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VIZITA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN ALGERIA

Cea de-a treia zi a vizitei a prilejuit delegației de partid și de stat române 
un larg contact cu realitățile economice ale țării gazdă, cu efortul constructiv 
al poporului algerian, pe un itinerar de sute de kilometri, parcurs într-o ambianță 
de prietenie și caldă ospitalitate.

Interviu acordat de președintele 
Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, 

directorului cotidianului „Salongo" din Republica Zair, 
Mpanu Mpanu Bibanda

„Bun venit 
la Constantine, 

tovarășe 
Ceaușescu!“

Luni, In cea de-a treia zi a vizitei oficiale de partid și de stat pe care o întreprinde în Algeria, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nioolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a început o călătorie prin țară. Primul punct al itinerarului este orașul Constantine, important centru al industriei algeriene, urmat de localitatea Skikdă, citadelă a petrochimiei. eTovarășul Nicolae Ceaușescu este însoțit de Ion Pățan, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru al comerțului exterior, Bujor Al- mășan, membru al C.C. al P.C.R., ministrul minelor, petrolului și geologiei, Ștefan Mihai, ambasadorul României la Alger.Conducătorul partidului șl statului nostru este însoțit de Rabat Bitat, ministru de stat însărcinat cu transporturile, și de doamna Zo- hra Bitat, Belaid Abdessalem, mi- ■ nistrul . energiei și industriei, și Larbi Demaghlatrous, ambasadorul Algeriei la București — membri ai comitetului de onoare constituit cu prilejul vizitei sale în Algeria.Oaspeții români au părăsit Algerul la ora 9 la bordul avionului prezidențial pus la dispoziție de președintele Houari Boumediene. După aproape o oră de zbor, aeronava aterizează la Ain El-Bei, aeroportul orașului Constantine, principalul centru economic și so- • rial-cultural al estului Algeriei.La coborîrea din avion, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt întîmpinați de colonelul Abdelghani, membru al Consiliului Revoluției, comandantul celei de-a cincea regiuni militare, M’hamed Hadj Yaia, prefectul vi- layetului (departamentului) Constantine, Tahar Ladjal, comisar național al Partidului Frontul de Eliberare Națională pentru vilaye- tul Constantine, Abdelkrim Seredi, președintele adunării populare a aceleiași regiuni, precum și alte notabilități civile și militare.Sînt prezenți, de asemenea, specialiștii români aflați la Constantine și care conlucrează cu colegii lor algerieni în realizarea unor proiecte.Două tinere fete în „gandora fer- gan", portul național de pe aceste meleaguri — lungi rochii de catifea împodobite cu broderii în fir de aur — oferă garoafe roșii oaspeților.Președintele Nicolae Ceaușescu trece în revistă garda de onoare aliniată în cinstea sa.Cortegiul oficial se îndreaptă apoi spre Constantine. înșiruiți de o parte și de alta a șoselei, călăreți înarmați veniți din satele a- propiate trag în aer salve de salut. Acest pitoresc obicei pe care localnicii îl numesc „el furussia" marchează momentele sărbătorești prin care oamenii își exprimă sentimentele de bucurie cu prilejul marilor evenimente. Și azi, aici, ca și la Alger, sîntem martorii unei emoționante manifestări populare care reunește mii și mii de localnici. Răsună urale, aplauze, o ploaie de petale și confeti multicolore se revarsă din mulțime către oaspeți. Primarul municipalității, Abdel- krim Seredi, adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu urări de bun venit, exprimînd sentimentele de gratitudine ale cetățenilor orașului Constantine pentru această vizită și înmînează, simbol al unei înalte prețuiri, cheia de aur a orașului. Pantele colinelor ce mărginesc de-o parte și de alta șoseaua s-au transformat în adevărate amfiteatre vii, întregind imaginea Arcului de

La uzina de tractoare „Sonacome'triumf ridicat în cinstea acestei vizite, arc pe frontispiciul căruia se află scris : „Bun venit la Constantine, tovarășe Ceaușescu".Astfel de momente marchează pretutindeni trecerea conducătorului partidului și statului nostru, care, dintr-o mașină deschisă, răspunde cordial aclamațiilor și urale- lor neîntrerupte, manifestațiilor pline de căldură și stimă ale populației. Mașinile își fac cu greu loc prin mulțime. La balcoanele și ferestrele caselor, ciorchini de oameni. Deasupra străzilor flutură sute de flamuri pe care sînt înscrise urări de salut în limbile română și arabă : „Bun sosit președintelui Nicolae Ceaușescu!", „Trăiască prietenia algeriano- română !“, „Poporul nostru nu va uita niciodată prietenii săi", „Federația Partidului Frontul de Eliberare Națională salută pe invitatul său" Pretutindeni sînt prezente portretele celor doi conducători de partid și de stat — președintele Nicolae Ceaușescu și
0 universitate și o uzină 

de tractoare: două șantiere, 
simbol al năzuinței spre progres 

a poporului algerianPrimul popas al oaspeților are loc la prefectura vilayetului Constantine. Oaspeții români se interesează de activitatea organizației locale a Frontului de Eliberare Națională, de dezvoltarea economică a orașului și regiunii. în cursul discuției, Tahar Ladjal, comisarul național al F.E.N. pentru vilayetul Constantine, relevă că eficiența activității partidului se datorește faptului, că foarte mulți membri sînt muncitori, în rîndu- rile sale aflîndu-se, de asemenea, un mare număr de tineri. El informează pe oaspeți că alături de forme tradiționale de producție, în special artizanale, care in prezent au doar o mică pondere, au fost create industrii moderne, îndeosebi în ramurile petrochimiei și construcției de mașini. în urma a- cestei dezvoltări industriale, necesitățile de specialiști și de alte cadre naționale reprezintă o problemă majoră pentru a cărei rezolvare a fost înființată o universitate la Constantine.Sînt vizitate obiective reprezen

președintele Houar! Boumediăns —, steagurile de stat român și algerian. • Atmosfera de caldă ospitalitate este întregită de nota de sărbătoare pe care o dau orchestrele populare și tinerii care interpretează dansuri naționale.„Constantine — subliniau reprezentanții autorităților orașului intr-un articol inserat în ziarul «El Buhadi» — are prilejul și onoarea de a avea ca oaspete pe secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu. Rezervînd conducătorului României prietene, de care ne leagă excelente relații, cea mai călduroasă- primire și manifestare de simpatie, populația orașului nostru — militanții partidului, muncitorii, funcționarii, toți locuitorii — exprimăm astăzi onoarea deosebită pentru această vizită, stima și respectul nostru".Sub semnul acestor sentimente s-a desfășurat, în cursul dimineții de luni, vizitarea orașului Constantine.

tative pentru progresul cultural și economic înregistrat la Constantine, ca și în întreaga țară după cucerirea independenței. Valorificarea tot mai largă a marilor resurse de hidrocarburi, minereuri și a altor bogății naturale, al cărei ritm s-a intensificat ca urmare a hotărîrilor adoptate de Consiliul Revoluției și guvernul algerian în urmă cu un an, prin care bogățiile solului și subsolului au fost luate complet și definitiv de sub controlul monopolurilor și societăților străine, a dus la crearea unei industrii proprii, a unei economii independente, pusă în slujba aspirațiilor de progres ale poporului.în pas cu această dezvoltare, e- dilii orașului și-au concentrat eforturile în direcția creării unei baze materiale puternice pentru un în- vățămînt de masă generator de cadre naționale bine pregătite.Expresie pregnantă a acestei politici o constituie Universitatea din Constantine, primul obiectiv vizitat. Noul lăcaș de învățămînt superior reține atenția prin proporții 

și eficiența concepției constructive., axată pe ideea unei funcționalități multiple. Subliniind aceste caracteristici ale construcțiilor în fața u- nei machete aflate într-o rotondă ce va constitui nucleul viitoarei biblioteci, Abdelhamid Mehenaui, directorul general al lucrărilor, dă ample explicații asupra destinației clădirilor și capacităților lor, care, în final, vor oferi condiții de viață și studiu pentru 6 000 de studenți.Oaspeții fac apoi cu mașinile un tur al impunătorului ansamblu aflat în construcție.Șantierul este dominat de pe a- cum de clădirea centrală, care, în final, va ajunge pînă la 23 de etaje. La celelalte construcții lucrările se află în stadiu avansat sau s-a trecut la finisarea lor. Oaspeții se o- presc la unul din cele două corpuri principale destinate amfiteatrelor, laboratoarelor și sălilor de studiu. Este o masivă și originală construcție de beton, lungă de 300 de metri și lată de 40 de metri, susținută doar de 12 coloane implantate în pămînt, la circa 30 de metri adîn- cime. Este o modalitate îndrăzneață de rezolvare a problemei fundației unei atît de mari clădiri. Tot într-o manieră originală este concepută marea sală de cursuri, care poate fi amenajată după necesități de moment, sau potrivit numărului studenților, prin pereți mobili. Aceste soluții practice și ieftine la care au ajuns proiectanții clădirii se bucură de o bună apreciere din partea oaspeților români. în timpul vizitării noii aripi din acest corp, numeroși studenți înconjoară cu simpatie și entuziasm tineresc pe solii poporului român. Tovarășul Nicolae Ceaușescu strînge cordial mîinile care se întind cu prietenie. Universitatea și-a început activitatea cu mult înainte de încheierea lucrărilor șantierului. Instituția își va aduce o importantă contribuție la dezvoltarea economiei naționale prin formarea într-un ritm rapid a cadrelor proprii necesare procesului dezvoltării întregii țări.Alături de profesorii algerieni, la Universitatea din Constantine își aduc contribuția și specialiști români.„Profesorii români — ne declară rectorul universității, Bendali Mustafa, — aduc o contribuție foarte prețioasă Ia formarea tehnică a tineretului algerian, îndeosebi în elaborarea metodologiei procesului de învățămînt. îmi exprim convingerea că ne vom bucura în continuare de această competentă colaborare".
(Continuare in pag. a V-a)

După cum »-a mai anunțai, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, a primit în ziua de 9 martie pe 
Mpanu Mpanu Bibanda, directorul cotidianului „Salongo" din Kins
hasa, membru al Biroului Politic al Mișcării Populare a Revoluției, pre
ședintele Uniunii naționale zaireze de presă, căruia i-a acordat un 
interviu.ÎNTREBARE : Domnule pre

ședinte, în cadrul călătoriei pe 
care o veți întreprinde peste 
cîteva zile, veți vizita pentru 
prima dată o serie de țări din 
Africa centrală. Ce sentimen
te încercați în ajunul acestei 
călătorii ?RĂSPUNS : Sînt foarte bucuros că am ocazia să vizitez o serie de țări de pe continentul african, că pot astfel cunoaște nemijlocit viața și preocupările unor popoare care și-au cucerit independența prin luptă și au pășit pe calea dezvoltării economice și sociale de sine stătătoare, a afirmării tot mai puternice ca națiuni suverane în viața internațională a lumii contemporane. îmi exprim satisfacția că mă voi putea întîlni și discuta cu conducătorii acestor state, cu reprezentanții opiniei publice, cu cetățeni ai țărilor respective, cu care România întreține relații de prietenie și colaborare. încep această vizită cu dorința de a face totul pentru dezvoltarea raporturilor prietenești, de solidaritate și cooperare cu popoarele africane, cu convingerea că ea va reprezenta o contribuție la lupta comună împotriva imperialismului, pentru cauza libertății, independenței și prosperității popoarelor, pentru statornicirea păcii și securității în lume.ÎNTREBARE : Itinerariul
dumneavoastră vă va conduce, 
spre marea noastră bucurie, la 
vizitarea Republicii Zair. In 
timpul vizitei pe care pre
ședintele Mobutu Șese Seko a 
efectuat-o în țara dumnea
voastră, a fost încheiat un a- 
numit număr de acorduri de 
cooperare. Ne putem aștepta 
să le vedem întărindu-se și 
concretizîndu-se mai mult în 
urma vizitei dumneavoastră- 
in Zair ?RĂSPUNS : îmi exprim plăcerea 

că, răspunzînd invitației amabile a președintelui Mobutu, voi putea vizita Republica Zair, cunoscînd îndeaproape munca, realizările și aspirațiile poporului zairian. Păstrez o amintire frumoasă despre vizita pe care președintele republicii dumneavoastră a făcut-o acum doi ani în România. Convorbirile pe care le-am avut atunci ne-au permis să adîncim relațiile de prietenie și colaborare dintre popoarele noastre. Am ajuns la înțelegeri importante și am încheiat o serie de acorduri : pe baza acestora, în anii 1970 și 1971 au fost inițiate acțiuni de cooperare economică și tehnică în domeniul minier, geologic, forestier și în alte domenii de activitate. S-a înființat Comisia mixtă româno- zaireză, care a ținut prima sa ședință la București, în luna februa- rie 1971.Sînt convins că vizita pe care o facem în frumoasa dumneavoastră
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țară, convorbirile pe care le vom avea ne vor permite să găsim noi căi și posibilități de a lărgi și mai mult colaborarea și cooperarea ro- mâno-zaireză. Se relevă condiții favorabile pentru extinderea cooperării economice, în special în domeniul prospectărilor geologice și exploatării miniere, în domeniul a- griculturii, al construcțiilor și în alte domenii. Extinderea cooperării multilaterale și a schimburilor de tot felul corespunde intereselor celor două popoare ale noastre și, în același timp, slujește cauza colaborării și destinderii internaționale.ÎNTREBARE : Itinerariul cu
noscut al călătoriei dumnea
voastră cuprinde țări diferite, 
atît prin situația lor geografi
că, cît și prin regimurile poli
tice care sînt în vigoare. Se 
poate atribui vreo semnifica
ție acestui itinerar ? Care ?RĂSPUNS : Vizita pe care o voi face în Africa este expresia elocventă a politicii internaționale active promovate de România, de colaborare largă cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduire socială. Este cunoscut faptul că țările continentului african pe care le voi vizita au suferit vreme îndelungată apăsarea jugului colonial, a dominației imperialiste, că, în diferite etape, ele și-au cucerit prin lupte grele libertatea și independența națională. în prezent, popoarele acestor țări își concentrează energia și eforturile pentru a- părarea și consolidarea suveranității naționale, pentru emanciparea lor economică și socială, pentru progres și prosperitate. Semnificația vizitei pe care o voi face în a- ceste țări este solidaritatea activă a României cu cauza dreaptă și aspirațiile progresiste ale acestor popoare.. —- •Dacă, în general, în lumea de astăzi, țările trebuie să colaboreze pentru dezvoltarea civilizației, pentru apărarea păcii și securității, cu atît mai imperioasă este necesitatea întăririi prieteniei, colaborării și solidarității între țările care se simt unite prin țelul comun al luptei antiimperialiste, pentru salvgardarea libertății și independenței popoarelor, pentru apărarea dreptului lor la dezvoltare de sine stătătoare pe calea progresului material și social. în acest spirit concepem vizita în țările de pe continentul african, sperînd că ea va contribui la întărirea unității forțelor antiimperialiste, la dezvoltarea colaborării și conlucrării între popoare, la cauza păcii și destinderii internaționale.ÎNTREBARE : Călătoriți tn- 
tr-un continent unde se pun 
încă cu acuitate problemele de 
decolonizare. Care este poziția 
dumneavoastră față de an
samblul acestor probleme ?

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTISurvolînd teritoriul Republicii Socialiste România, în drum spre Republica Socialistă Cehoslovacă, vă transmit dumneavoastră și întregului popor român cele mai cordiale salutări și urări de succese în continuare în construcția socialismului.
TODOR JIVKOV

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar și 
președinte al Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Bulgaria

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTINe este foarte plăcut să exprimăm Excelenței Voastre, precum șl guvernului și poporului dumneavoastră sincerele noastre mulțumiri pentru mesajul de felicitare și-urările pe care ați binevoit să ni le adresați cu ocazia celei de-a Xl-a aniversări a urcării noastre pe tron.Dorind Excelenței Voastre fericire și prosperitate, vă rugăm să primiți asigurarea foarte înaltei noastre considerațiuni.
HASSAN II

Regele Marocului

RĂSPUNS : într-adevăr, este cunoscut că pe continentul african zeci și zeci de popoare au scuturat, nu de mult, prin luptă, dominația imperialistă, pornind pe calea unei vieți libere și independente. Totodată, pe continentul african se mai mențin încă resturi ale odiosului sistem de exploatare și înrobire colonialistă, mai există încă popoare care luptă cu arma în mînă pentru a-și cuceri libertatea, dreptul la dezvoltare de sine stătătoare.Țara noastră manifestă cea mai profundă solidaritate cu lupta de eliberare națională a popoarelor, pentru abolirea totală și definitivă a colonialismului și neocolonialis- mului, a oricăror forme de înrobire și asuprire imperialistă. Țara noastră sprijină lupta popoarelor din Mozambic, Angola, Guineea- Bissau, Namibia împotriva dominației colonialiste, pentru afirmarea neîngrădită a ființei lor naționale; condamnăm cu hotărîre politica rasistă a regimurilor din Rhodesia și Republica Sud-Africană, politică profund contrară libertății și demnității omului, însuși spiritului civilizației secolului XX.România sprijină activ eforturile tinerelor state independente pentru lichidarea într-un timp cît mai scurt a urmărilor exploatării coloniale, a subdezvoltării. Considerăm că colaborarea pe care o desfășurăm cu aceste state răspunde pe deplin intereselor reciproce și, în același timp, este o expresie a sprijinului și solidarității față de a- ceste țări, reprezintă o parte componentă a luptei noastre generale antiimperialiste, pentru progres social și pace în lume. România consideră că este necesar ca toate țările să sprijine eforturile tinerelor state pentru lichidarea, într-un termen cît mai scurt, a marilor decalaje care le despart de țările dezvoltate ale lumii, astfel încît ele să poată beneficia din plin de cuceririle civilizației moderne, să-și a- ducă întreaga contribuție la progresul general al umanității. întărirea legăturilor de colaborare multilaterală cu țările în curs de dezvoltare are, după părerea noastră, o importanță deosebită în lupta antiimperialistă, în victoria forțelor mondiale ale progresului și păcii.ÎNTREBARE: Vizita dumnea
voastră în Africa este, fără în
doială, o călătorie de bunăvo- 

> ință și un mesaj de pace și 
prietenie. Contactele la ni
velul cel mai înalt între con
ducătorii a numeroase țări se 
multiplică. Care este părerea 
dumneavoastră despre aceste 
contacte ?RĂSPUNS : într-adevăr, vjzita noastră în Africa este o vizită de pace și prietenie ; vom duce cu noi în aceste țări mesajul de solidaritate al întregului nostru popor care — consacrîndu-și forțele edificării unei orînduiri sociale noi, dezvoltării economiei, științei, culturii, făuririi unei vieți cît mai îmbelșu-

(Continuare în pag. a V-a)
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Miezul dezbaterilor: VIAȚA Șl PROBLEMELE
COOPERATIVEI AGRICOLE

FAPTUL
DIVERS

în aoest început de an, activitatea 
țărănimii noastre se desfășoară sub 
semnul a două evenimente marcan
te : Conferința pe țară a secretarilor 
comitetelor de partid și a președin
ților consiliilor populare comunale 
și cel de-al doilea Congres al Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție, evenimente care în 
chip firesc și-au pus amprenta și a- 
supra învățămîntului de partid la 
sate. în convorbirile care au loc în 
această perioadă, cînd anul de în- 
vățămînt se apropie de sfîrșit, pro
blematica majoră abordată cu aceste 
prilejuri, și cu deosebire in expune
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
se regăsește cu prioritate pe agenda 
studiului politic-ideologic, polarizînd 
atenția cursanților, mobilizîndu-i Ia 
acțiune pentru realizarea importan
telor sarcini puse de partid în fața 
agriculturii noastre socialiste. Este 
ceea ce ne-au confirmat și investiga
țiile noastre în cîteva comune din 
județele Galați, Gorj și Mehedinți.

La Băleni și Suceveni, din jude
țul Galați, rde pildă, cursurile de 
partid din cooperativele agricole de 
producție au dezbătut recent pro
gramul național de dezvoltare a 
zootehniei și respectiv etica mun
cii. teme de mare importanță, asu
pra cărora recentele documente au 
stăruit în mod deosebit, jalonînd 
idei și modalități de acțiune. Ceea ce 
ni s-a părut demn de notat în am
bele cursuri^ a fost nu numai efortul 
de a pune în valoare fondul de idei 
al documentelor de partid, dar și ra
portarea permanentă a acestora Ia 
faptele de viață, la activitatea coo
peratorilor, fa obiectivele spre a că
ror înfăptuire trebuie canalizate 
munca și priceperea oamenilor de pe 
aceste meleaguri. Și le-a mai fost 
comun celor două dezbateri spiritul 
de exigentă, exprimat în preocuparea 
cooperatorilor de a scoate la iveală 
neajunsurile din propria activitate, 
de a găsi șî valorifica noi posi
bilități de creștere a producției. Dar 
să concretizăm. La Băleni, sectorul 
zootehnic concentrează într-un ade
vărat combinat industrial — „fabrica 
de lapte și came”, cum o denumesc 
cu mîndrie cooperatorii — peste 
1 500 taurine. 2 000 porcine și a- 
proape 3 200 ol. Numai ■ beneficiu] 
realizat în 1971 din vînzarea lapte
lui de vacă a depășit 700 000 de lei. 
Cu toate acestea, la dezbaterea la 
care am asistat, puține au fost referi
rile la aceste rezultate pozitive. în 
schimb, discuțiile s-au angajat pe 
drumul descifrării unor concluzii și 
modalități care să permită amplifi
carea lor. Am notat cîteva asemenea 
observații și sugestii care, atent gîn-

dite și argumentate, s-au impus și 
vor fi înaintate spre studiu condu
cerii cooperativei : sporirea răspun
derii în valorificarea integrală a po
tențialului productiv al fiecărui hec
tar destinat bazei furajere, extinde
rea terenurilor plantate cu sfeclă și 
a celor însămînțate în culturi duble, 
popularizarea unor tehnologii moder
ne de îngrijire a animalelor etc.

Prin aceeași prismă au fost privite 
și problemele do etică a muncii la 
cursul de partid de la Suceveni. Deși 
aici participarea cooperatorilor la 
muncă este în general bună, propa
gandistul a direcționat atenția 
cursanților spre anumite deficiențe

mune din județul Galați — Cudalbi, 
Băleni, Suceveni, bunăoară — ca pro
pagandiștii să fie sistematic informați 
de către secretarii comitetelor co
munale de partid asupra situației 
concrete din cooperativele agricole 
unde au loc cursurile ; de folosirea 
în lecții și seminarii a diafilmelor și 
materialelor grafice și statistice ; de 
organizarea unor vizite ale propa
gandiștilor in cîteva cooperative a- 
gricole fruntașe.

Investigațiile noastre au arătat 
insă că problemele concrete pe care 
le ridică activitatea cooperatorilor 
nu-și găsesc pretutindeni locul cu
venit în expuneri și dezbateri. Ade

în preajma încheierii 
învățămîntului de partid la sate

care mai persistă încă în> acest do
meniu : de pildă, faptul că unii coo
peratori, deși își execută normele 
planificate, absentează de la lucru 
tocmai în timpul campaniilor agri
cole, angajîndu-se sezonier în alte 
părți. Pentru a combate această 
practică, au fost aduse argumente 
convingătoare, vizînd nu numai im
portanța muncii în cooperativă, ca 
singura oale de dezvoltare a acesteia 
și implicit de sporire a veniturilor 
cooperatorilor, dar și specificul mun
cii în agricultură, care impune ca 
marea majoritate a normelor planifi
cate să fie realizate în perioadele de 
vîrf, cînd practic se decide soarta 
recoltelor. Pe această bază s-a anga
jat o discuție vie între cursanți. A 
apărut astfel clar că tezele și ideile 
vehiculate in invățămîntul de partid 
trezesc cu atît mai mult interesul, 
cu cît sînt mai strîns legate de preo
cupările cursanților. de neajunsurile 
din activitatea lor.

