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Ziua și noaptea, noaptea și ziua 
pe fiecare șantier
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NOILOR CAPACITĂȚI INDUSTRIALE
Realizarea amplului program de 

Investiții pe anul 1973 este de pri
mă importanță pentru înfăptuirea 
Înainte de termen a cincinalului. 
Planul de stat prevede intrarea in 
funcțiune in industrie a 490 capa
cități de producție principale, iar 
in agricultură — a 46 capacități 
mal importante. Iată de ce — așa 
cum s-a subliniat la Plenara C.C. 
ai P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie — îndeplinirea integrală a 
planului de investiții trebuie să 
devină unul din obiectivele centra
le. permanente ale ministerelor, 
comitetelor județene de partid, ale 
centralelor industriale și întreprin
derilor. ale organelor și organiza
țiilor partidului nostru, ale tuturor 
oamenilor muncii.

Pe multe șantiere s-a muncit 
!ntr-un ritm intens in primul tri
mestru al anului, in ansamblu rea
lizările fiind superioare celor din 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut. Potențialul productiv al eco
nomiei naționale s-a mărit sub
stanțial prin intrarea in funcțiune 
a zreț șl zeci de noi obiective in
dustriale. Totuși, bilanțul primului 
trimestru in domeniul investițiilor 
prezintă și unele situații necore«- 
punzătoare. Pe șantierele noilor 
capacități de producție din indus- 
tr.a ușoară, bunăoară, au fost reali
zate doar 70 la su’ă din prevederii 
planului trimestrial de 
De asemenea. nici 
Industriei ~ ‘ 
Industriei 
nil Economiei 
Materialelor de 
care au sarcini 
domeniul investițiilor — n-au pu
tut raporta realizarea lor integrala,. 
La unele capacități programate să 
intre in producție in primul tri
mestru — ne referim la dezvoltă
rile de la uzina .,Colorom“-Codlea, 
Fabrica de cabluri și materiale 
electro izola nte București. Fabrica 
de produse ceramice din Iași. 
Combinatul de materiale de con
strucții din Aleșd — termenele de 
punere in funcțiune nu s-au res
pectat

Nimic nu este mal Important 
acum pe șantierele acestor o- 
biective decit de a se lua măsuri 
energice pentru impulsionarea rit
mului de construcții și de montaj 
tehnologic, urmărindu-se recupe
rarea neintirziată a răminerilor in 
urmă față de grafice, in vederea 
dării in exploatare grabnice a ca
pacităților restante, 
rativ al accelerării 
execuție a lucrărilor este valabil și 
pentru acele șantiere unde obiecti
vele ce se construiesc au termene 
de punere in funcțiune In lunile 
următoare — intre care : noile 
linii tehnologice de la combina
tele de materiale de construcții 
din Cimpulung și Tg. Jiu, capaci
tățile noi de la Uzina de mașini 
grele și Uzina de mașini electrice 
din Capitală. Filatura din Oltenița 
sau noile instalații de la Combina
tul chimic Craiova și Uzina chi
mică Valea Călugărească.

Cu deosebită energie, prin mă
guri ferme și cuprinzătoare, trebuie 
tă acționeze constructorii și mon
tării de pe toat»1 șantierele pentru 
• se asigura o bună ritmicitate in 
activitatea de investiții. Ne aflăm,

investiții. 
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RAIDUL-ANCHETĂ AL „SCÎNTEII" 
PE TREI ȘANTIERE DIN CAPITALĂ

de altfel, !ntr-o perioadă In care, 
pe fiecare șantier, timpul prielnic 
de muncă trebuie folosit din plin 
de-a lungu] întregii ,.zile-luminâ“. 
Nici o oră. nici o zi de lucru nu 
trebuie lăsate să se irosească ! 
Munca trebuie bine organizată, 
materialele asigurate din timp, iar 
utilajele de construcții să funcțio
neze cu productivitate maximă ; 
pretutindeni, unde condițiile per
mit acest lucru, să se treacă cu 
hotărire la extinderea folosirii uti
lajelor de construcții în două sau 
chiar trei schimburi. Aplicind ase
menea măsuri temeinice, construc
torii au datoria să respecte cu stric
tețe graficele de execuție, in prea
labil revizuite, aduse la zi, cit mai 
mobilizatoare, astfel ca să se poa
tă trece „din mers" la montajul 
instalațiilor și echipamentelor teh
nologice.

Sarcini de mare răspundere revin 
beneficiarilor de investiții. Ei tre
buie să înțeleagă clar că partici
parea activă, cu forță de muncă 
bine pregătită și potrivit cerințelor, 
la montarea utilajelor și mașinilor 
sosite pe șantiere, pentru ca aces
tea să dea cit mai repede producție, 
este o sarcină expresă trasată de 
conducerea partidului, de care de
pind in cel mai inalt grad scurta
rea duratei lucrărilor respective, 
respectarea sau chiar devansarea 
termenelor de intrare în exploa
tare a noilor capacități. Luîndu-se 
măsuri pentru grăbirea montajului 
utilajelor și instalațiilor, trebuie 
să se acorde maximă atenție cali
tății lucrărilor de montaj, aceasta 
fiind o condiție esențială pentru 
buna lor funcționare după darea 
in exploatare a noilor capacități 
de producție.

In bătălia cu timpul pe șantiere 
trebuie să se Încadreze din plin și 
furnizorii de utilaje. Orice cistig de 
timp in acest sens, chiar de citeva 
zile, este de un real folos econo
miei naționale. Furnizorii. împreu
nă cu beneficiarii, trebuie să sta
bilească neintirziat ordinea priori
tară de livrare a utilajelor, a echi
pamentelor. in strinsă corelare cu 
cerințele unui montaj ritmic și 
rapid.

Starea timpului favorizează din 
plin munca pc șantiere. De aceea, 
conducerile unităților de construc
ții. beneficiarii de Investiții, or
ganizațiile de partid de pe șan
tiere trebuie să asigure o maximă 
concentrare a tuturor forțelor și 
mijloacelor, să creeze toate condi
țiile tehnice și organizatorice pen
tru accelerarea ritmului de con
strucție sl montaj, astfel ca rezul
tatele să fie. de la o zi la alta, 
net superioare, iar pină la sfirșitul 
primului semestru să se realizeze 
peste 50 la sută din planul anual 
de investiții, recpectîndu-se întoc
mai termenele de punere in func
țiune in această perioadă a noi
lor objective și capacități. Planul 
de investiții pe acest an trebuie 
realizat exemplar sl necondiționat 
la toate prevederile sale ! Aceas
ta este o condiție esențială pen
tru accelerarea dezvoltării econo
mice sl sociale a țării, pentru în
făptuirea cincinalului înainte de 
termen.
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La I.A.S. Alexandria, ferma Câlinești, terenul este pregătit pe mă
sură ce *e zvîntâ Foto : M. Andreescu

PREZENȚI LA INSAMINȚĂRI PE CIMPIILE MĂNOASE 
ALE BRĂILEI, IALOMITEI, ILFOVULUI Șl TELEORMA
NULUI, REDACTORII NOȘTRI TRANSMIT VEȘTI DIN

Bătălia pentru 
un milion de hectare, 

în cel mult 
douăzeci de zile
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• Pe scurt, din țară •
La Uzina de utila] tera- 

sier din Buzău a început 
producția cu aproape trei 
luni mai devreme^ In pre' 
zent, se apropie de sfîrșit și mon
tajul agregatelor in hala princi
pală de fabricație. proiectată să 
intre in circuitul economic in cel 
de-al doilea semestru al acestui an.

0 nouă hală de electro
liză în probe tehnologice 
la Slatina,a 53563 din ser"ia de 
dezvoltare a uzinei de aluminiu, se 
caracterizează printr-un inalt grad 
de automatizare șl are o capaci
tate de 25 000 tone aluminiu pe an. 
începerea probelor tehnologice in 
avans față de graficele prevăzute 
oferă posibilitatea intrării acestei 
hale in funcțiune cu circa 45 de 
zile înainte de termenul planificat.

Orașul Băicoi — punct 
balneoclimateric. Noul alri‘ 
but al cunoscutei localități petro
liere de pe Valea Prahovei se da- 
torește valorificării izvoarelor de 
ape termale descoperite in perime
trul său, izvoare care conțin iod, 
brom, clor, sodiu și alte minerale.

Avind o temperatură de 40—50 
grade Celsius, apele termale de 
la Băicoi sint recomandate pen
tru tratarea afecțiunilor reumatice 
și ale aparatului locomotor, pen
tru nefrite, boli ginecologice și 
altele.

Peste 30 de întreprin
deri de comerț exterior 
din țara noastră vor 11 pre_ 
zente. intre 14 și- 23 aprilie, la cea 
de-a 51-a ediție a Tirgului interna
țional de la Milano. Vor fi expuse 
produse ale industriei constructoa
re de mașini, electronicii și elec
trotehnicii, din rindul cărora nu vor 
lipsi mașinile-unclte, elementele de 
automatizare și alte produse de 
mare tehnicitate.

28 200 kg bumbac eco
nomisit la Industria bum
bacului din Capitală. Acest 
bun rezultat a fost obținut prin 
folosirea, in procesul tehnologic de 
filare, a 4 la sută scamă de bum
bac. in combinație cu firele de 
bază. Din cantitatea economisită se 
poate realiza o producție supli
mentară de circa 2 milioane metri 
țesături.

Locuitorii orașului Bis
trița primesc acum de trei 
ori mai multă apă potabi
lă decît la începutul aces- 
tlfi OH ^ste rezultatul construi
rii unor importante rețele de ană. 
aducțiuni. stație de pompare, de 
tratare, care fac in prezent fată 
nevoilor dezvoltării in ritm acce
lerat a zonei industriale a orașu
lui, concomitent cu extinderea noi
lor cartiere „Viișoara" și „Deoebal".

întreprinderea ele co
merț exterior „Tehnofo- 
restexport" a livrat, în 
primele trei luni ale aces
tui an, peste prevederile 
de plan, produse evalua
te la 2,3 milioane lei va- 
lUÎâ cerer* deosebite inregistrin- 
du-se din partea unor țări ca 
Suedia, R. F. Germania, Franța și 
Anglia. Primele luni ale acestui 
an au marcat extinderea arici de 
desfacere a tradiționalelor produ
se ale industriei lemnului din 
România in noi state din zona 
Golfului Persic, precum și in Ja
ponia și Noua Zeelandă. Din punct 
de vedere sortimental, se constată 
o menținere a preferințelor pen
tru mobila stil, mobila de epocă, 
pentru unele modele moderne de 
mobilier — camere combinate, su
fragerii. precum și biblioteci, bi
rouri, comode și alte piese.

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, , secretar 
?oneral al Partidului Comunist Român, prețedinlolo Consiliului do 
lat al Republicii Socialiste România, a primit la 31 martie pe Aad 

van don Heuvel, redactor do politică externă, si Ren6 Sloven, șef 
de omisiune la Societatea de radioteloviziune olandeză K.R.O., că
rora lo-a acordat un interviu televizat.

ÎNTREBARE : Care sint 
principalele schimbări care au 
avut loc in România in ulti
mul deceniu ?

RĂSPUNS : în anii construcției 
socialiste, și îndeosebi în ultimul 
deceniu, în România au avut loc 
mari transformări, atit în ce pri
vește dezvoltarea forțelor de pro
ducție, perfecționarea relațiilor de 
producție, cît și în domeniul creș
terii bunăstării materiale și ridică
rii nivelului cultural-științific al 
întregului popor. Caracteristica 
principală o constituie dezvoltarea 
în ritm înalt a industriei și agri
culturii, intensificarea construcții
lor de locuințe, spitale și școli, 
creșterea continuă a veniturilor 
oamenilor muncii, care, în raport 
cu cele din 1960, sînt de peste două 
ori mai mari.

ÎNTREBARE: România con
sideră că divergențele exis
tente intre țările socialiste nu 
un caracter temporar și pot /i 
depășite. Vă rugăm să ne vor
biți despre aceste divergențe 
și despre modul in care ar pu
tea fi depășite.

RĂSPUNS: Este adevărat.
România apreciază că existența di
vergențelor între unele țări socia
liste, precum și apariția unor pă
reri deosebite intr-o problemă sau 
alta au un caracter temporar, ele 
pot fi depășite. De altfel, aș putea 
spune câ în ultimii ani s-au obți
nut pași importanți în această di
recție. Intre țările socialiste se 
afirmă relații de tip nou — care

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Participanții la masa rotundă pe teme economice 
organizată de Asociația „Business International

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit, luni 
dimineață, pe participanții la 
masa rotundă pe teme economice, 
organizată la București de Asocia
ția ..Business International", im
portantă manifestare care-și des
fășoară lucrările sub înaltul pa
tronaj al șefului statului român.

La primire au participat tovarășii 
Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Manea 
Mânescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planifică
rii, Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, și alți membri 
ai guvernului, conducători de in
stituții centrale economice.

în numele reprezentanților celor 
peste 50 de societăți, companii, 
bănci, prezenți la întrevedere, 
Alonso B. Kight, vicepreședinte al 
corporației americane „Rockwell 
International", a exprimat căl
duroase mulțumiri președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru cinstea 
deosebită de a-i fi primit, subli
niind că toți cei de față cunosc 
și apreciază viața și activitatea 
conducătorului partidului și sta
tului român.

Prezentînd profilul și scopurile 
asociației — a cărei cifră de afa
ceri cu firme din peste 100 de țări 
se ridică la mai bine de 100 mi
liarde dolari — Alonso B. Kight a 
relevat interesul pe care-1 mani
festă „Business International" față 
de dezvoltarea relațiilor economice 
cu România, convingerea că, întot
deauna, comerțul trebuie să repre
zinte un flux în două direcții. 

nu au încă o experiență îndelun
gată — dar care pornesc de la de
plina egalitate in drepturi, de la 
respectul reciproc, de la întrajuto
rarea în făurirea în fiecare țară a 
societății socialiste. Aceasta con
tribuie, fără îndoială, la întărirea 
colaborării lor și la afirmarea so
cialismului In întreaga lume.

ÎNTREBARE : Ce loc acor
dați dumneavoastră, in con
textul măsurilor pentru asigu
rarea securității europene, 
problemei desființării blocu
rilor militare, renunțării la 
manevre militare pe teritoriile 
sau la granițele altor țări ?

RĂSPUNS : România acordă o 
atenție deosebită pregătirii și orga
nizării conferinței generale pentru 
securitate europeană, așteptînd ca 
aceasta să pună bazele unor relații 
noi, de colaborare multilaterală, 
între statele continentului, sâ asi
gure dezvoltarea liberă, indepen
dentă a fiecărei națiuni, corespun
zător năzuințelor sale. Pornind de 
aici, consider că existența blocu
rilor militare constituie un anacro
nism. Ele sînt rezultatul perioadei 
războiului rece, al încordării — pe
rioadă care a început să fie de 
mult depășită. In lume asistăm la 
afirmarea unei politici noi, bazată 
pe dorința popoarelor de a trăi în 
pace, de a colabora în scopul pro
gresului lor economico-social. Toc
mai această tendință spre destin
dere face necesară desființarea 
blocurilor militare și. pînă la a- 
ceasta, luarea unor măsuri parțiale

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
adresînd un salut călduros partici- 
panților la masa rotundă, a expri
mat satisfacția sa și a guvernului 
român pentru organizarea acestei 
reuniuni, speranța că ea va facilita 
o mai bună cunoaștere și va marca 
un aport la promovarea relațiilor 
de colaborare dintre întreprinde
rile românești șl societățile și com
paniile reprezentate de cei de față.

în continuare. președintele 
Nicolae Ceaușescu a expus pe larg 
problemele actuale ale dezvoltării 
economiei românești, a relevat, în 
acest context, interesul manifestat 
de țara noastră pentru extinderea 
cooperării, a legăturilor economi
ce. în cele mai diverse domenii, cu 
toate statele lumii, referindu-se, 
totodată, la principiile pe care 
România își întemeiază relațiile 
cu alte state, participarea sa la 
circuitul mondial al valorilor ma
teriale.

La rugămintea reprezentanților 
asociației, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a răspuns, apoi, Ia în
trebările unor participanți lă în
trevedere. 

Sub înaltul patronaj al președintelui Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu

Au început la București dezbaterile la masa rotundă 
pe teme economice organizată 

de Asociația „Business International*’
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cum ar fi renunțarea la manevre 
militare pe teritoriile altor state, 
sau la granițele altor țări și altele, 
care ar mări securitatea fiecărui 
stat, încrederea reciprocă, contri
buind în mod substanțial la întă
rirea colaborării și păcii în Europa 
și în lume.

ÎNTREBARE: Dumneavoas
tră colaborați cu multe țări 
avind sisteme politice diferi
te. Pot fi deosebirile ideolo
gice un obstacol in calea dez
voltării relațiilor reciproc 
avantajoase ?

RĂSPUNS : România întreține 
relații de colaborare economica și 
tehnico-științifică cu peste 110 sta
te — cu țările socialiste, cu țările 
care au trecut pe calea dezvoltării 
independente, cît și cu state capi
taliste dezvoltate, deci cu țări cu 
sisteme politice și orînduiri sociale 
diferite. Aceste relații se bazează 
pe principiile coexistenței pașnice, 
ale avantajului reciproc.

De altfel, și relațiile dintre 
România și Olanda, țări cu orîn
duiri sociale deosebite, aparținînd 
a două blocuri militare diferite — 
relații pe care le-aș jputea carac
teriza drept foarte Imicale — se 
desfășoară într-un ftm destul de 
înalt. \

Se poate deci trage ©ncluzia că 
deosebirile ideologice nu consti
tuie și nu trebuie să constituie 
un obstacol în calea colaboră
rii multilaterale — economice, teh- 
nico-științifice, politice — în con
lucrarea pentru înfăptuirea pă
cii, care este necesară tuturor po
poarelor. Problemele orînduiri 1 
sociale, problemele ideologice nu 
pot fi soluționate decît de fiecare 
popor în parte. Este dreptul fie-

(Continuare In pag. a V-a)

Exprimînd profunda gratitudine 
și întreaga apreciere a celor pre
zenți pentru prilejul oferit de 
președintele Nicolae Ceaușescu de 
a avea această discuție sinceră, 
Alonso B. Kight a subliniat că în- 
tîlnirea le-a permis să înțeleagă 
mai bine motivele pentru care ac
tivitatea șefului statului român a 
trezit un ecou atît de larg în lu
mea întreagă.

Eu aș dori sâ exprim încă o dată 
satisfacția mea — a spus în în
cheierea întrevederii tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — pentru aceas
tă reuniune pe care o aveți în 
România, pentru întîlnirea pe care 
am avut-o cu dumneavoastră și 
sper că ea va fi urmată de o ex
tindere a colaborării practice,-între 
industria românească și companiile 
dumneavoastră.

Aș dori să vă urez să vă simțiți 
cît mai bine în țara noastră și a- 
ceasta să determine o cooperare 
bună, să mai veniți în România, să 
contribuiți astfel la colaborarea 
între popoarele noastre și la cauza 
păcii.

Zile splendide de primăvară, zile de muncă stăruitoare pe șantierul noii capacități de la Uzina de pompe din Capitală. La hala de sculerie, echipa de 
flerar-betoniști condusă da Vasils Costache (in fotografie), folosind din plin fiecare ceai de lucru, * ajuns aproape de punctul terminus al construcției.

Ministrul federal al comerțului, meseriilor 
și industriei din Austria

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pri
mit, luni 9 aprilie, pe ministrul 
federal al comerțului, meseriilor și 
industriei din Austria, Josef Stari- 
bacher, președintele părții aus
triece în Comisia mixtă guverna
mentală de cooperare economică, 
industrială și tehnică, ale cărei lu
crări au loc In aceste zile la Bucu
rești.

La primire au luat parte loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele, pre
ședintele părții române în Comi
sia mixtă guvernamentală, și 
Dumitru Aninoiu, ambasadorul 
României la Viena.

A fost de față Verner Sautter, 
ambasadorul Austriei la București.

Ministrul austriac a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj de salut și cele mai bune 
urări din partea președintelui Re
publicii Austria, Franz Jonas, 
și a cancelarului federal, Bruno 
Kreisky.

Mulțumind pentru bunele urări 
transmise, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că păstrează o 
plăcută amintire despre convorbi
rile avute cu președintele Republi
cii Austria. La rîndul său, pre
ședintele Consiliului de Stat a 
adresat un călduros salut pre
ședintelui Franz Jonas și cancela
rului federal Bruno Kreisky.

In cursul Întrevederii a fost a

preciată cu satisfacție dezvoltarea 
continuă a schimburilor comerciale 
și cooperării economice și tehnice 
bilaterale, subliniindu-se activita
tea rodnică desfășurată în această 
direcție de Comisia mixtă guver
namentală, organism constituit cu 
prilejul vizitei în Austria a tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

S-a arătat câ în cadrul actualei 
sesiuni a comisiei au fost eviden
țiate, încă de la început, premisele 
favorabile în vederea sporirii 
schimburilor comerciale și pentru 
inițierea unor acțiuni noi de coo
perare între întreprinderi indus
triale din cele două țări, cît și pe 
terțe piețe.

întrevederea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă cordială.
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j faptul' 
'DIVERS
' Amintiri 
pentru 
tovarășii»

de muncă
O veche pasiune a lăcătușului 

loan Dinsul. salariat de aproape 
30 de ani la „Flamura Roșie" 
Sibiu, este desenul. în ultimii 
doi ani a abandonat insă una 
cite una diversele tehnici folo
site — desenul in tuș. in cărbu
ne, acuarela — pentru a se de
dica graficii cu... pixul „Flaro", 
produs de fabrica sa. Cele peste 
50 de gravuri pe care Ie-a rea
lizat pină acum prin acest o- 
riginal procedeu povestesc, prin 
firul apei negre a pastei ,.Fla
ro", despre Sibiul de ieri și de 
azi. Fără pretenția de a le pre
zenta deocamdată in vreo expo
ziție. I.D. le-a dăruit pe toate 
prietenilor șl tovarășilor săi dc 
muncă.

