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Si in agricultură planul trebuie LA ÎNTREPRINDEREA DE VAGOANE DIN ARAD

Vagonul 2000 pentru 
de călători a pornit

trenurile
în cursă

respectat punct cu punct,
msimînțmd suprafețele prevăzute

pentru fiecare cultură
Sintem In plină campanie agri

col .......................... "
ca
re.

i de primăvară cind. prin mun- 
tuturor lucrătorilor de pe ogoa- 
se pun bazele recoltei din acest 
Realizarea producțiilor prevă

zute la fiecare cultură agricolă in 
parte, determinate de necesitățile 
aprovizionării populației cu pro
duse agroali meni are și a industriei 
cu materii prime, este hotărită atit 
de respectarea suprafețelor pro
puse a se cultiva, cit și de apli
carea corectă a tehnologiilor sta
bilite. In mod deosebit, se cere ca 
in fiecare întreprindere agricolă 
de stat sau cooperativă agricolă să 
se îndeplinească, pină la ultimul 
hectar, planul de insâmințâri la 
toate culturile, sarcină izvorită din 
cerințele dezvoltării agriculturii 
intr-o strinsâ concordanță cu in
teresele generale ale întregii socie- 
t..ți. „Lucrindu-se după un plan 
unic — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința pe țară a 
cadrelor de conducere din unitățile 
agricole de stat și cooperatiste — 
agricultura si fiecare unitate in 
perte trebuie să realizeze, in can
titățile corespunzătoare, produsele 
agricole necesare economiei națio
nale. satisfacerii cerințelor între
gului popor. Trebuie lichidate cu 
desăvârșire mentalitățile, care se 
mai intilnesc pe alocuri, că fiecare 
poate să insămințeze ce vrea..." 

In cele mai multe județe, orga
nele locale de partid, consiliile 
populare și direcțiile agricole, pa
ralel cu măsurile pe care le iau 
in vederea grăbirii insămințărilor 
și executării de’lucrări de cea mai 
bună calitate, analizează periodic 
cum se realizează planul la fie
care cultură, iar cind nevoile o im
pun redistribute suprafețele intre 
unitățile din cadrul aceluiași con
siliu intercooperatist. Bunăoară, in 
cooperativele agricole din județul 
Mehedinți însâmințarea integrală 
cu mazăre, sfeclă de zahăr, floa- 
rea-soarelui, in pentru ulei etc. a 
tuturor suprafețelor prevăzute se 
datorește masurilor energice luate 
in această direcție de către orga
nele județene de partid și de stat. 
La fel, întocmirea unor planuri de

izai

producție chibzuite, urmărirea în
deplinirii lor de către cooperative
le agricole au făcut posibilă și in 
județul Satu-Mare realizarea inte
grală a planului la toate culturile 
prevăzute a se insămința pină la 
această dată.

Din datele centralizate și din te- 
leconferința cu direcțiile agricole 
județene, care a avut loc zilele 
trecute la Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Acelor, a 
reieșit că nu peste tot se urmăreș
te realizarea integrală a suprafețe
lor prevăzute a se insămința cu 
fiecare cultură in parte. La orzoai
ca — una din primele culturi care 
se însămințează primăvara și care 
constituie materia primă de bază 
pentru fabricarea berii — nu au 
fost insămințate decit 75 la sută 
din suprafețele prevăzute a se 
cultiva. Această situație se dato- 
rește faptului că, potrivit ultimei 
situații centralizate la minister (2 
aprilie), in cooperativele agri
cole din județul Mureș nu s-a 
îndeplinit planul la insămințarca 
orzoaicei cu 1 000 hectare, Suceava 
— cu 3 500 hectare, Sibiu — 400 
hectare, la care se adaugă și su
prafețele nerealizate in județele 
Harghita. Bistrița Năsăud. Sălaj și 
Caraș-Severin. în cooperativele a- 
gricole din alte județe — Olt, A- 
rad. Prahova, Dîmbovița, Argeș, 
Cluj — nu s-a realizat planul la 
însâmințarea mazării de ciinp. Este 
o dovadă că organele locale de 
partid și de stat din județele res
pective nu au activat cu fermitate 
pentru respectarea disciplinei de 
plan la insâmințâri, iar in unele 
cazuri chiar au încurajat asemenea 
manifestări care contravin intere
selor economiei țării.

în 1974, mai mult decit în alți 
ani. pe baza sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului, urmează să 
se obțină o producție mai mare la 
cultura plantelor tehnice. După 
cum se știe, in ședința de lucru 
din 27 decembrie 1973, Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. a apro
bat un program de măsuri privind 
principalele căi de sporire a pro-

ducției la plantele tehnice. Pe lingă 
asigurarea bazei tehnico-materiale 
care să permită obținerea unei re
colte de 5 000 kg tulpini de in la 
hectar, s-a prevăzut și extinderea 
acestei culturi pe 45 000 ha. la care 
se adaugă 70 000 ha in pentru ulei. 
Dacă suprafețele prevăzute a se 
cultiva cu in pentru ulei au fost 
insămințate aproape in întregime, 
la inul pentru fuior planul a fost 
realizat numai in proporție de 59 
la sută. în județele Neamț, Boto
șani, Suceava, Cluj, Covasna nu 
s-au realizat nici jumătate din 
suprafețele prevăzute a se cultiva 
cu in pentru fuior. în unele ju
dețe, cum sînt cele din nordul 
Moldovei și estul Transilvaniei, lu
crările au întirziat datorită timpu
lui rece. Dar in județul Caraș- 
Severin, pe multe terenuri desti
nate inului au fost plantați cartofi. 
Sint buni și cartofii, dar materia 
primă destinată industriei textile
— tulpinile de in — trebuie asi
gurată cu orice preț. De asemenea, 
in județul Sibiu, cu bună știință, 
organele locale de partid și agri
cole au dispus sâ nu se insămin- 
țeze 400 ha cu sfeclă de zahăr. Or, 
nici un moment nu trebuie să se 
piardă din vedere că suprafețele 
prevăzute a se cultiva cu
tehnice au fost stabilite in funcție 
de necesarul de materii 
pentru industria ușoară și alimen
tară. Aceste materii prime trebuie 
realizate în cantitățile prevăzute 
prin planul de stat, unitățile in
dustriale prelucrătoare contează 
pe ele și nimeni nu are drentul să 
ci.spună în mod arbitrar schimba
rea destinației suprafețelor respec
tive 1

Insămințarca tuturor suprafețelor 
prevăzute pentru fiecare cultură — 
sarcină determinată de cerințele 
economiei naționale și realizarea 
producțiilor planificate pe acest an
— impune ca in 
agricolă de stat 
să se întărească 
nea și spiritul

plante
prime

fiecare unitate 
sau cooperatistă 
disciplina, ordi- 
de răspundere.

(Continuare în pag. a V-a)

ARAD (Corespon
dentul „Scinteii', C. 
Simion). — La înce
putul acestui trimes
tru, harnicul colectiv 
al întreprinderii de 
vagoane din Arad a 
înscris in „palmare
sul" său un nou și no
tabil succes. Este vor
ba de executarea și 
livrarea către bene
ficiar a celui de-al

vagon pen-2 000-lea 
tru trenurile de călă
tori realizat la Arad 
din 1960 și pină in 
prezent. Cel de-al 
2 000-lea vagon, care a 
și pornit in prima lui 
cursă, are o construc
ție modernă și e dotat 
cu instalații cu regla
re automată a tempe
raturii și de ventila
ție. Totodată, el poate

In unitățile economiei

forestiere și materialelor

de construcții

600 noi modele
de produse

Unitățile industriale ale Mi
nisterului Economiei Forestiere 
și Materialelor de Construcții 
vor asimila, in cursul acestui 
an, peste 600 de noi modele de 
produse specifice acestui sec
tor. Ținindu-se seama de cerin
țele beneficiarilor vor fi scoase 
din fabricație o serie de pro
duse învechite, iar altele vor fi 
supuse unui intens proces de 
modernizare. în acest sens, vor 
fi utilizate cimenturi cu rezis
tențe mari, noi faianțe pentru 
placaje, foi bitumate, întărite 
cu folie de aluminiu pentru hi- 
droizolațâi. Se vor introduce in 
fabricație noi garnituri de mo
bilier, modele „In premieră" de 
casete de radio și televizoare, 
articole de papetărie, obiecte 
sanitare și altele. De asemenea, 
tehnologiile de fabricație vor 
fi revizuite. Totodată, vor fi 
elaborate noi standarde și se va 
intensifica controlul tehnic de 
calitate pe fluxul de fabricație. 
Ca urmare, ponderea producției 
noi și reproiectate va reprezen
ta, anul acesta, 23 la sută din 
totalul producției globale.

(Agerpres)

Concentrarea, precizia, profesionalitatea caracterizează octivitatea muncitorilor din atelierul de bobinat transformatoare de mare putere din cadrul 
întreprinderii „Electroputere"—Craiova Foto : S. Cristian

Critica...
r

fără cuvinte
Chiar așa. Critica fără cuvinte. Expresia poate părea 

unora bizară. Și totuși, poartă in sine un adevăr auten
tic. în Maramureș, pe magistralele subterane ale unei 
exploatări miniere, cițiva comuniști au avut o idee 
simplă, dar generoasă. Pentru a combate superficiali
tatea unora, nepasarea altora, au amenajat, in vecină
tatea intrării in mină, un „podium al calității". Zilnic, 
prin sondaj, aici sini descărcate citeva vagonete. Unele 
cu minereu bun. Altele cu steril. O analiză atentă 
stabilește operativ : sterilul peste procentul admis in 
minereu — ți invers, minereul trimis la haldă odată 
Cu sterilul. Pe grămăjoarele rezultate din această

PICĂTURA DE CERNEALĂ

Ji 
ex- 

se

I 
I.

operație se așază o tăbliță cu numele minerului 
abatajul din care provine. Atit. Nici o 
plicație in plus. La ieșirea din schimb, minerii 
opresc in fața podiumului și privesc. Dacă, vreodată, 
numele cuiva apare aici, omul pleacă ingihdurat. Ni
meni nu-i spune nimic, dar toate privirile denotă re
proș. O dată. A doua oară nu mai dă prilejul. Mi s-a 
spus că nici un miner „n-a apărut pe podium de 
două ori".

Constatarea e plină de învățăminte. Cit „steril" nu 
aduc ...la s-uprafață, prin tot ceea ce jac. unii din se
menii noștri ? Și cite critici, cite autocritici sforăitoare 
— fără nici un efect curativ — nu se fac in unele șe
dințe ? Ce-ar fi să extindem aria inițiativei minerilor 
maramureșeni ? Să expunem, bunăoară, intr-o expozi
ție publică rebuturile produse de o fabrică sau alta 
menționind doar „marca" ei. Atunci să vedem : cum 
se va simți directorul X sau cei de la întreprinde
rea Y sub privirile pline de reproș ale „cetății" ?

Ioan VLANGA
k

dezvolta o viteză do 
pină la 160 km pe oră. 
Față de primele ti
puri de vagoane pen
tru trenurile de călă
tori, realizate la Arad, 
cel de-al 2 000-lea va
gon, 
deelor tehnice moder
ne de fabricație apli
cate, este cu 500 kg 
mai ușor.

datorită proce- In județul Ilfov, semănatul sfeclei de zahăr s-o făcut pe toate supra
fețele prevăzute, Iar al floril-soarelui, pe cele 43 000 ha prevăzute a se 
cultiva in cooperativele agricole, se apropie de sfîrșit. In fotografie, 
un aspect de la insămințarea floril-soarelui pe ogoarele cooperativei 

agricole din comuna Gîrbovl

CULTIVAREA
DISCIPLINEI MUNCITOREȘTI
Interlocutor: Gheorghe ROȘU, prim-secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R.

— Expresie a conștiinței so
cialiste, disciplina muncitoreas
că constituie o pirghie esenția
lă a unei activități de inaltă 
eficacitate economică. Vă ru
găm să înfățișați citeva aspecte 
din experiența organizațiilor de 
partid din unitățile economice 
ale județului Bacău pentru cul
tivarea spiritului de disciplină 
in muncă.

— Tema pe care o propuneți pen
tru această convorbire are, desigur, 
implicații teoretice și, mai alc%, 
practice, extrem de numeroase. In- 
cercind să fiu cit se poate de con
cis, aș releva in primul rind că 
pentru clasa muncitoare, clasa con
ducătoare a societății noastre socia
liste, disciplina este o trăsătură de
finitorie. Tocmai datorită unui înalt 
spirit de răspundere față de bunul 
mers al producției, oamenii muncii, 
inclusiv din județul nostru, realizea
ză și depășesc an de an sarcinile de 
plan. Aș adăuga că pentru un tot mai 
mare număr de comuniști, muncitori, 
ingineri, tehnicieni devine tot mai e- 
vident că respectul față de regulile 
de muncă intr-o industrie modernă, 
cu „mers de ceasornic", se bazează pe 
o strictă disciplină liber consimțită. 
N-aș vrea insă, nicidecum, să prezint 
o imagine idilică. Fiindcă și in jude
țul Bacău se constată incă numeroase 
manifestări de indisciplină. Pentru 
a cita o singură cifră amintesc că 
anul trecut indicele de utilizare a 
fondului de timp a fost de numai 
95,3 la sută, iar ponderea rebuturi
lor, in unele întreprinderi, este incă 
destul de mare. După bilanțul pri
melor trei luni din acest an s-a 
constatat, de asemenea, că unele u- 
nități sau secții ale lor nu și-au 
îndeplinit planul, una din cauze 
constituind-o folosirea incompletă a 
timpului de lucru, deci indisciplină 
în producție.

a apăra ordinea și disciplina. Mun
ca politico-cducativă trebuie, desi
gur, sâ „țintească" mai departe, 
mai exact, să cultive conștiința 
respectului față de aceste reguli, 
să convingă pe fiecare om de im
portanța lor pentru bunul mers al 
producției, pentru îndeplinirea e- 
xemplară și ritmică a planului. Un 
exemplu care ar putea fi conclu
dent : după un an de la intrarea în 
funcțiune a Combinatului de cau
ciuc și chimie din Borzești, sarci
nile de plan rămineau nerealizate ; 
in plus avarii in instalații, utilaje 
nefolosite, mari cheltuieli de pro
ducție. S-au soluționat unele pro
bleme tehnice, a fost îmbunătățită 
calitatea materiei prime, dar 
pasul 
pe al 
înalte 
partid
centreze 
direcția

dezinteres, lipsă de 
an- 
ga-

— Ați vreă să relevați fi ct- 
teva exemple concrete...

— Cred că înainte de a răspunde 
la întrebare se impune o precizare. 
Respectul față de regulile de mun
că nu e benevol. Dacă cineva își 
permite să le încalce trebuie să su
porte neintirziat și sancțiunile ad
ministrative stabilite tocmai pentru

r

im- 
persista. De ce ? Rămăsese 
doilea plan asigurarea unei 

discipline. Organizația de 
a fost îndrumată să-și con- 

forța de intervenție in 
combaterii manifestărilor

de chiul, ________,
grijă față de avutul obștesc, 
trenind in acest scop agitatorii, 
zetele de perete, brigăzile artistice 
de agitație și alte forme ale mun
cii politice de masă. Treptat, co
lectivul s-a călit și și-a apreciat în
tr-o altă optică succesele și nea
junsurile, Acum unitatea din Bor- 
zești se numără printre fruntașele 
județului. Și aceasta in condițiile 
în care, practic, lucrează cu a- 
ceiași oameni, dar care au o altă 
mentalitate, o viziune nouă despre 
disciplină.

Revenind la Întrebare, aș vrea să 
relev că in ultimul timp cele mai 
multe organizații de bază au de
pășit stadiul în care propagă „la 
general" cerința respectului față de 
disciplină. Concluziile unui studiu

Convorbire consemnată de
Vasile M1HA1

(Continuare in pag. a IV-a)

Istoria și poezia

Străbătind, in aceas
tă primăvară a anului 
aniversar XXX, me
leagurile Harghitei, pe 
cursul superior al Ol
tului, Mureșului și 
Tirnavei Mici, repor
terul s-a intilnit ia 
tot pasul cu luminile 
și culorile noului, cu 
atmosfera și bucuria 
prefacerilor, cu fapte
le de muncă remarca
bile ale oamenilor de 
aici, români și ma
ghiari, înfrățiți într-o 
activitate creatoare. 
Căci toate faptele in
finite au, in ultimă 
instanță, aceeași sem
nificație majoră, in 
ele fiind reflectată, ca 
marea intr-o picătură, 
aceeași insuflețitoare 
realitate de pe cu
prinsul întregii țări.

Așa bunăoară, o ex
presie ca „zonă in
dustrială", intrată in 
vorbirea curentă șl 
notată de nenumărate 
ori in carnetul repor
terului — in drumu
rile sale la Miercurea 
Ciuc, la Odorheiul Se
cuiesc, la Gheorgheni, 
la Toplița și in atitea 
alte localități — re
flectă o realitate eco
nomică și socială 
nouă. Pentru că, in 
toate aceste localități, 
trezite la viață in anii 
socialismului și mai 
cu seamă în decursul 
ultimelor două planuri 
cincinale, au apărut 
zone industriale, plat
forme industriale în-

sumind zeci de fabrici, 
uzine și combinate 
industriale noi. în anii 
actualului cincinal, ju
dețul cunoaște cel mai 
înalt ritm al dezvoltă
rii sale industriale. La 
cele 15 noi capacități 
de producție, intrate 
in funcțiune in peri
oada 1971—1973, se vor 
adăuga, pină la sfir- 
șitul anului 1974, alte

prefaceri. Acum 10 
ani, in fiecare dintre 
aceste orașe dacă e- 
xistau două sau trei 
blocuri noi de locuin
țe. Azi, la Miercurea 
Ciuc, de pildă, muni
cipiul, redimensionat, 
cuprinde două cartie
re noi (noțiunea de 
cartier nu e, de fapt, 
cea mai nimerită ; o- 
rașe noi — acesta ar

ce, iată și o proiecție 
pe plan social : în cu
rind se va deschide 
un supermagazin dis- 
punind de o suprafa
ță comercială egală cu 
40 la sută din supra
fața actuală a maga
zinelor din întregul 
municipiu. O nouă 
creșă, două cămine 
muncitorești, aproape 
700 noi locuințe vin

E5

Primăvara pe
drumurile Harghitei

acum in 
, . Numai 
de producție 

înregistrat anul trecut, 
față de 1972, este mai 
mare decit întreaga 
producție realizată in 
anul 1965.

Părăsind sugestia 
statisticilor pentru i- 
maginile concrete, vi
zuale, este de-ajuns 
să treci prin orașele 
Harghitei pentru ca, 
suprapunind ceea ce 
vezi acum peste ima
ginile din urmă cu 
ani, să dobindești di
mensiunile marilor

18 aflate 
construcție, 
sporul

fi cuvintul). Se adau
gă noul peisaj econo
mic. Numai in 1974 
potențialul industrial 
al municipiului se îm
bogățește cu 5 noi o- 
biective : fabrica de 
P.A.L., linia de pre
lucrare a caolinei, fa
brica de piese de 
schimb pentru trac
toare, fabrica de bere 
și fabrica de produse 
lactate. O altă tinără 
unitate — filatura de 
lină pieptănată — își 
sporește capacitatea.

Și, potrivit noilor 
dimensiuni urbaniști-

să completeze tabloul. 
Cum să definești chi
pul acestei primăveri 
harghitene ? Firește, 
in primul rind, în 
termenii dezvoltării e- 
conomice fără prece
dent, rezultat al în
făptuirii consecvente 
a prevederilor progra
mului elaborat 
partid.

Iată și o știre 
„ultimă oră“ din 
șui Toplița : printr-o 
hotărire a Consiliului 
de Miniștri, a avut 
loc constituirea Com
binatului de exploa-

de

de 
ora-

tare și prelucrare 
a lemnului Topli
ța, formă de or
ganizare adoptată in 
scopul perfecționării 
conducerii și activi
tății unităților de pro
fil forestier locale. 
Combinatul reunește 
fabrica de industria
lizare a lemnului, fa
brica de mobilă, secția 
de P.A.L. și sectorul 
de exploatare a lem
nului din localitate, 
precum și unitatea de 
prelucrare a lemnu
lui din Gălăuțaș, sec
torul de industriali
zare a lemnului Ho- 
doșa și sectorul de 
exploatare a lemnului 
Capu Corbului. Com
binatul toplițean 
vine astfel unul 
cele mai mari 
țară, prin numărul u- 
nităților componente 
ca și prin volumul 
producției. „Actul de 
naștere" al acestui 
combinat nu face de
cit să consfințească în
chegarea unei indus
trii, a unei forțe eco
nomice noi pe melea
gurile fostului tirg 
transilvan, actualmen
te un oraș industrial 
în plină înflorire.

Vorbind despre ți- 
BARTUNEK 
Istvan 
corespondentul 
„Scinteii"

(Continuare 
în pag a Il-a)

din

Istoria și poezia, le
genda sau mitul, do
cumentul sau mărtu
ria s-au născut ca 
frații siamezi dintr-o 
unică matrice, conști
ința umană, cind a în
ceput ea să mijească 
cu zeci de mii de ani 
în urmă ori mai mult. 
Tirziu s-au separat, 
dar nu de tot, disti- 
lind substanța din a- 
ceeași rădăcină, pe 
care n-o au celelalte 
spițe terestre.

Acest arbore cu 
două coroane înfrățite, 
una lacomă de poame 
pline de seva dozată 
a științei, străină vre
melniciei, alta însetată 
de merele de aur stro
pite cu nectarul ne
muririi, conviețuiesc 
intr-o milenară sim
bioză. N-aș exemplifi
ca decit cu relativ re- 
strinsa paranteză de 
la Homer la Arghezi ; 
de la căderea Troiei la 
răscoalele din 1907; și 
aș lăsa pe cititor să 
se gindească la „Enei- 
da“, la „Cintecul lui 
Roland" sau la al 
„Oastei lui Igor‘‘, la 
Tasso, Blaga, Dante, 
Davila, Arany, Puș- 
kin, la cintecele bătri- 
nești ale românilor, la 
Niebelungi, la Esenin, 
Heine, Hugo, Petofi, 
Alecsandri, Caragiale, 
Bolintineanu, Bolliac, 
Eminescu, Coșbuc, 
Goga, și cîți alții, mai 
vechi și mai noi. Nu
mai Shakespeare din 
cele 37 de piese ale 
sale (această chinte
sență de poezie) are 24 
cu un subiect istoric.

k_________

Dar poetul nu e isto
ric și istoricul nu e 
poet. Pe cind istoricul 
confirmă, pe bază de 
date, faptele unei epoci 
(tălmăcind ori răstăl
măcind), poetul afir
mă, in graiul poeziei, 
o atitudine etico-so- 
cială, critic sau necri
tic, dar cu vădită in
tenție de mai bine. Cu

însemnări
de Mihai BEN1UC

alte cuvinte, el poartă 
asupra sa actul nesem
nat al unei sentințe a 
justiției imanente, _ 
mis de conștiința co
lectivă a celor 
zenți și viitori.

Desigur, și la noi. 
Istoria și poezia s-au 
născut in timpuri ime
moriale, iar mine
reul folcloric care le 
conținea nu se sepa
rase, cum niciodată nu 
s-a separat complet, 
faptul și legenda con
stituind o vină grea de 
aur, strecurate 
prin inimă la 
vieții ori — în 
mentele de avint 
răscoală — împotriva 
nedreptății și asupririi.

Dar convențional și 
în scris obișnuim să-i 
fixăm începutul acum 
aproape două veacuri, 
in faimosul testament 
al Văcărescului, care 
a gravat in suflet mai 
dur ca in bronz aces-

e-

pre-

oral 
focul 
mo

și

te cuvinte : „Las vouă 
moștenire / Creșterea 
limbii românești / Și-a 
patriei cinstire".