Desigur, o asemenea firească îm
binare a teoriei cu practica depinde 
de măiestria propagandistului, dar 
nu mai puțin de cunoașterea de că
tre acesta a problemelor cu care' se 
confruntă oamenii. în acest domeniu 
un rol important revine organelor de 
partid. Și fiindcă am întîlnit cîteva 
inițiative meritorii în acest sens, 
deschidem o paranteză pentru a Ie 
trece în revistă. Este vorba'de prac
tica ce s-a încetățenit în unele co

sea, lecții interesante, vehîculînd 
idei noi, le tratează însă într-o ma
nieră prea generală, abstractă, și toc
mai din această cauză nu au rezo
nanța scontată în mintea și inima 
oamenilor. Am asistat astfel într-un 
curs din satul .Urechești, județul 
Gorj, la o expunere despre calitatea 
de membru de partid. Punînd în evi
dență exigențele sporite pe care le 
implică astăzi titlul de membru de 
partid, propagandistul a pledat pen
tru ridicarea permanentă a nivelului 
pregătirii politice și profesionale a 
comuniștilor, pentru însușirea nor
melor moralei noi în comportarea 
de zi cu zi. Au lipsit însă referi
rile la realitățile cooperativei, la ati
tudinile și comportările membrilor 
de partid și ale celorlalți coopera
tori. iar urmarea a fost că nici 
unul dintre cursanți n-a luat cuvîn- 
tul. Este adevărat că în final inter
venția. cu multe exemple concrete, 
pozitive și negative, a secretarului 
comitetului comunal de partid, a mai 
reușit să învioreze atmosfera. Aceas
ta a arătat, o dată mai mult, că nu
mai încorporînd date și fapte con
crete, învățămîntul capătă adresă, 
devine eficient.

Iată și un alt caz în care proble
mele cooperativei — deși își revendi
cau prin însăși tema abprdată pre
zența în expunere — au fost eludate. 
Este vorba de .lecția ținută Ia un curs 
de Ia C.A.P. Florești, județul Mehe

dinți, despre căile creșterii produc
ției în C.A.P. și rolul organizației de 
partid în viața economică a coope
rativei agricole de producție. Aici, 
deși condițiile climatice și de sol per
mit dezvoltarea sectorului pomi-vi- 
ticol (dovadă bunele rezultate obți
nute la numai cîțiva kilometri — la 
Corcova in viticultură sau la Cîmpu- 
Mare în pomicultură) acesta este 
aproape inexistent ; îmbunătățirile 
funciare și fertilizarea solului au ră
mas înscrise doar într-un plan al co
munei și cooperativei. în ioc însă ca 
propagandistul să facă din aceste 
probleme și din altele un subiect de 
dezbatere, de confruntări, care să 
dea de gîndit cursanților, el a pre
ferat să citească o tematică primită 
de la centru, corectă, e drept, dar 
generală. Sigur că, desfășurîndu-se 
în acest fel, nu s-au detașat din lec
ție nici sarcinile comuniștilor, nici 
direcțiile spre care se cer orientate 
eforturile lor. Nici o mirare în aceste 
condiții dacă s-a creat o atmosferă 
de apatie, dacă după lectura temati
cii nimeni n-a mai găsit de cuviință 
să adauge ceva.

Este de datoria organelor și orga
nizațiilor de partid să folosească pe
rioada scurtă care a mai rămas pină 
la închiderea învățămîntului de par
tid la sate pentru a înlătura aseme
nea neajunsuri, a întări caracterul 
concret și implicit eficiența lecțiilor, 
dezbaterilor. Convorbirile recapitula
tive oferă un excelent prilej pentru 
a pune în dezbaterea comuniștilor, a 
oamenilor muncii de Ia sate, pro
blemele majore ale politicii partidu
lui <le dezvoltare a agriculturii 
noastre, tratate în recentele docu
mente de partid, a-și însuși ideile 
cuprinse în expunerile secretarului 
general al partidului, a desprinde din 
aceste expuneri sarcinile concrete ce 
le revin. în sprijinul înțelegerii cît 
mai temeinice a acestor idei în 
strînsă legătură cu practica activită
ții în agricultură, comitetele comuna
le de partid trebuie să organizeze cît 
mai multe consultații la cabinetele de 
științe sociale din comune.

Tocmai printr-o adîncă implantare 
în realitățile din comune. în preocu
pările de zi eu zi ale cooperatorilor, 
convorbirile recapitulative se vor do
vedi utile mijloace de mobilizare a 
cooperatorilor, a tuturor celor ce 
muncesc în agricultură, la o activi
tate intensă, încă din campania a- 
gricolă care a început, pentru a 
spori rodnicia pămîntului, a obține 
producții cît mai mari, a asigura în
florirea agriculturii noastre socialiste.

Silviu ACHIM
o

Aeroportul Băneasa. Abia 
aterizase curgă de. Satu- 
Mare. In restaurantul ;aero
gării dă buzna un'oui. Pare 
amețit de zbor sau...

— Coniac 1 comandă gră
bit proaspătul client.

Pe pistele drepte de be-' 
ton păsările argintii, de 
metal, vin și pleacă.

— Ospătar ! încă unul.
Client „serios”. La un 

moment dat se apropie de 
el un om care-1 întreabă 
politicos :

— Dv. ați sosit cu avio
nul de Satu-Mare ?

— Și ce dacă ? vine arță
gos răspunsul.

— Ați uitat ceva. Veniți 
să...

— Nu mă mișc de aici. 
Să-mi aducă TAROM-ul 
ce-arn uitat.

— Insist să veniți...
— la mai lasă-mă, dom’le 

in pace 1 Hei. ospătar, încă 
unul...

E posibil ca puținii spec
tatori la episodul amintit 
să fi zimbit îngăduitor. 
Probabil că omul își uitase 
în avion vreun obiect oare
care, de care se putea lipsi 
fără nici o pagubă, iar per
sonalul navigant făcea acum 
exces de zel. Din păcate, lu
crurile nu ștăteau deloc 
așa.

Să ne întoarcem la 
clientul mahmur din res
taurantul aerogării. Numele 
lui : Iosif Racolțea, metodo- 
log șef Ia „Unio“-Satu- 
Mare. Uzina primise de la 
ministerul tutelar niște in
strucțiuni privind sistemul 
de evidentă în unitățile so
cialiste, documente ce con
stituie secrete de serviciu. 
Cum existau unele nelămu
riri privind aplicarea lor, 
este trimis la București, 
cine ? Metodologul-șef. Și. 
pentru că tot urrna să facă 
acest drum, alături de do
cumentele cu pricina se mai 
adaugă și cîteva adrese pri
vind treburile interne ale 
întreprinderii, iar doi-trel 
colegi fac apel la amabilita
tea sa și-l roagă să le de
pună niște acte de interes 
personal la o instituție cen
trală

Pină aici nimic deosebit. 
Cum se face însă că însăr
cinarea de a duce la forul 
tutelar documentele amin
tite i se încredințează toc
mai lui I. R. ? După cum 
se știe, în asemenea împre
jurări conducerile unități
lor socialiste sînt obligate 
să procedeze cu toată răs
punderea. Legea privind a- 
părarea secretului de stat 
stabilește cu strictețe cui se 
pot încredința documentele 
secrete, cine le poate mi
ntii, în ce condiții. Per
soanele asupra cărora se 
opresc unitățile socialiste 
pentru aceste însărcinări 
trebuie să fi făcut dovada 
maturității lor profesionale 
și politice. „Cecul încrede
rii" nu poate fi semnat în 
alb. oricui, cu ochii închiși 
Care erau însă garanțiile 
morale De care le prezenta, 
in această ordine de Idei, 
eroul episodului din restau
rantul aerogării Băneasa ? 
Să developăm retrospectiv, 
firul întîmplării...

Cu servieta doldora de 
acte. 1 R pleacă Ia aeronor- 
tul din Satu-Mare Con
diții meteorologice nepriel
nice întîrzie cîteva ore de
colarea. în această situație,

funcționarul nu găsește alt
ceva mai bun de făcut de- 
cî.ț șă-și alunge plictisul la 
bar. La urcarea în avion 
trece, țeapăn pe lingă per
sonalul navigant, izbutind 
să se „strecoare" (după 
cum se știe, călătoria cu 
avionul a celor în stare de 
ebrietate este strict inter
zisă). Se trezește la deșii' 
nație, după o repriză zdra
vănă de somn. Uită de ser
vietă. uită de documente 
și o pornește glonț spre 
restaurant, unde o ia de la 
capăt. Norocul lui I.R. că 
întîlnește oameni de bună 
credință, care-i asigura do

care a calităților moral-po- 
litice și profesionale. Din 
păcate, se mai întilnesc si
tuații cind sarcina de rhafe 
răspundere a : păstrării sau 
manipulării documentelor 
secrete se încredințează cu 
mare ușurință, pe temeiul 
unor aprecieri unilaterale. 
„Bine, bine — se miră cîte 
cineva — de ce să-l pri
văm pe X sau Y de încre
dere ? Omul e bine pregă
tit profesional...” Chestiunea 
care se pune însă este țjacă 
și alte calități. în primul 
rînd cele moral-potiticc. il 
recomandă pentru maximă 
încredere.

Cu mențiunea 

„SECRET"...

la Biroul 

obiectelor 

pierdute
cumentele și-l trezesc pină 
la urmă la realitate.

întîmplarea ridică cu a- 
cuitate următorul semn de 
întrebare : cum de s-a în
cumetat conducerea uzinei 
să-I delege pe I. R. cu 
transportul documentelor 
mai sus-menționate ? Meto- 
dologul-șef era binecu
noscut drept un „om de 
pahar”, păcat -care, în ase
menea împrejurări, poate 
genera grave prejudicii. Cei 
care mai obișnuiesc să-și 
pună cu ușurință parafa 
pe astfel de delegații și 
dau pe mină asemenea do
cumente. nedestinate publi
cității. unor iresponsabili se 
încarcă de o grea vină. Po
trivit legii, giranții grăbiți, 
deficitari la capitolul res
ponsabilitate. intră în egală 
măsură sub incidența pre
vederilor legale, întrucît ne
socotesc regulile stricte ale 
selecționării persoanelor 
demne de încrederea mî- 
nuirii secretului de stat.

Argumentele de tipul 
„este băiat bun" sau „las’ 
că se descurcă el 1“ nu pot 
suplini o riguroasă verifi

Despre Inginerul Nicolae 
Dobrotă de la uzina „Pro
gresul” din Brăila, de exem
plu, toți știu că se remarcă 
printr-o temeinică pregătire 
profesională, fapt care i-a 
atras prețuirea tovarășilor 
de muncă. îndeplinea însă 
el, în egală măsură, con
dițiile ce i se cer celui în
vestit cu sarcina de a mî- 
nui un document secret, 
valori care presupun grijă 
și vigilență deosebite, o 
răspundere înzecită ?

în urmă cu un an, ca șef 
al biroului import-export la 
uzina „Progresul", N Do
brotă pleacă cu treburi la 
ministerul tutelar. î se în
credințează acte importante, 
în tren. N.D. se întîlnește 
cu niște amici. Conversează 
despre vreme, deapănă a- 
mintiri. Timpul zboară și 
ajunge pe nesimțite în Ca
pitală.. Uzina va primi din 
partea lui un telefon alar
mant, precum că documen
tele încredințate nu mai 
sint, „s-au pierdut”, și tre
buie înaintate altele Ia mi
nister. Ca și cum era vorba 
de o banală piuliță sau d«

un pix rătăcit și nu de 
proiecte cu caracter secret! 
Probabil că. nici șefii, ierar
hici ai inginerului nil s-a'u 
bucurat prea mult la re- 
cepționarea acestui S.O.S. 
al neglijenței. Faptul fiind 
însă consumat, s-au confor
mat întocmai apelului și, 
încâlcind pentru a doua 
oară dispozițiile legii, (pri
ma dată au făcut-o atunci 
cînd. cu prea multă ușurin
ță. au încredințat lui N.D. 
documentele amintite) au 
scos copii după actele ce
rute.

Ce s-a întîmplat însă cu 
acestea din urmă ? După 7 
(șapte) luni de zile, făcîndu- 
se curățenie prin casetele cu 
cifru din Gara de Nord, s-a 
găsit valiza lui N.D. ! Nor
mal, ea e depusă la... o- 
biecte pierdute, unde-și 
face un nou stagiu de cî
teva luni, pină mai zilele 
trecute, cînd actele și pla
nurile uzinei ajung, in sfir- 
șit !. după atitea peripeții, 
pe miini responsabile.

Aventura acestor docu
mente secrete pare incredi
bilă. E drept că inginerul 
N.D. a primit o sancțiune 
administrativă. Dar asta nu 
schimbă cituși de puțin si
tuația. Chiar dacă asemenea 
întimplări sînt izolate — 
contrastind flagrant cu sim
țul de răspundere în acest 
domeniu — ele au darul de 
a determina o grijă sporită 
din partea conducerilor uni
tăților socialiste, a tuturor 
celor ce minuiesc documen
te. Apărarea secretului de 
stat este o îndatorire Pa
triotică, o obligație de o- 
noare a tuturor cetățenilor 
Republicii Socialiste Româ
nia, prevede legea nu d« 
mult adoptată de Marea A- 
dunare Națională. Respecta
rea cu strictețe a acestor 
prevederi nu e o chestiune 
facultativă 1 O asemenea 
optică, acolo unde ea se mai 
întîlnește cîte o dată, după 
cum probează faptele înfă
țișate pină aici, poate avea 
consecințe dintre cele mai 
nocive.Iată de ce trebuie să 
fie limpede faptul că ni
mănui nu-i este îngăduit 
să încredințeze la întim- 
plare secretul de stat unor 
persoane care nu au făcut 
dovada că prezintă garanții 
optime.

în temeiul legii, tot ceea 
ce poate aduce atingere va
lorilor fundamentale, ale 
orînduirii noastre, orice de
rogare de la normele sta
tornicite privind apărarea 
secretului de stat constituie 
fapte deosebit de grave, care 
se pedepsesc aspru de le
gea penală. Preinlimpina- 
rea și combaterea botăritâ 
a neajunsurilor de natura 
celor semnalate mai sus im
pun o preocupare și mal 
susținută a conducerilor or
ganizațiilor socialiste, a or
ganizațiilor de partid și ob
ștești. Combaterea negli
jenței, a cazurilor de încăl
care a normelor care sta
bilesc precis cui pot fi în
credințate documentele cu 
caracter secret, o muncă 
politico-educativă intensă 
pentru dezvoltarea vigilen
ței revoluționare, a fermi
tății față de abateri, sînt 
tot atîtea măsuri menite să 
garanteze integritatea avu
ției făurite de poporul nos
tru.

Ilîe TANASACHE

Cara-
Regele 

Să nu-ți 
20.

Bu-

1
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• Conservatorul de muzica 
prian Porumbescu" (sala Studio) : 
Cei patru bădărani — 20.
o Opera Română : Carmen — 10,30. 
a Teatrul de operetă : Contele de 
Luxembrug — 19,30.
a A.T.M. (în sala Teatrului de 
Comedie) : 7 balade cu Tudor
Ghcorghe — 20.
A Teatrul Național „I. L. 
giale* (sala Comedia) : 
Lear — 20; (sala Studio) 
faci prăvălie cu scară - 
a Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Coloana Infinită — pre
mieră — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30; 
(sala Studio) : O lună Ia țară — 20. 
a Teatrul de stat din Tg. Mureș 
— secția română — (în sala Tea
trului Mic) ; Turandot — 20.
a Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Car*- 
giale, o soacră șî... alții — 9,30.
a Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu” : Fetele Dîdineî — 
19,30.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bîmbirică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19,30.
a Circul Globus : Planetele rîd sub 
cupolă — 19.30.
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PROGRAMUL 1

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață • Telex.

9,05 Teleșcoală a Exerciții de or
tografie șl ortoepie. Prezintă 
conf. univ. dr. Theodor Hris- 
tea (Limba română), a Ele
mente de geometrie (III). 
Construcții geometrice. Pre
zintă prof. Gh. Călugărita 
(Matematică clasa a VlII-a).

10,00 Curs de limba rusă. Lecția 
a 7-a.

10.30 Căminul.
11.00 Film seria! : „Patru tanchițtl 

și un cline” (VI).
12.10 Telejurnal.
16.30 — 17,00 Curs de limba france

ză. Lecția a 6-a.
17.30 Deschiderea emisiunii de 

dupâ-amiază.
17.35 Cum vorbim. Emisiune ds 

prof. dr. Sorin Stati.
17.55 Dialoguri instrumentale. Mu

zică populară cu Nicolae Flo
rian și Nicolae Turcita — la 
două acordeoane.

18,05 De la Alfa Ia Omega. Enciclo
pedie pentru elevi. Porțile de 
Fier.

18.35 Interprețl șl rolurile lor : 
Magda Ianculescu. Emisiune 
de Florlca Gheorghescu și 
Marianti Banu.

19,03 Publicitate.
19.10 1001 de seri : Invincibilul 

Mighty Mouse. Filopat și Pa- 
tafil.

19.30 Telejurnal.
20.10 Reflector.
20,25 Seară de teatru : „în vlntul 

de primăvară” de Letltla 
Papu. In distribuție : Victor 
Mavrodineanu. Mugur Arvti- 
nescu. Anca Pandrea, ton 
Caramitru, Tamara Crețu ies- 
cu. Adrian Georgescu, Virgil 
Ogășanu, O. Diriulescu, Vali 
Voiculescu-Peplno, C. Cristes- 
cu. Marius Pepino, Zamfires- 
cu Gh. Florin, Mircea Cosma. 
Regia : Todor Mărăscu.

SESIZAREA 

ȘI-A ATINS 

ȚINTA

O scrisoare sosită 
Ia redacție, spre sfîrși- 
tul anului trecut, de 
la Turnu-Severin, sem
nala că Mihai Ge- 
nescu, director al În
treprinderii de con
strucții în agricultură, 
comite grave abuzuri 
în serviciu, iar com
portarea sa în socie
tate este necorespun
zătoare. Zilele trecute, 
Comitetul executiv al 
Consiliului popular ju
dețean Mehedinți, sub 
semnătura tovarășu
lui prim-vicepreședin- 
te Ion Albulețu, ne-a 
informat asupra mo
dului în care a fost 
rezolvată această se
sizare. „Pentru reali
zarea construcțiilor a- 
grozootehnice din ju
dețul Mehedinți, la 
1 decembrie 1970 a 
luat ființă întreprin
derea de construcții 
în agricultură. în sub- 
ordinea direcției ge
nerale agricole. Con
ducător al acestei u- 
nități a fost numit 
Mihai Genescu, absol
vent al facultății de 
silvicultură (! ?), cu o 
vechime de aproape 
8 ani în funcții eco
nomice. întreprinde
rea respectivă nu a 
atins nivelul de dez
voltare scontat... din 
care cauză s-a hotărît 
fuzionarea acesteia cu 
întreprinderea de con- 
strucții-montaj. Men
ționăm că Mihai Ge
nescu a săvîrșit abu
zurile și abaterile 
consemnate în scri
soare, că ele au fost 
constatate de organele 
noastre de control fi
nanciar intern și îm
potriva lui s-au luat 
măsuri. Astfel, pentru 
coordonarea defectuoa
să a fostei întreprin
deri de construcții 
în agricultură, pentru 
lipsă de răspundere 
în folosirea mijloace
lor materiale și bă
nești, pentru atitudini 
injuste față de cola
boratori, G.M. a fost 
schimbat din funcție 
și trecut pe un post 
de inginer principal”.

Și cum pentru să- 
vîrsirea acestor fapte 
trebuie să existe și 
o răspundere în fața? 
legii, consiliul popu
lar județean ne in
formează că „pentru 
abuzurile săvîrșite în 
serviciu (luare de mită, 
plăți ilegale etc.) au 
fost sesizate organele 
de cercetare penală, 
în vederea luării mă
surilor ce se impun 
pe această linie”. Nă
dăjduim că ne vor ti 
aduse la cunoștință în 
momentul luării lor, 
pentru ca. la rîndu-ne, 
să-l, informăm pe sem
natarul sesizării.

MĂSURI

DISCIPLINARE 

POTRIVIT
RĂSPUNDERII 

FIECĂRUIA

Un principiu ele
mentar cere ca atunci

cînd sesizezi unui for 
o stare de lucruri ne
satisfăcătoare să în
fățișezi lucrurile cu 
foarte multă obiectivi
tate, să arăți și partea 
de vină ce-ți aparține, 
propunînd soluții de 
înlăturare a neajunsu
rilor. Din răspunsul 
sosit de la Comitetul 
județean Vîlcea al 
P.C.K. la memoriul 
semnat de profesorii 
Florin Mazilu și Maria 
Bădărică, precum și 
de funcționarul Ni- 
colae Motofan — toți 
de la Liceul de cul
tură generală Lă- 
dești — rezultă că sus- 
numiții au ignorat 
acest principiu. în e- 
sență, ei se plîngeau 
împotriva directorului 
liceului, pentru că a 
comis o serie de abu
zuri în muncă, precum 
și împotriva membri
lor unei comisii care 
— la indicația co
mitetului județean de 
partid — a anchetat 
situația la fața locu
lui. Ce se arată în răs
punsul primit de la co
mitetul județean de 
partid? „La Liceul din 
comuna Lădești, în a- 
nul școlar 1970—1971 au 
apărut o serie de aba
teri grave săvîrșite de o 
parte din cadrele di
dactice care situează 
pe prim plan intere
sele personale. De a- 
semenea, s-a constatat 
existenta unor relații 
nejuste între profesori, 
determinate în fapt 
de împărțirea lor în 
două tabere opuse. 
Munca de perfecțio
nare, de îmbogățire a 
cunoștințelor profesio
nale, politice și meto
dice a fost înlocuită de 
către o parte dintre 
membrii colectivului 
didactic cu o activitate 
de urmărire, specula
ții meschine, amenin
țări, injurii, defăimare 
reciprocă în fața opi
niei publice”.

Deci, o parte dintre 
profesori și-au chel
tuit timpul și energia 
în preocupări care um
bresc profesia lor. 
Căci „defăimarea reci
procă” care, pe dea
supra, are loc „în fața 
opiniei publice", nu 
poate să nu exercite 
o influență negativă a- 
supra elevilor ; a- 
ceștia trebuie să vadă 
în dascălii lor un 
exemplu, modele dem
ne de urmat și nu 
niște oameni care una 
propagă de la catedră 
și alta fac ei înșiși în 
viața de zi cu zi. în 
ceea ce-i privește pe 
autorii scrisorii, din 
răspuns desprindem : 
„S-a discutat de mai 
multe ori cu semna
tarii acestei scrisori și 
s-a solicitat sprijinul 
lor în elucidarea fap
telor, însă se constată 
lipsă de sinceritate, 
dorința de a conduce 
cercetările pe un făgaș 
greșit., în așa fel încît 
abaterile săvîrșite de 
ei să fie ocolite”.

Răspunsul precizea
ză apoi măsurile dis
ciplinare ce au fost a- 
plicate, potrivit răs
punderii fiecăruia. Ast
fel, directorul liceu
lui, Alex. Burdușolu, a 
fost destituit din func
ție ; opt cadre didac

tice, printre care și 
semnatarii scrisorii, 
au fost sancționate pe 
linie de învățămînt cu 
avertisment sau mus
trare ; organele C.F.I. 
au stabilit că un nu
măr de 1 500 ore nu pot 
ti justificate de diferi
te cadre didactice, ur- 
mînd să fie reținute 
din salariile lor ; co
mitetul comunal de 
partid a hotărît să 
schimbe din funcția 
de secretar al organi
zației de bază P. C. R. 
pe profesoara Ilinca 
Pavelescu.

Fără îndoială, există 
motive care au dus la 
aplicarea unor aseme
nea măsuri. Totul este 
dacă cei în cauză și or
ganizația de partid a 
școlii, din care fac 
parte mulți dintre cei 
vinovați, au tras în
vățămintele cuvenite 
din faptele care s-au 
petrecut.

ATUNCI, DE

CE A FOST SANC
ȚIONAT PRE

ȘEDINTELE ?

Din comuna Nec- 
șești-Teleorman ni s-a 
semnalat că președin
tele C.A.P. se poartă 
brutal cu cooperatorii, 
îi jignește. Totodată, 
munca în cooperativă 
este prost organizată, 
din care cauză canti
tăți însemnate de pro
duse se strică pe cîmp 
sau sînt aruncate.