Dieta cu... 
excepții

Suferind de hepatită. Con
stantin Dragotă. din Capitală, 
finea, după propria-i declarație 
tdatâ refi vedea in ce impre- 
iurâri), o severă dietă alimen
tară, Cu „mici excepții'* insă. 
Acum citeva zile ți-a permis 
una la restaurantul cu autoser
vire „Rapid", de pe Bd. 1848. 
Citind și de hepatită și de... 
comportament civilizat, C. D., 
după ce s-a îmbătat bine, 
a provocat un scandal care 
a făcut necesară intervenția or
ganelor de ordine. Ajuns In 
fața istanței de judecată, el 
a fost amendat cu 2 000 lei. 
O dovadă că astfel de „diete" 
cu alcool sint.„ costisitoare.

Cum supra- 
vegheați 
tractoarele ?

Vasile Negraru. salariat la
S.M.A. Rm. Sărat, a (ost re
partizat pe un tractor, să lu
creze la arături. Dar cum nu 
avea permis de conducere, 1 s-a 
atras atenția că nu are voie să 
circule pe drumurile publice cu 
tractorul. V.N. a nesocotit Insă 
interdicția. A pornit-o pe șosea, 
a făcut „o haltă" de citeva pa
hare la un bufet și a urcat 
iarăși la volan. Traversind po
dul metalic de la intrarea in o- 
rașul Rm. Sărat, el a lovit pe 
Radu Graur, elev la liceul a- 
gncol din localitate, care se 
află acum in comă la spital. Ne | 
întrebăm : conducerea secției de 
mecanizare Murgești, unde lu
crează Vasile Negraru. nu putea 
să supravegheze tractoarele care 
sint minuite de salariați fără 
permis de conducere, pentru a 
opri ieșirea lor pe șosele ?

Și-au 
încheiat 
ultima cursă

Din ziua cind s-au cunoscut, 
Liviu Rusu, in virstă de 20 de 
ani. născut in Bicaz (Neamț), și 
'Grigore Drăghia. de 21 ani. 
din Crăguiești (Mehedinți), au 
deveni’ prieteni la cataramă. 
Și-au descoperit — zic ei — a- 
celași „talent11. In loc să mun
cească, se ocupau, de aproape 
2 ani. cu fu~tul mașinilor. Să- 
virșeau. in funcție de impreju- 
.rări. și acte de tilhărie. In noap
tea de 15 februarie a.c. au sosit 
in Eucurești și au aflat că pot 
găsi găzduire, pentru o noapte, 
la Roiica Văidcanu, din str. . 
Veronica, nr. 31, sectorul 8. Di- I 
mineața au imobilizat-o pe | 
bătrină, luind, din locuință, di- .

I feri te obiecte și bani. După I 
două zile erau in autoduba cu | 
nr. 21-Ae.-3G77. pe care au a- . 
bandonat-o in localitatea Cireșu I 
(Mehedinți). Cu aceasta și-au | 
inchejat, de fapt, ultima cursă. . 
Prinși de către organele de I 
miliție din județul Mehedinți, | 
cei doi așteaptă, acum, comple- ■ 
tarea... foii de parcurs spre in- I 
stanța de judecată.

45 de minute I 
cu inimă 
artificială

Operație deosebită la clinica 
chirurgicală nr. 2 din Tg. Mu
reș. Internat aici in urma unei 

I afecțiuni cardiace, un tinăr, in 
virstă de 24 de ani, trebuia su
pus unei intervenții chirurgi- 

Icale pe cord deschis. După pre
gătirile de rigoare, operația a 
fost efectuată de o echipă de 
specialiști condusă de prof, 
dr. docent Pop D. Popa loan, 
șeful clinicii. In timpul inter
venției, inima bolnavului a fost 
oprită și deschisă timp de 45 de 
minute, funcțiile ei fiind pre
luate de un aparat construit 
anume in acest scop. După 
cinci ale de la efectuarea ope
rației pacientul se simte bine, j

Rubrică redactată de

I Dumitru TIRCOB
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Arsenalul mijloatelor muncii politice este bogat
ESENȚIALE SlNT ACTIVIZAREA

Șl ORIENTAREA LOR SPRE OBIECTIVE MAJORE
— DE CE AU RĂMAS FILE ALBE ÎN CARNETUL DE REPORTER... —

Sondajul nostru, 
schimb de lucru 
mecanică de utilaj „ _ . . 
ca temă : in ce măsură organizațiile 
de partid folosesc pîrghiilo muncii 
politice de masă fn sprijinul cu
noașterii sl popularizării experienței 
înaintate, a faptelor de muncă deo
sebite, cum se acționează pentru în
lăturarea neajunsurilor din activita
tea colectivului, pentru mobilizarea 
tuturor energiilor In vederea indcpli- 
nlril exemplare a sarcinilor de plan 
pe 1973. Continuăm astfel investi
gațiile publicate in citeva nume
re anterioare ale „Scinteii". care 
au relevat expcrient-a laborioasă 
a unor organizații de partid in 
munca politică de masă consacrată 
transpunerii in viață a hotăririlor 
plenarei C.C. al P.C.R. din februa- 
rie-martie a.c. Timo de 8 ore am 
notat in carnetul de reporter mo
mentele unei zile de lucru bogată 
In fapte — din păcate nu Insă tot 
atit de bogată si in acțiuni de mun
că politică de masă, care să asigu
re popularizarea lor in Întreaga uzi
nă. Dar iată filmul zilei derulat pe

La sta|lunea balneară

pe durata unul 
la întreprinderea 
Medgidia, a avut

dimineața. S-au 
scurs 10 minute de 
la începerea 

poarta uzinei
pro- 
con- 

in- 
prin-

gramului. Pe ____  ____
tinuă insă să intre, liniștit... 
tirzlatii. Chiar aici, pe aleea 
cipală ce duce spre halele de lu
cru se află gazeta satirică — dar ea nu 
cuprinde decit o caricatură, veche de 
citeva săptâmini. La stația de radio
amplificare se aud acordurile unor 
melodii vesele de muzică ușoară. 
Emisiunea „Cu microfonul printre 
Intlrziați". care cu citeva luni in 
urmă se transmitea zilnic și avea un 
mare efect educativ in rindul colbc- 
tivulul uzinei, a fost, nu se știe jde 
către nimeni de ce. abandonată.

Ik-
Ide

...LA 
ORA 9

In secția cardane 
rețin atenția două 
evenimente : mal 
Intli. intrarea In

producție a unei mașini de fre
zat, căreia strungarul Dumitru 
Munteanu i-a conceput un dis
pozitiv ce realizează, simultan. 8 
piese : echipa condusă de comunis
tul Azis Geavaidar a terminat repa
rația la mașina de broșat intr-un 
timp record : două săptămini, in loc 
de patru cit era initial planificat. 
Sint fapte edificatoare care atestă 
voința și hotărî rea muncitorilor de 
a lucra potrivit indicațiilor cuprin
se in expunerea secretarului general 
al partidului la Plenara C.C. al 
P.C.R. din februarie — martie, a.p. 
privind, sporirea eficientei activității 
de producție prin utilizarea integra
lă a mașinilor și utilajelor.

Ne adresăm secretarului 
zației de bază din secție.

— Ce întreprindeți pentru popu
larizarea unor asemenea fapte, cu o 
binecunoscută putere mobilizatoare 
in întrecerea socialistă ?

— Vom publica, la gazeta de 
rete, articole din experiența lor.

— Cind ?
— Peste două 

apărea viitoarea
Așadar, fapte

muncă, demonstrind un interes deo
sebit față de soarta producției, fată 
de realizarea Înainte de termen a 
cincinalului, fapte autentice care ar 
putea stimi o puternică emulație în 
întrecere, nu intră in circuitul mun
cii politice pentru că... se așteaptă 
..o nouă ediție a gazetei de pe-

organl-

săptămini, cind 
ediție.

remarcabile

pe-

va

de

rete". Or. ar fl greu ca In aseme
nea Împrejurări să apară „edlțll-ful- 
gcr“, la xl. care sfi aducă la cunoș
tința tuturor, imediat, faptele deo
sebite, „calde", din întrecere ?

..ORA 10
Conslllul Județean 
al sindicatelor Con
stanta a organizat 

de experiență, pe 
vizuală in sprijinul

aici un schimb 
tema : „Agitația vizunia in spnjmui 
producției". Participă 70 de nresed’nti 
ai comitetelor sindicatelor din între
prinderile județului, responsabili cu 
propaganda, precum și secretari ai

Amara 

TRATAMENTE 
IN TOT CURSUL AM

începlnd de Ia 18 mal, odată 
cu deschiderea noului sezon 
estival, stațiunea balneară 
Amara va trece la un program 
dc activitate permanent. In a- 
cest scop — după cum ne spune 
tovarășul Vasile Remetea, di
rectorul Oficiului județean de 
turism — au fost extinse insta
lațiile de Încălzire. Pentru 
îmbunătățirea condițiilor de 
tratament, se află in sta
diu de finisaj Un nou pavilion, 
prevăzut cu toate dotările ne
cesare. Aici se vor face, In tot 
cursul anului, Împachetări cu 
nămol cald, băl calde, fiziote
rapie și altele. In sezonul cald, 
tratamentul balnear specific 
constă in helloterapie, oncțiunl 
cu nămol rece, urmate de imer- 
siunl in apa lacului care, dato
rită compoziției sale chimice 
(sulfați, carbonați, cloruri, iod), 
asigură efectuarea unei terapii 
eficace. Pe lingă aceste trata
mente se aplică aerosoli cu apă 
sulfuroasă pentru afecțiuni cro
nice ale căilor respiratorii și 
bură pentru ameliorarea unor 
tulburări In funcțiile căilor bi
liare.

Cadrul natural, calitățile te
rapeutice binecunoscute ale nă
molului de la Amara pentru 
tratamentul reumatismului cro
nic șl afecțiuni ale aparatului 
locomotor (stări posttraumatice 
ale sistemului osteoarticular, 
sechele după fracturi, operații, 
accidente) au atras an de an un 
număr tot mal mare de vizita
tori.

.ORA 16

la cantină.

ORA 13

.ORA 15

Vasile M1HA1

levat dt de păgubitoare sint pentru 
uzină manifestările de Încălcare a 
ei.

în secția forjă a-a 
stabilit un nou re
cord in producție : 
Marin Novac a in-

a acestor mijloace eficiente ale mun
cii politice de masă ?

nemotivat de la „ ... 
cercurile lnvățămîntului 
din acea zi. propagandiștii n-au a- 
dus in discuția cursanților Însemnă
tatea disciplinei in muncă, n-au re-

La comitetul de 
partid aflăm că 12 
oameni au lipsit 
program. Totuși, la 

de partid

De la intrarea 
schimb și oină 
cum. controlul teh- 
din secția 52 —nic de calitate — ------- ...

prelucrări mecanice a respins 22

In 
a-

Lucian CJUBOTARU 
corespondentul „Scînteii*

să

de

două remorci. La Întrebarea de ca 
oare a fost abandonată metoda de 
a-1 Înscrie pe peliculă pe toți acești 
„plerde-timp" și a-i supune atenției 
publice la gazeta satirică, n-nm pri
mit nici un răspuns. în schimb, de 
la stația dc radioamplificare o nouă 
melodie de muzică ușoară ii lnve- 
■elea pe grăbiți!

Interlocutorul ne evocă o seamă 
de modalități : discuții, convorbiri, 
demonstrații practico ale agitatori
lor prin care să se arate oamenilor 
daunele produse uzinei prin aceste 
rebuturi ; se putea folosi, de aseme
nea, exemplul unor muncitori din 
atelier, care timp de 5-6 ani n-au 
rebutat nici o piesă ; cindva exis
tau aici, ca și în alte secții, de alt
fel. „vitrine ale calității" In care so 
expuneau rebuturile și fotografiile 
autorilor lor. Din păcate și la aces
tea s-a renunțat. Ce se așteaptă 
oare pentru repunerea In dreptul lor

HOTĂRÎRILE PLENAREI C.C. AL P.C.R. DIN FEBRUARIE-MARTIE 1973— 
ÎN CENTRUL ATENȚIEI ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

organizațiilor de partid din unitățile 
economice ale orașului Medgidia. 
Care a fost ciștigul, practic, in mun
ca politică de masă de pe urma a- 
cestei acțiuni ? Iată, succint, opinia 
tovarășului Gheorghe Savu, preșe
dintele comitetului sindicatului de 
la U.S.A.S. Năvodari : „Un anumit 
ciștig a fost, răspunde interlocuto
rul. dar mult prea redus in raport 
cu posibilitățile si cu marele consum 
de timp. Aspectul festivist al agita
ției vizuale — lozinci și panouri fru
moase. viu colorate, dar inserind tex
te mai generale — nu este de natură, 
dună părerea mea. să mobilizeze oa
menii in întrecere. Iată, de exemplu, 
lozincile ..Lucrind cu atenție si res- 
pectind tehnologia de fabricație, vom 
obține numai produse de calitate" ; 
„Folosind Integral capacitatea 
lajelor vom obține un indice 
rior de utilizare a mașinilor" ; 
întreținerea și exploatarea tn
mal bune condiții a mașinilor șl 
utilajelor se prelungește durata lor 
de funcționare". Asemenea chemări, 
lipsite tocmai de acel element con
cret, specific, adaptat condițiilor, 
sarcinilor particulare ale locului de 
muncă — secție, atelier, mașină — 
care le conferă puterea de mobiliza
re. nu slujesc nimănui. Adaug la a- 
ceasta faptul că nu am văzut în nici 
o secție panouri cu fruntași în pro
ducție. cu realizările lor In Întrece
rea socialistă.

După cum remarcau șl alți parti- 
cipanțl. „schimbul de experiență" 
respectiv, prin caracterul s.ău gene-r 
ral șl superficial', ca acțiune de men
ționat in rapoarte că ..a avut loc". • 
demonstrat, de fapt, cum nu trebuia 
făcută agitația vizuală. Și. am com
pleta noi. cum nu trebuie organi
zat un 6chimb de experiență.

de axe pentru rulmenții pre
selor de balotat pale. Deci, tn mai 
puțin de 6 ore. rectificatorul Petre 
A. Sandu a rebutat 22 piese. Nimeni 
Insă nu l-a atras atenția. „Isprava" 
iui a trecut, practic, neobservată.

Ne adresăm tovarășului Dumitru 
Costache, responsabil cu propaganda 
și agitația in comitetul de partid : 
După părerea dv. cum s-ar fi putut 
acționa prin intermediul muncii po
litice, in acest caz ?

echipa forjorului __ __ ____
deplinit norma zilnică cu o oră și 
jumătate mai devreme. Pină la sfir- 
șitul schimbului s-au produs peste 
plan 50 dc pinioane pentru combina 
de recoltat furaje. Practic, la acea 
oră, echipa realizase planul pe luna 
martie cu 5 zile mai devreme. 
Ne-am fi așteptat ca vestea să facă 
înconjurul uzinei, să fie adusă la 
cunoștința Întregului colectiv. A ră
mas insă un moment de mare bucu
rie și satisfacție doar pentru cei 
care l-au realizat. Păcat !

...In ziua aceea s-au petrecut multe 
fapte notabile. Din păcate însă, 
așa cum subliniam la început, cro
nica muncii politice de masă a ră
mas albă. Arsenalul muncii politi
co-educative, atit de bogat in forme 
și mijloace de inriurlre a oamenilor, 
a conștiinței lor a rămas, in acea zi, 
nefolosit Or. chiar șl numai faptele 
relatate aici puteau constitui subiec
tul unor acțiuni politice și organiza
torice care să creeze noi șl puterni
ce stimulente în întrecere.

tn fața cantinei, 
circa 50 de munci
tori așteaptă 
intre la masă. Dar 
Firesc. Pauza
peste 5 minute. Ne

ușa este Închisă, 
prinz incepe abia 
ridicăm privirea pe un panou așezat 
alături. Este concret, practic, la o- 
biect. pe chestiunea disciplinei mun
cii. Transcriem : „Un minut irosit de 
fiecare muncitor echivalează, pe to
tal întreprindere, cu pierderea unei 
producții de 36 remorci". Rugăm un 
economist să facă un calcul. Rezul
tatul: in minutele irosite de cel 50 
muncitori se pot realiza cel puțin

Așa arată astăzi Slobozia I 
Așezarea din Inima Bărăganului 
— cu numai trei decenii in urma 
un sat mai marc — a pornit să 
se dezvolte in ritmuri urbane. 
Importante construcții indus
triale, cartiere noi de locuințe, 
școli și așezăminte de cultură 
au schimbat și vor schimba in 
continuare fața orașului, viața 
oamenilor săi.

Cum va arăta Slobozia mîine ? 
Fotografia (le mal sus este in 
măsură să vorbească despre 
perspectiva orașului gospodărit 
și Înfrumusețat cu dragoste de 
milniic harnicilor 6ăi locuitori.

Foto : S. Cristian IN JUDEJUL ALBA SE FACE ACUM

AM FRIMIT SCRISOAREA DV.!
NIȘTE VIITORI 
ENERGETICÎENI 
ȘI-0 BARIERĂ

Elevii Grupului școlar 
energetic din str. Dr. Da
vila nr. 39 Ploiești ne 
scriu că unii pedagogi 
„vorbesc" prea „familiar", 
prea jenant de „intim" 
cu ei. Marea nemulțumire 
a acestor elevi este Insă 
alta. Căminul 11 au in
tr-o parte a Plojeștiului. 
iar cantina în cealaltă, 
cică trebuie să meargă pe 
jos vreo 12 km.

— Și cind mai învă
țat» ?— In drumul nostru 
spre cantină avem o ba
rieră. învățăm cind e 
bariera lăsată.

Dragi elevi energeti- 
cieni, șl mal ales măr
șăluitori, am trimis scri
soarea voastră cantonie
rului cu rugămintea să 
țină bariera mal multa 
vreme lăsată cind vă vede 
treclnd spre cantină. Asia 
pentru a avea mai mult 
timp să Invățați.

0 MOARĂ CARE 
MACINĂ NERVI 

FĂRĂ A LUA UIUM

Comuna Drăgoteștl 
Dolj avea o moară, 
responsabil de moară 
un morar.

V
de 
un

CEEA CE TREBUIA FĂCUT DE LA ÎNCEPUT

- Și ?
— Acum vreo trei ani, 

responsabilul și morarul 
au fost închiși pentru... 
inventar, iar moara, pen
tru că a măcinat mai 
mult pentru cei doi, a fost 
închisă și ea.

— Șl de atunci, unde 
măclnați ?

— Călcăm In picioare, 
cu sacul în spate. 8—9 
km pină la moara din co
muna vecină și pierdem 
aici cite 2—3 zile, pentru 
că trebuie să stăm la 
rind, ca la moară... Moa
ra închisă a început să 
se părăginească, iar fosta 
crescătorie de purcei de 
pe lingă ea este și ea 
pustie.

Așadar, moara din Drâ- 
gotești macină nervii ce
tățenilor.

Cine ia uiumul ? Că 
cineva trebuie să-l ia.

Nea Voicule, mai tună 
o dată, dar mai tare, că 
s-ar putea intimpla ca 
cineva de la I.P.V.I.L.F. 
să aibă vată în urechi.

L-AM ÎNSCRIS 
DIN OFICIU 
LA CUVÎNT

In legătură cu activitatea echipelor cetățenești 
care acționează in orașele și satele județului Alba, 
publicăm astăzi o convorbire cu tovarășul Ion Las- 
lău — președintele consiliului județean al sindica
telor, președintele comisiei județene de coordonare 
a controlului obștesc.

NEA VOICU TUNĂ 
Șl FULGERĂ

Cititorul nostru Voicu 
Tănase din Brăila. deși 
nu are nici tun și nici 
fulgere, tună și fulgeră 
într-o scrisoare cu mai 
multă ardoare decit res-

cu trăsnetele, 
a cui ? A 

I.P.V.I.L.F.-ulul brâilean. 
Zice că în cartierul La
zul Dulce, populat cu vreo 
7 000 de suflete, există un 
singur magazin cu legume 
și fructe, dar si ăsta, u- 
n£ori, fără legume și 
fructe.

0 CÎRCĂ 
DE REZERVĂ, 

DAR Șl 0 PELERINĂ

Marin Zidăroiu zice 
pină la 1 ianuarie 
nu avea probleme 
primirea scrisorilor și a 
ziarelor. Mașina poștei 
trecea prin satul lui. Ote- 
telișu (Vllcea), lăsa sacul 
la oficiul poștal și mer
gea mai departe spre co
muna Bălcești. De la 1 
ianuarie, mașina poștei 
trece prin sat, dar nu 
mai Iasă sac. II duce cică 
la Bălcești. Șeful oficiu
lui din Otetelișu se duce 
pe jos 3—4 km pină la 
Bălcești, ia sacul și vine 
cu el In circă. Ne întreu- 
bă :

— Cui l-o fi trecut prin 
minte să facă o astfel de 
organizare deloc știin
țifică ? AuzJ dumneati, 
mașina să treacă prin 
fața oficiului șl ofician
tul să se ducă pe jos... 
pe urmele mașinii. Să 
umble cu corespondența 
și prin ploaie.

Nu fi îngrijorat, nene 
Z:dăroiu. O să-l dea ofi
ciantului pelerină șl sac 
de nylon in care nu pă
trunde apa. Și, poate, cu 
timpul, o să-i dea și o 
circă de rezervă. Să-l 
ducă pe birocrat!.

In cartierul Someș din 
municipiul Satu-Mare 
funcționează școala gene
rală nr. 6. Ei bine, toa*e 
cadrele didactice de la 
această școală, dar ab
solut toate, aveau in pro
gramul lor un instructaj 
in legătură cu mînuirea 
materialului didactic. A- 
ccst instructaj trebuia să 

țină la grupul școlar

ținut la

— a venit o dispoziție 
„fuige-* : ’oale cadrele 
cidactice vor participa la 
ședința care f»e va ține 
în sala da festivități a 
școlii nr 6.

— Deci v-a scuti* de 
un drum ? Și acum șt:ț! 
cum se mtnuiește mate
rialul didactic ? li minuiți 
cu mai multă însuflețire?