într-o epocă de mari 
încercări, cind Princi
patele erau la chere
mul altor puteri, iar 
păturile suprapuse și 
avute cunoșteau mai 
bine greaca și slavona, 
ori latina și germana, 
versurile lui Văcăres- 
cu au fost ca un fitil 
inflamabil ce urma să 
aprindă o vilvătaie 
care să lumineze pen
tru toți două idei de 
mult trăind în ini
ma țării : patria' șl 
limba românească.

Niciodată n-a fost 
respectat cu mai mul
tă sfințenie un testa
ment decit testamen
tul Văcărescului, pe 
care cărturarii vechi 
și cronicarii ii prefi
guraseră în cărțile și 
letopisețele lor, așa 
cum au făcut-o un 
Costin, un Dimitrie 
Cantemir, din stema 
de glorii ale scrisului 
românesc. Iar inflăcă- 
rații poeți a două 
mari generații succe
sive, Alecsandri și E- 
minescu, au fost cre
dincioși în poemele 
lor, primul in „Peneș 
Curcanul", al doilea in 
„Luceafărul" pină și 
melodiei, ritmului și 
rimei Văcărescului : 
„Plecat-am nouă din 
Vaslui / Și cu sergen
tul zece / Și nu era, 
zău, nimănui / In piept

(Continuare 
in pag. a IV-a)

Recordul montorilor piteșteni
Pe șantierul insta

lației de acrilonitril 
nr. 2, aflată în con
strucție în cadrul ce
lei de-a doua etape 
de dezvoltare a Com
binatului petrochimic 
de la Pitești, a fost 
montat. într-un timp 
record, un reactor 
chimic de dimensiuni

neobișnuite. Avind o 
greutate de 167 tone, 
o lungime de 30 m și 
un diametru de 6,2 m, 
el a fost transpor
tat pe o distantă de 
400 km, din portul 
Constanta și pină la 
Pitești, cu ajutorul a 
două module-trailer 
gigantice, totalizind

192 de roți $i o lun
gime de 64 m. fără a 
se perturba circulația 
rutieră.

în zilele următoare, 
pe șantierul acestui o- 
biectiv va fi montat 
cel de-al doilea reac
tor chimic de aceleași 
proporții, care a so
sit de curind la des
tinație.



PAGINA 2 SCINTEIA — vineri 5 aprilie 1974

jFAPTUL! 
' DIVERS;
„Școala 
mireselor“

Din inițiativa doctoriței Emi
lia Tâulcscu. pentru tinerele I 
fi te. aflate in prag de căsătorie, I 
< 3 misia comunali de Cruce Ro« I 
fie din Crevedia (Ilfov) a pre- . 
gătit drept ..dar de nuntă1* o... I 
..scoală a miresclor". O școală in | 
care tinerele cursante primesc 
îndrumări competente privind I 
atribuțiile de soție, mamă și I 
gospodină sfaturi despre igienă, ‘ 
.i’tmeniația rațională, creșterea I 
copiilor. In aceeași comună — I 
și sub îndrumarea aceleiași | 
doctorițe — mai funcționează o 

oală a taților" și o „școală a I 
bunicilor . Fiind vorba de ati- I 
t a ș'Oii. poate vor învăța și ' 
alții din experiența lor. f

„Cînd 
te-ntorci, 
tăticule?*4

Primarul comunei Islaz. Iu- I 
drt:..' Teleorman, loan Uimea- | 
r... ne trimite, spre publicare, 
o scrisoare semnată ac trei I 
frați — Antonica (15 ani), Ste- I 
Za (10 ani) și Costel (7 ani) — ' 
adresată tatălui lor, Stelian Râ- | 
ci-.inra. care i-a părăsit. pie- I

• cind fără adresă. încă din vara | 
f-ccutâ. Reproducem din seri- .

■ - ieapre I
noi că sintem sănătoși, care să- I 
notate ți-o dorini și matale. $i I 
mai află că am luat note bune ■ 
și mămica nu mai poate de dra- I 
gul nostru, dar hăinuțele și ro- | 
chitele ni s-au învechit $i ea 
zice câ-i este tare greu să ne I 
ia altele, pentru câ matale cind I 
a. plecat ai luat toată economia 1 
de 15 0(70 de lei din casă. Și ne I 
e tare rușine că lumea vorbește I 
despre matale vrute și nevrute, I 
iar mămica plinge mereu, și noi • 
mereu ne uităm pe aeam, să I 
te vedem venind. Cind te in- I 

, corci, tăticule ?"

Pădurari 
de lemn

Locuitorii satului Vălișoara — I 
Cluj au ieșit, cu mic, cu mare, I 
la plantatul puieților in pădure. • 
Acțiune vrednică de laudă. Nu- I 
mai câ. la sfirșitul lucrului, a I 
«avut loc un eveniment nedorit. I 
Cițiva săteni au făcut un foc . 
mare chiar lingă pădure, pentru I 
a-si frige ..slana". Tocmai cind I 
ospățul era in toi, focul s-a ex
tins asupra unei plantații ti- I 
nere. necesitind intervenții e- I 
nergice pentru salvarea ei. O I 
neglijență care surprinde cu a- ■ 
tit mai mult cu cit printre cei I 
care-și frigeau slana se aflau și I 
brigadierul silvic Vasile Velea 
.și pădurarii Pavel Petruț și I 
Victor Oltean.

Scurtcircuit 
la... buzunar

Intr-un control care a cuprins | 
c nci localități din Sălaj — . 
Sârmă.țag, Chieșd, Derșida. Zal- I 
noc și Dumuslâu — lucrătorii | 
de miliție au pus sub „(ensiu- 1 
nea" verificărilor modul in care I 
este utilizată energia de la re- I 
țeaua electrică. Rezultatul : au | 
fost depistate 21 de persoane . 
care, prin deteriorarea intențio- I 
nată a contoarelor și prin folo- I 
sirea de instalații improvizate 
și clandestine, conectate direct I 
la rețea, au sustras, fără plată, I 
o importantă cantitate de cu- I 
rent electric. De prisos să mai ■ 
spunem că toți cei 21 au fost I 
„curentați" cu amenzile de ri- | 
poare.

„Cocoșeii44 
de sub ziduri I

In timp ce efectuau săpături 
la fundația unei case de pe 
strada ștefan cel Mare din 
Piatra Neamț. Nicolae Jitaru și 
Ion Malic au dat peste o adevă
rată comoară de 32 de cocoșei 
din aur. In loc să-i predea fo
rurilor in drept, cei doi și i-au 
împărțit ..frățește", după care 
au trecut imediat la „valorifica
rea" lor. Tot imediat au fost 
depistați și de către organele 
de miliție. Cei 32 de „cocoșei" 
sint din nou împreună.

Cui încredin
țați volanul ?
• »

Rugindu-1 pe șoferul Horst 
Filker să-i încredințeze vola
nul. casierul Silvestru Băloiu, 
de la I.F.E.T. Sibiu, era preocu
pat mai mult de viteza pe care 
o prindea cu I.M.S. (21-SB- 
5244) decit de suma mare de 
bani pe care o avea asupra lui. 
reprezentind salariile lucrători
lor din citeva parchete fores
tiere. Dar lipsa de experiență 
(deși avea carnet de conducere) 
l-a făcut pe casier ca. la o 
curbă, intre Săliște și Sibiu, să 
ciocnească violent I.M.S.-ul de 
autocamionul 22-B-9 417, care 
venea din sens opus. Accidentul 
s-a soldat cu urmări grave: in
ginerul Cristian Aurel Dorin a 
fost lovit mortal, un alt pasa
ger a fost accidentat și Însuși 
casierul. Silvestru Băloiu, a de
cedat, după citeva zile, la spi
tal.

Rubricâ redoctotâ de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scinteli*

ASTĂZI Șl MlINE, LA BRAȘOV: Conferința pe tară
a Automobil Clubului

Automobilismul 
taro continuă, căpătind 
producția dc 
din ce în ce mai 
A C R. In legătură 
Clubului 
in». VASILE lORDACHESCU.

— Mai Intîl, vă rugăm să vă re
feriți Ia preocupările prioritare ale 
A.C.R. ca asociație obștească meni
tă să organizeze mișcarea automobi- 
lișlilor.

— Vreau să subliniez, de la bun 
Început, că asociația noastră, cuprin- 
7ind in prezent peste IM 000 de 
membri (acum șapte ani. de cind fi
ințează In actuala formă, avea 
doar 2 000). a căpătat o bo
gată experiență, fiind destul de 
bine închegata și în stare să asigure 
un sprijin mai puternic m'șcării au
tomobilistice. Nu este, desigur, ca
zul de a face un bilanț al obiective
lor și înfăptuirilor A.C.R. de la 
înființarea sa. Pe scurt, s-ar putea 
aminti doar realizarea unei creșteri 
treptate a potențialului economic și 
finnnciar al A.C.R. în vederea for
mării unei baze tehnico-materialo 
proprii, extinderea și diversificarea 
serviciilor și prestărilor pentru mem
brii A.C.R. și pentru autoturiștii stră
ini, adincirca colaborării cu diverse 
organe și organizații din țara noas
tră in vederea creșterii pregătirii 
tehnice, a cunoștințelor dc speciali
tate. formării și educării cetățenești 
a automobiliștilor amatori, pentru 
sporirea continuă a securității rutie
re. Preocupările conducerii A.C.R. 
s-au îndreptat (și se vor în
drepta) spre dezvoltarea legătu
rilor de colaborare cu automo
bil cluburi din alte țări, precum 
și cu organismele internaționale 
de specialitate. Strădaniile noas
tre. ale filialelor județene, ale tu
turor celor peste 1 000 de cercuri au
tomobilistice sint îndreptate spre 
perfecționarea mai departe a acestor 
activități.

— In sensul celor spuse pinâ acum, 
ce noutăți nc-a(i putea relata ?

$i turismul auto cunosc In tara noastră o dezvol- 
— mal ales In ultimii ani. după intrarea in 

sene a autoturismului românesc „Dacia" — un caracter 
larg, sporind implicit rolul, sarcinile șl răspunderile 

cu acestea și cu Conferința pc tară a Automobil 
..... „o interviu prim-vlceprcședintclui A.C.R.,Român, am solicitat un

— Dotarea tuturor filialelor jude
țene cu cite două seturi dc aparatu
ră necesară efectuării (gratuit) a ve
rificărilor tehnice anuale, moderni
zarea stațiilor dc asistență tehnică, 
sporirea și îmbunătățirea utilajelor 
și aparaturii, dotarea autorutierelor

bicctiv dc prim ordin în munca noas
tră. In afara folosirii formelor cla
sice do propagandă și educare in 
s. nsul celor arătate — vreau să sub
liniez activitatea ce această linie a 
unor cercuri «automobilistice (la C i- 
ri'i, la București) — ne-am gindit să 
stimulăm șl sft evidențiem ne mem
brii A.C.R. care. La început pentru 
o primă perioadă dc cinci ani. nu 
au comis abateri de la regulile de 
circulație pe drumurile publice.

Tot pe linia întăririi rolului edu
cativ al asociației, avem în vedere, 
încă din acest sezon, dezvoltarea tu

Priorități ale dezbaterilor:

DEZVOLTAREA TURISMULUI INTERII, 
CREȘTEREA SECURITĂȚII CIRCULAȚIEI RUTIERE

de Intervenție cu stații radio dc e- 
misie-recepție. Acestea ar fi doar vi
nele din preocupările noastre ime
diate : vrem să eliminăm total, la 
fiecare membru A.C.R., „evenimen
tele" neplăcute cauzate de starea 
tehnică necorespunzătoare a automo
bilului. sursă de atitea regretabile 
accidente.

Cum știm însă prea bine, circula
ția rutieră solicită insă și multă dis
ciplină. o foarte mare disciplină — 
din partea tuturor. Trebuie înrădă
cinat un adevărat respect, conștient 
înțeles, al legilor circulației. Pasiunea 
pentru automobil, pentru performan
țe tehnice devine dăunătoare și se 
transformă in risc grav, fără apro
fundarea și respectarea strictă a re
gulilor de circulație. Este necesară 
formarea unei largi opinii de masă 
pentru combaterea oricărei încălcări 
a legalității rutiere, în spiritul unui 
consens general de autodisciplină și 
respect al eticii rutiere. Este un o-

rismului automobilistic intern. Au
tomobilul nu oferă doar plăcerea de 
a conduce, el ne apropie de natură, 
ne poate oferi o recrecre activă. Iar 
România — o știu și străinii, care 
vin cu atit interes la noi ! — arc 
frumuseți neasemuite, locuri foarte 
variate șl de un pitoresc incintător. 
Concomitent cu popularizarea nece
sară in acest sens, avem in vedere 
asigurarea unei game complete dc 
servicii (in sezontil de vară, cu deo
sebire in campinguri) pentru o cit 
mai bună desfășurare a excursiilor 
respective. Cum turismul auto nu 
trebuie să excludă mișcarea fizică, 
mersul pe jos — reconfortante pentru 
orice om și, firește, și pentru cei 
de la volan — vrem să alcătuim și 
să propunem amatorilor itinerare 
combinate, spre locuri unde sau pină 
unde să aibă posibilitatea de a face 
și mișcare, sport.

— A.C.R. are și răspunderea 
dezvoltării sportului automobilistic.

Român
Ce preocupări cxlslă in această pri
vință ?

— Sint citeva condiții care fac ne
cesară și posibilă, totodată, relansa
rea automobilismului ca sport. Este 
vorba do o veche și frumoasă tradi
ție, de dorința mereu mai mare a 
tineretului do a se familiariza cu 
tehnica auto, concomitent cu obține
rea măiestriei in conducerea auto
mobilului, de omologarea, anul tre
cut. a automobilului românesc „Da
cia 1 300" de către Federația interna
țională de automobilism (F.I.A.) — 
ceea ce, practic, înseamnă admiterea 
„Daciei" la concursuri internaționa
le. Inscrlindu-ne, firesc, in orienta
rea dată do conducerea partidului pe 
linia dezvoltării mișcării sportive, a 
sporturilor tehnico-aplicative — din 
care face parte și automobilismul — 
vom imprima acestui sport un carac
ter dc masă, prin organizarea unor 
activități pe plan local, in special 
concursuri de regularitate și inde- 
minare. Pentru moment nu urmărim 
performanța, ci perfecționarea con
ducerii auto, stăpinirea perfectă a 
automobilului in orice condiții me- 
teo-ruliere. în atenția noastră stă, 
mai cu seamă, activitatea de con
struire și conducere a cartului — 
avind un accentuat caracter instruc- 
tiv-educativ. o bună $i indispensabi
lă școală pentru viitorii conducători 
auto. Există un proiect de plan de 
măsuri. întocmit și definitivat in ur
ma unor discuții purtate cu U.T.C. 
și Consiliul National al Pionierilor, 
cu alți reprezentanți ai unor institu
ții interesate. El urmează a fi pus in 
aplicare odată cu constituirea Fede
rației române de automobilism și 
carting.

— Cind va avea Ioc constituirea 
federației ?

— Imediat după conferința pe țară 
a Automobil Clubului Român, pro
gramată pentru zilele de 5 și 6 
aDrilie (azi și miine — n.n.) la Bra
șov.

Interviu realizat de
Ion DUM1TR1U

Brâila, ca de altfel toate lo
calitățile patriei noastre, se 
îmbogâțește de Io an la an 
cu noi construcții de locuin
țe. In Imagine: vedere din 
noul cartier de locuințe Viziru 

Foto : E. Dichiseanu

In ziua aceea, sala cea 
mare a Nord-Hotelului era 
aproape goală. Noi, cei 
cițiva clienți matinali, fo
iam și răsfoiam ziarele de 
dimineață, bateam dara
bana pc masă cu vîrfurile 
degetelor și așteptam.

— Te rog...
Ospătarul strigat ridică 

din umeri a neputință. A- 
dică : „Te-aș servi eu, 
dar nu ești la masă in ra
ionul meu" — și mărșăluie 
mai departe. Nu i-a tre
cut o singură clipă prin 
minte că ar putea da fuga 
să-și cheme colegul, să a- 
nunțe pe cineva că aș
teaptă niște oameni la 
masă.

Așteptăm... între timp, 
la o oră după deschidere, 
in local se mai făcea cu
rățenie. adică praful se ri
dica agale in atmosferă și 
cădea, tot agale, in paha
rele noastre. La ora aceea 
(de dimineață, spre prinz) 
salariații continuau să 
vină la slujbă, iar omul 
care ar fi trebuit să ne ser
vească dormita plictisit in 
biroul șefului de unitate. 
Firește, se pot pune o 
mulțime de întrebări. De 
pildă : cu ce se ocupă in
tr-un mare restaurant di
rectorul, șefii de unitate, 
șefii de sală ? Pentru mo
ment. noi nu vom răspun
de insă la aceste între
bări. Dar vom observa că 
un local de consum, un 
magazin nou, o unitate 
pentru servicii publice se 
pot degrada prematur 
nu numai (și neapărat) fi
zic, ci mai ales furnizind 
servicii proaste sau marfă 
proastă. Privind Nord- 
Hotelul din acest unghi de 
vedere, s-ar putea spune 
că intre ceea ce voia el să 
fie la început și ceea ce 
este de fapt s-a căscat o 
prăpastie largă. El și-a 
propus 6â fie un restau
rant etalon, un arbitru al 
bunei serviri, un mode) 
de local public. Ca unul 
care am participat la des
chidere pot spune că nici 
nu-mi închipuiam ceva 
mai frumos : avea „Nor
dul" draperii noi de pluș, 
veselă tipizată, scaune ca
pitonate, mochete imacu
late, servicii ireproșabile. 
Dar mincărurile ? Risipă 
de fantezie ! Nu s-ar fi 
mirat nimeni dacă. intre 
zecile și zecile de feluri, 
se aducea pe la mese și-

O nouă uzină de apă la Tg. Mureș
TG. MUREȘ (Corespondentul 

„Scînteii", Lorand Deaki). — 
Ieri, 4 aprilie, a fost dată in fo
losință, in municipiul Tg. Mureș, 
noua uzină de apă. Odată cu 
darea in folosință a acestui o- 
biectiv s-a dublat capacitatea de 
alimentare cu apă a orașului.

Acest fapt are o deosebită im
portanță, intrucit este pentru 
prima dată cind sursa de apâ 
acoperă necesitățile actuale și 
in perspectivă, pină in 1980, ale 
orașului. Noua uzină dispune de 
instalații complexe, cu un grad 
ridicat dc tehnicitate și eficiență.

----------------------------------------------------—
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• Lucrările de modernizare ’ ?os<!lcl Jimboiia — com- 
loșu-Mic — Comloșu-Mare se vor încheia la 1 mai a.c. In prezent a 
Încăput asfaltarea ultimei porțiuni de drum. în lungime de 4 km. 
(Antoniu Bohn, comuna Comloșu-Mare, județul Timiș).

• Angajamentele noastre prind viață I Frunta’1 m 
întrecerea patriotică pentru înfrumusețare și buna gospodărire pe 
anul 1.973, locuitorii orașului Bușteni. împreună cu edilii locali s-au 
angajat să realizeze anul acesta, prin muncă patriotică și contribuție 
bănească, o creșă de copii, două ateliere-școală. o seră de flori, te
renuri de joacă pentru copii, un parc pe strada Paltinului ș.a. Va
loarea muncii patriotice nrestate Dină in prezent se ridică la ceste 
135 000 lei. (Valeriu Pătrijan, membru al biroului consiliului F.U.S. 
din orașul Bușteni, județul Prahova).

0 Șeful (le echipâ AnShel Tudorică, de la sectorul forje din 
cadrul Fabricii de utilai complex Ploiești, a conceput și realizat, din 
resurse interne, un dispozitiv pentru executarea flănșilor in greu
tate de 1 500 kg fiecare. Prin punerea acestuia In funcțiune, la fie
care flanșă executată se economisesc 400 kg de metal. (Ion Mirea, 
proiectant principal).

• De o parle și de alta a viaductuluidin cen,ruI sU* 
țiunii Olănești au fost construite, cu șase ani in urmă, două ziduri care 
măsoară citeva sute de metri lungime. In bună măsura, acestea s-au 
surpat ori s-au deplasat de la locul initial. în afară de aspectul lor 
inestetic, zidurile periclitează acum șt securitatea circulației. (Filip 
Munteanu, Olănești).

© De la „Gutinul" din Baia Mare la „Tihleanul"
din Tg. Lăpuș... Pe certificatele de garanție a noilor frigidere se
indică drept unitate depanatoare „Gutinul", dar cei de aici îl „pa
sează" pe cumpărători la „Tihleanul". Oare Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești n-ar putea să-i determine pe cei în 
cauză să-și respecte îndatoririle ? (Ludovic Topan, Tg. Lăpuș. județul 
Maramureș).

© „Rapid"... cu încetinitorul! Re"°varaa complexului 
cu același nume din cartierul Țiglina din Galati durează de luni de 
zile. După ritmul lucrărilor, probabil că va mai sta încă multă vreme 
cu ușile zăvorite. (Simion Schwartz, Galați).

® Măceșu de Sus și Măceșu de Jos în între- 
C6F6 ! Măceșenii „de jos" au construit o școală cu 8 săli de clasă, cu 
laborator și atelier pentru practica elevilor. Cei „de sus" au asfaltat 
șoseaua principală pe o lungime de 2 km. au turnat fundația unui 
dispensar uman, au amenajat zone verzi. întrecerea intre cele două 
comune continuă. (Ilarion Georgescu, Craiova).

Q 19 ZÎ5e i_au f°st necesare vagonului nr. 218350196596, 
încărcat cu 18 350 bucăți de țevi, să parcurgă distanța de... 4 km. de 
la stația C.F.R. Bradu-Rafinărie, la Bradu de Sus ! Chiar dacă ar fi 
mers cu viteza melcului, tot ar fi ajuns mai repede. Pe cheltuiala cui 
au fost imobilizate atita vreme materialele respective și vagonul ? 
(Gh. Dumitru, muncitor. Pitești).

• Trec zilele-n goană... ’■ in curind !e lmP'inesc trel 
ani de cind cetățenii comunei Bunești, județul Vilcea, au înălțat, prin 
muncă patriotică și contribuție bănească, noua clădire a cooperativei 
sătești. Cu puțin sprijin din partea consiliului popular comunal, uni
tatea și-ar fi deschis demult porțile. . Dar, cu toate că zidurile au 
inceout să cadă $i- lemnăria să putrezească, sprijinul intirzie. (Gh. 
Ispășoiu, tehnician, Rm. Vilcea).

<____________________ _____________________________>

Familia copiilor fără familie

lapte de cuc ! Atunci se 
putea. Era in putința loca
lului să satisfacă din plin 
solicltanții. De ce insă au 
fost degradate in așa mă
sură serviciile la „Nord", 
de </e a pălit strălucirea 
acestei firme ? Iată între
bări ce pot fi puse, din 
păcate. și in legătură cu 
activitatea altor unități 
comerciale din țară...

