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cînd se acționează
cu stăruință

Aprecierea făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea pe 
țară a cadrelor de conducere din între
prinderi și oentrale industriale și de 
construcții — izvorîtă dintr-o profun
dă cunoaștere a realităților economiei 
naționale, a posibilităților și sarcinilor 
concrete ale tuturor ramurilor indus
triale —. potrivit căreia economia 
noastră dispune încă de mari rezerve 
în domeniul folosirii complete a ca
pacităților de producție, a timpului 
de lucru și a forței de niuncă, este 
pe deplin valabilă și în cazul indus
triei județului Mehedinți. în anul tre
cut, de pildă, județul a înregistrat cel 
mai înalt ritm de creștere a produc
ției industriale pe țară ; iar pînă în 
anul 1975, producția globală indus
trială mehedințeană urmează să fie 
de 2,6 ori mai mare față de cea a 
anului 1970, cu un ritm mediu anual 
de creștere de 21,6 la sută — supe
rior ritmului mediu planificat la ni
velul industriei naționale. Acestea 
sînt, desigur, prevederi mobiliza
toare, dar ele nu reprezintă o limită 
de netrecut, dacă avem în vedere 
■necesitatea utilizării cu maximă efi
ciență a capacităților de producție 
existente, precum și a celor care vot 
fi puse în funcțiune în anii următori.

Pentru a pune pe deplin în va
loare rezervele mari de creștere a 
producției și productivității muncii 
pe seama capacităților existente, în 
toate întreprinderile ®-au constituit 
colective formate din membrii comi
siilor economice, specialiști și cadre 
din aparatul de conducere care, sub 
îndrumarea organizațiilor de partid, 
au analizat modul cum sînt folosite 
timpul de lucru, forța de muncă, 
mașinile-unelte și instalațiile, ni
velurile realizate în privința coefi
cientului de schimburi și au stabilit 
măsuri telmico-organizatorice ener
gice adecvate fiecărei unități în 
parte. Dacă în anul trecut coeficien
tul de schimburi al mașinilor-unette 
șl al instalațiilor, bunăoară, s-a si
tuat la 2,4 in secțiile de bază și la 
1,4 la sută în cele auxiliare, iar in
dicele de utilizare a mașinilor in 
industria de interes republican din 
județ a crescut la 78,1 Ia sută față de 
73,5 la sută, cit era în anul 1970. 
in acest an rezultatele respective 
vor fi și mal bune. Creșteri im
portante ale acestui coeficient se 
vor înregistra în acest an în în
treprinderile constructoare de ma
șini : la șantierul naval — de 28 
la sută, la uzina de vagoane — de 
22 la sută, cit și în unitățile de in
dustrie locală, unde sporul respectiv 
este de 50 la sută din creșterea pe 
perioada 1971—1975. Sporurile cele

mai mari se vor înregistra la I.I.L. 
Orșova, I.I.L. Strehaia și I.I.L. „Du
nărea" din Turnu-Severin. Eficacitatea 
creșterii coeficientului de schimb, 
cu 2,1 la sută în industria republi
cană-a județului în anul trecut s-a 
concretizat în sporirea producției 
globale cu 33,9 la sută. Cum este fi
resc, acest coeficient _ se va mări 
treptat, astfel că în ultimul an al 
cincinalului actual, la o creștere a 
coeficientului de schimburi de peste 
18 la sută, producția globală indus
trială va spori cu 500 milioane lei
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dar nu numai
hîrtie

în activitatea unităților din cadrul 
Combinatului de exploatare și indus
trializare a lemnului (C.E.I.L.) Tirgu- 
Jiii, accentul principal se pune pe 
realizarea concordanței depline in
tre forța de muncă și mașină 
în procesul de producție, in scopul 
folosirii lor cu indici superiori și 
obținerii unei eficiențe economice 
sporite. Care sînt efectele unei a- 
semenea concepții se desprinde 
din rezultatele obținute pe platfor
ma industrială a combinatului. La 
fabricile de placaj și plăci fibro-

peste sarcina stabilită prin planul 
cincinal.

Cu toate succesele înregistrate în 
domeniul generalizării ' schimbului 
II, introducerii și extinderii schim
bului III — ca modalitate deosebită 
de folosire mai productivă și mai 
eficientă a timpului de lucru, a mij
loacelor tehnice și a forței de mun
că — totuși, din analizele efectuate 
de comitetul județean de partid re
zultă că nu au fost fructificate toate 
posibilitățile existente, că există 
încă importante resurse nevalorifi
cate pe linia creșterii indicilor de 
utilizare a mașinilor, a utilajelor și 
instalațiilor, atît în secțiile de bază, 
cit mai ales în cele auxiliare; Așa 
stau lucrurile la Șantierul naval din 
Turnu-Severin, întreprinderea mi
nieră Orșova, multe din întreprinde
rile industriei locale și, in mod deo
sebit, în secțiile auxiliare de la 
C.E.I.L. Turnu-Severin, care au rezul
tate ce se situează sub media realiză
rilor pe județ. în acest sens, o ..radio
grafie" a ponderii rezervelor de timp 
în majoritatea unităților arată că a-

Ing. Alexandru TOADER 
secretar al Comitetului județean 
Mehedinți al P.C.R.

(Continuare în pag. a Ill-a)

lemnoase (PAL) s-a înregistrat in 
anul, trecut un coeficient de schim
buri de peste 2,80, la fabrica de mo
bilă — de 2,30, la cea de cherestea 
— de 1,80, ceea ce a generat îmbu
nătățirea simțitoare a gradului de 
utilizare a capacităților, de. produc
ție. obținerea unor cantități supli
mentare de produse, concretizate între 
altele în 5 284 metri pătrați PAL, 1 500 
metri pătrați parchete, mobilă în 
valoare de 323 000 lei.

Fundamentul acestor realizări con
stă în organizarea științifică a pro
ducției și a muncii, definită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în cuvîn- 
tarea rostită la Conferința pe țară a 
cadrelor de conducere din întreprin
deri și centrale industriale, și de con
strucții ca „una din cele mai impor
tante rezerve de creștere a eficien
ței activității economice". în a- 
ceastă acțiune, revitalizată în unită
țile combinatului nostru, o contribuție 
tot mai consistentă o au, alături de 
ingineri și tehnicieni, maiștrii și mun
citorii noștri. Astfel, muncitorul 
Constantin Somăcescu și maistrul 
Ion Anuțescu, de la fabrica de mo
bilă, au realizat o instalație de 
imersie a reperelor, care generează 
în producție o eficiență economică 
anuală de peste 300 000 lei. Valorifi
carea studiului de organizare a pro
ducției, elaborat de un colectiv con

dus de inginerul Gheorghe Cocoș, 
pentru îmbunătățirea regimului de 
tratare termică în sectorul curbat, 
permite obținerea unei producții su
plimentare în valoare de 260 000 lei 
și a unor importante beneficii peste 
plan. Rezultate similare se înregis
trează și în exploatările forestiere 
unde, pe de o parte, mecanizarea, 
pe de alta, creșterea calificării oa
menilor au asigurat depășirea sub
stanțială a sarcinilor de plan. Cele 
peste 560 ferăstraie mecanice din 
parchete, bine folosite, întreținute și 
reparate, au ridicat gradul de meca
nizare a muncii la 94 la sută la re
coltatul lemnului, iar la colectat se 
folosesc 72 funioulare de diverse ti
puri, 285 tractoare care asigură un 
grad de mecanizare de peste 72 la 
sută. Inginerul Mihai Găvan, care 
răspunde de problema mecanizării 
din exploatările de pădure, munci
torii Tudor Gheorghiu, Decebal Lun- 
gu și alții se preocupă în perma
nență de îmbunătățirea parametrilor 
mijloacelor tehnice folosite, aducînd 
importante perfecționări cărucioare
lor de funiculare, sistemului de co
lectare a lemnului de la tractoare ș.a.

Cei peste 650 kilometri drumuri fol 
restiere sînt străbătute zilnic de 
autocamioanele unității de mecani
zare și transport forestier din ca
drul combinatului, care efectuează 
transportul la timp al materialului 
lemnos spre fabrici șl depozite. Ele 
funcționează în bune condiții, la fel 
ca celelalte mașini și utilaje, deoa
rece colectivul nostru s-a îngrijit Și 
se îngrijește în continuare să le între
țină și să le repare în mod corespun
zător. să asigure piesele de schimb 
necesare chiar cu posibilități proprii 
— anul trecut, de pildă, prin auto- 
utilare au fost realizate piese de 
schimb în valoare de aproape un mi
lion lei, în locul celor ce trebuiau a- 
duse din import.

Desigur, ar putea fi date nume
roase alte exemple privind mersul 
acțiunii de organizare superioară a 
producției și a muncii în unitățile 
combinatului. Faptele demonstrează 
că, la noi, căutările, investigațiile, 
munca neobosită de zi cu zi pentru 
folosirea mai bună a capacităților 
de producție, a timpului de lucru și 
a forței de muncă constituie, fără 
exagerare, o mișcare cu caracter de 
masă care se desfășoară sub

Ing. Nicolae SPERDEA 
director general al C.E.I.L. 
Tîrgu-Jiu

(Continuare în pag. a IH-a)

Fisuri într-un
baraj deosebit

Abătut, cum nu-l văzusem niciodată, prietenul meu, 
proiectantul de baraje hidroenergetice, om de primă 
mină în domeniul respectiv, mă salută de parcă atunci 
ne-am fi văzut întîia oară.

— Iar ți-a plecat mintea după nu știu. care idee ? — 
tl abordez, mai in glumă, mai in serios. Sau e vorba de 
acel cineva cu micile lui șicane din care tu, fără 
simțul umorului cum te știu, faci de fiecare dată o 
dramă 1

— Nici de 
lovitură. Nu 
Acum trei 
n-apucasem 
sărit in brațe

una, nici de alta. Am primit o adevărată 
dramatizez deloc, dar nu-mi vin în fire, 
zile m-am întors de la Lotru. Nici 
să intru bine in casă și cea mică mi-a 

______ ___  și m-a și luat în primire cu o mie de în
trebări pe care le pun toți copiii. Mai tirziu, jucind-o 
pe gununchi in fața televizorului, m-a întrebat, cu can

PICĂTURA DE CERNEALĂ

doarea pe care numai ei o au : „Tată, mi-a zis tovarășa 
astăzi că, Sînziana, ție îți place să măninci. da’ tăticu 
șl mămica ta de ce nu aduc nici tolt, nici cafea, nici 
bomboane, nici țigăli, cum aduc alți tătici și mămici". 
„Unde să ducem toate astea ?" — am întrebat-o, uluit. 
„La cămin, la tovalășele, tată". In acel moment am 
avut senzația că se dărîmă peste mine toate barajele ■ 
mari și mici pe care, alături de zeci de mii de oameni, 
le-am ridicat in 15 ani de muncă în calea apelor, a vii
turilor. I-am povestit soției discuția cu fetița. „Nu știu 
ce să mai cred, mi-a spus ea intrigată. N-am vrut să 
te necăjesc, dar aproape nu-i zi în care, mergînd s-o 
iau de la cămin, să nu aud aceleași vorbe : ba că 
Sinziana nu-i atentă, ba că e mîndră și nu plinge cînd 
e pedepsită, ba că e mai mincăcioasă decit alti copii. 
Intr-una din zile mi-a spus o tovarășe educatoare că 
ea și încă doi-trei copii sînt „copii-probleme" și că 
părinții nu se simt nici cu o floare.

Am și plîns atunci de ciudă și, dacă vrei să știi, 
poate tu ești de vină tu. cu principiile tale, că ai im
presia că toată lumea gindește ca tine". N-am dormit 
toată noaptea — a continuat proiectantul. La birou, 
mi-au spus colegii că arăt ca un înecat prins pe Dîm
bovița. Astăzi m-am dus de două ori pînă la poarta 
căminului și m-am întors. Știi, șantierele limpezesc 
sufletele oamenilor, dar le înăspresc vorba... Acolo nu-ți 
iartă nimeni nimic.

Primisem o lovitură tocmai de unde nu mă aștep
tam, tocmai de la niște semeni despre care credeam 
ci, într-un anume fel. pun și ei, sau ar trebui să pună, 
bazele unor baraje deosebite.

Alexandru BRAD

La Palatul Consiliului de Stat a 
avut loc, joi dimineața, solemni
tatea decorării unor muncitori, 
maiștri, tehnicieni și ingineri care 
au contribuit la realizarea podu
lui de șosea peste Dunăre de la 
Giurgeni—Vadul Oii.

Distincțiile au fost înmînate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

La solemnitate au luat parte to-, 
varășii Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu, Ilie Verdeț, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, pre
cum și membri ai conducerii Mi
nisterului Transporturilor și Tele
comunicațiilor.

Mulțumind în numele celor care 
și-au adus contribuția la proiec
tarea podului peste Dunăre de la 
Giurgeni—Vadul Oii, ing. Vasile I. 
Juncu a spus : Distincțiile acor
date astăzi sînt o apreciere deo
sebită a conducerii partidului și 
statului nostru și, de aceea, înțe
legem ca în activitatea noastră de 
viitor să depunem toate eforturile, 
toată experiența obținută la a- 
ceastă lucrare, pentru a contribui 
în continuare la ridicarea presti
giului tehnicii românești în con
strucția de poduri, atît în țară, cit 
și peste hotare.

Luînd, de asemenea, cuvîntul, 
ing. Constantin D. Țintea a spus : 
Astăzi, cînd munca noastră a pri
mit cea mai înaltă prețuire, ne 
exprimăm recunoștința față de 
conducerea partidului, față de to
varășul Nicolae Ceaușescu, perso
nal, pentru grija părintească și a- 
jutorul permanent acordat con
structorilor podului, pentru condi
țiile create, care ne-au, permis, în 
final, să realizăm în cele mai 
bune condiții această importantă 
lucrare. Asigurăm conducerea 
partidului și statului că și în vii
tor vom munci cu abnegație să 
înfăptuim directivele partidului, 
să realizăm exemplar sarcinile în
credințate.

Exprimînd sentimentele de gra
titudine ale muncitorilor construc
tori, care prin activitatea lor în
suflețită âu contribuit la realiza
rea podului peste Dunăre de la 
Giurgeni — Vadul Oii, maistrul Du
mitru Gh. Taran a subliniat că 
distincțiile acordate sînt mărturia 
vie a prețuirii pe care Partidul Co
munist Român o acordă muncii

devotate a constructorilor podului, 
ele constituind, în același timp, un 
imbold în activitatea lor viitoare.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

„Doresc, în primul rînd, ca, în 
numele Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului de Stat și 
al guvernului, să vă felicit pe 
dumneavoastră, cei cărora vi s-au 
înmînat astăzi aceste distincții ale 
Republicii Socialiste România, cit 
și pe toți cei care, cu acest prilej, 
au fost distinși cu ordine și me
dalii — și să adresez calde felici
tări tuturor celor care au contri
buit la realizarea podului peste 
Dunăre.

Realizarea acestei importante 
construcții în cincinalul care a 
trecut a cerut eforturi mari atît 
constructorilor și proiectanților, cit 
și uzinelor constructoare de ma
șini — și putem spune că s-au 
achitat cu toții în bune condiții 
de obligațiile pe care le-au avut, 
că au reușit să depășească greută
țile ivite pe parcurs. Intr-adevăr, 
această construcție reprezintă o 
înîndrie a constructorilor, proiec- 
tanț'lor, a uzinelor constructoare de 
mașini, deci a tehnicii românești.

Sperăm că experiența acumulată 
pe acest important șantier va fi 
folosită in realizarea unor noi o- 
biective — poate nu de aceeași

natură, dar asemănătoare. Avem 
în vedere că în acest cincinal tre
buie să construim cîteva poduri, că 
în interiorul țării trebuie realizate 
o serie de construcții asemănătoare 
de dimensiuni mai mici și, desigur, 
în perspectivă, probabil că vor 
mai trebui realizate obiective de 
acest fel, de înaltă tehnicitate.

De aceea, doresc să exprim con
vingerea conducerii de partid și de 
stat că toți inginerii, tehnicienii, 
maiștrii, muncitorii vor depune 
toate eforturile, pe noile șantiere, 
la noile locuri de muncă, spre a-Ș» 
aduce contribuția lor tot mai activă 
Ia realizarea programului elabo
rat de Congresul al X-lea, la dez
voltarea României socialiste, la ri
dicarea bunăstării întregului nostru 
popor. încă o dată, vă felicit șl vă 
urez succese in întreaga dumnea
voastră activitate".

După solemnitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți condu
cători de partid și de stat pre- 
zenți s-au întreținut cordial cu cei 
decorați.

în pag. a 5-a
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CELOR DECORAȚI

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU:

grupul de ziariști algerieni

Usa primăriei-mereu 
deschisă pentru public

în cursul dimineții de joi, 2 
martie 1972, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, a 
primit grupul de ziariști 'algerieni, 
condus de Belkir Mohamed, con
silier în Ministerul .Informațiilor, 
care ne vizitează țara.

Din grup fac parte : Mayouf 
Souissi, redactor la „El Moudjahid", 
principalul cotidian al Frontului 
de Eliberare Națională, Hafidi 
Mohamad Tayeb, redactor la zia
rul „An-Nasr“, organ al F.E.N. 
pentru orașul și regiunea Constan
tine, Hamei Ayache, șef de secție 
la „Ach Chaab", organ al F.E.N., 
Romdane Sadmi, comentator de 
politică externă la revista „Revo
lution Afficaine", săptămînal teo
retic al F.E.N., Mouloud Chikaoui, 
secretar general de redacție la Ra- 
dioteleviziunea algeriană, Abde- 
rahmane Kaouadji, redactor, Ab-

delkader Tebari și Mouloud Zab- 
bar, operatori televiziune, Ahmed 
Harb, inginer de sunet televiziune.

Grupul de ziariști algerieni se 
află în România în legătură cu a- 
propiata vizită pe care o va între
prinde în Republica Algeriană De
mocratică și Populară o delegație 
de partid și de stat a țării noastre, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ea întrevedere, în cursul căreia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
cordat ziariștilor algerieni un in
terviu, a participat Constantin Mi- 
tea, consilier la Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român.

A luat parte, de asemenea, La- 
rabi Demaghlatrous, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Algeriene Democratice 
și Populare la București.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate.

editorul italian Nicola Teti
In procesul general de 

perfecționare a activității 
organelor de stat, un loc 
central îl ocupă facilitarea 
legăturilor cetățeanului cu 
instituțiile publice, angaja
rea unui dialog cît mai 
viu, mai activ, asupra tutu
ror problemelor.

Asemenea preocupări iși 
fac astăzi loc tot mai vizibil 
în activitatea multor con
silii populare, a celorlalte 
instituții publice. De aceas
tă realitate ne-am convins, 
încă o dată, cercetînd felul 
cum lucrează. cu publicul 
primăria municipiului Bra
șov. Sînt prezente în stilul 
de muncă al acesteia cu 
cetățeanul, cu publicul în 
general, citeva metode și 
experiența care merită să 
fie relevate.

„în spiritul perfecțio
nărilor de ordin general 
care au avut loc în viața 
noastră socială —■ ne spune 
tovarășul Constantin Cirțî- 
nă, prim-secretar al co
mitetului municipal de 
partid, primarul Brașovu
lui — ne-am străduit să 
creăm, atît la primărie, cît 
și la celelalte instituții de 
pe raza orașului, un climat 
de răspundere, disciplină și 
respect față de cererile și 
sesizările cetățeanului, să 
așezăm activitatea acestora 
într-un sistem de relații și 
raporturi care să faciliteze 
desfășurarea în cele mai 
bune condiții a dialogu
lui cu publicul".

Brașovul este, după cum 
bine se știe, un oraș in
dustrial. unde cei mai multi 
dintre locuitorii săi. care 
vin în contact eu consiliul 
popular, sînt salariați. Am

Convorbire cu tovarășul 
Constantin CÎRȚÎNĂ 

prim-secretar al comitetului municipal de partid, 
primarul Brașovului

constatat că, în stabilirea 
programului său de lucru, 
primăria a ținut seama în 
primul rînd de această rea
litate. Orarul de muncă al 
acesteia a fost astfel orga
nizat incit să ofere posibi
lități de a intra în relații 
cu serviciile sale tuturor 
categoriilor de solicitanți.

cumscripțiile financiare și 
starea civilă — prin evita
rea unor circuite sinuoase 
(de la registratură la ser
viciul respectiv și de aco
lo din nou la registratură 
pentru „descărcare") — ce
rerile sînt rezolvate chiar 
în ziua depunerii.

Dar — spre meritul ei —

• Solicitările și rezolvările — în terme
nul stabilit de lege.

• Aveți neclarități în cunoașterea legilor? 
„Poftiți Ia cabinetul de consultații al 
consiliului popular!"

• Cîteva puncte critice pe care primăria le 
cunoaște și e hotărîtă să le îndrepte.

Patru zile pe săptămînă 
prirrfăria are program de la 
7—14,30, iar marțea și joia, 
acesta este prelungit și 
după-amiază, de la orele 
17,00 la 20,00. Două din ser
viciile cele mai solicitate — 
registratura și starea civilă 
— au un program și mai 
„elastic" : stau la dispoziția 
publicului pentru a-i oferi 
serviciile, și duminica, de 
la orele 8 la 11,00. Cetățenii 
apreciază si faptul că la cir

primăria Brașovului nu s-a 
oprit aici.

— îmbunătățiri substan
țiale in regimul de lucru 
cu cetățeanul au fost aduse 
și în programul celorlalte 
instituții de pe raza mu
nicipiului — ne spune în 
continuare primarul aces
tuia. Orarul de muncă al 
unor instituții intens soli
citate de public, cum ar fi 
serviciile comunale, de gos
podărire a fondului locativ.

de apă, gaz și canal, de 
electricitate etc., a fost și 
el corelat cu cerințele ce
tățenilor. De două ori pe 
săptămină — marțea și joia 
— respectivele. unități 
stau la dispoziția acestora 
și după-amiaza, de la orele 
17 la 20,00.

— Ce efect a avut asupra 
relațiilor cu publicul acest 
program „elastic" ?

— Noi apreciem că sta
bilirea unor orare de mun
că flexibile, lipsite, de. rigi
ditate a stimulat dia
logul dintre serviciile in
stituțiilor publice și cetă
țean, l-a așezat pe bazele 
unei conlucrări mai bune, 
în care și solicitantul și 
ofertantul au posibilitatea 
să-și confrunte mai direct, 
mai deschis, în spiritul le
galității, opiniile, să se gă
sească soluții cit mai con
forme cu posibilitățile de 
rezolvare.

într-adevâr, așa stau lu
crurile. în cursul anului 
1971 au intrat în relații cu 
serviciile primăriei — pe 
calea cererilor, scrisorilor, 
sesizărilor și audiențelor — 
peste 50 000 de cetățeni. Un 
simplu calcul arată că, in 
acest fel, fiecare al patrulea 
cetățean al orașului a be
neficiat în mod direct de 
unul sau altul din serviciile 
primăriei. Faptul că pestei" 
60 la sută din aceste soli
citări au fost rezolvate în 
termene de sub zece zile, 
iar diferența in termene 
înscrise. în general, in pre-

Constantin 
PRIESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Joi după amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, a 
primit pe Nicola Teti, directorul 
general al casei de editură „Edi- 
zloni del Calendario" din Milano, 
care face o vizită în România.

în 1971, în editura milaneză „E- 
dizioni del Calendario" a apărut 
lucrarea „Nicolae Ceaușescu. Scrieri 
alese11, înmănunchind într-o gru
pare tematică o selecție de texte de 
articole, interviuri și cuvîntări din 
perioada 1965—1970 ale secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân. Scrierile alese înfățișează pu
blicului italian principalele aspecte 
ale politicii interne și externe a 
țării noastre. Lucrarea s-a bucurat

de mult succes. Recent, în aceeași 
editură a ieșit de sub tipar volu
mul al doilea „Nicolae Ceaușescu. 
Scrieri alese“, volum cuprinzînd, 
în aceeași îngrijită selecție, arti
cole, interviuri și cuvîntări din 
1971 ale secretarului general al 
partidului nostru.

în semn de omagiu, editorul Ni
cola Teti a înmînat secretarului 
general al partidului o ediție spe
cial legată a celor două volume 
„Nicolae Ceaușescu. Scrieri alese".