Uniunea județeană a 
cooperativelor agricole 
de producție Teleor
man ne-a trimis un 
răspuns din care rezul
tă că nici o afirmație 
din scrisoare nu cores
punde realității. Ast
fel „nu se confirmă 
că președintele înjură 
sau lovește pe mem
brii cooperatori... s-au 
li se adresează cu cu
vinte jignitoare... Da
torită volumului mare 
de lucrări și lipsei 
mijloacelor de trans
port, perioada de re
coltat s-a prelungit, 
însă nu a rămas po
rumbul pe cimp (subl. 
ns.). Nu se confirmă 
nici faptul ca roșiile 
s-au stricat și că au 
fost aruncate in apă 
mii de kilograme”. A- 
șadar. afirmațiile din 
scrisoare nu sint ade
vărate. Totuși, in în
cheierea răspunsului, 
U.J.C.A.P. ne infor
mează că „președinte
le Stanciu Florea a 
fost pus în discuția 
plenarei comitetului 
comunal de partid și 
sancționat”. Dacă nu-i 
nimic adevărat, de ce 
a fost sancționat pre
ședintele ? Din adresa 
primită, care însoțește 
referatul de cercetare, 
semnată de ing. Oan- 
cea Stan, președintele 
uniunii județene a 
cooperativelor agricole 
de producție, nu am 
putut afla răspuns la 
această întrebare. In 
consecință, așteptăm 
un nou răspuns.

Neculai ROȘCA

Afacerea 
„ceai cinci 
stele"

tntr-una din zilele trecute, 
lucrător de miliție a oprit 
autocamion încărcat cu sticle 
coniac și alte băuturi in valoare 
de peste 40 000 lei. Cum actele 
de însoțire ale mașinii nu erau 
in regulă, aceasta a fost reținută 
la sectorul 1 miliție pentru cer
cetări. Concomitent, s-a declan
șat un inventar și la restauran
tul „Grădinița", de unde prove
nea marfa. încă de la primele 
investigații s-a stabilit că bău
turile transportate cu autocamio
nul urmau să fie comercializate 
în alte localuri cu bani peșin. In 
locul lor, la restaurantul „Grădi
nița", barmanul Marin Ghiță de
pozitase pentru „ochii revizorilor 
veniți in control peste 1000 de 
sticle cu... ceai 1 Alte 500 
de sticle conțineau coniac diluat 
in proporție de 50 la sută. Pină 
în momentul de față s-a 
lit că sustragerile produse 
ceasta cale se ridică la ,___
200 000 lei. Intre timp, la depo
zitul I.C.R.A. „Podgoria", care 
aproviziona restaurantul, s-a 
descoperit o altă lipsă de peste 
150 000 lei in gestiunea lui Ma
rin Lazăr. După cum se vede, o 
afacere in stil mare. Ancheta în 
curs urmează să stabilească a- 
cum cu de-amănuntul împreju
rările in care a fost pusă la calt 
și măsurile ce se impun împo
triva celor vinovați.

Un scaun 
fără măsea 
de minte

un 
un 
de

stabi- 
pe li
pește

Acum cîțiva ani, la dispensa
rul medical din comuna Budești 
(Vîlceai a fost instalat un scaun 
stomatologic in vederea înființă
rii unui cabinet cu acest profil. 
Dar săptămânile se scurgeau una 
după alta și mult așteptatul ca~ 
binet intirzia să se deschidă. 
Pentru că, deși avea scaun, nu 
avea... medic stomatolog! De 
doi ani, grație direcției sanitare 
județene, lucrurile s-au schim
bat. Pe statele de salarii ale cir
cumscripției sanitare respective 
figurează numele medicului sto
matolog Dumitru Diaconescu, 
dar în inventarul acesteia nu 
mai apare... scaunul menționat l 
A fost transferat, se spune, in 
altă parte sau umblă hai-hui pe 
cine știe unde. Evident, acelui 
scaun ii lipsește... măseaua de 
minte.

„Dacia" 
face K.O. 
un autobuz

La o intersecție din orașul 
Cluj, un autobuz al întreprinde- 
rti orășenești de transporturi s-a 
ciocnit cu un autoturism „Dacia 
1300". Rezultatul a fost cu totul 
neașteptat. în urma tamponării, 
rezervorul de benzină al autobu
zului s-a spart și a luat foc. Șo
ferul și casiera — pentru că au
tobuzul, în retragere din cursă, 
nu avea în el nici un pasager, au 
reușit să se salveze. Dar nici lor, 
nici trecătorilor aflați in acel mo
ment pe stradă nu le-a mai ră
mas nimic de făcut decît să 
privească la vilvătaia care, în 
cîteva minute, a mistuit în
treaga mașină. Acum. șoferul 
neatent la volan va trebui să 
fie foarte atent la propriile 
zunare.

Țânțari 
de... iarnă

21.30 Vedete ale muzicii ușoare.
21,45 Teleglob : Republica .Africa 

Centrală. Reportaj filmat de 
Iile Ciurescu, Tiberiu Tomc- 
sany și Sergiu Stejar.

22,00 „24 de ore".
22.30 Campionatele mondiale de 

patinaj artistic — proba indi
viduală masculină, înregistra
re de la Calgary (Canada).

23.30 închiderea emisiunii progra
mului L

PROGRAMUL H

20,00 Luminile rampe!. Tineri Inter
pret! • Un trio feminin : 
Ileana Dumitrescu, Florela 
Geantă, Gabriela Constantin 
a Soprana Sanda Ilea Șandru. 

80,30 Agenda.
30,40 Telecinemateca pentru copii 

și tineret : „Nu mal pltnge, 
Peter !“ — o producție a stu
diourilor iugoslave.

22,10 Telex tehnico-știintific.
22.20 Emisiune muzical-distractivă.

cinema

*

In
9:

A Pădurea pierdută : PATRIA — 
10 î 12.30; 16; 18,30; 21, FEROVIAR 

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30. 
Adio, domnule Chips : SCALA 
10; 13,30; 17; 20,30, CAPITOL — 
12,30: 16; 19,30.
Curajoșii : LUMINA — 9—20.30 
continuare.
Incidentul : LUCEAFĂRUL — 

11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45. 
Sacco și Vanzetti : CENTRAL —

M5; 12,30: 15,15; 18; 20.45.
A Puterea șî adevărul : AURORA 
— 9; 12,15; 16: 19,30, TOMIS — 9; 
12.30; 16; 19,30. FLAMURA — 9; 
12.30; 16; 19.30.
a Olesia î ARTA - 15,30; 18; 20.13. 
A Steaua Sudului : BUCUREȘTI - 
8.45; 11: 13.30: 16; 18,30; 21. FAVO
RIT - 9,15; 11.30: 13,45: 16; 18.15; 
20.30. MELODIA - 9: 11.13; 13.30; 
16: 18,30: 20,45, MODERN — 9: 11.15: 
13.30: 16: 18.15: 20.30.

a Nu-mi place ziua de lunî : GIU
LEȘTI — 15,30; 13; 20,15.
A Micul scăldător : FESTIVAL 
9,15; 11,30; 13,45; 16,15;
EXCELSIOR — 9; 11,15;

20,30, GLORIA — 
. 16: 18,15; 20,30.

A Program de desene 
pentru copii : DOINA 
A Decolarea : DOINA 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
A Love Story : VICTORIA — 8.45; 
11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,43.
a Farmecul ținuturilor sălbatice s 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
15,30; 17,45; 20, TIMPURI NOI — 
9—18,30 în continuare.
A Program de filme documentare j 
TIMPURI NOI - 20,15.
A Romulus și Remus — 10; 12;
14.15, Shane — 16.30; 18,30, Umbre
lele din Cherbourg — 20,30 : CINE
MATECA (sala Union).
A Fuga : BUZEȘTI — 15,30; 19. 
a Locotenentul Bullitt : GRIVITA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
VOLGA — 9; 11,15; 13.30; 15,45
20.15,
A Atunci î-am condamnat pe toți 
Ia moarte : LAROMET — 15,30: 
17,30: 19.30.
A Osceola î BUCEGI — 15,43; 18
20.15, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30 
15,45; 18: 20,30.
A Războiul subteran : CRÎNGAȘI
— 15,30: 18: 20,15.
A Aventuri în Ontario : LIRA — 
15,30; 18: 20,15, POPULAR — 15.30; 
18; 20,15.
A B. D. Ia munte și la mare : FE
RENTARI - 15,30; 17,45: 20. MOȘI
LOR — 15,30; 17,45; 20.
A Vagabondul: UNIREA — 15,30; 19. 
A Re poteca nețărmuritei iubiri : 
DRUMUL SĂRII - 15,30: 17,45; 20. 
A Trenul : PACEA - 15.45: 18: 20. 
A Viața de familie : COSMOS — 
15,30: 18: 20.15.
A Ultimul războinic : FLOREASCA
— 15.30: 13; 20.30.
a Mihail Strogoff : VITAN — 15,30; 
18; 20.15.
A O floare șl doi grădinari : MUN
CA — 10; 15,30: 19.
A Mirii anului n : RAHOVA 
15,30: 18: 20.15.
A Cea mai frumoasă soție 3 VII
TORUL - 15.30; 18: 20.15.
A Tick... Tick... Tick... : PRO
GRESUL — 16: 18; 20.
A Articolul 420 : FLACĂRA 
15.30: 19.

animate

Nu s-ar putea spune 
de-a lungul iernii care abia a 
trecut, locatarii blocului nr. 3 din 
Brăila au avut parte de prea 
multă apă caldă și căldură. Ba, 
dimpotrivă, tn schimb au avut 
parte din belșug... de țintari! 
Au făcut ei ce au făcut șt au 
reușit să stirpească primul val. 
Dar după aceea au apărut al
tul si altul. De unde atitia țin
tari in plină iarnă ? Sursa nu 
era mai departe decit la sub
solul blocului, unde se formase 
o baltă de apă caldă, tn aceas
tă situație, locatarii s-au adre
sat întreprinderii de gospodă
rie comunală, sperind că astfel 
vor fi treziți, in sfîrșit, și cei 
ce se fac vinovați de starea de
plorabilă in, care -e află unele 
imobile din oraș. Fără succes 
insă. Să fie necesară și inter
venția Inspectoratului sanitar? 
Se pare că da. Pentru că 
menzile „biziie" altfel la 
reche l

Țuica
nu e pentru 
munte

a- 
u-

Nu demult, un grup de tineri 
din Brașov au pornit in excursie 
pe muntele Piatra Mare. După 
ce au ajuns la cabana cu același 
nume, 
muntele 
țuica, au încins un 
mari și 
cabana 
Adrian 
fabricii 
Brașov, 
sul cu ,
care numai grija lui se pare că 
nu o aveau in cap, au mers 
mai departe. Abia cînd s-au în
tors în oraș au anunțat organele 
de miliție. O echipă a „Salva- 
montului" a plecat imediat să-l 
caute și să-i vină in ajutor. Era 
insă prea tîrziu.

în ciuda faptului că 
nu e compatibil cu 

chef de zile 
plecat spre 

drum însă, 
salariat al 

și scule din

apoi au 
Bolnog. Pe 
Morărescu, 
de unelte 
n-a mai putut ține pa- 

ceilalți. Dar aceștia,

Rubricâ redactata de
Dumitru TIRCOB

Gheorcfhe DAVID 
ți corespondenții „ScînteiH
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economica
In munca de zi cu zi pentru Îndeplinirea sarcinilor de producție

Atenție sporită 
tuturor exigențelor planului!

Calendarul mai numără doar 18 
zile pină la sfîrșitul trimestrului I al 
acestui an. Statistica ne-a adus, zi
lele acestea, citeva cifre sintetice pri
vind rezultatele in îndeplinirea pla
nului pe primele două luni. Din ana
liza lor, constatăm cu o reală satis
facție că, sub raport valoric, marea 
majoritate a întreprinderilor și-au 
onorat integral sarcinile planului de 
producție, contribuind, astfel, din plin, 
la realizarea unui bilanț pozitiv la ni
velul fiecărei ramuri și al economiei 
în ansamblul ei. în lunile ianuarie și 
februarie, planul producției globale 
industriale a fost îndeplinit în pro
porție de 102,7 la sută, obținindu-se 
un ritm de creștere de 13,7 la sută 
față de aceeași perioadă a anului tre
cut : este de remarcat că toate mi
nisterele au realizat și depășit pla
nul la acest indicator.

Sînt rezultate care relevă în mod 
concludent dinamismul susținut al 
dezvoltării industriei noastre, realis
mul prevederilor planului pe acest al 
doilea an al cincinalului, faptul că 
dispunem de tot ce este necesar pen
tru îndeplinirea și depășirea lor. Ele 
demonstrează abnegația și hotărîrea 
cu care muncitorii, inginerii, tehni
cienii și specialiștii din industrie — 
angajați în entuziasta întrecere so
cialistă declanșată de chemările uni
tăților fruntașe — își consacră în
treaga energie și capacitatea creatoa
re realizării și depășirii pe anul 1972, 
asigurînd parcurgerea unei noi si im
portante etape în înfăptuirea obiecti
velor stabilite de Congresul al X-lea 
al PC.R

Evidențiind rezultatele bune obți
nute. în ansamblu, de oamenii mun
cii din industrie, șă vedem ce relevă 
„radiografia" îndeplinirii sarcinilor de 
plan sub aspect fizic în primele două 
luni din acest an. Este cunoscută in
dicația conducerii partidului nostru de 
a se urmări cu rigurozitate. în fie
care întreprindere, ca realizările va
lorice referitoare la îndeplinirea pla
nului să aibă o deplină concordantă 
în produse, de a se lichida cu desă- 
vîrșire goana după realizări valorice 
cu orice preț, de a nu tolera la um
bra acestora o serie de restanțe față 
de prevederile planului fizic. Așadar, 
esențial este ca în efortul general 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan 
să fie angajate în egală măsură — 
în raport cu condițiile tehnice și or
ganizatorice create — toate unitățile, 
indiferent de mărimea, profilul .sau, 
destinația fabricației, iar sarcinile de 
producție să fie îndeplinite la toate 
sortimentele, așa cum s-a stabilit prin 
planul de stat, cum au fost precizate 
prin contractele economice — într-un 
cuvint, in conformitate cu cerințele 
concrete ale economiei.

De ce insistăm asupra Imperativu
lui realizării integrale a planului la 
fiecare sortiment ? In condițiile eco
nomiei noastre, cînd se adîncește pro
filarea și specializarea, cînd cunoaște 
o tot mai largă extindere cooperarea 
interuzinală, iar fiecare sortiment, 
fiecare produs are o destinație preci
să, fundamentată prin contractele e- 
conomice, orice abatere de la pro
gramul de fabricație al unul produs 
într-o unitate sau alta poate să de
clanșeze o suită de neajunsuri, care 
să culmineze cu nerealizarea integra-' 
lă a planului de către o serie de be
neficiari. Totodată. îndeplinirea pla-' 
nului la fiecare sortiment capătă o 
deosebită importanță dacă avem în 
vedere că industria noastră participă 
tot mai intens, prin produsele pe care 
le exportă, la circuitul relațiilor 
comerciale externe, domeniu în care 
trebuie respectată riguros disciplina 
contractuală, prin livrarea, la ter-

® Producției fizice finite, sortîmen- 
telor solicitate

® Livrărilor ritmice, fiecărei clauze 
cantitative si calitative din con- 
tracte

® Punctualității în cooperarea cu 
alte uzine

menele stabilite și în cantitățile sta
bilite, a fiecărui produs.

Fără îndoială, dispunem de nume
roase exemple de întreprinderi care 
șî-au onorat integral sarcinile de 
plan Ia fiecare produs în parte, care 
oferă și pe mai departe certitudinea 
unei activități ferite de oscilații în 
această direcție. Aceasta este de fapt 
situația majorității covîrșitoare a în
treprinderilor. în ianuarie și fe
bruarie, ca și în prima decadă 
din luna martie, s-au înregistrat de
pășiri la o serie de produse de bază 
pentru economia noastră : oțel, 
fontă, laminate finite pline, energie 
electrică, mijloace de automatizare și 
ale tehnicii de calcul, motoare elec
trice. mașini-unelte pentru prelucra
rea metalelor, autocamioane, fire și 
fibre chimice, benzine, aluminiu ș.a. 
De asemenea, faptul că în luna fe
bruarie ș-au recuperat integral res
tanțele apărute în prima lună a a- 
nului la cabluri electrice izolate, au
toturisme, ciment, sode ș.a. este o 
dovadă concludentă a capacității de 
repliere operativă a unităților noas
tre — cînd se intervine prompt și 
hotărît pentru lichidarea neajunsuri
lor — a puterii de mobilizare a oa
menilor muncii pentru asigurarea 
unei desfășurări normale a pro
ducției.

Există însă unele întreprinderi care 
au înregistrat rămîneri. în urmă, sînt 
anumite sortimente care nu s-au rea
lizat în cantitățile prevăzute în plan, 
ceea ce are consecințe și în alte sec
toare sau unități ale economiei. Așa 
stau lucrurile cu unele întreprinderi 
ale industriei chimice care produc în
grășăminte pentru agricultură. Se știe 
că industria noastră chimică furni
zează de la un an ta altul cantități 
sporite de îngrășăminte, dar cerințele 
agriculturii sînt din ce în ce mai 
mari. Tocmai de aceea nu putem să 
trecem cu vederea unele restante 
care s-au înregistrat la îngrăsămînte- 
le cu azot și fosfor. Insistăm asu
pra necesității lichidării acestor res
tanțe. acum cînd sintem la începutul 
camnaniei agricole. întrucît în luna 
martie agricultura are nevoie de în
treaga cantitate de îngrășăminte pla
nificată. inclusiv restantele din îantia- 
rie-februarie, pentru a fertiliza nein- 
tîrziat suprafețele însămînțate cu 
grîu.

Sîntem Informați că Ministerul 
Industriei Chimice a întocmit — 
pornind de Ia aprecierea realistă a 
stărilor de lucruri — un grafic pe 
uzine pentru recuperarea, pină la 
sfîrșitul anului, a restantelor la în

grășăminte chimice. Graficul de re
cuperare va avea valoare însă nu
mai dacă colectivele unităților pro
ducătoare își vor concentra efortu
rile pentru asigurarea unei funcțio
nări normale, la parametrii stabiliți, 
a fiecărei instalații, numai dacă rit
mul de lucru va fi susținut. în fiecare 
zi, în fiecare unitate în parte. Comi
tetele oamenilor muncii și organiza
țiile de partid de la Combinatul chi
mic din Turnu Măgurele și Uzina de 
superfosfați și acid sulfuric din Nă
vodari — unități care au determinat 
restantele la îngrășămintele cu azot 
și fosfor — trebuie să înțeleagă clar 
că de operativitatea și priceperea cu 
care vor acționa pentru redresarea 
grabnică a fabricației depinde în 
mare măsură realizarea integrală a 
planului la aceste sortimente.

Căutînd în mod firesc originea u- 
nor neajunsuri care au făcut ca u- 
nele întreprinderi constructoare de 
mașini să nu-și realizeze integral 
planul la anumite sortimente, apare 
cu o frecventă ridicată funcționarea 
defectuoasă a mecanismului aprovi
zionării tehnico-materiale și al coo
perării interuzinale. Așa, de pildă, 
producția de vagoane a fost direct a- 
fectată din cauza nelivrării în între
gime de către Combinatul siderurgic 
din Galați a tablei contractate cu 
unitățile din Arad și Tr. Severin ; 
datorită nelivrării unor agregate u- 
zinei „23 August" din București, u- 
zina „Vulcan" a provocat nerealiza
rea planului la locomotive T)iesel- 
bidraulice ; surprinde faptul că u- 
nități din cadrul aceleiași, centrale — 
Centrala industrială de autocamioa
ne și tractoare — se stînjenesc re
ciproc prin nelivrarea unor piese și 
subansamble. ceea ce a culminat cu 
apariția restanțelor la autoutilitarele 
fabricate de către uzina „Autobuzul" 
din Capitală.

Firește, nu punem la îndoială e- 
xistența unor cauze obiective. 
Dar nu mai puțin adevărat este 
și faptul că de multe ori con
ducerile întreprinderilor beneficia
re, la adăpostul contractului în
cheiat cu furnizorul, așteaptă calm 
soluționarea automată a micilor de
reglări apărute pe parcursul execu
tării contractelor. Este necesar ca. 
așa cum s-a subliniat la conferința 
pe tară a cadrelor de conducere din 
industrie și construcții, să se acțio
neze neintîrziat. prin contacte direc
te între conducerile întreprinderilor, 
ale centralelor pentru rezolvarea o- 
perativă și eficientă a fiecărei pro
bleme ivite în relațiile de colaborare 
și cooperare, evitîndu-se în acest fel 
aglomerarea unor neajunsuri.

Cu deosebită răspundere și cu mă
suri energice trebuie să se acționeze 
în aceste zile pentru recuperarea 
grabnică a rămînerilor în urmă în
registrate de unele întreprinderi pro
ducătoare de utilaje tehnologice pen
tru diferite obiective industriale. Ne 
referim. în primul rînd, la anumite 
unități furnizoare de utilaje tehno
logice pentru industria chimică, pre
lucrarea țițeiului, stuf, hîrtie și ce
luloză : Uzina de utilaj chimic din 
Ploiești, uzina „Independența" Sibiu 
și Uzina mecanică de utilaj chimic 
din București. Trebuie clar înțeles că 
realizarea integrală a planului la u- 
tilaje tehnologice, potrivit necesități
lor economiei naționale, este o sar
cină de prim ordin, că trebuie fă
cut _totul pentru ca în perioada care 
a rămas din acest trimestru să fie 
grabnic lichidate restanțele, asi.gu- 
rîndu-se livrarea tuturor utilajelor 
potrivit contractelor încheiate.

Nu există acum o sarcină mai im
portantă decît aceea de a realiza in
tegral, pină la sfîrșitul lunii martie, 
planul la toate produsele, la toate 
sortimentele prevăzute pentru primul 
trimestru. Realizarea . tuturor produ
selor în cantitățile stabilite are o 
mare importanță în mecanismul e- 
chilibrat al planului, este absolut ne
cesară economiei naționale, benefi
ciarilor. In această direcție trebuie 
concentrate eforturile tuturor colec
tivelor de întreprinderi și, cu deose
bire, a celor din unitățile care au de 
recuperat restanțe la un sortiment 
sau altul. Organizațiile de partid din 
întreprinderi, organele județene și o- 
rășenești de partid, conducerile cen
tralelor și ministerelor au datoria de 
mare răspundere de a sprijini e- 
fectiv și energic comitetele oameni
lor muncii, conducerile de întreprin
deri în soluționarea, prin măsuri 
practice imediate, a tuturor proble
melor în suspensie, de a mobiliza co
lectivele de muncitori, ingineri și 
tehnicieni la realizarea unor randa
mente maxime în producție, în zi
lele care urmează. Fiecare colectiv 
de întreprindere să-și facă un titlu 
de mîndrie din a raporta la sfîrși
tul lunii martie că și-a îndeplinit e- 
xemplar, la toate sortimentele, sar
cinile de plan pe primul trimestru 1

Viorel SALAGEAN

Se extinde 
cultura nucului

DEVA (corespondentul „Scînteii", Sabin Ionescu). — 
în cursul zilei de 13 martie, la stațiunea experimen
tală din Geoagiu. județul Hunedoara, a fost organizată 
o consfătuire pe tema extinderii culturii nucului La 
consfătuire — care a avut un autentic caracter de lu
cru, prin instruirea și demonstrațiile practice ce au avut 
loc — au participat specialiști din 10 județe din Transil
vania. Cu acest prilej au fost repartizate materiale 
necesare extinderii și înființării de noi plantații de nuci 
pe o suprafață de 1 000 hectare, suprafață cu care, de 
altfel, va crește în fiecare an al actualului cincinal cul
tura în zona amintită. Tn acest scop, se utilizează nu
mai sămință selecționată de nuci din soiul Sibișel — 
căruia îi este caracteristică o înaltă productivitate — si 
din soiuri la fel de valoroase, create de cercetătorii de 
la stațiunea experimentală agricolă din Geoagiu.

PRODUSELE UZINEI 
DE POMPE DIN CAPITALĂ 

SÎNT SOLICITATE 
IN PESTE 20 DE ȚĂRI

La Uzina de pompe din Capitală se fabrică o bogată 
și diversificată gamă de pompe — peste 600 de tipuri 
in mai mult de 3 000 de variante, pentru necesitățile in
dustriei, agriculturii, transporturilor și ale altor sec
toare. Pentru performanțele lor tehnico-funcționale, 
produsele uzinei sînt cunoscute în peste 20 de țări ale 
lumii.