La o observație mai a- 
tentâ iți dai seama că 
trecerea unei unități co
merciale de la zilele de 
preamărire la cele de de
cădere se face rapid, de

menii... Că procedează așa 
nu e rău. Regretabil este 
doar că acest lucru nu 
ține mult. Totul se „regi
zează" doar o bucată de 
timp, cit e necesar să „ia 
fața și ochii" forurilor. Pe 
urmă ? După ce „festivi
tățile" au încetat, iar in
spectorii, directorii și re
prezentanții altor foruri 
încep să-și rărească vizite
le, unitatea cea nouă, la 
început declarată neoficial 
„cea mai bună", mai mer
ge. cit mai merge, în vir
tutea impulsului inițial, a- 
poi aprovizionarea incepe

„De ce nu ești 
ca-n prima zi?“

DESPRE MĂRIREA Ș! 
LOCALURI

1 DECĂDEREA UNOR
PUBLICE

obicei in numai citeva 
luni, mai rar — in cițiva 
ani. Incercind să descifrăm 
cauzele, vom aminti mai 
întii că la oamenii puși să 
gospodărească o unitate 
nouă s-a creat un reflex 
ciudat (ca să nu-i zicem 
mentalitate) : înainte de 
deschidere, fac tot ceea ce 
este posibil, se dau și pes
te cap pentru ca magazi
nul încredințat lor să 
strălucească, să aibă de 
toate, 6ă nu i se găsească 
nici un cusur. Firește, re
flexul respectiv nu apare 
peste noapte. Responsabi
lul știe că la inaugurare, 
și chiar In lunile care ur
mează, forurile tutelare 
locale, ba uneori chiar re
prezentanții ministerului, 
vor fi mereu prin preaj
mă, vor asista la festivita
tea deschiderii și vor ur
mări atențl cum decurge 
servirea. De aceea se dau 
responsabilii peste cap, a- 
leargă după marfă bună, 
diversifică, instruiesc oa-

să șchioapete, solicitudi
nea vinzătorilor dispare 
ca prin farmec, localul îm
bracă haine mai unsuroa
se și, in cele din urmă, 
cade în anonimat.

Uneori, in aceste cazuri, 
avem de-a face direct cu 
dezinteresul responsabili
lor. Scăpați de sub obser
vația directă a superiori
lor. ei nu se mai dau in 
vint după aprovizionare, 
nu mai instruiesc oamenii 
din subordine. întrebarea 
e : cum se argumentează, 
de pildă, lipsa mărfurilor 
care aduseseră faima loca
lului ? „Nu se vind, tovară
șe". Sau : „Nu se găsesc 
la magazie". Falsul argu
ment e dat in funcție de 
situația concretă. Oricum, 
responsabilul știe câ pen
tru lipsă de inițiativă nu 
se dau sancțiuni, iar leafa 
merge înainte. Și așa, 
timpul trece și se duce 
vestea că la marele local 
Hotel-Nord, a cărui con
strucție a costat milioane,

se pot minca niște chifte- 
luțe aproape tot așa de 
bune ca acelea făcute la 
taraba din gura Oborului !

Uneori, la pregătirea de 
fațadă a localului sau ma
gazinului participă o mul
țime de unități de produc
ție. ba chiar reprezentanții 
unor departamente. Maga
zinul pentru sondaj și 
desfacere deschis la Iași, 
în numele unor fabrici de 
mătăsuri, a stîrnit, la în
ceput, o anumită senzație. 
Era un exemplu in apro
vizionare, in servire. Trep
tat insă, grija și răspun
derea pentru el au slăbit la 
toate nivelurile, au început 
să alunece ca... mătasea. 
In ziua cind l-am vizitat 
noi nu-i pășise pragul 
nici un cumpărător. Se 
terminase perioada festi- 
vistă, iar magazinul nu 
era „ca-n prima zi".

Lucrurile fiind atit de 
clare și cunoscute, soco
tim că orice alte exempli
ficări devin de prisos. Un 
singur lucru rămine încă 
neclar : ce se va putea în
treprinde — de comerț, 
industrie, autoritățile lo
cale — pentru ca toate 
unitățile de servire publică 
să îndeplinească mereu, 
cel puțin ca in prima zi, 
funcțiile pentru care au 
fost create ? Fără îndoia
lă. în această privință, o- 
pinia hotăritoare o au 
specialiștii, cei investiți să 
organizeze serviciile pu
blice. Dar faptele, cu pu
terea lor de demonstrație, 
au dovedit că trebuie să 
se aibă in vedere și cite
va elemente absolut obli
gatorii : să fie dezrădăci
nat spiritul festivist, de 
fațadă ; întreprinderea care 
patronează noul local să-și 
asume oficial răspunderea 
că va perfecționa continuu 
serviciile inaugurate ; lo
calurile să fie Încadrate 
cu oameni a căror price
pere, in domeniul respec
tiv, e certă ; vizitele re
prezentanților forurilor 
ierarhice să fie curente și 
de inspecție, de ajutor șl 
Îndrumare, nu rare, a- 
nunțatc, de bunăvoință și- 
agrement.

Nu e nimic prea greu 
dacă se intenționează, la 
modul serios, ca publicul 
să se simtă mereu în loca
lul nou creat „ca-n pri
ma zi".

Gh. GRAURE

Am cunoscut la Iași, în cartierul 
Bucium, o familie mare, cu mulți, 
foarte mulți copii. Mai exact cu... 
469 de fete. între 6 și 16 ani. Cresc, 
învață, se joacă împreună. îndru
mate cu competență și afecțiune de 
profesoare, învățătoare, educatoare, 
adevărate „mame" adoptive pentru 
acești copii pe care un accident tra
gic, o situație nefericită i-au des
părțit de părinți, de căminul in care 
s-au născut.

Preocupările lor zilnice sînt diver
se și nu lipsite de bucuriile și a- 
tracțiile specifice virstei. Pe grupe, 
sub îndrumarea educatoarelor, ele
vele iși pregătesc lecțiile. O parte 
dintre cele mai mici membre ale fa
miliei urmează cursurile școlare 
chiar în incinta casei ; altele învață 
la școli generale sau licee din oraș. 
In cele trei ateliere — de cusături, 
croitorie și gospodărie — iși însușesc 
deprinderi practice realizind, totoda
tă, și obiecte de utilitate imediată : 
cusături și țesături naționale pentru 
expoziții cu vinzare, confecționarea 
și intreținerea lenjeriei din dormi
toare. confecționarea de obiecte de 
uz personal etc. Zilnic, prin rotație, 
elevele din echipa de serviciu ajută 
la pregătirea și servirea mesei la 
cantină, participă la intreținerea și 
înfrumusețarea casei și a grădinii 
din jurul ei. în vacanță. întreaga 
„familie" merge in tabere de odihnă 
la mare și la munte, face excursii 
prin țară etc. In viața acestei fa
milii numeroase, marile și micile e- 
venimente ale existenței cotidiene 
se succed cu ritualul obișnuit de... 
acasă. Aniversările prilejuiesc emo
ționante atenții și felicitări din par
tea celorlalți membri ai „familiei", 
sărbătorile sint momente de destin
dere și distracție in colectiv, cu 
bucuria unui veșmînt nou. a unei 
ținute mai deosebite.

In întreaga tară funcționează 149 
asemenea case de copii, școlari

și preșcolari, in care sînt crescuți și 
educați peste 24 000 de minori. Mul
te dintre ele. beneficiind de condiții 
optime de funcționare sint cunoscu
te pentru rezultatele obținute in 
pregătirea și educarea elevilor lor : 
Casa de copii nr. 6 din București, 
casele de copii din Bacău. Caracal, 
Sinaia, Lugoj, Miercurea Ciuc, din 
Năsăud și Prundul Birgăului — ju
dețul Bistrița, Zau de Cimpie — ju
dețul Mureș. Tr. Roșu și Mediaș — 
județul Sibiu. Abrud — județul Alba, 
Panciu — județul Vrancea, Rucăr — 
județul Argeș, Casa de copii nr. 1 
din Piatra Neamț ș.a. Pe lingă loca
luri spațioase, cluburi și terenuri 
sportive, acestea dispun de ateliere 
și loturi școlare, dotate cu tot ce 
este necesar pentru ca elevii să se 
dezvolte fizic, moral și intelectual 
normal, să se deprindă să munceas
că, să realizeze lucruri utile pentru 
ei și pentru societate. Totodată, in 
aceste instituții beneficiază de ocro
tire și întreținere completă, pină la 
încadrarea in muncă, fără a depăși 
însă virsta de 25 de ani. peste 7 000 
de tineri care iși continuă studiile in 
școli profesionale, licee, școli de spe
cializare postliceală și instituții de 
învățămint superior. Anual, pentru 
fiecare copil din această mare fa
milie, statul nostru socialist — pen
tru care creșterea, educarea și ocro
tirea minorilor constituie o preocu
pare de seamă — alocă, în medie, 
peste 10 000 lei, reprezentind chel
tuieli pentru Îmbrăcăminte, cazare, 
hrană, jucării, cărți și rechizite șco
lare, asistență medicală, vacanța in 
tabere etc., etc. Planurile de con
strucții școlare prevăd, în fiecare an, 
clădirea sau amenajarea a numeroase 
alte spații de cazare sau studiu pen
tru casele de copii. Pină în anul 
1975. numărul locurilor in aceste in
stituții va spori cu peste 6 500.

Viața $i activitatea copiilor sînt 
vegheate și îndrumate cu grijă de

un .personal calificat, format din pe
dagogi, profesori, educatori, asistenți 
medicali etc., pentru care se organi
zează periodic cursuri de perfecțio
nare, care-și modernizează continuu 
metodele și modalitățile de lucru cu 
copiii. In plus, numeroși alți „pă
rinți", membri ai unor colective de 
muncă și organizații obștești (de fe
mei, Cruce Roșie, de tineret), care 
patronează casele de copii, veghează 
ca viața și copilăria acestora să fie 
cit mai luminoase și pline de bucu
rii. Sărbătorile pomului de iarnă, ale 
începutului sau sfirșitului de an șco
lar, aniversarea marilor evenimente 
din viata țării și poporului nostru 
prilejuiesc entuziaste manifestări 
cultural-educative pe care copiii din 
diferitele formații artistice le pre
gătesc și le prezintă in fata oaspe
ților dragi din întreprinderile și in
stituțiile care le patronează căminul, 
a unor membri ai familiilor din care 
provin, cu care — prin intermediul 
educatorilor și profesorilor lor — în
trețin legături active, corespondează. 
Nu de puține ori, la aceste serbări 
vin și unii dintre copiii de ieri ai 
casei, acum oameni in toată firea, 
muncitori și specialiști, cu familie 
și copii, dar care nu uită căminul In 
care au crescut și au dus o viată o- 
menească, plină de căldură și înțe
legere cu adevărat părintească.

înscrise printre preocupările pri
oritare pe agenda de lucru a foruri
lor locale de partid si de stat, mai 
buna desfășurare a activității educa
tive în casele de copii, asigurarea 
tuturor condițiilor de viată pentru 
minorii aflati sub ocrotirea statului 
nostru socialist vor determina ca, 
pretutindeni, in țară, copiii lipsiți de 
familie să ducă o existență normală, 
să-și trăiască cu bucurie copilăria, 
să învețe și să se pregătească pentru 
a deveni oameni și cetățeni adevă- 
rati.

Florica DINULESCU

Primăvara
(Urmare din pag. I)

pe drumurile Harghitei
nutul de sub poalele munților Har
ghita. Gurghiului și Călimanului, 
reporterul nu poate ocoli o bogăție 
care a constituit și mai demult min- 
dria acestor locuri, dar care abia 
acum și-a deschis căile către o de
plină valorificare. Zona aceasta s-a 
mai numit și „țara apelor minera
le" pe baza cărora s-au dez
voltat stațiunile de prestigiu euro
pean Tușnad și Borsec. La care se 
adaugă „baza turistică" a admirato
rilor Cheilor Bicazului : Lacul Rnșu. 
Există apoi peste 25 de microstațiuni, 
ce-i drept mai puțin cunoscute, dar 
care deschid o largă perspectivă 
pentru industria turismului. Valori
ficarea acestui potențial deosebit 
de bogat reclamă eforturi conjugate. 
S-au înregistrat de pe acum rezul
tate remarcabile. Pe lingă ridicarea 
continuă a gradului de confort pen
tru spatiile de cazare moștenite, s-au 
construit hoteluri noi (la Miercurea 
Ciuc, la Odorheiul Secuiesc, la Băile 
Tușaad) și moteluri moderne (la 
Praid și Corund — ca să dăm nu
mai aceste exemple).

De-a lungul acestui itinerar al 
primăverii harghitene, plin de ati-

tea bogate sugestii, carnetul repor
terului a consemnat sute de nume, 
nume caligrafiate în limba română 
sau in limba maghiară, avind aceeași 
rezonanță : a faptelor de muncă, a 
prestigiului și demnității hărniciei.'

Să alegem citeva asemenea nume 
și să le înfățișăm însoțite de scurta 
legendă a faimei lor. La întreprin
derea de fier din Vlăhița — unitate 
fruntașă a industriei județului — 
maistrul Csiki Janos, Erou al Muncii 
Socialiste, ne dă o mostră de mo
destie comunistă : „Lucrez. Eu ce 
fac, fac împreună cu oamenii și 
munca mea nu poate fi separată de 
a lor. Colectivul este foarte bun. 
Meseriași a-ntiia. Meșterii do acum, 
de la furnale, au fost ucenicii mei. 
Titlul de erou ? Am mai spus : nu 
l-am căpătat singur. In el eu văd 
o inaltă apreciere dată Întregului 
colectiv".

La nodul de cale ferată Ciceu, nu
mele fruntașilor Virgil Mihalache, 
Liirinczi Laszlo, Nicolae Pavel, Pall 
Janos, Ionică Chindea, Balazs Imre, 
înmănuncheate pe același panou de 
onoare, alcătuiesc și un tablou sim
bolic al frăției, al unității dintre 
oameni de naționalități diferite dar

cu aceeași vibrantă simțire comu
nistă.

O femeie harnică din Toplița, Vic
toria Pop, cu priviri in care se citește 
fericirea maternității, ne-a povestit 
îndelung despre cei 11 copil pe care 
i-a crescut. Mecanizatorul Bodo Ig- 
nac de la S.M.A. Sinmartin nu este 
prea vorbăreț, dar la lucru îl găsești 
întotdeauna in frunte, angajindu-se 
la executarea celor mai difi
cile lucrări. Cooperatorii din Atid 
au apreciat priceperea și per
severenta Iulianei Peter și au 
a!eș-o de curind președintă a C.A.P. 
Inginerul Negy Csaba conduce acum 
construcția fabricii de P.A.L. și a fa
bricii de bere din Miercurea Ciuc. In 
ciuda tinereții sale (are In jur de 30 
de ani), este considerat un veteran 
al construcțiilor industriale. El Îm
bină armonios experiența muncii de 
pe șantiere cu elanul tineresc. „Vom 
preda P.A.L.-ul cu cel puțin o lună 
înainte de vreme !“ — ne spune el 
și avem toate motivele să-1 credem.

Se alătură acestor nume alte mii și 
zeci de mii. Oameni, animați de do
rința comună, fierbinte de a con
tribui din plin la înflorirea României 
socialiste.
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.7 tri întreprins» In

unitățile rco- 
datorla de • 
wpatiil» rnn- 

ihu Insuficient 
tu nd o rezer-

«ior asii'

■
fl Am la între
prinderea dc utl- 
UJ petrolier din 
Tirtovlștc, sectl- 
1 ‘ dc bază „1-

abrica:

ideril. spațiile de producție ne- 
e d. sc 2 000 mp. De unde 

i tfețe nefolncj- 
id și cu ce vor fi ocupate ’ 
in trimestrul II ni acestui an 
spune directorul întreprinderii, 
cu! Consianlin Tzitzrclis — va 
tă producției o sunrafață dc 

0U0 mp. Aceasta. prin aplicarea 
nasuri ..mai vechi* și anume : 
tarea pe * verticală a materia- 

* . centraliza
rea debi'.ir;-, și n fabricării unor re
pere. Prin redistribuirea unor ma
sai și utilaje, finaliz'nd o parte din 
f-x-.durile dc investiții și reali zi nd 
anumite acțiuni de autodotare, vom 
monta numai in secția armături in
dustriale. de pildă, cu un grad de 
ocupare de numai 63 la sută, zece 
m > - in care patru agregat. Spo
rul dc producție pe care contăm in 
acest an este dc 600 tone piese tur
nate. drcl n creștere a producției de 
peste 19 milioane lei.

Iată-ne și la tinăra întreprindere 
dc surse electrice ..Romlux". Aici 
s nt secții In care proporția încărcă
rii lor nu depășește cu mult 30 la 
s-itâ. Străbâtind halele întreprinde- 
r fără a fi specialist. îți poți da cu 
ușurință <enm.n că organizarea fluxu
lui tehnologic. a producției si a 
muncii poate fi substanțial îmbună
tățită. Prin asemenea măsuri, în 
secția sticlărie, unde nu sint fo
losite spații dc 1 081 mp. se prevede, 
pină U sfirșitul acestui an. monta
rea unor utilaje care vor realiza 2.4 
milioane baloane din sticlă dura. 
Circa 80 000 ore de execuție urmea
ză a se realiza, de asemenea, prin 
utilarea, în trimestrul II a. e., a ate
lierelor de S.D.V.-uri cu noi mașini.

„Romlux* face parte din categoria 
întreprinderilor noi. in curs de reali
zare a investițiilor. împreună cu între
prinderile de strunguri, de aparataj 
electric pentru instalații de joasă 
tensiune din Titu și de frigidere din 
Găcști deține o suprafață de pro
ducție construită și ncfolosiiâ de 
peste 9 300 mp. Cînd vor fi utilate și 
redate producției' aceste imense spa
ții T în aceste unități, suprafețele 
identificate vor continua să stea ne
folosite, unele chiar pină la sfirșitul 
anului 1975. Aceasta, pentru câ mul
te dintre utilaje, din țară și din im
port. au termen de livrare sfir- 
șitul acestui an sau anul 1975. In 
această situație se află utilajele pen
tru atelierele de trefilare și spirali-

zare de la ..Romlux*. cele de la 
1AF.I T tu f SARD" 1 irgu\ if r.

Parcurgind fluxul tehnologic la 
înlrcprlndrrca dc frigidere din GA- 
estl. secretarul general al partidului 
• ’răgea atenția conducerii lntrcprin- 

i a-upra spațiilor Insuficient fo
losite și recomanda ca pe aceste su
prafețe «A «r amplaseze utilaje, 
pentru a sc ajunge la un spor «te 
producție superior rapacității proiec
tate. lntr^adevâr, circa 8 700 mp de 

ORGANIZAREA Șl UTILIZAREA
SPATIILOR PRODUCTIVE

o problemă deschisă a industriei dimbovițene

snații de producție tint ocupate de 
depozite și magazii, iar 10 OlKl mp 
reprezintă căile de acces. Relevăm 
a castă risipă dc spațiu, ca șl Încăr
carea utilajelor sub parametrii pro
iectați in speranța că centrala Indus
triali dc resort șl conducerea Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașlni-Unelte și Electrotehnicii își 
vor aminti să intervină cu măsuri 
energice pentru completarea profilu
lui și diversificarea producției aces
tei întreprinderi.

Tot la Gâeștl. o altă Întreprindere, 
cea de produse pentru construcții, se 
află lntr-o situație similară. In spa
țiile libere identificate din atelierele 
de confecții metalice — circa 470 mp 
— se pot monta, după calculele 
recente, 42 mașini pentru confecțio
nat piese. Potrivit estimărilor, spo
rul de producție ce se poate obține 
echivalează cu 3.6 milioane lei. La 
fel de acuta este In această între
prindere și folosirea la parametrii 
proiectați a utilajelor din dotare. 

in secția țesătorie hidraulică a întreprinderii de mătase „Victoria" din lași Foto ; S. Cristian

Rldlclnd arest Indice la numai 85 la 
aulă apreciază conducerea Între
prinderii se pot obține suplimen
tar 36 Oftft orc dc lucru pe mașini sl 
o producție dc peste 1.1 milioane Ici.

— Calcule!* arată — aprecia tova
rășul IOV CĂLIM SCU. secret ir al 
Comitetului județean Dîmbovița al 
P.C.R. — că In întreprinderile ln- 
<I. ■«-1 rr; Ie din jiiilct exlfl ' ; < : c
20 00ft mp dc suprafețe nculîllzatc in 
scopuri productive. Prin ocupircA 
acestora cu mașini și utilaje tehno

logice ți folosirea lor cu un indice 
mediu de 85 la sulă sc poate realiza 
o producție suplimentară de circa 
200 milioane lei. Și aceasta, pe baza 
aplicării masurilor elaborate de că
tre comite’ul județean de partid 
pentru fiecare unitatfe in parte, ca 
urmare a indicațiilor date de tova
rășul Nicolac Ceaușescu.

— Care dintre acțiunile din ultima 
vreme pentru valorificarea deplină 
și productivă a suprafețelor sint con
siderate mai eficiente ?

— La întreprinderea de aparataj c- 
lectric pentru instalații dc joasa ten
siune din Titu, unde s-au identificat 
circa 3 000 mp suprafețe neutilizate 
eficient, preocuparea cadrelor tehni
ce a fost orientată spre realizarea 
prin autodotarc a unor mașini-agre- 
gat. menite să producă in 2 și 3 
schimburi la nivelul celorlalte uti
laje din dotare. Conducerea între
prinderii, cadrele tehnice au In ve
dere nu numai respectarea termene
lor stabilite de utilare a spațiilor d»

producție, cl șl pregătirea muncitori
lor calificați, a celor care urmează 
să Jo minuinsefi. Șl in alto unități, în
tre care „Romlux", „SARO" și I O.A. 
Tirgovișlo. s-a intervenit pentru folo
sirea spațiilor construite. La un mo
ment dat. colectivul permanent a1- 
cAtull In nivelul comitetului jude
țean dc partid a constatat că multe 
dintre utilajele tehnologice ce ur
mează a fi instalate In spațiile ne- 
fnlositc au termene dc livrare sau 
montare nccorcspunzâtoarc. De n- 

ccea, ncolo unde 
a fost posibil,
a acționat pe

lingă Întreprin
derile producă
toare din țară, la 
firmele importa
toare, pentru ca 
acestea să urgen
teze livrarea uti
lajelor, să revadă 
termenele dc con
tractare. decalin- 
du-le. In ultima 
lună am Înregis
trat citeva rezul
tate bune in acest 
sens. Insă socotim 
necesar ca cen
tralele industria
le, ministerele do 
resort, să se con
sidere, ca și noi, 
In mai mare mă
sură angajate in 
finalizarea unei 

asemenea amploa- 
vedere. în con- 

dcfecțiunllor 
a schiin- 

respcctarca 
re-

Rcțiuni de o 
re. Avem în 
tinuare, prevenirea 
mecanice și energetice, 
burilor ncprogramale, 
cu strictețe a graficelor dc 
parații. asigurarea cu comenzi și în
cadrarea la parametrii proiectați a 
tuturor utilajelor și, în primul rind, 
h mașinilor-unelte.

Aceste citeva măsuri nu epuizează, 
desigur, posibilitățile dc obținere a 
unui spor de producție echivalent cu 
200 milioane lei, pe care și l-a pro
pus să-l înregistreze în acest an or
ganizația județeană de partid Dîm
bovița. pe baza utilării spațiilor de 
producție constniitc și ncocupate, 
sau cu un grad 6căzut de folosire. 
Realizarea lui este similară cu un 
sever examen economic, pentru tre
cerea căruia sintem Încredințați că 
organizațiile de partid, cadrele din 
Întreprinderi vor depune toate efor
turile.

Constantin SOCI 
corespondentul „Scintell'

Decernarea Steagului roșu si a Diplomei 
Pe unitate fruntașă pe tară 

in întrecerea socialistă Pin anul 1973
Combinatul siderurgic 

din Hunedoara
DEVA (Corespondentul „Scînteli", 

Rabin Ioncscu). — Ieri după-amiază, 
la Hunedoara, In cadrul unei entu
ziaste adunări festive, tovarășul 
Gheorghe Stupnru, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R. a 
Inminat slderurglștilor hunedoreni 
Steagul roșu și Diploma de unitate 
fruntașă pe țară in întrecerea socia
listă desfășurată In anul 1973. 
Prezenți in mijlocul fruntașilor do 
aici, tovarășii Ioachlm Moga, prlm- 
aecretar nl Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R., și Ion Niță, ad
junct al ministrului industriei me
talurgice, i-au felicitat călduros pe 
stderurgiștii hunedoreni. In cuvintul 
său dc mulțumire, In numele între
gului colectiv, ing. Costache Trn- 
tuș, directorul C. S. Hunedoara, 
arăta că și în acest an side- 
rurgiștii hunedoreni continuă pe un 
plan superior tradiția marilor reali
zări.