— II minuim la fel ca 
înainte, pentru că ședința 
la care am fost convocati 
a avut alt caracter... Noi, 
cadrele didactice de 'a 
această școală, locuim în 
cartiere diferite. Cu toate 
acestea am fost obligați 
să participăm la o ședință 
a asociației locatarilor din 
blocurile acestui cartier. 
I-am Întrebat pe organi
zatori de ce ne-au con
vocat șl pe noi care nu 
avem nici In clin, nici In 
mînecă cu aceste aso
ciații, și ne-au spus că 
aveau nevoie de sala pli
nă, că trebuia să partici
pe și un tovarăș de la 
municipiu la ședință

— Și a vorbit tovarășul 
de la municipiu și despre 
formalismul organizării 
acestei ședințe ? Dacă n-a 
vorbit, sâ-l înscriem la 
cuvint din oficiu.

Nlcuță TĂNASE 
_____ _____________7

— In activitatea echi
pelor de control obștesc 
din județul Alba se con
stată unele diferențe in 
ce privește numărul con
troalelor efectuate. Care 
sint cauzele acestei si
tuații ?

— O analiză efectuată 
recent a dus la concluzia 
că nu toate echipele ob
ștești au efectuat numărul 
de oontroale prevăzut de 
lege. Spre exemplu, 220 
echipe efectuaseră cite un 
control, 295 intre 2 și 4 
controale, iar 284 echipe 
peste 5 controale. Ne a- 
flăm deci in fata unei si
tuații care nu corespunde 
prevederilor Legii nr. 6. 
Cauzele care au generat-o 
pot fi grupate astfel : a) 
organizarea necorespunză
toare a unor echipe, mai 
cu seamă In comune și 
b) slaba lor îndrumare și 
instruire de către consi
liile locale ale F.U.S. 
Chiar și in unele orașe 
ca Abrud, Blaj, Aiud și 
Cugir, precum și intr-un 
număr însemnat de comu
ne. unele echipe nu res
pectă prevederile legii de 
a efectua la unități cel 
puțin un control pe lună. 
In această ordine de idei, 
membrii echipelor de 
control obștesc au sesizat 
faptul că nu pot efectua 
controalele necesare In- 
trucit programul lor de 
lucru nu corespunde cu 
programul unităților. De 
asemenea, s-a cbnstatat 
că echipele cupriAd un 
număr redus de femei 
casnice pensionari, a- 
dică dintre cei care de 
regulă au mai mult timp 
liber. Totodată, din partea 
consiliilor comunale
F.U.S. din Vintul de Jos, 
Sona. Ocoliș. Ohaba. Sin- 
timbru, Rimetea. Baia de 
Arieș ș. a. a existat o sla
bă preocupare pentru con
stituirea și îndrumarea e- 
chipelor. Fată de aceste 
neajunsuri, biroul execu-

V

tiv al consiliului județean 
F.U.S. a stabilit următoa
rele măsuri : revizuirea 
componenței echipelor și 
modificarea lor ; analiza
rea în aproape toate con
siliile orășenești $i comu
nale F.U.S.» a activității 
de control obștesc ; orga
nizarea de schimburi de 
experiență între echipe ; 
întilniri intre conducăto
rii unităților verificate șl 
controlorii obștești ș. a.

— Sint unele domenii 
de activitate in care 
echipele de control ob
ștesc iși fac apariția mai 
rar.

— Intr-adevăr, unele 
echipe au acordat o insu
ficientă atenție noilor sec
toare intrate in competen
ța lor. Așa, spre exem
plu, transportul in co
mun — in Alba Iulia, Blaj 
sau Sebeș — a fost mai 
puțin controlat de echi
pele cetățenești, iar atunci 
cind acestea au făcut con
troale nu au urmărit în
deaproape cauzele care 
provoacă deficiențele se
rioase existente aici. De 
asemenea, cu totul spora
dic au fost vizitate, de e- 
chlpele de control, canti- 
nele-restaurant, unitățile 
de aprovizionare a popu
lației din zonele forestie
re. întreprinderile produ
cătoare de bunuri de larg 
consum, unitățile presta
toare de servicii pentru 
populație ș. a. Cum reți
nerea controlorilor prove
nea și din specificul deo
sebit al respectivelor sec
toare, s-a stabilit ca e- 
chipele obștești să fie În
soțite, după caz, dc oa
meni de specialitate, de 
reprezentanți al inspec
ției comerciale, al inspec
toratului sanitar sau in- 
spectoratulu' pentru con
trolul calității produselor, 
precum și de membrii 
birourilor executive ale 
consiliilor locale F.U.S. 
De asemenea comisia 
județeană de control ob-

ștesc a întocmit, cu aju
torul unor specialiști, 
materiale documentare 
pe domenii de activitate 
(extrase din legi, hotăriri, 
ordine, decizii) pentru a 
veni in sprijinul echipe
lor.

— Mai mulți responsa
bili de echipe cetățenești 
ne-au sesizat faptul că 
unii conducători de în
treprinderi și instituții nu 
acordă atenția cuvenită 
observațiilor și sugestii
lor formulate de ei cu 
ocazia controalelor.

— Fenomenul este real. 
Trebuie spus insă că ma
joritatea conducătorilor 
de unități privesc cu se
riozitate activitatea echi
pelor și se preocupă 
atent de soluționarea su
gestiilor lor. Aș aminti 
aici, in primul rind. con
ducerea spitalului din 
Alba Iulia, care acționea
ză operativ pentru a răs
punde, și, mai ales, a re
zolva propunerile primi
te de la echipe. De ase
menea, pe baza sesizări
lor venite de la contro
lorii obștești, s-au luat 
măsuri de îmbunătățire 
a aprovizionării cu legu
me și fructe în orașele 
Cugir și Ocna Mureș, mai 
multe unități comerciale 
din Sebeș au fost dotate 
cu aparate frigorifice, în 
Alba Iulia au fost scoase 
din consum mărfurile ali
mentare cu termenele de 
garanție depășite, iar 
centrul de imbuteliere a 
berei din Abrud — găsit 
necorespunzător — a fost 
Închis pentru renovare. 
E adevărat insă că sint 
șl conduceri de unități 
care nu pretuieso activi
tatea echipelor de control 
obștesc, deși sint obliga
te prin lege «ă rezolve 
sugestiile și sesizările 
care li se fac. Așa proce
dează, in unele cazuri, 
întreprinderea de indus
trializare a laptelui-Sebcș, 
Întreprinderea de carne- 
Alba, O.C.L produse ali
mentare-Alba Iulia, O.J.T., 
IJECOOP, cooperativa de 
consum Aiud ș.a., care 
tărăgănează luni de zile 
rezolvarea unor sesizări

primite din partea echi
pelor de control.

Sintem însă siguri că 
măsurile adoptate recent, 
cu ocazia plenarei Consi
liului județean al F.U.S., 
vor asigura schimbarea 
radicală a situației.

— Cum se aplică aces
te măsuri ?

— La o parte din ele 
m-am referit. Altele pri
vesc reorganizarea comi
siei județene de control 
obștesc, o mai bună re
partizare a membrilor co
misiei pe orașe și comune 
etc. De asemenea, lunar, 
comisia județeană de 
control obștesc a început 
să analizeze principalele 
aspecte apărute in activi
tatea practică, cu care 
prilej fiecare membru al 
comisiei dă raport asu
pra muncii desfășurate. 
Totodată, in orașe și co
mune a început instrui
rea conducătorilor organi
zațiilor care, in baza le
gii, au răspunderi in des
fășurarea controlului ob
ștesc. La fața locului, 
membrii comisiei județe
ne au trecut la reanaliza- 
rea componenței echipe
lor și la repartizarea lor 
in maximum 3—4 unități 
(pentru a avea astfel po
sibilitatea să le controle
ze cel puțin o dată pe 
lună). In plus, Ia fiecare 
consiliu orășenesc și co
muna! al F.U.S. s-a in
trodus o evidență precisă 
a tuturor propunerilor fă
cute de echipe, pentru a 
se urmări modul lor de 
rezolvare. Toate aceste 
măsuri mă fac să apre
ciez că in județul nostru 
există acum condiții or
ganizatorice optime pen
tru ca activitatea de con
trol obștesc să se desfă- 

• șoare la un nivel calitativ 
mult Îmbunătățit

Cu alte cuvinte, tn ju
dețul Alba, pentru buna 
organizare și asigurarea 
eficienței activității de 
control obștesc, se face 
acum ceea ce trebuia fă
cut de la început. Mal 
bine mal tirziu...

Ștefan D1N1CA 
corespondentul „Scînteii* --------------- J
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Prezenti la insâmintări. pe cimpiile mănoase ale Brăilei, lalomitei, Ilfovului si Teleormanului, redactorii noștri transmit westi rân

BĂTĂLIA PENTRU UN MILION DE HECTARE, 
ÎN CEL MULT DOUĂZECI DE ZILE

Ieri, de-a lungul a 200 de km
în județul Teleorman

Primo decadă a lui aprilie s-a încheiat în În
treaga t-ară sint zile hotâritoare in bătălia pentru re
coltă, iile în care sute de mii de oameni — mecani
zatori. țărani cooperatori. lucrători din unitățile de 
stat si specialiști — isi măsoară timpul in zile-lumină. 
Există, totuși. în această febră generală puncte de 
efervescentă deosebită, zone care, datorită condițiilor 
pedoclimatice din toamnă si primăvară, solicita efor
turi. și ele. deosebite.

Este vorba de întinsa cimpie din sudul țârii, făcind 
parte mai ales din teritoriul a patru județe — Teleor
man. Ilfov. Ialomița si Brăila — cimpie care-și 1us- 
tifică. prin tradiție, denumirea de „grinar" si care, 
in toamna anului trecut și in această primăvară, a de
venit depozitul unor mari cantități de ană. rezultată 
din ploi abundente $i zăpezi târzii. Din această cauză, 
aici, mai accentuat decit in alte zone. întreaga gamă 
a lucrărilor agricole de toamnă și primăvară este cu 
mult intîrziată fată de anii obișnuiți.

Desigur. în fața stihiilor naturii, oamenii n-au stat 
cu brațele încrucișate. Stau mărturie cantitățile de 
recolte strinse in toamnă cu apa pină la briu. zecile de 
mii de hectare arate de mecanizatori in timpul „feres
trelor*4 pe. care le-a îngăduit iama, sutele, miile de 
kilometri de canale șl rigole, săpate zi și noapte pen

tru ca apa rezultată din zăpezi să fie înlăturată cit 
mai repede. Se poate spune, deci. că. prin aceste efor
turi. o primă bătălie a fost ciștigatâ : urmările exce
sului de apă au fost mai mici decit cele pe care le-ar 
fi presupus dimensiunile fenomenului natural lăsat în 
voia lui.

A rămas insă de ciștigat o altă bătălie, cea mai im
portantă : bătălia cu timpul. O bătălie in care este im
plicat, numai in aceste patru îudețe. rodul a peste un 
milion de hectare, rod insemnind sute de mii de tone 
d? porumb floarea-soarelui, furaje, legume si plante 
tehnice, culturi care trebuie neapărat insămintate în 
cel mult 20 de zile, cil timp optim a mai rămas din 
această primăvară tîrzie. Și trebuie subliniat faptul că 
nu este vorba doar de însămintări. ci și de un mare 
volum de arături restante din toamnă.

Iată de ce bătălia care se dă în aceste zile aici, in 
cimpia de sud. capătă dimensiuni și accente deosebite. 
Iată de ce ne propunem să consemnăm în zilele urmă
toare. mai stăruitor, aspecte din bătălia pentru re
coltă desfășurată in cele patru județe : Teleorman, 
Ilfov. Ialomița. Brăila.

Pentru început, o incursiune de-a lungul unei zile, 
în vestita cimpie a Burnasului. Vedei și Călmățuiuhu.

La cooperativa agricolă din Purani, terenul este nivelat „ca-n 
palmă" și pentru floarea-soarelui

Cei trei specialiști de la Gălăteni — Ionel Radu, Liviu Ghițescu și 
Carol Dinu — in cîmp, cu gindul la problemele pe care le au de 

rezolvat

„Absenți cu care ne mîndrim"
Luni 9 aprilie, ora 6 și 10'. Bi

ciclete și tractoare 1 Este prima 
impresie pe care ne-o oferă incin
ta secției de mecanizare de la 
C.A.P. Lăceni. Biciclete odihnin- 
du-se cuminți în castel, tractoarele 
duduind puternic, intr-o rupere de 
rinduri. ca de cai nărăvași. 
22 de mecanizatori, din cei 30 
citi numără secția (oot fiind 
absenți de un fel special, des
pre care vom vorbi mai tirziu). 
au sărit grăbiți din șaua bicicle
telor care i-au adus de-acasă îna
inte de ivirea zorilor, in șeile trac
toarelor. Alimentarea s-a făcut îna
inte de ora 6... Singurele vorbe care 
se schimbă între oameni sint salu
turile ..Noroc!'4 și mașina por
nește grăbită spre locui de muncă 
bine știut încă de-aseară. Pentru că 
ieri, duminică, aici, la Lâceni, ca 
in întregul județ, mecanizatorii au 
fost prezenți la datorie...

Tehnicianul Ion Sin, șeful secției, 
ne prezintă ordinea de bătaie : 10 
tractoare la arat, două la fertilizat, 
opt la pregătirea terenului, două la 
întreținerea culturilor de toamnă, 

cu sapa rotativă. Printre mecaniza
torii angrenați in aceste lucrări : 
Dumitru Dumitrescu, Matei Rizea. 
Marin Soare... Absenți ? Sint și ab
senți. dar. ne spune zimbind șeful 
secției, in aceste zile, nu numai in 
secția noastră, ci in tot nordul ju
dețului sint mecanizatori absenți. 
Peste 400 au fost detașați la unită
țile din sudul Teleormanului. a- 
colo unde condițiile solului permit 
executarea întregii game de lucrări. 
Noi am trimis la Slobozia-Mindra

„Na punem nădejdea în ajutorul
celor pe care și

O asemenea fișă o completăm la 
C.A.P. Băbăița, unde, către ora 7, 
ii intilnim pe inginerii Teofil Lun- 
goci. directorul S.M.A. Orbească, și 
Octav Popescu, președintele consi
liului intercooperatist din aceeași 
localitate. Sint de semănat 9 793 de 
hectare, din care 2 837 in epoca 
intii : mai sint de arat 3 600 de 

și la Crîngeni opt oameni cu trac
toare — și veștile care ne vin 
de-acolo sint bune : toți își fac da
toria. Așadar, niște „absenți" cu 
care secția din Lăceni se poate 
mindri. Le notăm numele, pentru 
un eventual panou de onoare : loan 
Clement, Alexandru Ghinea, Paul 
Stoiculescu, Aurel Mecleuș, Gh. 
Manea, Ilie Costea, Ion Călin, Mihai 
Dumitru.

Dar. deocamdată, aici, n-are ni
meni vreme să gindească la panouri 
de onoare. Poate la sfirșitul cam
paniei... Deocamdată mai importan
te sint fișele de bilanț al lucrărilor 
zilnice.

noi i-am ajutat"
hectare. Am semănat pînă acum,

• in cele șase cooperative, 670 de
hectare. Am arat 580 de hectare. 
Diferențele sint mari, dar trebuie 
ținut cont că pină acum n-am pu
tut lucra decit sporadic, pe supra-

* fețele zvîntate. Ah:a de ieri lucrăm 
aproape de condițiile normale și, 
fapt important, începem să simțim 

lipsa tractoarelor pe care le-am 
împrumutat unităților d n sud. Ba 
chiar, ținind cont de viteza zilnică 
spre care tindem — 300—350 de 
hectare — ne punem foarte serios 
nădejdea in ajutorul celor pe care 
și noi i-am ajutat. Ar fi păcat ca 
acest ajutor să nu ne vină la timp 
și in măsura cerută de urgențele 
noastre, urgențe cu totul speciale.

— De ce speciale ? Pentru că 
aici, in nord, pe aproape 150 000 de 
hectare, solul, podzolic, are carac
teristici paradoxale : pe cit de mult 
menține apa in perioadele cu exces 
de umiditate, pe atit de rapid o 
pierde pe timp călduros. Incit, de 
la o zi la alta, acolo unde plugul 
întorcea brazda clisoasă, poate a- 
junge să răstoarne bolovani la fel 
de improprii lucrului de calitate. 
„De aceea, subliniază președintele 
consiliului intercooperatist, pentru 
noi cei din nord timpul optim se 
măsoară, in unele cazuri, in mai 
puțin de o decadă. Iată de ce sîn- 
tem atit de preocupați de întoar
cerea tractoarelor noastre acasă, 
însoțite, bineînțeles» de ajutoare !“

Sint preocupări firești, de 
care, nu ne îndoim, organe
le județene vor tine seama 
în mod . eficient, operativ, Pentru 
că, și în alte locuri din' nord, în 
mod firesc, ajutorul celor din par
tea sudică este așteptat cu Înfri
gurare.

Dar, desigur, nu aceasta este 
singura problemă care-i frămintă 
pe oamenii din agricultura Teleor
manului în aceste zile. Iată, de 
pildă, exprimate suocint...

...Trei cereri care reclamă 
urgență

© Ing. Liviu Ghițescu, directorul S.M.A. Gălăteni : Trebuie urgen
tată aprovizionarea cu următoarele materiale și piese de schimb : 
camere de 600/16 pentru roțile de la discuri : rulmenții 32 308 și 32 309, 
care s-au uzart mai repede, datorită condițiilor grele din toamnă.

9 Ionel Radu, inginer-șef al C.A.P. „8 Martie" : Nici pină acum nu 
am primit sămința de soia, cultură căreia i-am rezervat nu mai 
puțin de 100 de hectare. Știu că e o situație generală în județ — și 
tocmai de aceea o semnalez.

• Ing. Carol Dinu, președintele consiliului intercooperatist : Pentru 
a ne achita la timp și in bune condiții de sarcinile acestei campanii 
avem nevoie neapărat de încă 50 de tractoare.

„Nu vom regreta orele 
de neodihnă"

Am străbătut un traseu de peste 
200 km pe ogoarele Teleormanului. 
Pretutindeni sp muncește cu însu
flețire/este evidentă atmosfera de 
bătălie ce trebuie neapărat cîști- 
gată, in numele interesului gene
ral, in numele unui exemplar sen
timent civic.- înainte de zori, la 
Băbăița, tractoarele au atacat te
renul pînă ieri incert. La Lăceni 
și Merișani se acopereau cu poli
etilenă ultimele suprafețe de solarii, 
iar la Orbească, tot în solarii, în
cepea plantatul tomatelor timpurii. 

La Trivale-Moșteni, mecanizatorii 
Paul Pena, Ion Olteanu. Emil 
Radu și alții pătrunseseră in teren 
ca să-1 pregătească pentru floarea-1 
soarelui, prin drumuri ce păreau 
impracticabile din pricina ploilor. 
La ferma nr. 14 Călinești. a I.A.S. 
Alexandria, Gheorghe Cristea lucra 
la tarlaua lucernei viitoare, ma- 
nevrind cu măiestrie tractorul in 
jurul unui adevărat lac rezultat 
din zăpezi ; se ciștigau astfel 25 
de hectare înscrise mai curînd la 
rubrica „teren pregătit*1... La C.A.P. 

Purani, mecanizatorii Marin Radu
lescu și Nicolae Pingă lucrau, in 
plină amiază, la nivelarea celui 
de-al 400-lea hectar destinat sfe-' 
clei de zahăr și florii-soarelui... La 
fel. mecanizatorii și cooperatorii din 
Furculești, Urlu iu. Moșteni și Ul- 
meni semănau ultimele suprafețe 
destinate epocii intii... In toate co
munele prin care am trecut, in că 
Înainte de răsăritul soarelui, oame
nii erau prezenți pe ogoare, in gră
dini, la acareturile .cooperativelor, 
la cărat și Împrăștiat îngrășăminte, 
la săpat și insămințat fiecare pe
tic de pămînt zvîntat — munca e- 
sențială a mecanizatorilor aflîn- 
du-și astfel un fundal adecvat, el 
împlinindu-și misiunea ' intr-un 
context stimulator, generator de 
îndreptățit optimism pentru desti
nul piinii acestui an. Se lucrează 
zi-lumină. Fără întrerupere. Se 
lucrează dintr-un impuls unanim, 
dintr-o fermă convingere că ..bă
tălia pentru belșug" va fi ciștigată. 
..Nu vom regreta orele de neodih- 
nă“. ne spuneau mecanizatorii de 
la Purani.

La ora cînd transmitem. In Ju
dețul Teleorman, bătălia aspră, 
bărbătească, pentru belșug conti
nuă din plin... De pildă, oamenii 
cu biciclete care părăsesc. după 
amurg, secția' din Lăceni știu lim
pede ce au de făcut mâine. înainte 
de ivirea zorilor.

Iar mline, relatări din ju
dețul Ilfov.

Alexandru BRAD 
Petre DRAGU

Foto : M. Andreescu

Stadiul finalizării lucrărilor Iu citeva obiective productive din București
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Anul trecut, în București, un număr de rapacități de producție noi 

n-au fost date in funcțiune la termenele stabilite prin planul de stat. 
Analizind cauzele acestei stări de lucruri, conferința organizației mu
nicipale de partid București din luna ianuarie a.c. a stabilit măsuri 
concrete pentru înlăturarea neajunsurilor care s-au făcut simtite. ast
fel ca toate capacitățile restante din anul 1972 să se integreze in acti
vitatea normală de producție pină la sfirșitul acestui semestru. Ne 
oprim la trei șantiere, aparținind Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini Grele, pentru a vedea promptitudinea și eficacitatea cu care 
factorii menționați acționează in vederea materializării acestor măsuri.

o Termenul predării — literă de lege o Măsuri, 
din nou măsuri, dar rezultatele ?
© Restanțierii din nou... în restanță

Intrarea în producție a secției de 
piese degroșate din cadrul UZINEI 
DE MAȘINI GRELE a devenii o 
chestiune de zile. Comparind situa
ția a-ctuală in care se află investi
ția. cu cea existentă numai cu 
două luni in urmă, se poate con
chide că pe acest șantier a avut loc 
un reviriment. Constructorul și-a 
■uplimentat efectivele de lucrători, 
completindu-le la specialitățile 
unde era deficitar, in speță, tini
chigii și izolatori, și-a procurat 
utilajele de execuție $i materialele 
de care avea absolută nevoie pen
tru intensificarea ritmului de con
strucție. dar, mai ales, și-a organi
zat activitatea propriu-zisă in așa 
fel incit să lichideze cit mai repede 
răminerile in urmă acumulate anul 
trecut. Cu alte cuvinte constructo
rul a acționat, in cursul acestui an. 
exact așa cum trebuia să o facă 
de la bun început !