An de an volumul producției întreprinderii a sporit, 
calitatea produselor s-a îmbunătățit continuu, a 
crescut productivitatea muncii, au fost diminuate con
sumurile specifice ș.a. Se prevede că, față de nivelul 
realizărilor anului trecut. în 1975 să se obțină aci o pro
ducție dublă.

Uzina este înzestrată cu mașini și utilaje de 
mare tehnicitate, multe dintre ele concepute și rea
lizate în cadrul programului de autoutilăre. Turnătoria 
de fontă, de exemplu, este o construcție nouă care im
presionează plăcut : de asemenea, este prevăzută cu 
un grup central de automatizare, dotat cu echipamente 
și aparatură românească. De altfel, peste 90 la sută din 
utilajele și instalațiile acestei noi turnătorii sînt fabri
cate in țară.

Uzina de pompe din București, prin activitatea rod
nică a colectivului de muncitori, ingineri și tehnicieni 
de aici, aduce o importantă contribuție Ia materializa
rea marilor lucrări de hidroameliorații care se efec
tuează în cadrul „Programului național privind gospo
dărirea rațională a resurselor de apă, extinderea lucră
rilor de irigații. îndiguiri, desecări și combaterea ero
ziunii solului". în fotografie : Aspect de la standul de 
probe din cadrul acestei uzine.

CONTRASTE
■ji

trei milioane

din 
s-a 

luni 
fără 

Metoda

„Drumul critic

spre...
Pentru a introducă 

metoda „drumului cri
tic" în vederea coor
donării judicioase, 
chiar optime, a acti
vității pe cele 11 șanti
ere ale sale, colecti
vul întreprinderii de 
construcții din Buzău 
a recurs la ajutorul 
matematicii. Șase spe
cialiști ai întreprinde
rii din Buzău au lu
crat împreună cu cer
cetători ai Centrului 
de calcul al Academiei 
de științe economice. 
Metoda a fost per
fecționată In amănunt, 
pentru aplicarea pe 
șantierul din București 
al întreprinderii mai 
sus citate, și s-a elabo- . 
rat un studiu privind 
valorificarea „drumu
lui critic" pentru fie
care șantier în parte. 
Mai mult, s-au școla
rizat și cadrele nece
sare introducerii în 
practica de toate zi
lele a acestei metode 
modeme. Din 
cate, s-a uitat un 
cru. Se pare esențial. 
Nu a fost elaborat

FIECARE PALMĂ DE PĂMÎNT SĂ RODEASCĂ!
GALAȚI

In lunca Șiretului se lucrează 
fără întrerupere

Primarul comunei a
„nu ne facem de

Cooperatorii din județul Galați 
participă în număr mare la lu
crările de îndiguiri, desecări și 
amenajări antierozionale din zona 
Fundeni-Braniștea de pe cursul rîu- 
lui Șiret. Aici se creează stavilă a- 
pelor pe o lungime de 83 km. Digul, 
care va avea o înălțime medie de 
4 metri și pentru care se vor efectua 
terasamente ce însumează peste 5 mi
lioane mc pămînt dislocat, va per
mite scoaterea de sub influenta re
vărsării apelor a aproape 11 500 hec
tare de pămînt. Concomitent, se vor 
executa 241.5 km canale pentru înlă
turarea excesului de umiditate, iar 
pe aproape 5 000 hectare se vor efec
tua lucrări de combatere a eroziunii 
solului.

Tn ultimele zile, mii de cooperatori 
din comunele Drăgușeni. Smulti. Fru- 
mușița. Fundeni. Piscu Ivești și altele 
au ieșit la lucru pe acest mare șantier. 
Am întîlnit. aici, cu cîteva zile în urmă, 
pe Sofron Miron. secretarul comitetu
lui de partid din Drăgușeni. alături de 
vreo 50 de cooperatori din comună. 
Cu ajutorul a trei tractoare cu re
morci basculante au dislocat în nu
mai două zile peste 400 mc de oă- 
mînt.. Comuniștii Ton Talabă. Vasile 
Hălăsag. Vasile Palade. tractoriștii 
Zavati Nicu. Gheorghe Cimpoaie. 
Gavrilă St.efanache și multi alții au 
pus cu nădejde umărul Ia lucrările 
ce se desfășoară oe șantier ..Ne des
part cam 100 kilometri de lunca Și
retului. ne spuneau ei. dar gîndul 
că acest pămînt va spori bogăția ju
dețului nostru ne-a adus aici pentru

a ajuta la ridicarea cit mai grabnică 
a acestui dig".

In ziua de 8 martie am întîlnit pe 
șantier mulți cooperatori din comuna 
Smulti. Alături de ei erau aici Ion 
Bejan. secretarul comitetului comunal 
de partid, primarul comunei, și Vasile 
Tofan, președintele cooperativei agri
cole de producție. Cu toții sărbăto
reau prin muncă un moment deose
bit : depuneau pe dig cel de-al 
1 000-lea mc de pămînt. „încercăm să 
terminăm acum cea mai mare parte 
a lucrărilor. înaintea începerii din plin 
a lucrărilor agricole de primăvară" — 
ne spuneau ei. Intr-un alt punct, peste 
100 țărani cooperatori din comuna 
Schela, folosind 6 remorci basculante, 
luaseră hotărîrea de a disloca și 
transporta circa 5 mc de pămînt de 
fiecare om.

în cursul zilei de 9 martie s-a lu
crat din plin. Erau prezenți pe șantier 
sute de cooperatori din comunele ju
dețului Galați, zeci de utilaje grele
ale T.C.I.F 
azi obținem 
de mică sau.

Terenurile pe care 
o producție destul 

în orice caz. Incertă.
urmare a revărsării anelor Șiretului, 
ne spunea tov. Emil Petrache. direc
torul Direcției agricole a județului 
Galati, vor răsplăti in curind efor
turile denuse de țăranii cooperatori 
din iudețul nostru. Pămîntul din lun
ca Șiretului va produce. în viitorul 
apropiat, recolte mari de grîu. po
rumb. cartofi. lucernă".

Tudorel OANCEA 
corespondentul „Scînteii*

nu s-a ținut de
în județul Cluj au fost îndeplinite 

pînă în prezent aproape jumătate din 
angajamentele asumate pentru actua
la perioadă. Cea mai mare mo
bilizare de forțe, se întîlnește 
pe Valea Borșei și Așchileului. 
Aci. pe baza unui proiect al oficiului 
de îmbunătățiri funciare, se execută 
din fondurile statului, ale cooperati
velor și cu participarea la muncă a 
cooperatorilor, un complex de lu
crări. care în final vor influenta fa
vorabil peste 1 800 ha. „Lucrarea este 
complexă — ne spune lng. Gheorghe 
Sînmărghițan. directorul oficiului de 
îmbunătățiri funciare. Se fac lucrări 
pentru regularizarea scurgerii ape
lor pe versanți. despotmolirea al
biei văilor pe o lungime de apro
ximativ 16 km. precum și lucrări de 
combatere a eroziunii. Ne bucurăm 
că am găsit înțelegere în rîndul 
cooperatorilor, la consiliile populare, 
care sprijină acțiunea prin partici
parea la lucru a unui mare număr de 
oameni" ..Este doar în interesul nos
tru — ne declară Alexandru Matei, 
primarul comunei Așchileu. în urma 
acestor lucrări, pășunile și fînețele 
noastre vor fi incomparabil mai pro
ductive. sectorul zootehnic, principa
la ramură de producție, se va dez
volta. Iată explicația participării ma

cuvint
sive a cooperatorilor la această ac
țiune".

în afară de acest șantier se remar
că. de asemenea, eforturile pe care 
le fac. în aceste zile, cooperatorii din 
cadrul consiliilor intercooperatiste 
din Ceanu-Mare. Bonțida. Chinteni 
etc., care au săpat între 3—10 km 
șanțuri de scurgere a apelor au exe
cutat lucrări antierozionale.

Consemnînd aceste succese nu se 
poate trece cu vederea Inerția unor 
cadre de conducere din cooperativele 
agricole, a unor primari care socotesc 
că mai e timp pentru executarea lu
crărilor de îmbunătățiri funciare. 
Romulus Vereș. primarul comunei 
Căpușu, ne declară : „Ne-am propus 
să construim un dig de 200 metri, să 
săpăm 4 km de canale pentru scurge
rea apelor și să executăm lucrări 
antierozionale. Pînă acum nu am fă
cut nimic. Dar vom face. Nu ne fa
cem noi de rîs“. Primarul de la Că
pușu nu a întreprins însă ni
mic în vederea executării lucrărilor 
pentru care cetățenii comunei s-au 
angajat. Primarul comunei Săvădisla 
Alexandru Matei, spune că .noi am 
primit sarcină de la iudet să 
executăm 400 metri liniari de diguri 
4 km canale și lucrări antierozionale 
pe 45 ha. Nu știm de unde le-au scos 
tovarășii. Ce trebuie să facem, noi

am făcut în anii trecuți". Da, s-a 
făcut cîte ceva, dar lucrările n-au 
fost duse la capăt pentru că aci 
există suprafețe de pășuni brăzdate 
de apă. alunecări de teren. Oare pri
marul nu le știe ? De altfel. în jude
țul Cluj problema îmbunătățirilor 
funciare este mult mai complexă. Cu 
toate eforturile depuse. în prezent 
mai există încă peste 50 000 de ha 
care prezintă un grad avansat de de
gradare. cu eroziuni de adîncime. care 
nu mai pot fi ameliorate decît prin 
plantații de protecție, concomitent cu 
executarea unor lucrări de fixare și 
consolidare La finele anului trecut, 
deși existau proiecte pentru efectua
rea unor lucrări antierozionale pe a- 
proape 27 000 ha. acestea s-au execu
tat numai pe suprafețe foarte re- 
strînse. 37 cooperative agricole și în
treprinderi agricole de stat nu au luat 
în seamă aceste proiecte.

Recent, problema privind punerea 
în valoare a terenurilor degradate 
din fondul funciar agricol și a ali
niamentelor de-a lungul șoselelor, 
drumurilor și cursurilor de ape a stat 
în atentia secretariatului comitetului 
județean de partid. Pe baza unui stu
diu. suprafața mai sus-mentionată 
a fost repartizată pe unităti. pe ani, 
în asa fel ca pînă la sfîrșitul cinci
nalului să fie ameliorate. O atentie 
deosebită se va da — pe baza in
dicațiilor comitetului iudetean de par
tid — fixării terenurilor erodate prin 
plantații de protecție. în vederea ob
ținerii celor peste 31 milioane puieți 
de diverse specii vor fi organizate 
pepiniere pe suprafețe mai mari.

Este necesar ca organizațiile de 
partid de la sate, consiliile populare 
să-și exercite mai activ atribuțiile 
privind conducerea întregii activități, 
antrenarea largă a cetățenilor la 
efectuarea lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare.

Alex. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii*

Un grafic-rețea pentru 
„hățișul" de formali
tăți ce trebuie depășit, 
pentru ca metoda să 
fie aplicată efectiv. 
Căci, trebuind să fie 
încheiat un contract 
între Centrul de calcul 
al Academiei de științe 
economice și Grupul 
de întreprinderi de 
construcții forestiere 
Brașov (forul de resort 
al întreprinderii 
Buzău) acesta 
plimbat luni și 
din birou în birou, 
a fi încheiat.
drumului critic o dată 
aplicată pe șantierele 
din Buzău și București 
ar spori eficiența eco
nomică cu aproape 
3 milioane de lei. A- 
ceastă sumă se pare că 
nu a sensibilizat 
ducerea Grupului 
întreprinderi de 
strucții forestiere 
Brașov, de vreme ce 
se tărăgănează de atî- 
ta timp perfectarea 
contractului respectiv. 
Să fi ajuns „drumul 
critic" într-un aseme
nea punct critic ?Și

De ce nu puneți
rufele la uscat?

de cristal
cali-

de partid

Oh sac de vorbe

pentr-un
ciur de apă

se...

de o si
de biro- (nu de 

nu l-am 
deocam- 
limpede 
paharul

nu este 
va bea 
la fund.

totuși 
văd 

acest 
Care

n-ar 
fami-

con- 
de 

con- 
din

par- 
unui 
Me- 

i ni

reprodus o 
scrisoarea i 
chiar din
Explicația

tot cu 
ce o 

scumpă, 
întreprin-

Birocrație...

V

Prin 1970, membrii 
cooperativei agricole 
din Călugăreni, județul 
Ilfov, au hotărît să 
construiască 3 ha de 
solarii necesare produ
cerii legumelor timpu
rii. După ce hotărîrea 
a fost luată, au trecut 
la fapte. Au procurat 
stâlpi de beton și au 
săpat gropile în care 
au plantat o parte din 
stîlpi. Cînd munca era 
în toi, a venit un de
legat de La bancă. A 
făcut măsurători, în 
lung și în lat, a În
mulțit, a adunat, a scă
zut și... a ajuns Ia con
cluzia că lucrarea n-ar 
fi rentabilă.

S-a prezentat și la 
consiliul de conducere, 
a spus că nu i-a dat 
„bobii" a bine și deci 
nu le poate' - deschide 
finanțarea.

Și s-a ținut de cu- 
vînt. De la acea dată, 
stîlpii stau plantați 
în pămînt, iar coopera
torii îi privesc din cînd 
în cînd să vadă dacă 
nu cumva vor prinde 
rădăcini. Cum pe cele 
3 ha de teren nici gînd 
să se producă ceva le
gume timpurii, coope
ratorii se gîndesc ia o 
reprofilare : între stîl
pii de beton se pot în
tinde frînghii, să aibă 
gospodinele unde să-șl 
pună rufele la uscat.

Și cum .rufele vor fl 
uscate de soare, tot 
s-ar păstra ceva din 
ideea de început — a 
solariilor. Cum rămî- 
ne însă cu „rufele" în
tregului procedeu, care 
în cazul de față 
trebui spălate în 
lie ?

„La începutul anu
lui ziarele anunțau 
că fabrica de sticlă „Vi- 
trometan" Mediaș a 
produs primele șarje 
de cristal. Deși au tre
cut două luni și jumă
tate de atunci, 
n-am reușit să 
vreun produs de 
fel în magazine, 
este explicația

Am 
te din 
cititor 
diaș... . __
s-a dat la comisia e- 
conomică a Comitetu
lui județean 
Sibiu.

— E vorba 
tuație tipică 
cratism. După primele 
șarje din care s-au 
produs pahare, vaze 
și diferite servicii din

Cînd spunem despre 
un lucru că este „în 
aer" și acel lucru nu 
este avion, rachetă sau 
alt zburător, știm 
că situația nu este 
chiar roză Despre lu
crările ce se efectu
ează la stațiunea de 
mecanizare a agricul
turii Dîngeni. județul 
Botoșani, lucrări., e- 
fectuate (mai bine zis 
neefectuate) de între
prinderea județeană 
de constructii-montaj 
Botoșani, am putea 
spune, fără să greșim, 
că sînt nu în aer. ci în... 
apă. în apă sînt con
ductele necesare ali
mentării -u apă a sta
țiunii de mecanizare, 
in apă se scaldă casa 
pompelor. din care 
cauză electromotoare
le se alimentează tot 
cu. apă Astfel, dato
rită neglijenței con
structorului față de a- 
cest obiectiv de inves
tiție ce trebuia de

cristal, de bună 
tate, fabrica a încetat 
aproape complet pro
ducția acestor obiecte, 
nu din lipsa materiei 
prime, ci a... prețuri
lor. Pentru fixarea 
lor, între fabrică și di
ferite servicii din Cen
trala sticlei București, 
M.I.U., M.C.I., Comi
tetul de Stat pentru 
Prețuri — s-a declan
șat încă din ianuarie 
un adevărat vîrtej al 
hîrtiilor. fabrica fiind 
acum în posesia unui 
voluminos dosar de
dicat acestei probleme.

Birocrația. în acest 
caz, este limpede pre
cum cristalul 
la Mediaș, că 
văzut), dar. 
dată, 
cine 
pînă

mult timp dat în ex
ploatare, apa necesa
ră se aduce 
cisterna, ceea 
face. tare 
Directorul _____
derii județene de con- 
structii-montaj. Eugen 
Dărîngă. declara zilele 
trecute corespondentu
lui nostru din Botoșani 
că „la stațiunea de 
mecanizare a agricul
turii Dîngeni. obiecti
vele contractate nu 
vor intra curînd în 
funcțiune. deoarece... 
tractoarele stațiunii 
au .. deteriorat. pom
pele de apă" După 
cum se vede, construc
torul acuză beneficia
rul. iar beneficiarul pe 
constructor Dar cu 
acest schimb de acuza
ții situația nu 
schimbă deloc. Toate 
stau, cum s-ar zice, 
baltă ' O va usca oare 
începerea campaniei a- 
gricole de primăvară ?
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El
Noul sistem de consultații pentru 

admiterea in invățămintul superior 
răspunde unor necesități practice de 
prim ordin. Acesta este un adevăr 
confirmat pe zi ce trece mai mult. 
Nici nu se definitivaseră bine progra
mele acestor cursuri și secretariatele 
facultăților erau asaltate de tinerii 
care solicitau înscrierea la noua for
mă de pregătire. în „focul" acestor 
solicitări s-au inițiat noi modalități 
de colaborare între instituțiile de în
vățămînt superior, licee și unități 
productive. La Craiova, Iași și Cluj, 
unele facultăți tehnico-agronomice au 
luat sub patronaj licee de speciali
tate. Politehnica bucureșteană a mers 
și mai departe, atit prin editarea u- 
nor „caiete de sinteză" expediate ins
pectoratelor județene din întreaga 
țară, cît și prin instituirea unui sis
tem de consultații pentru muncitorii 
uzinelor bucureștene, absolvenți de 
liceu cu examen de bacalaureat, care 
intenționează să participe la concur
sul de admitere în invățămintul supe
rior. Exemple asemănătoare ar mai 
putea fi citate. Concomitent cu aceste 
valoroase inițiative s-au emis in
strucțiuni organizatorice, au fost în
tocmite planuri și programe adecvate 
de consultații care, prin entuziasmul 
și dăruirea pasionată cu care corpul 
universitar a răspuns voluntar tutu
ror acestor solicitări, se materializea
ză într-o experiență plină de prețioa
se învățăminte. Cele amintite sînt tot 
atîtea rațiuni pentru care asemenea 
eforturi se cer confruntate cu reali
tatea însăși a consultațiilor, cu mul
tiplele lor posibilități de a fi perfec
ționate. Iată de ce obiectul investi
gației noastre l-a constituit relevarea 
posibilităților noului sistem de con
sultație de a asigura pretutindeni e- 
levilor condiții egale și substanțiale 
de pregătire.

Ne-am deplasat în două din centre
le noastre universitare cele mai soli
citate sub raportul consultațiilor, la 
Ploiești și Brașov. în prima localitate, 
după primele trei ședințe săptămînale 
de consultații desfășurate sub auspi
ciile Institutului de petrol, numărul 
celor înscriși a atins cifra 842. Cine 
sînt acești tineri și de unde provin ? 
Organizatorii ne-au oferit amănunte 
statistice referitoare la identitatea so- 
licitanților (elevi în clasa a XH-a, 
sau absolvenți de liceu din anii ante
riori). la cererile de înscriere care au 
sau n-au avizul conducerilor de școli, 
la compartimentarea foarte exactă a 
preferințelor — matematică, fizică, 
chimie. Dar ciudat ! în dosare găsești 
mult mai puține date despre reparti
zarea geografică a acestor tineri, a- 
dică despre cei care provin din liceele 
municipiului Ploiești unde, se șt.ie, 
disciplinele amintite sînt predate de 
unii dintre cei mai buni profesori, și 
despre cei care învață în liceele al-

tor localități, îndeosebi din mediul 
rural adică acolo unde numeroase ca
dre nu și-au luat gradele didactice, 
unde unele posturi sînt ocupate de 
suplinitori cu o pregătire medie și 
deci instruirea elevilor este defici
tară. Pentru că la Ploiești o statis
tică exactă cu această repartizare a 
elevilor nu există am efectuat un 
sondaj în cererile a 100 de solicitanți. 
Rezultatul : 82 provin din liceele mu
nicipiului Ploiești, cite 2—3 de la li
ceele din Cimpina, Vălenii de Munte, 
Urlați și din alte citeva localități cu 
mai multe posibilități de transport, 
dar nici unui de la liceul din comuna 
Ciorani, nici unul de la liceul din Mizil 
sau din licee mai îndepărtate. în a- 
ceste condiții CUI oferim consultații? 
Numai elevilor care, beneficiind de 
condiții de studii specifice celor mar

PENTRU PERFECȚIONARE
țin aceste mari eforturi vizibile atît 
la catedră cît și în bănci, am dori să 
vă întrebăm: în cele 20—30 ore, cît 
va beneficia fiecare disciplină 
la sfîrșitul actualului program de 
sultații, credeți că expunerea 
prelegere universitară este cea 
rodnică, acoperă ea minusurile 
pregătirea absolventului de liceu, îi 
dă ea acel instrument de lucru do 
care are atîta nevoie ?

— Dacă avem în vedere că lacunele 
cele mai frecvente din formația can- 
didaților noștri la studenție se resimt 
in direcția cunoștințelor și a deprin
derilor concrete de calcul — ne răs
punde prof. dr. ing. Viorel Micloșî, 
decanul Facultății de mașini și uti
laj petrolier — e clar că la orice fe,l 
de consultații ar trebui să se cultive 
mai întii exercițiul gindirii și deprin-

pînă 
con- 

tip 
mai 
din

cadre didactice. Și atunci, de 
fi mai des invitate cadrele di- 
din București ? Fără să pro-

Consultațiile pentru admiterea
in invățămintul superior

ȘCOALA
FLORILOR
LA JIBOU, ÎN CEA MAI 

NOUĂ GRĂDINĂ BOTANICĂ

este o seră cu temperatura 
ridicată. Precum vedeți, in 
palmieri, arbori de cafea,

— Aici 
nu prea 
ea cresc , .. 
filodendroni, azalee. Dincoace e sera 
de plante mediteraneene :, smochinul, 
dafinul, eucaliptul. în sera de alături, 
temperatura este cea mai ridicată. 
Numai așa pot trăi bananierul și 
plantele ornamentale pe care le ve
deți, sau Victoria regia — nufărul 
uriaș din acvariu. Iar acum să trecem 
in sera pe care am numit-o de pro
ducție. unde cultivăm flori pentru 
viniare: frezii, garoafe, cinerarii, 
ciclame.

Ne plimbăm prin acest univers 
luxuriant, al florilor și arborilor exo
tici, sub lumina unei primăveri veș
nice, însoțiți de explicațiile profeso
rului Vasile Fati — omul pasionat 
de miracolul semințelor și al creș
terii — creatorul ..." 
de-a patra grădini botanice din tară, 
aflată Za marginea orașului Jibou.

— Toate cite le 
spune profesorul — le-am făcut

și sufletul celei

vedeți aici — ne
__  r __ _ " t cu 

elevii noștri de la liceul și școala 
generală din oraș. Absolut toate ! 
Chiar și prefabricatele de beton, 
chiar și instalarea sistemului de în
călzire și construcția serelor ! Prac
tic, pe noi ne-au costat doar cimen
tul și armătura metalică. Restul este 
opera celor doi mecanici ai noștri, 
ajutafi de mîinile harnice ale elevi
lor.

La Jibou, in cea mai tinără grădină 
botanică a tării (tinără la propriu și 
la figurat), întinsă pe un teren de 
13 ha, stimulat de autorități și în
curajat de cițiva colegi, un profesor 
a declanșat în masa mai multor ge
nerații de elevi (cam de prin 1959) 
pasiuni pentru frumusețea 
pentru muncă, săvirșind 
minuni.

— Am avut norocul că 
exista un fiare vechi — 
vechi' parc de agrement din Transil
vania. amenajat la 1781 — ne de
clară Vasile Fati. A fost mai greu la 
început. Acum, cînd se văd rezulta
tele, totul pare simplu. Scopul nos
tru a fost să facem din noua grădină 
botanică o a doua școală pentru ele
vii din oraș. Am vrut să imprimăm 
grădinii, așadar, un caracter didac
tic, deosebind-o în felul acesta 
surorile ei din Cluj, București 
lași. Se pare că am reușit.