In încheierea adunării, participan- 
ții au adresat C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, o telegra
mă. în care se spune : „Realizările 
pe care cu mindrie vi le raportăm, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. in aceste zile de Înălță
toare mindrie patriotică, cind. prin 
voința întregului popor, ati fost ales 
în înalta funcție de președinte al ță
rii. primul președinte al României 
socialiste, constituie pentru noi încă 
un fericit prilej de a no exprima 
sontimentele de profundă stimă și 
prețuire, de a face să ajungă la 
dumneavoastră ecoul dragostei ne
țărmurite pe care o purtăm omului 
ce întruchipează cele mai inalte ca
lități de conducător de partid și de 
stat, de patriot consecvent, de mili
tant înflăcărat pentru cauza socia
lismului și comunismului in patria 
noastră."

Combinatul de fibre 
sintetice din lași

IAȘI (Corespondentul „Scînteii*, 
Manole Corcaci). — La casa de cul
tură a sindicatelor a avut loc ieri 
după-amiază festivitatea decernării 
Steagului roșu și a Diplomei de o- 
noare acordate harnicului colectiv 
al Combinatului do fibre sintetice 
din Iași.

După cuvintul tov. Ion Staicu. di
rectorul combinatului, care a făcut 
o scurtă trecere in revistă a reali
zărilor obținute in 1973. tovarășa 
Maria Giligor, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., a 
Inminat reprezentanților colectivului 
Steagul roșu și Diploma de onoare. 
Colectivul sărbătorit a fost, apoi, 
felicitat de către tov. Vasile Potop, 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid, și Gheorghe Caranfil. 
adjunct al ministrului industriei 
chimice.

Intr-o atmosferă de entuziasm, cel 
prezenți au adresat C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. o 
telegramă in care se spune, prin
tre altele : „Vă rugăm, tovarășe pre
ședinte al Republicii Socialiste Româ
nia, să primiți mulțumirile noastre 
călduroase și vă asigurăm că nu vom 

precupeți nici un efort in munca 
noastră pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor de plan pe anul 1974".

întreprinderea mecanică 
din Timișoara

TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Scinteii", Cezar Ioana). Joi, 4 
aprilie, la clubul C.F.R. din Timișoa
ra a avut loc festivitatea decernării 
Steagului roșu și a Diplomei de uni- 
tata fruntașă pe țară în întrecerea 
socialistă pe 1973 întreprinderii me
canico din localitate. Ing. IonițA Ba- 
giu, directorul întreprinderii, a adre
sat vii mulțumiri secretarului gene
ral al partidului, președintele republi
cii, tovarășul Nicolac Ceaușescu, 
pentru indicațiile prețioase date 
colectivului cu prilejul vizitei fă
cute In această mare unitate, 
înaltele distincții au fost inmi- 
nate de tovarășul Constantin Min- 
dreanu, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R. Muncitorii, in
ginerii și tehnicienii* Întreprinderii 
au fost felicitați de tovarășul Mihal 
Telescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. nl P.C.R., 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participant!! la adunare au 
adresat C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o telegramă în 
caro se spune, intre altele : „Vă asi
gurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că sintem ferm ho- 
tăriți să lntimpinăm cu noi suc
cese cea de-a XXX-a aniversa
re a eliberării patriei și cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, aducindu-ne contribuția 
Ia edificarea societății • socialista 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră".

I.C.S. Produse Industriale 
din Piatra Neamț

PIATRA NEAMȚ (Corespondentul 
„Scinteil", Ion Manea). — Ieri, la 
casa de cultură a sindicatelor a 
avut loc o adunare festivă în ca
drul căreia colectivului I.C.S. Pro
duse industriale din Piatra Neamț 1 
s-au decernat Steagul roșu și Diplo
ma de onoare pentru locul I ocupat 
tn întrecerea socialistă pe 1973 in 
sectorul circulației mărfurilor.

Steagul roșu și Diploma de onoare 
au fost înminate de către tov. Flo- 
rea Chițu, membru al Comitetului 
Executiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R. Colectivul I.C.S. Produse 
industriale a mai fost, de asemenea, 
felicitat de către tov. Gheorghe Ibă- 
nescu, prim-vicepreședinte al Consi
liului popular județean Neamț, și 
Vasile Bălan, prim-secretar al Co
mitetului municipal Neamț al P.C.R. 
» In Încheierea adunării festive, 
x-a adoptat textul unei ■ telegrame 
adresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nkolac Ceaușescu, In care, prin
tre altele, se spune : ..Cu prilejul a- 
cestui moment de sărbătoare pentru 
colectivul nostru, vă asigurăm, încă 
o dată, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom face totul pen
tru a marca cu rezultate deosebite 

• refit an Jubiliar, adudndu-nc ple
nar contribuția la îndeplinirea sar
cinilor ce revin comerțului socialist 
din hotărirlle Congresului al X-lea 
și Conferinței Naționale ale partidu
lui".

Institutul de profectârl 
tehnologice 

pentru laminoare 
„IprolanT-Bucurețtl

Institutul de proiectări tehnologic» 
pentru laminoare „Iprolam"—Bucu
rești, căruia 1 x-a acordat recent 
„Ordinul Muncii" clasa 1, a primit 
joi, in cadrul unei festivități, Stea
gul roșu și Diploma de Institut 
fruntaș pe țară în întrecerea socia
listă pe anul 1973. In cuvintul său, 
inginerul Vasile Văzdăuțeanu, direc
torul institutului, a arătat că In cei 
15 ani de existență institutul și-a 
adus o contribuție meritorie la 
realizarea unor importante obiective 
de investiții și capacități de produc
ție, intre care cele de la combinatele 
siderurgice de 1a Hunedoara, Reșița 
și Galați.

Steagul roșu și Diploma de Insti
tut fruntaș pe țară au fost înminate 
de tovarășul Oliviu Rusu. vicepreșe
dinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R. Colectivul institutului a 
fost felicitat, apoi, dc tovarășii Ni
colae Agachi, ministrul industriei 
metalurgice, și Marin Enache, prim- . 
secretar al Comitetului da partid al 
sectorului 3.

In Încheierea festivității, cel pre- 
zenți au adresat o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolac 
Ceaușescu, In care se spune, printre 
altele : ..Colectivul institutului nos
tru so angajează, in continuare, să 
lupte cu toată hotărirea pentru în- 
deolinirea in patru ani și jumătate 
a sarcinilor prevăzute in planul cin
cinal. de a-și ridica permanent nive
lul pregătirii profesionale și politico- 
idcologice."

întreprinderea „Dîmbovița" 
din Capitală

întreprinderea „Dîmbovița" din 
Capitală, căreia i s-a acordat recent 
„Ordinul Muncii" clasa I, a primit 
joi, in cadrul unei festivități. Stea
gul roșu și Diploma de întreprin
dere fruntașă pe țară pentru lo
cul I ocupat in întrecerea socialistă 
pe anul 1973. Rclevînd eforturile 
depuse de colectivul acestei uni- , 
tăți, ing. Nicolae Marinescu, direc
torul întreprinderii, a subliniat că 
ele s-au materializat anul tre
cut in peste 737 000 perechi ’ 
de încălțăminte fabricate în plus 
față de anul 1972.

In încheierea festivității, cei pre
zenți au adoptat textul unei tele
grame adresate C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, in care se 
spune, intre altele : „Această deose
bită cinste constituie pentru colec
tivul întreprinderii „Dîmbovița" un 
nou imbold in muncă, pe care sin
tem ferm hotăriți să-1 concretizăm 
in sporirea cu incă 3 milioane lei a 
angajamentului asumat pe anul 1974, 
pentru a întări cuvintul muncito- 
re^c dat de a realiza planul cinci
nal in patru ani și jumătate".

-------- LJJ_CR_ĂRJ_LE ÂGRJ_COLE_ DIE m_MĂV_ARĂ--------

PLANTAREA

POMILOR 
trebuie încheiată în cei 

mult o săptămînă
Și în această primăvară se desfășoară ample acțiuni in vederea 

plantării unui număr cit mai mare de pomi pe terenurile unităților 
agricole. pe lingă casele locuitorilor de la sate și orașe, de-a lungul 
drumurilor etc. Ăm solicitat tovarășului prof. dr. ing. ION CEAUȘESCU, 
adjunct al ministrului agriculturii, industriei alimentare și apelor, să 
f u \ unele precizări în legătură cu desfășurarea lucrărilor de plantare 
și îngrijirile ce trebuie acordate pomilor pentru a se asigura o prin- 

§ dere cit mai bună.

Situația plantării pomilor în cooperativele agricole la 4 aprilie a.c. 
Date comunicate de Centrala pentru legume-fructe. Județele marcate 

cu o linie nu au plan de plantări

Din fuiorul de in al acestui an 
să nu lipsească nici un fir!

MĂSURI CE SE IMPUN PENTRU ÎNSĂMÎNȚAREA INTEGRALĂ 
A SUPRAFEȚELOR ÎN TOATE UNITĂȚILE AGRICOLE

— La Conferința pe tară a 
cadrelor de conducere din agricultură 
s-a arătat că in pomicultură sint lip
suri serioase, că nu se acționează cu 
toată fermitatea pentru îngrijirea 
plantațiilor tinere, completarea golu
rilor in livezi, executarea Ia timp a 
lucrărilor pentru obținerea unor re
colte mari si sigure.

Planul de dezvoltare a pomicultu- 
rii. elaborat de minister, prevedea 
plantarea in acest an a 3 800 hectare 
pomi in cooperativele agricole și 430 
ha in întreprinderile agricole de stat. 
Ținind seama că in toate comunele 
— la chemarea organizațiilor de 
partid și a consiliilor populare — se 
desfășoară ample acțiuni pentru dez
voltarea pomiculturii, s-au asigurat 
din pepinierele statului 1 600 000 pomi 
aitoiti. care urmează’ să fie plantați in 
grădinile de pe lingă case și pe dife
ritele terenuri libere din vatra sate
lor. Intrucit în toamnă, din planul 
ce revine cooperativelor agricole nu 
s-au plantat decit 3C5 hectare. cel 
mai mare volum de lucrări trebuie 
executat in aceste zile.

— Care este stadiul acestor 
lucrări fi ce recomandări tehni
ce trebuie respectate, in -funcție 
dc condițiile acestei primăveri 
uscate ?

— Condițiile climatice din această 
primăvară au permis începerea mai 
devreme a lucrărilor de plantare, cele 
mai bune rezultate obținlndu-se in 
județele Vilcea, Gorj, Dîmbovița, Să
laj. Maramureș, Argeș. Acțiunea tre
buie să continue cu mai multă in
tensitate. îndeosebi în județele Iași, 
Dolj, Bistrița-Năsăud, Satu-Mare, Olt, 

unde lucrările sint întirzlate. In 
funcție de condițiile climatice spe
cifice din primăvara acestui an. sint 
necesare citeva recomandări tehnice 
de care este bine să se țină seama. 
Datorită timpului călduros, vegetația 
pomilor a pornit mai repede, ceea 
ce impune ca lucrările de plantare 
să fie intensificate. întreaga acțiune 
trebuie Încheiată in cel mult o săp- 
tămină. O mare atenție trebuie să se 
acorde calității lucrărilor. în mod 
deosebit, se cere ca imediat după 
plantare, pomii să fie udați din abun
dență. Lipsa apei din sol duce la 
uscarea pomilor, ceea ce ar consti
tui o mare pierdere. Udarea pomilor 
după plantare trebuie să se repete 
cit mai des, pentru că numai astfel 
vom avea garanția unei prinderi si
gure.

— Ce se întreprinde în ve
derea sporirii calitative a pro
ducției de fructe ?

— Calitatea fructelor este determi
nată. in primul rind, de lucrările de 
întreținere a pomilor : tăieri, stropiri 
împotriva bolilor ți a dăunătorilor. 
In livezile clasice, aceste lucrări nu 
se pot executa in bune condiții. In 
ultimii ani, cei mai muiți pomi au 
fost plantați in livezi clasice cu 
trunchiul Înalt, in golurile din live
zile existente sau in grădinile de pe 
lingă casă. Este nevoie și de aseme
nea pomi, dar obținerea unor fructe 
de calitate superioară, in partizl 
mari, care să satisfacă cerințele co
merțului intern și extern, face nece
sară organizarea de plantații inten
sive in care lucrările să se poată 
mecaniza. Asemenea livezi se plan- 

tenză cu pomi cu talie joasă, ce ro
desc mai repede, iar datorită meca
nizării lucrărilor și introducerii iri
gațiilor se obțin recolte mari de 
fructe și de calitate superioară celor 
care se culeg din livezile obișnuite.

Cu toate că avantajele pomicul
turii intensive au fost și sint bino 
cunoscute, asemenea plantații nu 
s-au extins pe măsura posibilităților. 
In ultimii 10 ani au fost înființate 
livezi intensive pe numai 12 000 ha. 
Rezultatele ncsatisfâcătoare de pină 
acum In ce privește dezvoltarea po
miculturii intensive se datoresc fap
tului câ asemenea plantații necesită 
investiții mai mari, care depășesc 
posibilitățile unei singure cooperative 
agricole : in plus, este nevoie de o 
profilare și specializare a unităților 
și de o competentă conducere tehni
că. Iată de ce statutul aso
ciațiilor intercooperatiste, aprobat 
la recenta Conferință a cadre
lor de conducere din agricultură, 
prevede înființarea dc livezi inten
sive de pomi prin participarea mai 
multor cooperative agricole din ca
drul unui consiliu intercooperatist

Pe baza noului statut al asociații
lor . intercooperatiste, cooperativele 
agricole din zonele favorabile pen
tru pomicultură, cu aprobarea adu
nărilor generale și avizul organelor 
Județene, se vor asocia pentru ca. 
pe terenurile lor învecinate, să or
ganizeze asemenea plantații. Intrucit 
asociațiile fac plantații in masiv, fo
losind speciile de pomi și soiurile 
cele mai valoroase și utilizlnd cele 
mai noi cuceriri tehnico-științifice in 
acest domeniu, urmează să se creeze 

livezi care să dea producții mari de 
fructe si de calitate superioară.

în această direcție se și prefigurează 
unele experiențe valoroase. Așa sint 
asociațiile intercooperatiste de la 
Ivești, județul Galați, Cindești și 
Pirșcov, județul Buzău, Singiorzul de 
Pădure, județul Mureș, și altele.

In majoritatea județelor s-au des
fășurat acțiuni de identificare a su
prafețelor care se pretează culturii 
pomilor, au fost întocmite progra
me de dezvoltare a pomiculturii. 
care au fost aprobate de comitetele 
județene de partid, iar organele de 
specialitate urmăresc realizarea lor.

Acestea sint. desigur, chestiuni de 
perspectivă imediată sau mal înde
părtată. Revenind la actualitate, tre
buie subliniate cîtbva lucruri de care 
depinde succesul campaniei de plan
tări de primăvară. Se cere o orga
nizare temeinică a muncii, partici
parea largă a tuturor locuitorilor, și 
In această privință ne bizuim pe 
sprijinul organizațiilor de partid șl 
de tineret de la sate, pentru că nu
mai printr-o participare masivă 6e 
vor putea Încheia aceste lucrări in 
decurs de o săptăminâ. Revin asu
pra obligației ca după plantare să 
se facă udări repetate deoarece nu
mai in acest fel se poate garanta o 
bună prindere. De asemenea, subli
niez necesitatea grăbirii lucrărilor 
d« întreținere in livezi — tăieri, stro
piri. pregătirea terenului pentru a 
se preveni pierderea apei — de care 
depinde obținerea unor producții 
mari de fructe si de bună calitate.

Convorbire consemnată de 
Ion HERȚEG

După cum se arată în articolul de la pagina intii a ziarului. însă- 
mlnțarea inului pentru fuior a intirziat in unele din județele care 
cultivâ această plantă textilă. Corespondenții noștri au solicitat unor 
cadre de conducere ale organelor județene de specialitate să arate de 
ce nu au fost lnsămințate integral suprafețele prevăzute și. mai ales, 
să precizeze ce măsuri Întreprind in vederea încheierii lucrărilor.

MUREȘ : Din cele 3 000 ha pre
văzute a se cultiva in județ, au mai 
rămas de însămînțat 400 ha. Cauza? 
Un priYn răspuns il primim de la 
ing. loan Oltean, directorul direc
ției agricole județene : „Nu s-a 
asigurat, in întregime, de către în
treprinderile de in de la Ghindari 
si Albești sâmlnta care să întruneas
că condițiile prescrise (impurități 
neadmise)". „Pentru. insămîn- 
țarea integrală a suprafețelor pre
văzute, întreprinderea de in Sighi
șoara — precizează tov. Mircea Bu- 
nea, directorul unității — a expe
diat ultimele cantități de semințe 
pentru cooperativele agricole aflate 
in zona Întreprinderii, din județele 
Mureș și Sibiu".

CLUJ : Mai sint de însămintat 
886 hectare. Aflăm că unitățile din 
Bogata. Jichiș. Ciubăncuta. Recea 
Cristur, ca de altfel toate celelal
te unități ce și-au propus să insă- 
mințeze in, au pregătit întreaga 
suprafață pentru semănat, iar 
acum așteaptă sămința. „Nu avem 
sămință și pace" — ni se spune 
peste tot in aceste cooperative. Re
feritor la această problemă, ing. 
Ioan Prodan, director adjunct al 
direcției agricole județene, ne-a 
apus : „Centrala inului și cinepii 
nu și-a respectat angajamentul de 
a livra în termen cele 115 tone de 
sâmință. Am făcut toate interven
țiile posibile — teleconferințe, te
legrame, telefoane, delegați etc. — 
dar fără rezultat. Abia la data de 
29 martie am primit o telegramă 
din partea topitoriei de in și cine- 
pă din Cărei prin care ni se face 
cunoscut că in zilele următoare 
vom primi, eșalonat, sămința".

COVASNA : Iată cum motivează 
ing. Vercss Ladislau, directorul di
recției agricole, răminerea In urma 
la semănat : „Tractoarele și mașinile 
de semănat sint folosite la însămin- 
țarea orzoaicei și a sfeclei de zahăr, 

în al doilea rind, fabricile de pre
lucrare a inului nu au livrat la 
timp cantitățile necesare de sămln- 
ță. avind și la ora actuală restanțe 
substanțiale. Bunăoară, topitoria de 
la Cărei nu a livrat nici un kilo
gram din cele 90 de tone, iar cea 
de la Prahova Nouă — doar 80 de 
tone din cele 150 prevăzute. Intrucît 
lnsămlnțarea orzoaicei și a sfeclei 
de zahăr se apropie de sfirșlt, rit
mul de lucru La semănatul inului 
va crește."

NEAMȚ : Pină acum, in unitățile 
agricole din județ nu s-au însămîn
țat decit 750 ha, din cele 4 000 ha 
rezervate acestei culturi. „Tere

nul este pregătit în Întregime și 
in bune condiții — ne asigură ing. 
Radu Vișan, șef de serviciu la 
direcția agricolă județeană. Există 
anumite rețineri la semănat din 
cauza timpului rece. In unele u- 
nități se invocă lipsa de sămlnță". 
Situația nu este însă valabilă pen
tru cooperativele agricole din Băl- 
tățești, Căciulești, Dobreni și Cos
tișa care, deși au întreaga canti
tate de sămintă, nu au însămînțat 
pină acum nici un hectar. în mod 
nejustificat, conducerile acestor 
unități stau încă cu ochii pe cer 
și așteaptă ploaia, deși cu fiecare 
zi se pierde din umiditatea so
lului.

DEAKI Lorand, 
Alexandru MUREȘAN. 
TDMDRI Geza, 
Ion MANEA

J
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icnii de Ia 
la ' atonul. 
.Tricoul roșu

Ce părere au îndrumătorii 
cluburilor ?

Industriale 
celor din i 
încercat să fn 
fivic un m 
fost consacru-

imul roșu" este pn- 
tctul nostru sindical 

Ecatcrina Bogdan, pic
hetului de sindicul pe 

Dar. conform unei in- 
mai vechi, el este închinat 
Întreprinderi : lunea iși d?s- 

activttftțilc cei de la Ali- 
ia publică Arad, marțea •— 

Produse industriale, micrcu- 
fabrica de confecții etc.

— Dar duminica ?

— Da. Dar nu sint in folosința 
noastră exclusivă. Ele sint utilizate 
$i dr comitetele sindicale.

— Să și iți că pe tinârul care vrea 
să se distreze il interesează mai 
puțin organlzalorul acțiunii sl mai 
mult acțiunea însăși.

— Fără îndoială Dar tot vei a ce 
inițiază sindicatul are un singur 
scop : realizarea unor venituri. Din 
această cauză, do multe ori se elu
dează finalitatea educativă a actului 
de cultură. Dc pildă, la serile de 
dans tutelate do comitetele de sin
dicat au acces loți cei ce vin la uși 
clubului, indiferent do ținuta lor. do 
modul de prezentare. Noi. U.T.C-ul,

tâ întrebare am 
adresat-o mai intil organizației 
1 T.C.. cea căreia ii revine sar
cina de a oferi rezolvări cit mai va- 

e acestui punct al programului 
•r 33 000 dc uteciști arădeni. Apoi 

sindicale, tinerilor înșiși, 
critice 

de a 
scurt

ocupare in vederea organizării 
permanente, sfiptftminfl de săptftmină, 
a unor acțiuni educative. Aș dori să 
rețineți < ă există posibilitatea ca 
toate sălile de club din municipiul 
nostru să fie puse cei puțin de 3 ori 
pe săplămină. conform, bineînțeles, 
unei planificări bine gindlle. la 
dispoziția organizațiilor U.T.C., fără 
să Ic pretindem pentru aceasta vreun 
ban. Pină acum insă, in răstimpul de 
un an do cind am fost investit cu a- 
ccnstă funcție, n-a vnnit nimeni de 
la comitetul municipal U.T.C. sau de 
In celelalte organizații U.T.C. din în
treprinderi pentru a perfecta acest 
program. Și eu am lucrat in activul

U.T.C. si consi
der că organi
zarea unor ac
țiuni comune cu 
sindicatul nu e 
deloc o greutate. 
Cred că aici tre
buie să acționăm 
in primul rind și 
nimeni nu va a- 
vea de pierdut : 
nici U.T.C.-ul, 
nici sindicatul și. 
cu atit mai 
lin. 
tru 
a-și 
pul 
util

cinema Franz STORCH:

organelor _______ , ______
Răspunsurile au fost ample. < 
s> uneori... autocritice. înainte 
le consemna, să notăm insă pe 
citeva din observațiile noastre.

Timp de mai bine de două 
îndeosebi după-amiezile de 

și duminică, am fost
— alături de numeroși
— la cluburile din
fost prezent i — e 
spune.................

tuni, 
sim- 
prc- 

. i ti- 
Arad. 

un fel 
intrucît doar la două

bată 
zenți 
ncri 
Am 
de a 
din ele : clubul întreprinderii de va
goane și clubul Întreprinderii „Tricoul 
roșu" am putut pătrunde. Celelalte, 
cum este cazul clubului întreprinde
rii „7 Noiembrie", cel al fabricii 
..Teba“. cel de la U.T.A.. erau în
chise la ora vizitei noastre.