La convorbirea care a avut Ioc 
cu acest prilej a participat Cornel 
Burtică, secretar al C.C. al P.C.R.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

Maiestății Sale HASSAN AL ll-LEA
Regele Marocului

Cu prilejul Zilei naționale a Regatului Maroc îmi este deosebit de 
plăcut ca, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
al guvernului și poporului rămân și al meu personal, să adresez Maies
tății Voastre și poporului marocan prieten cordiale felicitări și cele mai 
bune urări de pace și prosperitate.

Cu înaltă considerație,
NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Doresc să vă mulțumesc pentru amabilul dv. mesaj de felicitări pe 
care mi l-ați adresat cu prilejul Zilei naționale a Noii Zeelande și să vă 
exprim aprecierile guvernului și poporului Noii Zeelande pentru urările 
de prosperitate transmise.

JOHN MARSHALL
Primul ministru al Noii Zeelande
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FAPTUL|
DIVERS
Un gest
salvator

Electricianul Gheorghe Sinea, 
de pe șantierul de construcții- 
montaje al întreprinderii rețele 
electrice Ploiești, a suferit un 
accident. în stare gravă, el a 
fost internat la Spitalul nr. 2 
din localitate. Erau puține spe- ' 
ranțe de a scăpa cu viață, de
oarece pierduse mult sînge. Sal
varea lui depindea de o transfu
zie urgentă. După cîteva minute, 
erau prezenți la spital 35 de 
electricieni — tovarășii săi de 
muncă, veniți să-i asigure sîn- 
gele de care el avea atîta ne
voie. Și. datorită lor, Gheorghe 
Sinea, în vîrstă de 29 de ani. 
tată a trei copii, a fost salvat.

Grabă sau
nesăbuință ?

9

\

Intr-una din zilele trecute, 
Alexandru Coroian, șofer la în
treprinderea de transporturi auto 
Cluj, se îndrepta cu un camion 
din comuna Căianul Mic spre 
Șantierul hidrotehnic de pe So
meș. Pe platforma special ame
najată a acestuia avea nu mai 
puțin de 24 de persoane. De pri
sos să mai spunem că aceasta 
îl obliga la prudență si atenție 
sporită. Cu atît mai mult cu cit 
drumul era alunecos. A.C. a 
apăsat însă pe accelerator. In a- 
propiere de comuna Apahida, 
din cauza vitezei excesive și a 
umidității de pe șosea, mașina a 
derapat și s-a răsturnat. Un 
copil de 6 ani a decedat : 8 per
soane adulte au fost rănite. 
Acum, șoferul vinovat va supor
ta consecințele prevăzute 
lege.

de

S-a fript 
și oblădui
torul

Ca gestionară la magazinul din 
sat, Vasilica Harapu din Oituz 
(Bacău) a început să împartă in 
stingă și in dreapta, pe la toate 
neamurile și prietenii, tot ce a- 
vea mai bun în prăvălie. Pe cele 
două surori le-a înzestrat, de 
ziua nunții lor, cu cite o garni
tură de mobilă și diferite obiecte 
de uz casnic și gospodăresc, 
iar fiica ei, pentru care ma
gazinul ajunsese o garderobă 
personală, era întotdeauna în 
pas cu moda Și toate acestea, 

. pentru că președintele coopera
tivei. Gheorghe Bucătaru. căruia 
i-a făcut diferite „cadouri" — 
firește, tot din magazin — a în
chis ochii. Nu de mult insă atît 
gestionara, cit și oblăduitorul eî 
au apărut în fața instanței de ju
decată. In cadrul unui proces 
public, desfășurat la căminul 
cultural din sat, cei doi au fost 
condamnați 
soare.

la ani grei de închi-

Plop
500 de ani

orașului Bistrița seîn parcul 
află un impunător plop negru, a 
cărui înălțime atinge aproxima
tiv 35 de metri. Trunchiul său. 
prevăzut la suprafață cu nume
roase jgheaburi adinei, are o cir
cumferință de aproape 9 me
tri și, pe măsură ce se înalță în 
văzduh, se desparte în mai mul
te ramuri care-i împrumută co
roanei dimensiuni neobișnuite. 
Dar nu mai puțin impunătoare 
este vîrsta sa. Pentru că, 
după aprecierile făcute de spe
cialiști, el are 500 de ani 1 Un 
neașteptat concurent al stejaru
lui ? Se pare că da. deoarece, 
după „consulturile" la care a fost 
supus, a dat semne de... viață 
lungă. De aceea, nu de mult, 
plopul gigant de la Bistrița a 
fost declarat monument al 
tur ii.

na-

Adevărate
murături

tre-

Rubricd redactata de :
Gheorghe DAVID 
Dumitru TÎRCOB 
ți corespondenții „Scînfeii"

In primăvara anului 
cut, cum-necum, depozitele 
I.P.V.I.L.F. Bacău erau pline cu 
murături. Faptul n-a produs insă 
nici un fel de îngrijorare celor 
din conducerea întreprinderii. 
Ba, am spune, dimpotrivă. Pen
tru că, după calculele dumnealor, 
murăturile respective puteau fi 
vindute foarte bine și in iarna 
următoare. Drept pentru care, 
astă-toamnă (cind au rămas pe 
cimp grămezi nemăsurate de 
gogonele si varză), in loc să 
pună alte murături proaspete 
au completat doar necesarul și 
au așteptat liniștiți să vină iar
na. Ce-i drept, iarna a venit. 
Dar. o dată cu ea, a trecut prin 
depozite și controlul sanitar, 
care a constatat că murăturile 
din 1970 sint depreciate Ca ata
re, peste 300 tone de castra
veciori, gogonele și varză acră 

fost aruncate !

Programul de educație comunistă 
elaborat de partid a formulat înalte 
exigențe în fața cadrelor didactice, 
chemate să modeleze tinerele con
științe ale elevilor, să-i formeze nu 
numai ca oameni instruiți, culți, dar 
și ca cetățeni înaintați, cu solide 
convingeri comuniste, entuziaști par
ticipanți la construcția socialistă, 
îndeplinirea cu succes a acestei mi
siuni implică ceea ce documentele de 
partid din vara anului trecut denu
meau „educarea educatorilor", cu 
alte cuvinte, perfecționarea pregătirii 
politico-ideologice a tuturor celor ce 
lucrează pe frontul muncii educa
tive — între care, 
de seamă revine 
obiectiv Ia care 
contribuie într-o 
foarte mare mă
sură învățămîntui 
ideologic. De a- 
ceea ne-am pro
pus, în rândurile 
de față, să ne 
ocupăm de desfă
șurarea acestui în-, 
vățămint în cîteva 
licee, de calitatea 
și eficiența lui.

De la bun în
ceput se remarcă 
faptul că în acest 
domeniu s-au pro
dus, în cursul ul
timelor luni, o 
serie de îmbună
tățiri — atît din 
punct de vedere 
organizatoric, cît 
și tematic. Astfel, 
toate cadrele di
dactice studiază în 
învățămîntui ide
ologic, organizat, 
îndeobște, pe șco
li, licee. In u- 
nele locuri, unde 
numărul cadrelor 
didactice e mai 
mare, ca de pil
dă în Capitală, în
vățămîntui a fost 
organizat pe gru
pe de discipline în 
cadrul fiecărui li
ceu (pentru pro
fesorii de științe 
exacte, pentru cei 
care predau disci
plinele umaniste 
de științe sociale 
cursuri organizate pe lîngă cabi
netele de partid. In același timp, ți- 
nîndu-se cont de nivelul pregătirii 
cadrelor didactice, s-a dat o ponde
re mai mare studiului individual, 
care îmbină lectura individuală a 
unei bibliografii alcătuite cu grijă, 
cu dezbaterile lunare in seminarii, 
redueîndu-se ponderea modalităților 
pasive de pregătire politică — ex
puneri, conferințe etc.

Ca o măsură stimulativă și de ve
rificare a cunoștințelor, după primul 
an de studiu va avea loc o convor
bire recapitulativă, iar la încheierea 
ciclului (după doi ani) un examen fi
nal, al cărui rezultat este luat în con
siderație in promovarea profesio
nală.

îmbunătățirile ce vizează conținutul 
învățămîntului de partid din licee 
sînt menite, în principal, să asigure 
prezența fermă în programele de 
studiu a problematicii politice ma
jore, de stringentă actualitate. Am1 
remarcat, în investigațiile noastre, 
frecvența mare pe care o au în pro
grame problemele făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate, pro
blemele politicii externe a partidului 
și statului etc.

Se poate spune, așadar, că au fost, v. „
create premise favorabile, din toate profesori de la Liceul ..„AL.. Sahia", 
punctele de vedere, pentru buna des
fășurare a studiului ideologic al ca
drelor didactice din licee.

Cum sînt valorificate aceste pre
mise ? Vom încerca să răspundem, 
slujindu-ne de constatările pe care

desigur, un loc 
profesorilor —

ni le-a prilejuit participarea la 
teva dezbateri. în două grupe dife
rite — una la liceul „Gh. Lazăr“ 
(profesori de limbă și literatură ro
mână și de limbi străine) și alta la 
liceul „G. Călinescu" din Capitală 
(profesori de științele naturii) am a- 
sistat la dezbaterea aceleiași teme : 
„Rolul și funcțiile statului în socie
tatea socialistă multilateral dezvol
tată".

Dar, în timp ce în prima grupă, 
discuțiile au fost foarte vii, antrenîn- 
du-i pe participanți la un adevărat 
schimb de idei, în cea de a doua 
grupă a avut loc nu atît o dezbatere, 
cît mai degrabă un seminar școlă
resc.

cursanților. Tn loc de aceasta insă 
participanții s-au rezumat Ia expli
cații generale privind necesitatea o- 
biectivă a rolului conducător al par
tidului. Ei au omis tocmai ceea ce 
era mai important, și anume în ce 
fel, pe ce căi se realizează în prezent 
întărirea rolului conducător al parti
dului, cum acționează în acest sens 
organizația de partid din școală, ce 
îndatoriri îi revin in direcția exerci
tării dreptului ei de control, a îmbu
nătățirii întregii activități instructiv- 
educative. Se mai cuvine făcută o re
marcă : discuția a fost de fapt o sui
tă de monologuri. Participanții nu au 
făcut un schimb de idei, ci aproape 
fiecare a expus ceea ce își pregătise

marginea dezbaterilor din cadrul învățămîntului
\ . . ■

ideologic de la unele licee din Capitală

despre clasele sociale 
cietății, studierea, în 
mîntului ideologic, a 
democrația socialistă, 
tervenite în structura 
tății noastre și evoluția națiunii 
condițiile socialismului etc. ______
că învățămîntui ideologic nu poate și 
nu trebuie să ignore, ci dimpotrivă, 
să pună pe primul plan preocuparea 
pentru integrarea organică a cunoș
tințelor politico-ideologice pe care le 
propagă in activitatea din clasă a 
profesorilor.

în legătură cu aceasta, semnalăm 
și faptul că la multe licee am întîl- 
nit în tematicile de studiu numai 
teme generale, implicînd mai puțin 

problemele școlii ; 
teme 
școlii 
omu- 
ridi-

tn evoluția so- 
cadrul învăță- 
unor teme ca 
schimbările in- 
socială a socie- 

în 
Socotim

CURIER JURIDIC

Cum se stabilește

NU PRIN EXPUNERI
ABSTRACTE SE REALIZEAZĂ

EFICIENȚA STUDIULUI!
® Problematica politică majoră — o prezență salutară în programele de studii ® 
0 antiteză și semnificațiile ei © Dar legătura cu activitatea didactică ? ® Suita de 

monologuri nu înseamnă dezbatere

etc.). Profesorii
frecventează

De ce această deosebire ? In primul 
caz, propagandistul a știut să facă 
ape] Ia judecata cursanților, la pute
rea lor de analiză și interpretare, i-a 
îndemnat să analizeze ce a intervenit 
nou în exercitarea funcțiilor statului 
în etapa actuală, în raport cu eta
pele anterioare. în ce constau în mod 
concret modificările de ordin calita
tiv care s-au petrecut atît în ■ func
țiile economico-organizatorică și cul
tural educativă, cît și în funcția de 
apărare, ca urmare a schimbărilor 
intervenite în structura economică și 
socială a societății noastre. O aseme
nea analiză i-a interesat pe toți cei 
prezenți. a avut darul să stimuleze 
participarea lor la discuții.

In al doilea caz, discuția n-a de
pășit, in genere, enunțarea unor ge
neralități, îndeobște bine cunoscute, 
despre caracterul de clasă al statului, 
despre evoluția lui istorică. Au fost 
prea puține, prea palide, tocmai re
feririle la faptele de viață, la as
pectele noi pe care le ridică adap
tarea organismului nostru statal și a 
funcționalității sale la necesitățile 
actuale ale societății noastre. Nu e 
de mirare dacă în aceste condiții în 
seminar s-au instaurat monotonia, 
plictiseala.

Minusuri asemănătoare am întîlnit 
și la o dezbatere a tmei grupe de
pmcavu uc ia uilcui ... .ocinici ,
consacrată temei „Rolul conducător 
al partidului în construcția societății 
socialiste multilateral dezvoltate". O 
temă de maximă importanță, care se 
preta la o tratare vie și activă, cu 
concluzii directe pentru activitatea

dinainte, cu ochii pe notițele din față. 
Toate acestea demonstrează — dacă 
mai era nevoie — că ruptura de via
ță, cantonarea în generai, crampona
rea de formule prestabilite reduce, și 
în ultimă instanță, 
dezbaterilor, chiar 
tea au ca subiect 
mare interes.

Studiul ideologic 
tice nu este un scop în sine — și nici 
nu poate fi conceput ca atare. El 
trebuie să aibă o eficiență politîco- 
ideologică concretă, exprimată în pri
mul rind in actul predării, in nivelul 
politico-ideologic al acesteia. Or. in 
dezbaterile la care am asistat, s-a 
remarcat o prea firavă legătură cu 
activitatea zilnică de predare, referi
rile în acest sens, cînd au existat, au 
venit mai mult din partea propagan
diștilor, în chip de „concluzii finale", 
fiind — trebuie spus — destul de for
male. Ar fi fost, credem, deosebit de 
utilă pentru profesori discutarea fe
lului în care ei folosesc cunoștințe
le dobindite la învățămîntui de par
tid pentru a îmbogăți conținutul 
'ideologic al predării, a le înlesni e- 
levilor cunoașterea și înțelegerea u- 
nor probleme actuale ale vieții e- 
conomice, politice, sociale. Desigur, 
ne referim in primul rînd la lecțiile 
de istorie, d.e literatură și. cu atit mai 
mult „la. lecțiile de. științe sociale, 
dar și ta alte , discipline. Pro
fesorii de socialism științific de la li
ceul „Al. Moghioroș" din Oradea, de 
pildă, ne-au relatat cît de utilă le-a 
fest, pentru predarea lecțiilor despre 
rolul maselor populare în istorie sau

anihilează valoarea 
atunci cinci aces- 
teme de cel mai
al cadrelor didac-

s-au omis 
ca aportul 
în formarea 
lui nou, în 
carea conștiinței 
socialiste și a ni
velului cunoaște
rii, necesitatea co
relării procesului 
de învățămînt cu 
activitatea pro
ductivă — care 
prin însăși na
tura lor invită la 
legarea directă a 
învățămîntului de 
problemele con
crete ale activită
ții instructiv-edu- 
cative,

în încheierea a- 
cestor rînduri, cî
teva concluzii :

în primul rînd 
— dat fiind rolul 
deosebit de im
portant al propa
gandiștilor în jus
ta orientare și 
dinamizare a dez
baterilor — se im
pune o mai mare 
preocupare din 
partea celor ce 
au fost învestiți 
cu răspunderea de 
a conduce cercu
rile de studii ale 
cadrelor didactice 
pentru a-și per
fecționa pregăti
rea ideologică și 

metodică, a-șl însuși priceperea, arta 
am putea spune, de. a conduce dez
baterile intr-un mod interesant.

în același timp, se face simțită ne
cesitatea unei mai susținute activități 
de îndrumare și sprijin din partea 
comitetelor județene, a cabinetelor 
de partid a studiului ideologic al ca
drelor didactice. Unele preocupări în 
acest sens am întîlnit în mai multe 
centre — Oradea, Craiova etc., con
cretizate în participarea unor acti
viști, a unor lectori ai comitetelbr 
județene la cercurile de studiu, în 
instruirea periodică a propagandiști
lor. Asemenea activități se cer însă 
amplificate, completate prin schim
buri de experiență, știut fiind că ac
tivitatea de îndrumare și 
pentru a da roade, trebuie să 
manentă, operativă și de o 
competență.

în sfirșit. cîteva cuvinte 
studiul individual, care, fără doar și 
poate, trebuie-să fie r|aai stăruitor și 
mai profund. Tendința unora de a se 
limita la enunțarea unor teze, la citi
rea notițelor din caiet. în locul unor 
discuții libere, creatoare, își are ori
ginea, de multe ori, tocmai într-un 
studiu individual insuficient.

Trăgînd toate învățămintele din ex
periența pozitivă, ca și din minusu-

. rile. exjșten.tev cadrele didactice, pro
pagandiștii, organele de partid care 

‘au atribuții in acest domeniu pot și 
au datoria să ridice studiul ideologic 
la nivelul înaltelor exigențe puse de 
partid in fața slujitorilor școlii.

control, 
fie per- 

înaltă
despre-

Mihail PÎRLOG

DE LA ADAS LA 7 MARTIE

Asigurarea cu termen fix
Răspunzînd solicitărilor nu

meroșilor cetățeni care doresc să 
Încheie o asigurare in folosul 
unei alte persoane (părinții 
pentru copii sau copiii pentru 
părinți sau indiferent de gradul 
de rudenie), ADAS a intro
dus o formă de asigurare cu 
termen fix. Această asigurare 
poate fi încheiată de orice per
soană (în vinstă de la 16 la 60 
de ani), în favoarea oricărei 
persoane (indiferent de virsta a- 
cesteia, de starea sănătății sau 
grad de rudenie). Cel care în
cheie această formă de asigu
rare are dreptul de a stabili 
singur data (termenul fix) la 
care persoana respectivă va 
primi de la ADAS suma asi
gurată. Acest termen se poate 
stabili de la 5 pină la 20 de ani

(Urmare din pag. I)

vederile legii, atestă efortu
rile depuse în această di
recție de către vicepreșe
dinții și secretarul comi
tetului executiv, de către 
funcționarii din aparatul 
consiliului popular. Sînt de 
remarcat. în această ordine 
de idei, măsurile care s-au 
luat pentru a simplifica 
modul de înregistrare a ac
telor, circuitul anevoios pe 
care-1 parcurgeau, adeseori, 
de la un birou la altul, ce
rerile și scrisorile. Astăzi, 
toate documentele principa
le care intră in evidența 
consiliului popular ajung in 
aceeași zi la vicepreședinții 
de resort și. de aici, iau dru
mul spre rezolvare — cu ter
mene fixate de aceștia — 
către serviciile 
nale.

Președintele, 
ședinții și secretarul comi
tetului executiv stau, de 
asemenea, zilnic, la dispo
ziția publicului în cadrul 
unor ore de audiență bine 
stabilite și bine cunoscute 
de public — fiind aceleași de

funcțio-

vicepre-

termine la ore fixe.

cițiva ani (de la 13 Ia
17). Nu e vorba de un
program rigid care să se

„în funcție de numărul 
solicitanților, de problemele 
aduse în discuție, progra
mul de audiențe se pre
lungește cît este nevoie — 
ne spune președintele co
mitetului executiv al con
siliului popular municipal. 
Această măsură a tăcut din 
audiență un act social ac
cesibil fiecărui cetățean. A- 
cest lucru este dovedit și de 
faptul că, in anul 1971, nu-

cind se încheie asigu- 
poate . asigura în fo- 

dorite orice
de la data 
rarea. Se 
losul persoanei 
sumă, începînd de la 10 000 de 
lei.

Dacă cel care a încheiat asi
gurarea se răzgîndește între 
timp asupra persoanei alese la 
început să primească suma asi
gurată. el poate schimba per
soana respectivă fără nici o 
restricție. In acest sens, el poate 
reveni asupra hotărîrii inițiale, 
pe baza unei simple cereri de
puse la ADAS, indicînd nu
mele noii persoane care va be
neficia de asigurare. Cel care 
face asigurarea poate comunica, 
încă de la început sau pe par
curs. numele persoanei alese ca 
beneficiar al sumei sau poate să 
nu-1 comunice deloc, făcîndu-io

surpriză în momentul cind ea 
va fi înștiințată de ADAS 
să-și primească suma.

Pentru asigurarea cu termen 
fix. plata primelor de asigurare 
anuale se poate face și în rate 
lunare. în cazul cind cineva do
rește să plătească primele anti
cipat, pe o perioadă care depă
șește 2 ani, ADAS acordă, în
cepind de la acea dată, o reduce
re de 4 la sută. Pentru lămuriri 
suplimentare și pentru încheierea 
contractului de asigurare, dorito
rii se pot adresa responsabilului 
ADAS 
sau, 
ADAS 
punct 
reia se
special, un lucrător pe teren.

de la locul de muncă 
prin telefon, unității 
(direcție județeană sau 
de lucru) în raza că- 
află, și care vor trimite,

I

*

Tragere 
specială 
LOTO

Administrația de stat Loto- 
Pronosport organizează o nouă 
tragere specială Loto în ziua de 
7 martie 1972. Se vor atribui 25 
de categorii de cîștiguri, între 
care bani, de valoare fixă și va
riabilă și, în număr nelimitat, 
autoturisme „Dacia 1300“. „Dacia 
1100“ și „Skoda S-100". Tot in 
număr nelimitat se pot cîștiga 
excursii, în cadrul cărora se va 
face „Turul capitalelor", cu avi
onul, pe ruta : Moscova — Var
șovia — Berlin — Budapesta — 
Sofia (de circa 18 zile) și ex
cursii in Bulgaria și Grecia, cu 
durata de circa 9 zile. Se poate 
participa cu bilete de 2. 5 și 
15 lei varianta, biletele de 15 lei 
avînd dreptul de participare Ia 
toate extragerile. în total, se vor 
extrage 36 de numere.-

l

cuantumul contribuției 
bănești și in muncă

a cetățenilor?
Zilele acestea, la sate s-au încheiat adunările pe circumscripții elec

torale și ale delegaților pentru stabilirea contribuției bănești și în 
muncă a locuitorilor pe anul 1972 și sînt în curs de desfășurare cele 
de la orașe și municipii. Pe adresa redacției au sosit mai multe scri
sori în care se solicită precizări în legătură cu unele aspecte concrete 
privind aplicarea prevederilor Legii organizării contribuției 
bănești și în muncă pentru efectuarea unor lucrări de interes obștesc, 
în legătură cu aceasta, am adresat cîteva întrebări tovarășului Con
stantin Voinescu, directorul Direcției administrației de stat din Comi
tetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală.

— Vă rugăm să ne precizați, 
pe scurt, ce 
această lege in domeniul 
tribuției bănești și in muncă 
cetățenilor 7

aspecte noi aduce 
eon

ii

urmează a se realiza, cit și de 
turile membrilor care compun 
lia, de greutățile acestora etc.

venl- 
fami-

con-

să 
re

— Din capul locului se cuvine 
subliniem că legea a dat o nouă 
glementare tuturor aspectelor pe care 
Ie ridică contribuția în bani și in 
muncă a locuitorilor pentru efectua
rea unor lucrări de interes obștesc. 
Ea sc înscrie în complexul de măsuri 
inițiat de conducerea partidului și 
statului nostru privind participarea 
susținută a cetățenilor la conduce
rea treburilor obștești și îndreptarea 
eforturilor spre valorificarea mai 
largă a tuturor resurselor locale de 
care dispunem, în vederea ridicării 
continue a gradului de urbanizare a 
localităților și satisfacerii cerințelor 
de viață civilizată ale populației.

Mergind pe linia lărgirii continue 
a democratismului socialist, legea 
statornicește că. în cadrul fiecărei 
circumscripții electorale, locuitorii 
analizează propunerile făcute de de- 
putați, comisiile permanente sau un 
grup de cetățeni pentru construirea 
unor obiective cu caracter obștesc, 
în același timp, adunările locuitorilor 
pe circumscripții electorale împu
ternicesc reprezentanții lor pentru a 
participa la adunarea delegaților pe 
comună, oraș, municipiu sau sectoa
rele municipiului 
București, spre a 
dezbate și hotărî 
cu privire la lu
crările propuse a 
fi executate, pre
cum și la sumele 
și numărul zilelor 
de muncă nece
sare efectuării a- 
cestor lucrări. Din 
analiza făcută la comunele și orașele 
unde au avut loc adunările delega
ților reiese că cetățenii hotărăsc fo
losirea fondurilor la efectuarea de 
lucrări cu caracter obștesc necesare 
tuturor locuitorilor, cum sint : școli, 
creșe, grădinițe de copii, cămine cul
turale, case de nașteri, dispensare, 
străzi, alimentări cu apă etc.