— In ce ne privește pe noi. am 
preluat toate lucrările legate de 
montajul mașinilor și instalațiilor, 
ne-a spus ing. Gheorghe Bratu. 
șeful serviciului de investiții al u- 
zinei.

Aflăm că multi muncitori din 
uzină au participat efectiv, alături 
de constructori, la montarea prin
cipalelor mașini ; alții au pus la 
punct, sub directa îndrumare a 
specialiștilor din uzină, aparatura 
de automatizare a masinilor-unelte. 
cu care este dotată noua capaci
tate. în prezent, toate utilajele teh
nologice sint gata de „start." In 
sfirsiL beneficiarul a răspuns 
prompt la toate solicitările con
structorului, confecționând, ori de 
cile ori a fost nevoie, diferite scu
le și dispozitive care condiționau 
bunul mers al lucrărilor.

Și lotuși... Pină acum trebuiau 
termmate definitiv toate lucră
rile de către constructor, res- 
p-ctiv de întreprinderea de con
strucții specjale, instalații și mon
taje din București. Or. au mai ră
mas de executat circa 15 la sută 
din lucrările de izolare a acoperi
șului halei de producție. O restan

ță care nu constituie un amănunt 
oarecare. Dacă plouă, există peri
colul ca apa să se infiltreze in in
terior. Constructorul a dat asigu
rări că și această lucrare va fi gata 
pină Ia finele lunii. Un termen 
stabilit cu mare toleranță ! De 
aceea trebuie neîntârziat luate 
măsuri pentru scurtarea lui, ceea 
ce presupune asigurarea neîn
târziată a necesarului de munci
tori cerut de această lucrare. 
Punerea in funcțiune a secției sub 
provizoratul lucrărilor de con
strucții propriu-zise nu poate fi 
admisă.

□
Răspunderea scăzută cu care 

constructorul (întreprinderea de 
construcții speciale, instalații și 
montaje din București) și-a organi
zat și desfășurat activitatea pe șan
tier a determinat încălcarea ter
menului de punere in funcțiune și 
la noua capacitate de producție 
din cadrul UZINEI „AUTOBU
ZUL". Cu toate că in ultima parte 
a anului trecut au fost luate o 
serie de măsuri pentru lichidarea 
intirzierilor față de graficele de 
lucrări, handicapul nu a mai pu
tut fi recuperat. Implicațiile s-au 
declanșat imediat : anul trecut, 
pierderile de producție înregistrate 
au însumat citeva zeci de milioa
ne lei, iar in acest an, colectivul 
uzinei a trebuit să depună un e- 
fort suplimentar, . considerabil ca 
volum, pentru a-și îndeplini ' sar
cinile de plan lâ principalii indi
ca tort

In ce stadiu se găsesc lucrările 
și care sint perspectivele de intra
re in producție a canacității de 
producție respective ? In linii mari, 
constructorul și-a încheiat activi
tatea, in sarcina sa mai răminind 
doar executarea unor lucrări de 
izolații, finisaj și unele remedieri 
mărunte. Montajul tehnologic este 
realizat in proporție de 80 la sută, 
iar in prezent, peste o sută de spe
cialiști din uzină depun eforturi 
intense pentru terminarea lui. 

„Termenul reprogramat al acestei 
lucrări, 30 iunie a.c., va fi cu si
guranță respectat, ne-a spus tov. 
Ion Nenciu, secretarul comitetului 
de partid al uzinei. La această oră 
ne preocupă depistarea modalită
ților de scurtare a lui".

Intr-adevăr, stadiile fizice atin
se in hala de construcții carose- 
rii-șasiuri, vopsitorie. hala de mon
taj general dau garanția că acest 
termen nu va rămine doar o sim
plă promisiune. Meritul principal 
pentru revirimentul petrecut po 
șantier revine întreprinderii bene
ficiare, care a preluat, intr-un mo

Pe șantierul Uzinei de mecanică fină din București se dă o aprigă „luptă" cu timpul pentru scurtarea ter
menului de punere in funcțiune a nolj capacități de producție ce se construiește aici. Dulgherii din for- 
mația lui Anghcl Constantin (in fotografie) se 6itueazâ, prin rezultatele obținute zilnic, In primele rinduri

ment de mare solicitare, lucrările 
de montare a utilajelor și instala
țiilor, dar, mai ales, a realizat prin 
autodotare o parte însemnată din 
echipamentul tehnologic : benzi și 
lanțuri transportoare, utilaje de 
vopsitorie ș.a.

Sint insă și unele probleme a 
căror soluționare depășește pute
rea beneficiarului. Una dintre ele : 
terminarea neintîrzîată de către 
constructor în special a stației de 
compresoarc, de care depinde gră
birea zilei de intrare in producție 
a noii capacități. Beneficiarul so
licită nu promisiuni, ci măsuri o

perative, concrete și eficiente, cum 
ar fi, de pildă, suplimentarea efec
tivelor de lucrători aflate pe șan
tier, lucru aminat inexplicabil de 
la o zi la alta. Ce răspuns con
cret poate da conducerea I.C.S.J.M.- 
București acestei solicitări ex
prese ?

□
Cînd va intra în producție noua 

capacitate pentru fabricarea caza- 
nelor energetice de la UZINA „VUL- 

CAN" T Nici beneficiarul, nici con
structorul nu ne-au putut da, acum, 
la trei luni de la expirarea terme
nului ej de punere în funcțiune, un 
răspuns precis. In schimb, raidul 
nostru ne-a oferit o mare și nedo- 
ritâ surpriză : în ultimele două 
luni, lucrările au bătut, pur și 
simpla, pasul pe Ioc. Pe amplasa
mentul turnătoriei de fontă numai 
trei stilpi sint „în picioare", iar 
lucrarea este părăsită. O parte din 
armăturile fundațiilor sint degra
date. La secția de tratament ter
mic, unde beneficiarul are sarcina 
să monteze un număr de 11 cup
toare, doar două sint așezate pe 
poziții. Depozitul de păcură n-a 
fost „atacat", iar stația de reglare 
a gazelor a fost abandonată după 
ce s-au executat primele săpături. 
O precizare : imaginea prezentată 
este identică cu cea consemnată de 
organele Băncii de investiții la 
data de 31 ianuarie a.c. Dar, ce e 
și mai grav, pe șantier sint foarte 
puțini muncitori care lucrează e- 
fectiv. Cum se explică această si
tuație anormală ? întrebarea am 
adresat-o ing. Gheorghe Saulea, șef 
de lot din partea I.C.S.I.M.-ului.

— în trimestrul I al acestui an 
ne-am concentrat eforturile pen
tru terminarea remizei, stației de 
compresoare și a altor lucrări de 
mai mică anvergură...

— Și le-ați abandonat pe cele
lalte ?

— în afară de postul trafo, nici 
o altă lucrare nu este rămasă 
în urmă față de noile grafice de 
execuție.

— Dar turnătoria de fontă, stația 
de acetilenă, depozitul de păcură 
și altele ?

— Toate lucrările vor fi predate 
la termenele stabilite. Măsurile 
luate de noi, mă refer în principal 
la sporirea numărului de lucră
tori, ne dau garanția respectării a- 
cestor termene.

Paradoxală sau nu, aceasta 
este realitatea : zilele zboară, 
rămînerile In urmă se ampli
fică, problemele aflate in sus
pensie se complică, dar sigu
ranța de sine a constructorului 
rămine invariabilă. Cum s-a ajuns 
la o asemenea optică in care vor
bele s-au substituit faptelor ? Dacă 
in ce privește răspunderea facto
rilor aflați pe șantier nu există 
nici o Îndoială, tot atit de mare 
este însă și răspunderea Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele, care coordonează atit 

beneficiar, cit și pe constructor, 
n loc să analizeze temeinic situa

ția acestei investiții, să intervină 

energic pentru introducerea ordinii 
șl disciplinei pe șantier, pentru im
pulsionarea ritmului de lucru, mi
nisterul menționat s-a lăsat prins 
in „jocul de-a termenele", a accep
tat și acceptă in continuare, in po
fida oricăror evidențe, explicațiile 
și asigurările fără acoperire furni
zate de constructor. Mai poate con
stitui, oare, o surpri’ză faptul că 
obținerea avizului de funcționare 
al postului de transformare se a- 
mină de trei luni ? Că din acest 
motiv și lucrările de la turnătoria 
de fontă stagnează ?

Activitatea ce se desfășoară pe 
șantierul uzinei „Vulcan" trebuie 
îmbunătățită radical. Iar primul 
pas în vederea realizării acestei ce
rințe absolut firești trebuie să-1 
constituie o nouă și realistă ana
liză a termenelor fixate pentru fi
nalizarea tuturor lucrărilor. Este 
inacceptabil ca o lucrare care valo
rează numai o sută de mii Ici. cum 
este, de pildă, stația de acetilenă, 
să aibă stabilit termenul de pre
dare la începutul lunii septem
brie a.c. Exemplul nu este singu
lar. Larghețea cu care au fost pre
văzute duratele de execuție ale 
unor lucrări de-a dreptul mărunte 
este in contradicție flagrantă cu 
normativele în vigoare, cu înseși 
situația in care se află această ca
pacitate — restantă de trei luni.

în loc de concluzii, citeva între
bări pe adresa :

MINISTERULUI INDUSTRIEI 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 
GRELE : Ce măsuri concrete se au 
In vedere pentru respectarea necon
diționată a termenelor reprograma- 
te de punere in funcțiune a celor 
trei obiective ?

I.C.S.I.M. : Cum explicați ano
maliile existente pe unele din cele 
trei șantiere ? Ce garanții dați a- 
cum pentru recuperarea grabnică a 
intirzierilor ?

BENEFICIARILOR : Printr-un e- 
fort suplimentar puteți contribui, 
substanțial la apropierea momentu
lui inaugural. Ce vă propuneți, 
acum, să faceți practic în acest 
sens ?

COMISIEI PENTRU PROBLEME 
DE INVESTIȚII DE PE LÎNGA 
COMITETUL MUNICIPAL BUCU
REȘTI AL P.C.R. : Ce acțiuni deo
sebite întreprindeți in vederea rea
lizării unei strinse conlucrări între 
proiectant, beneficiar și construc
tor, pentru lichidarea rămincrilor 
În urmă, pentru accelerarea ritmu
lui lucrărilor la fiecare obiectiv in 
parte ?

Cristian ANTONESCU
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Cercetarea în științele sociale
la examenul

actualității și eficienței
Conducerea partidului, acordlnd o 

atenție deosebită cercetării științifice 
in domeniul științelor sociale, a pus 
in fața ei exigentele majore ale le
gării strinse de viată, de realitatea 
socială, ale finalizării investigațiilor 
in concluzii apte să slujească soluțio
nării problemelor dezvoltării societă
ții noastre. Aceste exigențe și-au găsit 
o expresie cit se poale de limpede 
In măsurile de îmbunătățire a ac
tivității ideologice adoptate de Ple
nara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1971. La consfătuirea de anul tre
cut a cadrelor didactice care pre
dau științele sociale in învățămlntiil 
superior, tovarășul Nlcolae Ceaușescu 
spunea, in această privință : „pre
darea științelor sociale și cercetarea 
in acest domeniu nu se pot desfășu
ra in bune condiții decit in mijlocul 
activității creatoare a poporului, aco
lo unde se transformă zilnic socie
tatea și omul. N’ii avem neapărat ne
voie de volume mari, pot fi și căr|l 
mai mici, esențial este ca ele să o- 
glindcască realitățile șț preocupările 
societății noastre".

Se cuvine să subliniem de la în
ceput că, potrivit acestei orientări, 
activitatea de cercetare desfășurată 
de catedrele de științe sociale din 
centrul universitar Iași a inregistrat. 
In ultimul timp, anumite 
Ca rezultat 
coordonări i _____
Ministerului Educației ___
mint ului și a Academiei de științe 
sociale si politice, al stimulării cer
cetărilor interdiscîplinare. in planu
rile de cercetare ale unor catedre au 
fost Înscrise unele teme pe pro
bleme teoretice-politice de actualita
te, cum ar fi dezvoltarea democrației 
in condițiile socialismului, moderni
zarea industriei românești — teme, 
desigur, binevenite pentru contura
rea unul orizont larg al cercetărilor.

Se cuvine a fi subliniat și faptul 
că o parte din potențialul de cer
cetare al catedrelor este orien
tat către investigarea unor pro
bleme concrete, evidențiate de pro
cesul de continuă perfecționare a ac
tivității desfășurate in diferite sec
toare ale județului sau cerute de că
tre organele locale de partid si de 
s'at. de întreprinderi. Astfel, impli
cațiile sociale și ecologice ale con
struirii lacului de acumulare și siste
mului hidroenergetic de pe Prutul 
mijlociu formează obiectul cercetărilor 
unei ech'pe complexe de cercetare, 
formate din sociologi, istorici, biologi 
etc. Cercetarea „Urbanizarea și inte
grarea forței de muncă în județul 
Iași", efectuată de Centrul de socio
logie al Universității (contractată 
cu consiliul popular județean) a de
tașat. așa cum ne-au declarat bene
ficiarii, concluzii de un real folos in 
activitatea de conducere și organi
zare a acestui sector. Astfel, in ce 
privește utilizarea forței de muncă 
din cooperativele agricole de produc
ție. cercetarea a relevat că de o deo
sebită importantă pentru dezvoltarea 
armonioasă a zonei lașului ar fi or
ganizarea unor unități ale industriei 
locale in comunele situate pe linia 
Rodul Iloa.ei. Tirgu Frumos. Paș
cani. In felul acesta, s-ar asigura 
ocuparea forței de muncă exceden
tară din agricultură, care acum face 
in cea mai mare parte naveta Ia Iași, 
și, totodată, ar fi înlesnită transfor
marea respectivelor comune in cen-

tre urbane. Aceste concluzii au fost 
luate in considerare la elaborarea 
p anului de sistematizare a comune
lor din Județ. Uncie cenretări s-au 
materializat in lucrări tipărite.

O analiză atentă a planurilor 
cercetare reliefează Insă 
unele catedre mai are 
accentuată dispersare a 
in cercetări de interes limitat in 
dauna studiilor de sinteză vizînd 
probleme de interes major. La cate
dra de Istoria României, de pildă, in- 
tilnim in plan teme cum ar fi 
„Populații «Ionice in bazinul e- 
gcean", „Meșteșugul construcțiilor 
navale în Moldova pină la Unirea 
principatelor române", „Crearea și 
activitatea Ministerului Muncii în 
perioada antebelică". Este pasibil, 
desigur, să existe specialiști care să 
fie mai mult sau mai puțin intere
sați de asemenea probleme. Fie-ne 
însă îngăduit să ne exprimăm pă-

d* 
lacă 

loc 
forțelor

însemnări despre 

activitatea catedrelor

progrese, 
mai bune 

■ ^cercetării din partea 
și Invâțâ-

al unei
de științe sociale din 
centrul universitar lași

re rea că in gama importantelor pro
bleme de istorie care se impun a- 
tentiei. activitatea Ministerului Mun
cii din perioada antebelică n-ar pu
tea să fie considerată ca cea mai 
stringentă. De asemenea, catedre cum 
ar fi cea de economie politică, fi
lozofie. socialism științific ale Uni
versității au un plan de cercetare 
care nu reflectă potențialul bogat de 
c» rcetare de care dispun acestea și 
este insuficient racordat la preocu
pările pe plan național din domenii
le respective. Astfel, planul de cer
cetare al catedrei de economie poli- 
ticâ a Facultății de studii economi
ce este orientat cu preponderență că
tre teme istorice („Concepția econo
mică a lui Mladenatz". ..Politica e- 
conomică externă a României in pe
rioada interbelică44, „Dirijismul în 
gindirea și practica economică a bur
gheziei in perioada interbelică") sau 
teme de doctrină economică. Or. în 
etapa actuală, cind dezvoltarea eco—- 
nomiei noastre socialiste pune la or
dinea zilei. problemele at.it de com
plexe ale așezării întregii activități 
pe baza științei, ale respectării ce
rințelor legilor economice obiecti
ve. ale sporirii rentabilității și asi
gurării unei înalte eficiente în toa
te sectoarele, firesc ar fi ca o ca
tedră de economie politică a unei fa
cultăți de profil să se axeze in spe
cial pe asemenea probleme. să-și 
propună a contribui Ia soluționarea 
lor. Catedra de filozofie și-a concen
trat forțele de cercetare spre elabo
rarea cursurilor si manualelor, pro
blemă, desigur deosebit de importan
tă. Nu credem însă că aceasta poa
te să îndreptățească neparticiparea 
la nici o lucrare de interes republi
can. la nici o temă din planul de 
stat nominalizat.

Potrivit opiniilor exprimate de ca
drele didactice, una dintre cauzele

Expoziția colectivă
o G. N. G. VINATORU
e DEM. IORDACHE

acestei situații este ponderea mare 
In planurile de cercetare ale cate
drelor a lucrărilor de doctorat. între 
care, după cum se vede, continuă să 
predomine lucrări neoricnta’.e către 
actualitate, către soluționarea unor 
probleme practice. Această situație 
reprezintă, desigur, și o consecință a 
unei deficiente in organizarea cercc- 
lăril la catedre — și anume faptul 
că diferitele teze de doctorat nu sint 
integrate in plănui de perspectivă al 
activității de cercetare.

Un mijloc principal de a lega in
vestigațiile științifice de practica 
socială il constituie promovarea cer
cetărilor pe bază de contract. Tre
buie să observăm insă că ceea ce 
s-a făcut pină acum pe acest tărim 
reprezintă doar un început ; este 
greu explicabilă absența studiilor de 
acest fel din planul unei catedre, 
cum este cea de economie politică. 
Impulsul și sprijinu) organelor de 
partid pentru extinderea cercetărilor 
pe bază de contract este, așa cum 
dovedește viața , deosebit de efi
cient ; merită să fie generalizată 
experiența Comitetului de partid al 
municipiului și al centrului universi
tar București, care au antrenat ca
tedrele de științe sociale intr-o lar
gă acțiune de cercetare pe bază de 
contract a unor probleme ooncrete, 
izvorite și legate de activitatea în
treprinderilor.

Un aspect oare micșorează sensi
bil eficiența activității de cercetare 
a catedrelor este existența unor pa
ralelisme, cu toate consecințele ce 
decurg de aci, în primul rind disper
sarea și risipa forțelor de cercetare. 
Este firesc ca personalitatea umană, 
dezvoltarea ei multilaterală să for
meze o temă majoră de cercetare, 
care să concentreze atenția catedre
lor. Dar cercetările ar fi mult mai 
rodnice dacă ele nu s-ar desfășura 
sub forma unor preocupări paralele, 
așa cum fac catedrele de socio- 
psiho-pedagogie și cea de științe 
sociale a Institutului politehnic, ci 
a- aborda problema din diferite un
ghiuri de vedere.

Paralelisme, suprapuneri se mani
festă și intre catedre și unitățile lo
cale dc cercetare de același profil, 
de pildă intre catedra de Istoria 
României și filiala de istorie a Aca
demiei de științe sociale. „In mo
mentul de (ață, ne spunea prof, 
univ. Mircea Petrescu-Dimbovița, 
directorul filialei de istorie a Aca
demiei de științe sociale și poli
tice. catedrele au planul lor, 
noi il avem pe-al nostru. Ele il înain
tează la minister, noi la conducerea 
Academiei. Joncțiunea urmează să 
se facă acolo". Ne întrebăm, oare 
de ce se așteaptă ca „joncțiunea" 
să se facă „la centru". cind este 
mult mai ușor și mai eficient ca ea 
să se producă chiar de pe plan lo
cal ? Această situație evidențiază 
o dată mai mult, necesitatea găsirii 
unor modalități optime de realizare 
a unei cit mai strinse legături intre 
institutele $1 secțiile Academiei de 
științe socialo și politice și catedrele 
de științe sociale.

In același timp. o.mai strînsă co
relare intre activitatea catedrelor și 
a filialelor Academiei ar avea urmări 
pozitive Și pentru procesul de invă- 
țămlnt. Cum ne spunea orof. dr. Au
rel Loghin, prorector al Universită
ții. ea ar permite ca și cercetători 
valoroși să facă cunoscute studenți
lor. în cadrul unui curs .sau al unor 
cicluri de lecții, .rezultatele investi
gațiilor lor. iar cadrele didactice ar 
participa mai intens la realizarea u- 
nor lucrări prevăzute in planurile 
institutelor sau filialelor acestora.

Desigur. în rindurile de față au fost 
ridicate numai cîteva aspecte care ni 
s-au părut că prezintă un anume 
grad de generalitate. Rezolvarea lor 
judicioasă 
zători ar 
cetării pe

de către factorii răspun- 
contribui la așezarea cer- 
baze durabile și eficiente.