Grădina botanică din Jibou, 
lîngă sere, are și răsadnițe, și

florilor, 
adevărate

în Jibou 
cel mai

de 
sau

pe 
par

cele „sub cerul liber", cu pomi fruc
tiferi. cu vită de vie și straturi de 
legume. Aici este de lucru pentru 
elevi în fiecare anotimp al anului.

— Din cile înțeleg, introducerea in 
școli, din acest an, a muncii ca dis
ciplină de învățămînt n-a fost ~ 
tru dv. o noutate !

— Sigur că nu ! — ne spune 
fesorul. Elevii noștri făceau de 
practică productivă, in sere sau 
grădină, in orele de științe naturale 
Mulți dintre ei însă au venit in con
tact. tot aici, și cu unele meserii a- 
diacente : zidărie, lăcătușerie etc., 
cînd s-au construit serele.

La Jibou, un om pasionat a pus 
bazele unei școli a florilor. îi învață 
pe oameni și pe copii să iubească 
frumosul. Dar floarea cea mai de 
preț pe care o cultivă se află în su
fletele elevilor lui : floarea dragostei 
și respectului față de muncă.

Dim. RACHICI

dis- 
pen-

pro- 
mult 

in

bune licee ale noastre, au și așa o 
pregătire corespunzătoare sau in a- 
ceeași măsură și tinerilor care în
vață în școlile cu o existență mai re
centă ? întrebarea are o valoare fun
damentală, pentru că în funcție de 
răspunsul oferit ei putem acționa an
ticipativ pentru asigurarea in conti
nuare a unei compoziții sociale a stu
denților într-o mai strînsă determi
nare cu dinamica generală a societă
ții noastre.

Că problema poate fi lesne soluțio
nată in actualul cadru organizatoric 
ne-o dovedește experiența Universi
tății brașovene care organizează pro
grame de consultații nu numai în 
Brașov ci și în liceele județului — 
și nu numai ale județului — pretu
tindeni unde sînt solicitate cele 70 
cadre didactice universitare incluse în 
acest sistem. încă de la început s-au 
efectuat deplasări în licee din Bra
șov, Covasna, Sibiu, cu un program 
de consultații foarte bogat — 15 dis
cipline, de la matematică și desen la 
psihologie și botanică, de Ia fizică și 
limbi străine, ia economie și anato
mie — cea mai mare parte din acest 
program revenind aplicațiilor concre
te sau expunerilor de sinteză.

Să ne reîntoarcem însă la Ploiești 
și să pătrundem în sala de festivități 
a uzinei „1 Mai" pe care Institutul 
de petrol o utilizează în fiecare du
minică, de la orele 8 la orele 15, ca 
una dintre cele două săli de cursuri, 
Iată-ne, așadar, așezați la o masă 
în mijlocul celor peste 500 de tineri 
adunați aici, ascultînd consultațiile la 
trigonometrie. Expunerea este rigu
roasă, metodic prezentată, „Trecem 
la punctul doi roman : calculul func
țiilor, trigonometrice. Se numește 
funcție trigonometrică..." Profesorul 
dictează rar definiția. Elevii din pri
mele bănci scriu cuvînt cu cuvint. 
Cei așezați spre mijlocul sălii dis
ting mai greu, dar se mai „descurcă" 
copiind unul de la altul. în schimb 
cei din rindurile și mai îndepărtate 
rămîn mereu în urmă, se agită, pro
duc rumoare. încearcă să descifreze 
un sens. Zadarnic I Sala de peste o 
sută de metri lungime și cam pe ju
mătate iățime. cu rindurile de mese 
masive și numeroase, împrăștie rever
berații confuze. Și definiția se în
cheie. și formula salvatoare scrisă pe 
tabla minusculă și prea de mult vop
sită nu mai salvează pe nimeni, și 
timpul se scurge, și la sfirșit caietele 
adăpostesc vestigii de definiții dea
supra cărora tronează, din cînd în 
cînd. însemnele romane ale capito
lelor...

— Fără a minimaliza câtuși de pu-

derile cu un pronunțat caracter apli
cativ, capacitatea de a rezolva exact 
o suită de exerciții și probleme re
prezentative... Or, acestea presupun 
consultația organizată pe grupe mici 
de elevi, cu care să se poată lucra 
permanent.

— Și de ce nu se instituie aseme
nea consultații ?

— De unde atâtea săli și, mai ales, 
atîți profesori ?

Exact aceeași întrebare și-au pus-o 
și universitarii brașoveni pentru pre
gătirea celor peste 3 100 de tineri în
scriși la noul program de consultații. 
Cu deosebirea că și-au pus-o înaintea 
începerii cursurilor și au rezolvat-o de 
îndată. Cum ? Apelînd la liceele din 
localitate, ale căror săli duminica sînt 
libere. Oare la Ploiești sau în oricare 
alt centru n-ar fi posibilă o aseme
nea soluționare ? E adevărat, chestiu
nea mai dificilă aici se referă la nu
mărul cadrelor didactice. Cum poți 
institui un sistem de lucru cu grupe 
mici la fizică, de pildă, cînd colecti
vul catedrei de fizică a Institutului 
de petrol numără, 
fi culta tea
Pentru că dacă facem o scurtă inves
tigație la Institutul de petrol, gaze 
și geologie din București, fratele mai 
mare al institutului din Ploiești, în
tre care se intercalează mai puțin de 
60 km, ce observăm ? Consultațiile or
ganizate 
doar 70 
catedra

doi membri ? Di- 
este însă doar aparentă.

la 
de 
de

cele 3 facultăți cuprind 
tineri, in timp ce numai 
fizică de aici beneficia-

ză de 7 
ce n-ar 
dactice 
voace nici cel mai mic prejudiciu sta
bilității procesului de învățămînt din 
fiecare facultate, o astfel de practică 
ar contribui nemijlocit la întărirea u- 
nității și omogenității învățămintului 
superior.

De fapt, chestiunea colaborării are 
implicații de structură mult mai a- 
dînci în tot acest proces. Ea solicită 
nu numai unități cu același profil, ci 
totalitatea factorilor instructivi-edu- 
cativi, fie aceștia de nivel mediu sau 
universitar. In ultimă analiză, în a- 
ceasta și constă unica posibilitate de 
a transforma pragul, adeseori insur
montabil, resimțit frecvent între în- 
vățămintul mediu și cel superior, în
tr-o scară valorică puțind fi parcur
să firesc, ca urmare a joncțiunii efor
turilor de perfecționare venite din 
ambele sensuri. Ce e mai firesc, deci, 
decît ca noul sistem de consultații 
pentru elevi să fie folosit de profeso
rii de licee și universitari ca un pri
lej excelent de contact nemijlocit, de 
schimb de opinii, de înarmare reci
procă cu concluziile desprinse din ac
tivitatea cu tinerii ? Pe baza unor tes
tări a posibilităților elevilor, manifes
tare în această zonă de graniță din
tre cele două sectoare ale învățămîn- 
tului. s-ar putea permanentiza o co
laborare de durată, cu consecințe 
strălucite în elaborarea programelor 
și manualelor pentru invățămintul li
ceal, în perfectarea unui mai adecvat 
program de perfecționare a cadrelor 
didactice, în delimitarea celor mai 
bune procedee de selecție a tinerilor 
în Invățămintul superior, și în atîtea 
alte direcții. Din păcate însă prin 
centrele pe unde am trecut n-am au
zit de cazul vreunui profesor de li
ceu care să se intereseze de felul cum 
se prezintă tinerii la aceste consulta
ții, ca și cum n-ar fi vorba de proprii 
săi elevi, de propria sa activitate. In 
această ordine de idei ar fi, credem, 
binevenită și vizita mai frecventă a 
institutelor în liceele pe care uneori 
le și patronează, vizite prin care să 
se asigure implicit atenție și sprijin 
programului de consultații organizate 
în aceeași perioadă, pentru pregătirea 
elevilor în vederea examenelor de ba
calaureat. întrucît tocmai dintre a- 
cești absolvenți vor fi recrutați viito
rii studenți.

Iată cîteva implicații care-și recla
mă o soluționare pe măsura impor
tanței și posibilităților numeroase de 
care dispune perfectarea pe mai de
parte a excelentei inițiative adoptate 
de Ministerul Educației și învăță- 
mîntului — inițiativă cu un larg și 
pozitiv ecou și care, deși aflată la în
ceput, a dovedit răspunderea și dă
ruirea multor cadre universitare. Și 
astfel se vor asigura cele mai bune 
premise 
rior de 
socială.

pentru un învătămint supe- 
calitate, cu o înaltă valoare

Mihal IORDĂNESCU

Un original
concurs artistic

/

TÎRGOVIȘTE (Coresponden
tul „Scînteii", C. Soci). Clubul 
„Cimentul" din Fieni adăposteș
te o vitrină plină de trofee. 
Despre ce este vorba ? Consi
liul județean sindical Dîmbovița 
a organizat în' acest oraș un 
concurs artistic original : „Ta
lente de orice vîrstă", dotat cu 
cupa „Floare de cristal". Con
cursul se desfășoară în fiecare

lună și are drept scop descope
rirea de noi talente, includerea 
lor în formațiile artistice exis
tente și permanentizarea activi
tății. Pentru a intra în posesia 
„florii de cristal", concurenții 
trebuie să cîștige, consecutiv, 
de trei ori, distincția dînd drep
tul acestora să activeze ca so
liști în formații de muzică 
populară, ușoară, de dansatori 
sau ca recitatori artistici.

A produce și a exporta 
inteligență umană, iată unul 
dintre cele mai arzătoare 
deziderate ale oricărei eco
nomii moderne. Căci inteli
gența științifică și tehnică 
de mare eficiență, concreti
zată în invenții și descope
riri, este astăzi, pe drept cu- 
vînt, socotită cea mai scum
pă și cea mai nobilă marfă 
de export. Românul a fost 
dintotdeauna un cercetător 
pasionat a tot ceea ce se 
ivește nou în domeniul ști
inței și al tehnicii, o neli
niște creatoare îi caracteri
zează firea, o insațiabilă cu
riozitate îi guvernează ra
porturile cu evoluția gindirii 
umane. Nu întîmplător. din 
spațiul carpato-dunărean au 
apărut unele dintre cele mai 
curajoase descoperiri, dintre 
care, cîteva. unanim recu
noscute, au făcut epocă. In
ventatorii .sînt o plămadă o- 
menească deosebită, ei nu 
concep numai să preia, ci să 
și deschidă drumuri noi. să 
descopere și să îmbogățeas
că tezaurul de inteligență al 
umanității cu noi si noi pro
cedee științifice și tehnice, 
menite să accelereze mersul 
înainte al omenirii.

Inventatorul este, în pri
mul rînd. un om de cultură. 
Un scrutător în viitor, un 
nemulțumit față de cît s-a 
aflat și s-a descoperit pînă 
la el. un analizator al fiecă
rui detaliu din lumea tehni
cii care îl înconjoară, un 
neastîmpărat gata să se în
hame din pasiune și devota
ment 
grea 
dura 
tare.
este i 
străfulgeră o clipă mintea, 
pînă la soluția optimă și la 
realizarea factică a descope
ririi se scurg nenumărat» 
nopți albe în chinul îndoie
lilor. al verificărilor, al stu
diului pînă la găsirea rezol
vărilor propuse. Trăim în
tr-o epocă în care se pare că 
s-a descoperit totul, că teh
nica și-a spus în mai toate 
domeniile ultimul cuvint. Și 
totuși. întotdeauna mai este 
ceva de descoperit. în ar
doarea pentru a oferi lumii 
ceva nou. în pasiunea pen
tru perfecționarea a ceea ce 
există. în ambiția de a crea 
fie și pe un teren aparent 
bătătorit, se ascunde toată 
neliniștea omului de Idei. 
Iar cînd știința este a noas
tră, cînd tehnica ne aparți
ne, cînd rezultatele căutări
lor celor mai generoase sînt 
puse pe masa întregului po
por, inventatorul își desco
peră marea și 
lui menire.

Socialismul, 
nara lui forță 
marile lui capacități de stu
diu și cercetare puse la în- 
demîna tuturor acestor ne
liniștiți, nu putea decît să 
ofere o fructificare plenară 
a tot ceea ce era capabil să 
ducă la înflorirea inteligen
ței naționale. Inovatorismul, 
apariția unei întregi pleiade 
de inventatori ridicați din 
fondul de aur al clasei mun
citoare. constituie una din 
caracteristicile esențiale ale 
noii orînduiri în domeniul 
progresului științific și teh
nic. O dovadă concludentă a 
acestor constatări am căpă
tat-o deunăzi, trecînd în re
vistă la Oficiul de stat pen
tru invenții rezultatele date 
de prezentarea în ultimii pa
tru ani a unor invenții și 
noi procedee tehnice româ
nești. la diferite tîrguri in
ternaționale europene. Cî
teva cifre slnt concludente : 
56 medalii de aur, din 1968 
pînă in 1971, numeroase me
dalii de argint și de bronz,

lată palmaresul producției 
românești de inteligență 
pusă în slujba socialismului 
și a progresului.

Privim acest palmares 
mai mult ca pe o demon
strație a posibilităților e- 
xistente. în afirmarea inte
ligenței tehnice și științifi
ce românești în competiția 
valorilor europene. căci 
încă o dată trebuie să ne 
amintim străvechea zicală 
care glăsuiește : „cu o sin
gură floare nu se face pri
măvară". tl privim ca pe o 
dovadă a continuării tradi
țiilor gindirii tehnice româ
nești. căci componentele de 
detaliu ale acestui palma
res atestă o dublă realita
te : pe de o parte, recu
noașterea valorilor de care 
dispunem, pe de altă parte

ale tehnicii contemporane 
în care am început să 
căpătăm și noi tradiție, 
cum este cel al petro
chimiei — pentru a nu da 
decit un singur exemplu -- 
esențialul își așteaptă încă 
soluțiile din partea celor ce 
și-au făcut din neliniștea 
creatoare o condiție vitală.

Cele 56 medalii de aur 
atribuite unor invenții și 
procedee tehnice românești 
în ultimii patru ani au fost 
cîștigate pe o linie ascen
dentă numeric, de la an la 
an. Anul 1971 a fost. în acest 
sens, un adevărat „an re
cord". Șase medalii de aur 
cîștigate în luna martie la 
Bruxelles, șapte la Viena, 
în martie și septembrie : iar 
în luna octombrie, la Nii- 
renberg, treisprezece inven-

Medalii
care dovedesc

: creator la o muncă 
care, uneori, poate 

ani și decenii de cău- 
Drumul unei invenții 
dificil: de la ideea car»

tulburătoarea

cu extraordi- 
creatoare, cu

că se poate
mai mult

ECONOMIA NAȚIONALĂ SOLICITĂ
CREAJII TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

MAJORE

timiditatea nejustificată a 
inventatorilor și oamenilor 
noștri de știință din dome
niul tehnicii în abordarea 
unor teme majore capabile 
să aducă contribuții cu ade
vărat esențiale în progresul 
economiei naționale. Tre
buie să recunoaștem deschis 
că. din 56 medalii de aur 
cîștigate de invențiile româ
nești la tîrgurile europene 
din ultimii patru ani. doar 
cîteva reprezintă valori cu 
adevărat importante fiind 
omologate pe plan interna
țional, cu patente solicitate 
Ia export și cu o însemna
tă eficiență economică.

Succesele, oricît de epa
tante, nu ne-au amețit nici
odată : din contră, ele 
ne-au mărit întotdeauna 
autoexigență. Iată de ce, 
trecînd în revistă palmare
sul invocat mai sus. pretin
dem inventatorilor noștri, 
tuturor oamenilor de știin
ță. și mai mult curaj, o si 
mai creatoare îndrăzneală 
în atacarea marilor teme 
care își așteaptă soluțio
nări optime, mai multă fer
voare și pasiune în pune
rea în studiu și descoperi
rea procedeelor tehnice de 
anvergură capabile să
pete o reală pondere în ac
tuala balanță de import
export de inteligență. Căci, 
de ce să
puțin în cîteva

ca-

nu spunem, cel 
domenii

alcătuit 
distins cu 
„Europa", 
care s-au 
an. amin-

ții românești au 
standul românesc 
medalia de aur 
Dintre invențiile 
impus în ultimul
tim „Procedeul și aparatul 
pentru obținerea marcajelor 
de frecvență la generatoare
le vobulate". aparținind tî- 
nărului inginer Gh. Geor
gescu și aplicat in electro
nică ; 
paratul 
aerului 
vapori 
invenție de mare impor
tantă socială in lupta pen
tru _ combaterea efectelor 
poluării — autor Florin Io- 
nescu de la Institutul de 
proiectări pentru automati
zare ; „Procedeu de trata
ment termic prin inducție 
pentru schimbătoarele de 
cale ferată" aparținind lui 
Grigore Nicolescu și colec
tivului său : „Procedeu de 
nitrurare a cămășilor pom
pelor de extracție a țițeiu
lui". autor Radu Andrei și 
un colectiv de tehnicieni de 
la Institutul de 
tehnologice pentru 
tria 
Sini ; 
lație 
mată 
tilizat la fabricarea azotatu
lui de amoniu" aparținind 
lui Aurel Oniță și aplicat la 
Combinatul chimic Făgăraiș.

Desigur. înșiruirea este

„Procedeul și a- 
pentru purificarea 
cu 

de
conținut de 

mercur" — o

cercetări 
indus- 

construcțiilor de ma- 
„Procedeu și înstă- 

pentru reglarea auto- 
a neutralizatorului u-

Incompletă, ea nu reflectă 
diversitatea domeniilor a- 
supra cărora își îndreaptă 
atenția inventatorii români. 
Și totuși, trebuie s-o recu
noaștem cinstit, uneori 
esențialul ne scapă. Pasul 
nostru propriu solicită un 
mers, fără circumstanțe a- 
tenuante față de 
vertiginos al 
gindirii tehnice din țările 
puternic dezvoltate și, așa 
cum știm să cucerim aur 
galben pentru aurul cenușiu 
românesc, să nu mai ră- 
mînem datori importului 
de inteligență în unele do
menii ale industriei. Abor
darea cu curaj a marilor 
probleme ce se cer studiate 
printr-un efort susținut și 
coroborat al tuturor capaci
tăților de creație tehnică 
trebuie să înlăture falsa 
impresie că este mai ușor 
să preiei decît să-ți pui 
mintea și talentul la încer
care pentru a realiza ceea 
ce alții sint dispuși să ne 
vindă.

S-a demonstrat în prac
tică, fie și prin cele cîteva 
succese arătate mai sus, că 
raportul între ceea ce pu
tem să oferim și să preluăm 
ar putea fi echilibrat. Pen
tru aceasta — îmi spunea 
un profesor universitar de 
la Politehnica din Galați — 
cercetarea științifică trebuie 
realizată în dublu sens : de 
la savanți și catedre la u- 
zină, și de la uzină Ia 
laboratoarele de cercetare 
și bibliotecile politehnicilor 
și institutelor de cercetare. 
Menținerea unui sens unic 
Înseamnă reducerea eficien
ței cercetărilor la jumăta
te. Nu puțini dintre tinerii 
ingineri și cercetători, care 
au părăsit băncile ,facul
tăților, uită curînd, an
grenați în rezolvarea pro
blemelor curente ale pro
ducției, posibilitățile exis
tente cel puțin pe plan 
teoretic în laboratoarele in
stitutelor în care au stu
diat. Pe de altă parte, 
„imixtiunea" încă forma
lă și sporadică a savanților 
și a cadrelor științifice din 
învățămîntul tehnic în 
blemele de cercetare 
naiă nu rezolvă decît 
tîmplător necesitățile 
nice cu adevărat imperioa
se ale industriei.

Inventatorul nu maî poa
te fi astăzi un solitar care 
își frămîntă cu 
creierul pentru 
rirea unei soluții 
loase. El devine un compo
nent al vastului angrenaj 
știință-producție, un copar
ticipant alături de inteli
gența colectivă, un om ca
pabil a fructifica din plin 
tot ceea ce îi pune la dis
poziție societatea. Aceasta 
nu diminuează cu nimic 
contribuția sa personală, nu 
atenuează paternitatea 
supra marilor idei, cu con
diția ca ele să fie cu ade
vărat mari. însemnate, ca
pabile să facă epocă.

Intre ideea înscrisă in
tr-un proiect și actul des
coperirii și al realizării, 
între omologarea unei in
venții și încununarea ei cu 
cele mai înalte distincții 
cite eforturi, cită energie 
umană și materială, cît vis 
și cită mîndrie...

A stimula inteligența, a 
oferi tot ce este posibil cer
cetărilor din științele apli
cate înseamnă a culege 
aur. Aur galben, pentru 
aurul cenușiu al unui popor 
care și în domeniul științei 
și al tehnicii ține să meargă 
în 
al

ritmul 
progresului

pro- 
uzi-
In- 

teh-

deceniile 
descope- 
miracu-

a-

pas cu ritmul accelerat 
lumii contemporane.

loan 
GRIGORESCU
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Invitații neonorate
Sala teatrului la care lu

crez este adesea — și maî 
ales duminica, la matinee 
și la recitalurile de poezie
— plină de elevi. Mulți din
tre ei pot fi văzuți, in gru
puri de prieteni, cumpărîn- 
du-și bilete la casă — cu cî
teva minute înainte de în
ceperea spectacolului. Și 
mai mulți — abonați fiind
— vin „cu școala", adică 
împreună cu colegii de cla
să. Este o reală plăcere să 
constați cu cîtă atenție și 
înțelegere urmăresc specta
colele. de cită receptivitate 
dau dovadă, atît față 
sensurile mai subtile 
pieselor, cît și față de 
mai rafinate detalii 
montării. Este insă cu 
mai neplăcut să constați că
— unul, doi dintre ei — mai 
puțin obișnuiți cu conven
ția specifică artei teatrului 
și cu civilizația elementară 
a actului de cultură, îm
pinși nu o dată de o dorin
ță puerilă de a ieși în evi
dență — întrerup, cu cite o 
presupusă vorbă de spirit, 
cu cite un comentariu nesă
rat, mersul firesc al specta
colului. Ei stînjenesc astfel 
nu numai jocul atît de di
ficil al actorilor dar tulbură 
concentrarea tăcută si bu
curia spirituală autentică a 
celorlalți spectatori.

Prezentăm de asemenea, 
de multe ori spectacole în 
județ. în condiții scenice 
mai puțin fericite. Dar a- 
ceasta nu ne tulbură, nu ne 
mîhnește nici pe departe în 
aceeași măsură cu faptul că, 
o constatăm din nou — pre-

de 
ale 

cele 
ale 
atit

zența la teatru a intelec
tualilor din localitatea res
pectivă este foarte modestă. 
Nu vezi la un'Spectacol în 
județ mai mult de două-trei 
cadre didactice. De ce oare?

Nu trebuie să mai amin
tim că noi nu considerăm 
profesorul pe care l-am dori 
la teatru în preajma elevi
lor. ca fiind in primul rînd 
un simplu supraveghetor. 
Știm foarte bine că elevii 
văd în prezența în stal a 
profesorilor lor o apreciere 
adusă actului artistic. Și 
dimpotrivă absența profe
sorilor e de natură să ali
menteze — cu mult înainte 
de ridicarea cortinei — pre
judecata că vizionarea spec
tacolului reprezintă o obli
gație apăsătoare. Absența 
profesorului de la specta
cole reprezintă, în acest 
o invitație obligatorie 
neonorată, din păcate.

Ar fi de dorit deci ca 
menii de teatru, elevii 
profesorii să se întîlnească 
în număr cît mai mare și 
cît mai des în sala de spec
tacole. Ar fi de dorit ca 
ecoul spectacolelor să fie 
potențat și nuanțat, a doua 
zi, prin discuții în clasă. Ar 
fi de ,dorit, de asemenea, ca 
înainte sau după reprezen
tații profesorii să particirie 
cu un plus de interes la un 
dialog cu teatrul de natură 
să orienteze și să sprijine 
onțiunile repertoriale ale a- 
cestuia.
Ion BACIȘ
organizator de spectacole, 
Teatrul de stat din Arad

țului, elevi ai școlilor pro
fesionale și tehnice. Partici
pam la o întilnire cu vechi 
militanți ai activității revo
luționare, care vorbeau ce
lor prezenți despre munca și 
activitatea lor, despre con
dițiile grele de muncă și 
luptă ale tinerilor din tre
cut, despre viața de azi. In
tr-o pauză, un grup de 
salariați de la Combinatul 
siderurgic Galați 
una din sculpturile 
amplasate în holul 
adevărat palat.