Un accent deosebit s-a pus pe mo
dalitățile. prin, care locuitorii..: ,• pot 
exercita controlul asupra felului în 
care sînt gospodărite fondurile create 
prin contribuția cetățenilor, asupra 
modului în care se realizează obiec
tivele votate. Un rol important în 
acest sens îl au comitetele de cetă
țeni, alese de adunarea delegaților 
pentru fiecare lucrare ce urmează a 
fi executată. Ele lucrează sub directa 
îndrumare a comitetului executiv al 
consiliului popular, avînd obligația 
de a informa in mod periodic adu
narea delegaților asupra încasării 
sumelor, mersului lucrărilor, recep- 
ționării acestora etc.

Sînt și alte aspecte noi. întreprin
derile și organizațiile economice de 
stat vor contribui cu fonduri bănești, 
calculate în funcție de numărul și 
natura mijloacelor de transport pe 
care le au în dotare, iar cooperati
vele agricole de producție și cele
lalte organizații cooperatiste și ob
ștești vor efectua contribuția în mun
că cu mijloacele de transport pe 
care le dețin. Totodată, amintim și 
prevederile legii privind lărgirea ca
tegoriilor de lucrări ce pot fi execu
tate prin contribuția bănească ; ex
tinderea contribuției în bani și în 
muncă la toate municipiile și ora
șele ; posibilitatea stabilirii unei con
tribuții în bani sporite ; creșterea 
limitei superioare de vîrstă pentru 
cei ce efectuează contribuția în

— Care este cuantumul 
tribuției bănești și numărul zi
lelor de muncă și după ce cri
terii se stabilesc 7

mai primul vicepreședinte, . 
vicepreședinții și secretarul 
comitetului executiv 
primit in audiență 
4 000 de solicitanți. I 
vrea să se înțeleagă - 
tind această cifră — 
punem accentul mai 
pe latura cantitativă 
cestei activități, 
executiv al 
popular a stabilit ca fiecare

au 
peste 
N-am 
— ci
că noi 

mult 
a a- 

Comitetul 
consiliului ■

de rezolvare. Rezultatul ? 
Din totalul celor peste 
4 000 de audiențe solicitate 
conducerii primăriei, in 
anul trecut. 40 la sută au 
fost rezolvate pe loc, 30 la 
sută în primele 10 zile, iar 
diferența în termenul sta
bilit de lege".

Am stat de vorbă cu mai 
mulți cetățeni care au soli
citat audiențe la primăria

lor, să fie 
te, trebuie 
primăria a 
dere modul 
tățeanul al 
publice de pe raza orașului. 
Cercetînd această situație, 
am constatat că programele 
de audiențe ale unora din
tre acestea, fixate între 
orele 13—15 sau 14—16. 
sînt practic inaccesibile

Ușa primăriei

cit mai eficien- 
să spunem că 
scăpat din ve
de lucru cu ce- 
altor instituții

— Sumele reprezentînd contribuția 
bănească se stabilesc de adunarea 
delegaților în raport cu costul lucră
rilor ce urmează a fi efectuate, ți- 
nindu-se seama și de veniturile ce 
se realizează în fiecare familie, fără 
a putea depăși suma de 300 de lei de 
familie anual. .Subliniem că prin 
familie, în sensul legii de față, se 
înțelege soțul, soția, copiii necăsăto
riți, părinții soțului sau ai soției șl 
alte persoane, dacă gospodăresc îm
preună.

Contribuția în muncă se efectuea
ză : cu brațele, de bărbați și de fe
mei, de la virsta de 18 ani pînă la 
vîrsta de 55, respectiv 50 de ani ; cu 
mijloacele de transport cu tracțiune 
animală sau mecanică, cu excepția 
autoturismelor apart.inînd locuitori
lor. Numărul zilelor efectuate cu bra
țele, reprezentînd contribuția în mun
că pentru fiecare locuitor, este hotă- 
rit de adunarea delegaților — pină 
la maximum 6 zile pe an — în raport 
cu vîrsta și volumul lucrărilor care 
urmează a fi efectuate. De asemenea, 

adunarea delega
ților hotărăște ca 
persoanele pro
prietare de mij
loace de trans
port să efectueze 
un număr de ma
ximum 6 zile a- 
nual contribuție 
în muncă cu fie
care mijloc de 

transport, stabilind, totodată, volu
mul anual al lucrărilor care urmea
ză a fi executate cu aceste mijloace.

Cred că mai este necesară o pre
cizare. în ipoteza în care contribuția 
în muncă nu este efectuată, contra
valoarea acesteia se plătește cu 25 lei 
pentru fiecare zi de muncă cu bra
țele. Deci, dacă presupunem că o 

. persoană, care are de prestat 6 zile 
de muncă pe an, nu a efectuat 2 zile 
va plăti suma de 50 lei. Pentru po
sesorii de atelaje, legea face distinc
ție între atelajul cu un trăgător, 
pentru care contravaloarea muncii 
neefectuate este de 50 lei pe zi, și 
atelajul cu doi trăgători, pentru care 
contravaloarea este de 100 lei pe zi.

Legea stabilește obligații precise 
și în privința organizațiilor econo
mice de stat, întreprinderilor pen- 

... tru mecanizarea agriculturii și a al- 
tdp organizații economice de stat care 
își au sediul sau iși desfășoară activi
tatea în mod permanent sau tempo
rar în comune, orașe și municipii. 
Toate aceste unități contribuie eu 
bani la lucrările ce se efectuează 
prin contribuția în muncă, în func
ție de fiecare mijloc de transport cU 
tracțiune animală sau mecanică.

De asemenea, comitetele executive 
ale consiliilor populare, de acord cu 
conducerile cooperativelor agricole 
de producție, ale celorlalte organi
zații cooperatiste și obștești, care își 
au sediul sau iși desfășoară activita
tea în comune, orașe și municipii, 
vor stabili zilele pentru efectuarea 
contribuției în muncă de către a- 
ceste organizații, in așa fel îneît să 
nu ducă la perturbarea procesului de 
producție. Numărul zilelor de con
tribuție în muncă pentru fiecare mij
loc de transport este de maximum 
6 zile anual. Dacă contribuția în 
muncă nu este efectuată, așa cum 
am arătat, se va plăti contravaloa
rea ei. Astfel, pentru o zi de muncă 
cu tractorul de transport sau orice 
mijloc de transport cu tracțiune me
canică, avînd o capacitate de pînă 
la 4 tone — 300 lei, iar pentru o zi 
de muncă cu autotractorul sau cu 
orice alt mijloc de transport cu 
tracțiune mecanică, avînd o capaci
tate de peste 4 tone — 500 lei.

Facem precizarea că sumele înca
sate drept contravaloarea muncii ne
efectuate, precum și contribuția in 
bani pentru mijloacele de transport 
ale organizațiilor de stat se consti
tuie ca mijloace speciale extrabuge
tare la dispoziția comitetelor execu
tive și se vor folosi numai la execu
tarea lucrărilor ce se efectuează prin 
contribuția în muncă.

Răspuns la întrebările

cititorilor

cei ce 
muncă, precum și alte măsuri care, 
în ansamblu, atestă 
tivei și spiritului 
locuitorilor.

De asemenea, din 
le avem rezultă că, 
melor pe fiecare familie, există o 
orientare justă, în sensul că se ține 
seama

afirmarea iniția- 
gospodăresc al

datele pe care 
în stabilirea su

atît de valoarea lucrărilor ce

® £2
toate instituțiile cu care 
vine în contact.

în întreaga activitate pe 
care o desfășurăm, noi por
nim de la premisa că o bună 
conlucrare cu publicul 
este posibilă fără un 
tem informațional bine 
la punct".

— Are primăria, la 
actuală, un asemenea 
tem ?

mereu

deschisă pentru public

vicepreședinte să înregis
treze personal în „dosarul 
de audiențe11 problemele 
cu care vin cetățenii, să 
menționeze tot personal 
modul de rezolvare : astfel, 
soluționarea cererilor și do
leanțelor cetățenilor nu 
mai este lăsată in seama 
unui funcționar sau altuia. 
Răspunderea a fost transfe
rată, in primul rind, asupra 
celui care audiază. care 
stabilește contactul cu pu
blicul și care e în măsură 
să rlecidă — in conformi
tate cu prevederile legii — 
atit modul, cit și termenul

orașului. Am constatat că, 
în general, sînt mulțumiți 
și de program și de modul 
cum le sînt rezolvate pro
blemele. Ceea ce-i nemul
țumește este faptul că pro
gramul de audiențe pe 
care l-a adoptat primăria, 
care permite fiecărui om să 
vină 
tățile 
și la 
blice 
ciază 
dacă 
s-au 
țele
puțin din timpul cetățeni-

în contact cu autori- 
locale, nu-1 întilnesc 

celelalte instituții pu- 
„într-adevăr — apre- 
primarul orașului — 

la consiliul popular 
luat măsuri ca audien- 
să răpească cît mai

publicului. Ne referim in 
special la unele unități su
bordonate consiliului popu
lar. cum ar fi serviciile de 
gospodărie comunală, de 
gospodărie . locativă, de 
apă, gaz, canal, de electri
citate etc. Este un neajuns 
serios, pe care va trebui 
să-1 corectăm cît mai grab
nic, fiindcă primăria — ca 
organ al puterii și adminis
trației de stat — este răs
punzătoare in fața cetățea
nului și de modul cum este 
primit și tratat, cum ii sînt 
soluționate problemele la

nu 
sis- 
pus
ora 
sis-

— Comitetul executiv al 
consiliului popular munici
pal a întreprins unele ac
țiuni apreciate de public și 
in acest domeniu. Mă refer 
la faptul că. pe lingă, popu
larizarea legilor și decretelor 
emise de organele legisla
tive centrale, pe lîngă pu
blicarea unor hotărîri și 
decizii emise de consiliul 
popular și comitetul său 
executiv, am luat recent 
măsura constituirii unui ca
binet de informare și 
stil tare asupra unor 
bleme de larg interes 
țenesc.

con- 
pro- 

cetă-

făcut cunoștință- aici 
inițiativă apreciată 
mult de public. O

Am 
cu o 
foarte 
dată pe săptămînă — joia, 
între orele 17 și 20 — la 
sediul consiliului popu
lar. un colectiv volun
tar format din juriști și 
funcționari stă la dispoziția 
publicului pentru a da re
lații asupra diverselor acte 
normative, pentru a explica
— in funcție de solicitare
— o problemă sau alta din 
domeniul legislației, al ad
ministrației, in general. 
Aici. în sala de întîlnire. a 
fost creat și un punct de 
documentare, care pune la 
dispoziția solicitanților ho
tărîri și decrete, decizii și 
dispoziții ale consiliului 
popular — intr-un cuvint 
principala legislație care 
trebuie cunoscdtă de fie
care cetățean. Deși înfiin
țat de dată recentă, acest 
cabinet este solicitat de un 
număr mare de oameni și 
putem spune că astăzi mul
te din problemele care ră
peau atit timpul unor 
funcționari, cît și pe cel al 
cetățeanului, își 
această cale, o 
mai directă.

Concluzia care 
cu pregnanță la 
cestor rinduri este aceea că 
in domeniul relațiilor insti
tuțiilor publice cu cetățenii 
se pot aduce incă multe 
perfecționări, mai ales pe 
linia creșterii operativită
ții în rezolvarea probleme
lor, că așezarea lor pe baza 
unei depline conlucrări cu 
publicul este o cerință fun
damentală a activității con
siliilor populare — și în a- 
ceastă direcție nici un efort 
nu este prea mare.

găsesc, pe 
rezolvare
se relevă 

capătul a-

— în scopul conjugării efor
turilor statului cu cele ale ce
tățenilor, legea stabilește pentru 
comitetele executive ale consi
liilor populare răspunderi și o- 
bligații sporite. Care sint, pe 
scurt, cele mai importante 7

— Este și firesc să fie așa. Comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare trebuie să se îngrijească de 
toate problemele pe care le ridică 
dezvoltarea modernă a localităților 
noastre. Și, în spiritul acestei legi, 
eu aș pune pe primul plan grija fie
cărui comitet executiv al consiliului 
popular in folosirea cu eficiență ma
ximă a resurselor locale. Ele trebuie 
să dea dovadă de multă 
gestionarea judicioasă a i 
casate și a materialelor 
să dea o atenție sporită 
crărilor executate prin 
bănescă și în muncă a 
asigurînd pentru aceasta 
tehnică necesară. Comitetele 
cutive ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului București ur
mează să îndrume și să sprijine per
manent comitetele executive ale con
siliilor populare subordonate. Tre
buie, de asemenea, să ia măsuri de 
asigurare din timp a elaborării pro
iectelor pentru lucrările ce se exe
cută din contribuția bănească a ce
tățenilor, prin participarea specialiș
tilor din instituțiile de proiectare 
subordonate sau din unitățile cu
prinse în raza teritorială a județului 
sau a municipiului respectiv.

Convorbire consemnata <j® 
Alex. BOGHIU

exigență în 
sumelor în- 

procurate, 
calității lu- 
contribuția 

locuitorilor, 
i asistența 

exe—
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Dintre toate investițiile destinate 

aporirii producției agricole cea mai 
mare rentabilitate o asigură semin
țele. Cultivarea unor soiuri și hi
brizi de înaltă productivitate consti
tuie una dintre măsurile hotărîtoare 
pentru asigurarea furajelor. O sămin
ță bună valorifică investițiile făcute 
în mecanizare, chimizare, irigații. La 
plantele de nutret calitatea și sorti
mentul de specii, soiuri și hibrizi au 
o însemnătate economică deosebit de 
mare dacă luăm în considerare nu 
numai producția cantitativă, ci și 
conținutul în substanțe nutritive, în
deosebi în proteine.

După cum ne relata ing. Petre To- 
moroga, directorul Stațiunii experi
mentale agricole Valul Traian, 
județul Constanța, anul trecut s-au 
recoltat 204 800 kg. sfeclă furajeră la 
ha de pe loturi experimentale, iar de 
pe o suprafață de 10 ha s-au obținut, 
în medie, 60 000 kg. Producții de 70—80 
tone lucernă irigată s-au realizat în 
zeci de cooperative agricole din jude
țele Ilfov, Ialomița, Brăila și altele.

Producții „de vîrf“ trebuie să se 
obțină pe toate terenurile destinate 
furajelor. Aceasta depinde în mare 
măsură de folosirea judicioasă a se
mințelor existente și aplicarea măsu
rilor pentru asigurarea celor necesare 
în anul viitor. Cu atit mai mult cu cit 
în acest început de primăvară, primele 
culturi care se însămînțează pe su
prafețe mai mari sînt plantele fura
jere. Marea lor majoritate se însă- 
mînțează în prima urgență, imediat 
ce tractoarele pot ieși în cîmp. într-o 
serie de I.A.S. și cooperative agricole- 
din județele Arad, Timiș și altele se 
lucrează intens la semănatul mazărei, 
ovăzului, borceagului, trifoiului și al
tor culturi. „In județul nostru — ne 
spunea ing. Petre Glăvan, directorul 
general al Direcției agricole județene 
Arad — în aceste zile este evidentă 
preocuparea cooperatorilor pentru 
însămînțarea culturilor de nutret pe 
terenuri adecvate, situate, de regulă, 
cît mai aproape de fermele zootehni
ce, în interesul sporirii producției de 
furaje, al reducerii cheltuielilor de 
transport în perioada de recoltare. 
Cea mai mare atenție se acordă asi
gurării furajelor de volum, îmbună
tățirii structurii culturilor, îndeosebi 
prin mărirea ponderii leguminoase
lor — plante bogate în proteine, de 
care depinde într-o măsură hotărîtoa
re echilibrarea rațiilor în zootehnie. 
De aceea, suprafețele care se însă

mînțează acum, Împreună cu trifolie- 
nele mai vechi, vor avea ca rezultat 
mărirea procentului de leguminoase 
care vor ocupa peste 62 la sută din 
totalul suprafeței destinate furajelor".

Cursul acestor acțiuni de în
semnătate hotărîtoare pentru echi
librarea balanței furajelor este însă, 
în multe județe, stopat de lip
sa semințelor. Din analiza ba
lanței existente la Direcția gene
rală a producției vegetale din 
Ministerul Agriculturii, Industriei A- 
limentare și Apelor rezultă că defici
tul de sămînță este de peste 2 000 tone

recții generale agricole, cum sînt 
Galați și Bistrlța-Năsăud, după ce au 
analizat posibilitățile de care dispun 
au expediat întreaga cantitate de se
mințe stabilite pentru nevoile altor 
județe. Această acțiune este însă mult 
întirziată. Bazele I.V.C.P.N.C. din ju
dețele Buzău, Neamț și altele, nu 
și-au onorat obligațiile asumate la o 
serie de semințe de primă urgență.

Cele mai mari intîrzieri se constată 
la transportul semințelor de plante 
furajere din baze în cooperativele a- 
gricole. Cooperativele agricole din ju
dețele Argeș, Vîlcea, Bihor, Suceava,

unele județe șl unități agricole nu se 
ține seama de această cerință elemen
tară. Cu toate că s-au asigurat canti
tăți mai mari de semințe elită și din 
înmulțirea I și a Il-a destinate lotu
rilor semincere, o parte din acestea 
n-au ajuns încă în unități. în jude
țul Mehedinți, unde lipsa semințe
lor se resimte an de an, cooperati
vele agricole n-au ridicat pentru lo
turile semincere 69 tone mazăre, 20 
tone măzăriche, 28 tone ovăz, 12 tone 
sparcetă .și alte semințe. Sînt canti
tăți mici, dar ele trebuie să ajungă 
neîntîrziat în fermele semincere.

ASIGURAREA SEMINȚELOR- 
cea mai urgentă acțiune pentru 
sporirea producției de furaje

e

la lucernă și de sute de tone la trifoi, 
sfeclă furajeră, ghizdei, sparcetă, 
morcovi furajeri, iarbă de Sudan etc. 
Nu este pentru prima dată cînd se 
constată asemenea deficiențe. Este a- 
devărat că s-au organizat numeroase 
ferme semincere, totuși există încă 
multe cazuri cînd se așteaptă repar
tiții pentru semințe produse de alții. 
Acum este timpul să se aplice măsu
rile indicate pentru organizarea fer
melor și loturilor semincere pe cele 
mai adecvate terenuri, la fiecare cul
tură furajeră.

în prezent cea mai urgentă acțiune 
este încheierea transportului în uni
tăți a semințelor existente la bazele 
întreprinderilor de valorificare ă ce
realelor și producerii nutrețurilor 
combinate și redistribuirea cantități
lor prevăzute între județe. Unele di-

Maramureș și Vaslui pînă în ziua de 
28 februarie a.c. n-au ridicat semințele 
de plante de nutreț repartizate. La ba
zele din județul Vîlcea nu erau ridi
cate 143 tone semințe, din care 75 tone 
mazăre și 60 tone ovăz — culturi care, 
după cum se știe, trebuie însămînțate 
în prima urgență. Urgentarea trans
portului semințelor se impune cu atit 
mai mult în județele din sudul și 
vestul țării. în județul Bihor, unde 
o serie de unități agricole însămîn
țează de zor, altele au rămas cu se- 
mănătorile goale. în același timp, în 
baze au rămas neridicate sute de tone 
semințe furajere.

în aceste zile este necesar ca la 
culturile unde există un deficit cronic 
de semințe să se acorde prioritate re
partizării cantităților necesare pentru 
fermele semincere specializate. în

Una dintre culturile cele mai va
loroase, care se însămînțează în a- 
ceste zile este lucerna. Dar tocmai 
la această plantă de bază pentru 
echilibrarea balanței furajelor se în
registrează cel mai mare deficit de 
semințe. în prezent, ca și in anul 
trecut, se așteaptă sosirea unui trans
port de semințe din import. Pentru 
a nu se pierde nici o zi după so
sirea acestora este necesar să fie 
de pe acum amplasate viitoarele lu- 
cerniere în sistem irigat și să se c- 
fectucze pregătirea terenului ca un 
strat de grădină. Principalul este 
însă să se folosească posibilitățile e- 
xlstente pentru a produce semințe, 
în acest sens, ministerul a hotărît 
ca întreaga cantitate de semințe de 
lucernă obținută să fie lăsată fiecărui 
județ, stimulîndu-se astfel interesul

pentru asigurarea acestora din produc
ție proprie. în unele unități persistă 
însă ideea că nu se pot obține se
mințe de lucernă din cauza insufi
cienței insectelor polenizatoare. Este 
adevărat că numărul acestora s-a 
redus, dar nu într-atît incit să jus
tifice lipsa cronică de semințe. O 
demonstrează experiența multor 
I.A.S. și cooperative agricole care 
amplasînd culturile semincere în lo
turi de dimensiuni mai mici, pe lin
gă liziere de pădure, perdele fores
tiere etc. și aplicînd tratamentele fi- 
tosanitare necesare au reușit să ob
țină de 5—6 ori mai multe semințe 
la hectar decît media pe țară. A- 
nul trecut la cooperativa agricolă Ce- 
răt, județul Dolj, s-au lăsat 10 ha lu
cernă pentru sămință, pe o porțiune 
situată lingă o pădure și s-au aplicat 
tratamente pentru combaterea dăună
torilor. Amplasarea judicioasă și tra
tamentele aplicate au constituit fac
torii principali care au permis să se 
obțină in medie la hectar cite 420 kg 
sămînță de lucernă, ceea ce la această 
cultură reprezintă o producție bună.

Cheltuielile mari efectuate, inclu
siv eforturile valutare ale statului, 
trebuie însoțite de măsuri judi
cioase, pentru ca fiecare kilogram de 
sămință să fie insămințat in cele mai 
bune condiții agrotehnice, respectîn- 
du-se tehnologia specifică fiecărei 
culturi, potrivit destinației stabilite 
cu anticipație. Condițiile naturale 
ale țării noastre, existența unui 
mare număr de specialiști și meca
nizatori destoinici permit să se a- 
sigure integral cerințele de semințe 
la toate culturile furajere, să fie 
îmbunătățită structura acestora și să 
se creeze chiar un disponibil pen
tru export, în loc să se apeleze la 
importuri costisitoare. Principalul 
este ca acum, la desprimăvărare, or
ganele agricole, specialiști din uni
tăți să acorde prioritate dotării ma
teriale a fermelor semincere, repar
tizării celor mai experimentați me
canizatori și mînuitori de utilaje 
pentru aplicarea tehnologiilor mo
derne de care depinde obținerea u- 
nor recolte mari și sigure de se
mințe. Orice efort sau investiții e- 
fectuate în această direcție fructi
fică însutit, constituind, totodată, un 
mare aport pe care il pot aduce or
ganele agricole, specialiștii din uni
tăți la asigurarea bazei furajere.

C. BORDEIANU

Perimetrul unor acțiuni 
imediate și eficiente

ii®

Ecouri la ancheta :
„Din nou despre pescuitul oceanic"

După publicarea în ziarul „Scînteia" nr. 9026, din 13 ianuarie a.c., a paginii „DIN 
NOU DESPRE PESCUITUL OCEANIC", la redacție au sosit multe scrisori din partea unor 
cititori, specialiști, activiști de partid și de stat. înfățișăm azi o parte din ele, cu încrederea 
că forurile de resort le vor analiza cu atenție, urgentind rezolvarea problemelor de care 
depinde îmbunătățirea substanțială a activității în acest sector important al economiei na
ționale.

uzinelor

CONTRASTE
Paiul și birna

din ochiul...

— Indreptați-vă pașii 
spre incinta viitoarei 
Uzine de utilaj chimic 
și forje Rimnicu-Vilcea 
— ne invita telefonic 
un binevoitor.

— Cu plăcere, l-am 
răspuns noi.

— Numai că de plă
cere n-o să aveți parte._  ?

— Veți întîlnl pe 
șantier imagini dezo
lante. Nu este vorba 
numai de cărămizile, 
cimentul sau fierul 
beton făcute tot una cu 
noroiul.

— Atunci ?
— Veți vedea zeci de 

utilaje nou-nouțe, 
strunguri, raboteze s.a. 
depozitate în condiții 
scandaloase. Sînt nea
coperite, le bate ploaia, 
rugina a început să le 
roadă.