Și iată citeva constatări culese 
direct de la fața locului. Clubul în
treprinderii de vagoane : incă de la 
intrare te întimpină cițiva tineri din 
Erupă de serviciu pe club purtind 
la butonieră un însemn pe care 
scrie „organizator". în hol. pe un 
panou așezat la vedere, stau înscri
se 6 prevederi de primă importanță 
din regulamentul clubului, in sală, 
orchestra de muzică ușoara a între
prinderii. frumos îmbrăcată in uni
formă. este principalul punct de a- 
tracție pentru tineri. Distracția nu 
s? rezumă la dans. Organizația de 
tineret pregătește adesea și alte 
surprize. O dată a fost o seara de 
poezie, altă dată — un concurs fulger 
..Curiozități geografice" si un con
curs distractiv cu premii.

Din păcate, aceste impresii plăcute 
râmin singulare in perimetrul Ara
dului. La unele cluburi, după cum 
spuneam, am găsit ușile închise la 
sfirșit de săptămină : la aitele („Tri
coul roșu") atmosfera ne sugera 
contrariul noțiunilor de relaxare, 
c conectare, destindere. Confruntind 
aceste date contradictorii, pentru 
început ne-a interesat

Timpul liber, activitățile distractive 
și problema eficientei educative

— In ultimele’'trei săptămini nu s-a 
organizat nimic la club.

— Dc ce ?
— Nu mai avem orchestră. Doi 

tineri din componența ei sint plecați 
să-și satisfacă stagiul militar. Nu 
avem nici responsabil de club.

— Și pentru asia dc trei duminici 
a stat clubul închis ? Dar alte acțiuni 
nu pot fi organizate ?

— Ne străduim, dar deocamdată 
n-am găsit soluția. Ne-am gindit să 
organizăm o discotecă, dar nu găsim 
benzi de magnetofon.

Sint argumente care nu conving. 
Iar. dincolo de ele, clubul stă închis 
mai ales in zilele cind tinerii sint li
beri și ar dori să-și petreacă timpul 
in mod util și educativ. De tapl. 
aceeași situație am intilnit-o și la 
clubul întreprinderii ..7 Noiembrie" 
și la U.T.A. Chiar și la clubul între
prinderii de vagoane, unde am pu
tut nota o activitate oarecum mai 
bună. îndrumătorul cultural-politic 
al clubului. Cristina Ismail, re
marca :

— Sint conștientă că in ceea ce 
privește manifestările pentru tineret 
mai avem multe do făcut. Tocmai 
de aceea ne străduim să inițiem ac
țiuni cit mai variate.

Strădanii am intilnit peste tot. 
Nu insă și rezultate pe aceeași mă
sură. De aceea ne-a interesat in 
continuare

Ce părere rre organizația 
U.T.C. ?

— Realitatea este că nici nu dis
punem d1-1 spa’iu suficient — apre
ciază Mircea Pavel, secretar al co
mitetului județean U.T.C.

— Există totuși in Arad șase 
cluburi muncitorești.

am introdus unele reguli care con
diționează participarea la dans. Fi
nalitatea educativă a inițiativei noas
tre este insă in bună măsură ratată, 
pentru că cei ce nu not intra aici 
se duc imediat la clubul vecin unde 
nu Ie face nimeni... greutăți.

— Situația c insolubilă ?
— Categoric, nu ! — precizează 

Aurel Pănescu, prim-secretar al co
mitetului județean U.T.C. Mai ales 
după plenara din noiembrie 1971, co
laborarea noastră cu sindicatele s-a 
îmbunătățit. Din păcate, lucrurile 
stau bine numai la nivel județean, 
pentru că in întreprinderi se mai 
caută incă... limbajul comun.

— Pină cind acesta va fi găsit, noi 
am intilnit programe la sfirșit de 
sJptăminâ cu prea vagi promisiuni 
distractive pentru tinerii muncitori 
arădeni. Credeți că absența funcției 
de director de club poale explica 
inactivitatea, așa cum s-a încercat să 
ni se sugereze 9

— Cred că nimic nu poate explica 
și scuza inactivitatea. La cluburile 
ii'ră director ar trebui ca secretarul 
comitetului U.T.C. pe întreprindere 
să fie cel ce ia inițiativa organiză
rii unui program, cerind o priete
nească mină de sprijin sindicatului.

Opinia interlocutorului nostru ni 
s-a părut lesne de realizat. Dar

Ce părere ace sindicatul ?
— E foarte ușor să afirmi că sin

dicatul urmărește in principal rea
lizarea unui plan financiar, aprecia
ză tovarășul Vasile Rus, președin
tele Consiliului municipal al sindi
catelor Arad, dar consider că o 
asemenea afirmație este de fapt 
un paravan pentru lipsa de pre-

Istoria și poezia
(Urmare din pag. D
inimă rece" sau : „Un 
cer de stele de desubt / 
De-asupră-i cer de 
stele, , Părea un ful
ger nentrerupt / Rătă
citor prin ele".

Această inimă fier
binte, acest „fulger 
nentrerupt" trec de 
atunci neîncetat prin 
poezia românească ma
joră. care logodește 
genial esteticul cu so
cialul, in sensul luptei 
împotriva asupririi ce
lor oropsiți, cel puțin 
de la anul 1848 și pină 
in zilele noastre, ale 
trainicei întemeieri a 
așezămintelor socialis
te. Nume, in afară de 
cele amintite, ar mai 
fi atitea de scris. Dar 
la altceva mă gin- 
deam. Este poetul alt
ceva decit un produs 
al mediului istorico- 
social ? Nu ! Nicioda
tă. decit dacă a trăit 
in eprubeta de ho- 
muncul al unui mediu 
rupt de contingențele 
timpului.

Proveniența mea so
cială modestă nu m-a 
pus in clocotul marilor 
evenimente politice, in 
anii copilăriei. Dar 
poveștile Iancului, ros
tite seara la foc, mi-au 
fost mai familiare ca 
basmele cu Făt-Fru-

mos și Ileana Cosin- 
zeana. iar frămîntări- 
le politice din anii 
1918—1919 din Ardeal 
mi-au răscolit cu ră
sunetul lor sufletul, 
chiar dacă nu le prin
deam la acea fragedă 
virstă semnificația 
profundă.

Tn focul vetrei ar
dea flacăra dragostei 
și mai ales setea drep
tății. Oare nu aceasta 
este istoria ?

Știam mai de mult 
că : „La noi sint co
dri verzi de brad > Ei 
timpuri de mătasă, / 
La noi alifia fluturi 
sunt / Si-atita jale-n 
casă".

Iar acum stau și 
mă întreb : Puteam fi 
altceva decit un poet 
patriot ? Pot spune că 
n-am răspuns decit 
îndemnurilor conștiin
ței mele comuniste. Și 
din această perspecti
vă a existenței mă 
cred nu numai îndrep
tățit. ci si dator sâ mă 
întreb, să cunosc poe
zia generațiilor tinere 
și mai impregnate de 
experiența vieții noi. 
să mă preocupe activi
tatea lirică a genera
țiilor chejnate să scrie 
despre o nouă istorie, 
ridicind-o pe o treap
tă superioară pe cea

veche, fără a cărei te
melie nu se poate.

Cmtecul nou poate 
se lasă uneori mai 
greu limpezit. Poate 
că unii cred că acest 
cintec nou se ascunde 
prin cuvinte, pe care 
dacă le fierb intr-o 
căldare cu buruieni 
ciuda.e va da un fil
tru nou. nemaiDome- 
nit și plin de farmece. 
Ei uită că din ciocni
rea fantelor se nasc 
cuvintele, că ele iau 
foc și fulgeră numai 
dacă poetul stă in 
mijlocul lor. ca iasca 
între cremene și am
nar. Poetul cu istoria 
e frate geamăn. Iar 
dacă nu este, scrisul 
său va fi un avorton. 
Scrisul poeților, con- 
știenți de rolul lor so
cial, și-a avut și iși 
ya avea întotdeauna 
locul in Pantheon. Aș 
putea afirma cu certi
tudine câ pentru fo
cul poeziei ne tre
buie o cremene solidă 
ca ideile marxism-le- 
ninismului ce lumi
nează calea partidului 
nostru comunist și un 
amnar mai tare ca a- 
cela făurit de oțelarii 
noștri. Numai de aici 
iese marea poezie a 
revoluției socialiste, 
care să lumineze culo
rile comunismului.

pu- 
tinerctul nos- 

dornic de 
petrece tim- 
librr cit mai 
și educativ.

La acest punct 
de vedere au subscris și tinerii a- 
rjdoni cu care am stat de vorbă ; 
cici nu am nulut încheia investiga
ția noastră fără a ne interesa

Ca părere are tineretul ?
Andres Erhard t, absolvent al școlii 

postliceale de construcții Arad : „Am 
aflat că se amenajează un club pen
tru tineret. Dar. pină atunci, cred 
că ar fi bine să se ia măsuri ca toate 
cluburile din Arad să funcționeze cu 
adevărat și să organizeze acțiuni cit 
mai variate pentru tineri".

Petru Curticeanu. lăcătuș la între
prinderea de vagoane Arad : „Ceea 
ce doresc este ca tinerii care intră 
pe ușa clubului să ințeleagă că aici 
trebuie respectate regulile de bună 
comportare și ținută civilizata. Nici 
un -argument financiar» nu este mai 
important ca această îndatorire edu
cativă".

Maria Cordoș, lucrătoare in co
merț : „Cred că este necesar ca alit 
tovarășii de la U.T.C.. cit și cei de la 
sindicat să fie mai mult in mijlocul 
nostru și împreună să găsim soluțiile 
ca in Arad cluburile să fie mai ospi
taliere pentru tineri. Sint multe de 
făeut.^ dar dacă va fi o colaborare 
strinsă, reușitele nu vor intirzia".

Am fi dorit să consemnăm in final 
și punctul nostru de vedere, al re
porterilor „Scînteii". Acesta insă, 
coincidență semnificativă, este iden
tic cu cele declarate mai sus de ti
nerii arădeni. De aceea, sugerăm 
organelor locale, in loc de alte con
cluzii, consultarea largă a celor 
33 000 de uteciști. 33 000 de experien
țe care vor genera — cu siguranță 
— sute de idei și propuneri și vor 
reuși, sperăm, să ofere $i „cheia" 
colaborării intre U.T.C. și sindicat. 
Tinerii așteaptă.

Radu CONSTANTINESCU 
Constantin SIMION

• Vn comlsnr acuză : PATRIA —
9; 12; 15; 18; 21, GLORIA — 8,45; 
11,15; 13.30; 15.45; 18,15; 20.30.
BUCUREȘTI — 8.30; 11; 13.13 ; 1G; 
Uf.30; 21, CASA FILMULUI — 15; 
17.30; 20.
• Tarul Ivan Ișl schimbă profe
sia : VICTORIA — 0; 11,15; 13,30; 
ÎG: 18.15; 20.30.
• Bărbați fără ocupație : LUMI
NA — 9; 11,15; 13.30; 16; 10.15;
20.30.
« Porțile albastre ale orașului : 
CENTRAL — 9.15; 11,30; 13.45; 16; 
18.15; 20.30. VOLGA — 9; 11.15; 
13.30; 15.45: 10; 20,15.
• Ciclul : SCALA — 9; 12.43; 16.30; 
20 15. EXCELSIOR — 9: 12.30; 16;
19.30. MELODIA — 8; 12,30; 1G;
19.30.
• Păcală : CAPITOL — 9,30; 12,30;
17; 20. AURORA - 9; 11.30; 14;
16 45; 19.45, BUZEȘTI — 9; 12.30; 
16; 19.30.
e Rio I.obo : LUCEAFĂRUL — 
8.30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21. FES
TIVAL — 8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 
21. FAVORIT — 0; 11,15; 13.30:
15.45; 18.15; 20.45.
• Al șaptelea cartuș : UNIREA
— 15.45; 18; 20.13. MOȘILOR — 9; 
11.15; 13,30; 16: 18.15; 20.30.
O I.c Mans : GRIVIȚA — 9: 11.15; 
13,30: 16; 18,15, 20.30. MODERN — 
0; 11.15: 13,30: 16; 16.13; 20.30,
• Cea mai frumoasă seară din 
viața mea : FLAMURA — 9: 11,15; 
13.20; 16: 18.15; 20,30.
• întoarcerea lui Magellan : DRU
MUL ȘAHII - 16; 18; 20.
ti Program dc desene animate 
pentru copii : poiNA — 9,45; 11.15.
• Chemarea străbunilor : LIRA
— 15.30; 18: 20,15. DOINA — 12.45; 
15; 17,30: 19,45.
• Dragostea — 14.30. Denunțăto
rul — 16,30. Patimile Ioanei D'Arc
— 18.45, Al doilea suflu — 20,45: 
CINEMATECA (sala Union).
• Proprietarii : MUNCA — 16: 18; 
20.
• Moara cu noroc : VIITORUL
— 15,30; 18; 20.15.
• Clntecul Norvegiei : BUCEGI
— 16; 19.15.
• Nu trișa, dragă : CRÎNGAȘI
— 16; 18.15.
n Aurul negru din Oklahoma : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30.
O Prințul Bob : POPULAR — 
15.30; 18; 20.15.
• Fantastica aventură a lui 
„Neptun* : GIULEȘTI — 15.30; 18; 
20,13, FLACARA — 9; 11,15; 13,30: 
15.45: 18: 20,15.
o Călărețul fără cap : ARTA — 
15,30: 18: 20.15.
• Marele vals : FERENTARI — 
16; 19,15.
• Dincolo de nisipuri : VITAN
— 15,30; 18; 20,15.
• Tora ! Tora ! Tora I: COTRO- 
CENI — 16; 19.
• Misterioasa prăbușire : COS
MOS — 15.30; 18: 20.15, PROGRE
SUL — 15,30: 18; 20.15.
o Insula misterioasă : FLOREAS- 
CA — 15.30; 18; 20,15.
• O floare și doi grădinari : PA
CEA — 11; 15.30; 19.
e Fluturii sint liberi : RAHOVA
— 13.30; 18; 20,15.
• Ceața : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30; 18; 20,15.

„INGINER UL 
DE GRAMOFOANE"
Poate că ar trebui 

să se acționeze mai 
ferm pentru sporirea 
interesului față de 
schiță și povestire, cu 
atit mai mult cu cit un 
timp destul de Înde
lungat genul scurt a 
dominat calitativ și 
cantitativ proza româ
nească de după
război. Prin cartea lui 
Franz Storch, apărută 
in Biblioteca Krite- 
rion, colecție pe care 
o îngrijește Domokos 
Gâza — o colecție 
care pină in prezent a 
impus nu numai prin 
meritul de .a traduce 
literatura scriitorilor 
in limbile naționalită
ților conlocuitoare din 
România, ci șl prin 
calitatea selecției — 
răzbate ceva din 
timpul la care ne-am 
referit (atit in tema
tică. cit și in stilul 
scrierii), calitățile ge
nului fiind uneori 
remarcabil demon
strate.

Inginerul de gramo- 
foane, povestirea care 
dă titlul cărții, sur
prinde, pe fundalul 
trecerii de la fabrica 
de lăzi a unui pro
prietar „care trăia pe 
undeva in Transilva
nia și nu se arăta 
niciodată", la între
prinderea abia națio
nalizată, procesul de 
reevaluare a unor 
gesturi simple, a unor 
intimplări aparținind 
trecerii de la copilărie 
la adolescență. Franz 
Storch are capacitatea 
discreției, proza lui, 
atunci cind evocă, este 
alcătuită din memoria 
detaliilor, orice sub
liniere așa-zicind di
dacticistă, orice ingro- 
șare fiind evitată toc
mai datorită insisten
ței asupra faptelor, 
prezentate intr-o suc
cesiune semnificativă.

Un număr destul de 
mare de schițe și po
vestiri se concentrea
ză asupra momentului 
copilăriei, perimetru 
destul de greu de ex
plorat, cunoscute fiind 
capcanele sentimenta

lismului Ieftin sau 
acelea ale mimării 
inabile a unor elanuri, 
credințe și reprezen
tări expresive doar 
prin autenticul lor. 
Chiar cind pericolele 
acestea nu sint inte
gral evitate, narațiu
nea emoționează.

In zona povestirilor 
despre maturitate, 
Franz Storch nu în
cetează să fie, in cel 
mai bun sens al cu- 
vintulul, moralizator, 
dar scrisul său impune 
aici prin discreție și 
bun gust. Temele sint 
curente in literatură:

LECTURĂ
curajul, fidelitatea, 
dragostea, munca... 
Noutatea provine din 
felul in care prozatorul 
descompune fiecare 
gest, stăruind asupra 
articulației sale inti
me, dezvăluindu-1 sen
sul. Acumularea de 
detalii se face precis, 
autorul stăpinind lim
bajul, selecționînd cu
vintele. Schițele au 
un ritm bine susținui, 
o creștere spre sur
priza din final. Di
mensiunea redusă nu 
le determină caracte
rul descriptiv. Expe
riența de viață a au
torului intervine di
rect, rar, capacitatea 
de obiectivare fiind 
deosebită. Uneori, în- 
tr-o pagină și jumă
tate — două se sur
prinde un destin, se 
exprimă o filozofie 
de viață, ca in ca
zul schiței „Vremea 
nutrețului", unde o 
dispută intre doi soți 
e încheiată atunci 
cind semnalul ceasu
lui deșteptător anunță 
o nouă zi de lucru, cu 
regulile ei atit de pre
cise, incit tot ceea ce

a fost suspiciune, mică 
dramă personală înce
tează. De altfel, oa
menii in textele lui 
Franz Storch se arată 
funciarmente buni — 
dar bunătatea aceasta 
nu trebuie înțeleasă 
nici ca idilizam (in 
general evitată) și 
nici ca reflex al ipo
criziei. Atunci cind se 
află in fața unor si
tuații morale de tipul 
celei reprezentate dc 
un părinte uitat de 
fiul său in plină ca
rieră și glorie literară 
(Fiul celălalt) sau 
cind evocă, prezentind 
coincidențe pe care 
viața le cunoaște, 
ticuri critice bine cu
noscute (Victoria), 
autorul recurge la to
nul polemic, la nota 
pamfletară chiar, fără
a renunța insă la
principiul construcției 
prin acumulare de
detalii și punere in
raport a acestora.

Psihologia persona
jelor se creionează 
discret, stările sufle
tești, oricit de contra
dictorii, sint abia-abia 
conturate, oarecum lă
sate in evoluție li
beră, uneori gata sâ 
se convertească in 
opusul calității prin 
care s-au lăsat defi
nite. Fără să se con
stituie propriu-zis in
tr-un întreg, selecția 
aceasta, prezentind și 
schițe inedite — tra
dusă cu grijă și simț 
al nuanțelor de către 
Elena Davidescu și 
prefațată cu căldură 
de către Constantin 
Chiriță — impune prin 
unitate de ton și prin 
autentica vocație pen
tru proza scurtă a 
autorului ei, siguranța 
scrisului și evitarea 
oricărui snobism me- 
ritind să fie semna
late. Valoarea cărții 
stă in ținuta fiecăreia 
dintre aceste proze 
scurte, care și-au 
binemeritat antologia' 
in care se află 
reunite.

Mihai NADIN

(Urmare din pag. I)
efectuat recent ne-au arătat direc
țiile spre care trebuie orientată in 
diferite unități munca de partid 
pentru întărirea disciplinei. De pil
dă, la întreprinderea metalurgică 
Bacău, organizațiile de partid pun 
un accent deosebit pe inlăturarea 
absențelor nemotivate și învoirilor 
care, după cum rezultă din studiul 
amintit, au constituit una din cau
zele principale ale neindepllnirii 
planului trei ani la rind. In sec
toarele de construcții, forestier, ex
tracție, petrol — unde lucrează 
mulți angajați noi, tineri de la sate 
— precum și in unitățile mai mici, 
in special cele din industria locală, 
organizațiile de partid explică tu
turor salariaților importanța disci
plinei, a exigenței față de Îndepli
nirea sarcinilor. In această acțiune 
sint antrenate organizațiile U.T.C., 
sindicatele, comisiile de femei.

Există o strinsă legătură intre cli
matul de disciplină creat la între
prinderea „Partizanul" din Bacău 
si succesele dobindite aici in între
cerea socialistă concretizate in de
pășirea lună de lună a sarcinilor 
de plan cu 5—6 la sută. Dar nu 
este mai puțin adevărat că și pe 
acest tărim al muncii educative 
persistă incă serioase lipsuri. Une
le birouri ale organizațiilor de bază 
sau comitete de partid interpretea
ză incă simplist ceea ce înseamnă 
disciplina muncii. De obicei se spu
ne așa : ,.A pontat la ora 7 fără 5. 
n-a intirziat. deci este disciplinat" 
Dar acest act obligatoriu nu repre
zintă totul : depinde ce face, ru n 
muncește omul după ce a> intrat in

uzină, cum iși folosește timpul dc 
muncă, cum respecta disciplina teh
nologică, cerințele de calitate etc. 
Or. toate acestea sint consideraie 
uneori „amănunte neglijabile". Al
teori sint lâsați in afara procesului 
educativ oameni — din fericire tot 
mai rar intilniți — care sint „discipli
nați" numai dacă in apropierea lor 
se află șeful de echipă sau mais
trul. iar atunci cind nu sint vâzuți

abatere de la disciplină aduce daune 
bunului mers al producției și, impli
cit, realizărilor întreprinderii și ciști- 
gurilor muncitorilor. Din păcate, nici 
activiștii comitetului județean nu au 
îndrumat întotdeauna organizațiile de 
bază spre o activitate mai bogată 
in conținut. De multe ori. aceștia, 
trecind prin secțiile și atelierele în
treprinderilor, văd oamenii că sint 
la locurile de muncă și pleacă mul

te, așa cum se cere fiecărui activist 
de partid.

— Ce-și propune comitetul 
judefean in viitor pentru in
tensificarea muncii organizați
ilor de partid pe tărimul e- 
ducativ ?

— Reconsiderind critic activitatea 
noastră de pină acum, tragem con-

CULTIVAREA DISCIPLINEI MUNCITOREȘTI
încalcă reguli elementare de muncă. 
Insuficient se acționează Împotriva 
chiulangiilor, a plimbăreților prin 
uzină, care parcă iși spun câ „întru
cât intreprinderile sint ale noastre", 
fiecare poate să muncească cind vrea 
și cit vrea.

Fără îndoială că la existența unor 
asemenea manifestări retrograde con
tribuie și o anumită atitudine de to
leranță, necombătută la timp de că
tre organizațiile de partid. Mai exis
tă in întreprinderi șefi de echipă, 
maiștri, șefi de ateliere care pentru 
a fi considerați ..oameni cumsecade" 
închid ochii fa^ă de abateri, nu iau 
ati'.'1'!'■ e fermă pentru a combate 
actele de indi-iriotlnă. Procedind ast
fel, pi fac un deserviciu și celor in 
cauză și colectivului. Fiindcă orice

țumiți. Ei nu analizează mai profund 
stările de lucruri existente, punind 
in concordanță manifestările de in
disciplină cu neindcplinirca ritmica a 
planului, ci acceptă explicațiile care, 
dc obicei, invocă așa-zise cauze o- 
biective. Aprecierea se referă in 
special la tovarășii noștri de la 
comisia economică a comitetului ju
dețean care prea deseori iși rezervă 
postura unor „inspectori dc consta
tare", in loc să analizeze lucrurile 
foarte serios, să ajute organizațiile 
de partid să-și îmbunătățească mun
ca poiitică pentru crearea unui cli
mat de înaltă responsabilitate comu
nistă față de Îndeplinirea sarcinilor, 
pentru ridicarea conș.linței socialiste 
in vederea dezvoltării la fiecare om 
al muncii a unei discipline conșuen-

cluzla câ trebuie să acționăm cu mai 
multă fermitate pentru intensi
ficarea muncii de educație. Fi
resc, organizațiile de partid tre
buie să ceară tuturor comu
niștilor, inclusiv conducătorilor de 
întreprinderi și de la fiecare loc de 
muncă să constituie exemple pentru 
toți membrii colectivelor pe care Ic 
conduc, un model care să se mani
feste, in primul rind, in îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Comitetul jude
țean a hotăril destituirea directorului 
Exploatării miniere Comănești, care a 
raportat fals indcplinirea planului de 
producție. Atitudinea care s-a luat 
față de acest caz s-a bazat pe un 
principiu scump nouă și fundamental, 
care trebuie să prezideze toate acțiu
nile pentru cultivarea unui înalt spi

rit de disciplină muncitorească : 
disciplina este obligatorie pentru toți, 
indiferent de locul pe care-1 ocupă 
in ierarhiile de muncă. Totodată, este 
foarte important ca tovarășii cu 
munci de conducere in diferite sec
ții, ateliere etc. să-și exercite pre
rogativele disciplinare cu cea mai 
mare răspundere. Afirm aceasta in- 
trucit s-a constatat câ unii dintre ei 
față de aceleași abateri au aplicat 
măsuri disciplinare diferite. Conse
cința ? Oamenii din preajmă au reți
nut, îndeosebi, lezarea spiritului de 
dreptate și exigență, și nu caracterul 
educativ al măsurii luate.