Paul DOBRESCU

CRISTEA GROSU
Purtînd titlul gene

ric „Grupul celor 3° 
expoziția de ia ATE
NEUL ROMAN pre
zintă. de fapt, paralel, 
trei expoziții perso
nale, marchează trei 
etape distincte ale u- 
nor procese de 
mentare in timp, 
trei expozanți : 
toril G. N. G. 
toni și Dem. Iordache 
ca și sculptorul Cris- 
tea Grosu, aflați acum 
la vlrsta maturității 
artistice, și-au făcut 
cunoscute, de-a lun
gul timpului, prin nu
meroase participări la 
expoziții colective și 
personale, intențiile și 
posibilitățile artistice. 
Fără a fi —
deci, sub semnul 
program comun, 
tuala expoziție 
remarcabilă prin 
secvența cu care 
lizatorii ei și-au 
pectat intențiile 
puce inițial

Păstrindu-se, 
lungul anilor, egal cu 
sine, individualizin- 
du-și emoția, transfi- 
gurind temele propuse 
spre a le releva poe- 
7.a conținută, G. N. G. 
Vinătoru aduce, odată 
cu această expoziție, 
dovada unei incontes
tabile seriozități 
tistice. Experiența 
trem de bogată și 
riată, acumulată 
pictor pină acum, 
concentrează in jurul 
unei poetici, lipsite de 
elocvență discursivă, 
restrânsă la frumuse
țea vizuală a fragmen
tului de tablou. Pei
sajele, naturile moar
te și portretele, expu
se in sălile Ateneului, 
vin să demonstreze e- 
locvent, convingător 
că pentru pictor figu
rativul nu și-a epui
zat încă posibilitățile. 
G. N. G. Vinătoru ex
primă și se exprimă 
in registrul liricii cro
matice, folosind na
tura drept unic motiv 
al artei sale. Peisaje

reunită, 
unui 

ac
este 
con- 
rea- 
res- 
pro-

de-a

ar- 
ex- 
va- 

de 
se

cu căsuțe modeste și 
copaci, modele femi
nine in atitudini me
ditative, naturi moar
te, echilibrate cu mul
tă știință și rafina
ment, sint teme pe 
care artistul le obser
vă și le transpune, a- 
propiindu-ne astfel de 
o structură artistică 
pentru care observa
ția și cristalizarea, prin 
intermediul culorii, a 
unei atmosfere afec
tive, rămin esențiale. 
Lucrările de acum ln-

CARNET

PLASTIC

cu 
alb, 

cu 
să

registrează parcă un 
fel de crescendo lu
minos realizat datori
tă unei dozări suges
tive a negrului și al- 
bastrului intens 
inefabile tușe de 
datorită fluenței 
care pictorul știe
minuiască culoarea. 
Raportată la interpre
tarea el rațională, a- 
ceastă percepere sen
zorială a realității ar 
putea să pară depă
șită. Judecată In sine, 
lnsi, ea nu poate de
ci t concura cu scopul 
propus iar in acest 
caz, rezultatele ră
min, in orice condiții, 
valabile.

Lucrările pictorului 
Dem. Iordache degajă 
aceeași egalitate de 
ton, consecvență și 
acel aer, impercepti
bil aproape, pe care il 
conferă unei picturi 
deprinderea lucrului 
întreprins cu regulari
tate. Virtuozitatea, ca 
apanaj al experienței, 
al meșteșugului, sen
timentul de siguranță 
pe care 51 degajă pei
sajele surprinse de-a 
lungul unor variate 
trasee de călătorie

(Italia, Grecia, 
ța), naturile 
sau portretele 
lucrările încadrate se
riei „Oameni de circ- 
își află un comple
ment firesc In predi
lecția pentru culorile 
vii și puternice, con
trastante. O primă im
presie de soliditate e- 
pică, de densitate este 
depășită de senzația 
că artistul ne face să 
ne reîntoarcem de fie
care dată spre același 
cerc de amintiri și 
imagini, spre aceleași 
moduri de configurare 
a unei lumi cu date 
comune de manifes
tare. Iată de ce repe
tiția devine uneori o- 
bositoare și am remar
ca, urmi nd sugestia
unor cronici anterior 
apărute, că un plus 
de selecție în organi
zarea acestei expoziții 
ar fi menținut-o la un 
egal nivel calitativ.

Sculpturi de inves
tigație a micii dimen
siuni, lucrările sem
nate de Cristea Grosu 
apelează de cele mai 
multe ori la simbol, la 
o exprimare concisă, 
stilizată a unor teme 
generale ca : 
gie“, „Meditație 
Patina calda cu 
smalțul învăluie mul
te lucrări realizate în 
ceramică nu face de
cit să accentueze asu
pra caracterului lor 
decorativ, asupra în
cercării de a se deta
șa de amănuntul strict 
descriptiv, spre încer
carea de a surprinde 
parcă sunetul unor e- 
couri interioare. Chiar 
și lucrări ca „N. Băl- 
cescu" sau „Ostaș 
1944", aducind în a- 
tenție preocupări de a 
aborda o tematică mai 
gravă, își păstrează, 
datorită poate dimen
siunilor și materialu
lui folosit, caracterul 
decorativ.
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PROGRAMUL 1

P.W Teleșcoală. « Fizică : Elec
tricitatea In... 30 dc minute. 
Transmisiune de la Muzeul 
tehnic. • Mnlemntică (clasa 
a Vin-al : Subtilități mate
matice. Prezintă ; prof. dr. 
duc. Al. Froda.

10.00 Telex
10.05 Publlcltnte.
10.10 Avanpremieră.
10.15 Tclecnelclopcdla.
10.55 Teleclnematcca pentru tine

ret : „Legenda din tren" — 
producție a studiourilor cine
matografice din Ungaria. 
Regla : Tamas Renyl.

12.16 Din clnteccle țării cu dor. 
Recitalul tinerei interprete <‘.e 
muzică populară Elena Nun- 
teanu.

12.45 52 de Inițiative In 12 de 
săptăminl.

13.00 Telejurnal.
15,00 Hochei pe gheață ; Ceho

slovacia — Suedia (Campio
natul mondial — grupa A). 
Transmisiune directă dc la 
Moscova, In pauză : Patinaj 
artistic.

17.30 Curs de limba rusă. Lecția 
a 48-a.

18,00 Telex.
10,05 Publicitate.
16.10 Tehnic-Club.
18,40 Panoramic științific.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. « Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,05 Clntccul săptflmînlf : „Min
dru sint de țara ntea“ de

Noru Demetriad. pe versuri 
<1e Ovidlu Dumitru. Interpre
tează : Dorin Anastaslu.

70.10 Reflector.
20.30 Cîntccc și Jocuri populare 

sălâiene.
20,40 Seară de teatru : „Eu, moș

tenitorul" de Eduardo de 
Filippo. In românește de 
Adriana Lăzărescu. Adapta
rea pentru televiziune șl re
gla, Matei Alexandru.

22,00 24 de . .
lumea capitalului.

22.30 Gala 
Stokowski, 
larmonlcli 
zA „Poemul 
Skrlabln.

ore. • Contraste

Apariții editoriale
in județe

• ALBA IULIA (Corespon
dentul „Scinteii". Ștefan Dini- 
că). — La Aibă Iulia au văzut, 
de curind, lumina tiparului trei 
volume editate de Centrul de 
îndrumare a creației populare 
și a mișcării artistice de masă 
al județului Alba. Este vorba 
despre o culegere de versuri și 
proză din creația membrilor 
cercurilor și cenaclurilor litera
re din județ, închinate patriei 
și partidului (..Poarta inimii"), 
versuri populare ce oglindesc 
viața și activitatea lui Avram 
Iancu („Iancule, ce mindru 
ești...'4), și o culegere de folclor 
din diferite zone ale județului 
(„Cine m-a dat 
Alături de acestea 
și cel de-a] 10-lea 
revistei „Apulum", 
ințifică a Muzeului 
din Alba Iulia.

dorului...*4), 
se situează 
număr al 

revista ști— 
de istorie

a TG. MUREȘ (Coresponden
tul „Scinteii". L. Dcaki). — La 
Tg. Mureș a văzut lumina tipa
rului noul Anuar al muzeului 
județean, editat în două volu
me. Anuarul cuprinde studii șl 
materiale, elaborate de cercetă
tori ai muzeului și de colabora
tori. din domeniile științelor na
turii, istoriei și muzeografiei. 
Pină în prezent, munca cerce
tătorilor mureșeni se concreti
zează in 4 volume de anuare 
cuprinzind circa 1 000 de pagini 
legate de activitatea muzeogra
fică.

o RM. VÎLCEA (Corespon
dentul „Scinteii",/, Ion Stanciu). 
O interesantă culegere de stu
dii, editată de Muzeul Județean 
Vilcea, vine să îmbogățească 
patrimoniul tipăriturilor vîlce- 
ne. Este vorba de cartea „Buri- 
dava", care cuprinde o seamă 
de studii și comunicări, semna
te de nume prestigioase ale cul
turii noastre : profesorii uni
versitari Dumitru Berciu, Du
mitru Tudor, Aurelian Sacer- 
doțeanu și alții.

tn

maeștrllor : Leopold
La pupitrul Fi- 

cehe, Intcrprelcn- 
cxtnzului" de

PROGRAMUL II

tineret. Fmt-20,06 Scară pentru _____ _ ....
siune realizată In colaborare 
cu organizația U.T.C. n uzinei 
<le utilai chimic „Grlvlța Ro
șie". o Portret colectiv — re
portaj filmat in secțiile uzinei, 
e Confruntări — Proiectul 
privind normele unitare de 
organizare a unităților eco
nomice « Moment folcloric 
cu echipa de artiști amatori 
ni uzinei a ..Drumul tlnă- 
r.ilul spre muncă", a Două 
melodii cu Ruxandrn Ghlațâ. 
A „De 12 ori campioni41 — 
reportaj despre echipa de 
rugbi a uzinei, a Invitatul 
emisiunii : discuție cu Ema- 
noll Petruț despre rolurile 
sale In teatru și film, a 
Două melodii eu Anca Age- 
molu. a Divertisment muzi
cal pc 1C mm cu Mireille 
Mathieu, Tom Jones și 
Raquel Welch, a Dialog în
tre generații, a Concurs ful
ger pe teme de politețe, o 
Trei melodii cu George Ena- 
che. a Agendă.

Prin „A doua față a me
daliei" de I. I). Sirbu, pie
sa jucată și la Naționalul 
craiovean și la Galați, 
TEATRUL NAȚIONAL ..1. 
L. CARAGIALE" înscrie 
încă un succes în direcția 
promovării unor texte Ine
dite și, mai ales, a valori
ficării lor exemplare, apte 
șt să consacre textul. „A 
doua față a medaliei" se 
situează din aceste pers
pective alături de „Săptă
mâna patimilor" de Paul 
Anghel (regia : George 
Teodorescu), „Să nu-ți faci 
prăvălie cu scară" de Eu
gen Barbu (regia Sanda 
Mânu), „Iadul și pasărea" 
de Ion Omescu (regia Al. 
Finți), „Travesti" de Aurel 
Baranga — in regia autoru
lui și a lui V. Moldovan, 
recenta montare cu „Zodia 
taurului" (regia Mihai Be
rechet) etc., dar mai ales 
alături de remarcabila 
montare a „Camerei de a- 
lături" de Paul Evcrac, de 
care este apropiată în anu
me măsură ca problematică 
și ca stil spectacular (lu
cru firesc — regizorul ce- 
Icr două spectacole fiind 
același : Ion Cojar).

„A doua față a meda
liei" este o dramă psiholo
gică și morală cu sfîrșit 
fericit — pe tema erorii de 
cunoaștere și implicit a su
perficialității unor relații ; 
a pericolului pe care il 
reprezintă pentru celula 
familială, dar și pen
tru organismul social, o e- 
xistență ruptă de gîndirea, 
de frămîntările celor din 
jur ; a înstrăinării de care 
sint amenințați unii oa
meni : a crizei de încredere 
pe care o pot străbate — cu 
efecte distrugătoare chiar, 
atîta timp cit nu apare și 
sprijinul celorlalți.

Eroii din „A doua față 
a medaliei" sint oameni ai 
zilelor noastre — tehnicieni 
sau funcționari reuniți prin 
variate și multiple legături, 
dar îndeosebi nrintr-o re
lație profesională strinsâ, 
vitală (munca tensionată și 
în mod necesar creatoare 
— solicitind dăruirea ne
precupețită. inițiativa, ris
cul — de pe un mare șan
tier al țării), precum și 
două profesoare, soții de 
ingineri. Oameni de toate 
vîrstele, dar mai ales un 
cuplu de tineri intelectuali

CU PRILEJUL ZILEI COSMONAUTICII SOVIETICE

GALĂ DE FILM
Cu prilejul Zilei cosmonauticii so

vietico, V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, a or
ganizat luni o gală 
tă temă.

Au (ost prezenți

de film pe aceas-

Mihail Roșianu,

președintele Consiliului general 
ARLUS, acad. Mlron Nlcolescu, pre
ședintele Academiei Republicii So
cialiste România, oameni de știință și 
cultură, cadre didactice universitare, 
ziariști.

(Agerpres)

Gala filmului olandez
Sub egida Consiliului- Culturii și 

Educației Socialiste, luni seara, la 
cinematograful „Canltol44 din Capi
tală a avut loc gala filmului olandez. 
Cu acest prilej a fost prezentat do
cumentarul de lung metraj în culori, 
intitulat „Vocea apei'4. în care cu
noscutul cineast olandez Beri Haan- 
stra surprinde, in imagini sugestive, 
momente semnificative din seculara 
încleștare cu marea a poporului 
olandez. In cadrul galei a fost pre
zentat. de asemenea, documentarul 
de scurt metraj, tot în culori, „Ce
rul Olandei". în regia lui John 
Femo. dedicat peisajului tării sale. 
Alături de realizări ale arhitecturii 
moderne de astăzi, sint înfățișate 
străvechi burguri medievale, tradi-

ționalcle mori de vint, ncsfirșitele 
cimpii cu lalele multicolore.

Spectacolul de gală a fost prece
dat de o alocuțiune rostită de regi
zorul Mircea Drăgan. secretar ge
neral a.’ Asociației cineaștilor din 
țara noastră, in care a subliniat rea
lizările cinematografiei olandeze.

Au participat funcționari superiori 
din Consiliul Culturii si Educației 
Socialiste și Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Au fost de fată Josephus Vellng. 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Olandei la București, alti membri 
ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

cu profesii diferite, dis
juncte chiar, solicitați in 
grade diferite de muncă și 
de obligații sociale, cărora 
dragostea nu le-a adus și 
revelația cunoașterii, a în
crederii depline și a căror 
armonioasă conviețuire se 
bazează pe concesii nede
clarate, pe afectarea ade
ziunii unuia la universul 
sufletesc și la modul de
viată al celuilalt. „A doua 
față a medaliei" începe cu 
momentul declanșării stării 
de criză pină atunci abia 
disimulate dezlegarea

Scăderile ei țin de dome
niul construcției dramatice, 
de insuficienta abilitate do
vedită in desenarea con
flictului și a detaliilor lui, 
in justificarea situațiilor, a 
atitudinilor.

Spectacolul Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale" in 
montarea lui Ion Cojar — 
de numele căruia se leagă 
și alte momente de succes 
ale vieții noastre teatrale, 
axate pe dramaturgia ori
ginală — se recomandă ca 
o realizare echilibrată și 
profundă, atentă la propu-

In interpreta lui Fany — 
mult apreciatele calități de 
Inteligență, bogăția și va
rietatea resurselor (din 
care am menționa mai ales 
pe cele de îmbogățire a 
personajului, de interiori
zare, de tensionare lăuntri
că a conflictului) defini
torii pentru Valeria Seciu.

Distribuit să interpreteze 
un inginer energic, activ, 
cu sentimente puternice și 
de durată, 
bucată, mai 
citurn, cu 
brutalitate, de duritate — 
trăsături care se potriveau 
ca o mănușă temperamen
tului și stilului său scenic, 
Cosfel Constantin luptă, cu 
r zultate remarcabile, pen
tru lărgirea și rafinarea 
propriei sale game inter
pretative.

In rolul „doamnei Cluce
rii". Victoria Mierlescu
conturează pregnant, cu 
o pastă ușor îngroșată, 
personajul mamei iubitoa
re. al soacrei binevoitoare 
dar ușor 
soție de ofițer. Interpre
tul lui 
sonneur'4 
de

om dintr-o 
degrabă ta- 

aparențe de

iritabilă fostă

de I. D. SIRBU

conflictului echivalind cu o 
lucidă revenire la realitate. 
Și piesa lui I. D. Sirbu, 
care evidențiază intercon- 
diționarea armonioasă, „u- 
pitatea dintre morala per
sonală, cea profesională șl 
conștiința politică" se vrea 
nu numai o demisiificare 
de false „drame" etice, ci și 
„un omagiu adus celor care 
pun piatră peste piatră, 
idee lingă idee, jertfă lingă 
jertfă ca să facă ceea ce 
se vede".

Calitățile piesei sint date 
de faptul că I. D. Sirbu 
este unul dintre dramatur
gii cei mai avizi de do
cumentare, de ineditul vie- 

oamenilor de azi și 
remarcabil psiholog.

nerile textului, la substan
ța Iui realistă — și pre
ocupată nu doar să le sub
linieze, ci să le amplifice și 
îmbogățească.

Se intilneșc în „A doua 
față a medaliei'4 actori din 
citeva generații- O parte a 
distribuției revine unora 
dintre membrii mai recenți 
ai Naționalului, care se a- 
firmă cu bune rezultate, 
deocamdată in roluri mai 
reduse ca întindere și mai 
puțin generoase (este vorba 
de Mihai Niculescu, dar în
deosebi de sensibila, intere
santa actriță care este Ta
mara Crcțulescu). Protago
niștii spectacolului sint doi 
actori tineri, bine 
publicului nostru.

Gherasim. ..rai- 
subtil, înțelept, 

exemplară omenie și 
pă’rundere, putere de în
țelegere, este, cu bune 
rezultate. N. Gr. Bâlăncscu. 
Intr-un rol episodic. Victor 
Moldovan dă dovadă de 
profesionalism și măsură. 
Ca de obicei, remarcabilă se 
arată a fi interpretarea pli
nă de firesc și căldură a 
Ralucăi Zamfirescu. Tem
peramentul exploziv, fran
chețea, bogăția mijloace
lor — cali’ăți binecu
noscute ale nene! Stana 
Ionescu. nuanțate aici cu 
o undă în plus de gravita
te și amărăciune, au dat 
rolului inginerei Sinescu 
o nebănuită pregnanță.

Principala reușită a spec
tacolului realizat pe scena 
Naționalului cu ..A doua 
f ;ță a medaliei44 (scenogra
fia : Mihai Tofan. costu
me : 
faptul că odată 
nica imagine a 
vieții, a vieții 
oamenii de azi

Mihai Tofan.
Gabriela Nazarie) este 

cu puter- 
conflictelor 
trăite de 

ai societă
ții noastre, transmite 
mesaj tonic, optimist. 
Îndemn la cunoaștere și 
credere In oameni.

un 
un 
In

cunoscuțl 
Regăsim Natalia STANCU

POPULAR

teatreVIITORUL 16;

18,30.
20,45.

BUZEȘTI

20,15. 
15,45;

L. Ca ra- Să nu-ți 
— 20.

Bu-

15; 17,30; 20,15, FLAMURA — 16; 1(1,15; 20,30.
• Bamby : FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30.
• Haiducii : MUNCA — 16; 18; 20.
• Drumul spre Vest : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.

INFRATIREA
- 15.30; 19.

stance 
ca și

Marina PREUTU

cinema
• Program de desene animate
pentru copil — 9,45; Program de 
vacanțâ (basme) — 11.30; 13,30;
15,30, Dimineți de râzbol — 17.30: 
Î0 : DOINA.
• Pe arlpUe vlntulul : 6ALA PA
LATULUI — 15 (seria de bilete
- 4521), 19.45 (seria de bilete — 
1522), PATRIA — 10; 14,30; 19,15.
• Tecumseh : BUCUREȘTI —
1.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 Tril nd in libertate : CAPITOL
- 9,30; 11.45; 14; 16.15.
• Neamul Șolmâreștllor : CAPI
TOL — 10.
• Țara «âlbaticâ : FAVORIT —
9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
FEROVIAR — 8.45; 11; 13,30; 16; 
13.3C; 20,45, SCALA — 8.30; 11;
13,30; 16; 1(1,30; 21.
0 Cu mtlnile curate :
- 15.30; 18; 20,15.
0 Săgeata căpitanului Ion: DRU- 
EfUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15.

0 Nici un moment de plictiseală: 
LUCEAFĂRUL — 8,45; 11; 13.30;
16; 18,30: 21, MODERN — 9: 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30, FESTIVAL
— 8.45; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21. 
0 Sâptâmina nebunilor : DACIA
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30. 
0 Născut liber : TIMPURI NOI
— 9—20,15 In continuare.
0 Atentatul ; EXCELSIOR — 9.30; 
12,30; 15.30; 13; 20,30, MELODIA — 
8.45; 11: 13,30; 16; 18,30; 20,45.
0 Amintiri din copilărie : CEN
TRAL - 9,15; 11.30; 13,45; 16;
18.15; 20,30.
0 Copilul sălbatic : GRIVIȚA — 
); 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30.
0 Zestrea : PACEA — 15,45; 18; 
20,15.
0 Adio, arme 1 ;
INTRE POPOARE ....... ...
RAHOVA — 15,30; 19.
0 Moara cu noroc : LUMINA — 
9; 11,15; 1.;
e Vocea apel : LUMINA ___
0 Ocolul pâmlntului In 80 de zile 
(ambele serii) — 10: 13, Fragii
sălbatic! — 16,30, Extravagantul 
Mr. Deeds — 18.30; 20,30 : CINE
MATECA (sala Union).
• Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
FLORE ASCA — 15,30; 19. VITAN
— 15,30; 19.
0 Organizația : BUCEGI — 15,30;

18; 20,30, GIULEȘTI
20,30.
• Iakov Bogomolov :
— 15,30; 18; 20,15.
• Domnului profesor, 
goste : UNIREA — 15,30. ..
• Fata care vinde flori : 
LOR — 10; 15,30; 13; 20,30, 
GA - 10; 12,30; 15,30; 18;
• Cowboy : GLORIA — 8,30; 11;
13,30; 16; 13,30; 21, AURORA -
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; ----
TOMIS — 9; 11,15; 13,30;
18,15; 20,30.
• Clovnii : 
18; 20.
• In umbra violenței : LIRA — 15,30; 18.
• Colier pentru Iubita mea : 
LIRA — 20,15.
• Seceră vlntul «Albatic : ARTA
— 15.30; 18.
• Ucldeți oala neagră : ARTA — 
20,15.
• Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte : COSMOS — 15,30; 18; 
20,15.
• Marea evadare : COTROCENI
— 15,30; 10
• Drum in penumbră : PROGRE
SUL — 15,30; 18; 20,15.
• Astă-scară dansăm In familie: 
MIORIȚA — 10; 12,30.
• Alfred ccl Marc : MIORIȚA —

cu dra- 
18; 20,15. 

I : MOȘI- 
VOL- 
20.30.