— Beneficiarul, con
structorul nu au fost 
sesizați ?

vecine
— Ba bine că nu ! Și, 

totuși, neglijența conti
nuă sub privirile lor 
nepăsătoare. Directo
rul, inginerul-șef. pen
tru acest lucru au fost 
criticați și in ziarul 
local.
- Și?
— Iată ce.au răspuns 

criticații : „La noi este 
încă bine, în compara
ție cu ce se petrece la 
uzina de sodă ve
cină...".

...Ca urmare, sîntem 
foarte dezorientați. în
cotro să mergem ? Să 
vedem paiul sau bîrna 
din ochiul uzinelor 
vecine ? Poate pînă ne 
decidem încotro să ne 
îndreptăm pașii — noi 
sau altcineva ! — 1 se 
va face cuiva milă de 
utilajele de milioane 
lăsate pradă degradă-

pentru onomastică
Luna trecută Uzina 

de strunguri din Arad 
nu a putut realiza 100 
de mașini-unelte, de
oarece cel ce urma să 
furnizeze flanșele pen
tru universale, respec
tiv uzina „6 Martie" 
din Zărnești, în cadrul 
planului de colabora
re, nu a binevoit în 
ruptul capului să-și o- 
noreze integral obli
gațiile contractuale. 
Din 500 bucăți flanșe, 
cite trebuiau livrate pe 
luna ianuarie, pînă la 
1 februarie intraseră 
în magazia fabricii 
doar 46 de bucăți.

— Am întocmit ne
numărate .adrese, am 
dat 20 de telefoane, 'te
lexuri, am încheiat 
minute, am trimis de
legați — spunea direc
torul uzinei, ing. Ni- 
colae Mareea. Fără re
zultat însă.

Justificările furni-

zorului sint incredi
bile : nu este bun de
senul, a fost prima 
motivare; cind s-a do
vedit contrariul, după 
scuze, au urmat 
justificări : nu 
bun calibrul ; s-a do
vedit și de data aceas
ta contrariul. Și, drept 
urmare, nimeni din 
partea furnizorului nu 
mai zice nimic. Dar 
nici flanșele nu so
sesc în uzina ară
deană.

Deocamdată, stau In 
imposibilitate de fini
sare doar... 100 de 
strunguri. întrucît si
tuația se menține, 
nuțpărul strungurilor 
neterminate amenin
ță să crească. Doar 
dacă, cu prilejul apro
pierii zilei de 6 martie, 
uzina „6 Martie" din 
Zărnești nu-și va săr
bători 
tr-un

alte 
este

onomastica prin- 
cadou de flanșe.

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR 
VITALE S-A ÎMPOTMOLIT 

LA BUCUREȘTI

Cu toate că sînt de altă profesie decît cea 
eare privește pescuitul oceanic și lucrez ca 
activist de partid în județul Bacău, am citit 
cu interes conținutul paginii „Din nou des
pre pescuitul oceanic", lectura acestei an
chete oferindu-mi încă o dată satisfac
ția ce o încerc cînd citesc articolele 
„Scinteii", care se ocupă cu atîta competență 
și profunzime de diversele probleme ale ac
tivității economice și sociale din țara noastră. 
Am rămas foarte surprins cînd am aflat că, 
în oondițiile îmbunătățirii substanțiale a do
tării flotei oceanice, anul trecut planul nu a 
fost îndeplinit integral. După aceea, surprin
derea a început să se destrame. Este și fi
resc ca rezultatele să nu fie dintre cele mai 
bune, din moment ce atitudinea direc
torului tehnic al centralei peștelui, cu privire 
la... inconvenientele stabilirii sediului cen
tralei la Tulcea este de-a dreptul pe
nibilă. Autorul întreabă în cadrul arti
colului : „să nu fi luat încă cunoș
tință tovarășii din conducerea centralei a- 
mintite de aprecierea foarte clară a tovară
șului Nioolae Ceaușescu..." ? Eu cred că mai 
umblați și dumneavoastră cu mănuși. Sigur, 
faceți bine că le amintiți aprecierea secreta
rului general al partidului. Dar oare condu
cerea acestei centrale decide asupra soar- 
tei unui sector economic așa cum vrea „ea" ? 
Nu îmi explic de ce în tot articolul 
(adică, într-o pagină de ziar) nu amintiți 
deloc de răspunderea actualei conduceri a mi
nisterului de resort, poate cea mai vinovată 
pentru tergiversarea transferării centralei 
peștelui de la București la Tulcea. Autorul 
anchetei întreabă, la un moment dat, pe fac
torii de răspundere din centrală : cine le dă 
dreptul să ajusteze, să subordoneze organiza
rea unul întreg sector economic intereselor 
lor personale și concluzionează că aceasta ar 
fi „una din cauzele care au împiedicat pînă 
acum punerea pe baze temeinice a organi
zării activității flotei noastre de pescuit ocea
nic". Cauza reală a neajunsurilor este, după 
opinia mea, tărăgănarea manifestată de orga
nele de resort din minister în aplicarea ope
rativă și corectă a indicațiilor de partid în 
soluționarea problemelor vitale ale pescuitu
lui oceanic.

Ion MIU
Bacău

INDISCUTABIL, LA TULCEA ESTE 
LOCUL CENTRALEI PEȘTELUI

Am citit cu mult interes ancheta referitoare 
la îmbunătățirea activității pescuitului ocea
nic și îmbrățișez ideea potrivit căreia Tulcea 
este singurul loc unde trebuie să-și aibă sediul 
centrala industrială a peștelui. De asemenea, 
locul întreprinderii de fabricat scule trebuie 
să fie tot Tulcea, acolo unde se folosesc majo
ritatea lor, de unde pleacă și se întorc navele 
de pescuit. Cit privește școlarizarea, formarea 
și perfecționarea pregătirii cadrelor, aș pro
pune înființarea unui centru școlar piscicol în 
municipiul Tulcea, urmînd ca elevii să fie for
mați ca pescari pentru nave sau alte ambar
cațiuni, ca aceștia să facă practica pescuitului 
pe toate tipurile de ambarcațiuni și nave. 
Pentru a se asigura stabilitatea cadrelor, cred 
că ar trebui studiate condițiile anilor 
1964—1968, cînd toți marinarii — dc la coman
dant la ultimul om de pe navă — erau sala

rizați în așa fel incit se obțineau realizări de 
plan excelente și aceștia nu erau tentați să 
fluctueze.

Gheorghe A. OPRIȘAN 
Constanța

ESTE TIMPUL SĂ SE TREACĂ 
NEÎNTÎRZIAT LA APLICAREA 

MĂSURILOR PRECONIZATE
Desigur, problemele de care depinde redre

sarea grabnică, in condiții de maximă efi
ciență economică, a activității de pescuit o- 
ceanic nu sînt nici simple, nici ușor de rezol
vat, pentru că s-a amînat ani în șir soluțio
narea lor. Tocmai de aceea consider că, în 
sfîrșit, este timpul să se treacă de la stadiul 
discuțiilor sterile, la înfăptuirea în practică a 
măsurilor care se impun. Și, cred, va trebui 
început prin a pune pe baze temeinice activi
tatea întreprinderii de pescuit oceanic din 
Tulcea, pentru a fi capabilă să-și exercite in 
mod corespunzător atribuțiile cu care a fost 
învestită prin lege. Am in vedere, în primul 
rind, necesitatea asigurării bazei materiale co
respunzătoare în portul Tulcea. Problemele 
sînt cunoscute de către forul de resort al în
treprinderii, așa că nu le mai amintesc. Aș 
menționa, dintre acestea, doar faptul că în 
prezent operațiile de descărcare și aprovizio
nare a navelor se efectuează cu macaraua în
chiriată de la Direcția navigației fluviale Ga
lați, cu care nu se poate asigura efectuarea 
acestor operațiuni în termen, că acostarea na
velor se face la un chei subdimensionat, ceea 
ce îngreunează, îndeosebi, oprirea navelor de 
transport. Cantitățile de pește, din ce în ce 
mai mari, care vor trebui să fie descărcate și 
tranzitate prin depozitul frigorific Tulcea, 
presupun existența unor dane adecvate, dotate 
cu toate instalațiile necesare, pentru a asigura 
operarea în termen a navelor.

La fel de stringentă a devenit problema 
pregătirii personalului pentru exploatarea na
velor ce vor intra în dotarea flotei de pescuit 
oceanic în anii următori. în prezent se în- 
tîmpină mari greutăți la alcătuirea echipaje
lor și, de multe ori, pentru a acoperi lipsa 
șefilor de compartiment pe nave s-a apelat la 
sprijinul Direcției de navigație maritimă Con
stanța. Or, în viitor, nu se va mai putea 
conta pe acest sprijin, deoarece în anii care 
urmează — așa cum rezultă din sarcinile pre
văzute în actualul cincinal — va spori sub
stanțial numărul vaselor maritime comerciale 
și, ca atare, va crește și cerința de personal 
calificat în vederea exploatării acestor nave. 
Rezolvarea acestei probleme impune necesi
tatea de a se definitiva, pînă Ia începerea a- 
nului de învățămînt 1972—1973, soluția pregă
tirii cadrelor de ofițeri punte, mecanici, elec
tricieni pentru traulerele de pescuit oceanic 
în concordanță cu nevoile flotei. Cit prive’te 
asigurarea cadrelor de marlnari-pescari 
pentru traulere, comitetul județean de partid 
consideră că nu este oportună organizarea șco
lii profesionale respective la Galați și insistă 
ca această școală să se înființeze Ia Tulcea, 
unde se află baza flotei de pescuit oceanic. 
Pentru organizarea școlii respective la Tulcea 
pledează și faptul că cea mai mare parte a 
viitorilor marinari-pescari trebuie recrutată 
din rindul tinerilor județului nostru, îndeo
sebi din satele cu tradiție in pescuit.

Fără îndoială, mai sînt multe alte probleme 
ce trebuie soluționate, despre care s-_a scris 
pe larg în pagina publicată de „Scînteia". 
Tocmai pentru a urgenta rezolvarea lor. cre
dem că este necesar să se treacă Ia aplicarea 
imediată a măsurilor propuse de către biroul 
comitetului județean de partid și însușite de 
către Departamentul industriei alimentare.

Ing. AI. VOLCOV,
secretar al Comitetului județean Tulcea 
al P.C.R.

curgă

într-una din secțiile fabricii de tricotaje „Miorița” din Oradea Foto : M. Andreescu
apa din vale spre deal

Rezervele potențiale 

devin producție efectivă
(Urmare din pag. I)

cestea se regăsesc în următoarele : 
circa 46 la sută datorate schimburilor 
neprogramate, 12 la sută reparațiilor 
accidentale, 17 la sută lipsei de energie 
electrică, 11 la sută neasigurării cu 
forță de muncă calificată.

Datele înfățișate demonstrează, 
încă o dată, cît de actuale și de im
portante sînt indicațiile secretarului 
general al partidului cu privire la 
apMcarea de măsuri hotărite în sco
pul îmbunătățirii organizării produc
ției și a muncii in secțiile auxiliare, 
care trebuie considerate ca secții de 
bază, încărcate și folosite cu. înalt 
randament, în scopul lichidării neîn- 
tirziate a lipsurilor grave ce se ma
nifestă încă în domeniul întreținerii 
și reparației mijloacelor tehnice. 
Pentru traducerea în viață a sarcini
lor stabilite de conducerea partidu
lui în vederea înlăturării acestor 
neajunsuri, utilizării complete a ma
șinilor ■ și utilajelor, s-au întocmit 
planuri de măsuri concrete care vi
zează îmbunătățirea programării 
producției, realizarea unor revizii 
și reparații de calitate la nivelul exi
gențelor actuale, respectarea cu 
strictețe a planurilor de întreținere 
și reparații, stabilirea în sarcina vi- 
novaților a pierderilor generate de 
indisciplina tehnologică sau în mun
că, toate acestea constituind tot atî- 
tea pîrghii importante în scopul va
lorificării rezervelor existente în în
treprinderi.

între acțiunile menite să asigure 
creșterea gradului de utilizare a ca
pacităților de producție un loc im
portant îl ocupă și folosirea supra
fețelor construite, prin -mplasarea 
rațională a mașinilor-unelte, moder
nizarea acestora și concentrarea lor 
pe spații bine delimitate. Pe această 
bază, de exemplu, la Șantierul na
val, în anul curent, productivitatea 
muncii urmează să crească cu 18,8 la 
sută. La realizarea unui asemenea o- 
biectiv contribuie și măsurile pri
vind înlăturarea „locurilor înguste", 
extinderea proceselor tehnologice mo
dernizate, prin efectuarea unor in
vestiții minime cu posibilități locale, 
precum și impulsionarea acțiunii de 
autoutilare.

Sîntem conștienți, însă, că înfăp
tuirea devizei „Nici o mașină și nici 
un utilaj sub randamentul planifi
cat, nici un minut nelucrat 1” pre

supune ridicarea sistematică a pre
gătirii tehnico-profesionale a munci
torilor, in așa fel incit munca lor să 
fie cît mai productivă, ca timpul de 
lucru să fie integral folosit, cu rezul
tate maxime pentru producție. Ca 
atare, concomitent cu aplicarea pro
gramelor de măsuri privind recru
tarea muncitorilor în vederea crește
rii coeficientului de schimburi, o

atenție deosebită se acordă pregătirii 
și perfecționării cunoștințelor tehni
co-profesionale ale acestora, poli
calificării lor, astfel îneît muncitorii 
să poată executa diferite lucrări 
complexe, în funcție de modificările 
survenite în structura producției.

Mai buna utilizare a capacităților 
de producție, permanenta ridicare a 
nivelului de pregătire a muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor, a 
noilor cadre necesare industriei, for
mează axele principale pe care se 
sprijină acțiunile îndreptate spre 
realizarea îndemnului mobilizator al 
conducerii partidului. în vederea în
deplinirii și depășirii sarcinilor de 
plan în acest an, a angajamentelor 
asumate de întreprinderile județului 
în cadrul întrecerii socialiste.

Organizare organizare

Prin irigații, re
colte mari — este un 
adevăr tot mai bine cu
noscut și care îndeam
nă pe membrii coope
rativelor agricole să 
amenajeze, din an în 
an, suprafețe tot mai 
mari. Așa au pro
cedat și cooperativele 
agricole Poeni și Gra
tia de pe valea rîu- 
lui Dîmbovnic, jude
țul Teleorrrtan, care au 
amenajat 300 
pectiv 125 ha 
irigații, avînd ca sur
să de alimentare apa 
acestui rîu. Anul tre
cut insă, udările apli
cate, îndeosebi la le
gume, au avut un e- 
fect negativ : în loc 
să asigure dezvolta
rea plantelor, le-au... 
uscat de-a binelea. 
Mergînd pe... firul apei 
Ia deal, s-a descoperit 
și cauza. C 
petrochimic 
deversat in 
reziduuri 
mare de 
Acum

și res- 
pentru

Combinatul
Pitești a 

i acest rîu 
cu grad 
toxicitate, 

cooperativele

slnt în litigiu cu com
binatul solicitind des
păgubiri pentru com
promiterea recoltei — 
în valoare de pes
te un milion de lei. 
Cunoscîndu-se efec
tele, era de așteptat 
ca, măcar în acest an, 
combinatul să-și pună 
la punct 
purare a 
așteptat, 
întîmplat 
rind, pe apa Dimbov- 
nicului au apărut din 
nou reziduuri punînd 
în pericol și amenajă
rile piscicole de pe 
acest rîu. Atîta vreme 
cît plata despăgubiri
lor se face din punga 
statului, și nu din bu
zunarul celor vino- 
vați de această situa
ție, pe Dimbovnlc vor 
continua să curgă re
ziduuri. O soluție : 
dacă va fi inver
sată sursa de plătire 
a despăgubirilor, va 
dispărea și sursa rezi
duurilor toxice.

stația de e- 
apei. Era de 
dar nu s-a 
așa. De cu-

și iar organizare
(Urinare din pag. I)

directa conducere a organizației de 
partid și a comitetului sindicatului. 
Nu întîmplător ne străduim — 
așa cum sublinia secretarul ge
neral al partidului — ca prin 
organizarea producției și a mun
cii să asigurăm cuprinderea tu
turor domeniilor de activitate, o ur
mărire permanentă a felului în care 
se desfășoară munca, să mărim ca
pacitatea colectivului nostru de re
zolvare a problemelor, de adoptare 
operativă a măsurilor necesare înde
plinirii și depășirii sarcinilor de 
plan. Unele din aceste măsuri pri
vesc, de pildă, completarea dotării 
tehnice a combinatului — cu forțe 
proprii — în așa fel incit capacită
țile de producție și materialul lem
nos să fie complet și mai judicios 
folosite. în acest sens, în anul cu
rent este prevăzută realizarea, prin 
autoutilare, a unui așchietor la fa
brica de PAL, ceea ce va permite 
folosirea deșeurilor în locul lobde
lor, la fabricarea plăcilor. La fabrica 
de placaj șe vor construi, de aseme
nea, încă o mașină de cojit și încă 
2 stanțe, care vor duce la înlătura
rea unor „locuri înguste" și la creș
terea productivității muncii. în ex
ploatările forestiere se extinde des
picatul mecanizat al lemnului de foc 
și lobde, iar peste 50 de autocamioa
ne vor fi dotate cu instalații de în-

cărcare. Toate aceste măsuri sînt In
cluse în planuri, după o îndelun
gată și colectivă chibzuință, in așa 
fel îneît ele să fie bine întipărite în 
conștiința intreguiui nostru colectiv 
de muncitori, ingineri și tehnicieni. 
Ele se vor materializa în realiza
rea unor indici superiori de utilizare 
a mașinilor și instalațiilor, în depăși
rea planului de producție cu 800 
metri cubi cherestea, 4 000 tone lemn 
de foc, 2 000 metri pătrați parchete 
și multe altele. Hotărîrea noastră de 
a utiliza cit mai bine mașinile și for
ța de muncă este dusă, deci, 
pînă la concretizare, adică pînă la 
fixarea angajamentelor precise de 
depășire a planului. Cursurile de re
ciclare și perfecționare a pregătirii 
tehnico-profesionale, care au cuprins 
mai mult de jumătate din numărul 
de lucrători ai combinatului, vor 
permite cunoașterea temeinică a me
todelor și tehnicii moderne, aplica
rea creatoare a acestora la fiecare 
Ioc de muncă. Consiliul oamenilor 
muncii este ferm hotărît ca, împreună 
cu organizația de partid, să militeze 
în continuare prin forme variate 
pentru dezvoltarea la fiecare munci
tor și tehnician a conștiinței că tre
buie să-și cunoască atît de bine ma
șina, incit să o mînuiască cu maxi
mă eficiență, să obțină în practică re
zultate cît mai substanțiale în folo
sul combinatului și al economiei na
ționale.

organizat

și... superconcentrat
Cooperatorii din co

muna Ion Roată, jude
țul Ilfov, au organizat 
o crescătorie de 5 000 
porci adaptînd la con
dițiile lor o tehnologie 
asemănătoare cu cea 
din marile complexe 
ale I.A.S. Anul acesta 
și-au propus să vîndă 
statului, pe bază de 
contract, aproape 5 000 
de porci. Pînă aici 
toate bune. Numai că 
în curînd se vor ter
mina ' furajele concen
trate din hambare. De 
la direcția ; 
agricolă s-au 
asigurări : fiți 
tiți, se va 
hrana porcilor i 
centrate din 
centralizat al 
Nimeni nu pune la în
doială că există o pre
ocupare in acest sens 
din partea organelor 
județene. Dar ceva tot 
nu este in regulă : 
cooperatorii din Ion 
Roată sînt și producă
tori de cereale și pot 
asigura cantități sufi
ciente pentru animale. 
Numai că ei 
vîndut toamna

generală 
primit 

l liniș- 
asigura 
cu con- 

fondul 
statului.

le-au
con-

form contractului și 
după cum se vede a- 
cum sînt nevoiți să le 
cumpere, fiindcă por
cii nu se îngrașă cu... 
iluzii. întreprinderea 
de industrializare a 
cărnii urmează să 
vîndă producătorilor 
din județul Ilfov, în 
comunele de domi
ciliu, circa 4 500 tone 
porumb provenit din 
uium de la morile 
țărănești. Normal ar 
fi ca cele 300 kg po
rumb ce se acordă 
contractanților pentru 
fiecare porc contractat 
să fie livrate direct. 
Practic, însă, porum
bul este transportat ia 
bazele I.V.C. de unde 
este adus 
comunele 
provenit, 
tervențiile
Centrala cărnii 
tru 
tă 
fără 
va 
cînd 
rismului de concentra
te" nu vor suporta 
„biletul de călătorie" 

din propriile buzunare.

inapoi, in
de unde a
Toate in
făcute ia

pen- 
a rezolva aceas- 
problemă' au fost 
efect. Și nici nu 
fi altfel. pină 
organizatorii „tu-
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și-au propus, 
teme de larg 
ar fi „Igno- 
sociale" sau 
de la socie-

Constituirea Asociației

care prejudiciază

Cursuri de partid pentru

perfecționarea cadrelor didactice

care predau științele sociale în învâțâmîntul de stat

cinema

CRONICA FILMULUI

V

i-au ima- 
Petrov — 
în filmul 
regizorul

cine- 
englezi 

deve- 
cetă- 

iar în-

a Circul Globus : ’72 circ ’72 
19.30.

LA ACADEMIA „ȘTEFAN GHEORGHIU"

„Cota" preocupărilor cetățenești 
ale emisiunilor T.V. este în creștere. 
Programul ultimelor luni a conținut 
mai multe dezbateri pe teme de mo
rală, reportaje cu finalități etice, an
chete și micro-anchete, interviuri 
privind diferite aspecte ale vieții so
ciale. Realizatorii acestor emisiuni 
— menite să consolideze și să afir
me mai pregnant importanta funcție 
educativă a micului ecran — au pro
pus telespectatorilor spre meditație 
fapte de viață nu lipsite de semnifi
cație desprinse din angrenajul rea
lităților contemporane. Fapte de via
ță exemplare, interesante experiențe 
de viață și de muncă, inițiative 
spornice, care merită să fie cunos
cute. însușite și extinse... Fapte de 
viață reprobabile, 
desfășurarea fi
rească a vieții 
sociale, fapte care 
pătează, din loc 
în loc, chipul u- 
nor colectivi
tăți...

Pe aceste două 
direcții principa
le și-au axat re
porterii tele vi-

reportaj-anchetă de Carmen Dumi
trescu, a surprins cîteva tipuri în
cărcate de emoția unei pasiuni au
tentice, tipuri care pot ti întîlnite 
de. pe un mare șantier pe altul, care 
sînt astăzi încă la Lotru și care vor 
fi. mîine, la Sebeș, care se despart 
cu o strîngere de inimă de lucrurile 
în care și-au învestit priceperea și 
bucuria făurarilor. Ar mai fi. desi
gur, astfel de exemple. Dar se în- 
tîmplă încă, destul de des, ca re
porterii să prindă în obiectiv doar 
imagini-șabîon dintr-o uzină sau de 
pe un șantier și. fără a se apropia 
de problematica reală a oamenilor, 
să-și bazeze ..demonstrația etică" pe 
fraze generale, declarative. Cite per
sonaje interesante ale vieții, „încol
țite" de întrebări generale, nu și-au

(fără a avea datele de fond și de ima
gine necesare). S-au întimplat astfel 
de inadvertențe în cîteva „Reflectoa
re" ale lunilor trecute. Nu este sufi
cient, deci, ca tipurile aduse pe ecran 
să fie viabile (și antimodelele, în 
majoritatea cazurilor, sînt), este ne
cesară și o mai atentă desfășurare a 
demonstrației etice.

Reporterii televiziunii 
în ultimele lor anchete, 
interes cetățenesc, cum 
ranța și consecințele ei 
„Ce dai și ce primești 
tate" ; o emisiune precum „Căminul 
și-a instituit obiceiul de a pune in 
dezbatere, săptămînal. teme de inte
res social (relația 
diriginți, „sărăcia

Programul l

ziunii „ofensiva"
etică. Există,
deci, 1tn primul
rînd. 0 preocu-
pare crescuiă
pentru 8urprin-
derea difuza-
rea unor exem-
ple morale ca-
pabiîe să înfă-
țîșeze telespec
tatorilor trăsătu
rile spirituale de
finitorii ale con
temporanilor noș
tri. Și există, a- 
poî, mai vizibilă 
decit în trecut, 
preocuparea de * 
detecta abateri
le de Ia normele 
moralei socialis
te, neajunsuri
le civice, „ca
zurile" etice care 
contrazic prin
cipiile educației 
comuniste — de 
a detecta, deci, 
orice scurt-cir- 
cuit moral și de 
a-1 supune dezbaterii într-un 
for cetățenesc cum este acela al 
blicului de televiziune.