Vom urmări, de asemenea, ca toate 
organizațiile de partid să-și desfă
șoare in așa fel activitatea incit ac
țiunile întreprinse să aibă continui
tate și finalitate. Munca politică de 
masă, cu toate formele ei, trebuie să 
constituie unul din mijloacele hotărâ
toare de acțiune pentru întărirea 
spiritului de disciplină. De aceea, 
vom extinde folosirea formelor care 
au dat bune rezultate : gazetele sati
rice, vitrinele cu rebuturi, stațiile de 
radioamplificare, brigăzile artistice de 
agitație, precum șl inițiativele mai 
noi ale unor organizații de partid In
titulate sugestiv : „Acasă la nave
tiști", „Autobuzul intirziațllor" etc. 
Ne vom orienta atenția in șl mai 
mare măsură către intreprinderile cu 
o activitate mai dispersată, către 
școlile care formează muncitorii uni
tăților industriale. Pretutindeni, vom 
căuta să imprimăm in activitatea or
ganizațiilor de partid concepția că 
disciplina nu este o problemă dc cir
cumstanță, ci o componentă esențială 
în manifestarea personalității fiecă
rui om, a conștiinței socialiste.

Cărțile satelor

pe străzile orașelor
— Cine mai cumpă

ră o carte cu coperte 
arătoase ? Poftiți ! 
Poftiți la carte ! Ief
tin ca braga !

Acest îndemn frene
tic poate fi auzit in 
cele mai aglomerate 
puncte ale orașului 
Piatra Neamț. Poposim 
la una din tarabele 
amplasate vizavi de 
librăria „Calistrat Ho
gaș" și solicităm vin- 
zălorului lămuriri pri
vind noutățile edito
riale.

— Nu cunosc — vine 
Imediat răspunsul. Eu 
vind ce se vede. Pof
tiți ! Cine mai ia „Bu
cătăria sătească"? A- 
vem și lecții de împle
tituri din răchită și 
„Sfaturi" pentru zoo- 
tehniști, pentru cres
cătorii de păsări și 
viermi de mătase și 
„Ghidul crescătorilor 
de albine". Poftiți câ 
trece anul și nu ne 
facem planul.

Cel care face atit-a 
zarvă „comercială" se 
numește Constantin 
Curelaru. Aflăm că de 
fapt el nu este librar, 
că lucrează la Uniu
nea județeană a coo
perativelor de consum.

— Dar cărțile cărei 
librării ii aparțin ?

— Sint tot ale noas
tre, ale cooperației de 
consum.

Așadar, cooperația 
de consum, care prin 
Hotărirea Consiliului 
de Miniștri nr. 1 000 din 
1960 are sarcina ex
presă de a se ocupa de

difuzarea cărții in me
diul rural, vinde lite
ratura destinată sate
lor pe străzile ora
șelor.

— Nu văd nimic rău 
în această treabă — 
ne spune tovarășul 
loan Stafie, vicepre
ședinte al uniunii.

Și totuși eroarea este 
mai mult decit evi
dentă : din comodita
te, cooperația de con

sum și-a mutat „va
dul comercial" al căr
ții în orașe. S-a uitat 
că difuzarea cărții nu 
este un scop in sine, 
ea constituind un act 
de cultură menit să 
contribuie la creșterea 
nivelului politico-edu- 
cativ al tuturor locui
torilor de la orașe și 
sate.

Intr-adevăr, pornind 
de la ideea că in me
diul sătesc condițiile 
de difuzare a cărții 
sint mai grele, pre
vederile legale acor
dă prioritate celor 
însărcinați cu aceas
tă muncă : in primul 
rind in ce privește 
primirea mai devreme 
cu circa 2 săptămini 
a noutăților editoria
le și, in al doilea rind, 
prin acordarea unei 
remize duble față de 
cea care se încasează

de către librăriile din 
orașe.

Din acest moment, 
problema pe care o 
supunem atenției iși 
dezvăluie ‘ și o altă 
față a sa : aparenta 
comoditate a vânzăto
rilor iși găsește ex
plicația și in goana 
după ciștiguri ușoare, 
încâlcind cu bună ști
ință prevederile legale, 
și frustrind lumea sa
telor de cărțile ce îi 
erau destinate, unii 
remizieri ai coopera
ției de consum înca
sează ilegal mii de lei. 
Numai în primele trei 
luni ale acestui an 
s-au vindut in orașul 
Piatra Neamț cărți 
destinate satelor' in 
valoare de peste 30 000 
lei. Aceeași situație 
am intilnit și pe stră
zile orașului Roman.

Concomitent, am în
cercat sâ vedem ce 
cărți se aflau in libră
riile din mai multe 
comune din județ : 
Poiana Teiului, Borca, 
Pipirig, Orlești, Mol
doveni și altele. Peste 
tot lipseau de luni de 
zile tocmai acele vo
lume pe care remizie
rii cooperației de con
sum le vindeau in o- 
raș, la colț de stradă.

Cărțile pentru sate, 
cărțile așteptate de 
miile de cititori din 
mediul rural trebuie 
să ajungă in miinile 
lor.

Ion MANEA

teatre
• Filarmonica de stat ..George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Sta
nislaw Wislocki (Polonia). Solist ; 
Fausto Zadra (Italia) — 26.
• Opera Română : Madame But
terfly — 19.

• Teatrul de operetă : Oklahoma 
— 19,30.

• Teatrul Național (sala mare): 
Coana Chîrița — 19,30, (sala Co
media) : C 1 i-e frică de Virginia 
Woolf 7-20.

• Teatrul de comedie (la Casa 
de cultură a studenților) : Fata 
Morgana — 20.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Intre noi doi n-a fost

decit tăcere — 20, (sala Studio): 
Valentin și Valentina — 20.
• Teatrul Mic : Subiectul erau 
trandafirii — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Aici a dormit George 
Washington — 19.30. (sala Studio): 
Hotelul astenicilor — 20.
• Teatrul Ciulești : Casa care a 
fugit pe ușă — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Labdaclzii — 20.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : „Pardon... 
scuzați... bonsoar !“ — 19.30, (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : Vino 
sâ ne vezi deseară — 19.30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Eu sint tatăl 
copiilor — 19.30. (la Sala Palatu
lui) : Cadouri muzicale — 19.30.
• Ansamblul artistic „Raosodia 
română" : Mugurel de cintec ro
mânesc — 19,30.

• Circul „București" : Intilnire la 
circ — 19,30, (în cartierul Drumul 
Taberei) : Atracții *74 — 19.30.



SCINTEIA - vineri 5 aprilie 1974 PAGINA 5

Mesaje de felicitare adresate 

președintelui^ Republici^ Socialiste Romania, 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘEȘCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘEȘCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am nlăcerea de a vă exprima felicitările mele cele mai călduroase 
* ••s’; c i pn’.ci l alegerii dumneavoastră în funcția de președinte
al Republicii Socialiste România.

Vă doresc. în numele poporului și al guvernului Cubei, în numele 
partidului nostru, cele mai mari succese în îndeplinirea înaltei 
misiuni.

R^înnoind urările de dezvoltare a relațiilor noastre, vă adresez 
un salut prietenesc.

Doctor OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

Domnului NICOLAE CEAUȘEȘCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia intrării în vigoare a noilor dispoziții constituționale ale 
t;r 1 dumneavoastră, vă adresez felicitările mele cele mai călduroase, 
precum $■ cele mai bune urări de fericire și prosperitate pentru poporul 
remăn, pe care le exprim împreună cu poporul luxemburghez.

JEAN
Marele duce de Luxemburg

Președintelui Republicii Socialiste România 
NICOLAE CEAUȘEȘCU

Vă rugăm să primiți felicitările noastre cordiale cu prilejul alegerii 
dumneavoastră in inalta funcție de președinte al Republicii Socialiste 
România. Vă dorim succese continue în activitatea dumneavoastră.

KNUD JESPERSEN
Președintele Partidului Comunist 

din Danemarca

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘEȘCU 

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Cu prilejul alegerii unanime a Excelenței Voastre în înalta funcție 

de președinte al Republicii Socialiste România. îngăduiți-mi sâ vă pre
zint. din partea Reprezentanței Programului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare în România, sincere felicitări și călduroase urări pentru în
deplinirea cu succes a misiunii ce v-a fost încredințată de poporul 
român.

Va fi o onoare și un privilegiu pentru noi ca, sub îndrumarea 
Excelenței Voastre, sâ continuăm să ne aducem contribuția la dezvol
tarea economică și socială a României. •

Vă rog să primiți, domnule președinte, omagiul profundului meu 
respect.

B. R. DEVARAJAN
Reprezentantul Tro'gravriului 

Națiunilor Unite "pentru Dezvoltare 
in România

Conferință de presă la
La Ambasada Republicii Populare 

Democrate Coreene din București a 
avut loc. joi la amiază, o conferință 
de presă in cadrul căreia ambasa
dorul Li Min Su a făcut o expunere 
asupra problemelor înscrise pe a- 
genda sesiunii a 3-a a celei de-a 5-a 
legislaturi a Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene, ale cărei 
lucrări s-au desfășurat intre 20 și 25 
martie a.c. El s-a referit pe larg 
la recenta propunere a R.P.D. Co
reene față de S.U.A., de înlocuire a

LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI NATIONAL „POPULAȚIA, 
RESURSELE NATURALE Șl MEDIUL ÎNCONJURAIOR“

CLUJ (Corespondentul „Scinteii", 
Alexandru Mureșan). — în cadrul ac- 
tivităților premergătoare anului mon
dial al populației 1974 și al Conferinței 
mondiale a populației (care va avea 
loc in capitala țârii noastre in luna 
august), s-au deschis joi, la Cluj, lu
crările simpozionului național cu 
tema : „Populația, re.sursele naturale 
și mediul înconjurător**, organizat de 
Comisia națională de demografie și 
Consiliul național pentru protecția 
mediului înconjurător, in colaborare 
cu Academia Republicii Socialis
te România. Academia de știin
țe sociale și politice. Ministerul 
Sănătății, Ministerul Muncii. Consi
liul Național al Apelor și Ministerul 
Educației și învățămintului. La lu
crările simpozionului participă de
mografi. sociologi, ingineri, medici, 
artiitecți, economiști și alți specia

Și in agricultură 
planul trebuie respectat

(Urmare din pag. I)

Odată aprobat, planul de producție 
devine lege și el trebuie îndepli
nit cu cea mai mare strictețe in 
fiecare unitate agricolă. Iar in 
cooperativele agricole disciplina de 
plan esie și o dovadă a respectării 
propriilor hotăriri, intrucit planul 
a fost aprobat de adunarea gene
rală a cooperatorilor. De altfel, 
cele două legi noi adoptate recent 
de Marea Adunare Națională, cu 
privire la atribuțiile organismelor 
de conducere colectivă, a’e cadre
lor de conducere, tehnice și econo
mice din agricultură stipulează 
ferm că pămîntul și celelalte mij
loace de producție din agricultură, 
indiferent de proprietate — de 
stat sau cooperatistă — trebuie să 
fie folosite în conformitate cu ce
rințele țărănimii cooperatiste, cu 
Interesele generale ale societății. 
Desigur, aceasta impune in primul 
rind ca pămîntul să fie cultivat in 
întregime și cu acele plante agri
cole care au fost prevăzute In plan. 
O mare răspundere jn această pri
vință au consilii’e populare. Potri
vit Legii privind principalele atri

Ambasada R. P. D. Coreene
actualului acord de armistițiu cu un 
acord de pace. Ambasadorul R.P.D. 
Coreene a subliniat că acceptarea de 
către Statele Unite ale Americii a 
acestei propuneri ar contribui în 
mod substanțial la îmbunătățirea re
lațiilor dintre Coreea de Nord și 
Coreea de Sud. a climatului politic 
în această zonă a lumii, deschizind 
reale perspective pentru realizarea 
unificării pașnice și independente a 
națiunii coreene.

(Agerpres)

liști din întreaga țară. Manifestarea 
— care va dura două zile — iși des
fășoară lucrările pe următoarele pro
blematici : „Populația și mediul În
conjurător" : ..Populația și resursele 
naturale"; ..Resursele naturale și me
diul inconjurător" și ..Populația și 
sistematizarea". In total, programul 
cuprinde circa 120 de comunicări. Ți
nuta științifică și practică a temelor 
abordate reflectă dorința specialiști
lor de a aplica in viață programele 
de cercetare științifică elaborate in 
baza directivelor Congresului al X-lea 
al P.C.R. referitoare la prevenirea și 
combaterea poluării atmosferei, pro
tecția mediului înconjurător, imbună- 
tâțirea continuă a condițiilor de via
ță și de muncă, participarea activă 
a țării noastre la efortul mondial 
pentru protecția mediului inconju
rător.

buții ale consiliilor populare în do
meniul agriculturii, organelor lo
cale ale puterii șl administrației de 
stat le revine sarcina de a controla 
și asigura insămințarea tuturor su
prafețelor de teren în perioadele 
optime, cu respectarea strictă a 
structurii culturilor prevăzute prin 
planul de stat.

Consiliile de conducere din coo
perativele agricole, consiliile și co
mitetele oamenilor muncii din 
unitățile agriculturii de stat, spe
cialiștii din unitățile agricole, con. 
siliile populare, direcțiile agricole 
și trusturile I.A.S. au obligația să 
asigure realizarea integrală a pla
nului de insătnlnțări la fiecare cul
tură. să urmărească aplicarea tutu
ror măsurilor agrotehnice care să 
permită obținerea producțiilor pre
văzute. La r'.ndul lor. organele șl 
organizațiile de partid, cărora le 
revin sarcini sporite in conducerea 
agriculturii. au datoria să îndrume 
și să controleze cu exigență cum 
se realizează p’anul în fiecare uni
tate agricolă, să combată orice ten
dință de a da altă destinație supra
fețelor arabile decit cea stabilită 
prin plan.

| Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘEȘCU 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia alegerii dumneavoastră în funcția supremă a Republicii ' 

Socialiste România îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței 
Voastre, în numele poporului Voltei Superioare și în numele meu per
sonal, cele mai vii felicitări și călduroase urări de succes în înalta dum
neavoastră misiune.

Vă adresez sincere urări pentru dezvoltarea șl întărirea continuă a 
bunelor relații prietenești și de cooperare româno-volteză, pentru ferici
rea și prosperitatea nopoarelor noastre.

Cu cea mai înaltă considerație,

ELHADJ ABOUBAKAR SANGOULE
LAMIZANA

General de corp de armată, 
Președintele Republicii 

Volta Superioară

Tovarășului NICOLAE CEAUȘEȘCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu ocazia alegerii dumneavoastră în funcția supremă și de înaltă 

răspundere a președintelui Republicii Socialiste România, permiteți-ne 
sâ vă adresăm cele mai cordiale și sincere felicitări.

Alegerea dumneavoastră ca primul președinte al Republicii Socia
liste România, care intervine in cel de-al XXX-lea an al eliberării 
României de sub jugul imperialist și fascist, constituie o întruchipare 
vie a dragostei fierbinți cu care vă înconjoară poporul român, a ex
celentelor calități dovedite de dumneavoastră ca conducător național, 
marxist șl internaționalist, în îndelungatele lupte ale poporului român, 
in frunte cu Partidul Comunist Român, pentru triumful socialismului pe 
pămîntul românesc, pentru consolidarea suveranității și independenței 
naționale, pentru statornicirea unui climat de destindere, pace și colabo
rare în relațiile dintre toate țările, pentru întărirea rîndurilor forțelor 
progresiste, democratice și antiimperialiste din lume și a unității și 
coeziunii mișcării muncitorești și comuniste internaționale.

Vă dorim din toată inima, dragă tovarășe Ceaușescu, noi și mai 
mari succese, multă sănătate și putere de muncă spre binele, prosperi
tatea și fericirea poporului român prieten și frate.

BIROUL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN GRECIA 

(INTERIOR)

Excelenței Sale
Președintelui Republicii Socialiste România

Cu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii 
Socialiste România, Liga Societăților de Cruce Roșie, cunoscînd marele 
interes și ajutorul pe care le acordați Crucii Roșii, vă adresează 
călduroasele și respectuoasele sale felicitări.

HENRIK BEER
Secretar general al Ligii 

Societăților de Cruce Roșie

IN MEMORIA LUI GEORGES POMPIDOU
La Catedrala romano-catolică „Sfin

țiri Iosif din Bucuroșii a avut loc 
joi, la ora 18.00, un serviciu religios 
in memoria lui Georges Pompidou, 
fost președinte al Republicii Fran
ceze.

La ceremonie au asistat Vasile Gli- 
ga. adjunct al ministrului afacerilor 
externe, funcționari superiori din 
M.A.E.

Consfătuire in domeniul alimentației publice
Miercuri și joi s-au desfășurat la 

Brăila lucrările consfătuirii de lu
cru cu cadrele de bază din alimen
tația publică din sistemul Ministe
rului Comerțului Interior. în cadrul 
consfătuirii a fost analizată activi
tatea desfășurată anul trecut în do
meniul alimentației publice de unită
țile Ministerului Comerțului Interior, 
stabilirea căilor care să ducă la în
deplinirea programului de măsuri 
prevăzut pentru anul 1974. Pentru 
anul in curs este prevăzută accele
rarea ritmului de diversificare a 
structurii rețelei de alimentație pu
blică. prin dezvoltarea cu precădere 
a tipurilor de unități cu profil cu
linar și a formei rapide de comerț, 
la finele anului urmînd să funcțio
neze in sistemul Ministerului Co
merțului Interior 345 unități cu li
nie de autoservire, rețeaua unități

Clinică de chirurgie la Colțea •
înceDlnd de ieri, la spitalul Coltea 

din Capitală — pe lingă clinicile me
dicală. oftalmologică. O.R.L., radio- 
logică — funcționează si o clinică de 
chirurgie generală, menită să conti
nue tradițiile recunoscute in acest 
domeniu ale uneia dintre cele mai 
vechi instituții SDitalicești din țară, 
înființată in urma reorganizării cli

tv
PROGRAMUL T

16,00-17.00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune in limba germană. 
19,10 Tragerea Loto.
19.20 1001 de seri : Bugs Bunny șl 

prietenii săL
19.30 Telejurnal.
20.r>0 România — anul XXX.
20,40 Film artistic „Destinul Ka- 

tarinei**. O producție a stu
diourilor cinematografice din 
R.S. Cehoslovacă. Ecraniza
re a unei creații literare a- 
parțlnlnd lui Peter JHemr.l- 
cky — reputat scriitor slo
vac (1901-1940). Pecia : Mar
tin Holly. Distribuția : Bana 
Pastejr.'kova, M’chal Doco- 
lomanskv. Stefan Kvletik, 
Karon Mahata.

22.00 O tînără vedetă a muzicii 
ușoare bulgare : Blsser Ki
rov.

22.15 24 de ore.

Au fost prezenți Torben Buscîc Niel
sen, decanul corpului diplomatic, 
ș?fi de misiuni diplomatice acredi
tați la București, precum și Francis 
Levasseur, ambasadorul Franței la 
București, și membri ai ambasadei 
franceze.

(Agerpres)

lor gospodina va cuprinde 1 100 uni
tăți și secții, astfel ca, în fiecare 
județ, la 10 000 locuitori Urbani să 
funcționeze cel puțin o unitate gos
podina, amplasată in cartierele noi. 
De asemenea, numărul pensiunilor 
pentru adulți și copii va crește in 
acest an cu 100 unități și secții.

în centrul dezbaterilor consfătuirii 
au stat, in aceeași măsură, proble
mele diversificării și ridicării cali
tății produselor, dezvoltării bazei 
tehnico-materiale a unităților de ali
mentație publică șl Îmbunătățirii 
tehnologiilor care stau la baza pre
paratelor culinare, îmbunătățirea 
substanțială a calității acestora, 
precum Și a activității de servire a 
consumatorilor prin dezvoltarea ml- 
crocantinelor, înființarea unor bu
fete la locul de muncă și crearea 
microcaselor de comenzi. (Agerpres) 

nicii O.R.L.. clinica de chirurgie dlș- 
nune de trei săli de operații și de 
un serviciu de reanimare. Înzestrate 
cu aoaraturâ necesară. Avind o ca
pacitate de 100 de paturi, această 
secție va servi în primul rlnd pa- 
cienții din sectorul 7 și, în limita 
disponibilităților, și pe cei din alte 
sectoare ale Capitalei.

PROGRAMUL IT

17.30 Telex.
17,35 Film pentru tineret : „Le

genda" — coproducție a stu
diourilor cinematografice din 
R.P. Polonă $1 U.R.S.S. Re
gia : Silvester Henczinskl. în 
distribuție : Maia Potocka și 
N. Burlieev.

19.05 Muzică distractivă.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 O viață pentru o Idee : 

Johannes Kepler.
20.30 Pagini muzicale de mare 

popularitate din literatura 
pianistică, interpretează Le
vinta TomUlescu-Coman. în 
program : Ravel, Albeniz.

21.00 Bucureștlu! azi.
21.15 Portativ *74.
21,40 Teatru scurt : „Povești des

pre unii bărbați* de Aleeu 
Popovlci. Lucrare dLstinsfl cu 
mențiune la concursul de 
scenarii TV — ediția 1972. 
Snectacol realizat !n colabo
rare cu Teatrul „Al. DaVilâ* 
din Pitești. în distribuție • 
Mihai Dobre, Cornelia Cher- 
tes-Marlnescu. Hamdl Cer
chez. Marta Savăluc Eugen 
Georgescu. Regia : Radu Bo- 
roianu.

Cronica zilei
Joi n avut loc în Capitală ședința 

Consiliului pentru coordonarea șl 
îndrumarea acllvltățil de aprovizio
nare ri prestare de servicii către 
populație.

în Acest cadru aii luat cuvtntul to
varășul Janos FAzekas, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, ministru 
al comerțului interior, președintele 
Consiliului pentru coordonarea șl 
îndrumarea activității de aprovizio
nare si prestare de servicii către 
populație. precum și vicepreședinți 
al consiliilor populare ludclcnc. re
prezentanți ai unor organe centrale 
de stat șl organizații obștești, acti
viști, gospodine, care au examinat 
modul cum s-a desfășurat aprovizio
narea cu mărfuri a populației In tri
mestrul I. în urma analizei s-au sta
bilit măsuri de îmbunătățire în con
tinuare A aprovizionării populației in 
luna aprilie și In trimestrul II aJ 
anului.

♦
Cu prilejul celei de-a XXIX-a ani

versări â eliberării Ungariei de sub 
jugul fascist, ambasadorul acestei 
țări la București, Ferenc Martin, a 
vorbit, joi scara, la posturile noas
tre de radio și televiziune.