8.30;

• Filarmonica de stat „George 
Enescu” (la Ateneul Român — 
sala Studio) : în cadrul ci
clului „Debuturi- Afirmări-Confir- 
mări“ : Concert de sonate susți
nut de George Dima — vioară — 
și Marleta Leonte — plan ; Re
cital de lieduri susținut de mezzo- 
soprana Olga Rotaru Csorvasl — 19.
• Conservatorul de muzică „Ci- 
prian Porumbescu" (sala G. E- 
nescu) : Concert cu lucrări ale 
studenților claselor dc compoziție — 20.

Arcanul"
SUCEAVA (Corespondentul 

„Scinteii", Gh. Parascan). — In 
comuna Fundu Moldovei, jude
țul Suceava, a luat ființă de 
curind un nou ansamblu artistic 
de amatori. El poartă denumi
rea unui joc popular cu rezo
nanțe istorice pe meleagurile 
Tării de Sus — „Arcanul44. A- 
ceastă formație cultural-artisti- 
că are în componenta sa un cor 
mixt, un cor femeiesc ne voci 
egale, un taraf, un grup de 
fluierași, o formație de dansuri 
specifice de pe Valea Moldovei, 
precum și o seamă de rapsozi 
populari de mare prestigiu in 
folclorul românesc, cum ar fi 
Ilie Cazacu — interpret la flu
ier, și violonistul Isidor Andro- 
nițescu. „Arcanul44 sucevean are 
drept obiectiv fundamental în
scris in statutul său de activita
te valorificarea, prin interme
diul cîntecului și dansului 
popular, a celor mai valoroase 
creații folclorice din zona res
pectivă.

• Opera Română : Flautul fermecat — 19.
• Teatrul de operetă : Singe vle- nez — 19,30.
• Teatrul National „I. 
giale" (sala Studio) : 
faci prăvălie cu scară
• Teatrul „Lucia Sturdza __
landra44 (sala din bd. Schitu Mă- 
gurdanu) ; Joc de pisici — 20, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Anunț la „Mica publicitate" — 20.
• Teatrul Mic : Testamentul cli- nclui — 19,30.
• Teatrul „C. L Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19.30. 
(sala Studio) ; Bărbați fără neveste — 20.
• Teatrul Glulești : Geamandu
ra — 10 ; ...Eseu — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Nota 
zero la purtaro — 10, Școala din Hunuilești — 16.
• Teatrul de stat din Galați (In 
sala Comedia a Teatrului Națio
nal „I. L. Caragiale") : Preșul — 17; 20.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nttse" (sala Savoy) ; Revista are 
cuvtntul — 19.30. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Jos pălăria 1 
— 19,30.
0 Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Crizanteme muzicalo — 19,30.
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Interviul acordat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu

Domnului HECTOR J. CAMPORA
BUENOS AIRES

Primiți cele mal sincere felicitări cu prilejul proclamării dumnea
voastră ca președinte ales al națiunii argentinene.

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie șl cola
borare Intre România șl Argentina vor cunoaște o dezvoltare continuă, 
în interesul celor două popoare, al păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste Roindnia

Masa rotundă
pe teme economice organizată 

de Asociația „Business International"

(Urmare âln pag. D 

cărui popor să aleagă orinduirea 
pe care o dorește.

ÎNTREBARE : Credeți cd 
sistemul socialist g? va răf- 
pîndi tot mai mult in lume $i 
chiar va înlocui complet ce
lelalte .sisteme ?

RĂSPUNS : După cum se știe, 
socialismul a Început să triumfe 
cu 55 de ani în urmă, prin victo
ria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie în Rusia. De atunci au 
mai apărut pe arena mondială 
alte țâri socialiste și astăzi sint 
14 state — ce reprezintă peste o 
treime din populația globului — în 
care socialismul a triumfat. Alte 
zeci de state se pronunță și în
făptuiesc măsuri de organizare a 
economiei și societății pe baze so
cialiste. De aici se poate deci des
prinde clar concluzia că în urmă
torii ani, în următoarele decenii, 
noi și noi state vor trece pe calea 
socialismului, că, din punct de ve
dere historic, orinduirea capitalistă 
— măi devreme sau mai tîrziu, in
tr-o formă sau alta — va trebui 
să cedeze locul orinduirii socialis
te. Este un proces istoric-social 
legic, necesar, de organizare a so
cietății omenești pe baze noi, de a- 
devărată egalitate și dreptate so
cială.

ÎNTREBARE : Cum vedeți 
locul bisericii intr-o societa
te socialista ?

RĂSPUNS : Pentru a putea fi 
mai clar în această privință vom 
menționa că în România își des
fășoară activitatea 14 culte reli
gioase. Desigur, locul principal il 
ocupă biserica ortodoxă. Toate

Sosirea în Capitală a ministrului 
pentru știință, învățămînt superior 

și tehnică din R. P. Polonă
vremea

Duminică noaptea a sosit la Bucu
rești Jan Kaczmarek, ministru pen
tru știință, invățfimint superior și 
tehnică din R.P. Polonă.

Pe aeroportul Otopenl, oaspetele 
a fost salutat de loan Ursu, pre- 

ț ■ nai pen
tru Știință și Tehnologie, de alți 
reprezentanți ai conducerii consi
liului.

Au fost de față Jaromir Oche- 

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

cultele se bucură de dreptul de
plin de a-și desfășura activitatea. 
Apreciez că nu este nici o contra
dicție între făurirea societății so
cialiste și existența unor culte re
ligioase. a dreptului cetățenilor de 
a avea o credință religioasă. De
sigur, există deosebiri de aborda
re a problemelor între partidul 
comunist — și nu numai partidul 
comunist, ci și alte forțe progre
siste — șl biserică. Dar abordarea 
într-un fel sau altul a probleme
lor filozofice ale dezvoltării ome
nirii nu poate împiedica existența 
libertății cultului. De la această 
premisă am pornit șl pornim în 
societatea noastră socialistă.

Deci, în societatea socialistă ro
mânească — și cred că și în Occi
dent. cînd se va pune această pro
blemă la ordinea zilei — biserica 
își poate desfășura nestingherită 
activitatea.

ÎNTREBARE : Există for
me sau tendința artistice inac
ceptabile intr-o societate so
cialistă ?

RĂSPUNS : în ce privește ten
dințele artistice, după cum se 
știe, sînt tot felul de curente, sînt 
gusturi diferite. Unor oameni le 
poate place arta abstractă, altora 
nu. Noi considerăm că tendințele și 
curentele artistice se pot manifes
ta cu o singură condiție : să pro
moveze elevarea spirituală a omu
lui, prietenia șl colaborarea între 
oameni, să nu ducă la învrăjbire, 
la rasism — care nu pot fi accep
tate într-o societate socialistă și, 
după părerea mea, în nici o socie
tate civilizată.

ÎNTREBARE : Care este 
importanța turismului pentru 
țara dumneavoastră ? Dacă

duszko, ambasadorul R.P. Polone la 
București, șl membri ai ambasadei.

Ministrul polonez va avea convor
biri. la Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, in legătură cu 
adincirea colaborării și cooperării in 
domeniu] cercetării științifice și teh
nologice intre România, și Polonia 
și va vizita institute de cercetare și 
de invățămint superior, obiective 
economice din București, Timișoara, 
Reșița șl Drobeta Turnu-Severin. 

dezvoltarea pe scară largă a 
turismului influențează nega
tiv asupra bazelor societății 
socialiste ?

RĂSPUNS : România acordă 
Importanță dezvoltării turismului. 
Dorim să creăm condiții pentru a 
primi cît mai mulți turiști, inclu
siv din Olanda — și am fi foarte 
satisfăcuți dacă ei s-ar simți bine 
în România.

Nu văd care ar putea fl influența 
negativă a dezvoltării turismului. 
Dimpotrivă, lărgirea Iul are o în- 
riurire pozitivă asupra cunoașterii 
între popoare și, într-un anumit 
sens, chiar asupra dezvoltării eco
nomice. Aș putea spune deci că 
lărgirea turismului contribuie la 
întărirea bazelor societății socia
liste. Nu consider că venirea unor 
turiști cu alte concepții politice 
poate pune cumva în pericol so
cialismul, deoarece socialismul s-a 
afirmat și a triumfat în luptă cu 
societatea capitalistă care a exis
tat la noi, dovedindu-se superior 
acesteia. Dezvoltarea în continuare 
a socialismului nu poate fi afectată 
de venirea unui grup mai mare 
sau mai mic de turiști — aceasta 
depinde de felul cum statul socia
list rezolvă problemele oamenilor 
muncii, ale progresului societății. 
Repet, bazele socialismului nu pot 
fi în nici un fel puse în pericol 
de dezvoltarea turismului. Dim
potrivă, cu cît se dezvoltă mai 
mult colaborarea între popoare, 
cu atît se creează condiții mai bune 
pentru triumful socialismului în 
lume.

În încheiere, v-aș ruga să trans
miteți prin intermediul societății 
dumneavoastră de televiziune cele 
mai bune urări de pace și prospe
ritate întregului popor olandez.

Timpul probabil pentru silele 
de îl, 12 și 13 aprilie. In țarâ : 
Cerul va fi variabil, cu innorări 
mai accentuate In nord-vestul ță
rii, unde vor cădea ploi locale. 
Vînt potrivit. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse Intre 2 și 12 
grade, iar maximele între 14 și 24 
de grade. In București : Vreme în 
general călduroasă, cu cerul . va
riabil. Vînt slab, pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere la în
ceput, apoi staționară.

Excelenței Sale
Domnului HOUARI BOUMEDIENE

Președintele Consiliului Revoluției 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Algeriene Democratice și Populare
ALGER

Luind cunoștință cu deosebită mlhnire de pierderile de vieți omenești 
provocate de inundațiile ce au avut loc în țara dv., adresez sincere con
doleanțe Excelenței Voastre și întreaga compasiune familiilor victimelor.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Vă rog să acceptați sincerele mele mulțumiri pentru amabilul me
saj al Excelenței Voastre cu prilejul Zilei Independenței.

Poporul și guvernul Republicii Populare Bangladesh mi se alătură 
în a vă exprima, la rindul nostru, aceleași sentimente calde adresate în 
mesajul dumneavoastră și în a vă transmite urările noastre cele mai 
bune de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate con
tinuă poporului României.

ABU SAYEED CHOUDHURY
Președintele

Republicii Populare Bangladesh

Lucrările Comisiei mixte guvernamentale
româno-austriece de 

industrială
La București au început, luni di

mineața, lucrările celei de-a Il-a se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-austriece de cooperare 
economică, industrială și tehnică.

Delegația română este condusă de 
loan Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele, iar cea

Primire Ia Consiliul de Miniștri
Tovarășul Ion Pățan, vicepreședin

te al Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, a primit, 
luni dimineața, pe Josef Staribacher, 
ministrul federal al comerțului, me
seriilor și industriei din Austria, 
președintele părții austriece în Co
misia mixtă guvernamentală aus- 
triaco-română de cooperare econo
mică. industrială și tehnică, care 
participă la lucrările celei de-a II-a

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

cooperare economică, 
si tehnică»
austriacă de Josef Staribacher, mi
nistrul federal al comerțului, mese
riilor și industriei.

în cadrul sesiunii sint analizate 
posibilitățile în vederea creșterii In 
continuare a schimburilor comerciale, 
a cooperării economice și tehnico-in- 
dustriale dintre cele două țâri.

sesiuni a comisiei, ce se desfășoară 
in aceste zile la București.

în timpul întrevederii au fost 
abordate probleme privind dezvolta
rea în continuare a schimburilor co
merciale. a cooperării economice și 
tehnico-industriale între România și 
Austria.

Au ' participat Dumitru Aninoiu, 
ambasadorul României la Viena, 
precum și Verner Sautter, ambasa
dorul Austriei la București.

Sub înaltul patronaj al președinte
lui Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. luni dimineața au Început 
în Capitală lucrările unei mese ro
tunde pe teme economice, organizată 
de Asociația - ■
nai".

La ședința 
pat tovarășii 
președinte al

„Business Internatio-

inaugurală au partfei- 
Ilie Verdcț, prlm-vlcc- 

___ r____ __  Consiliului de Miniștri. 
Manea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, pr^ȘcdinteJe 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Ion Pâțan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul comerțu
lui exterior, Florea Dumitrescu, mi
nistrul finanțelor, loan Ursu, pre
ședintele Consiliului Național pen_ 
tru Știință și Tehnologie, Nicolae 
M. Nicolae, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior, 
Nicolae Ghenea, secretar general la 
Ministerul Afacerilor Externe, alte 
persoane oficiale.

Rost’nd cuvintul de deschidere, 
președintele Asociației „Business In

Recepție în cinstea participanților
Consiliul de Miniștri a oferit luni 

seara o recepție in cinstea partici- 
panțLlor la lucrările mesei rotunde 
organizată de Asociația „Business 
International".

Au participat tovarășii Ilie Verdcț, 
Manea Mănescu, Ion Pățan, George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex

Plecarea tovarășului Shiro Toyoda
Luni a părăsit Capitala tovarășul 

Shiro Toyoda, membru al C.C. al 
P.C. din Japonia, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizită in 
țara noastră, in perioada 2—9 apri
lie a.c. Cu acest prilej, oaspetele a 
prezentat la București și lași ex
puneri cu privire Ia lupta și activi
tatea Partidului Comunist din Ja

0 delegație economică din Republica Federală Nigeria 
a sosit in tara noastră»

La invitația Ministerului Econo
miei Forestiere și Materialelor de 
Construcții, luni la amiază a sosit 
in Capitală o delegație economică 
din Republica Federală Nigeria, con
dusă de Bayo Akinnola, ministrul 
industriei din statul de vest al aces
tei țări, pentru a prospecta noi po
sibilități de extindere ' a colaborării

Sosirea unei delegații
Luni seara a sosit in Capitală o 

delegație de activiști ai Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, condusă 
de Remigiusz Jwanowski, adjunct 
de secție la C.C. al P.M.U.P., care, 
la invitația C.C. al P.C.R., face o 
vizită In schimb de experiență în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul internațio
nal Otopeni, delegația a fost salutată 

ternational", Eldrlge Haynes, a sub
liniat că desfășurarea la București ■ 
acestei manifestări are drept scop 
cunoașterea realizărilor și perspecti
velor economiei României, a cadru
lui său legislativ. In vederea dezvol
tării șl diversificării colaborării și 
cooperării economice, științifice și 
tehnice a firmelor prezente cu cen
trale șl unități industriale românești.

Tovarășul Iile Verdcț a salutat, in 
numele guvernului român, pe pnrti- 
cipanți, relevind atenția specială pe 
care o acordă România — In cadrul 
programului complex de construire 
a unei societăți multilateral dezvol
tate — lărgirii colaborării economice, 
reciproc avantajoasă, cu toate sta
tele, exprimind, totodată, convinge
rea că lucrările mesei rotunde vor 
constitui un bun prilej pentru gă
sirea unor forme de cooperare po
trivit Intereselor comune, menite ș* 
stimuleze relațiile economice ale ță
rii noastre cu firmele membre ale 
asociației.

Lucrările mesei rotunde continua.

terne, alți miniștri, conducători •! 
unor instituții economice și flnan- 
ciar-bancare.

Au luat parte EIdrige Haynes, 
președintele asociației, ceilalți oas
peți de peste hotare prezenți la lu
crările reuniunii.

ponia, de-a lungul celor 50 de ani 
de existență,

In timpul șederii In țara Inoastrft, 
tovarășul Shiro Toyoda a fost primit 
de tovarășul Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R., cu care ocazie 
a avut loc o întrevedere desfășu
rată intr-o atmosferă caldă, tovără
șească. (Agerpres)

in domeniul industrializării lem
nului.

Delegația a fost salutată la aero
port de Gheorghe Lazăr, adjunct al 
ministrului economiei forestiere și 
materialelor de construcții, precum 
și de alte persoane oficiale.

(Agerpres)

de activiști ai P.M.U.P.
de Dumitru Turcuș, adjunct de șef 
de secție la CC. al P.C.R., Adrian 
Rogojan, adjunct de șef de. secție la 
Consiliul central de control munci- 
toreso al activității economice și 
sociale.

A fost de față Jaromir Oche- 
duszko. ambasadorul Republicii 
Populare Polone la București.

(Agerpres)

Secvențe din activitatea 
sportivă de masă

Corespondenții „Scinteii" transmit;

22 DE ECHIPAMENTE
SE MIȘCAU AGALE PE GAZON...

viața internațională

ÎNTRECERI PENTRU 
ELEVII DIN 
ȘCOLILE SĂTEȘTI

u județul Alba, din primele zile 
aleț .-acanței, au fost organizate pentru 
elevi diverse competiții sportive. La 
Cugir, pe scena clubului muncitoresc 
din localitate, a avut loc un festival 
de gimnastică modernă, la care au 
participat șase ansambluri ale eleve
lor de la liceele de cultură generală 
din Alba lulla. Abrud. Cimpeni, li
ceul ..Avram Iancu"-Aiud, Liceul in
dustrial Blaj și Școala generală din 
Ocna Mureș. Elevii de la sate au fost 
mobilizați să participe la „Crosul ti
neretului" care s-a desfășurat pe trei 
categorii de virstă In șase centre co
munale. Tot in această perioadă. e_ 
levii de la sate participă la întrece
rile etapei inaugurale a „Cupei de 
vară a tineretului de la sate" care 
cuprinde întreceri atletice, ciclism, 
handbal, fotbal, oină, volei etc.

DE CE STAU 
NEFOLOSITE 
ARENELE 
PLOIEȘTIULUI ?

Ploieștiul are multe baze sportiva 
bine amenajate. Dar, din păcate, sta
dioanele lui, terenurile de volei, de 
tenis de cimp. pistele de alergări sint 
aproape pustii in cursul săptăminil. 
Nici măcar simbătă și duminică 
nu se organizează competiții cu ca
racter popular, la care să poată par-

în. cîteva
• HOCHEI PE GHE/XȚA. — Ieri 

după-amia'iă, in cadrul campionatului 
mondial de hochei pe gheață de la 
Moscova : Suedia-Polonia 7—0.

• TENIS DE MASA. — în tur
neul final al campionatelor mondiale 
de la Sarajevo (locurile 1—5). echi
pa feminină a R.P. Chineze a învins 
cu 3—0 selecționata Ungariei. In 
turneul pentru locurile 5—8. selec
ționata U.R.S.S. a întrecut cu 3—2 
echipa României, ocupind locul 5. 
(Pvomânia — locul 8). R.F. Germania 
— locul 7, Cehoslovacia — 8.

în turneul final masculin (locurile 
1—4), echipa R.P. Chineze a învins 
cu 5—4 selecționata U.R.S.S. Invin- 
gind echipa S.U.A. cu 5—0, repre
zentativa masculină a României a 
promovat in rindul celor 12 echipe 
(categoria I), care la viitoarea ediție 
își vor disputa direct „Cupa Swa- 
ythling". Celelalte partide decisive 
pentru titlu au avut loc în cursul 
nopții, rezultatele neparvenindu-ne 
pînă la închiderea ediției.

ticipa muncitori și ingineri, alți sala- 
riați din zecile de uzine, fabrici și 
rafinării ale orașului, elevi din șco
lile profesionale. Să luăm drept e- 
xemplu zilele frumoase de primă
vară de la sfirșitul săptăminil tre
cute. Nici vorbă de vreo competiție 
in aer liber pe terenurile spor
tive „Rafinorul", „Dorobanțul" sau 
de la Rafinăria-nord ! Nici pe coche
tul stadion al uzinei „1 Mai" nu am 
intilnit vreo competiție de masă. 
Duminică, o singură programare : 
meciul de fotbal dintre echipa uzinei 
și o adversară de la Rm. Sărat.

Zecile de mii de elevi, oamenii 
muncii din Ploiești doresc ca iniția
tiva și responsabilitatea să fie in
staurate rapid in rindurile celor ce 
organizează sportul de masă.

Plenara C.M.E.F.S.- București
Luni, in Sala Dalles din Capitală, 

a avut loc plenara Consiliului Mu
nicipal București pentru Educație 
Fizică și Sport Cu această ocazie, in 
lumina Hotăririi Plenarei C.C. al 
P.C.R. cu privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și sportului, 
s-a adoptat un plan de măsuri care 
să ducă la lărgirea continuă a activi
tății sportive in municipiul București.

La sfirșitul lucrărilor, tov. Virgil 
Florea, vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului București, a 
fost ales președinte al Consiliului 
Municipal Eucureșt{ pentru Educație 
Fizică și Sport, iar tov. Tudor Vasile 
ca prim-vicepreședinte.

rînduri
• ȘAH. Turneul de la Las Pal

mas. Partidele rundei a 6-a nu au 
adus schimbări in clasament. Lider 
se menține maghiarul Ribli (4 punc
te), urmat de Florin Gheorghiu, 
Petrosian, Calvo, KavaJek, Panno, 
Liubojevici și Ifort (toți cu 3,5 
puncte) etc. în runda a 6-a, Florin 
Gheorghiu (cu piesele negre) a re
mizat cu suedezul Ulf Anderssen.

• POPICE. In concursul interna
țional de popice de la Maribor, pro
ba feminină de perechi a fost 
câștigată de iugoslavele Sterzaj și 
Ludvig (2 727 puncte). Perechea Că- 
tineanu, Petrușcă (România) a ocu
pat locul 4. cu 2 647 puncte. Ce] 
mai bun rezultat individual l-a ob
ținut iugoslava Ludvig (857 popice 
dobori te).

• BASCHET. Palatul sporturilor 
din Tirana a găzduit intilnirea 
prietenească de baschet dintre selec
ționatele feminine al? R. P. Chineze 
și R. P. Albania. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 95—68 in favoa
rea sportivelor din R. P. Chineză.

Oricit s-ar dori de atotcuprinzător 
și exhaustiv comentariu] nostru de 
marți, el are de această dată clteva 
îndatoriri speciale față de primul 
cuplaj interbucureștean al sezonului 
și aJ anului. Pentru că a cunoscut un 
mare succes de public, pentru că a 
programat două partide menite să 
influențeze deopotrivă cosmosul cla
samentului, ca și subsolul întunecat 
al acestuia. pentru că a oferit consta
tări dintre cele mai antinome și a 
caracterizat pină la urmă întreaga 
etapă, dacă nu chiar fotbalul ce se 
joacă la noi azi — cuplajului de pe 
stadionul „23 August" i se cuvine, 
deci, prioritate de ordine și de spa
țiu tipografic.