Aceste două linii principale 
forță ale reportajelor și anchetelor 
T.V. urmăresc, desigur. în ultimă in
stanță aceleași țeluri civice. Forța 
de convingere și de proliferare a 
unui autentic exemplu moral nu mai 
trebuie, cred, demonstrată. Iar ope
ra de asanare morală întreprinsă da 
anumite emisiuni ale micului ecran 
este, neîndoios, de natură să contri
buie și ea, eficient, la îndepărtarea 
neajunsurilor care 
șurarea normală a 
Desigur, și într-un 
eficiența educativă 
de factori diverși, 
paritatea analitică 
ceperea profesională și talentul 
porterilor, precum și de modul 
care realizatorii izbutesc (sau nu) să 
ofere faptelor cuprinse în obiectiv 
acoperirea „in aur" a adevărului de 
viață. Inițiativele recente se cer pri
vite prin prisma unor astfel de pa
rametri etici și profesionali.

O emisiune săptămînală care, ea 
insăși, s-a născut din necesități eți- 

,și-a

ale televiziunii

stînjenesc desfă- 
relațiilor sociale, 
caz'și în celălalt, 
este determinată 
printre care 
și selectivă.

ce, „Tinerii despre ei înșiși", 
propus, de pildă, să urmărească pe
riodic ce se întîmplă pe una din 
mai importante construcții ale 
tualului cincinal, platforma 
trială a Tîrgoviștei, declarată 
tier național al tineretului.. Repor
terii televiziunii și-au creat obișnu
ința de a poposi o dată pe lună prin
tre oamenii șantierului, de a le în
registra pe peliculă și pe bandă de 
magnetofon chipul și gîndurile, îm
plinirile, proiectele, visele. „Ce va fi 
aid peste o lună ?“ întreabă repor
terul, In plin cîmp, printre ierburi 
ninse. „Aici va fi„.“. Și, peste o 
lupă, este. Tn pas cu creșterea șan
tierului, reporterii micului ecran 
au prilejul — și acesta trebuie să 
fie, desigur, principalul lor obiectiv 
— să urmărească creșterea, împlini
rea unor destine umane. Au izbutit, 
în ceea ce ne-au înfățișat pînă acum, 
să surprindă cîteva .exemplare fapte 
de muncă, momente emoționante 
din viața tînăruiui colectiv pe care 
și-au propus să-l însoțească pas cu 
pas. Sigur, astfel de izbînzi vorbesc 
adesea de la sine despre pasiune, 
pricepere, devotament și — de ce 
nu ? — despre eroismul tinerilor 
constructori.

Am avut prilejul, în ultimele săp- 
tămini, urmărind diferite documen
tare, reportaje și anchete T.V., să 
aflăm pilduitoare exemple morale. 
Iată, de pildă, „Acei oameni minu
nați și mașinile lor", documentarul 
TV semnat de Constantin Vișan și 
Mircea Gherghinescu ; cîțiva din
tre pasionanții eroi ai filmului au 
avut reală forță de convingere, toc
mai pentru că, împreună cu reali
zatorii. au izbutit să ne vorbească, 
firesc, cu și fără cuvinte (fără cu
vinte de prisos !) despre personali
tatea lor spirituală. Sau. deși au tre
cut cîteva bune saptămini de atunci, 
n-am uitat portretul visătorului in
giner gălățean („Matei Kirali și... 
0.20“ — reportaj de Tita Chiper), 
pentru că reporterul s-a priceput să 
descopere, dincolo de fapte, resor
turile umane ale unei pasiuni neo
bișnuite. concretizată în spectacu
loase inițiative și invenții. Un singur 
exemplu încă (în această ordine de 
idei) : „A șasea zăpadă pe Lotru",

pierdut firescul și spontaneitatea 
în fața teleobiectivului I Eficiența 
etică — în condițiile unei abordări 
superficiale, în fugă, a realității — 
poate fi lesne compromisă.

Această forare mal în adîncime. 
pentru descoperirea unor experiențe 
și valori umane cu adevărat repre
zentative — apte să constituie etaloa
ne, modele de atitudine socială, etică, 
profesională — este o cerință a cărei 
actualitate o demonstrează înseși 
emisiunile amintite. Constatarea este 
la îndemîna oricui : nu o dată, mo
delele propuse de reporterii micului 
ecran s-au dovedit mai palide, mai 
puțin pregnante decît anli-modelele 
supuse discuției. Tocmai de aceea 
efortul suplimentar al 'reporterului 
pentru descifrarea universului spi
ritual al omului contemporan, pen
tru desprinderea particularităților 
sale de gînd și acțiune, devine o ne
cesitate Antimodelele. în .schimb, 
sînt adesea remarcabile prin auten
ticitate. Și „stîlpii cafenelelor" pe 
care .micul ecran i-a sancționat în 
mod acid, șl „credulii" de pe firul 
unor escrocherii aproape de necre- 
zut; și. persona jele» ;aeelea.' pestrițe; 
înecate în fumul' gros,' irespirabil.-'al 
jocurilor de noroc. Tn marea majo
ritate a cazurilor, realizatorii micu
lui ecran, preocupați. în anchetele 
lor, de surprinderea unor inși cer
tați cu morala socialistă sau cu le
gile în vigoare au propus dezbate
rii publice tipuri memorabile și („din 
păcate", din păcate pentru că mai 
există) veridice — prezențe anacro
nice în peisajul nostru social : tineri 
pe care nu-i preocupă nimic ,și care 
trăiesc pe spinarea altora ; tineri 
care își aleg drumuri de viață tris
te, fără perspective sau cu perspec
tive la fel de triste ; oameni care se 
strecoară prin viață pe căi ilicite ; 
oameni pentru care cinstea e un 
lux... In abordarea unor asemenea 
subiecte de anchetă televiziunea a în
registrat în ultimul timp un plus de 
calitate. Mă gîndesc la ancheta „Mi
nori în derivă", a cărei, eficientă iz
vorăște din faptul că s-au angajat 
dialoguri directe, vii, determinîndu-i 
pe împricinați să se autoincludă în 
categoria celor ce sînt prizonierii, 
unor mentalități anacronice. Astfel 
sporesc și veridicitatea, și forța de 
convingere a anchetelor pe teme de 
etică.

Poate că este .cazul însă să vedem 
și în ce măsură devine cu adevărat 
eficientă atitudinea realizatorilor 
T.V. în alte situații. Mergînd 
cîteodată pe firul unor fapte de via
ță surprinse și comentate de rubri
cile „specializate" ale presei scrise, 
reluind, deci, cite un caz mai mult 
sau mai puțin cunoscut, anchetele 
T.V. se mulțumesc cu reproducerea 
(de obicei, fără date noi) a unor în- 
timplări știute. In acest caz, firește, 
ancheta, socială își pierde una dintre 
calitățile principale, aceea de a pune 
ea, singură, diagnosticul într-o situa
ție anume. Alteori, concluziile an
chetei se îndepărtează, din diferite 
pricini, de natura reală a faptului de 
viață oferit spre meditație telespecta
torilor : fie că rămin sub gravitatea 
faptelor înfățișate (pentru că discu
țiile sint insuficient de abil conduse, 
sau pentru că personajele evită să 
furnizeze datele reale ale culpei lor), 
fie că supralicitează gravitatea unor 
abateri, forțind anumite concluzii

dintre părinți și 
egoismului" etc.) și 
dialoguri cetățe
nești; ultimele e- 
misiuni ale „Re
flectorului" au e- 
vitat abordarea u- 
nor cazuri minore, 
prea particulare 
(cum s-a mai în- 
tîmplat cîteoda- 
tă); chiar și „tele
jurnalele de sea
ră" introduc a- 
cum, în sumar, 
„micro - anchete", 
cu vădite finali
tăți etice.

S-au discutat, 
în cadrul dezbate
rilor T.V. pe teme 
de morală, deschi
se îndeosebi tine
retului, diferite 
teme de real inte
res : rolul colecti
velor de muncă în 
procesul educa
țional, „limitele" 
toleranței etice, 
mentalitatea no
civă a lui „îl pri
vește... mă pri
vește", cu efecte 
negative în proce
sul de formare e- 
tică. Lipsește însă 
o continuitate de 
preocupări în sui
ta anchetelor so
ciale realizate, și 
unele se mai află 
încă sub semnul 
întimplătorului, a- 

. lăturalnice 
nu numai 

de filmat să 
mai insistent dincolo

bordează aspecte 
realității. Simțim 
voia ca aparatul 
t rundă 
crusta faptelor, spre universul uman 
investigat, ci și a unui program de 
acțiune mai ferm, determinat, desi
gur, de realitatea insăși.

Anchetei TV îi sînt deschise nume
roase căi de acces spre universul rea
lităților contemporane. Pentru ca ea 
să-și exercite mai pregnant importan
ta funcție social-educativă, reporteri
lor Ii se cere (condiție sine qua non) 
o cunoaștere temeinică, aprofundată 
a acestor realități. Astfel ei își vor 
putea directions preocupările spre 
ceea ce prezentul are într-adevăr 
semnificativ. Necesitatea ca anchetele 
să cuprindă o problematică mai 
amplă, cu capacități de generalizare, 
necesitatea de a aprofunda investiga
țiile etice spre surprinderea unor pro
filuri morale care au. într-adevăr, 
ceva de spus contemporanilor se im
pune de la sinfe. Numai prin impune
rea unor necontrafăcute modele de 
viață, și numai prin sancționarea 
exemplară a antimodelelor. șansa 
realizatorilor T.V de a convinge și 
de a impulsiona eficient pilduitoare 
perfecționări morale devine cu adevă
rat realistă.

emisiunii 
Telex.

___  . ... o întrebare ? 
Cum au apărut omul șl civili
zația ?

9.45 Muzică ușoară.
10.00 Curs de limba germană (lec

ția a 5-a).
10.30 Film serial : „Sebastian șl 

secretul epavei". Episodul 
„S.O.S. în Groenlanda".

11,00 Portretul unui regizor: Ko- 
zînțev (II) —film documentar
— producție a studiourilor 
sovietice.

11.30 Pagini de umor: Chariie 
Chaplin.

12.10 Telejurnal.
— 16,30 Teleșcoală : a Ridi
carea nivelului ideologic, po
litic și cultural-științific, fac
tor esențial în procesul de 
adîncire a democrației socia
liste. Prezintă prof. univ. dr.

Ion Șerbănescu (Filozofie și 
socialism științific, clasa a 
Xll-a). a Elemente de alge
bră (I) Polinoame. Prezintă 
conf. univ. dr. D. Ion (Mate
matică, clasa a XII-a).

17.30 Deschiderea emisiunii 
după-amiază.

17.35 Prietenii lui Așchiuțâ — emi
siune pentru cei mici.
Reîntîlnfre cu surorile Fircea. 
Emisiune de Mihai Miron.
Arta plastică — Prin expoziții 
bucureștene.
Stop-cadru.
Maroc — un film documentar 
realizat de Mihai Lazăr 
Sergiu Stejar.
Tragerea Loto.
1001 de seri : Povestea 
Rumcajs (XIII).

19.30 Telejurnal.
20,00 Cronica politică internă 

Eugen Mândrie.
20.10 Handbal masculin : Româ

nia—Iugoslavia — repriza a 
Il-a — în cadrul competiției 
internaționale dotate cu „Tro
feul Carpați".

20,40 Film artistic : „Bătrîna piani
nă" — producție a studiouri
lor iugoslave. Regia ; Frace 
Kosmac.

22,20 Drumuri în Istorie. Acei meș
teri geniali de pe Cetățuia. 
Emisiune de Maria Preduț. 
Montajul t Bucura Onea. Con-' 
sultant științific dr. Silvia 
Marinescu-Bîlcu.

22.35 „24 de ore".
22,50 Din țările socialiste : U.R.S.S.

9,00 Deschiderea 
dimineață a

9.05 Mai aveți

Programul II

20,00 Desene animate pentru copii.
20,15 Teatru : „Unul dintre noi" de 

Radu Bădilă. Imaginea : C-tin 
Lungu, E. Adelman, C. Copos, 
A. Condurache.

21,00 Viața economică a Capitalei.
21,20 Pagini Îndrăgite din operetele 

lui Lehar : „Paganini", „Vă
duva veselă", ..Clocîrlia", 
„Țara surîsulul", „Frederica", 
„Eva", „Dragoste de țigan".

21,45 Agenda.
21,55 Secvențe poloneze.
22,10 Dans și muzică de pretutin

deni. Folclor din Bulgaria.

Călin CALIMAN

ROMÂNIA FILM prezintăROMÂNIA FILM prezintă

sâptâmîna viitoaresâptâmîna viitoare
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20,45, AU-
15,45; 18; 

11,15; 13,30;

scriitorilor din București
Potrivit prevederilor Statutului 

Uniunii Scriitorilor, adoptat la ultima 
conferință pe țară a uniunii, joi a 
avut loc, la Sala mică a Palatului, a- 
dunarea generală de constituire a 
Asociației scriitorilor din București.

Au luat parte tovarășii Dumitru
Popescu, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Dumitru Popa, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului muhicipal 
București al P.C.R.

La lucrări au participat peste 500 
de prozatori, poeți, dramaturgi, critici 
și istorici literari din Capitală, mem
bri ai Uniunii Scriitorilor.

Adunarea a fost deschisă de acad. 
Zaharia Stancu, președintele Uniunii 
Scriitorilor din România, care a rele
vat grija permanentă a conducerii 
partidului și statului nostru, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru dezvoltarea literaturii, pentru a- 
sigurarea unor condiții propice de 
muncă și viață tuturor creatorilor de 
valori, literare. Vorbitorul a subliniat 
principalele realizări obținute pe tă-

. rimul literaturii, spiritul creator, de 
responsabilitate cetățenească și pa
triotică, de care sînt animați scriitorii 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — în activitatea ce 
o desfășoară, în lumina documentelor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1971. S-a arătat că, în ultimii ani, au 
fost realizate opere valoroase, care 
oglindesc. în paginile lor. munca en
tuziastă a poporului nostru, desfășu
rată sub conducerea partidului, pen
tru edificarea societății socialiste, 
pentru ridicarea României pe noi 
trepte de progres și civilizație.

Referindu-se la posibilitățile și 
perspectivele pe care le deschide 
Asociația scriitorilor bucureșteni, a- 
sociație ce grupează 
de personalități ale 

) ' nesc contemporan,
Stancu a menționat 
sarcina de a strînge 
gătura dintre autori 
apropia oamenii de litere de viață, în 
scopul reflectării veridice și la un 
superior nivel artistic a realităților 
socialiste din patria noastră.

Comitetul de conducere ales prin 
vot secret de asociația bucureșteană 
constituită în această ședință este al
cătuit din : Radu Boureanu, Nina 

Constantin Chiriță. Geza 
Geo Dumitrescu. Arnold 

Eugen Jebeleanu. George

1

un mare număr 
scrisului româ- 
acad. Zaharia 

că ei îi revine 
și mai mult Ie
și' cititori, de a

Cassian.
Domokos. 
Hauser, 
.Macovescu, Fănuș Neagu. Marin Pre
da. Virgil Teodorescu. Ca secretar 
al asociației a fost ales George 
Macovescu, care a prezentat adună
rii o schiță de program .de lucru al 
asociației, precum și sarcinile ce re
vin acestei organizații pentru pregă
tirea Conferinței naționale a șcriito-

M

a Puterea șl adevărul (ambele se
rii) : PATRIA — 10; 16; 19,45, CA
PITOL — 9,15; 12,45; 16,15; 19,45, 
MELODIA — 9; 12,30; 16; 19,30,
MODERN — 9; 12,30: 16; 19,30.
a 12 scaune : VICTORIA — 8,30; 
12; 15,45; 19,30.
a Antracit : LUMINA — 9—19,30 
In continuare.
a Steaua Sudului : LUCEAFĂRUL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,
BUCUREȘTI — 8,15; 10,15; 12,30;
14,45; 17; 19,15; 21,15.
a Viața de familie : FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,30.
a Micul scăldător : SCALA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15: 20,30.
a Războiul subteran : LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
a Osceola : FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,30; 21. FEROVIAR

8,45: 11; 13,30; 16 
RORA — 9; 11,1
20.15, FLAMURA 
16: 18,15; 20,30.
a Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte : DRUMUL SĂRII — 
17,45; 20, POPULAR — 15,30; 18;
20.15.
a Castelul condamnaților : DRU
MUL SĂRII — 9; 15.
a Locotenentul Bullitt : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 
20,45, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
a Poveste de dragoste : PROGRE
SUL — 15,30; 18; 20,15.
a Aventuri In Ontario : TOMIS — 
9; 11,15; 13,30: 15.45: 18,15: 20,30, 
BUCEGI — 15,45; 18; 20,15, DOINA 
— 11,30: 13.45; 16: 18,15; 20,30.
a Program de filme pentru copil : 
DOINA - 10.
a Decolarea : VITAN — 16; 18; 20. 
a Mirii anului II : CENTRAL — 
9.15; 11,30; 13,45; 16: 18,15;
GIULEȘTI - 15,30; 18; 20,15. 
a Garibaldi - 10; 12:
„Trăiască sportul" ! — 16,30;
Tatăl soldatului — 21 : CINEMA
TECA (sala Union).
a Brigada Diverse tn alertă :

20,30,

și ta mare : UNIREA 

la munte și la mare :
- 10; 15,30; 18; 20,15.

la munte
15,30; 19.
• B. D.
MUNCA ............................
a Farmecul ținuturilor sălbatice — 
9—18,30 în continuare, ~ 
filme documentare —
PURI NOI, 
a Gaudeamus igitur : 
9; 15.
a Ultimul războinic :
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15
RIT A — 11,15; 13,30; 18: 20,30. 
a Fuga : VOLGA — 10,30: 15 
a Anna celor o mie de zile : 
ȘILOR - 15.30; 19.
a Livada din stepă : RAHOVA 
15,30; 18; 20,15.
a Love Story
15,30: 18: 20,15.
a Vagabondul
12,30: 16: 19,30.
a O duminică
ȚIREA ÎNTRE
17,45: 20.
a Cea mal frumoasă soție : PA
CEA - 15,45; 18; 20, LAROMET — 
15,30; 17,30; 19.30.
a Trenul : CRINGAȘI — 15.30; 18; 
20,15.
a Pe poteca nețărmuritei iubiri : 
FERENTARI — 15,30: 17.45: 20.

Program de 
20,15 : TIM-

MIORIȚA —

GRIVIȚA — 
; 20,30, MIO-

ARTA — 10,30;

buzești — 9;

pierdută : INFRA- 
POPOARE — 15,30;

a Ritmuri spaniole : VIITORUL — 
16; 18; 20.
• Copacii mor tn picioare : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
• O floare și doi grădinari : FLA
CĂRA — io; 15,30; 19.

a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (ia Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mlrcea 
Basarab — 20.
a Conservatorul de muzică „Cl- 
prlan Porumbescu" : Recital de 
pian susținut de Dan Grigore — 
20.
a Opera română : Chopiniana, La 
piață, Nuntă in Carpați — 19,30.
Î Teatrul de operetă : Logodnicul 

In Lună — 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedta) : Take, lanke 
și Cadîr

• Teatrul de comedie : Nicnie ■— 
20.
« Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bei. Schitu Măgu- 
reânu) : O scrisoare pierdută — 
20; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Vicarul — 20.
• Teatrul Mic : Balul absolvenți
lor — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
• Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
a Teatrul ,,Ion Creangă4* : Școala 
din Humulești — 9,30; Pinocchio 
— 16.
• Teatrul ,,Țăndărică44 (sala din 
Calea Victoriei) : Ninigra și Ali- 
gru — 15; (sala din str. Acade
miei) : De ce a furat zmeul min-. 
gea ? — 17.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu44 : Intr-un ceas 
bun ! — 19,30.
• Teatrul satirtc-muzical „C. Tâ- 

(sâla Savoy) : Bimbirîcă •— 
(sala din Calea Victoriei nr. 
Șî femeile joacă fotbal

rilor. Au fost aleși, de asemenea, 
ca secretari adjuncți ai asociației 
Constantin Chiriță, Domokos Geza 
și Fănuș Neagu.

In încheierea adunării a luat cu- 
vîntul tovarășul Dumitru Popescu, 
care a transmis din partea secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un salut cordial 
Asociației scriitorilor din Bucu
rești, 
de succes 
întregii 
restene. 
rul a 
pe care 
asociație 
tuturor forțelor scriitoricești din ca
pitala tării la făurirea unor opere de 
înaltă ținută artistică și ideologică, 
corespunzătoare cerințelor și exigen
țelor etapei actuale de dezvoltare a 
patriei noastre socialiste, nevoilor 
spirituale ale întregului nostru po
por.

Intr-o atmosferă însuflețită, oarti- 
cipanții au adresat Comitetului Cen
tral al partidului. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea 
telegramă :

Adunarea generală a scriitorilor din 
Capitală. întrunită..astăzi, 2 martie 
1972, pentru constituirea Asocia
ției scriitorilor din București. îsi în
dreaptă primul ei gînd către Parti
dul Comunist Român și conducerea 
sa, tn frunte cu dumneavoastră, iu
bite tovarășe secretar general, asi- 
gurîndu-vă de adeziunea sa deplină 
Ia întreaga politică a Partidului Co
munist Român, conducător înțelept, 
devotat și neobosit al eforturilor po
porului nostru pentru edificarea celei

felicitări călduroase și urări 
conducerii asociației, 

obști a scriitorimii bucu- 
în continuare, vorbito- 

evidențiat rolul important 
îl are de îndeplinit noua 
înființată în mobilizarea

mai drepte și mai nobile societăți din 
istoria acestei țări : societatea socia
listă.

Constituită într-o perioadă de înal
tă efervescență creatoare, cînd po
porul nostru își consacră întreaga 
energie înfăptuirii programului adop
tat de Congresul al X-lea al parti
dului, documentelor Plenarei Comi
tetului Central din 3—5 noiembrie 
1971, Asociația scriitorilor din Bucu
rești, exprimîndu-și adeziunea depli
nă la politica marxist-leninistă a 
Partidului Comunist Român cu pri
vire la rolul și rostul artei și litera
turii în societatea socialistă. își pro
pune. din primele clipe ale existen
tei sale, să militeze pentru o litera
tură realistă și umanistă, de înaltă 
valoare artistică. îndreptînd în acest 
sens atenția și interesul membrilor 
ei — scriitorii bucureșteni — spre 
cea mai autentică sursă de creație, 
spre realitatea noastră contemporană, 
spre minunății oameni ai patriei 
noastre, spre cei care construiesc cu 
eroism, abnegație și sacrificiu, so
cietatea socialistă multilateral dez
voltată pe aceste vechi și rodnice pă- 
minturi românești.

Asociația scriitorilor din București, 
care cuprinde numeroase și valoroa
se forțe scriitoricești, se angajează 
în fața dumneavoastră, iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. să 
șe prezinte la Conferința națională a 
scriitorilor cu conștiința responsabi
lității sale față de patria noastră so
cialistă. angaiindu-se cu toată forța 
ei creatoare în vasta operă condusă 
cu strălucire de Partidul Comunist 
Român, pentru creșterea necontenită 
a prestigiului culturii și artei Româ
niei socialiste.

Potrivit hotărîrii Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. cu privire 
la organizarea Academiei . „Ștefan 
Gheorghiu" pentru pregătirea cadre
lor de conducere a activității de 
partid, social-politice, economice și, 
administrației de stat,’ ieri s-au des
chis la această instituție două cursuri 
de partid pentru perfecționarea ca
drelor didactice care predau știin
țele sociale în învățămîntul de stat : 
uh curs de 6 luni pentru ab’^lVeil-" 
ții institutelor de învățămînt supe
rior, promoția 1971, care au fost re-

partizați să predea discipline de 
științe sociale în învățămîntul su-j 
perior și un curs de 3 luni pentru- 
cei care au fost repartizați să pre
dea științele sociale. în învățămîn- 
tul general, profesional, tehnic și li
ceal.

La deschiderea cursurilor au parti
cipat tovarășii Virgil Cazacu, prim- 
adjunct al ministrului educației și 
învățămîntului, și Alexandru 'Ko-ior*. 
pândi, prorector al Academiei „Ște
fan Gheorghiu".

SCAUNE''
film care se recoman
dă singur, dată fiind 
popularitatea romanu
lui satiric cu același 
titlu datorat celebrului 
cuplu de scriitori so
vietici Ilf și Petrov. 
Apărut in anul 1928. 
romanul a devenit ra
pid ■ de notorietate 
mondială. In cîțiva ani 
a fost publicat în mul
te alte țări ; prima 
traducere românească 
datează din anul 193(5.