*
Joi dimineața, delegația comercia

lă irlandeză, condusă de James T. 
Godfrey, socretar-adjunct pentru co
merț exterior în Ministerul Industriei 
și Comerțului din Irlanda, a părăsit 
Capitala,

Pe aeroportul Otopeni oaspeții au 
fost salutați de Hristache Zambeti, 
vicepreședinte al Camerei de Co
merț și Industrie.

★

O expoziție de cărți, reviste, discuri 
șl filatelie, aparținind organizației 
unionale de comerț exterior „Mejdu- 
narodnaia Kniga" a fost deschisă, 
joi, la Sala Palatului din București. 
Publicul vizitator are astfel prilejul 
ca pină la 13 aprilie să admire pes
te 1 600 de volume, ultimele noutăți 
din domeniul cărții social-politice, 
științifice, tehnice, beletristice, al li
teraturii pentru copii și de artă. 
Alături de acestea sint expuse nu
meroase publicații de diverse pro
filuri. reproduceri de artă, noutăți 
filatelice, discuri, cuprinzind înregis
trări simfonice și de operă, muzică 
de cameră, ușoară, cintece populare.

★

în cadrul manifestărilor culturale 
recomandate de UNESCO, la Cluj a 
avut loc, joi seara, o adunare con
sacrată aniversării a 250 de ani de 
la crearea Academiei de științe a 
U.R.S.S. Cu acest prilej a luat cu- 
vintul prof. dr. docent Ion Baciu, 
membru al Academiei de științe 
medicale, prorector al Institutului 
de medicină și farmacie din locali
tate. Au fost prezentate apoi fil
mele documentare „Urmașii lui Lo
monosov" și „Președintele științei 
siberiene".

♦
La Casa de cultură din Sinaia a 

avut loc, joi, vernisajul expoziției 
de fotografii cu tema „MUnchenul, 
metropola Bavariei", organizată sub 
auspiciile Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea și 
ale Consiliului popular al orașului 
Sinaia.

★

La Academia Republicii Socialiste 
România a fost omagiat, joi, in ca
drul unei adunări, cunoscutul istoric 
și om politic Eudoxiu Hurmuzaki, 
cu prilejul Împlinirii a 100 de ani 
de la moartea sa.

(Agerpres)

■■■ Băsfoind presa' străină
„TIME" .

Enigmele de pe platoul Nazca
Revista „TIME" inserează intr-unu! din ultimele sale numere expli

cațiile pe care le-au dat diverși oameni de știință enigmei ciudatelor 
reprezentări de pe platoul Nazca din Peru.

Benzi lungi care se încrucișează. 
Triunghiuri, dreptunghiuri și tra
peze trasate cu o deosebită precizie. 
Desene reprezentind păianjeni uriași, 
o maimuță gigantică cu nouă dege
te, păsări, pești și reptile. Toate 
aceste reprezentări se găsesc pe pla
toul deșertic Nazca din Peru. Dato
rită dimensiunilor lor, aceste dese
ne, care sc întind pe o distanță de 
circa 50 km, pot fi identificate nu
mai de la inălțime. Timp de peste 
trei decenii, arheologii s-au străduit 
să rezolve enigma acestor reprezen
tări. De ce au fost gravate cu atita 
migală in pustiu 7 Au fost ele oare 
semnale pentru vizitatori extrate
restri 7

Desenele au o vechime de cel pu
țin 1 000 de ani și sint rezultatul 
muncii unui popor preincaș, care a 
supraviețuit In această zonă datori
tă sistemelor de irigații pe care le 
âmenaja cu ingeniozitate. Ca mate
rial de construcție pentru realizarea 
misterioaselor benzi a fost folosită 
piatra adusă bucată cu bucată de la 
mari indlțimi.

O primă enigmă este modul In 
care aceste desene au fost realizate, 
deoarece s-a constatat că populația 
respectivă nu dispunea de unelte sau 
de alte mijloace avansate și nici de 
o platformă înaltă de pe care să fie 
urmărită executarea lucrărilor.

Cercetătoarea Maria Reiche, în 
virstă de 70 de ani, care și-a petre
cut jumătate din viață In această re
giune, a reușit, In urma unor studii 
minuțioase, să găsească răspuns la 
majoritatea întrebărilor ridicate de 
executarea figurilor geometrice din 
deșertul Nazca. Felul in care au 
fost executate aceste desene este pe 
atlt de ingenios, pe cit este de sim
plu. La început, acești „artiști ai 
deșertului* și-au trasat schițele pe 
mici parcele de pâmlnt vizibile lin
gă uriașele figuri geometrice.

în aceste desene schițate pe te
ren ei atl descompus întregul in păr
țile lui componente. Liniile drepte 
au fost trasate prin întinderea unei 
funii între doi țăruși. Liniile curbe 
au fost descompuse în arcuri mal 
mici legate Intre ele. Sc observă că 
arcurile reprezintă secțiuni ale cir
cumferințelor unor cercuri de dife
rite mărimi. Misterioșii desenatori

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

BOXERII ROMÂNI ÎN FAJA UNOR 
NUMEROASE CONFRUNTĂRI INTERNAȚIONALE

în cursul acestui sezon, pugillstil 
români vor avea o activitate inter
națională deosebit de bogată. în le
gătură cu viitoarele competiții, se
cretarul general al federației de 
box. Cristea Petroșcneanu, a făcut 
următoarele precizări unul redactor 
al ..Agerpres" : ..Pină la sfirșitul 
lunii Iunie boxerii români vor fi 
prezenți la o seric de examene deo
sebit de dificile. în prezent, la Ulan 
Bator se află un grup de pugiliști, 
In frunte cu campionul țării Ștefan 
Florea (mijlocie-mică) si Petre Ga- 
nea (semimuscă). La 10 aprilie va 
avea loc la Soci meciul dintre se
lecționata R.S.F.S. Ruso șl o repre
zentativă a cluburilor din țara noas
tră, care va cuprinde, printre alții, 
pe Paul Dobrescu. Gabriel Pometcu. 
Mircea Tone și Gh. Ciochină. Peste 
citeva zile va pleca intr-un turneu

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La Varșovia a avut Ioc prima șe

dință a comisiei mixte permanente 
a conducerilor mișcărilor sportive din 
România și Polonia. Delegația româ
nă a fost condusă de Emil Ghibu, 
secretar al Consiliului național pen
tru educație fizică și sport, iar cea 
polonă de B. Ryba, vicepreședin
te al Comitetului general pentru 
cultură fizică și turism. în ca
drul ședinței s-a efectuat un schimb 
de informații cu privire la si
tuația organizatorică a educației 
fizice din cele două țări și a per
spectivelor de dezvoltare în domeniul 
sportului. La încheierea lucrărilor a 
fost semnat un protocol privind co
laborarea bilaterală pe anul 1975 in 
domeniul sportului.

VOLEI. — Joi, la Bratislava, în 
ziua a doua a turneului internațional 
masculin de volei, echipa Cehoslova
ciei a invins cu 3—2 formația Romă-

Pentru amatorii 

de cicloturism 
în organizarea comisiei muni

cipale de resort, duminică va 
avea loc o excursie ciclotu
ristică pentru toți bucureștcnii 
posesori de biciclete. Traseul 
este următorul : Calea Plcvr.ei 
(loc de adunare : str. Știrbei 
Vodă, colț cu Calea Plevnei — 
ora 9) — Piața Kogălniceanu — 
bd. Gh. Ghcorghiu-Dej — bd. 
N. Bălcescu — bd. Magheru — 
bd. Ana> Ipătescu — Piața Vic
toriei — șos. Kiseleff — Piața 
Scinteii — Aeroport Bâneasa — 
șos. Străulești — Mogoșoaia. 
La punctul terminus, program 
de voie in pădurea și pe malul 
lacului Mogoșoaia. Se va vizita, 
între altele, cunoscutul muzeu 
de artă bribcovenească. îna
poierea se va face, tot in grup 
organizat, în jurul orei 14.

vremea
Timpul probnbil pentru zilele de 6, 7 

șl s aprilie. în țară : Vremea va fi ușor 
instabilă, cu cerul variabil, mal mult

au fixat un capăt al funiei într-un 
țăruș înfipt in centrul cercului, iar 
cu celălalt capăt au trasat arcul 
dorit. După ce au stabilit reldțiile 
exacte intre linii, arcuri, Centrele 
cercurilor și razele lor necesare exe
cutării figurii geometrice, declară 
Reiche, artiștii preincași au trecut 
la executarea pe scară largă a dese
nului, chiar fără a avea o vedere 
de ansamblu asupra întregii zone. 
Dovada acestei teorii o constituie 
urmele centrelor dc cercuri descope
rite in cadrul desenelor.

O enigmă mai greu de rezolvat 
este școpul acestui efort uriaș. Erich 
von Dăniken, autorul unor cărți 
științifico-fantastice, este de părere 
că benzile trasate pe platoul Nazca 
fac ca această zonă să semene cu 
un aeroport uriaș, pe ale cărui piste 
ar fi putut ateriza vizitatori din alte 
lumi. Un trident uriaș a fost gravat 
pe peretele unei stîncl care domină 
golful Pisco și care, se pare, ar fi 
putut avea menirea de a indica di
recția navelor cosmice extraterestre. 
Dar cea mai mare parte a savanți- 
lor, incluzind-o pe Reiche, resping 
în mod deschis această teorie care 
li se pare exagerată. Motivul este 
simplu : nici un obiect artificial care 
ar fi putut fi de proveniență extra
terestră n-a fost descoperit vreoda
tă la fața locului. Se înclină spre 
explicații mult mal realiste. Prima 
interpretare de acest gen a aparținut 
regretatului arheolog Paul Kosok, de 
la Universitatea Long Island, care 
a fost, de fapt, descoperitorul aces
tor desene in 1939. El a observat că 
unele din aceste benzi sint orientate 
spre punctele de la orizont, unde 
soarele răsare atlț In cea mai lungă 
zi a anului, cit și in cea mai scurtă. 
Alte benzi indică locul unde Pleia
dele (o constelație căreia popoarele 
din antichitate îi acordau o Impor
tanță deosebit de mare) ișf făceau a- 
pariția la orizont în perioada in care 
au fost executate desenele. Kosok 
â denumit acest platou deșertic „dea 
mai mare carte de astronomie a hl- 
miin. După părerea Iul Kosok. aceas
tă „carte" era folosită de preoții- 
astronomi pentru a urmări trecerea 
anotimpurilor — lucru deosebit de 
Important pentru un popor care se 
îngrijea de fiecare picătură de ploaie 

de două Șfiptamlni In Algeria echi
pa națională de tineret. Un grup de 
boxeri români vor evolua in cadrul 
turneului -Stranjata» dc la Sofia 
(10—14 aprilie). De asemenea, repre
zentanții pugilatului din țara noas
tră vor fi prezenți la turneele pro
gramate la Katowice. Halle. Lenin
grad. Havana și alic orașe. La cam
pionatele europene pentru tineret 
de la Kiev (1—10 iunie) România 
va fi reprezentată de o echipă com
pletă — 11 boxeri. In țara noastră 
se vor organiza două competiții de 
anvergură. La București cea de-a 
3-a ediție a „Centurii de nur'* (5— 
12 mai) și la Constanța turneul bal
canic (23—30 iunie). în jumătatea 
a doua a anului, între 17 și 28 au
gust, Ia Havana, boxerii noștri vor 
evolua In cadrul primei ediții a 
campionatelor mondiale".

niei. în prima zi, echipa României 
reușise să invingă cu 3—0 formația 
R. D. Germane, campioană a lumii. 
Astăzi, voleibaliștii români intilnesc 
echipa Bulgariei, vicecampioanâ 
mondială.

TENIS. — • La Mtinchen, In pro
ba de dublu masculin, cuplul Ilie 
Năstase (România) — Pierre Barthes 
(Franța) a ciștigat cu 6—4, 6—7, 6—2 
partida susținută cu perechea Mike 
Estep (S.U.A.) — Karl Fichtel (R. F. 
Germania). • Joi seara, în proba de 
simplu bărbați, Orantes (Spania) l-a 
eliminat cu 6—0, 6—3 pe americanul 
Gorman, iar Riesen (S.U.A.) a ciști
gat cu 6—3, 6—2 in fața Iui Chan- 
freau (Franța). Dent (Australia) l-a 
învins cu 6—3, 2—6, 6—4 pe Barthes 
(Franța).

BASCHET. — • Selecționata mas
culină de baschet a României a ob
ținut a doua victorie in cadrul tur
neului internațional care are loc la 
Kosice. Dună ce au întrecut în ziua 
a doua cu 80—72 echipa R.S.S. Litua
niene. baschetba’iștii români au în
vins joi cu 71—60 (39—29) echipa de 
juniori a Cehoslovaciei. Astăzi, echi
pa României intilnește formația de 
seniori a Cehoslovaciei, iar simbătă 
joacă in compania reprezentativei 
Bulgariei. • Echipa spaniolă Real 
Madrid a cucerit pentru a 5-a 
oară „Cupa campionilor europeni", 
în finala actualei ediții a competi
ției, desfășurată la Nantes, in pre
zența a 7 500 de spectatori, baschet- 
baliștii spanioli au învins cu scorul 
de 84—82 (34—39) formația italiană 
Ignis Varese, deținătoarea trofeului.

FOTBAL. — o In localitatea elve
țiană Kriens s-a disputat meciul 
retur dintre reprezentativele de ju
niori ale Elveției și Portugaliei, con
tend pentru turneul U.E.F.A. Tinerii 
fotbaliști portughezi au obținut vic
toria cu scorul de 1—0. învingători 
și in primul joc (scor : 5—1). ei s-au 
calificat pentru turneul - final.- • La 
Lisabona, in meci amical, Fortuga- 
lia — Anglia 0—0.

noros. în jumătatea de sud a tării, unda 
vor cădea ploi slabe locale. In zona 
de munte, pe alocuri, va ninge. Vint 
potrivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 3 și plus 7 grade, 
izolat mai coborite. iar maximele între 
13 și 20 de grade, local mai ridicate. In 
București : Vreme ușor instabilă. Cerul 
mai mult noros, favorabil ploii slabe. 
Vint potrivit.

— și pentru a prezice eclipsele. Pe 
de altă parte, astronomul Gerald 
Hawkins neagă această teorie. El este 
de părere că asocierea care se poate 
face intre aceste benzi șl Soare. Lună 
sau stele este pur intimplătoare.

în ciuda acestor controverse, oa
menii de știință sint pe deplin de a- 
cord că aceste urme (păstrate de cli
matul uscat) se află in mare pericol 
dacă nu se iau măsuri urgente de pro
tejare a lor. Șoseaua transamericanâ 
taie unele din aceste desene, roțile 
autovehiculelor contribuind la dete
riorarea lor. Capul unei șopirle uria
șe a fost deja complet șters. Ca ur
mare, s-a inițiat o Campanie pentru 
salvarea acestor desene atit de ciu
date, păstrătoare ale atitor taine des
pre civilizațiile ce au luat naștert 
pe meleagurile latino-amerlcane.



viața internațională
Conferința pentru securitate și cooperare in Europa

Dnentul românesc privinil masuri 
care sa faca electiva nerecurgerea 

la forța si amenințarea cu torta
apreciat ca o contribuție importanta la edificarea 

unei securități reale pe continent
GENEVA 4 (Agerpres'. — Lucrările de elaborare a documentelor 

finale ale Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa in ceea 
ce privește adoptarea de măsuri privind aplicarea principiilor relațiilor 

ti- state au înregistrat in această etapă un important progres. In 
-■ - ■ < documentul de lucru românesc privind măsuri care să facă 

efectivă nerecurgerea la forță și amenințarea cu forța a făcut obiectul 
uni i analize aprofundate in organul special de lucru al conferinței, 
însărcinat cu aplicarea principiilor. Au fost examinate posibilitățile de 
formulare a unor măsuri in toate sectoarele de bază ale relațiilor din
tre state ; poli tic, juridic, militar, economic, cultural.

Frezcntlnd propunerile românești 
și argumentind necesitatea elaborării 
unor formulări complete, clare și 
precise. ambasadorul Valentin Li- 
patti. șeful delegației române, a re
levat faptul câ partea intii a preve
derilor din proiectul de document 
prezintă o marc importanță politică, 
prin perspectiva pe care o deschid 
procesului de elaborare in continuare 
de noi măsuri, in cadru și forme po
trivite. Proiectul românesc marchea
ză un Început, care trebuie dezvoltat 
pe viitor atit prin căi bilaterale, cit 
și multilaterale.

In discuțiile de redactare pe text, 
participanții au remarcat semnificația 
deosebită a măsurilor propuse do 
România, ea o contribuție importantă 
la edificarea unei securități reale pe 
continent, ca un corolar al angaja
mentelor ce se elaborează cu privire 
la principiile relațiilor dintre statele 
participante. Astfel, au fost adoptate 
ideile cuprinse in propunerile româ
nești privind măsuri cu caracter po- 
litico-juridic. destinate să facă efec
tivă nerecurgerea la forță sau la 
amenințarea cu forța. Pornind de la 
propunerea română privind reafirma
rea, in instrumente juridice cores-

punzătoarc. a obligației de a nu re
curge la folosirea forței sau la ame
nințarea cu forța, delegațiile au con
venit asupra formulării recomandării 
ca statele participante să facă efec
tivă această obligație și să-i dea ex
presie. in relațiile dintre ele. pe toate 
căile și prin toate formele pe care le 
consideră adecvate.

De asemenea, a fost reținută ideea 
conform căreia statele participante 
trebuie să depună toate eforturile 
pentru a reglementa, exclusiv prin 
mijloace pașnice, orice diferende in
tre ele, avind in vedere, in special, 
diferendele a căror prelungire ar fi 
de natură să pună in pericol menți
nerea păcii șl securității In Europa.

S-a prevăzut, in același timp, ca 
statele participante să nu recurgă la 
nici o acțiune care ar putea împie
dica reglementarea pașnică a dife
rendelor dintre ele.

în perioada următoare se va trece 
la redactarea celorlalte propuneri ro
mânești de măsuri in domeniul mili
tar. economic și cultural, destinate să 
facă efectivă nerecurgerea la forță 
sau la amenințarea cu forța in rela
țiile dintre statele participante.

ANIVERSAREA ELIBERĂRII UNGARIEI

ADUNARE FESTIVA LA BUDAPESTA
BUDAPESTA 4 (Corespondență de 

la A. Popi. — La Budapesta, in 
cadrul manifestărilor centrale prile
juite de aniversarea a 29 de ani de 
la eliberarea Ungariei de sub jugul 
fascist, a avut loc, joi. o adunare 
festivă, la care au participat 40 000 
de persoane.

în seara aceleiași zile. Consiliul 
Prezidențial al R. P. Ungare a ofe
ri', o recepție. Au participat Jânos

Kâdâr, prim-secretar
P.M.S.U., Pal Losonczi, , .... ......
Consiliului Prezidențial, Jeno Fock, 
președintele Consiliului ’ 
tri, alți conducători de partid și de 
stat, reprezentanți ai organizațiilor 
de masă, conducători de unități eco
nomice fruntașe in producție, ofițeri 
și generali, șefi ai unor misiuni di
plomatice și membri ai corpului di
plomatic, ziariști.

al C.C. al 
președintele

de Miniș-

Congresul Uniunii Generale a Studenților din Egipt

CUVINTAREA PREȘEDINTELUI A. SADAT
CAIRO 4 (Corespondență de la 

Nicolae N. Lupu). — Miercuri seara, 
la Universitatea din Alexandria, au 
început lucrările celui de-al X-lea 
Congres al Uniunii Generale a Stu
denților din Egipt. La ședința inau
gurală au luat parte președintele 
Anwar Sadat, președintele Sudanu
lui. Gaffar Numeiri, aflat intr-o vi
zită oficială la Cairo, membri ai con
ducerii Uniunii Socialiste Arabe, 
personalități marcante ale vieții po
litice fi sociale din Republica Arabă 
Egipt. La congres participă, de ase
menea, delegații ale unor organiza
ții naționale studențești dintr-o se
rie de țâri, printre care și o dele
gație a Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România.

Luind cuvintul la congres, pre
ședintele Anwar Sadat a expus con
ținutul unui document de lucru care 
va fi supus Comitetului Central al 
Uniunii Socialiste Arabe și Adunării 
Poporului. Acest document se ba
zează pe două principiu „în primul 
rind. revoluția din 23 iulie 1952, 
condusă de Gamal Abdel Nasser, a 
spus Sadat, continuă și nu este in 
nici un fel pusă sub semnul între
bării". In al doilea rind, el a subli
niat necesitatea adaptării acestei ex
periențe la realitățile nou create cu 
începere de la 6 octombrie anul tre
cut. atit pe plan intern, cit și inter
național. „In prezent, ne aflăm la o 
Încrucișare de drumuri și sintem 
confruntați cu două sarcini : sarcina 
eliberării și sarcina reconstrucției", 
a spus el. Președintele Sadat a evi
dențiat că „rolul sectorului public 
in etapa următoare este foarte im
portant — sectorul public rămi- 
nind mecanismul principal pentru 
îndeplinirea oricărui plan de dezvol
tare. El rămine, de asemenea, prin
cipalul mecanism pentru exprimarea 
voinței naționale pe planul econo
miei noastre in viitoarea etapă". Cit 
despre cooperarea economică cu 
străinătatea și investițiile străine, el 
a ținut să sublinieze că „suverani-

tatea poporului asupra pămintului 
egiptean va da posibilitatea po
porului să stabilească limite de 
funcționare pentru capitalul străin". 
El a reamintit că ajutoare și împru
muturi necondiționate din străină
tate, ca de altfel și investiții directe, 
vor putea fi acceptate in acele sfere 
care necesită experiențe de înaltă 
calificare.

Abordind probleme in legătură cu 
politica externă a Egiptului, pre- 
ș?dintele Sadat a arătat că hotâri- 
rea privind poziția țării sale de a 
acționa în timpul conflictului din 
octombrie anul trecut a fost „sută la 
sută egipteană". Explicind aceasta, 
șeful statului egiptean a spus : „Po
porul nostru, cu ocazia revoluției 
din iulie 1952. a realizat eliberarea 
națională nu numai prin expulzarea 
ocupanților britanici, dar și prin 
consacrarea voinței naționale. Am 
ajuns să ne bucurăm de libertatea 
de a hotări politica noastră externă 
numai in lumina intereselor noastre 
naționale și de a adopta decizii în 
legătură cu tot ce afectează intere
sele noastre". ” . .*L. ‘__ _ 1.
independenței, a relevat președintele, 
a fost ciștigarea unor prietenii de 
mare greutate, printre care acelea 
ale țărilor socialiste, ale țârilor 
Africii și statelor nealiniate.

Unul din fructele

Planara C. C
al P. C. din Austria

VIENA 4 (Agerpres). — La-Viena 
a avut loc o plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Austria. După dezbaterea unor 
probleme legate de situația internă 
a țării, plenara a ascultat raportul 
Biroului Politic al C.C. al partidului, 
a procedat la stabilirea componenței 
unui număr de comisii și a adoptat 
hotăriri pe marginea rezoluțiilor pe 
care Congresul al XXII-lea al parti
dului le înaintase sore examinare 
Comitetului Central. In legătură cu 
actuala situație internă a țării, ple
nara s-a pronunțat pentru comba
terea tendințelor inflaționiste, pen
tru îmbunătățirea condițiilor de mun
că și viață ale oamenilor muncii, 
pentru reducerea impozitelor.

încheierea vizitei oficiale de prietenie
a ministrului afacerilor externe

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a efectuat, in perioada 
31 martie — 4 aprilie 1974, o vizită 
oficială dc prietenie in Cehoslovacia, 
la invitația ministrului afacerilor 
externe al R.S. Cehoslovace, Bohu
slav Chnoupek.