75 000 de spectatori (cifră, evident, 
aproximativă, intruclt organizatorii 
de competiții de la noi nu fac efor
tul de a găsi și folosi mijloace de 
numărătoare exactă) reprezintă un 
record neatins de cițiva anișori buni. 
Prezența celor patru divizionare bu- 
cureștene (toate cunoscute și recu
noscute prin numărul mare de sim- 
patizanți), splendoarea acestei du
minici de autentică primăvară, fap
tul că televiziunea nu transmitea 
nimic de la aceste partide, ca și alți 
factori mai mult sau mai puțin im
portanți — au contribuit ca stadio
nul să fie plin „ochi", iar cluburile 
să-și rotunjească fondurile cu niște 
sume care vtn și ele să pledeze îm
potriva programării „la concurență". 
Adăugind și bucuria încercată de noi. 
cronicarii sportivi, cînd rie-am așezat 
la noua și cocheta masă a presei (bu
curie umbrită — sperăm că deocam
dată — numai de lipsa telefoanelor 
care ne sint atît de necesare), între
gim cadrul aproape sărbătoresc și 
aproape perfect în care s-a desfă
șurat primul cuplaj fotbalistic inter- 
bucureștean.

Din păcate, tocmai personajul 
principal al spectacolului — FOTBA
LUL adică — n-a fost in zi bună, ba 
am putea spune chiar că a fost în- 
tr-una din obișnuitele sale zile 
proaste. Noroc cu actul intîi, care, 
datorită studenților și dinamoviștilor, 
a avut și nivelul calitativ și spec
taculozitatea și golurile care au lipsit 
cu desăvîrșire in actul al doilea, 
apriori socotit „vedetă". Dinamo a 
început fiecare repriză cu goluri 
(două In prima, unul in a doua) 
create In urma unor faze de fotbal 
curat și a unor deschideri măiestre 
trimise de Dinu ; Sportul studențesc 
nu s-a lăsat îngenuncheat nici la 
0—2. nici la 1—3 și. eu o admirabilă 
ambiție sportivă, a luat de fiecare 
dată totul de la Început — pășind 
mult și inteligent, atacind mult și 
insistent — astfel că egalitatea (3—3) 
a fost pe cit de firească și echitabilă 
pe atît de aplaudată. Singurul cori
gent, dintre cei 29 intrați in arenă 
pentru primul meci a] cuplajului, a 
fost arbitrul Aurel Bentu, care — ne

dorind, probabil, să avantajeze 
nici pe unii, nici pe alții — a dez
avantajat și pe unii și pe alții.

în contrast cu deschiderea — fla
grant și regretabil contrast — s-a 
desfășurat partida a doua de De sta
dionul „23 August" din București. 
Este adevărat că ambele echipe au 
pășit pe dreptunghiul verde fără 
vreo cițiva titulari de marcă, acci
dentați in etapele anterioare (Ra
pid — 5, Steaua — 3), dar dacă ne 
gindim că e vorba de prima /divizie 
a țării, că, totuși, din echipe n-au 
lipsit Dumitru, Sătmăreanu, Răduca- 
nu, Pantea, Tâtaru, Dumitriu II, 
Dumitriu III, Dumitriu IV și alți 
jucători care se pretind de valoare — 
nici o scuză nu poate fi invocată in

FOTBAL: Adnotări 
la etapa a XlX-a

apărarea simulacrului de fotbal pe 
care l-au prezentat Steaua și Rapid. 
Am văzut atit de multe execuții teh
nice greșite, atit de puțină gindire 
tactică și un joc de-o opacitate atit 
de deconcertantă, incit aveam im
presia că pe teren se mișcă nu două
zeci și doi de fotbaliști, ci douăzeci 
și două de echipamente goale, 
fără fotbaliști. Iar ceea ce s-a 
intimplat la sfîrșit, cînd 75 000 de 
oameni își exprimau dezaprobarea 
și indignarea pentru un aseme
nea joc, numai echipele erau 
mulțumite (Rapid că n-a căzut in 
prăpastie. Steaua că n-a pierdut șefia 
clasamentului), a fost o scenă de-a 
dreptul penibilă, asupra căreia ar 
trebui să nu trecem cu vederea.

Partida Steaua — Rapid și parti
dele F. C. Constanța — F. C. Argeș, 
F.C. Petrolul — C.F.R. Cluj au con
stituit cele mai mari nereușite ale 
unei etape ce nu poate fi caracteri
zată decit printr-o „aurea mediocri- 
tas". Chiar și numărul redus al spec
tatorilor — 5 000 Ia Cluj (! !), 11000 
la Arad, In rest cite 15 000, excepție 
făclnd din nou Bănia cu 25 000 — de
monstrează câ oamenii, plictisiți 
de-atita fotbal plictisitor, nu se mai 
simt atrași spre arena unde n-au ce 
vedea. în rest, a XlX-a etapă a pri
mului nostru campionat de fotbal nu 
prea mai are ce consemna. Decit, 
poate, câ „U Cluj" e la al doilea 
meci consecutiv pe care-1 cîștigă prin 
golul imberbului Mureșan ; că 
vechii rapidiști Codreanu, Năstures- 
cu și Dinu au dat tinerilor lor colegi 
o lecție de atașament față de culo

rile clubului ; că F. C. Argeș și Spor
tul studențesc sint singurele teamuri 
neînvinse in acest retur ; că evoluția 
tot mai necorespunzătoare de la o 
etapă la alta a Jiului și a constănțe- 
nilor nu poate fi desprinsă de faptul 
că antrenorii Coidum și Hașoti au 
fost trimiși cite 20 de zile in străină
tate (exact in perioada de pregătire 
a sezonului de primăvară) ; sau că 
patru dintre arbitrii etapei au primit 
pe merit cite 5 stele — Otto Anderco, 
Gr. Birsan (felicitări pentru meciul 
100 !), Gh. Limona și C. Niculescu.

Etapa asupra căreia referim as
tăzi n-a făcut excepție nici in pri
vința accidentărilor. Confratele Efti- 
mie Ionescu a dedicat săptămina tre
cută in ziarul „Sportul" un chenar 
special acestei dureri „Ia ordinea zi
lei", citind acolo vreo 15 nume de 
jucători accidentați și cam tot atitea 
cauze care conduc la această situație 
devenită îngrijorătoare în fotbalul 
nostru. Spre regretul general, lista a 
fost sporită duminica trecută cu încă 
4 nume: Condruc, Cheran, Kraus și 
Dobrău. Este sigur că aceste acciden
tări in lanț nu sint simple accidente. 
Ele apar pentru că fotbaliștii noștri 
n-au făcut pregătiri suficient de tari 
(ceea ce explică și nivelul me
diocru al partidelor), pentru că mulți 
dintre ei nu se menajează în zilele 
și nopțile dintre meciuri, pentru că 
unii nu și-au însușit știința recupe
rării după efort, iar alții iși ascund 
durerile și leziunile numai ca să 
joace, pentru că nu se efectuează în
călzirea cum trebuie (Cheran s-a ac
cidentat singur la genunchi in minu
tul 6 ! !) și pentru că adversarii intră 
uneori prea dur.

Sintem intr-un moment cind forul 
federal trebuie să intervină cu 
aceeași hotârire și exigență cu care 
a acționat in alte împrejurări. 
Fiindcă Dobrln a ajuns să nu mai 
poată juca pină la 1 Mai, medicul 
clubului F. C. Argeș a fost sancțio
nat — ceea ce este meritat și bine
venit — dar trebuie revăzute în ge
neral activitatea medicilor de cluburi 
și relațiile lor cu F.R.F. sau cu medi
cul lotului național, astfel incit și in 
acest domeniu să funcționeze ordinea 
și responsabilitatea.

De asemenea, sancțiunile cuvenite 
jucătorilor care-și accidentează par
tenerii trebuie acordate fără nici o 
reținere (cum s-a procedat in cazul 
Naghi — Aelenei), mergindu-se pină 
acolo incit cel care a lovit să nu mai 
joace nici el atit timp cit nu va 
juca celălalt. Mă rog, problema are 
multiple implicații (de ordin etic, 
medical și chiar material) și multe 
se pot face pentru rezolvarea ei de
finitivă. Trebuie numai să se pună 
piciorul in prag. Dar mai repede, 
fiindcă fotbalul, echipele, și naționala 
însăși, au nevoie numai de bărbați 
voinici și sănătoși.

G. MIT ROI

„Autodeterminarea și suveranitatea 
națională constituie principii inalienabile" 

Amplă manifestare sindicală de solidaritate cu lupta 

popoarelor pentru dezvoltare de sine stătătoare

Azi, la palatul „Ga
briela Mistral" din 
Santiago de Chile. în
cep lucrările unei 
importante reuniuni la 
care participă dele
gați ai sindicatelor din 
60 de țări, reprezen- 
tind 300 de milioane 
de oameni ai muncii, 
și care urmează să ia 
in dezbatere problema 
de importanță majoră 
a cuceririi și apărării 
suveranității asupra 
resurselor naționale. 
Ideea acestui forum 
sindical internațional 
s-a conturat in peri
oada intensificării ac
țiunilor prin care mo
nopolul „Kennecott 
Copper Corporation" a 
urmărit să blocheze 
desfacerea cuprului 
chilian pe piețele 
mondiale.

Acțiunile de solida
ritate cu poporul chi
lian ale oamenilor

muncii din diverse 
state ale lumii au de
terminat Centrala uni
că a oamenilor muncii 
din Chile (C.U.T.) să 
inițieze, în urma con
tactelor cu o serie de 
organizații sindicale 
naționale și internați
onale, convocarea la 
Santiago de Chile a 
unor adunări care să 
demaște încercările 
marilor monopoluri de 
a atenta la dreptul 
inalienabil al țărilor 
la o dezvoltare econo
mică eliberată de do
minația și tutela străi
nă.

In documentul prin 
care se stabilește con
vocarea „Adunării sin
dicate mondiale" se 
arată că „autodetermi
narea și suveranitatea 
națională constituie 
principii inalienabile", 
apreciindu-se că dez
baterea diferitelor

forme prin care socie
tățile monopoliste in
ternaționale caută să-și 
mențină vechile pozi
ții și privilegii și a 
consecințelor acestor 
acțiuni poate prezenta 
interes „pentru toate 
țările și centralele sin
dicale, indiferent de 
afiliere, de poziția lor 
politică, ideologică, so
cială sau religioasă".

Intilnirea sindicală 
internațională de Ia 
Santiago de Chile re
prezintă o nouă ex
presie a luptei popoa
relor pentru dezvolta
rea de sine stătătoare 
și valorificarea in in
teresul propriu a bo
gățiilor naționale, o 
ilustrare elocventă a 
solidarității pe plan 
mondial cu această 
luptă.

Eugen POP
Santiago de Chile, •

TERITORIUL SIKKIM SUB CONTROLUl GUVERNULUI INDIAN
GANGTOK 9 (Agerpres). — Re

prezentanții guvernului central al 
Indiei au preluat controlul adminis
trației in Sikkim — a declarat, in 
cadrul unei conferințe de presă or
ganizate la Gangtok, capitala rega
tului Sikkim, Avtar Singh, inalt 
funcționar la Ministerul Afacerilor 
Externe al Indiei — informează a- 
gențiile internaționale de presă. La 
Delhi s-a comunicat că această ho- 
tărire a fost adoptată la cererea re
gelui Chogyal al Sikkimului și a 
„Comitetului Acțiunii Unite", in ur
ma incidentelor care au avut Inc in
tre demonstranți și poliție, atit In 
capitala regatului, cit și in alte lo
calități.

Agențiile France Presse și Asso
ciated Pi'ess relatează, pe de altă 
parte, că aproximativ 15 000 de per
soane s-au adunat, duminică, in ca
pitală, demonstrind in fața palatu
lui regal .pentru a obține elaborarea 
unei constituții in care să fie con

sfințit principiul votului universal, 
înfăptuirea de reforme administra
tive și juridice, eliberarea deținuți- 
lor politici și democratizarea insti
tuțiilor și a vieții politice din Sik
kim,

Regatul Sikkim este situat In 
Munții Himalaya, la altitudinea 
de 1 700 metri, intre Nepal și 
Bhutan. El are o suprafață de 
7 300 kmp și. o populație de 
137 000 de locuitori. Capitala ța
rii este orașul Gangtok.

Sikkimul se află sub protecto
ratul Indiei, de care este legat 
printr-un tratat semnat in 1950 
și in baza căruia autoritățile de 
la Delhi sint responsabile de 
politica externă, de apărarea și 
de asigurarea comunicațiilor 
tn Sikkim.



viața internațională
„Nutrim convingerea că vizita 

președintelui Ceaușescu se va solda 
cu rezultate marcante in adincirea 

colaborării reciproce"

IA OSLO AU ÎNCEPUT
LUCRĂRILE CONFERINȚEI 

INTERNATIONALE ÎMPOTRIVA
COLONIALISMULUI
SI APARTHEIDULUI

geneva Sesiunea Comitetului special pentru preferințe
în sprijinul democratizării 

comerțului international
Intervenții ale reprezentanților României

GENEVA 9 (Agerpres). — La Palatul Națiunilor din Geneva

COMUNICAT COMUN
CUBANO CEHOSLOVAC

Ne mal desparte o zi de În
ceperea vizitei oficiale pe care pre
ședintele Consiliului do Stat al 
României, tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, urmează s-o întreprin
dă in Olanda, eveniment așteptat 
aci cu cel mai viu interes. în 
cercurile politice și economice, 
printre ziariști, in opinia publică 
se afirmă convingerea că intilni- 
rc-a la nivel inalt româno-olandeză 
va deschide ample și rodnice per
spective cooperării pe cele mai di
verse planuri intre cele două țări, 
in interesul reciproc, al consolidă
rii păcii și destinderii pe conti
nentul european și in lume.

Această convingere, exprimată 
pretutindeni cu satisfacție, se ba
zează pe tradiția îndelungată a 
bunelor relații româno-olandcze, 
pe apropierea existentă intre po
zițiile celor două părți intr-un șir 
de probleme importante ale vieții 
internaționale. în cronica acestor 
relații se inscrie ca un amănunt 
interesant, faptul că Olanda se nu
mără printre primele state euro
pene cu care România a stabilit, 
acum aproape un secol, relații di
plomatice, imediat după cucerirea 
independenței de stat

In ultimii ani s-au succedat, la 
scurte intervale, contacte la dife
rite niveluri — e de ajuns să re
amintim vizita in Olanda, in 1967. a 
președintelui Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, vizi
ta de răspuns in România, in 1969, 
a șefului guvernului olandez. Piet 
de Jong, sau vizita particulară, de 
prietenie, in România, a prințului 
Bemhard (1971) — de fiecare dată 
aceste intilniri ocazionind schim
buri fructuoase de opinii, aducind 
un plus de cunoaștere și de înțe
legere reciprocă.

în acest sens, titularul Departa
mentului afacerilor externe, Nor
bert Schmelzer, sublinia, in cursul

discuției cu delegația de ziariști 
români aflată recent in Olanda, 
că România și Olanda manifestă, 
in egală măsură, dorința de a con
tribui la înfăptuirea in lume a 
unor relații intre state bazate pe 
normele și principiile fundamen
tale ale dreptului internațional. 
Pornind de la acest deziderat, a 
subliniat interlocutorul, atit Româ
nia cit și Olanda s-au intilnit a- 
desea in acțiuni comune, la O.N.U. 
și in alte foruri și împrejurări ale 
vieții internaționale, in legătură cu

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL ÎN OLANDA

țelurile consolidării păcij și secu
rit ții, promovării progresului eco
nomic și social al tuturor popoare
lor, soluționării diferendelor intre 
state exclusiv prin mijloace paș
nice. In acest context, ministrul 
olandez a ținut să releve că Olanda 
apreciază in mod deosebit contri
buția țării noastre la tratativele 
preliminare de la Helsinki.

In dialogul cu diverși interlocu
tori olandezi am avut prilejul de 
a ni se împărtăși satisfacția față 
de cursul ascendent pe care il 
cunosc relațiile economice și co
merciale româno-olandeze. ce se 
desfășoară in baza unor acorduri 
și înțelegeri reciproc avantajoase, 
cum ar fi acordul de cooperare e- 
conomică, industrială și tehnică și 
acordul comercial pe termen lung 
(1970—1974) cu Uniunea Benelux. 
Cu deosebire, această satisfacție 
s-a referit la modul in care sint 
aduse la îndeplinire un șir de ac
țiuni de cooperare economică con

venite între cele două țări, ca și 
la rezultatele recentei sesiuni a 
Comisiei mixte româno-olandeze 
dc cooperare economică, indus
trială ’și tehnică, desfășurate la 
București. Peste tot am intilnit 
dorința sinceră do a se folosi mai 
bine toate posibilitățile mari e- 
xistente pentru dezvoltarea con
tinuă a schimburilor, că și a cola
borării în domeniul producției in
dustriale, științei și tehnicii.

Interlocutorii olandezi iși ex
primă convingerea că vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, con
vorbirile la nivel înalt care vor 
avea loc cu acest prilej vor im
pulsiona puternic dezvoltarea rela
țiilor bilaterale pe tbate tărimurile. 
„Cred, ne declara in legătură cu a- 
ceasta șeful diplomației olandeze, 
câ scopul unei vizite de stat este 
tocmai consolidarea climatului ge
neral de respect și încredere reci
procă, de colaborare pe diferite 
planuri, politic, economic, cultu
ral. turistic. O astfel de vizită, prin 
condițiile politice create, este me
nită să acționeze ca o forță mo
trice, care să dinamizeze dezvolta
rea raporturilor reciproce, bazate 
pe încrederea reciprocă, să le sta
tornicească formele și aspectele 
lor concrete. Din acest punct de 
vedere nutrim convingerea că vi
zita președintelui Ceaușescu se va 
solda cu rezultate marcante in a- 
dincirea legăturilor dintre cele 
două țări, dorință pe care o avem 
și unii și alții".

Sint cuvinte ce dau expresie sin
tetică năzuințelor exprimate in 
cercurile politice, ca și in cercu
rile de afaceri olandeze, in presă, 
in opinia publică în general, care 
se pregătește să salute cu ospita
lieră căldură vizita celui mai re
prezentativ sol al României so
cialiste.
N. Popescu BOGDANEȘTI

OSLO 9 (Agerpres). — în capitala 
Norvegiei a început, luni, Confe
rința internațională a experților 
pentru sprijinirea victimelor colo
nialismului și apartheidului din 
Africa australă, inițiată de Organi
zația Națiunilor Unite și Organiza
ția Unității Africane. La lucrările 
conferinței, care vor dura pină la 
14 aprilie, participă membri ai Con
siliului de Securitate, ai Comitetului 
pentru decolonizare și ai altor orga
nisme ale O.N.U., delegați ai Comi
tetului pentru eliberare al O.U.A., 
reprezentanți ai mișcărilor dc elibe
rare din Africa, delegați din țări eu
ropene.

în cuvîntul de deschidere, ministrul 
afacerilor externe al Norvegiei, 
Dagfinn Vaarvik, a declarat că fe
nomenele aflate in discuția partici- 
panților constituie „o tragică realita
te" in Africa australă. El a lansat un 
apel tuturor statelor membre ale 
O.N.U. să aplice sancțiunile împo
triva Rhodesiei și a condamnat gu
vernul R.S.A., al cărui sprijin direct 
acordat regimului ilegal de la Salis
bury subminează eficiența măsurilor 
adoptate de Consiliul de Securitate 
și Organizația Națiunilor Unite. „Do- 
bindirea independenței, a drepturilor 
legitime de către popoarele din Afri
ca australă, instaurarea unor guver
ne reprezentative în această parte a 
continentului african — a spus Dag
finn Vaarvik — este numai o ches
tiune de timp".

La rindul său, Issoufou Djerma- 
koye, reprezentantul special al se
cretarului general al O.N.U., a sub
liniat că lucrările conferinței de la 
Oslo au ca scop mobilizarea opiniei 
publice internaționale, concursul ac
tiv al tuturor țărilor în vederea so
luționării problemelor colonialismului 
și apartheidului ..față de care ome
nirea nu poate rămine indiferentă".

GENEVA 9 (Agerpres). — La Palatul Națiunilor din Geneva se 
desfășoară a V-a sesiune a Comitetului special pentru preferințe, 
organ permanent al U.N.C.T.A.D. Comitetul efectuează un prim 
bilanț al punerii în aplicare și al rezultatelor sistemului de prefe
rințe vamale generalizate în favoarea țărilor în curs de dezvoltare, 
convenit in cadrul U.N.C.T.A.D.

Luînd cuvintul in cadrul dezbateri
lor generale, Mircea Petrescu, mi- 
nistru-consilier, a arătat că România, 
țară socialistă in curs de dezvoltare, 
a fost inclusă pină acum pe lista 
beneficiarilor de preferințe vamale 
generalizate ai Austriei, Japoniei, 
Australiei și Noii Zeelande, ceea ce 
s-a reflectat favorabil asupra rela
țiilor comerciale cu aceste țări. în 
același timp, el și-a exprimat con
vingerea că celelalte țări dezvoltate 
vor da curs neintirziat cererii legi
time a României de a beneficia do 
preferințele vamale generalizate.

Referindu-se la lărgirea geografică 
a Pieței comune și la crearea, in 
Europa occidentală, a unei vaste 
zone de comerț liber pentru produ
sele industriale, fenomene de natură 
să diminueze valoarea sistemului 
de preferințe vamale generalizate 
pentru țările în curs de dezvoltare, 
vorbitorul a reliefat necesitatea lăr
girii gamei produselor incluse în 
sistem, a scutirii complete a impor
turilor de taxe vamale în cazul in 
care această set^ire nu este încă 
acordată, suprimarea diferitelor res
tricții cantitative aplicate asupra im
porturilor preferențiale etc. De ase
menea, reprezentantul român a sub
liniat necesitatea aplicării sistemului 
de preferințe vamale generalizate in

favoarea tuturor țărilor în curs dc 
dezvoltare, indiferent de orinduirca 
lor socială sau zona geografică la 
care sint situate.