Cariera universală a 
romanului „12 scaune" 
și faptul că după mai 
bine de patru decenii 
el își. păstrează pros
pețimea se explică nu 
numai prin umorul 
scînteietor al autorilor 
săi. Satira vizează o 
multitudine de tră
sături și manifestări 
umane care depășesc 
coordonatele geografi
ce și cronologice ale 
subiectului ca atare. 
Este semnificativ în 
acest sens că primele 
filme realizate, pe di
ferite meridiane, după 
romanul lui Ilf și Pe
trov au avut drept 
cadru realități ale ță
rilor respective : ast
fel, acțiunea filmului 
turnat în 1933 Ia Var
șovia se desfășura in 
Polonia și Cehoslova
cia ; în 1937, românul 
a fost adaptat 
matografic de 
— personajele 
nind, evident, 
țeni britanici,
tîmplările petrecîn- 
du-se la Manchester... 
In filmul cubanez rea
lizat în 1964, acțiunea 
se petrece în înde
părtata Cubă. Și iată 
că acum îi reîntîlnim 
pe eroii din „12 scau
ne" așa cum 
ginat Ilf și 
materializați 
semnat de
Leonid Gaidai, cineast 
cu autentică vocație 
pentru comedie, gen 
cu bogată tradiție în 
evoluția cinematogra
fiei sovietice.

11 vedem, așadar, pe

ecran, pe Ostap Ben
der (celebrul „maes
tru al combinațiilor", 
tînărul fără profesie 
și plin de idei năs
trușnice, mereu în 
goană după o iluzorie 
îmbogățire fără mun
că), pornind împreună 
cu neajutoratul Ippo
lit. Vorobianinov (fost 
„mareșal al nobilimii" 
în timpul Rusiei țaris
te) în căutarea como
rii ascunse în unul 
dintre cele 12 scaune 
ale sufrageriei ce a- 
parținuse pe vremuri 
familiei Vorobianinov. 
Tntîmplările imaginate 
de Ilf și Petrov, care 
conturează o frescă 
satirică de proporții, 
sînt reconstituite ci
nematografic în epi
soade adeseori apropi
ate de verva textului 
originar. lată-i, de 
pildă, pe reprezentan
ții lumii vechi — 
foști funcționari tariști, 
foști negustori etc. — 
victime sigure pentru 
Ostap Bender, care-i 
jecmănește, prezentîn- 
du-se ca reprezentant, 
al unei misterioase or
ganizații clandestine 1 
sau iată-1 pe „poe
tul" Leapis-Trubețkoi. 
impostorul ce specu
lează naivitatea și in
competența unor 
dactori.
versurile ! 
căror erou, 
își schimbă 
în funcție de 
Iul" diferitelor publi
cații ; ori pe „monde
na" Ellocika — cani
bala, femeia căreia îi 
ajunge un vocabular 
de 30 de cuvinte, ori 
pe membrii clubului 
de șah din Vasiuki (pe 
care Bender îi face să 
se viseze organizatorii 
unui campionat... in
terplanetar) — o savu
roasă înșiruire de si
tuații comice, o gale
rie de personaje cre
ionate cu trăsături si
gure și fără teama de 
a cădea în grotesc. 
Peregrinările celor 
doi eroi prilejuiesc 
stigmatizarea unei se-

re-
plasîndu-și 
inepte, al 

Gavrilă, 
ipostaza 

„profi-

rii întregi de tipuri 
mentalități — ținta ; 
tirei constituind-o 
meschinăria, creduli
tatea, prostia omeneas
că și, în ultimă in
stanță, anacronismul 
și caracterul iluzoriu 
al aspirațiilor „mare
lui combinator" Fina
lul e concludent : Vo- 
robianinov, găsește 
ultimul dintre cele 
scaune, dar află 
îndelung căutata 
moară fusese descope
rită întîmplător de un 
bătrîn muncitor și fo
losită pentru constru
irea clubului ferovia
rilor...

Spiritul. Invenția co
mică, ritmul romanu
lui sînt puse în valoa
re în cele mai izbu
tite momente ale aces
tui film, care mărturi
sește atenția acordată 
de cineaști nu atît a- 
nalizei mediilor tra
versate, cît mai ales
caracterizării persona
jelor principale. Ipno- 
lit Vorobianinov. în
deosebi. dobîndește — 
în interpretarea exce
lentului actor S. N. Fi
lippov — un relief re
marcabil (menționăm, 
între altele, secvența 
în care decreoitul „ti
tan al gîndirii", cum 
îl recomandă Bender, 
se apucă de cerșit). 
Rolul lui Ostap Ben
der a fost 
actorului 
miașvili. 
tr'il rus 
actor cu 
dern. de 
bil firesc și care

distribuit 
Arcil Ko- 

de la Tea- 
din Tbilisi, 
un joc mo- 
un remarca- 

a
creat anterior pe sce
nă șase dintre rolurile 
piesei adaptate după 
un alt roman celebru 
al lui Ilf și Petrov : 
„Vițelul de aur".

„Filmul „12 scaune* 
constituie, în pofida 
unor lungimi, un spec
tacol amuzant, dega
jat și afirmă în bună 
măsură virtuțile cele
brului roman, caracte
rele celebrelor 
personaje intrate 
patrimoniul clasic 
satirei.
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Primire la Consiliul de Miniștri Consfătuire de lucru

al Organizației Pionierilor
Giurgeni

Cronica zilei

(Agerpres)

In intimpinarea aniversării

Populare Chineze la

★
Joi a plecat spre patrie delega

ția Asociației ziariștilor din R. P.

Solemnitatea decorării
realizatorilor podului

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri Ion Pățan a primit joi 
dimineața pe B. S. Gordeev, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior al U.R.S.S., I.L. Davidov, ad
junct al ministrului comerțului al 
U.R.S.S., A.A. Malinin, președintele 
întreprinderii sovietice de comerț 
exterior „Raznoexpprt" și V.E. Sta- 
tiev, reprezentantul comercial al 
U.R.S.S. în România, care au parti
cipat la o întîlnire de lucru desfășu-

rată la București în probleme privind 
exportul de mărfuri de larg consum 
ale României în U.R.S.S.

La primire au participat Ion 
Crăciun, ministrul industriei umoare, 
și alți membri ai conducerii acestui 
minister, precum și Ion Florescu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

viața internațională

Felicitări pentru succesul

Prin decret al Consiliului de Stat, 
pentru contribuția deosebită adusă la 
realizarea podului de șosea peste 
Dunăre de la Giurgeni-Vadul Oii, a 
fost conferit „ORDINUL MUNCII" 
CLASA I tovarășilor Ioan N. Baicu, 
directorul Institutului de proiectări 
transporturi auto, navale și aeriene, 
Constantin R. Cărăuș, sudor la Șan
tierul naval din Galați, Dimitrie E. 
Galu, director tehnic al Uzinei de 
construcții metalice și mașini agrico- 
le-Bocșa, Valeriu I. Moldovan, lăcă
tuș Ia aceeași uzină, Constantin I. 
Popescu, inginer la Trustul de con
strucții drumuri, poduri, porturi și 
aeroporturi. Paul N. Roșu, dulgher la 
Grupul de șantiere-pod Dunăre-Ga- 

• lăți, Constantin D. Țintea, inginer la 
Trustul de construcții drumuri, po
duri, porturi și aeroporturi, și Gheor
ghe V. Țugui, mecanic la întreprin
derea de utilaje pentru construcții în 
transporturi — București ; „ORDI
NUL MUNCII" CLASA A II-A to
varășilor Gheorghe-Rudi Gh. Buzu- 
loiu, inginer-șef al Institutului de 
proiectări transporturi auto, navale 
și aeriene, Ion Gh. Barbu, inginer la 
Grupul de șantiere-pod Dunăre- 
Galați, Petre E. Bucur, lăcătuș la, 
întreprinderea de utilaje pentru 
construcții în transporturi — Bucu
rești, Andrei D. Caracostea, profesor 
la Institutul de construcții din Bucu
rești, Valeriu N. Chera, inginer-șef la 
Grupul de șantiere-pod Dunăre — 
Gjilați, Ioan P. Coroban, lăcătuș la 
Uzina de construcții metalice și ma
șini agricole — Bocșa. Nicolae D. 
Culea, sudor la uzina de utilaj chi
mic „Grivița Roșie" din București, 
Petru P. Cocora, soldat — M.F.A., 
Victor H. Caranfil, laminator la Com
binatul siderurgic din Galați, Ștefan 
D. Dumitrescu, director tehnic La 
Trustul de construcții drumuri, po
duri, porturi și aeroporturi, Demetru 
I. Dogărescu, maistru la întreprin
derea de utilaje pentru construcții 
în transporturi — București, Ion V. 
Dobrin, dulgher la Grupul de șan
tiere-pod Dunăre — Galați, Neagu R.

Frigioiu, sudor la uzina „Progresul" 
din Brăila, Paltiel M. Gcldștein, in- 
giner-șef la întreprinderea de utilaje 
pentru construcții în transporturi — 
București, Tudor Gh. Ion, sudor la 
Grupul de șantiere-pod Dunăre — 
Galați, Nicolae Z. Istrate, cazangiu la 
Uzina de utilaj chimic — Ploiești, 
Vasile I. Juncu, inginer la Institutul 
de proiectări transporturi auto, nava
le și aeriene, Iulius A. Lupescu, ingi
ner la uzina „23 August" — Bucu
rești, Sotir E. Malacos, căpitan în 
marina fluvială, Constantin D. Ma
rinescu, director tehnic la Institutul 
de proiectări transporturi auto, nava
le și aeriene, Karoly S. Mihaly, 
maistru la Grupul de șantiere-pod 
Dunăre — Galați, Ștefan St. Macea, 
căpitan — M.F.A., Vîlcea D. Mari
nescu, mecanic la întreprinderea de 
utilaje pentru construcții in transpor
turi — București, Ștefan M Neuner, 
maistru la Grupul de șantiere-pod 
Dunăre — Galați, Mircea A. Petrescu, 
inginer la Trustul de construcții dra
muri, poduri, porturi și aeroporturi, 
Boris I. Poenaru, director la Grupul 
de șantiere-pod Dunăre — Galați, 
Cristea A. Pascaru, inginer-șef ad
junct la întreprinderea de utilaje 
pentru construcții în transporturi — 
București, Alexandru D. Stoica, ingi
ner-șef la întreprinderea de construc
ții speciale in transporturi — Bucu
rești, Ion V. Strătescu, inginer Ia 
întreprinderea de construcții speciale 
și instalații-montaj a Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
Dumitru Gh. Taran, maistru principal 
la Grupul de șantiere-pod Dunăre — 
Galati, Alexandru M. Ungureanu, 
dulgher la același grup de șantiere, 
și Gheorghe Gh. Voinea. laminator la 
Combinatul siderurgic din Galați.

Prin același decret al Consiliului 
de Stat au mai fost conferite, de ase
menea, 107 ordine și 59 medalii ale 
Republicii Socialiste România unor 
muncitori, maiștri, tehnicieni și ingi
neri. care au contribuit la realizarea 
podului de peste Dunăre de la Giur- 
geni—Vadul Oii'.

Joi a fost semnat la București 
Acordul cu privire la colaborarea 
în domeniul radioteleviziunii între 
Comitetul de Stat al Radioteleviziu
nii Române și Direcția Administrati
vă de Radioteleviziune din Republi
ca Populară Chineză. Acordul a fost 
semnat de Sion Mihail Bujor, preșe
dintele Radioteleviziunii române, și 
de Cian Hai-fun, ambasadorul Re
publicii Populare Chineze la Bucu
rești. Au participat Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și alte persoane oficiale româ
ne, precum și membri ai ambasadei 
Republicii 
București.

Ungară, condusă de Sandor Bares, 
președintele asociației, care, la in
vitația Uniunii ziariștilor din Repu
blica Socialistă România, a întreprins 
o vizită în țara noastră.

Membrii delegației au făcut un 
schimb de experiență cuv conducerea 
Uniunii ziariștilor pe probleme ale 
activității multilaterale a celor două 
organizații, au avut convorbiri la 
secția de presă a C.C. al P.C.R., la 
Consiliul popular al județului Argeș, 
la filiala Brașov a Uniunii ziariști
lor. precum și în unele redacții cen
trale și locale, au vizitat obiective 
economice, culturale și turistice din 
București și județele Argeș. Brașov 
și Prahova.

între 28 februarie — 2 martie a.c.. 
a avut loc la Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor o consfă
tuire de lucru și de pregătire cu 
președinții și vicepreședinții consi
liilor județene, redactorii publica
țiilor pentru copii, precum și . cu 
aparatul Consiliului Național, în ve
derea aplicării în viață a sarcinilor 
ce decurg din plenara C.C. al P.C.R. 
din 3—5 noiembrie 1971 și din lu
crările celei de-a doua Conferințe 
Naționale a Organizației Pionierilor

Această manifestare continuă se
ria acțiunilor de perfecționare a ca
drelor care muncesc cu pionierii. Cu 
acest prilej, au fost examinate, intre 
altele, măsurile care au fost luate 
pentru aplicarea în viață a îmbu
nătățirilor aduse de cea de-a II-a 
Conferință Națională a Organizației 
Pionierilor Statutului unităților și 
detașamentelor de pionieri și Regu
lamentului consiliilor Organizației 
Pionierilor ; s-au stabilit măsuri pen
tru perfecționarea în continuare a 
muncii educativ-politice și a vieții 
de organizație.

misiunii „Luna-20✓/

• TELEGRAMĂ ADRESATA DE C.C. AL P.C.U.S., 
PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM Șl GUVERNUL SOVIETIC

MOSCOVA 2 (Ager- 
Comitetui 

P.C.U.S., 
Sovietului

(Agerpres)
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Intr-o zi cit
SUCEAVA (prin telefon 

Gh.Parascan). — Fabrica 
piele și încățăminte „Străduin
ța", unitate importantă a indus
triei sucevene, și-a sărbătorit, la 
sfirșitul anului trecut. împli
nirea a nouă decenii de existen
ță. Dâr perioada cea mai rodni
că din întreaga ei activitate a 
fost aceea desfășurată în anii 
cincinalului trecut, cind a cu
noscut un puternic proces de 
modernizare și diversificare a 
producției. Sporirea capacităților 
de producție, reamplasarea uti
lajelor existente, introducerea 
mecanizării complexe și a unor 
noi linii tehnologice, creșterea 
gradului de Calificare a întregu-

de la 
de

♦ SPORT • SPORT t

HANDBAL „TROFEUL CARPATI" HOCHEI

intr-un an!
lui colectiv de muncă au 
mis sporirea producției și 
bunătățirea calității acesteia. în 
prezent, producția dintr-o singu
ră zi este mai mare decît întrea
ga producție realizată în anul 
1949. Dacă în anii 1948—1949 aici 
se realizau doar două modele de 
încălțăminte, azi se realizează 
peste 100 de modele, caracteri
zate prin flexibilitate, eleganță, 
durabilitate. Cei 1 500 de mun
citori, tehnicieni și ingineri de 
aici se mîndresc — și pe bună 
dreptate — cu faptul că marca 
„Străduința" este apreciată atît 
pe piața internă, cît și în nume
roase țări ale lumii.
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preș). 
Central 
Prezidiul 
Suprem si guvernul 
sovietic i-au felicitat 
pe toți participanta la 
crearea stației auto
mate „Luna-20" și la 
realizarea zborului ei, 
anunță agenția T.A.S.S.

în telegrama de feli
citare se arată că pro
gramul stabilit a fost 
îndeplinit integral, iar 
toate sistemele de 
bord, precum și com
plexele terestre de di
rijare și control ale 
zborului au funcționat 
cu precizie. Noua 
izbînăă a științei și

al

tehnicii sovietice in 
cercetarea Lunii si a 
spațiului cosmic con
stituie un rezultat 
muncii entuziaste 
clasei muncitoare.

al 
a 
a 

oamenilor de știință, 
constructorilor, ingine
rilor si tehnicienilor 
sovietici, care intimpi- 
nă cea de-a 50-a 
aniversare a creării 
U.R.S.S. — se arată in 
telegramă.

într-o scrisoare adre
sată C.C. al P.C.U.S., 
Prezidiului Sovietului 
Suprem si guvernului 
sovietic, participanta 
la experiment au rele
vat că înfăptuirea cu 
succes a programului 
de zbor al stației

„Luna-20“ a confirmat 
marile posibilități ale 
aparatelor automata 
pentru cercetarea spa
țiului cosmic și obține
rea de informații știin
țifice de pe suprafața 
Lunii. Oamenii de ști
ință constructorii, in
ginerii, tehnicienii ji 
muncitorii participant 
la experiment s-au 
angajat să-si concen
treze toate eforturile 
Si priceperea pentru 
îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid st 
guvern in ce privește 
construirea de noi a- 
parate destinate cerce
tării si cuceririi spa
țiului cosmic.

CAMPIONATUL MONDIAL (grupa C)

semicentenarului II. I. C.
TG. JIU (corespondentul ,.Scîn- 

teii“, Mihai Dumitrescu). — Alături 
de constructorii și montorii Centra
lei termoelectrice Rogojelu. își des
fășoară activitatea și Șantierul na
țional al tineretului, care reunește 
peste 1 200 de tineri. Ieri. în cadrul 
manifestărilor prilejuite de aniver
sarea semicentenarului U.T.C., tine
rii brigadieri s-au întîlnit cu tova
rășul Gheorghe Paloș, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid 
Gorj, care a prezentat o amplă ex
punere privitoare la glorioasele tra
diții de luptă revoluționară ale or
ganizației de tineret, la contribuția 
tineretului din județ, adusă la în
florirea meleagurilor gorjene. in anii 
socialismului.

vremea

Echipa României a învins
«« O . ••fara emoții

5

PLOIEȘTI (prin telefon). — încă 
sub impresia pasionantelor : dispute 
din ziua inaugurală, aubitorii hand
balului din localitate au luat, ieri cu 
asalt tribunele sălii Victoria, de data 
aceasta dorind, bineînțeles, să vadă 
ce potențial real are echipa noastră, 
campioană mondială, știut fiind că, 
în ziua precedentă, confruntarea ei cu 
formația de tineret, un meci, cum 
s-ar spune „în familie", nu. a putut 
constitui, un criteriu veritabil.

Adversara era acum echipa Ceho
slovaciei, aceea care în prima zi ți
nuse piept cu succes puternicei for
mații a Iugoslaviei. Emoțiile publicu
lui au fost mari la începutul parti
dei, când handbaliștii cehoslovaci 
conduceau cu 1—0. Dar aceste emo
ții s-au risipit repede, fiindcă jucă
torii noștri nu numai că au egalat dar 
s-au și distanțat, scorul ajungind la 
un moment dat Ia... 7—1 ! La pauză 
rezultatul era de 7—2. Imediat după 
repaus, echipa României, prin Gruia 
și Ștef, ajunge să aibă un avantaj de 
nu mai puțin de șapte puncte ! Tot 
șapte puncte diferență vom înregistra 
și la 11—4. Din acest moment, echipa 
noastră slăbește ritmul de joc, iar 
oaspeții se apropie ; scor : 11—7.

Pînă la urmă, fără să se mai în
trebuințeze în mod special, handba
liștii noștri cî.știgă partida cu 12—9.

Astă-seară ei vor întîlni echipa 
Iugoslaviei.

Tinerii noștri handbaliști au avut 
un examen dificil intîlnind robusta 
și foarte tehnica formație a R.D. 
Germane. Desfășurarea partidei avea 
să arate însă că handbaliștii noștri 
au un potențial de joc redus, ieri 
acțiunile echipei, în totalitate, indi
ferent în ce alcătuire, fiind lipsite 
de claritate. Pînă și cei oe se 
remarcaseră in partida de miercuri 
(între care Constantinescu și Dră-

găniță),,au avut acum o comportare 
lamentabilă. Scorul a luat proporții 
ajungînd în final la 28—10 (12—5), 
firește, pentru reprezentativa R.D. 
Germane.

Echipele Suediei și Iugoslaviei — 
ambele debutînd, după cum se știe, 
cu cîte un rezultat egal în fața R.D. 
Germane și, respectiv, Cehoslovaciei 
— au căutat de această dată să-și 
apropie victoria, numai astfel pu
țind rămîne în lupta directă pentru 
trofeu. Iugoslavii au avut avantaj in 
prima repriză, fiind mai calmi, mai 
tehnici, mai deciși în atac. în mi
nutele ce au urmat. imediat după 
pauză, în jocul suedezilor a survenit 
o schimbare spectaculoasă, acțiunile 
lor fiind foarte variate, cu pătrun
deri pe semicerc, cu șuturi impara- 
bile. De la 3—7 cu cît erau conduși 
la pauză, suedezii ajung să egaleze 
(7—7 în minutul 45) și să ia condu
cerea ! Deși finalul marchează o a- 
numită revenire a echipei Iugosla
viei, care este condusă în ultimul 
minut cu un singur gol (13—12), ma
rea surpriză din cele două zile se 
produce. în acest ultim minut am
bele echipe înscriu cîte un gol și scor 
final 14—13 — o victorie pe deplin 
meritată — pentru selecționata Sue
diei.

în clasamentul pentru „Trofeul 
Carpați". după două zile de întreceri 
conduce echipa României cu 4 puncte, 
urmată de R. D. Germană, Suedia — 
3 puncte, Iugoslavia. Cehoslovacia 
1 punct și România (tineret) - 
puncte.

Turneul continuă astăzi cu, începe
re de la orele 17,00, după următorul 
program : Suedia — România (tine
ret) ; R. D. Germană — Cehoslova
cia ; România — Iugoslavia.

MIERCUREA CIUC (prin telefon, 
de la corespondentul „Scinteii", 
Bartunek Istvăn). — Au mai rămas 
„ore numărate" pînă la inaugurarea 
unui eveniment sportiv deosebit de 
important — Campionatul mondial de 
hochei pe gheață (grupa C), care se 
va desfășura, după cum-se știe;'între ■ 
3 și 12 martie, pe noul patinoar -a- 
coperit de la. Miercurea' Ciuc, Din 
această grupă fac 
Austriei, Bulgariei, 
Danemarcei, Italiei, 
gariei.

Primii oaspeți au 
chipele R,P. Chineze și Italiei ; 
miercuri seara — dl. Walter Wasser- 
vogel, delegatul . Ligii internaționale 
de hochei pe gheață ; la primele ore 
ale dimineții de ieri — hocheiștii din 
Bulgaria și Danemarca, apoi ■ echi
pele Ungariei și Austriei. Reprezen
tativa Olandei — liberă în ziua inau
gurală a competiției — sosește la 
Miercurea Ciuc abia astăzi.

Hocheiștii italieni au susținut două 
meciuri de antrenament, de fiecare 
dată în compania formației Avîntul 
Miercurea Ciuc. Antrenamente pe 
luciul gheții, au făcut și sportivii din

parte echipele 
R. P. Chineze, 
Olandei și Un-
sosit marți — e-

Chineză, debutanți la o ase- 
competiție. „Participăm la a- 
ediție 1972 a campionatului

R. P.
menea 
ceasta „ .
mondial de hochei pe gheață, pen
tru a învăța cit mai mult de la parti- 
cipanți și sperăm că această pre
zență, a noastră, va fi de bun augur 
în dezvoltarea- hocheiului chinez. 
Mulțumim în mod deosebit tovară
șilor. români pentru primirea făcu
tă" — ne-a declarat Liu Ning, con
ducătorul delegației chineze.

Primul angajament al pucului va 
avea loc azi după-amiază la ora 17. 
o dată cu desfășurarea meciului din
tre echipele Ungariei și Danemarcei. 
La ora 19.30 va începe cel de-al 
doilea joc: Bulgaria — R. P. • Chi
neză. Sîmbătă se dispută alte două 
partide : Austria — Danemarca și 
Italia — Olanda.

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
închisă în Maramureș, Oltenia, Mun
tenia, Moldova și Dobrogea, unde și 
temperatura a înregistrat o ușoară 
scădere. In Banat, Crișana și Transil
vania, vremea s-a menținut relativ 
călduroasă, iar cerul a fost variabil. 
Au căzut precipitații locale, sub for
mă de burniță și ploaie, în Maramu
reș, estul Transilvaniei, Moldova, es
tul Bărăganului și nord-vestul Do- 
brogei. în Moldova s-a semnalat po
lei. în munții Apuseni și estul Mol
dovei . a nins.. Vîntul a suflat slab 
pînă Ia potrivit. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între minus 1 grad la 
Avrămeni, Rădăuți, Dorohoi, Suceava, 
Cotnari, Tirgu-Neamț, Plopana și 
Tulnici și 12 grade la Deva, Timi
șoara și Lugoj. Ceața a persistat în
deosebi în sud-estul țării. In Bucu
rești : Vremea s-a menținut închisă. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura maximă a fost de 6 
grade.