— Oare așa arătăm noi — 
spunea unul dintre ei, co- 
mentînd o sculptură sub 
care o plăcuță indicatoare 
nota laconic, dar absolut 
necesar : „Oțelar".

Departe de a reprezenta 
figura oțelarului de azi, lu
crarea era de fapt o demon
strație a ceea ce înseamnă 
ruperea artistului de viață.

priveau 
ce sînt 
acestui

necunoașterea ei la 
Iată
inițiativa comitetului 
partid al Combinatului 
derurgic Galați, 
Uniunii artiștilor 
i-a fost pus la dispoziție un 
atelier de, creație chiar în 
mijlocul vieții, la oțelăria 
de pe platforma combinatu
lui siderurgic. în acest fel, 
artiștii plastici gălățeni au 
fost invitați, de fapt, la o 
confruntare cu viata. Fap
tul ni se pare sem
nificativ. în contextul în 
care, cu nenumărate prile
juri, conducerea partidului 
și statului a adresat tuturor 
creatorilor de artă chemarea 
de a se inspira din viata 
noastră nouă, de a reda cit 
mai veridic realitățile noas
tre socialiste.

sursă, 
insă că, de curînd, la 

de 
si- 

filialei 
plastici

Tudorel OANCEA
caz, 
dar

oa- 
și

„ Visătorul obstinat"
După parcui-gerea unei 

cărți de poezie cum este 
cea semnată de Pândele 
Borină — „Versuri de a- 
miaz", cititorul este pus 
în fața unei dileme fără 
șanse de rezolvare : ce a 
justificat editarea unui ast
fel de volum în care do
mină confuzia și gratuitatea, 
mimarea unor false drame 
interioare. Caracterul de 
amestec dezordonat, aglo
merarea de. cuvinte fade, 
compunerile pe niște mo
tive alese la 
nu-i acordă
car circumstanța unei in
tenții de structură. Ten
tația unui ioc de-a simbo
lurile și de-a filozofia este 
exprimată în gesturi 
tins poetice, afectate

Confruntare cu viața
de tineri muncitori din mu-Mă aflam cu cîtva timp __ — .

în urmă în Sala sporturilor niclpiul Galați, din unitățile 
de la Galați, alături de 3 000 agricole socialiste ale jude-

intîmplare 
nici mă-

pre- 
de

gongorism : .Pentru tine eu 
sint / Visătorul obstinat / 
Ce te-ndeamnă să vii / Lin
gă floarea de-amiaz / Ce 
n-a crescut încă / în gră
dinile taie. / Semiramida" 
sau „Mi-aș smulge / Poe
zia din suflet / Oricît de 
prometeic ar fi. / De-aș 
ști / Că tu mă aștepți / 
Ți-aș smulge / Toate veș
mintele gînduiui, I Maja 
desnuda. / De-ai ști / Că eu 
te aștept".

Autorul se lansează din 
cînd în cînd în declarații 
teribiliste și definitive de 
tipul : „Sînt in mass-me
dia. / Geneza dintre spațiu 
și timp / Purtind în enunț / 
Relativitatea / Dimensiuni
lor / Infinitului".

Imaginea volumului se

completează cu căutarea za
darnică a unor pretexte 
dramatice, cu folosirea u- 
nor sintagme pretențioase 
(violul naturii, genunea si
nelui. orficul dorit) și cu 
încercarea de a acredita în
șiruirea prozaică și 
drept stil poetic, 
„ars poetica", autorul
clară : „Tot ce fac / Și tot 
ce-ncherb / De la rimă / 
Pîn’la verb / E un strigăt de 
revoltă. / De-nnoire / De

aridă 
într-o 

de-

frumos", dar versurile sale 
dezmint cu tărie asemenea 
pretenții, ele sînt, vorba 
autorului, „cu totul gri" și : 
„Gri-ul e modest în sine". 
Conchizînd. valoarea litera
ră și responsabilitatea față 
de cititor sînt valențe mai 
mult decît palide în volumul 
comentat.

Nicolae 
FRUNTEIATA

autori nu le mai pot con
sulta dacă n-au avut pre
vederea să-și păstreze o 
copie. Cred că o asemenea 
experiență și sursă de do
cumentare trebuie să ca
pete neîntîrziat o arie mult 
mai largă de circulație, să 
fie pusă la îndemina celor 
ce participă la diferite for- 
'me de perfecționare didac
tică. prin multiplicarea ce-

lor mai izbutite din aceste 
lucrări (în condiții grafice 
oricît de modeste) cu con
cursul mai susținut al Mi
nisterului Educației si In- 
vățămintului. al forurilor 
locale de învățămînt.

Prof. Nicolae LOWY
Liceul nr. 4
din Timișoara

Experiența pedagogică
Biografia județului

M.» arhivă ?
Sînt cunoscute marile ce

rințe ale societății noastre 
sub raportul informării de 
specialitate, al situării per
manente în actualitatea 
științifică-tehnică. al cu
noașterii experienței înain
tate în domeniul in care 
lucrăm. Pentru personalul 
didactic, pentru profesori, 
aceste cerințe capătă sem
nificații și mai largi, dacă 
ne gîndim că au responsa
bilitatea pregătirii moderne 
și a educării multilaterale 
a tineretului țării. în multe 
școli însă. îndeosebi 
afara perimetrului 
lor universitare i 
rilor orașe, se 
oarecare sărăcie 
de informare în 
te ; în pedagogie 
că, bibliotecile școlare dis
pun de insuficiente lucrări 
noi de pedagogie. în același 
timp, o bogată experiență 
pedagogică — consemnată

din 
centre- 

sau al ma- 
resimte o 
a surselor 
specialita- 

• și didacti-

în dezbaterile și concluziile 
unor consfătuiri și sesiuni 
științifice ale cadrelor di
dactice. organizate pe plan 
central sau local, în refera
te și studii elaborate de co
lective metodice din diferi
te unități de învățămint 
etc. — sînt închise în arhi
vele diferitelor instituții de 
resort. Aceeași soartă o au 
și lucrările elaborate de 
membri ai corpului profe
soral pentru obținerea 
gradului 1 — reprezentind 
adesea o evidentă străda
nie pentru adîncirea crea
toare a unei probleme Im
portante din activitatea 
școlii sau pentru elabora
rea unei modalități origi
nale. mai eficiente, de lu
cru cu elevii — care ră- 
mîn în arhiva Institutului 
central de perfecționare a 
cadrelor didactice sau a fi
lialelor sale atît de strict 
„păzite" Incit nici proprii

De la întreprinderea po
ligrafică Argeș din Pitești 
a luat drumul spre librării, 
biblioteci, cămine culturale, 
școli lucrarea „Localitățile 
județului Argeș", tipărită 
în condiții grafice excep
ționale. o veritabilă și com
plexă „biografie" a județu
lui. Lucrarea oferă cititoru
lui un bogat material do
cumentar, scoțînd in evi
dență realizările programu
lui științific al partidului 
nostru, de repartizare judi
cioasă a forțelor de produc
ție pe teritoriu! județului și 
al tării, corelarea obiective
lor industrializării socialis
te a patriei cu cele ale dez
voltării unităților adminis- 
trativ-teritoriale. De 
menea, 
o bogată 
ție care 
lucrează
nomice. sociale, analiza as
pectelor privitoare la resur
sele umane și materiale în 
cadrul județului, procesul 
de urbanizare, sistematiza
rea teritoriului sau a al
tor probleme de documen
tare și studiu. După ce se

comună

social-
edilitar-gospodă-

ase- 
lucrarea constituie 
sursă de informa- 
facilitează celor ce 
in activități eco-

trec în revistă, sub toate 
aspectele, dezvoltarea mu
nicipiului Pitești, a orașelor 
Cîmpulung, Curtea de Ar
geș. Costești și Topoloveni, 
în studii însoțite de hărți și 
numeroase fotografii, cartea 
analizează fiecare
a județului — din punct de 
vedere economic, 
cultural.
resc.

înțelegerea aspectului 
politic al activității econo
mice — se spune in lucrare 
— transformarea conștiin
ței socialiste într-o forță 
propulsivă, creatoare, care 
să contribuie activ la înfăp
tuirea programului Partidu
lui Comunist Român. Im
plică o cunoaștere pro
fundă a realității, a po
sibilităților și necesităților 

a 
Și

și locali-

economice în ansamblu, 
potențialului economic 
social al județelor 
taților

„Localitățile
Argeș" încearcă
pundă unei asemenea ma
jore cerințe de cunoaștere.

județului 
să răs-

lon ONICEL
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VIZITA TOVARĂȘULUI Cronica zilei IERI A ÎNCEPUT LA MILANO

NICOLAE
. I

CEAUȘESCU IN ALGERIA
(Urmare din pag. I) revoluțieiConducînd, la plecare, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, directorul general al lucrărilor, Abdelhamid Mesenaui, a adresat conducătorului partidului și statului nostru urări de sănătate și fericire pe care muncitorii acestui șantier l-au rugat să i le transmită o dată cu sentimentele de mulțumire pentru această vizită care îi onorează. Tovarășul Nicolae Ceaușescu adresează felici- x țări pentru reușita acestei construcții și urează succese în dezvoltarea învățămîntului superior algerian.Orașul Constantine este un important centru cu o istorie de peste două milenii. Cadrul natural are ca element dominant valea adîncă 

a rîului Rhumel, ce străbate orașul, numeroase coline și contraforturi muntoase, pe care sînt etalate terase construcții arhitectonice 
o rară frumusețe.Coloana oficială de mașini îndreaptă spre uzina de tractoare „Sonacome", situată în apropiere de Constantine. Numeroși muncitori și membri al J.F.L.N. — Organizația Tineretului Frontului de E- liberare Națională — salută cu căldură pe oaspeți. Directorul general a. acestui important obiectiv industrial, Akrouf, subliniază eforturile muncitorilor și tehnicienilor de aici de a asimila în întregime producția de tractoare, care, în momentul de față, se realizează într-o anumită proporție cu piese importate. O expoziție amenajată în aer liber înfățișează sugestiv rezultatele la care s-a ajuns în această direcție. Sînt prezentate motoare Diesel de diferite tipuri, precum și tractoare puse în funcțiune. în fața unor grafice se dau explicații asupra procesului de producție finalizat în circa 6 000 de tractoare pe an, relevîndu-se că fabricarea lor are loc în construcții vechi, revalorificate, la care s-au adăugat ulterior noi hale concepute astfel în- cît să poată fi dezvoltate mai departe, să poată fi mărite pe măsura sporirii producției.Directorul general al uzinelor informează, de asemenea, despre sistemul de pregătire a cadrelor autohtone, problemă căreia i se acordă o importanță deosebită. Sute de cursanți din toate regiunile țării deprind noi meserii în ateliere- școală, amenajate chiar în interiorul uzinei, piesele fabricate de ei ur- mînd să fie integrate tractoarelor realizate aici.Se face în continuare un tur, cu mașinile, al diferitelor construcții care alcătuiesc vastul șantier al întreprinderii. Uzina de tractoare de la Constantine este menită să joace un rol important în procesul de transformare a structurilor economice ale țării, de modernizare a a- griculturii, problemă aflată la or-

dinea zilei în procesul agrare.Luîndu-și rămas bun, Nicolae Ceaușescu a apreciat în mod deosebit munca colectivului de aici, ritmul în care se construiește uzina și a urat ca tractorul algerian să fie realizat cît mai repede.După ce efectuează un tur orașului Constantine, cortegiul cial se îndreaptă spre Skikda, portant port maritim și centru al industriei petrochimice algeriene, în toate satele prin care au trecut, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, celelalte persoane oficiale române care îi însoțesc, s-au bucurat de o primi-

tovarășul
ai 

ofi- 
im-

re deosebit de călduroasă. Străbătând localitățile Hama Bouziani, Didouche Mourad (numele unui mare erou al luptei de eliberare națională), Zirout Yousef (după numele altui erou al luptei pentru neatârnare a poporului algerian), El Harach, mii și mii de cetățeni au venit în întâmpinarea înalților oaspeți români. Pe întreg traseul sînt ridicate arcuri de triumf pe care sînt arborate drapelele de stat ale României și Algeriei, lozinci în limba arabă și română în cinstea prieteniei algeriano-române, urări de bun venit
La Skikda, directorul complexuluiîn dese petrochimic dă explicații in limba

romanaLa ora prinsului se ajunge în orașul-port Skikda. Oaspeții români sînt întîmpinați de Bachir Legraioui, conducătorul dairalei (sub- prefecturii) Skikda și al orașului cu același nume, de Laidi Bous- souf, președintele adunării populare comunale, de alte notabilități locale.O mare mulțime de oameni, ansambluri folclorice, bărbați și femei în costume pitorești își exprimă, prin aclamații entuziaste, prin dansuri și cîntece, avea în mijlocul României prietene.La ferit șului rășei cipat și algeriene care îl însoțesc pe conducătorul partidului și statului nostru, precum și reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.După o scurtă vizită în vechiul port al orașului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu, persoanele oficiale române și algeriene care-1 însoțesc se îndreaptă spre complexul petrochimic din apropierea orașului.Complexul este chemat să joace un rol de frunte pe linia politicii de valorificare a bogățiilor naturale în interesul poporului algerian. „Cîștigînd bătălia petrolului ne-am eliberat pe deplin, obținînd o deplină libertate economică ce ne permite să dispunem în mod liber de resursele noastre energetice, ceea ce este de natură să asigure dezvoltarea economică a țării", arăta președintele Houari Boumediene.De pe o platformă în fața căreia se deschide panorama întregului complex, directorul zonei industriale Skikda, Abdelmajid Kazi

bucuria de a lor pe soliiLegraioui a o- cinstea tovară-prînz, Bachir un dejun înNicolae Ceaușescu și a tova- Elena Ceaușescu. Au parti- persoanele oficiale române

Tani, care și-a făcut studiile superioare în România, dă explicații oaspeților în limba română. Complexul, care se întinde pe o suprafață de 1100 ha, cuprinde, între altele, patru stații de. lichefiere a gazului natural — dintre care trei au fost terminate — a căror capacitate într-o primă etapă se va ridica la 6 miliarde metri cubi, o rafinărie în curs de construcție, cti o capacitate de prelucrare de 4,5 milioane tone pe an. Gazele naturale și țițeiul sînt transportate prin conducte de mare diametru care pornesc zona sahariană. Prind, de nea, contururi instalațiile port metanier și petrolier, desăvirși acest însemnat industrial ce ilustrează pline de hărnicie ale poporului algerian de construire a unei economii moderne.Se vizitează turnul de comandă al instalațiilor complexului. Direc-

din aseme- noului care vor complex eforturile

torul zonei industriale Skikda arată că lucrările de construcții au început în 1969, urmînd să fie încheiate, în linii generale, la sfîrșitul planului cvadrienal (1971—1974). Se face un popas la dispeceratul de control al stației terminale a conductei de gaze și a celei de țiței, aflată în faza de probă.La sfîrșitul vizitei, directorul complexului industrial petrochimic, mulțumind pentru vizita făcută, înmînează oaspeților români, ca semn de amintire din partea colectivului întreprinderii, albume cu fotografii înfățișînd diferite aspecte ale muncii constructorilor de aici. Luîndu-și rămas bun, tovarășul Nicolae Ceaușescu spune : „Vă felicit și vă doresc să terminați cît mai repede lucrările de construcție a complexului dumneavoastră". Muncitorii aflați în mare număr în incinta complexului aclamă îndelung în cinstea prieteniei dintre cele două țări și popoare.Vizita făcută aici, ca și cea de la șantierul uzinei de tractoare, a oferit o imagine vie a marilor eforturi pe care tânărul stat algerian le face pentru dezvoltarea unei puternice industrii proprii, pentru progresul general social-economic al țării, chezășie a consolidării independenței, a ridicării nivelului de viață și civilizație a poporului. Totodată, vizita în aceste mari unități de producție și șantiere a relevat sentimentele trainice de prietenie pe care le nutrește clasa muncitoare din Algeria față de România socialistă, față de poporul român.-Convoiul de mașini s-a îndreptat apoi spre stațiunea montană de la Seraidi. situată într-un cadru pitoresc în apropiere de țărmul Medi- teranei, unde tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, împreună cu persoanele române care-i însoțesc, vor rămîne pînă marți.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corne
liu Mănescu, a adresat lui Nguza 
Karl I Bond o telegramă de felici
tare cu ocazia numirii acestuia în 
funcția de ministru al afacerilor ex
terne al Republicii Zair.

In răspunsul său, ministrul aface
rilor externe al Republicii Zair a 
transmis sincere mulțumiri ministru
lui român al afacerilor externe pen
tru felicitările adresate și și-a expri
mat convingerea că relațiile dintre 
cele două țări se vor dezvolta con
tinuu în interesul reciproc.

★
O delegație a orașului Hamburg, 

condusă de președintele Senatului. 
Peter Schulz, a sosit luni după- 
amiază in Capitală. Oaspeții vor 
face o vizită în țara noastră, la in
vitația președintelui Consiliului 
popular județean Constanța. Vasile 
Vîlcu.

AL XIII-LEA CONGRES
AL P. 0. ITALIAN

Adrian IONESCU 
Romulus CAPLESCU 
Constantin BENGA

Întîlnire Comeliu Mănescu
Abdelaziz BouteflikaCa urmare a concluziei rezultate din. convorbirile oficiale care ' . au av.ut.Ceaușescu, Partidului ședințele Republicii Houari Boumediene,Consiliului Revoluției, președintele Consiliului de Miniștri și ministrul apărării naționale, la 13 martie a avut loc Ia Alger o întâlnire de lucru între ministrul afacerilor

loc între Nicolae secretar general al Comunist Român, pre- Consiliului de Stat al Socialiste România, și președintele
externe al României, Corneliu Mănescu,. și omologul său algerian, Abdelaziz Bouteflika.Cu acest prilej au fost examinate în mod aprofundat, spirit de colaborare și țelegere reciprocă, concrete de traducere indicațiilor celor doi privind dezvoltarea pe multiple, planuri a relațiilor româno-alge- riene.

într-un deplină în- modalitățile în viață a președinți

Pe aeroportul Otopeni. delegația 
a fost salutată de Ion Chirilescu. 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Economia și Adminis
trația Locală, Ion Tudor, prim-vice- 
președinte al Consiliului popular ju
dețean Constanța. Dumitru Necșoiu, 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar al municipiului București, de 
alte persoane oficiale.

Au fost de fată Erwin Wickert, 
ambasadorul R. F. a Germaniei la 
București, și membri ai ambasadei.

în seara aceleiași zile, ambasado
rul R. F. a Germaniei Ia București, 
Erwin Wickert, a oferit un dineu în 
saloanele ambasadei, cu prilejul vi
zitei delegației orașului Hamburg in 
tara noastră.

*
La invitația Comitetului Național 

Român pentru Fondul Națiunilor 
Unite pentru Copii — U.N.I.C.E.F., 
luni la amiază a sosit în Capitală 
o delegație a Biroului European al 
U.N.I.C.E.F., care va face o vizită 
de studii și documentare în țara 
noastră.

Din delegație fac parte B. T. 
Twigt, directorul Biroului European 
al U.N.I.C.E.F., Leon Davico și 
H. E. Wittrin. șefi de serviciu în 
acest birou.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Virgiliu 
Radulian, președintele Comitetului 
Național Român pentru U.N.I.C.E.F., 
președintele Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, și de Sayed 
Abbas Chedid. directorul Centrului 
de informare al O.N.U. la Bucu
rești.

★

Luni după-amiază, la Uniunea 
Scriitorilor a avut loc semnarea 
unei înțelegeri între Casa de editură 
„Nagel" și Uniunea Scriitorilor din 
România privind apariția in Franța 
a lucrării „Antologia poeziei româ
nești de la începuturile ei pînă în 
zilele noastre".

După cum s-a făcut cunoscut, 
„Nagel" este editura pariziană care 
a publicat — în colecția „Scrieri 
politice" — volumul „Nicolae 
Ceaușescu. Pentru o politică de 
pace și cooperare internațională".

Din partea română. înțelegerea a 
fost semnată de # Zaharia Stancu. 
președintele Uniunii Scriitorilor, iar 
din partea franceză de editorul 
Louis Nagel.

Âu participat Ion Dodu Bălan, 
vicepreședinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, directori 
de edituri, scriitori, critici, al ți oa
meni de cultură.

(Agerpres)

MILANO 13. — Trimisul special 
Agerpres, N. Puicea, transmite : In 
vasta sală a Palatului Sporturilor 
„Palalido" din Milano s-au deschis 
luni lucrările Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Italian. La 
congres participă 1 043 de delegați 
aleși în cadrul adunărilor precongre- 
suale ale celor 109 federații provin
ciale ale P.C.I. și ale celor 6 federații 
comuniste din străinătate, reprezen
tând peste 1.5 milioane membri ; 122 
delegați ai Federației Tineretului Co
munist Italian ; membrii C.C. și ai 
Comisiei Centrale de Control ale 
P.C.I. Sînt prezente, de asemenea, de
legații ale tuturor partidelor po
litice italiene antifasciste, întregul 
Comitet Executiv al „Mișcării So
cialiștilor Autonomi", care a ho- 
lărît recent confluirea organiza
ției tn rîndurile comuniștilor ita
lieni ; reprezentanți ai forțelor de
mocratice și antifasciste, precum și 
peste 2 500 de invitați — muncitori și 
intelectuali, personalități ale vieții po
litice și cultural-artistice, profesori 
universitari, studenți. șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Roma.

La congres sînt reprezentate, de 
asemenea, partide comuniste și mun
citorești, mișcări socialiste și de
mocratice din diferite țări de pe toate 
continentele, ale căror delegații oglin
desc. prin prezenta lor. interesul cu 
care este urmărit pe plan internațio

nal acest eveniment, prestigiul de 
care se bucură P.C.I. în lume.

Delegația Partidului Comunist Ro
mân este condusă de tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar ai Comitetului Central 
al P.C.R.

Lucrările au fost deschise de Guido 
Cappelloni, membru al C.C. al P.C.I. 
în prezidiu au fost aleși tovarășii 
Luigi Longo, secretar general al par
tidului, și Ennco Berlinguer, vicese- 
cretar general.

Secretarul Federației P.C.I. din Mi
lano, Gianni Cervetti, membru al C.C. 
al P.C.I., a adresat celor prezenți 
urări de călduros bun sosit, după care 
Aldo Aniasi, primarul orașului Mila
no, membru al C.C. al Partidului So
cialist Italian, a rostit un cuvînt de 
salut.

A fost adoptată apoi ordinea de zi 
a dezbaterilor congresului care pre
vede :

1) Raportul „Unitate muncitorească 
și populară pentru un guvern de co
titură democratică, pentru reînnoirea 
Italiei pe calea socialismului" ;
2) Modificări la Statutul partidului ;
3) Alegerea C.C., a Comisiei Centra
le de Control și a Comisiei de Re
vizie.

La primul punct de pe ordinea de 
zî a luat cuvintul Enrico Berlinguer, 
vicesecretar general al partidului, 
care a prezentat raportul.

Lucrările congresului continuă.

Mesajul C. 0. al P. C. P. 
adresat congresului

vremea

interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

Timpul probabil pentru zilele do 
15. 16 și 17 martie : în țară : Vreme 
în curs de încălzire, cerul va fi va
riabil la început, apoi va fi mai mult 
închis. Vor cădea precipitații izolate. 
Vîntul va sufla slab pînă la potrivit, 
temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 8 și 2 grade, mai 
coborite la începutul intervalului in 
estul țării. Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, 
local mai ridicate. Pe alocuri se va 
semnala ceată. La București : Vre
me. în curs de încălzire. Cerul va fi 
variabil.

Vîntul va sufla slab. Temperatura 
în creștere, ceață slabă.