In cadrul discuțiilor privind acor
darea de asistență tehnică țarilor in 
curs de dezvoltare in legătură cu 
folosirea sistemului de preferințe 
vamale generalizate, delegatul ro
mân, Victor Aldea, a reliefat Impor
tanța continuării activităților vizind 
sprijinirea eforturilor acestor țări 
de a fructifica cit mal deplin avan
tajele decurgind din preferințele 
vamale generalizate pentru promo
varea exporturilor lor.

HAVANA 9 (Agerpres). — La în
cheierea vizitei in Cuba a delegației 
de partid și guvernamentale a FLS. 
Cehoslovace, condusă de Gustav Hu- 
sak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, a fost dat pu
blicității un comunicat comun in 
care se arată că, in cadrul convorbi
rilor oficiale care au avut loc, re
prezentanții celor două țări au dis
cutat aspecte ale relațiilor bilaterale 
și au făcut un schimb de păreri cu 
privire la probleme ale situației in
ternaționale actuale și ale mișcării 
revoluționare contemporane.

Delegațiile — relevă comunicatul 
— au constatat că relațiile de priete
nie și colaborare dintre partidele și 
guvernele celor două țări se dezvol
tă neîncetat.

în încheierea comunicatului se ara
tă că Fidel Castro, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, prim-minis- 
tru al Guvernului revoluționar cu
banez. a acceptat invitația de a face 
o vizită In R. S. Cehoslovacă.

CONFERINȚA ?.C

Orientul Apropiat
TEL AVIV 9 (Agerpres). — Guver

nul israelian a respins o propunere 
de a li se acorda cetățenilor israeli- 
eni dreptul de a cumpăra păminturi 
pe teritoriile arabe ocupate după 
războiul din iunie 1967 — anunță 
agențiile Reuter și United Press 
International, 
terne, Abba 
că respingerea propunerii a 
în vedere faptul 
raelian s-ar *'

DIN NORVEGIA

încheierea 
colocviului 

româno-britanic

Reintorcindu-se din zonele eliberate ale Cambodgiei, prințul Norodom Sianuk 
s-a oprit la Hanoi pentru a efectua o vizită oficială in R.D. Vietnam. în fo
tografie : Prințul Sianuk este întimpinat la sosire de primul ministru Fam 
Van Dong și generalul Vo Nguyen Giap. vicepremier și ministru al apărării 

naționale al R. D. Vietnam

• „Cleștele" unităților de eliberare se strînge tot mai 
mult în jurul orașului Pnom Penh © O ampla reconfir
mare a conducătorului poporului khmer ca unic reprezen

tant al Cambodgiei independente
HANOI 9 (Agerpres). — In

tr-o declarație făcută agenției 
France Presse. prințul Sianuk, 
care s-a întors din zonele eli
berate din Cambodgia. a preci
zat că a vizitat provinciile Stung 
Treng, Preah Vihcar și Siem 
Reap. Președintele F.U.N.C. a 
precizat câ vizita a durat a- 
proape o lună și jumătate și 
s-a desfășurat in „deplină secu
ritate".

Sianuk a arătat că, după o în
trevedere la Pekin cu premierul 
Ciu En-lai, el a venit la Hanoi, 
de unde a luat avionul indrep- 
tindu-se spre Dong Hoi, la nord 
de paralela 17. De aici, un con
voi de 20 de jeep-uri, escortate 
de 150 de nord-vietnamezi, l-a 
însoțit timp de opt zile pe un 
traseu de 1 000 km, pină la fron
tiera cambodgiana, unde patrioți 
khmeri i-au înlocuit pe în
soțitorii nord-vietnamezi. Că
lătoria a fost continuată intr-un 
unic camion.

„De-a lungul întregii mele 
vizite aviația americană nu a 
încetat să bombardeze și să 
mitralieze satele, orezăriile, căi
le de comunicație. Lumea din 
afară crede că aviația americană 
nu atacă decit obiectivele mi
litare. Or. eu am fost martor 
că ea urmărește să distrugă 
Frontul nostru și să ne asasi
neze poporul, a cărui unică vină 
este că dorește să trăiască li
ber și refuză sistemul neocolo
nialist al lui Don Noi".

După ce a arătat că regiunea 
Pnom Penh este încercuită de 
50 de batalioane, prințul Sianuk 
a relevat că intervenția ameri
cană este aceea care împiedică 
mișcarea de eliberare să cuce

rească capitala khmeră. „Dacă 
s-ar începe asaltul, bombardie
rele și avioanele de vinătoare 
americane ar preface orașul in 
cenușă. Este preferabil să aș
teptăm. Cangrena se găsește in 
interiorul orașului. Să așteptăm 
ca orașul să cadă de la sine".

Prințul Sianuk a apreciat că 
vizita l-a confirmat ca șef al 
statului cambodgian și, in con
secință, pe plan internațional, 
ca unic reprezentant al unei 
Cambodgii independente. El a 
reamintit că nu se pune 
problema unei negocieri oare
care, de compromis, cu regimul 
Lon Noi.’..Ei vor trebui să dis
pară cu toții. In perspectivă noi 
ne vom atinge țelul", a încheiat 
el. ‘

★
Relatind despre vizita prințu

lui Sianuk in zonele eliberate, 
ziarul „LE MONDE" scrie câ 
această vizită „constituie un e- 
veniment de importanță in con
textul actual. Regimul de la 
Pnom Penh este intr-o situație 
din ce in ce mai dificilă, tre
buind să ceară intensificarea 
raidurilor avioanelor americane 
„B-52". Cambodgia, singura 
țară indochineză unde războiul 
deschis continuă, se găsește as
tăzi la un moment de răscruce". 
„La rindul lor, arată cotidianul 
parizian, americanii par din ce 
in ce mai neliniștiți de incapa
citatea protejatului lor de la 
Pnom Penh de a face față cu 
eficacitate presiunilor partiza
nilor prințului Sianuk". In în
cheiere, „Le Monde" relevă că 
in Cambodgia „prințul rămine 
foarte popular".

PEKIN 9 (Agerpres). — Ministerul 
d? Externe al Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei a 
dat publicității un comunicat in 
care se arată că ..Președintele Ha- 
mani Diori, șeful de stat al Republi

cii Niger, a arătat, in răspunsul său 
către Norodom Sianuk. șeful statului 
cambodgian, că a hotărit să recu
noască G.R.U.N.C. drept singurul gu
vern lega] al Cambodgiei" — rela
tează agenția China Nouă.

„Să eliberăm țara de toate 
legăturile cu imperialismul '

Mesajul radiotelevizat al președintelui Argentinei, 
Hector Campora

BUENOS AIRES 9 (Așerprcs). — 
In primul său mesaj radiotelevizat, 
președintele ales al Argentinei, Hec
tor Campora, a declarat că din mo
mentul instalării in magistratura su
premă a statului, la 25 mai, se va 
conforma prevederilor Constituției și 
va respecta drepturile tuturor cetă
țenilor, fără excepție. El a solicilat 
colaborarea tuturor categoriilor so-

Stabilirea de relații 
diplomatice intre 

R. D. Vietnam și Olanda
HANOI 9 (Agerpres). — Ministerul 

Afacerilor Externe al R.D. Vietnam 
a dat publicității luni un comuni
cat in care se arată că guvernele 
R.D. Vietnam și Olandei au hotărit 
să stabilească relații diplomatice și 
să facă schimb de ambasadori.

ciale pentru „a elibera țara de toate 
legăturile cu imperialismul", pentru 
dezvoltarea economiei naționale și o 
mai justă repartizare a veniturilor. 
De asemenea, a cerut forțelor armate 
argentiniene să respecte, după ce au 
organizat alegerile, rezultatul consul
tării electorale și să se consacre sar
cinii apărării suveranității naționale.

Referindu-se la actele de violență 
înregistrate, in ultimul timp. în Ar
gentina, Hector Campora a condam
nat terorismul politic, explicind că 
asemenea acțiuni „se datoresc con
dițiilor dificile prin care trece țara".
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LONDRA 9 (Corespondență 
de la N. Plopeanu). — La Cam
bridge, cunoscut centru univer
sitar al Angliei, s-au încheiat 
lucrările colocviului romăno- 
britanic pe tema „Organizarea 
și metodologia invățămintului 
superior", la care au participat 
numeroși reprezentanți ai unor 
instituții -științifice și institute 
de invățămînt superior din cele 
două țări. Colocviul a fost salu
tat de Margaret Thatcher, mi
nistrul educației și științei, șl 
de prof. Mircea Malița, .consi
lier a! președintelui Consiliului 
de Sfat al Republicii Socialiste 
România. Cei doi copreședinți — 
Sir Brynmor Jones și prof, 
univ. Constantin Iamandî — au 
subliniat importanța colocviu
lui pentru dezvoltarea relațiilor 
culturale româno-britanice, pen
tru mai buna cunoaștere șl a- 
propiere intre cele două țări. 
La colocviu au participat, de 
asemenea, ambasadorul român 
la Londra, Pretor Popa, și am
basadorul britanic la București, 
Derick Ashe.
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Ministrul de ex- 
Eban. a declarat 

, .... " _ avut
că guvernul is- 

fi expus la critici pe 
plan internațional și că ar fi fost li
mitate, prin . acestea, șansele unor 
eventuale negocieri de pace.

★
Pe de altă parte, agențiile de pre

să relevă că ambasadorii Egiptului, 
Siriei și Iordaniei la Națiunile Uni
te au inminat secretarului general 
al O.N.U.. Kurt Waldheim, o scri
soare de protest a guvernelor lor și 
au cerut adoptarea de măsuri pentru 
a preveni stabilirea de proprietăți 
israeliene pe teritoriile ocupate.

OSLO 9 (Agerpres). — In zilele de 
7 și 8 aprilie a avut loc o confe
rință a P.C. din Norvegia la care 
au fost examinate probleme privind 
pregătirile pentru sărbătorirea semi
centenarului partidului, viitorul con
gres al P.C. din Norvegia, precum 
și pregătirile pentru alegerile parla
mentare, care urmează să aibă loc 
în această țară in luna septembrie.

Participanții la conferință au a- 
cordat o atenție deosebită problemei 
colaborării forțelor de stingă din 
Norvegia și prezentării de către a- 
cestea. în cursul campaniei electo
rale, a unor liste unice de candidați 
pentru locurile de deputați în Stor
ting. Conferința a adoptat o rezo
luție privind colaborarea forțelor de 
stingă și o rezoluție care abordează 
aspecte ale situației oamenilor mun
cii din Norvegia în condițiile create 
de creșterea prețurilor. in țară.

Interviul cancelarului R. F. Germania

BELGRAD 9 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat ziarului iugoslav 
„Politika", Willy Brandt.- cancelarul 
Republicii Federale Germania, a de
clarat că vizita pe care urmează să 
o facă in Iugoslavia marchează un 
pag mai departe pe calea ințelegerii 
și colaborării, a încrederii depline 
intre cele două țări.

Cancelarul Brandt a apreciat că, 
după cum_s-a putut constata, proce
sul început prin tratatele încheiate 
cu U.R.S.S. și Polonia a avut drept 
consecință. în primul rind, îmbună
tățirea schimburilor economice. „Ne 
aflăm in mod nemijlocit în fața 
etapei de continuare a tratativelor 
cu guvernul de la Praga, a declarat

■, .. ... • »U 'W«
el. De asemenea, sperăm că. In cu- 
rind, vom stabili relații normale cu 
Bulgaria și Ungaria, cu atit mai mult 
cu cit nu există probleme bilaterale 
dificile".

„Convorbirile pe care le-am avut 
în ultimul timp cu reprezentanții 
vieții politice din Iugoslavia și ai 
U.C.I. au confirmat că, in pofida po
zițiilor diferite pe plan internațional, 
împărtășim în mare măsură același 
punct de vedere referitor la proble
mele politicii practice de pace", a 
subliniat in încheiere Willy Brandt, 
exprimindu-și convingerea că și apro
piatele convorbiri pe care le va avea 
cu președintele Ti to vor fi utile celor 
două țări și păcii in Europa.
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de presă transmit:
CAMBODGIA

NOUĂ ZECIMI 
DIN TERITORIUL TĂRII 

SUB CONTROLUL 
forjelor PATRIOTICE

CAMBODGIA 9 (Agerpres). — For
țele patriotice cambodgiene continuă 
ofensiva in diferite regiuni ale ță
rii. In urma unor lupte puternice, 
care au durat mai mult de o săptă- 
mină, patrioții au eliberat orașul 
Ang Tasom, situat pe șoseaua nr 3, 
la 70 km de Pnom Penh. Continuă, 
de asemenea, atacurile asupra pozi
ției ocupate de trupele administra
ției de la Pnom Penh, in apropierea 
bazei militare Neak Luong. Este ase
diat și orașul Takeo, centrul pro
vinciei cu același nume. Forțele pa
triotice au intensificat, în ultimele 
zile, presiunea pe care o exercită di
rect asupra orașului Pnom Penh.

Agențiile de presă relatează că. pe 
măsură ce cleștele forțelor de rezis
tență se stringe in jurul Pnom Pen- 
hului, situația garnizoanei lonnoliste 
de aici in ceea ce privește rezervele 
de muniții, combustibil și alimente 
este din ce in ce mai alarmantă. Un 
convoi care a încercat, luni, să pă
trundă pe fluviul Mekong spre Pnom 
Penh a fost constrins de tirul forțe
lor patriotice să revină în portul 
sud-vietnamez (controlat de admi
nistrația saigoneză) Tan Chau. Din
tre cele 19 ambarcațiuni ale convo
iului 14 au trebuit să ia calea în
toarsă și una — un tanc petrolier — 
a fost aruncată în aer. în cursul ace
leiași operațiuni, artileria forțelor 
patriotice a doborît unul dintre a- 
vioanele americane care escortau 
convoiul.

Agenția U.P.I. precizează că. in 
încercarea de a susține garnizoana 
lonnolistă, avioane de transport ame
ricane au început să aducă muniții 
și alte materiale d" război pe calea 
aerului, deoarece forțele patriotice 
au blocat celelalte căi de acces spre 
Pnom Penh

Dună cum a Informat, recent. Gu
vernul R°gal de Uniune Națională al 
CambodPieî, zona ’liberată cuprinde 
99 la sută din teritoriul național și 
5.5 milioane locuitori din totalul 
populației de 7 milioane.

Noul președinte al 
TllîCiCÎ E'ahri Koruturk, a început 
luni seria consultărilor cu liderii 
principalelor formații politice din 
țară, in vederea formării unui nou 
gțivern. După cum se știe, la 7 apri
lie. primul ministru Ferit Melen a 
prezentat șefului statului turc demi
sia cabinetului său ; el a fost însăr
cinat insă cu rezolvarea chestiuni
lor politice curente pină la numirea 
unui nou Consiliu de Miniștri.

La Alenqon a fost inaugura
tă, luni, Săptămâna artei româ
nești. organizată sub patronajul 
municipalității din această loca
litate. al Ambasadei române de 
la Paris și al Asociației de prie
tenie Franța-România. La ver
nisajul expoziției de artă popu
lară, cu care a debutat seria de 
manifestări, au fost prezenți 
Jean Cren, primarul orașului A- 
lengon, numeroase personalități 
locale, reprezentanți ai Ambasa
dei române. In cursul acestei 
săptămini au fost programate 
conferințe, proiecții de filme, 
audiții muzicale.

ncorduri chino-iramene.
Un acord comercial și un acord de 
plăți intre guvernele R. P. Chineze 
și Iranului au fost semnate la Pekin. 
Din partea chineză acordurile au 
fost semnate dc Pai Sian-kuo. minis
trul comerțului exterior, iar din par
tea iraniană de Hushang Ansari, mi
nistrul economiei.

Ministrul aiacerilor ex
terne al R.P. Ungara, Janos 
Peter, aflat într-o vizită oficială la 
Tokio, a avut o convorbire cu pre
mierul japonez Kakuei Tanaka, în 
cadrul căreia s-a apreciat pozitiv e- 
voluția relațiilor dintre cele două 
țări, rclevindu-se, totodată, necesita
tea dezvoltării lor pe mai departe. 
Premierul japonez a acceptat invita
ția guvernului ungar de a face o 
vizită in Ungaria.

Prașeclintele Mexicului, 
Luis Echeverria, a sosit luni la 
Paris intr-o vizită oficială de trei 
zile.

Lucrările unei noi reuni
uni a miniștrilor agriculturii 
din țările membre ale 
C.E.E. consacrate controversatei 
problepfe a fixării prețurilor comu
nitare la produsele agricole și a sis
temului adiacent de taxe și compen
sații, au început, luni, la Luxem
burg. Se apreciază că rezolvarea 
„dosarului agricol" a devenit și mai 
dificilă întrucit doi dintre J noii 
membri ai Pieței comune lărgite — 
Marea Britanic și Republica Irlanda 
— se situează pe poziții diametral 
opuse.

va fi avizată de președintele țării, 
Zulfikar Aii Bhutto. Pe de altă par
te, Adunarea Națională a decis să 
prelungească mandatul actualei legis
laturi pină în anul 1977.

Indianul brazilian va avea a- 
celeași drepturi și aceleași în
datoriri ca orice cetățean al ță
rii ; in afară de aceasta, tradi
țiile sale vor fi protejate de 
autorități — acestea sint preve
derile esențiale ale proiectului 
de lege guvernamental privind 
„statutul indianului", proiect 
care a fost aprobat de Camera 
Deputaților și care urmează să 
primească și votul Senatului.

Hdunnreu Națională a 
Pakistanului a hotărit ca noiia 
Constituție a Republicii Islamice Pa
kistan. care va fi adoptată in urmă
toarele citeva zile, să intre in vi
goare la 14 august — ziua indepen
denței țării — după ce, in prealabil,

Descoperirea unei statul 
a lui Darius

lin eveniment arheologic — o 
statuie a regelui Darius a fost 
recent scoasă la lumina zilei cu 
prilejul lucrărilor de restaurare 
a Palatului de la Suza al mare
lui conducător de oști persan. 
Prezența statuii la cițiva metri 
adincime a fost detectată de 
arheologi încă de la 14 decem
brie anul trecut, dar degajarea 
ei a necesitat peste trei luni de 
eforturi. Pe soclul statuii și pe 
mantia regelui Darius figurează 
zece inscripții în scrierile cunei
formă și hieroglifică. Redactate 
in patru limbi — persana veche, 
elamită, babiloniană și egiptea
nă — inscripțiile il prezintă pe 
Darius, după cucerirea Egiptu
lui, ca „Stăpin al celor două 
țări, rege al Egiptului de Sus și 
de Jos". Inscripțiile cuneiforme 
precizează că regele a ordonat 
realizarea statuii pe tind se afla 
in Egipt.

Lucrările Comitetului 
consultativ pentru aplica
rea științei și tehnicii în 
scopul dezvoltării au începu» 
la sediul O.N.U. Din comitet face parte 
și prof, doctor docent Irimie Staicu, 
membru corespondent al Acc i’^miei 
Republicii Socialiste România.\ care 
la această sesiune a fost ales 'ice- 
președinte. Principalele probleme 
care vor fi dezbătute sint : Planul de 
acțiune mondial de aplicare a știin
ței și tehnicii pentru zona Orientului 
Apropiat, transferul de tehnologie 
de către țările industrializate în 
statele aflate in curs de dezvoltare 
și altele.

Primul mțnistru al Ira
nului, Amir Abbas Hoveyda, a so
sit la Londra pentru a efectua o vi
zită oficială de trei zile.

Lupta cu apele fluviului
WASHINGTON 9 

(Agerpres). — Unități 
de geniști americani 
au procedat duminică 
la' deschiderea sistemu
lui de ecluze pentru 
deversarea apelor flu
viului Mississippi in 
lacul Pontcharlrain, in 
scopul îndepărtării pe
ricolului. de inundare a 
marelui oraș New Or
leans. Pentru apărarea 
acestui oraș, aflat sub 
nivelul mării și prote
jat printr-un sistem de 
canale și diguri, in ul
tima săptămină s-a

desfășurat o perma
nentă luptă cu apele. 
Prin deschiderea celor 
350 de ecluze se speră 
ca apele fluviului să 
scadă cu aproximativ 
50 de centimetri, apro- 
piindu-se de cota de 
inundație, deasupra că
reia se află de citeva 
zile. Din lacul Pont- 
chartrain apele dever
sate sint dirijate prin
tr-un sistem de canale 
spre Golful Mexic.

Serviciile meteoro
logice americane anun
ță că in următoa-

Mississippi
rele zile vor con
tinua să cadă, in ba
zinul fluviului Missis
sippi, importante can
tități de precipitații, 
menținîndu-se perico
lul de inundații. In 
prezent se află sub 
ape, potrivit datelor 
oficiale, peste 7 mili
oane acri de teren cul- 
tivabll, Pagubele pro
vocate de calamități 
în această regiune, de
cretată zonă de dezas
tru, se cifrează la zeci 
de milioane de dolari.

VIETNAMUL DE SUD

In legătură cu prăbușirea 

unui elicopter al C.I.C.S.
VIETNAMUL DE SUD 9 (Ager

pres). — Agenția Eliberarea a difu
zat o declarație a Comitetului Popu
lar Revoluționar al provinciei Quang 
Tri in legătură cu accidentul în 
urma căruia s-a prăbușit, săptămina 
trecută, un elicopter al Comisiei in
ternaționale de control și suprave
ghere din Vietnamul de sud. Și-au 
pierdut viața doi delegați ungari, 
un delegat indonezian și unul cana
dian, făcind parte din C.I.C.S., căpi
tanul și sublocotenentul interpret 
trimiși ai G.R.P., precum și cei trei 
membri ai echipajului american.

Autoritățile au luat măsuri de ur
gență pentru anchetarea cauzelor ac
cidentului. Potrivit primelor consta
tări, se spune in încheierea declara
ției, cauza acestui regretabil accident 
a fost ncrespectarea de către elicop
ter a culoarului aerian prestabilit, 
de la care s-a îndepărtat cu cel 
puțin 25 km, timp de 40 de minute, 
survolind o unitate de apărare anti
aeriană.

Comitetul Popular Revoluționar al 
provinciei Quang Tri își exprimă 
regretul profund în legătură cu acest 
accident.
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