în timpul șederii sale în 
slovacia, George Macovescu _ __
primit de tovarășul Gustav Ilusak, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, in prezența tovarășului 
Vasil Bilak, membru .al Prezidiului, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia. De asemenea, a fost primit de 
tovarășul Lubomir Strougal, preșe
dintele guvernului Republicii Socia
liste Cehoslovace.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România și 
persoanele care l-au însoțit au vi
zitat monumente istorice și construc
ții noi din Praga, precum și obiecti
ve economice și social-culturale din 
regiunile Cehia de ” * ’ ~ ’
Centrală.

Cei doi miniștri 
tr-o atmosferă de 
țelegere reciprocă, .... ...... . .....
nic de păreri cu privire la stadiul 
actual și perspectivele relațiilor bi
laterale.

Ei au constatat cu satisfacție că 
între Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Cehoslovacă 
se dezvoltă continuu relații frățești, 
bazate pe principiile marxlsm-leni- 
nismului și internaționalismului so
cialist. în acest context a fost rele
vată importanța deosebită a intilni- 
rilor și convorbirilor dintre tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
și tovarășul Gustav Husak, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia.

Miniștrii au reafirmat hotărirea 
țărilor lor de a contribui permanent 
la dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare multilaterală cu state
le participante la Tratatul de la 
Varșovia, cu țările membre ale 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc, cu celelalte țări socialiste.

Miniștrii afacerilor externe ai Re
publicii Socialiste România și Re
publicii Socialiste Cehoslovace au a- 
preciat pozitiv dezvoltarea cu suc
ces a colaborării economice și teh- 
nico-științifice dintre România și 
Cehoslovacia. Ei s-au pronunțat pen
tru extinderea permanentă a cola-

Ceho- 
a fost

Nord și Cehia
au efectuat, în- 
prietenie și in- 
un schimb rod-

*
Ministrul afacerilor externe. Geor

ge Macovescu, a oferit in saloanele 
Ambasadei române din Praga un di
neu oficial in onoarea lui Bohuslav 
Chnoupek, ministrul afacerilor ex
terne al R. S. Cehoslovace.

Au participat A. Barcak, ministrul 
comerțului exterior al R. S. Ceho
slovace, St. Sutka, ministrul transpor
turilor, Frantisek Krajcir, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Miroslav Sulek, ambasadorul 
R. S. Cehoslovace la București, func
ționari superiori din M.A.E. al R. S. 
Cehoslovace.

în timpul dineului, desfășurat in

al Planificării la Moscova
MOSCOVA 4 — Corespondentul 

Agerpres, N, Crețu, transmite : To
varășul Emil Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, a avut, joi, o întilnire 
de lucru cu N. Baibakov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării al U.R.S.S. Au fost dis
cutate probleme privind schimburi
le economice reciproce.

Convorbirea s-a desfășurat 
atmosferă prietenească.

Xenia 
sud a

multe 
S-au

Furtuni catastrofale în S.U.A

Localitatea Sharonville (statul Ohio) dupâ furtuna

NEW YORK 4 (A- 
gerpres). — Tornadele 
— in număr de apro
ximativ 100 — care
s-au abătut miercuri 
și joi asupra unor în
tinse zone din Statele 
Unite s-au soldat, po
trivit statisticilor pro
vizorii, cu 320 de 
morți, fiind cele mai 
grave din ultima ju
mătate de secol. Nu
mărul persoanelor ră
nite sau rămase fără 
adăpost este de ordi
nul miilor,

ce pagubele materiale 
sint evaluate la zeci 
de milioane de dolari. 
In localitatea 
din partea de
statului Ohio, care a 
fost distrusă in pro
porție de 50 la 6ută, 24 
de persoane și-au 
pierdut viața și peste 
1 000 au rămas fără 
adăpost, dintr-un total 
de 25 000 de locuitori. 
Cel mai puternic lo
vit pare a fi statul 
Kentucky,

morți și mai 
sute de răniți, 
înregistrat, de aseme
nea, bilanțuri grele
in Alabama, Indiana, 
Tennessee, Ohio, Ca
rolina de Nord, Michi- 
gan, Illinois, Virginia 
de Vest etc., precum 
și in provincia cana
diană Ontario. Previ
ziunile meteorologice 
indică posibilități de 
formare a unor noi 
tornade pe întreaga 
coastă răsăriteană 
S.U.A.

FRANȚA

Funeraliile președintelui
Georges Pompidou

DE

borării economice și tehnico-științl- 
fice româno-cehoslovace, in concor
danță cu Programul complex al a- 
dincirii și perfecționării in continua
re a colaborării și dezvoltării inte
grării economice socialiste a țărilor 
membre ale C.A.E.R., adoptat la cea 
de-a XXV-a sesiune de ' "
resti.

Cei doi miniștri au 
schimb de păreri asupra , .... . 
lor probleme internaționale actuale 
și s-au informat reciproc în legătu
ră cu poziția și activitatea țărilor 
lor. Au constatat cu satisfacție ten
dințele pozitive ce se afirmă în at
mosfera politică internațională și au 
subliniat contribuția Uniunii Sovie
tice și a celorlalte țări socialiste 
frățești la afirmarea principiilor 
unor noi relații intre state, la destin
derea încordării și întărirea securi
tății.

Ei au exprimat convingerea că ne
gocierile de la Geneva privind secu
ritatea și cooperarea în Europa se 
vor încheia cu succes intr-un timp 
apropiat. Organizarea celei de-a 
treia etape a conferinței, la cel mai 
înalt nivel, și adoptarea unor hotă- 
rui angajante vor constitui o impor
tantă contribuție la întărirea secu
rității. la dezvoltarea cooperării paș
nice intre statele continentului eu
ropean. Părțile consideră necesară 
crearea unui organism permanent 
care să asigure dezvoltarea in con
tinuare a contactelor multilaterale, 
în vederea consolidării securității 
și colaborării în Europa.

Miniștrii afacerilor externe ai Re
publicii Socialiste România și Repu
blicii Socialiste Cehoslovace au sub
liniat că este necesar să se depună 
In continuare eforturi, din partea tu
turor țărilor, pentru destinderea în
cordării internaționale și să se acțio
neze activ pentru lichidarea tuturor 
surselor de conflict, pentru soluțio
narea problemelor litigioase dintre 
state pe cale pașnică.

Miniștrii și-au exprimat satisfac
ția deplină pentru schimbul util de 
păreri și, in dorința de a adinei co
laborarea reciprocă, au convenit să 
continue întilnirile periodice și con
sultările dintre cele două ministere 
ale afacerilor externe.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu. a invitat pe ministrul a- 
facerilor -externe al Republicii So
cialiste Cehoslovace, Bohuslav 
Chnoupek, să facă o vizită oficială 
de prietenie în România. Invitația a 
fost acceptată cu satisfacție.

PARIS 4 (Corespondență do la Paul 
Diaconescu). — Joi la amiază au 
avut loc in Franța funeraliile fostu
lui președinte al Republicii. Georges 
Pompidou. Conform dorinței defunc
tului, ceremonia religioasă s-a desfă
șurat intr-o mică bazilică din Paris, 
Saint-Louis en l'Ile, in prezența fa
miliei, a membrilor guvernului șl a

cltorva colaboratori și prieteni apro- 
piați. Cortegiul funebru s-a îndreptat 
apoi spre mica localitate Orvilliers 
din apropierea capitalei, unde trupul’ 
neînsuflețit a fost înhumat. Pe mor- 
mint a fost așezată o lespede de pia
tră cu inscripția : „Georges Pompi
dou, președinte al republicii, 5 iulie 
1911—2 aprilie 1974".

la Bucu-

făcut un 
principale-

★

tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
George Macovescu și Bohuslav 
Chnoupek au toastat in sănătatea 
conducătorilor de partid și de stat ai 
celor două țări, pentru întărirea prie
teniei și colaborării româno-ceho- 
slovace.

★
Joi la amiază, ministrul afacerilor 

externe al României. George Maco- 
vescu. a părăsit Praga, îndreptin- 
du-se spre patrie.

La aeroport, el a fost condus de 
ministrul de externe cehoslovac. Bo
huslav Chnoupek. ambasadorul R. S. 
Cehoslovace la București. Miroslav 
Sulek. ambasadorul României la 
Praga. Teodor Haș, de șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați in R. S. 
Cehoslovacă, funcționari superiori ai 
M.A.E. al R.S.C.

In aceeași zi. ministrul de externe 
al României s-a înapoiat in Capi
tală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Vasile Gliga și Cornel 
Pacoste, adjuncți ai ministrului afa
cerilor externe, funcționari superiori 
din M.A.E.

Au fost de față Jiri Benda. însăr
cinat cu afaceri ad-interim al R. S. 
Cehoslovace la București, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

PARIS 4 (Agerpres). — Cu prile
jul ședinței omagiale a Adunării 
Naționale franceze, organizată joi 
după-amiază, în memoria fostului 
președinte al Republicii Franceze, 
Georges Pompidou, primul ministru, 
Pierre Messmer, a rostit un discurs. 
Evocînd figura fostului președin
te, Pierre Messmer a spus : „Geor
ges Pompidou a condus destinele 
Franței cinci ani, timp in care i-a 
menținut și sporit prestigiul in lu
me, iar poporului francez a încercat 
să-i asigure mai multă bunăstare in 
condiții de libertate și pace. In po
fida maladiei de care suferea, el și-a 
asumat pină la moarte, cu o perfec
tă luciditate, îndatoririle de șef al 
statului".

Presa franceză continuă să publice 
declarații ale conducătorilor unor 
partide politice cu privire la perso
nalitatea lui Georges Pompidou.

Michel Debră, unul din liderii 
U.N.R., fost prim-ministru al Franței, 
a declarat că „istoria va reține că, 
pe toată durata mandatului său, 
președintele Republicii, Pompidou, a 
știut să promoveze politica genera
lului de Gaulle privind problemele 
capitale, cum sînt apărarea naționa-

ia și politica externă. El și-a impus 
personalitatea in toate domeniile de 
acțiune ale guvernului".

La rindul său, Franțois Mitter
rand, prim-secretar al Partidului So
cialist Francez, arăta, intr-o decla
rație făcută ziariștilor, că „președin
tele Republicii a murit, răminind 
credincios lui însuși și concepției 
sale despre datorie". „Vom avea 
timp, miine, a continuat Mitterrand, 
să reluăm lupta politică, fiecare in 
felul nostru, și să tragem învăță
mintele celor 12 ani de guvernare".

Secretarul ’general al Partidului Co
munist Francez, Georges Marchais, 
a spus, intre altele, in legătură 
cu moartea președintelui Pompidou : 
„Ca adversari ai politicii lui Georges 
Pompidou, ne înclinăm in fața omu
lui care a decedat, după o luptă dir- 
ză și curajoasă împotriva bolii. Dis
pariția subită a președintelui Repu
blicii Franceze, survenită intr-un 
moment în care țara trece printr-o 
criză profundă, pune in fața acesteia 
in mod urgent problema alegerii vi
itorului său. Poporul Franței se va 
pronunța cu calm și demnitate, res- 
pectind prevederile constituționale in 
vigoare".

• NOUL COMPLEX 
EXPOZIȚIONAL DE LA 
MOSCOVA. La Moscova au 
început lucrările pe șantie
rul unui nou complex expozi- 
țional, care va funcționa in lo
cul pavilionului din parcul So
kolniki unde, in prezent, se or
ganizează expozițiile interna
ționale. Noul complex, ampla
sat in centrul orașului, de-a 
lungul riului Moscova, se va 
întinde pe o suprafață de o 
sută de hectare. El va fi în
conjurat de două magistrale 
inelare, care vor facilita trans
portul mărfurilor și diferitelor 
exponate. De asemenea, am
plasarea Iul in apropierea riu
lui Moscova va permite scăde
rea prețului transportului unor 
exponate provenite din portu
rile altor țări. Pe teritoriul 
complexului va fi creat, de a- 
semenea, Centrul de comerț in
ternațional al U.R.S.S. — undo 
iși vor avea sediul reprezen
tanțele firmelor străine acredi
tate la Moscova. în apropiere 
se va înălța un mare hotel cu
1 100 de locuri. Tot aici va fi 
construit un centru pentru con
grese și conferințe cu o sală de
2 000 de locuri, precum și cu 
alte 10—15 săli mai mici.

CANDIDATURI IN VEDEREA
ALEGERILOR PREZIDENȚIALE

PARIS 4 (Agerpres). — Jacques • 
Chaban Delmas, fost prim-ministru, 
a anunțat oficial, joi. că iși depune 
candidatura la președinția Franței. 
El a explicat hotărirea sa prin ur
mătoarea declarație : ..Avind in ve
dere faptul că am deținut trei ani 
funcția de prim-ministru sub înalta 
autoritate a președintelui Pompidou, 
și pe linia trasată de generalul 
de Gaulle, am hotărit sâ-mi depun 
candidatura la președinția republicii. 
Contez pe sprijinul formațiunilor po
litice ale majorității prezidențiale, 
incepind cu Comitetul Central al 
U.D.R ".

în aceeași zi. Edgar Faure, pre
ședintele Adunării Naționale a 
Franței, și-a anunțat, la rindul său, 
depunerea candidaturii la funcția de

președinte al Republicii Franceze. 
Alegerile prezidențiale, care, con
form prevederilor Constituției, se 
desfășoară in două tururi de scrutin, 
urmează să aibă loc la 22 aprilie și 
5 mai.

Joi a avut loc la Paris o ședință 
plenară a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Francez, la 
sfirșitul căreia a fost adoptată o re
zoluție in care se arată că a fost dat 
mandat Biroului Pcflitic pentru a 
continua demersurile întreprinse pe 
lingă Partidul Socialist și Mișcarea 
Radicalilor de Stingă pentru ca la a- 
legerile prezidențiale candidatul co
mun al stingii să reprezinte cele trei 
formațiuni.

Candidaturile trebuie să fie depu
se cel mai tirziu la 10 aprilie.

PEKIN

Miting al prieteniei chino cambodgiene
PEKIN 4 — (Corespondență de la 

I. Tecuță). Cu prilejul vizitei oficia
le a delegației Frontului Unit Național 
al Cambodgiei și Guvernului Regal de 
Uniune Națională condusă de Khieu 
Samphan, membru al Biroului Po
litic al C.C. al F.U.N.C., vicepremier 
și ministrul apărării al G.R.U.N.C., 
comandantul șef al forțelor armate 
de eliberare națională ale poporului 
cambodgian, la Pekin a avut loc, 
miercuri, un miting al prieteniei 
chino-cambodgiene. Au participat 
Ciu En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Norodom Sia
nuk, președintele F.U.N.C., șeful 
statului cambodgian, alte persoane 
oficiale chineze și cambodgiene.

Relevind strălucitele succese re
purtate in ultimii ani de eroicul 
popor cambodgian, Uan Hun-uen,

vicepreședinte al C.C. al P.C. Chi
nez, a reafirmat sprijinul ferm al 
guvernului chinez pentru „declara
ția in cinci puncte" a lui N. Sianuk, 
din 23 martie 1970, și programul po
litic al F.U.N.C., pentru înfăptuirea 
dreptului poporului cambodgian de 
a-și rezolva el însuși problemele, 
fără amestec străin.

Exprimind profunda gratitudine 
pentru ajutorul multilateral și con
secvent acordat de poporul chinez 
luptei de eliberare a poporului cam
bodgian, vicepremierul Khieu Sam- 
phan a făcut, in cuvintul său. o am
plă trecere în revistă a recentelor 
succese militare, politice, economice 
și diplomatice obținute de forțele pa
triotice și a exprimat hotărirea po
porului cambodgian de a lupta pină 
la victoria finală.

• „SPERANȚĂ SA
CRĂ" — este titlul unui vo
lum de poezii al dr. Agostinho 
Neto, președintele Mișcării 
Populare pentru Eliberarea An- 
golei, apărut recent intr-o edi
tură din Tanzania. Volumul cu
prinde versuri inspirate din 
lupta poporului angolez împo
triva dominației coloniale por
tugheze.

• TERRA Șl COSMO
SUL. Pămintul exercită in 
spațiul cosmic funcția unui 
..mare aspirator de praf". Con
form cercetărilor efectuate la 
Institutul Max-Plank pentru fi
zica nucleară din Miinchen, in 
apropierea nemijlocită a plane
tei noastre s-ar afla mai multă 
pulbere interplanetară decit, de 
pildă, in apropierea Lumi sau 
a altor componente ale sistemu
lui solar. Această constatare a 
fost făcută pe baza primelor 
date furnizate de misiunea spa
țială americană „Skylab". Pă
mintul — arată cercetătorii — 
este un fel de „oglindă conver
gentă" pentru pulberea inter
planetară provenită, probabil, 
din meteoriți și comete.

• PROFESIUNE PRI
MEJDIOASĂ. în Camera 
Comunelor britanică s-a pre
zentat o moțiune prin care se 
cere ca profesiunea de poștaș 
să fie recunoscută drept pri
mejdioasă, iar cei ce o exercită 
să primească un spor de sala
riu. Motivul : in 1973 au fost 
mușcați de cîini cu 12 la sută 
mai mulți poștași decit in anul 
precedent !

agențiile de presă transmit:
La Viena a avul loc' ioi- cca 

de-a 31-a ședință plenară din cadrul 
negocierilor privind reducerea reci
procă a trupelor și armamentelor 
și măsuri adiacente in Europa Cen
trală. In cadrul ședinței au luat cu
vintul reprezentanții Bulgariei, R.F. 
Germania și Ungariei.

Conferința interparlamen
tară a țărilor riverane Mă
rii Mediterane 5i a lncheiat 
lucrările la Roma. In documentul fi
nal adoptat de participanții la con
ferință se recomandă intensificarea 
acțiunilor pentru apărarea mediului 
ambiant și conservarea echilibrului 
ecologic in zona marină a Medite- 
ranei.

M.fl.E. al Republicii Viet
namului de Sud a adresat 0 
notă ministerelor de externe din ță
rile membre ale Comisiei internațio
nale de control și supraveghere in 
care condamnă Statele Unite pentru 
livrarea ilegală de avioane militare 
F—5 E către Administrația saigone- 
ză. Îp. notă se cere încetarea livră
rilor și. implicit, respectarea Acor
dului de la Paris privind Vietna
mul.

La cel de-al treilea Con
gres al Uniunii Naționale a 
Femeilor Algeriene, care 
încheiat lucrările la Alger, Maria 
Ciocan, secretară a Consiliului Na
țional al Femeilor din România,

conducătoarea delegației române, a 
transmis femeilor algeriene un salut 
călduros de prietenie și solidaritate 
militantă din partea milioanelor de 
femei din țara noastră.

„SĂPTĂMINA 
CĂRȚII ROMÂNEȘTI" 

LA MILANO
Miercuri a fost inaugurată la 

Milano „Săptămina cărții româ
nești", organizată de federația 
milaneză a „Uniunii Italiene a 
Muncii" (U.I.L.), în colaborare 
cu Uniunea Generală - a Sindi
catelor din România și Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste. 
La loc de cinste sint prezentate 
lucrările președintelui Nicolae 
Ceaușescu, intre care ,se află și 
cele trei volume in limba ita
liană, publicate de casa edito
rială milaneză „II Calendario 
del Popolo". Sint expuse, tot
odată, opere ale scriitorilor șl 
poeților români clasici și con
temporani, lucrări științifice, 
volume de artă, traduceri din 
literatura universală, precum și 
lucrări in limba italiană dedi
cate istoriei și culturii poporu
lui român.

★
La Viena au fost inaugurate 

„Zilele culturii românești". Pro
gramul acțiunii, organizată la 
Universitatea populară „Brigitte 
Nau", in colaborare cu Ambasa
da României, include prezenta
rea de filme artistice și docu
mentare românești, o expoziție 
de fotografii, expuneri despre 
țara noastră.

Congresul Partidului So
cialist-Democratic Italian 
(P.S.D.I.). iși desfășoară lucrările la 
Genova. Raportul introductiv a fost 
prezentat de Flavio Orlandi. secre
tarul politic al partidului. In dezba
terile de pină acum, vorbitorii 
au susținut ideea actualei coa
liții de centru-stînga. Reprezen
tanții noului curent de stingă au 
subliniat raporturile pe care parti
dul trebuie să le aibă cu principa
lele forte politice ale țării, eviden
țiind rolul și importanta pe care o 
deține in țară Partidul Comunist Ita
lian.

Dahlan Riwai, membru ai 
C.C. al P.C din Indonezia, secretar 
al Comitetului provincial Java 
vest al P.C. din Indonezia, a 
condamnat la închisoare pe 
de tribunalul din Bandung — 
tează agenția T.A.S.S., reluind < 
formație difuzată de agenția i__
neziană de știri „Antara". Sentința 
a fost pronunțată in baza acuzațiilor 
aduse lui Dahlan Riwai de a fi par
ticipat la „evenimentele care au a- 
vut loc in Indonezia la 30 septem
brie 1965“ — relevă agenția citată.

Autoritățile braziliene au 
instituit un fond special, in valoa
re de 300 000 000 cruzeiros, pentru a- 
iutorarea populației sinistrate și re
construirea localităților afectate de 
inundațiile catastrofale care s-au a- 
bătut in urmă cu aproape două săD- 
tămini in statele din sudul tării. în 
acea zonă, numărul celor care și-au 
nierdut viata se ridică la aDroxima- 
tiv 1 650 de persoane. Peste o treime 
din culturile agricole au fost com
promise și circa 1 000 000 de vite au 
pierit.

i de 
fost 

viață 
rela- 
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• PREFERINȚA COM
PUTERULUI. Regizorul Guy 
Casaril și-a terminat lucrările 
pregătitoare pentru turnarea 
unui film consacrat tinereții 
vestitei cirttărețe franceze E- 
dith Piaf. Scenariul a fost re
alizat pe baza amintirilor Si- 
monei Berto, o rudă apropiată 
a acesteia. în intenția de a reda 
cit mai exact personalitatea 
cîntăreței, autorii filmului au 
probat pentru rolul ei un mare 
număr de actrițe, fără a putea 
însă să se hotărască asupra 
vreuneia. S-au gindit atunci să 
încredințeze alegerea unei ma
șini electronice de calcul, care 
a „recomandat" pentru rolul 
respectiv pe tinăra Brigitte A-* 
riel, studentă la Sorbona. Este 
primul ei pas în cinematogra
fie. Timpul va arăta în ce mă
sură computerele s-au dovedit 
competente și in lumea artei.

• VA FI ELIBERAT IN 
ANUL...
„Matesa", 
scandaluri _______________
din Spania, care a stat la baza 
crizei ministeriale din 1969, a 
revenit în actualitate prin a- 
nunțarea apropiatului proces 
al celor implicați. Scandalul a 
izbucnit in urma manevrelor ce 
au permis firmei „Matesa" din 
Barcelona să beneficieze de 
importante avantaje financiare 
guvernamentale la exportul de 
mașini textile, in cea mai mare 
parte fictive, in S.U.A., Mexic, 
Peru, R.F.G. și Elveția. Acuza
tul principal, Juan Vila Reyes, 
președinte-director general al 
societății „Matesa", este pasibil 
— relatează agenția France 
Fresse — la o pedeapsă de 
1 290 de ani de închisoare.

3264. Afacerea 
unul din marile 

politico-financiare

• DINOZAURI DIN... 
MATERIAL PLASTIC. Si"> 
cițiva ani de cind paleontologi 
polonezi și mongoli s-au asociat 
în expediții in vederea studie
rii urmelor lăsate de dinozauri 
in pustiul Gobi. O parte din 
scheletele descoperite au fost 
aduse in Polonia pentru cerce
tări. fiind expuse in Palatul 
culturii și științei din Varșovia. 
Și, pentru că acestea au stirnit 
interes in rindul publicului, 
la inițiativa administrației par
cului zoologic din Chozow va 
fi organizată aici o rezervație 
mai puțin obișnuită : intr-un 
loc anume vor fi expuși 30 de 
dinozauri din... material plastic.
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