Ion DUMITHIU
/

A

In cîteva rînduri
AU CONTINUAT ÎNTRECERILE 

TURNEULUI DE TENIS DE LA 
HAMPTON. în turul doi campionul 
român Ilie Năstase l-a eliminat cu 
6—2, 6—1 pe americanul Tom Edlef- 
sen. Francezul Goven a cîștigat cu 
6—3, 6—1 în fața compatriotului său 
Barthes. Cliff Richey (S.U.A.) a dis
pus cu 6—4, 6—4 de spaniolul Oran- 
tes. In proba de dublu Ilie Năstase 
și Ion Țiriac au învins cu 6—4, 7—5 
pe David Lloyd (Anglia). Hans Kary 
(Austria). McManus, Osborne (S.U.A.) 
au eliminat cu 7—5, 7—6 pe Barthes, 
Goven (Franța).

tate : 1—1 cu Tottenham Hotspur, 
iar Manchester City a învins cu 2—1 
pe West Bromwich Albion.

însemnele înnoirilor
în peisajul marocan

PE PATINOARUL „23 AUGUST"
DIN CAPITALĂ s-a disputat aseară 
întîlnirea internațională amicală de 

. hochei pe gheață dintre echipa Olan
dei și selecționata de tineret a Româ
niei. Victoria a revenit cu scorul de 
5—2 (3—0, 2—1, 0—1) tinerilor 
cheiști români.

Timpul probabil pentru zilele de 4, 
5 și 6 martie. în (ară : în următoa
rele
Vor __ ________ ________ , __
ales sub formă de ploaie, mai frec
vent în sudul țării. Vîntul va sufla 
potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 6 grade și 
plus 4 grade, iar maximele între zero 
și 10 grade, local mai ridicate. Pe 
alocuri se va produce ceață.

zile cerul va fi mai mult noros. 
cădea precipitații locale, mai

Rabatul oferă imaginea unui oraș 
în care tradiționalul și modernul 
se manifestă pregnant și se îmbină 
armonios. Alături de casele albe, 
așezate simetric de o parte și de 
alta a străduțelor Înguste, au 
apărut construcții moderne din be
ton și sticlă, bulevarde largi, stră
juite de coloanele zvelte ale 

. mierilor.
în cursul 

care le-am 
reprezentanți 
re, s-a 
rea tînărului 
maghrebian de a înlătura sechelele 
trecutului colonial și de a găsi căile 
cele mai potrivite pentru o dezvol
tare prosperă, de sine stătătoare.

In condițiile cînd aproximativ 
70 la sută din populația țării tră
iește în mediul rural, agriculturii 
i se acordă o importanță de prim 
ordin. Marocul dispune de aproxi
mativ un milion de hectare iriga- 
bile. Atenția cea mai mare s-a a-, 
cordat zonelor secetoase, îmbună
tățirii solului predispus eroziunii, 
extinderii folosirii îngrășăminte
lor chimice. în planul de dezvol
tare pe perioada 1968—1972 s-a a- 
locat peste 15 la sută din bugetul 
de echipare publică pentru con
strucția de,, baraje^l-'.și efectuarea, 
unor- mari- lucrări- de Irigații. Fină 
la sfirșitul anului în curs sint pre
văzute a fi irigate după metode 
moderne aproximativ 500 000 ha, 
ceea ce va duce la creșterea ran
damentului la hectar de trei și 
chiar de cinci ori. Barajele favori
zează, în același timp, construcția 
de uzine pentru energia electrică 
și alimentarea unor orașe cu aoă. 
Un rol deosebit se acordă baraju
lui de la Mansour Dahbi, unde' va' 
funcționa și o centrală electrică.

Paralel cu dezvoltarea agricultu
rii, se fac eforturi susținute pentru 
creșterea rolului industriei în an
samblul economiei, o 'atenție prio
ritară acordîndu-se ramurilor in
dustriei prelucrătoare, pentru care

convorbirilor 
avut la 

ai unor 
desprins 

stat

pal-

pe
cuRabat 

ministe- 
preocupa- 

din vestul

Marocul dispune de materia primă 
necesară. Sint în curs prospectări 
pentru descoperirea și valorificarea 
unor zăcăminte noi, care să per
mită extinderea metalurgiei. Ma
rocul dispune in același timp de 
importante zăcăminte de fosfați 
(ocupă locul al treilea în lume), de 
fier, cărbune, cobalt, mangan etc. 
în acest cadru, statul marocan 
acordă o deosebită importanță pre
gătirii cadrelor proprii de specia
liști. Astfel, de la cucerirea . inde
pendenței — la 2 martie 1956 — șl 
pînă în prezent, bugetul pentru 
învățămînt a crescut de peste 
12 ori.

în relațiile internaționale, statul 
marocan este adeptul unei politici 
de colaborare și păce, de dezvoltare 
a legăturilor cu statele arabe și a- 
fricane, cu toate celelalte state, in
diferent de orînduirea socială.

între România și Maroc s-au sta
tornicit și s-au amplificat continuu, 
de-a lungul anilor, relații de prie
tenie și cooperare pe baza princi
piilor suveranității și independen
ței naționale, neamestecului în 
treburile interne. egalității In 
drepturi și avantajului reciproc. 
Un moment deosebit de important 
în evoluția ascendentă a relațiilor 
cordiale româno-marocanș l-a con
stituit vizita efectuată de președin
tele Consiliului de Stat al României, 
tovarășul Nicolae' CeauȘescu, in 
Maroc, in luna decembrie 1970, 
convorbirile purtate cu acest prilej 
cu regele Hassan al II-lea. Vizita 
a deschis noi perspective pentru ex
tinderea colaborării pe multiple 
planuri între România și Maroc, în 
interesul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

în spiritul acestor relații priete
nești, poporul român își exprimă 
simpatia față de eforturile poporu
lui marocan in direcția dezvoltării 
și progresului țării, și-i 
cu ocazia sărbătorii sale 
urări de prosperitate și

transmite, 
naționale, 

pace.

Dumitru POPA

bUPA DESFĂȘURAREA TUR
NEULUI DE TENIS DE LA NEW 
YORK, în clasamentul „Filt" pe pri
mul loc se află americanul Stan Smiiîi 
cu 80 de puncte. El este urmat de 
campionul român Ilie Năstase cu 51 
de puncte. Spaniolul Andres Gimeno 
se află pe locul trei cu 35 de puncte, 
urmat de englezul Battrick cu 31 
puncte și de pakistanezul Haroon 
Rahim cu 25 de puncte. în clasamen
tul feminin conduce americanca Ro
semarie Casals 
mată de Nancy 
puncte.

FEDERAȚIA VEST-GERMANĂ DE 
ATLETISM A DEFINITIVAT * “ 
TUL care va face 
de-a 3-a ediție a 
ropene pe teren 
mate la Grenoble 
12 martie.

Din lotul care cuprinde 37 de spor
tivi fac parte, printre alții, 
Rosendahl, Liesel 
Christel Frese, Ellen 
Merten, Inge Helten, 
feminin) și Hans 
Michael Sauer, Franz Josef Kemper, 
Harald Norpoth, Gerhard 
și Ferdinand Schladen (la

LO- 
deplasarea la cea 
campionatelor eu- 
acoperit, progra- 
în zilele de 11 și

se află, după

ITINERARE AFRICAN E <
• • J ’• ' - • . . . • ; 1 ’ ■ -

REPUBLICA ARABĂ EGIPT

cu 40 de ouncte, ur-
Richey (S.U.A.) cu 30

AMERICANA DEFEDERAȚIA
TENIS A ALCĂTUIT ECHIPA S.U.A. 
PENTRU „CUPA DAVIS". Formația 
cuprinde pe Stan Smith, Tom Gor
man, Jim Connors și Eric van Dillcn. 
în primul meci echipa S.U.A. va in- 
tiln.1 In zilele de 18, 19 și 20 martie la 
Kingston (Jamaica) echipa Antilelor 
Britanice.

tN CAMPIONATUL ENGLEZ DE
FOTBAL s-au disputat două meciuri 
restantă. Everton a terminat la egait-

Heide
Westermann, 

Tittel, Christe 
Rita Wilden (la 

Baumgartner,
Wucherer 

masculin).

AL EC5II-DIRECTORUL TEHNIC
PEI DE FOTBAL A ITALIEI, FER- 
RUCIO VALCAREGGI, a alcătuit 
lotul de 18 jucători din care se va 
forma echipa care va întîlni sîmbătă 
la Atena echipa Greciei. Printre se- 
lecționabili figurează Albertosi. Zoff, 
Burgnich, Facchetti, Rosato. Bertini. 
Mazzola, Boninsegna, Anastasi și 
alții.

LA BRIGHTON au început Între
cerile campionatelor internaționale 
de tenis de masă ale Angliei.

în turul doi al competiției feminine 
pe echipe, formația României a 'în
tîlnit selecționata Franței pe care a 
invins-o cu 3—1.

Alte rezultate : masculin : Iugosla
via (I) — Scoția (II) 3—0 ; Suedia 
(I) — Scoția (I) 3—0 ; Cehoslovacia — 
Iugoslavia (II) 3—0 : feminin : Sue
dia — Irlanda 3—0 ; Cehoslovacia — 
Scoția 3—0 ; Ungaria — Anglia 3—1.

POZIȚIA SA GEOGRAFICA, la 
extremitatea nord-estică a continen
tului african, oferă Egiptului (in de
numirea arabă MISR), rolul de punte 
de legătură ; între Africa și Asia.

Suprafața țării (1 001 449 kmp) se 
prezintă sub forma unui vast deșert, 
în proporție de 96 la sută și foarte 
rare altitudini muntoase. Numai o 
mică parte, 4 la sută, adică circa 
35 580 kmp din teritoriu, este culti- 
vabilă și aceasta se confundă mai ales 
cu mănoasa vale a Nilului.

Populația, evaluată la 33 milioane - 
de locuitori (potrivit datelor din 1969), 
este aproape in întregime arabă. 
Condițiile naturale, deșertice, au de
terminat aglomerarea locuitorilor în 
cîteva centre — Cairo, capitala țării 
— 4 885 000. Alexandria, port la Ma
rea Mediterană — 1 916 000 și îndeo- 

• sebi pe malurile fluviului Nil, care 
traversează Egiptul pe o lungime de 
1 500 km. Apele Nilului, revărsate in 
sezoanele de inundații, lăsau în urma 
lor un strat de mii care fertiliza o- 
goarele. ceea ce l-a făcut pe istoricul 
antic Herodot să spună că „Egiptul 
este un dar al Nilului". Le
gendele simbolice despre prețui
rea binefacerilor Nilului nu pot, 
desigur, umbri faptul că rolul hotă- 
rîtor în dezvoltarea Egiptului l-a a- 
vut poporul, munca lui harnică.

Egiptul este leagănul uneia dintre 
cele mai strălucite civilizații ale lumii 
antice. Apărută cu mii de ani inain-

tea erei noastre, civilizația egipteana 
a lăsat impresionante mărturii ale 
înaltului său grad de înflorire. Uimesc 
și. astăzi prin grandoarea și perfec
țiunea lor templele de la Luxor, Kar
nak, de pe vatra vechii cetăți Teba, 
mormintele din Valea regilor, coloșii 
lui Memnon, Piramidele și Sfinxul de 
la Gizeh. celebrele temple de la Abu 
Simbel, Philae, piese ine"alate in 
tezaurul culturii universale.

Istoria poporului egiptean a cunos
cut. pe lingă perioade de înflorire a 
vieții materiale și spirituale, vicisi
tudinile invaziilor străine. în ulti
mele secole, atrase de resursele na
turale, principalele puteri coloniale, 
Anglia și Franța, își dispută în repe
tate rinduri dominația asupra Egip
tului. Această dispută avea loc în de
trimentul Turciei, sub a cărei suze
ranitate se afla Egiptul. în 1882 An
glia se instalează în Egipt, pe care in 
1917 îl declară protectorat britanic. 
Dar dominația străină s-a izbit de 
împotrivirea poporului egiptean, care 
s-a ridicat din ce în ce mai hotărit la 
luptă pentru eliberarea națională.

Sub presiunea mișcării de eliberare, 
care se intensifică, coroana britanică 
este obligată să abroge statutul de 
protectorat (1922), iar în 1936 să acor
de Egiptului o așa-zisă „independen
ță totală", care însă menținea sub 
control politica externă a țării și pro
prietatea asupra Canalului de Suez. 
Formal independent, Egiptul a conti
nuat să fie menținut în stare de de
pendență pînă la 26 iulie 1952, cind 
o mișcare organizată de un grup de 
tineri ofițeri patrioți în frunte cu 
Gamal Abdel Nasser, mare fiu al 
poporului egiptean, a răsturnat mo
narhia și. un an mai tirziu, a pro
clamat republica. în 1954. Gamal 
Abdel Nasser este ales președintele 
republicii. Instaurarea republicii a 
reprezentat un eveniment de însem
nătate istorică în lupta pentru 
lichidarea urmărilor dominației co
lonialiste. a inaugurat o nouă eră în 
evoluția Egiptului. Din 1970, (după 
încetarea din viață a lui G. A. 
Nasser), funcția de președinte al Egip-

tului o deține Anwar El Sadat. în 
1971, denumirea anterioară de Repu
blica Arabă Unită s-a schimbat în 
Republica Arabă Egipt. în perioada 
de la proclamarea republicii în Egipt 
au fost luate un șir de măsuri pentru 
lichidarea vestigiilor dependenței 
străine. în 1956, Egiptul naționali
zează Compania Canalului de Suez 
și alte bunuri aparținind vechilor o- 
cupanți. Aceste acțiuni întreprinse 
de autoritățile egiptene pe linia con
solidării independenței naționale au 
stirnit ura furibundă a imperialismu
lui. Agresiunea armată imperialistă 
din toamna anului 1956, împotriva E- 
giptului, s-a soldat însă cu un dras
tic eșec pentru organizatorii ei. în 
perioada următoare, Egiptul a conti
nuat să introducă însemnate reforme 
pe plan intern — naționalizarea băn
cilor cu capital străin, a marilor în
treprinderi industriale, exproprierea 
latifundiilor și măsuri de împroprie
tărire a felahilor cu pămint etc. — 
care au deschis poporului perspec
tive tot mai largi în vederea lichi
dării urmelor trecutului de înapoiere 
colonială și dezvoltării economice și 
sociale a țării pe calea progresului.

Un amplu program de valorificare 
a resurselor interne, instituirea unui 
sector de stat al economiei și trece
rea la înfăptuirea industrializării tă
rii, crearea de cadre naționale au stat 
în atenția preocupărilor guvernului e- 
giptean în ultimele două decenii. Rea
lizările obținute de Egipt în acest 
timp pe linia dezvoltării economice și 
sociale, a ridicării nivelului de trai al 
poporului sint elocvente.

în cursul celor două decenii, Egip
tul și-a sporit producția industrială 
de peste patru ori. Au fost construite 
sute de noi fabrici și uzine, au luat 
ființă un șir de ramuri industriale. 
Peste întinderile gălbui ale deșertului 
se profilează, ca un semn al noului, 
stîlpii argintii ai liniei de înaltă ten
siune,, care poartă spre nord curentul 
produs de hidrocentrala de la Assuan. 
Ca rezultat al construirii marelui 
baraj și al introducerii tehnicii mo
derne de cultivare a pămîntului, su-

prafețele agricole au fost extinse 
considerabil. Numai în ultimii ani 
„ofensiva împotriva deșertului" a 
dus la valorificarea a circa 500 000 de 
ha, urmînd ca in viitorii zece ani să 
fie redați agriculturii încă 504 000 
feddani (un feddan = 0,42 ha).

Aceste prefaceri înnoitoare, succe
sele dobîndite de poporul egiptean in 
asigurarea bunăstării țării au consti
tuit punctul de plecare pentru elabo
rarea unui studiu conținînd 
tele de ’ 
tene în 
acestor 
cum se 
țională
Anwar El Sadat în iulie anul trecut, 
plan care înglobează un vast program 
de dezvoltare și modernizare a țării, 
pe baza celor mai noi realizări ale 
științei și tehnicii contemporane.

Noul guvern egiptean a trecut, 
totodată, la examinarea obiectivelor 
planului de zece ani (1972—1982), a 
cărui traducere în practică va începe 
în iunie a.c. împărțit în două etape 
a cite cinci ani. acesta prevede, pe 
lingă dublarea venitului național, 
electrificarea generală a țării, crea
rea unor importante sectoare indus
triale, sporirea suprafețelor agrico
le etc. Se impun in mod deosebit 
atenției proiectele de dezvoltare a 
industriei petroliere. La sfirșitul de
ceniului, Egiptul va produce 60 de 
milioane tone petrol, in comparație 
cu cele 20 milioane cit realizează în 
prezent. Conducta Suez-Alexandria, a 
cărei construcție va începe în curțnd, 
va avea o capacitate anuală de 120 
milioane de tone.

Egiptul dezvoltă strînse legături cu 
celelalte state arabe, militînd pentru 
unitatea lor ; R. A. Egipt împreună 
cu Libia și Siria au semnat în 1971 a- 
cordul de constituire a Confederației 
Republicilor Arabe. In politica exter
nă, afirmind dorința de a trăi în pace 
și prietenie cu toate statele, Egiptul 
întreține relații prietenești și de co
laborare multilaterală cu țările socia
liste, acționează împotriva colonia
lismului și neocolonialismului, spri-

proiec- 
dezvoltare a economiei egip- 
etapa următoare. în centrul 
preocupări

știe, planul de acțiune na- 
prezentat de președintele

jină mișcările de eliberare națională 
din Africa.

în conflictul israelo-arab, Egiptul 
s-a pronunțat pentru soluționarea a- 
cestuia pe cale pașnică, în conformi
tate cu rezoluția Consiliului de Secu
ritate din 1967, a luat diferite iniția
tive in vederea aplicării acestei rezo
luții, prin intermediul reprezentantu
lui special al secretarului general al 
O.N.U. Aceste eforturi sînt privite! cu 
toată simpatia de țara noastră care 's-a 
pronunțat și se pronunță ferm pentru 
soluționarea conflictului pe baza apli
cării sus-amintitei rezoluții a Consi
liului de Securitate.

Prin politica sa externă, care pro
movează telurile luptei antiimperia- 
liste, Egiptul și-a cîștigat un bineme
ritat prestigiu internațional.

între România șl Egipt s-au stator
nicit in decursul timpului relații prie
tenești. Poporul român a manifestat 
întotdeauna profundă solidaritate față 
de lupta poporului egiptean pentru e- 
liberarea țării sale. împotriva colonia
lismului și imperialismului. Cu caldă 
simpatie urmărește poporul nostru e- 
forturile acestuia pentru lichidarea 
înapoierii moștenite din trecut, pen
tru valorificarea resurselor naturale 
în scopul dezvoltării potențialului e- 
conomic, pentru transformări progre
siste în viața politică și socială.

întemeiate pe prețuire și respect re
ciproc, pe deplina egalitate în drep
turi. raporturile româno-egiptene 
cunosc un curs pozitiv pe multiple 
planuri — politic, economic, tehnico- 
științific, cultural etc.

România și .Egi.ptu.1 au conlucrat, 
împreună cu alte state, la O.N.U., în 
Comitetul pentru dezarmare și alte 
organizații internaționale. Relațiile 
economice româno-egiptene oferă ne
numărate exemple de cooperare reci
proc avantajoasă — de la volumul 
schimburilor comerciale, care a cres
cut în 1971 cu 40 la sută 
anul precedent, și pînă 
zența specialiștilor români 
tierele unor importante 
economice ale R.A.E. După 
știe, tehnicieni români participă 
construirea Fabricii de produse sodice 
de la Alexandria și a complexului 
minier pentru extragerea și îmbogă
țirea fosfatilor de la Hamrawein. 
Noi și îmbucurătoare perspective 
ale relațiilor dintre cele două țări 
s-au evidențiat cu prilejul vizitei fă
cute în luna decembrie la București 
de către dr. Aziz Sedki. actualul 
prim ministru al Egiptului.

Dezvoltarea în continuare « 
relațiilor prietenești româno-egipte
ne, amplificarea cooperării econo
mice și tehnico^științifice bilaterale, 
servesc interesele ambelor popoare, 
cauza păcii și progresului în lume.

față de 
la pre- 
pe șan- 
obiective 
cum se 

la

Nlcolae N. LUPU



NOI ACIE DE VIOLENȚA 
IN IRLANDA DE NORD
BELFAST 2 (Agerpres). — In ul

timele 35 de ore, în Irlanda de Nord 
s-au produs noi acte de violență. 
L* Belfast, doi membri ai forțe
lor auxiliare de ordine din Ulster au 
fost uciși miercuri, iar în cursul 
nopții următoare doi tineri — în 
vlrstă de 14 și 16 ani — au fost 
victimele unui schimb de tocuri în
tre elemente înarmate și un grup de 
militari britanici.

La Londonderry a fost comis un 
nou atentat. In cursul nopții de 
miercuri spre joi, o violentă explo
zie — cea mai puternică semnalată 
în Irlanda de Nord din toamna anu
lui 1969 — a provocat rănirea a 
peste 80 de persoane.

în alte zone din Irlanda de Nord 
s-au semnalat, de asemenea, o serie 
de atacuri teroriste întreprinse de 
clemente înarmate împotriva forțe
lor nord-irlandeze de ordine și a 
militarilor britanici.

Președintele Cehoslovaciei 
a primit delegația 

parlamentară română
PRAGA 2. — Corespondentul

Agerpres, C. Prisăcaru, transmite : 
Președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Ludvik Svoboda, a pri
mit, joi dimineața, la Hradul din 
Fraga, delegația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
M.Â.N.

La primire erau de față Alois Indra, 
membru al Prezidiului C.C. al P.O 
din Cehoslovacia, președintele Adu
nării Federale, Jan Marko, prim- 
vicepreședinte al Adunării Federale. 
Vaclav David și Dalibor Hanes, vice
președinți ai Adunării Federale, pre
ședinții celor două camere ale Adu

După violenta explozie de la Londonderry

nării Federale, Jan Pudlak, șeful 
Cancelariei prezidențiale. Era pre
zent ambasadorul României la Pra- 
ga. Teodor Haș.

In timpul primirii, care a decurs 
intr-o atmosferă prietenească, au fost 
discutate aspecte legate de activita
tea desfășurată în cele două țări în 
construcția socialistă, s-au eviden
țiat posibilitățile parlamentelor am
belor țări de a acționa în direcția în
tăririi relațiilor de colaborare și coo
perare intre România și Cehoslovacia.

In aceeași zi, membrii delegației 
Marii Adunări Naționale, condusă de 
tovarășul Ștefan Voitec, au 1'ost pri
miți la Comitetul Central al Partidu-, 
lui Comunist din Cehoslovacia, de to
varășii Josef Kempny și Vasil Bilak, 
membri-ai Prezidiului,’ secretari ai 
C.C. al P.C.C., Alois Indra, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.C., pre
ședintele Adunării Federale.

In cadrul întilnirii, desfășurate în- 
tr-o atmosferă tovărășească, au fost 
discutate probleme, privind stadiul 
actual al relațiilor româno-ceho- 
slovace, perspectivele lor de. dezvol
tare.

*
Delegația parlamentară română a 

avut, de asemenea, o întiinire cu 
Evzen Erban, președintele consiliului 
național ceh, și cu membri ai pre
zidiului consiliului.

Prezidiul consiliului național ceh a 
oferit un dejun oficial în cinstea de
legației române.

Seara, Alois Indra a oferit o recep
ție în onoarea delegației parlamentare 
române. Au participat Josef Kempny, 
vicepreședinți ai Adunării Federale 
și alte oficialități cehoslovace.

BERLIN

GENEVA

Lucrările Comitetului
pentru dezarmare

GENEVA 2 (Agerpres). — Comite
tul pentru dezarmare de la Geneva, 
care și-a reluat lucrările în sesiunea 
de primăvară, a ținut, joi, o nouă șe
dință ; au luat cuvintul reprezentan
tul Canadei, George Ignatieff, și al 
Marii Britanii, lordul Lothian. Vor
bitorii au apreciat suspendarea ex
periențelor nucleare subterane ca 
una din principalele probleme ce tre
buie să preocupe comitetul pentru 
dezarmare. Șeful delegației canadiene 
s-a pronunțat pentru completarea a- 
cordului de la Moscova, din 1963, 
privind interzicerea experiențelor nu- 
celare în cele trei medii, cu un tra
tat care să prevadă și prohibirea ex
periențelor nucleare subterane. Un 
asemenea acord ar putea, a spus de

legatul canadian, să frîneze cursa 
înarmărilor nucleare și să reducă 
riscurile radioactivității.

