului Abu Dhabi.

în cadrul convorbirilor avute 
la Ministerul Afacerilor Exter
ne, Ministerul Economiei șl Co
merțului, Ministerul Petrolului 
șl Industriei, au fost abordate 
aspecte referitoare !a dezvolta
rea relațiilor de colaborare din
tre cale două țări, nrecum st 
probleme Internationale dc Inte
res comun.

Guvernul chilian a hotărî! sS trimită 'Congresului proiectai dc lege 
privind naționalizarea proprietăților 'din Chile ale societății nord-ame- 
rleane „International Telephone and Telegraph" (T.T.T.). In cadrul 
unei conferințe dc presă, Oscar Garrclon, adjunct al ministrului econo
miei, reconstrucției șl dezvoltării, a declarat că I.T.T., care a obținui 
beneficii de milioane in Chile, a săvlrșlt acțiuni de subminare a activi
tății guvernului Unității Populare, și a lezat demnitatea națională Chi
lian!. In fotografic : Demonstrație a oamenilor munch din Santiago de 
. Chile In, sprijinul măsurilor guvernului Allende
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