(Ui mare dîn pag. I)? tgate și fericite — tnrijină cu hotă- rîre lupta tinerelor națiuni independente, pentru progres și prosperitate, pentru apărarea și consolidarea suveranității lor naționale.în zilele noastre se extind și se amplifică vizitele reciproce, contactele și convorbirile între oamenii politici, între conducătorii statelor — ca o expresie a dorinței și hotăririi popoarelor de a participa tot mai activ la viața internațională, la soluționarea marilor probleme care confruntă omenirea ; aceasta este o dovadă a faptului că problemele spinoase ale lumii contemporane nu pot fi rezolvate de- cît cu contribuția tuturor statelor — fie ele mari sau mici — a tuturor popoarelor, într-un spirit de deplină egalitate în drepturi. Metoda contactelor și tratativelor este 
o necesitate în efortul pentru înlăturarea animozităților și neîncrederii între state, pentru mai buna cunoaștere și apropiere dintre popoare. De aceea, România promovează larg și consecvent politica contactelor internaționale, intensifică schimbul de vizite, discuțiile și tratativele cu reprezentanții diferitelor state ale lumii.ÎNTREBARE : Viața inter

națională din ultimul timp a 
fost marcată de un eveniment 
care, în țara noastră, este apre
ciat ca avînd o însemnătate 
capitală. Este vorba de călăto
ria președintelui S.U.A., Ri
chard Nixon, în Republica 
Populară Chineză. Cum apre- 
ciați, domnule președinte, a- 
ceastă vizită și urmările ei în 
viața internațională 7RĂSPUNS : Noi am apreciat vizita președintelui Nixon în Republica Populară Chineză și convorbirile pe care le-a avut cu președintele Mao Tzedun și premierul Ciu En-lai drept un eveniment de o importanță deosebită — am putea spune istorică — în viața internațională. Desigur, după cum se cunoaște, în cadrul acestei vizite *u fost abordate, în primul rînd, problemele privind relațiile dintre

cele două state, căile pentru depășirea divergențelor și pentru normalizarea treptată a raporturilor dintre ele ; ținînd seama de faptul că de multă vreme între aceste două mari state nu au existat relații, discutarea acestor probleme și înțelegerile la care s-a ajuns deschid perspective bune pentru normalizarea legăturilor dintre ele și, totodată, vor exercita o influență pozitivă pe calea destinderii și colaborării internaționale.Apreciem în mod deosebit faptul că în comunicatul chino-ame- rican s-au înscris cu claritate principiile coexistenței pașnice, principii care trebuie să stea la baza relațiilor între state și pe care cele două țări s-au declarat hotărîte să le aplice în politica lor. Menționăm îndeosebi sublinierea că trebuie renunțat la politica de forță și de amenințare cu forța, la amestecul în treburile altor state, că trebuie făcut totul pentru ca relațiile dintre state să se bazeze pe respectul suveranității și independenței, pe egalitate în drepturi.După cum se știe, România militează activ pentru afirmarea a- cestor principii în viața internațională ; de aceea, am salutat înscrierea lor în comunicat. Desigur, va trebui ca timpul să demonstreze că ele sînt traduse în viață ; dar însăși înscrierea lor în comunicat face ca vizita să capete o și mai mare importanță internațională.Iată, pe scurt, cum privim noi această vizită.ÎNTREBARE : în cadrul a- 
lianțelor sale fundamentale, 
care este concepția țării dum
neavoastră asupra problemei 
securității și ce acțiuni înțelege 
România să dezvolte pentru 
înfăptuirea securității în Eu
ropa și în lume ?RĂSPUNS: Ca stat socialist, România dezvoltă largi relații de prietenie, alianță și colaborare cu toate țările socialiste ; ■ în același timp, țara noastră promovează legături multilaterale cu statele în curs de dezvoltare, cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduire socială — considerînd că pe această cale își aduce contribuția la cauza

destinderii și securității internaționale. Țara noastră pune la baza relațiilor sale cu celelalte state respectarea independenței și suveranității naționale, egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc, principiul renunțării la forță sau la amenințarea cu forța în rezolvarea problemelor litigioase.Dezvoltarea largă a colaborării între state, însănătoșirea climatului internațional cer să se pună capăt politicii imperialiste de dominație și dictat, de amestec în treburile interne ale altor popoare, să se respecte dreptul fiecărui popor de a-și hotărî soarta conform voinței și intereselor sale supreme.în calitate de națiune europeană, România acordă o importanță de prim ordin în politica sa externă eforturilor pentru înfăptuirea securității pe continentul nostru ; noi concepem securitatea europeană în sensul normalizării relațiilor între toate statele continentului, dezvoltării nestînjenite a cooperării multilaterale într» ele, stabilirii unui sistem-de garanții ferme, pe baza recunoașterii realităților istorice postbelice, care să pună toate națiunile la adăpost de pericolul unei agresiuni, de orice fel de presiuni sau amestec în treburile lor interne. România acționează cu consecvență și fermitate pentru înfăptuirea securității pe continentul nostru, pentru convocarea și ținerea într-un timp cît mai scurt a unei conferințe general-europene consacrate acestui scop, convinsă că aceasta răspunde nu numai intereselor vitale ale popoarelor care trăiesc în Europa, ci intereselor destinderii și colaborării pe toate continentele, ale consolidării păcii și securității mondiale.Țara noastră luptă pentru lichidarea tuturor focarelor de război existente astăzi în diferite zone ale globului și care periclitează securitatea internațională. Considerăm că evitarea oricăror ciocniri și acțiuni militare este o datorie a tuturor statelor și popoarelor. De asemenea, un col deosebit de important în salvgardarea secu

rității, în apărarea normelor dreptului internațional revine Organizației Națiunilor Unite.Apărarea păcii, împiedicarea dezlănțuirii unui nou război, abolirea politicii de forță și agresiune impun tuturor popoarelor să acționeze cu energie și perseverență, să conlucreze strîns în spirit de solidaritate și înțelegere. Numai astfel se poate asigura făurirea unei lumi în care fiecare națiune să-și poată consacra energiile și forța creatoare dezvoltării libere și nestingherite, bunăstării și fericirii proprii, a unei lumi de pace și colaborare fructuoasă între toate, popoarele globului pămîntesc.Doresc, în încheiere, să adresez, prin bunăvoința ziarului dumneavoastră, poporului zairian prieten, cele mai calde salutări și urări de sănătate, de progres și prosperitate.

PRONOEXPRES
ClȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOEXPRES Nr, 10 
DIN 8 MARTIE 1972 :

Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă 
10»/. a 100 000 lei : a 2-a : 2.10 a 
36 574 lei ; a 3-a : 12,90 a 5 954 Iei ; 
a 4-a : 42 a 1 829 lei : a 5-a : 105.30 
a 729 lei : a 6-a : 4 279.55 a 40 lei.

REPORT CATEG. 1 : 1 053 487 lei.
Extragerea a II-a : Cat. A : 1 va

riantă 10’/0 a 100 000 lei : B : 9.75 a 
6 055 lei : C : 61,50 a 960 lei : D : 
2 856,80 a 60 lei ; E : 157:20 a 200. lei ; 
F : 3 475,05 a 40 lei.

REPORT CATEG. A : 591 935 lei.
Ciștigul de 100 000 lei de la categ. 

1 pe o variantă de 10°/0 a revenit 
participantului DOBRIN DUMITRU, 
din Cristur — Hunedoara, iar ciști
gul de 100 000 lei de Ia categ. A 10’/. 
a revenit participantului OȚOIU 
EMIL ION. din Hunedoara.

SIMPOZIONUL

„Cercetarea complexă 
a zonei montane Vrancea"

FOCȘANI. — (corespondentul 
„Scînteii”. I. Nistor) :

Ieri s-au deschis la Focșani lucră
rile unui simpozion cu tema „Cerce
tarea complexă a zonei montane 
Vrancea", organizat de Comitetul 
județean Vrancea al P.C.R.. in cola
borare cu Academia de științe so
ciale și politice. Lucrările din prima 
zi s-au desfășurat in prezenta tova
rășului Miron Constantinescu. mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. președinte’e 
Academiei de știinte sociale și poli
tice. Au participat membrii biroulu 
Comitetului județean de partid Vran 
cea, ai comitetului executiv al coi: 
silțului popular județean. activiști 
de partid, și de stat, cadre universi
tare din instituții de invătămînt su
perior din București și Iași, repre
zentanți ai organizațiilor de masă, 
secretari ai comitetelor comunale de 
partid, primari, locuitori ai comune- 

• lor din zona de munte.

Referatele prezentate în cadrul 
acestui simpozion sînt rezultatul unei 
îndelungi activități de cercetare și 
analiză, efectuate de un colectiv 
larg de profesori și conferențiari 
universitari, activiști de partid și de 
stat, conducători de unități economi
ce din județul Vrancea. în prima zi. 
după cuvintul de deschidere rostit 
de tovarășul Simion Dobrovici. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Vrancea al P.C.R.. au fost prezen
tate comunicări avînd ca teme de 
■ercetare ..Natura și resursele na
turale ale zonei montane". Au fost a- 
bordate probleme ca : „Bogățiile sub
solului și perspectivele valorifi- 
•ării lor". „Posibilitățile de uti
lizare a resurselor hidrologice și cli- 
matologice". „Evoluția fondului fo
restier. a pășunilor și tinetelor natu
rale, a efectivelor de animale, aspec
tele specifice ale faunei și florei și 
echilibrului biologic din zonă". Lu
crările simpozionului continuă astăzi.

Dragi tovarăși,Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Italian, tuturor comuniștilor, clasei muncitoare, oamenilor muncii italieni un cald și frățesc salut de prietenie interna- ționalistă.Membrii Partidului Comunist Român, oamenii muncii din România socialistă urmăresc cu sentimente de profundă simpatie și solidaritate lucrările acestui congres, eveniment de seamă în viața partidului dumneavoastră, a clasei muncitoare și maselor largi ale oamenilor muncii, în evoluția politică din Italia.Continuator al unor vechi tradiții revoluționare, desfășurînd o luptă eroică, plină de sacrificii în mișcarea de rezistență împotriva fascismului, pentru libertatea și independența țării, Partidul Comunist Italian a acumulat o vastă experiență, afirmîndu-se ca o proeminentă forță politică națională a Italiei. în România socialistă se bucură de o înaltă apreciere activitatea neobosită a P.C.I. care, slujind cu devotament interesele fundamentale ale poporului, militează perseverent, pentru unitatea tuturor forțelor de stânga, democratice, interesate în evoluția țării pe drumul progresului sociai și democrației, în întărirea independenței patriei lor.Partidul Comunist Italian, detașament de bază al mișcării comuniste și muncitorești, și-a cucerit totodată un înalt și binemeritat prestigiu internațional prin eforturile consecvente pentru o unitate nouă a mișcării comuniste, bazată pe principiile marxism-leninismu- lui și internaționalismului proletar, ale autonomiei, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, prin aportul său activ la consolidarea unității tuturor forțelor antiimperialiste, la cauza a- părării libertății și neatârnării popoarelor, a păcii și colaborării internaționale.Dorim să reafirmăm și cu acest prilej satisfacția partidului nostru, a oamenilor muncii din România socialistă pentru rodnica evoluție pe care o cunosc raporturile de prietenie, solidaritate și colaborare tovărășească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Italian. Este neîndoielnic că dezvoltarea continuă, în forme diverse, a acestor raporturi, multiplicarea contactelor, intensificarea schimburilor de experiență și de vederi vor sluji intereselor ambelor partide, extinderii raporturilor de colaborare între România și Italia. cauzei prieteniei dintre poporul român și poporul italian, intereselor generale ale unității mișcării comuniste și muncitorești, ale păcii și socialismului.Poporul român, înfăptuind cu întreaga sa energie creatoare programul P.C.R. de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, se manifestă totodată ca un factor activ al vieții internaționale. Dezvoltăm relații de prietenie trainică, colaborare și alianță cu toate țările socialiste ; în același timp, extindem raporturile cu celelalte

state, Indiferent de orînduirea lor socială, milităm activ pentru amplificarea colaborării multilaterale între toate popoarele, pentru promovarea unor raporturi interstatale întemeiate pe egalitate, suveranitate și respect reciproc, pentru stingerea focarelor de război sau conflict, pentru soluționarea pe cale politică, prin tratative, a litigiilor internaționale și renunțarea la forță sau amenințarea cu forța, pentru instaurarea în lume a unui climat de destindere, securitate și colaborare.Unul din obiectivele majore ale vieții internaționale unanim acceptat este construirea unui sistem de securitate în Europa care să deschidă perspectiva organizării pe baze noi a relațiilor internaționale pe continentul nostru, să asigure dezvoltarea fiecărei țări, lărgirea cooperării economice, științifice și tehnice dintre statele europene, condiții‘ de pâce și securitate pentru popoarele noastre. O importanță deosebită are trecerea neîntârziată la faza pregătirilor practice, multilaterale a Conferinței general-europene, cu participarea tuturor statelor interesate. Ne exprimăm convingerea că ex7 tinderea colaborării Partidului Comupist Român cu Partidul Comunist Italian, cu alte forțe politice și sociale va sluji acestor țeluri, instaurării trainice a încrederii, înțelegerii și colaborării între popoarele din această parte a lumii.România socialistă sprijină pte deplin lupta justă a popoarelor vietnamez, khmer, laoțian, împotriva agresiunii S.U.A. și consideră că singura cale de reglementare a situației actuale este aceea a încetării războiului, retragerii tuturor trupelor americane din Indochina, creării condițiilor pentru ca aceste popoare să-și organizeze viața fără nici un amestec din a- fară, potrivit aspirațiilor și intereselor lor naționale. Totodată, ne pronunțăm pentru soluționarea politică a situației din Orientul Mijlociu, în conformitate cu prevederile rezoluției Consiliului de Securitate din 1967.Partidul Comunist Român militează neabătut pentru dezvoltarea relațiilor de solidaritate internațio- nalistă cu toate partidele frățești, cu partide și mișcări socialiste, democratice, antiimperialiste, acționează consecvent pentru depășirea dificultăților actuale din mișcarea comunistă, pentru refacerea și întărirea unității partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste.Vă dorim, dragi tovarăși, cel mal deplin succes în desfășurarea lucrărilor și în îndeplinirea obiectivelor congresului, în activitatea ce o desfășurați pentru viitorul luminos și prosperitatea poporului italian, pentru cauza democrației și socialismului, progresului și păcii.Trăiască Partidul Comunist Italian !Trăiască prietenia româno-ita- liană 1Trăiască unitatea partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste 1
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

VIZITE ALE DELEGAȚIEI P. C. R.
ROMA 13. — Corespondentul A- 

gerpres. N. Puicea, transmite : tn 
cursul zilei de duminică, tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
împreună cu ceilalți membri ai de
legației P.C.R. care participă la lu
crările Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Italian Ia Mi
lano, s-a întâlnit cu activul Federa
ției Tineretului Comunist Italian din 
Varese. Giuseppe Gatti, secretar al 
Federației provinciale a P.C.I., a a- 
dresat un călduros salut delegației 
P.C.R. și a subliniat dezvoltarea re

lațiilor dintre cele două partide. în 
cuvintul său de răspuns, tovarășul 
Gheorghe Pană a transmis celor 
prezenți salutul comuniștilor ro
mâni și a urat comuniștilor italieni 
noi succese în activitatea lor.

Tot duminică, tovarășul Gheorghe 
Pană și ceilalți membri ai delegației 
au făcut o vizită la municipalitatea 
din Porto Valtravaglia. oraș adminis
trat de către reprezentanți ai forțelor 
de stânga și democratice, unde au fost 
salutați de Osvaldo Bianghini, vice- 
primar. care a relatat oaspeților 
principalele preocupări actuale de 
ordin social-economic ale municipa
lității.



viața internațională
„Algerul a făcut 

o primire entuziastă

Delegația guvernamentalălaos BILANȚ AL SUCCESELOR

președintelui Ceaușescu"
REVISTA PRESEI ALGERIENE

FORJELOR PATRIOTICE economica romana

Presa algeriană acordă spații ample 
vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Cele două cotidiene care apar lunea, 
„El Moudjahid" (în limba franceză) 
și „El Chaab" (în limba arabă) reflec
tă pe larg evenimentul. Sub titlul 
„Algerul a rezervat o primire entu
ziastă președintelui Ceaușescu", ziarul 
„El Moudjahid" prezintă o relatare 
a principalelor momente din prima zi 
a vizitei, subliniind cordialitatea ce a 
caracterizat întîlnirea conducătorilor 
celor două țări, precum și entuzias
mul manifestat de populație față de 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Sînt publicate, de asemenea, tex
tele integrale ale discursurilor pro
nunțate cu prilejul dineului oficial o- 
ferit in onoarea oaspeților români, 
precum și fotografiile celor doi șefi 
de stat.

Același zîar inserează în coloanele 
sale un articol în care sînt prezen
tate realizările României în domeniul

Industrial, apreciindu-se că acest sec
tor reprezintă ramura de bază a eco
nomiei țării și „un veritabil miracol 
român". Articolul este întregit de o 
serie de date care reliefează ritmul 
înalt de dezvoltare a unor sectoare 
cheie ale industriei, cu referire spe
cială la cel petrolier, inclusiv Ia con
strucția de utilaje petroliere și pe
trochimice. precum și la fabricarea de 
camioane, automobile etc.

Ziarul scoate în evidență mîndfia 
patriotică a poporului român pentru 
realizările obținute, pentru produsele 
de bună calitate, care fac cunoscut 
numele României pe diferitele meri
diane ale lumii.

Articolele, reportajele și informa
țiile despre vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Algeria sînt însoțite de 
numeroase fotografii.

La rîndul său, „El Chaab" publică, 
de asemenea, pe prima pagină, sub un 
titlu general — „Primirea călduroasă 
făcută înaltului oaspete al Algeriei", 
reportaje și informații despre desfă
șurarea vizitei la Alger.

RELAȚII DE PRIETEhlIE INTRE 
ROMI SI CENTRAfRICAN
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• UN DISCURS RADIODIFUZAT AL MINISTRULUI AFACERILOR

EXTERNE AL REPUBLICII AFRICA CENTRALA

H

BANGUI 13 (Agerpres). — Intr-un 
discurs radiodifuzat, ministrul aface
rilor externe al Republicii Africa 
Centrală. Joseph Potolot, a arătat că 
vizita pe care președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. o va 
întreprinde în această tară „șe în
scrie in cadrul relațiilor de bună 
prietenie care există între cele două 
țări", fiind, totodată, „o expresie a 
idealurilor comune ce leagă popoare
le român și centrafrican".

Arătînd că „în curînd vom avea 
onoarea să primim în mijlocul nos
tru un prieten, primul șef de stat 
al unei tari europene care vine în 
Republica Africa Centrală, de cînd 
aceasta a devenit independentă", mi-

nistrul Potolot a invitat întreaga 
populație a Republicii să facă „o 
primire excepțională solilor poporu
lui român pentru ca aceștia să se 
simtă ca la ei acasă".

Discursul menționat, a fost urmat 
de o scurtă prezentare a Republicii 
Socialiste România. Postul de radio 
Bangui a transmis, de asemenea, mai 
multe emisiuni de muzică româ
nească.

Expoziția „Imagini 
din România" la Kinshasa

BRUXELLES

Reuniunea miniștrilor 
agriculturii din țările 

membre ale Pieței comune
BRUXELLES 13 (Agerpres). — Mi

niștrii agriculturii din țările mem
bre ale Pieței comune s-au întrunit, 
începînd de luni, la Bruxelles. în ve
derea concertării punctelor de vedere 
spre a se ajunge Ia un acord care 
să prevadă introducerea unor reforme 
în actualele structuri ale agricultu
rii „celor șase" și fixarea de prețuri 
sporite Ia produsele agricole pentru 
perioada 1972—1973.

Mai multe organizații agricole din 
țările membre ale C.E.E. s-au pro
nunțat pentru o creștere de 11—12 
la sută a prețurilor amintite, in 
vreme ce Comisia Executivă a pro
pus o creștere medie de 8 la sută. 
Sentimentul general care domină 
cercurile politice de la Bruxelles 
este că o hotărîre definitivă nu poale 
fi totuși adoptată înainte de reuniu
nea Consiliului ministerial din 20—21 
martie (a miniștrilor de externe și 
ai agriculturii din țările Pieței 
comune).

in Congresul S.U.A. are loc de d- 
teva săptămîni o amplă controversă 
în problema finanțării posturilor de 
radio „Europa liberă" și „Libertatea", 
în urma inițiativei luate de președin
tele Comisiei senatoriale pentru rela
țiile externe, W. Fulbright, de a ac
ționa pentru desființarea acestor pos
turi. Senatorul W. Fulbright și adepții 
săi motivează această cerere pe con
siderentul că activitatea desfășurată 
de posturile respective este incompa
tibilă cu bunele relații între state, cu 
interesele destinderii și păcii.

Intr-adevăr, evoluția politică inter
națională are ca o trăsătură domi
nantă afirmarea tot mai puternică a 
ideilor coexistenței pașnice a țărilor 
cu orînduiri sociale diferite, a nece
sității unui climat politic de respect 
și încredere reciprocă, de colaborare 
între state Mai mult ca oricînd, poli
tica de „război rece", practicile ei 
s-au discreditat profund în ochii po
poarelor, pretutindeni se recunoaște 
tot mai deschis necesitatea de a 
aborda cu rațiune și luciditate reali
tățile vieții internaționale. Pe această 
bază își croiește drum tot mai larg — 
e adevărat, nu fără obstacole — un 
curs nou. pozitiv, care-și găsește ex
presie în multiplicarea contactelor, 
întilnirilor. convorbirilor la diferite 
niveluri. în efortul pentru normaliza
rea relațiilor interstatale, pentru pro
movarea securității în Europa și în 
lume, pentru soluționarea unor pro
bleme vitale ale omenirii.

Dezvoltarea continuă a acestui 
proces. în care sînt interesate toate 
popoarele, presupune și reclamă, în
tronarea în viața internațională a 
unor relații interstatale noi. bazate 
pe aplicarea riguroasă a normelor și 
principiilor de etică internațională, 
pe respectarea independentei și su
veranității statelor neadmiterea sub 
nici o formă a amestecului în tre
burile interne ale altora. Adincirea 
destinderii cere înlăturarea oricăror 
fenomene negative, a reziduurilor 
„războiului rece", a tot ce ar putea 
să frîneze dezvoltarea raporturilor 
prietenești între popoare.

In flagrantă contradicție, cu tendin
țele pozitive ale evoluției interna
ționale. cu .cerințele ei imperioase, se 
desfășoară activitatea posturilor de 
radio intitulate „Europa liberă" 
„Libertatea". Create și susținute de

si

In
Kinshasa 

reprezen- 
a șefilor 
unui nu- 
expozitiei

KINSHASA 13 (Agerpres). — 
sala „College Boboto" din 
a avut loc. in prezența unor 
tanți ai guvernului zairez, 
misiunilor diplomatice și a 
meros public, vernisajul 
„Imagini din România". Această ma
nifestare este consacrată apropiatei 
vizite oficiale a președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, în Re
publica Zair. Expoziția a fost inau
gurată. de ambasadorul României, 
Al. Tujon. și de reprezentantul mi
nistrului culturii din Zair.

PEKIN 13 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă informează că Ciao 
Kuan-hua, adjunct a! ministrului a- 
facerilor externe al R. P Chineze, și 
J. M-Addis, însărcinat cu afaceri al 
Marii Britanii în R. P Chineză, au 
purtat convorbiri în numele guverne
lor lor, ajungind in ziua de 13 mar
tie 1972 la un acord privind schim
bul de ambasadori între cele două 
țări.

In comunicatul comun dat publici
tății cu acest prilej se arată că ho- 
tărîrea celor două guverne de a ri
dica nivelul reprezentantelor lor di
plomatice, de la însărcinați cu afa
ceri la ambasadori, cu începere de la 
13 martie 1972. a fost luată pe baza 
principiilor respectului reciproc față 
de suveranitatea și integritatea teri
torială, neamestecului în treburile in
terne, egalității în drepturi și avan
tajului reciproc. In continuare, în co
municat se arată că guvernul Marii 
Britanii, declarîndu-se de acord cu 
poziția guvernului chinez, potrivit că
reia Taivanul constituie o provincie a 
R. P. Chineze, a hotărît să recheme 
pe reprezentanții săi oficiali în Tai- 
van. Guvernul britanic recunoaște 
guvernul R. P. Chineze ca singurul 
guvern legal al Chinei, se mențio
nează în comunicat, Iii încheierea că
ruia se arată că guvernul R. P. Chi
neze apreciază această atitudine a gu
vernului britanic.