Sesiunea de primăvară a Comitetu
lui pentru dezarmare are înscrise pe 
agenda de lucru patru categorii de 
probleme : măsuri relative la înceta
rea cursei înarmărilor nucleare și la 
dezarmarea nucleară ; măsuri cu ca
racter nenuclear ; alte măsuri cola
terale ; dezarmarea generală și to
tală.

Delegația Republicii Socialiste 
România, prezentă la actualele lucrări 
ale comitetului, este condusă de Con
stantin Ene, reprezentantul perma
nent al țării noastre pe lingă Oficiul 
Națiunilor Unite și instituțiile spe
cializate de la Geneva.

MOSCOVĂ

Leonid Brejnev 
l-a primit pe 

Mujibur Rahman
MOSCOVA 2 (Agerpres). — Leonid 

Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., l-a primit, joi, pe Mujibur 
Rahman, primul ministru al Repu
blicii Bangladesh, aflat în vizită in 
Uniunea Sovietică, anunță agenția 
T.A.S.S. în timpul convorbirii, care 
a avut loc cu acest prilej, au fost 
examinate probleme privind dezvol
tarea relațiilor dintre Uniunea So
vietică și Republica Bangladesh, 
precum și unele probleme interna
ționale de interes reciproc.

In aceeași zi, Andrei Gromîko, mi
nistrul de externe al'Uniunii Sovie
tice, l-a primit pe Mohammed Abdus 
Samad, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Bangladesh.

încetarea din viată« 
a președintelui C.C. al P.C.

din Israel, Moshe Sneh
TEL AVIV 2 (Agerpres). — Pre

ședintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Israel, 
Moshe Sneh, a decedat la 1 martie, 
anunță agențiile Reuter și France 
Presse.

Moshe Sneh. născut în anul 1909, 
a intrat in 1948 în rindurile Parti
dului Muncitoresc Unit din Israel și 
a condus aripa de stingă a acestuia, 
care s-a alăturat partidului comu
nist iri 1954. A fost ales membru al 
Biroului Politic al C.C. al partidului 
comunist, iar, ulterior. a devenit 
președintele Comitetului Central al 
P.C. din Israel.

Mosbe Sneh era. de asemenea, 
membru al Parlamentului israelian.

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT

România
international
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la Tîrgul
de la Cairo

în Comisia pentru condiția femeii
Adoptarea unei rezoluții prezentate de România

GENEVA 2 (Agerpres). — Comisia 
pentru condiția femeii — cu sediul la 
Geneva — a adoptat o rezoluție pre
zentată de România prin care solicită 
secretarului general al O.N.U. și di
rectorului generai al UNESCO să a- 
corde o atenție specială măsurilor ce 
trebuie luate pentru promovarea pro
gramelor de educație pentru tineri și 
tinere, ca mijloc de a asigura înflo
rirea personalității umane și satisfa
cerea efectivă și concretă a drepturi
lor ce revin fiecărei ființe umane.

în intervenția sa, reprezentanta ță
rii noastre, Florica Paula Andrei, a 
susținut necesitatea ca UNESCO să 
se preocupe mai mult de. diferitele 
aspecte ale educației tinerilor și în

special a tinerelor femei, ținînd cont 
de problemele specifice ale acestei ca
tegorii umane. Trebuie continuate e- 
forturile, a declarat vorbitoarea, în 
vederea educării tinerilor în spiritul 
datoriei ce-i incumbă pe plan social. 
Este necesar, de asemenea, ca în 
munca de educare să se aibă în ve
dere creșterea și formarea tineretului 
in spiritul respectului pentru dreptu
rile fundamentale ale omului.

în cursul discuțiilor pe marginea 
rezoluției, reprezentantele Austriei, 
Belgiei, Columbiei, Indoneziei și 
SALA. s-au asociat, în calitate de co
autoare. la rezoluția inițiată de Ro
mânia.

SPRIJIN FATA DE FRONTUL NAȚIONAL 
UNIT DIN CAMBODGIA

• CONSFĂTUIREA UNOR FOȘTI FUNCȚIONARI AI REGIMULUI 
DE LA PNOM PENH CARE AU TRECUT IN ZONA ELIBERATA

PNOM PENH 2 (Agerpres). — A- 
genția khmeră de informații relatează 
că circa 1 500 de foști funcționari, 
membri ai autorităților sătești, sol
dați și polițiști ai regimului de la 
Pnom Penh, care au trecut în zona 
eliberată a Cambodgiei, au luat parte 
la o consfătuire în provincia Kom- 
pong Cham.

Participanții la consfătuire au scos 
în evidență caracterul antinațional și 
antipopular al politicii actualului re

gim de la Pnom Penh și au adoptat o 
rezoluție prin care își exprimă spriji
nul față de Frontul Național Unit din 
Cambodgia, condus de șeful statului 
cambodgian. Norodom Sianuk, și față 
de Guvernul Regal de Uniune Națio
nală din Cambodgia. în încheierea re
zoluției, se adresează un apel funcțio
narilor, militarilor și polițiștilor re
gimului de la Pnom Penh de a se ală
tura forțelor khmere de eliberare.

Ieri s-a deschis cea de-a V-a 
ediție a Tirgului internațional 
de la Cairo, la care participă un 
număr de 33 de țări din diferite 
regiuni ale lumii, printre care 
și Republica Socialistă România. 
La ceremonia inaugurală au 
luat parte primul ministru, dr. 
Aziz Sedki, membrii guvernului 
egiptean, reprezentanți ai țări
lor participante.

Ediția din acest an. organiza
tă, ca și cele precedente, în 
complexul expozițional Gezira, 
oferă, prin varietatea produselor 
expuse de țara gazdă, o imagine 
sugestivă asupra dezvoltării e- 
conomiei naționale a Republicii 
Arabe Egipt. în comparație cu 
anii trecuți, numărul companii
lor și organizațiilor egiptene 
care expun felurite produse a 
crescut de la 27 la 33. Partici
parea unui număr mare de țări 
este elocventă pentru multitu
dinea relațiilor externe ale 
Egiptului.

La actuala ediție a tirgului, 
România participă cu o expozi
ție generală de mărfuri, pe o su
prafață de aproximativ 800 me
tri pătrați. în cadrul acesteia 
tint expuse aparate electroteh
nice și electronice, autoturisme 
Dacia-1300. tractoare

tipuri, autocamioane și autosa
nitare adaptate condițiilor tropi
cale, produse chimice, obiecte 
casnice, produse alimentare și 
obiecte de artizanat etc. încă de 
la deschiderea tirgului, atenția 
vizitatorilor a fost, reținută in 
mod deosebit de autocamioanele 
și tractoarele românești — pro
duse pe care, ca urmare a acor
durilor economice româno-egip- 
tene, țara noastră le va livra 
Egiptului. în general, se poale 
aprecia că lărgirea sferei cola
borării economice și tehnico- 
științifice urmează cu succes 
cursul mereu ascendent al re
lațiilor prietenești dintre cele 
două țări.

După inaugurarea oficială, 
premierul Aziz Sedky a vizi
tat diferite pavilioane ale tirgu
lui. La pavilionul românesc, 
el a fost întâmpinat de Ale
xandru Mărgăritescu, șeful De
partamentului mijloacelor de 
transport rutier și mașini agri
cole din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, și de 
Titus Simt, ambasadorul Româ
niei la 
tean a 
asupra

de diferite Cairo

Cairo. Premierul egip- 
făcut aprecieri pozitive 

exponatelor românești.
Nicolae N. LUPU
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E. Honecker l-a primit 
pe ambasadorul României
BERLIN 2 — Corespondentul nos

tru, Șt. Deju, transmite : Erich Ho
necker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., l-a primit, joi, pe Nicolae 
Ghenea, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România în Republica Democrată 
Germană, în legătură cu apropiata 
plecare definitivă în patrie a amba
sadorului român.

Cu acest prilej, a avut Ioc o con
vorbire. care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Plenara Comitetului regional
din Slovacia centrală 

al P. C. din Slovacia
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PRAGA 2 (Agerpres). — In Orașul 
Banska Bystrica a avut loc Plenara 
Comitetului regional din Slovacia 
centrală al P.C. din Slovacia, infor
mează agenția C.T.K. La lucrările 
plenarei a luat parte secretarul, gene
ral al C.C. al P.C. din Ceho>slovacia, 
Gustav Husak. în cuvintul său, el s-a 
referit la unele probleme ale politicii 
economice a partidului, ale cărei di
rective au fost adoptate la Plenara 
din februarie a C.C. al P.C.C. In le
gătură cu aceasta, Gustav Husak a 
atras atenția asupra necesității de a 
se pune un accent deosebit pe. ridi
carea eficienței, ca principală pre
misă a dezvoltării economiei națio
nale a Cehoslovaciei.

subiectul călătoriei cancelarului

federal al Austriei

Declarații de protest ale delegațiilor guvernului 
R. D. Vietnam și G. R. P. al Republicii Vietnamului de Sud 

la Conferința de la Paris
PARIS 2 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. informează că delegația gu
vernului R. D. Vietnam la Conferin
ța cvadripartită de la Paris in pro
blema Vietnamului a dat publicității 
o declarație în care protestează; îm
potriva acțiunilor S.U.A. de sabotare

„Pași pozitivi 
in direcția păcii și

a conferinței, subliniind că aviația 
Statelor Unite și-a continuat bom
bardamentele asupra R. D. Vietnam 
— în pofida protestului exprimat de 
delegația guvernului R.D.V. la întru
nirea din 24 februarie — iar delega
ția americană a refuzat să participe 
la ședința din 2 martie.

După cum anunță agenția de presă 
Eliberarea, delegația Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud și-a exprimat 
protestul, într-o declarație. în legă
tură cu poziția delegației S.U.A. de 
a sabota conferința și față de acțiu
nile americane de intensificare a 
războiului.

• REUNIUNEA GUVERNULUI LIBANEZ

BEIRUT 2 (Agerpres). — Consiliul 
de Miniștri al Libanului a ținut 
miercuri, la Palatul Baadba, reuniu
nea sa săptămînală, in cadrul căreia 
a fost examinată situația existentă in 
țară după atacurile lansate de forțele 
armate israeliene asupra regiunii din 
sudul Libanului. între 25 și 28 februa
rie — anunță agențiile Reuter și 
France Presse. y

Președintele Libanului, Suleiman 
Frangieh, a declarat, cu acest prilej, 
că „planul israelian viza provocarea 
unui exod al populației din sudul Li
banului, prin ocuparea unor sate din 
zona de frontieră". El a menționat că 
„locuitorii din această regiune au 
provocat eșecul planului israelian. 
deoarece nu și-au părăsit casele".

Președintele Frangieh a reafirmat 
sprijinul guvernului libanez față de

rezistența palestineană. EI a subliniat, 
apoi, că ajutorul acordat Libanului 
de către celelalte țări arabe consti
tuie „o confirmare a legăturilor fră
țești care unesc popoarele arabe".

Guvernul Libanului a hotărît înce
perea lucrărilor de refacere a satelor 
din sudul țării, care au fost bombar
date de forțele armate israeliene.

*
CAIRO. — Egiptul • va contribui cu 

suma de un milion și jumătate de lire 
libaneze la finanțarea lucrărilor de 
reconstrucție a satelor din .sudul Li
banului, care au fost bombardate in 
ultimele zile dl» forțele israeliene 
informează agenția M.E.N. Această 
hotărîre a fost anunțată la încheierea 
reuniunii de miercuri a guvernului e- 
giptean.

În contradicție cu cerințele păcii

securității în Europa"
BERLIN 2 (Agerpres). — .După 

cum informează agenția A.D.N., Al
fredo Varela, membru al Secretaria
tului Consiliului Mondial al Păcii, a 
făcut o declarație în care a subli
niat că ..în Europa an fost între- 
prinși pași foarte pozitivi, care tre
buie continuați. Declarația privind 
pacea, securitatea și colaborarea în 
Europa, adoptată la Praga, va adu
ce o contribuție însemnată în a- 
ccastă direcție".

Alfredo Varela a relevat, de a- 
semenea, necesitatea recunoașterii 
depline a R. D. 'Germane, conform 
normelor dreptului internațional, 
precum , și a primirii acestui stat in 
organizațiile internaționale.

URUGUAY și destinderii în Orientul Apropiat

Cancelarul federal al Austriei, 
Bruno Kreisky. efectuează, cu 
începere de marți, a doua rundă 
a turneului său vest-european. 
După ce a vizitat săptămâna 
trecută Parisul, Londra și Bru
xellesul, el s-a intllnit marți, 
miercuri și joi cu șefii guverne
lor de la Haga. Bonn și Luxem
burg. Scopul declarat al acestui 
„voiaj de bunăvoință" este de a 
explica 
noscută 
tură cu 
rilor ei 
mică Europeană (C.E.E.).

Austria pornește de la consi
derentul că Piața comună este 
o realitate și că relațiile ei tra
diționale cu țările participante 
(in număr de zece, începând de la 
1 ianuarie 1973) reclamă stabi
lirea unor aranjamente reciproc 
avantajoase. Dar, spre deosebire 
de țările care au decis să devi
nă membre ale C.E.E.. Austria 
caută ca aceste aranjamente să 
rămînă compatibile cu statutul 
ei de neutralitate permanentă.

In decembrie anul trecut, un 
acord interimar era pe punctul 
de a fi semnat intre Austria și 
C.E.E. Negociatorii austrieci nu 
s-au arătat insă satisfăcuți de 
propunerile partenerilor lor de 
tratative în ceea ce privește 
regimul a două grupe impor
tante de mărfuri, care, po
trivit acestor propuneri, urmau 
să fie exceptate de la înțele
gere și anume așa-zisele „pro
duse sensibile" (oțeluri speciale, 
celuloză, hirtie) și produsele a- 
grare. Întrucît aceste categorii 
au o mare pondere in exportu
rile Austriei către țările din 
C.E.E., Viena a preferat să ami
ne semnarea acordului interi
mar plnă la. clarificarea proble
melor respective.

șl a face mai bine ex
poziția Austriei in legă- 
reglementarea raportu- 
cu Comunitatea Econo-

In opinia cancelarului Kreisky, 
exprimată la Londra, „condițiile 
oferite de Piața comună pentru 
un acord al liberului schimb sint 
inacceptabile". Convorbirile de 
specialitate angajate la Bru
xelles și care se desfășoară in 
aceste zile n-au conturat nici un 
progres in rezolvarea chestiunii 
oțelurilor. Sub impulsul indus
triașilor francezi, notează presa 
austriacă, C.E.E. se arată dis
pusă să opereze reduceri ale ta
xelor vamale la aceste categorii 
abia după trei ani de la intrarea 
in vigoare a tratatului, cu o eșa
lonare pe opt ani. Cercuri in
fluente din Olanda manifestă re
țineri similare în ceea ce pri
vește exporturile agrare 
Austriei in Piața comună.

în aceste condiții, comentarii
le presei austriece privind 
perspectivele „voiajului de 
bunăvoință" întreprins de șeful 
guvernului austriac sint rezer
vate. Astfel, cotidianul partidu
lui socialist, de guvernământ, 
„ARBEITER ZEITUNG", păs- 
trind nota de optimism ponderat 
din comentariul prealabil vizitei, 
scria : „Terenul pentru o soluție 
acceptabilă cu C.E.E. este pre
gătit. Dar să nu omitem că vor 
urma încă negocieri grele. Aus
tria nu vine cu miinile goale, ea 
are ceva de oferit, după cum o 
dovedește balanța comercială cu 
Piața comună". Oficiosul „WIE
NER ZEITUNG" insistă mai ales 
asupra „negocierilor privind 
produsele agrare, unde deocam
dată nu se observă nici o modi
ficare esențială in poziția Pieței 
comune. Presa vieneză își expri
mă speranța că doleanțele aus
triece vor găsi, pînă la urmă, 
mai multă înțelegere.

ale

Petre STANCESCU
Viena

Catastrofa din Lorado. Imaginea transmisă prin telefoto de aaentia A.P. 
înfățișează ravagii pricinuite localității din statul Virginia de Vest (S.U.A.) 

de ruperea barajului de pe rîul Elk Tick

In prezența președintelui 
Salvador Allende, “vncitoni 
de la mina de cupru Chuquicamata 
— cea mai mare mină cu exploatare 
la zi din lume — s-au angajat, prin- 
tr-un document semnat, să sporească 
producția și să participe activ la 
conducerea acestei unități. Președin
tele a vizitat uzinele de rafinare a 
cuprului pentru a lua cunoștință, la 
fața locului, de problemele cercetă
rilor științifice efectuate in colabora
re cu grupul de specialiști români 
privind aplicarea unor procedee mo
derne, informează agenția Prensa 
Latina.

Pentru normalizarea re
lațiilor Japoniei cu R. P. 
Chineză. Fostul ministru de ex

terne, Masayoshi Ohira, președinte
le actual al Comitetului, politic al 
Partidului Liberal-Democrat de gu- 
vernămînt, a cerut premierului Ei- 
saku Sato „să abordeze în mod se
rios problema normalizării relațiilor 
Japoniei cu R. P. Chineză". Guver
nul actual, a spus Ohira. trebuie să 
manifeste mai multă hotărîre în do
rința de a începe convorbirile cu 
R. P. Chineză.

Delegația R.P.D. Coreene, 
condusă de P,ak Sen Cer, membru al 
Comitetului Politic al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, al doilea vice
președinte al Cabinetului de Miniștri, 
și-a încheiat vizita de șase zile în 
R. P. Ungară, informează agenția 
M.T.I.

Obiective ale noii 
legislaturi

MONTEVIDEO 2 (Agerpres). — 
Noul președinte Uruguayan, Juan 
Maria Bordabbery, a depus miercuri 
jurâmintul in fața membrilor Parla
mentului. Cu acest prilej, șeful sta
tului’ Uruguayan a trecut in revistă 
o serie de obiective care ar urma să 
fie atinse sub noua legislatură, prin
tre care figurează ridicarea stării ex
cepționale, instituită în urmă cu 
4 ani, repartizarea echitabilă a ve
nitului național și socializarea ser
viciilor sănătății publice, informează 
agenția France Presse. Tot în acest 
cadru, el a lansat un nou apel re
prezentanților partidului ,,Blanco", 
partid aflat în opoziție, de a sprijini 
guvernul.

După alegerile din noiembrie anul 
trecut, partidul „Colorado", de gu- 
vernămîrit, nu a obținut majoritatea 
nici in Camera Deputaților și nici 
în Senat, ceea ce face ca el să gu
verneze în condițiile in care opoziția 
controlează organul legislativ.

Opinia publică din țara noastră a 
primit cu un sentiment de îngrijora
re și reprobare veștile despre atacu
rile întreprinse de forțele militare ale 
Israelului împotriva Libanului și Si
riei. După cum s-a anunțat în presă, 
la sfîrșitul săptămînii trecute unități de 
tancuri israeliene, sprijinite de arti
lerie și aviație, au pătruns pe teri
toriul libanez, desfășurînd acțiuni 
militare, soldate cu pierderi de vieți 
omenești. La cererea Libanului, pro
blema a fost adusă in fața Consiliului 
de Securitate, care a adoptat in una
nimitate un proiect de rezoluție prin 
care se cere Israelului să-și retragă 
toate forțele de pe teritoriul libanezi 
să înceteze și să se abțină de la ase
menea acțiuni militare. în cursul zilei 
de miercuri a fost însă întreprinsă o 
acțiune similară împotriva Siriei.

In mod evident, asemenea acte nu 
corespund cerințelor rezoluțiilor Con
siliului de Securitate privind înceta
rea focului și rezolvarea pe calea 
pașnică a conflictului din Orientul 
Apropiat, normelor dreptului inter
național, principiilor Cartei O.N.U. 
Represaliile împotriva mișcării de e- 
liberare națională nu pot conduce Ia 
soluții constructive, ci, din contră, 
duc la intensificarea încordării. Este 
necesar să se dea dovadă de realism.

să se țină seama de aspirațiile po
poarelor, să se înțeleagă că nu pe 
calea torței, a amenințării cu forța 
se poate ajunge la o rezolvare a con
flictului. Singura cale rațională pen
tru reglementarea oricăror probleme 
litigioase, inclusiv a problemelor O- 
rientului Apropiat; este calea poli
tică.

Așa cum este cunoscut, țara noas
tră se pronunță în mod ferm în 
întreaga sa politică externă împo
triva oricăror soluții de forță, pentru 
reglementarea politică a problemelor 
litigioase. Afirmîndu-și poziția sa 
principială față de criza din Orien
tul Apropiat, țara noastră a fost și 
este pentru reglementarea conflictu
lui pe baza aplicării rezoluției din 
noiembrie 1967 a Consiliului de Secu
ritate, care prevede retragerea trupe
lor israeliene din teritoriile arabe 
ocupate, recunoașterea dreptului la 
independență și existență suverană 
a tuturor statelor din zonă, rezol
varea problemei populației palesti- 
nene în conformitate cu Interesele 
ei legitime. Numai această cale co
respunde intereselor tuturor po
poarelor din această regiune, intere
selor păcii și securității generale.

V. I.
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La încheierea vizitei ofi
ciale în U.R.S.S. a ministru
lui de externe cehoslovac, 
Bohuslav Chnoupek.; a fost dat pu
blicității un comunicat în care se 
relevă că, in cadrul convorbirilor pe 
care le-a avut cu ministrul sovie
tic al afacerilor externe, Andrei 
Gromîko, au fost discutate proble
me ale extinderii in continuare a 
relațiilor bilaterale. Cei doi mi
niștri au discutat, de asemenea, 
probleme internaționale de interes 
reciproc, acordînd o deosebită aten
ție problemelor securității euro
pene.

0 nouă întîlnire a Comi
siei militare de armistițiu 
din Coreea, u care reprezentan
tul R.PD. Coreene a prezentat un 
protest în legătură cu noile provocări 
comise de torțele armate ale regimu
lui de Ia Seul împotriva unor nave 
de pescuit ale R.P.b. Coreene, a avut 
loc. Aceste acte sint destinate să a- 
graveze situația după proclamarea 
așa-numitei „stări de urgență" în

Coreea de sud, a arătat reprezentan
tul R.P D. Coreene. De asemenea, el 
a protestat împotriva încălcării pre
vederilor acordului de armistițiu 
prin introducerea de noi cantități de 
armament greu și automat în zona 
demilitarizată.

Reprezentanți ai șantie
relor navale din Split și ai 
Corporației naționale chi
neze pentru importul și ex
portul de mașiniau semnat ’oi’ 
Ia Pekin, un acord cu privire la li
vrarea în 1973 a două cargouri con
struite în Iugoslavia, cu o capaci
tate de cîte 13 000 tone fiecare, in
formează agenția Taniug.

Referendumul din Maroc 
desfășurat miercuri asupra proiectu
lui de constituție, prezentat națiunii 
de regele Hassan al II-lea. arată că 
în favoarea proiectului de constituție 
au votat 4 434 869 de alegători, din 
totalul de 4 863 995 înscriși pe listele 
electorale.

Senatul S.U.A.a ap obat-
86 de voturi, contra 1, devalorizarea 
cu 7,89 la sută a dolarului american 
și, in relație, creșterea prețului auru
lui de la 35 la 38 de dolari uncia.

Reformă agrară în Pa
kistan. PreȘedmteie Pakistanului, 
Zuifikar Aii Bhutto, a anunțat in
trarea in vigoare a unui pian de re
formă agrară care va limita proprie
tățile funciare, reducînd plafonul 
acestora de la 500 la 150 acri (60 ha) 
pentru terenurile irigate, și de la 
1 000 la 300 de acri pentru terenurile 
neirigate. într-o alocuțiune radio
difuzată, președintele Aii Bhutto a 
avertizat că va uza de împuternicirile 
speciale pe care i le conferă legea 
marțială pentru a asigura aplicarea 
acestui pian — informează agenția 
Reuter.

Comisia psntni afaceri 
externe a Bundeslaguhii 
a început, joi. studierea proiectelor 
de lege referitoare la ratificarea tra
tatelor semnate de R.F.G. cu U.R.S.S. 
și cu R. P. Polonă.
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