XTENG QUANG 13 (Agerpres). - 
Agenția Khaosan Pathet Lao anunță 
că în ultimele zile ale lunii februa
rie și începutul lui martie, forțele 
patriotice laoțiene au doborît alte 
trei avioane ale forțelor S.U.A., nu
mărul total al aparatelor de zbOT 
pierdute în Laos de aviația ameri
cană ridicîndu-se astfel la 2 309.

Comitetul Central al Frontului Pa
triotic Laoțian — informează toto
dată agenția Khaosan Pathet Lao — 
a dat publicității o declarație în care 
condamnă intensificarea războiului 
agresiv al S.U.A. împotriva Laosu- 
lui.

CAMBODGIA

Lupte violente împotriva 
unităților saigoneze

SAIGON 13 (Agerpres). — După 
cum rezultă din informațiile transmi
se din Saigon de corespondenții a- 
gențiilor de presă occidentale, for
țele saigoneze care au pătruns Ia 
sfîrșitul săptămînii trecute în Cam- 
bodgia întîmpină o puternică rezis
tență. Astfel, agenția France Presse 
relatează despre luptele violente care 
s-au desfășurat duminică timp de 
trei ore, la 90 kilometri de Pnom 
Penh, între forțele patriotice și uni
tățile saigoneze.

Frontul Patriotic Laoțian, continuă 
documentul, cere guvernului ameri
can să pună capăt oricărui amestec 
în treburile Laosului. să respecte in
dependența. suveranitatea, neutrali
tatea și integritatea teritorială ale 
țării; recunoscute de Acordurile de 
la Geneva din 1962.

★
Agenția France Presse a transmis 

luni că, în urma unui angajament 
militar, care a durat 36 de ore. 
torțele patriotice au pătruns în in
teriorul bazei Sam Thong, unul din 
principalele puncte întărite ale „tru
pelor speciale" ale generalului Vang 
Pao.

t '

Demisia 
cabinetului 
Sirik Matak

PNOM PENH 13 (Agerpres). — 
După o existență efemeră, echipa lui 
Sirik Matak. recent numit șef al e- 
xecutivului de la Pnom Penh, și-a 
prezentat duminică demisia lui Lon 
Noi, autoinstalat și el, la fel de recent, 
ca șef al regimului de 
Penh. Lon 
cabinetului
15 martie", 
va cumula 
ședințe al 
„președinte 
tri“ și de

la Pnom
Noi a acceptat demisia 
„începînd de la data de 
după care a anunțat că 

pe lingă funcția de „pre- 
republicii" .și pe cele de 
al Consiliului de Miniș- 
„comandant al armatei".

a sosit la Hanoi

Programul de guvernămînt al socialiștilor
adoptat de Convenția națională a P.S. Francez

PARIS 13. — Corespondentul nos
tru, P. Diaconescu, transmite : La 
Suresnes s-au incheiat, duminică 
seara, lucrările Convenției naționale 
a Partidului Socialist Francez. în 
cursul cărora a fost adoptat progra
mul de guvernămînt al socialiștilor. 
In domeniul politicii interne, pro
gramul prevede naționalizarea prin
cipalelor sectoare ale economiei și 
menționează că P.S.F. nu va parti
cipa decit la un guvern care se va 
întemeia pe o majoritate de stingă, 
aleasă prin sufragiu universal. In 
acest sens. Convenția națională a 
ales o delegație condusă de Francois 
Mitterand. prim-secretar al partidu
lui, însărcinată să poarte convorbiri 
cu celelalte formații de stînga. în 
vederea adoptării unui program co-o 
mun de guvernămînt.

Luînd euvîntul in încheierea lucră
rilor, Mitterand a exprimat dorința 
socialiștilor „de a duce o politică 
situată în mod hotărît la stingă" si 
a subliniat că „instaurarea unei de
mocrații economice pe baza succe
sului electoral al unității stingi! 
este obiectivul major ai partidului 
socialist". El a informat că. în acest

sens, socialiștii doresc să aibă con
vorbiri cu comuniștii, în vederea 
elaborării unui program comun de 
guvernămînt. Vorbitorul a definit 
alianța socialiștilor cu partidul comu
nist ca fiind scopul fundamental al 
strategiei P.S.F, El a respins „orice 
posibilitate de deschidere" spre 
partidele de centru.

în. domeniul extern, partidul so
cialist și-a propus drept scop al ac
tivității sale o politică de nace vizînd 
desființarea blocurilor militare. P.S.F. 
sprijină proiectul organizării unei 
conferințe general-europene asupra 
cooperării și securității pe continent.

Poporul cipriot 
se pronunță împotriva 
amestecului din afară 
in treburile interne

DELHI

Sesiunea
Parlamentului Indiei
DELHI 13 (Agerpres). — La Delhi 

s-a deschis luni sesiunea 
tului Indiei.

Lucrările primei Convenții politice
a populației de culoare din S.U.A.

WASHINGTON 13 (Agerpres). - 
In localitatea Gary (statul Indiana) 
s-au desfășurat lucrările primei Con
venții politice a populației de culoare 
din Statele Unite, la care au parti
cipat circa 4 000 de delegați și ob
servatori. Convenția a adoptat o se
rie de rezoluții referitoare la situația 
economică și culturală a negrilor a- 
mericani, liotărînd crearea unei A- 
dunări. conduse de un comitet per
manent, in care să fie reprezentată 
populația de culoare din 50 de state 
ale S.U.A. Această Adunare are sar-

cina de a pune în aplicare rezoluțiile 
adoptate și de a organiza, o dată la 
patru ani, o Convenție care să le 
preceadă pe cele ale partidelor re
publican și democrat.

Referindu-se la reuniune, agenția 
France Presse scrie că „este prea 
devreme pentru a se formula conclu
zii in legătură cu prima adunare po
litică importantă a negrilor din 
S.U.A., care încearcă să facă . sim
țită ponderea celor 7,5 milioane de 
alegători negri".

ale țării
INTERVIUL SECRETARULUI 

GENERAI. AL A.K.E.L.
NICOSIA 13 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat ziarului suedez „Ar- 
betet", secretarul general al Partidu
lui Progresist al oamenilor muncii 
din Cipru (A.K.E.L.),. Ezekias Papa- 
ioannu, relevă că problema cipriotă 
poate fi rezolvată numai pe cale paș
nică, prin intermediul tratativelor 
purtate intre reprezentanții comuni
tăților greacă și turcă din insulă pen
tru reglementarea divergențelor exis
tente, precum și elaborarea unei 
Constituții a republicii pe baza unui 
stat cipriot unic, suveran și indepen
dent.

Poporul cipriot — a declarat secre
tarul general al A.K.E.L. — se pro
nunță cu hotărîre împotriva ameste
cului din afară în treburile interne ale 
tării.

... ______  Parlamen-
în discursul inaugurai, 

relatează agenția Indinfo, președintele 
țării, Venkata Giri, a relevat impor
tanța mobilizării eforturilor națiunii 
pentru înfăptuirea programului de 
dezvoltare economică și socială a In
diei. După ce s-a referit la realiză
rile din domeniul agriculturii, preci- 
zind, printre altele, că producția de 
cereale a atins, în anul 1971, cifra 
record de 108 milioane tone, preșe
dintele indian a evocat măsurile pen
tru înfăptuirea reformei agrare, men
tioned că acestea au fost aplicate cu 
succes în statele Bihar. Kerala. Ben
galul de Vest, Assam.

în ceea ce privește industria, șeful 
statului indian a insistat asupra ne
cesității creșterii producției de oțel și 
de îngrășăminte chimice. El a anun
țat că guvernul a hotărît- să consti
tuie o companie națională in dome
niul industriei oțelului. El a mențio
nat că în atenția guvernului se află, 
totodată, măsurile pentru combaterea 
șomajului, atît în zonele urbane, cit 
și în cele rurale.

★
rezultatelor preliminare ale 
pentru parlamentele locale,

Potrivit 
alegerilor 
desfășurate săptămîna trecută, în 16 
din cele. 21 de state ale federației in
diene, partidul Noul Congres Națio
nal Indian — de guvernămînt — a 
obținut majoritatea mandatelor In 10 
state, urmînd,. în. consecință, să for
meze guvernele locale.

Un succes important, adaugă agen
ția U.P.I., a fost obținut de partidul 
Indirei Gandhi și în cadrul alegerilor 
pentru Consiliul municipal al orașu
lui Bombay, controlat ' pînă acum de 
partidul naționalist de dreapta Jan 
Sangh

anumite cercuri americane și in
ternaționale ca instrumente ale poli
ticii de „război rece", aceste posturi 
supraviețuiesc ca un produs nociv al 
unei perioade pe care omenirea o 
vrea definitiv depășită. Ele conti
nuă și azi să difuzeze în eter o pro
pagandă dușmănoasă la adresa țări
lor și popoarelor care făuresc noua 
orînduire socială, mijloacele folosite 
în acest scop fiind deformarea reali
tăților, defăimarea, minciuna, comen
tariul insidios. Asemenea țeluri și 
metode contravin în mod evident 
cerințelor obiectivitătii gazetărești, 
ale unei informări puse în slujba cu-

noașterii și apropierii între națiuni, 
ceea ce nu poate decît să aducă pre
judicii bunelor relații între state, cau
zei securității europene și internațio
nale. Ele constituie practici anacro
nice, inadmisibile. Nu este, deci, de 
mirare că emisiunile calomnioase ale 
acestor posturi trezesc reprobarea po
poarelor din țările cărora le sînt des
tinate. In același timp, activitatea lor 
este dezavuată de cercuri largi din 
diferite țări vest-europene. inclusiv, 
din R.F.G.. unde posturile iși au se
diul. precum și din Statele Unite, de 
unde sînt stipendiate.

Atitudinea dezaprobatoare a opiniei 
publice internaționale a determinat 
pe înșiși susținătorii celor două pos
turi de radio să recurgă la diferite 
încercări de a disimula rolul și o- 
biectivele profund dăunătoare ale ac-

acestora. Astfel, multă vre- 
s-a făcut nici un secret din

tivității 
me nu 
faptul că marile sume cheltuite pen
tru subvenționarea celor două posturi 
erau plătite direct din bugetul C.I.A. 
(Agenția Centrală de Investigații) a 
S.U.A. — organism specializat pentru 
activitatea diversionistă și de diver
siune împotriva forțelor democratice, 
progresiste de pretutindeni. Cînd a 
devenit evident că această firmă atra
ge reacții de protest, s-a trecut la fi
nanțarea lor din fondurile oficiale ale ' 
bugetului american. Hotărirea a în- 
timpjnat de la început împotrivirea 
unor reprezentanți marcanți ai Con-

a 
se 
in

i
greșului, care consideră că, în condi
țiile actuale, menținerea celor două 
posturi de radio constituie un anacro
nism și apreciază că este inadmisibil 
ca contribuabilii să plătească in sco
puri care :nu aduc decît prejudicii in
tereselor generale, inclusiv intereselor 
poporului american.

Anul acesta, în preajma datei de 
12 februarie, 
ie adoptată 

valabilitatea, 
Jind expresie 
argi. a adus noi argumente in spriji- 
iul cererii de a nu se mai aloca In vii- 
'or subvenții pentru aceste posturi, 
în declaiațiile sale și. in mod spe
cial, in cuvintarea rostită la 18 fe
bruarie In Senat. Fulbright a califi
cat activitatea posturilor „Europa 
liberă" și „Libertatea" drept „o re

cînd rezoluția provizo- 
de Congres iși înceta 

senatorul Fulbright, 
opiniilor unor cercuri

miniscență a discreditatelor sisteme 
de dezinformare și inducere în eroa
re, practicate in perioada «războiului 
rece»". Arătind că. „în ciuda denumi
rii lor, aceste posturi de radio sînt 
clădite pe înșelătorie", vorbitorul 
menționat că metodele folosite 
bazează „pe falsuri, pe induceri
eroare, conspirație și recurgerea ta 
mecanismul marii minciuni". „Acti
vitățile celor două posturi, a subliniat 
senatorul, constituie un amestec in 
treburile interne âle țărilor socialiste 
cu care guvernul S.U.A. întreține re
lații diplomatice". Conchizind. Ful
bright a afirmat că posturile respec
tive trebuie „să-și ia locul ce li se 
cuvine in cimitirul relicvelor războiu
lui rece".

Poziția senatorului Fulbright, sus
ținută de senatorii Frank Church, 
Stuart Hamilton, membri ai aceleiași 
comisii, și de alte personalități poli
tice, a conturat astfel perspectiva ca 
alocările în acest scop să nu mai fie 
reînnoite și, ’ ' 
pective să-și 
emisiunile.

Paralel cu 
lucide, — în Congres și în cercuri ale 
A.dministrației S.U.A. s-au făcut, din 
păcate, auzite și voci care. în contrast 
cu cerințele destinderii, cu afirma
țiile pozitive în favoarea coexistenței 
pașnice din declarațiile oficiale ame
ricane s-au pronunțat pentru sub
venționarea în continuare a celor 
două posturi. Dezbaterile din cadrul 
Conferinței mixte a Camerei și Se
natului au ajuns în. impas, discuțiile 
urm'înd a continua.

In mod evident, orice hotărîre prin 
care s-ar prelungi existența celor 
două posturi de radio, cu o activi
tate atît de. dăunătoare, nu ar putea 
să atragă decît dezaprobarea opiniei 
publice, ca un act contrar inte
reselor majore ale destinderii și 
colaborării internaționale. Desființa
rea posturilor „Europa liberă" și „Li
bertatea" — factori de poluare a at
mosferei politice internaționale — a 
devenit de mult o cerință a rațiunii, 
o necesitate stringentă pentru însă
nătoșirea climatului internațional, 
pentru realizarea de noi progrese pe 
calea destinderii, a 
ropa și in lume, a 
derii și colaborării 
ooare.

deci, ca posturile res- 
inceteze in scurt timp
aceste păreri raționale,

securității in Eu- 
dezvoltării încre- 
între țări și po

B. STOIAN

PEKIN 13 (Agerpres). — Delega
ția guvernamentală economică româ
nă, condusă de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al. P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care s-a o- 
prit la Pekin în drum spre R. D. 
Vietnam, a părăsit, în dimineața zi
lei de luni, capitala R. P. Chineze, 
plecînd spre Hanoi.

Delegația română a fost condusă la 
aeroport de Li Sien-nien, membru 
a] Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consiliului de 
Stat, Ken Biao, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, șeful Secției pentru re
lațiile externe a C.C. al P.C.C.. Ciao 
Kuan-hua, ministru adjunct al afa
cerilor externe, și de alte persoane 
oficiale chineze.

Au fost, de asemenea, prezenți Ni-

colae Gavrilescu, ambasadorul Româ
niei in China, și Ngo Thuyen, amba
sadorul R. D. Vietnam în China.

★
Agenția V.N.A. anunță că, în aceeași 

zi, delegația guvernamentală econo
mică română a ajuns la Hanoi. Dele
gația a fost întîmpinată de Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Politic al. 
C.C. al Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam, vice-prim-ministru, Do 
Muoi, vice-prim-ministru, de alți 
membri' ai guvernului.

Au fost, de asemenea, prezenți, Tu
dor Zamfira, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Hanoi, membri 
ai ambasadei, specialiști români care 
lucrează in Vietnam, membri ai 
corpului diplomatic acreditați la 
Hanoi.

Luni seara, Le Thanh Nghl a ofe
rit o recepție in cinstea delegației gu
vernamentale economice române.

Vizita la Praga a delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Bulgaria

PRAGA 13 (Agerpres). — La invi
tația Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia și a 
guvernului R. S. Cehoslovace. luni a 
sosit la Praga, într-o vizită oficială 
de prietenie, delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii Popu
lare Bulgaria, în frunte cu Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria.

La sosire, oaspeții au fost salutați

de Gustav Husak, secretar general ș! 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Ludvț'- 
Svoboda. președintele R. S. Ceho
slovace. Lubomir Strougal. președin
tele guvernului cehoslovac, de alțf 
conducători de partid și de stat ceho
slovaci.

In cursul aceleiași zile, la Hradul 
din Praga au Început convorbirii* 
între delegațiile de partid și guver
namentale bulgară și cehoslovacă.

MOSCOVA

Conferință de presă consacrată semicentenarului U.I.E.
MOSCOVA 13. — Corespondentul A- 

gerpres, L. Duță, transmite : La 13 
martie, la Ambasada din Moscova a 
Republicii Socialiste România a 
avut loc o conferință de presă con
sacrată semicentenarului Uniunii Ti
neretului Comunist. Au participai 
reprezentanți ai cotidienelor cen
trale și republicane sovietice, ai re
vistelor de partid și de tineret, ai 
agențiilor de presă, precum și re
prezentanți ai C.C. al Comsomolu- 
lui, M.A.E. al U.R.S.S., conducerii 
centrale a Asociației de prietenie 
sovieto-române.

Ambasadorul României în Uniunea

Sovietică, Gheorghe Badrus. a vorbit 
despre drumul glorios de luptă al 
U.T.C., sub conducerea “ 
Comunist Român, despre 
rea tineretului la opera de 
a societății socialiste 
dezvoltate în patria noastră, despre 
rolul tineretului 
politică, socială 
noastre, despre 
cu organizațiile 
țări, despre prietenia dintre tineretul 
român și tineretul sovietic. Apoi, am
basadorul român a răspuns la între
bările puse de participants.

Partidului 
parti cipa- 
construire 

multilateral

în viața economică, 
și culturală a țării 

colaborarea U.T.C. 
de tineret din alte

LA TIRGUL INTERNAȚIONAL DE LA LEIPZIG

LEIPZIG 13. — Corespondentul
nostru, Șt. Deju, transmite : Și in 
cea de-a doua zi, pavilionul Republi
cii Socialiste România la Tirgul in
ternațional de la Leipzig a fost vizi
tat de numeroase personalități și de
legații prezente la actuala ediție. Ex
ponatele românești prezentate la 
centrul de informare și în cele șapte 
expoziții pe ramuri s-au bucurat de 
bune aprecieri. *

Președintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane, Willi Stoph, a ofe
rit duminică un dejun în cinstea șe
filor delegațiilor guvernamentale pre-

zente la ediția de primăvară a Tir- 
gului internațional de la Leipzig. La 
dejun, care s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească, a participat și 

, Mihai Marinescu, vicepreședinte ai 
Consiliului de Miniștri al 
Socialiste România, șeful 
guvernamentale române.

în seara aceleiași zile, 
pentru economia externă a 
mane. Horst Solie, a oferit o recepție 
în cinstea delegațiilor oficiale pre
zente la Tirgul internațional de la 
Leipzig.

Delegația guvernamentală română 
a vizitat luni numeroase standuri al* 
țârii gazdă, precum și al* altor țări.

Republicii 
delegației
rn ilustrul 

R. D Ger-

agențiile de presă transmit:
Primul ministru al Japo

niei, Eisaku Sato, a declarat, printre 
altele, într-un interviu acordat zia
rului „New York Times", că țara sa 
ar privi in mod favorabil încheierea 
unui pact de neagresiune intre Uniu
nea Sovietică, R. P. Chineză, S.U.A. 
și Japonia, cu condiția ca un aseme
nea document să cuprindă o clauză 
referitoare la sancțiuni împotriva în
călcării pactului. Convorbirile cu pri
vire la încheierea unui tratat de pace 
între U.R.S.S. și Japonia vor începe 
înainte de sfîrșitul acestui an — a 
menționat premierul.

Președintele Indoneziei,
Suharto, a primit delegația guverna
mentală de prietenie a R.P.D. Co
reene, condusă de Kim Ryon Thek, 
ministru adjunct al afacerilor exter
ne, aflată în vizită la Djakarta. Con
ducătorul delegației R.P.D. Coreene 
a înmînat președintelui Suharto un 
mesaj din partea președintelui Kim 
Ir Sen. informează agenția A.C.T.C.

zînd unificarea. Noul partid deține în 
guvern portofoliile justiției și mine
lor.

Locuitorii orașului slovac Zvo- 
len au sărbătorit luni, intr-un 
cadru festiv, împlinirea a 27 de 
ani de la eliberarea acestei 
calități de sub jugul fascist 
către armatele sovietice si 
mâne

La monumentele eroilor 
mâni și sovietici, reprezentanți 
ai organelor locale de partid și 
de stat, oameni ai muncii au 
depus coroane și jerbe de flori; 
iar la teatrul din localitate a 
avut loc o adunare festivă cu 
prilejul căreia au fost reaminti
te jertfele de singe date de osta
șii români și sovietici care, umăr 
la umăr, au luptat eroic pentru 
eliberarea Zvolenului, Slovaciei, 
a întregii țări.

Mirko Tepavaț, secretarul 
federal pentru afacerile externe al 
Iugoslaviei, și-a încheiat vizita ofi
cială în Tunisia, revenind luni la 
Belgrad. Intr-o declarație făcută pre
sei, relevă agenția Taniug, el și-a 
exprimat satisfacția pentru convorbi
rile purtate la Alger și Tunis.
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Stare de asediu în emi
ratul Bahrein. Pe intreg tento’ 

Golfulriul emiratului Bahrein din 
Persic a fost decretată, luni, starea 
de asediu, a anunțat postul de radio 
kuweitian, citind un comunicat al 
Radiodifuziunii din capitala emiratu
lui — Manama. Potrivit sursei citate, 
reluată de agențiile France Presse, 
U.P.I. și Reuter, această măsură a 
fost adoptată In urma „incidentelor 
care au izbucnit in cursul dimineții 
de luni intre un grup de manifestanți 
și poliția care a intervenit pentru a-i 
dispersa".

Congresul Asociației stu
denților din R. F. a Germa
niei care grupează mai multe orga
nizații studențești. printre care și 
Asociația marxistă studențească 
„Spartakus", și-a început lucrările la 
Bonn. Participant^ la congres, care 
reprezintă un număr de aproximativ 
300 000 de studenți, cer îmbunătățirea 
sistemului de învățămînt superior și 
înfăptuirea unor reforme democra
tice. O atenție deosebită este acor
dată acțiunilor comune ale tineretu
lui vest-german în sprijinul ratifică
rii tratatelor semnate de R.F. a Ger
maniei cu U.R.S.S. și cu R.P. Polonă, 
și convocării Conferinței general- 
europene pentru securitate și colabo
rare pe continent.

Purtătorul de cuvînt al 
guvernului vest-german, 
Rudiger von Wechmar, a declarat 
luni la o conferință de presă că gu
vernul federal a luat cunoștință cu 
satisfacție de declarația făcută la 
Leipzig de Erich Honecker, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., cu pri
vire la coexistența pașnică dintre 
R.D.G. și R.F.G. Faptul că o aseme
nea evoluție a relațiilor între cele 
două state germane este posibilă nu
mai după ratificarea tratatelor sem
nate de R. F. a Germaniei cu 
U.R.S.S. și cu Polonia, a arătat von 
Wechmar, ilustrează cit de mult de
pind aceste relații de ratificarea tra
tatelor.

La Maracay, capitala statului, 
venezuelean Aragua. a fost inau
gurată „Săptămîna culturii ro
mânești". Cu această ocazie a 
avut loc. sub auspiciile Consi
liului de Cultură al statului Ara
gua și ale Ambasadei României 
la Caracas, vernisajul expoziției 
de cărți și discuri românești, 
precum și al expoziției de foto
grafii „România in cifre și ima
gini".

Două partide politice din 
Chile, membre ale coaliției gu
vernamentale. au hotărît să se uni
fice. Este vorba de Partidul acțiu
nea populară independentă (A.P.I.). 
ji Partidul stîngii radicale (P.I.R.). 
care au ajuns la această concluzie 
la sfîrșitul unei reuniuni plenare de 
trei zile. Președinții celor două par
tide. senatorii Luis Bossay (P.I.R.) și 
Rafael Tarud (A.P.I.). urmează să 
semneze astăzi documentul, oficiali-

Supono Marsuididjojo, 
lider al Partidului Comunist din In
donezia, a fost recent condamnat la 
moarte de un tribunal militar din 
Djakarta, sub învinuirea de a ti par
ticipat la o încercare de rebeliune îm
potriva guvernului președintelui Su
harto. Supono a respins acuzațiile ce 
i-au fost aduse, transmit agențiile 
T.A.S.S.. Reuter și Associated Press. 
Supono — adaugă agențiile mențio
nate — a refuzat să dea curs îndem
nurilor președintelui tribunalului de 
a face apel la indulgența șefului sta
tului.
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