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Tanzaniei

arării, 28 martie.
convorbiri oficiale între președin
tele Consiliului de Stat al. Repu
blicii Socialiste' România, Nlcolne 
Ceaușescu, și Julius K. Nyercre, 
președintele Republicii Unite Tan
zania.

La convorbiri nu participat din 
partea română — Ion Pățim, vice
președinte al Consulului de Miniș
tri și ministrul comerțului exte
rior, Comoliu Mfinescu, ministrul 
afacerilor- externe, Bujor Almftșan. 
ministrul minelor, petrolului și

dustrlei (Zanzibar), A. FI. Jamal, 
ministrul comerțului și industriei, 
John Malecelâ, ministrul afaceri
lor externe, Aboud Jumbe, minis
trul de stal in cabinetul primului 
vicepreședinte, al republicii, dr. 
W. Chagula, ministrul economiei și 
planului, I. Eiinewlnga, ministrul 
apelor și energiei, Cleopa Msuya, 
rn I n Is vru 1 fin a n țel or, P. N kem ix>. 
secretar general al președinției re
publicii.

Convorbirile s-au desfășurat In
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

au avut loc geologiei. Ion Drinceanu, ambasa
dorul României in Tanzania, 
Gheorghe Oprea, Constantin'Mltea 
și Ștefan Andrei, consilieri al pre
ședintelui Consiliului de Stat, Va- 
slle RAuțft, adjunct al ministru
lui’ comerțului exterior, Florian 
Stoica, director general adjunct in 
'Ministerul Comerțului Exterior.

Din' partea tanzanlână au luat 
■parte : Rash!di Mafaume Kawawa, 
ril doilea vicepreședinte al Tanza
niei, prim-,ministru, Sheikh Thablt 
Kombo, ministrul comerțului șl: in-

Trimlșîl speciali Agerpres 
transmit: Președintele Consi
liului de Stet al Republicii So^ 
clallsjțt— Rupt An tovarnșu1 
NicoJae Ceauștscu, șT'iovârâștt 
Elena Ceaușescu au fost, ieri 
Xi amlazfi, oaspeții muncitori
lor uzinei textile „Prietenia" 
clin, Dar Es Salaam,

InUlnlrca conducătorului 
partidului șl stalului nostru 
cu muncitorii și specialiștii în
treprinderii a fost marcată de 
afirmarea spontană a senti
mentelor de solidaritate mili
tantă care unesc clasa munci
toare din cele două țări, po
poarele noastre, constituind un 
moment dens In semnificații 
pentru legăturile de priețenle 
romAno-tanzanlene, „Muncito
rii fabricii noastre sini foarte 
fericiți de a-1 avea ca oaspete 
pe președintele Ceaușeșcu. că
ruia II doresc viață Îndelun
gată" — această urare În
scrisă, la intrarea In uzină, pe 
o mare banderolă,' șl-a găsit 
replica vie, emoționanta, in 
manifestarea de simpatie, pli
nă de căldură, eu care a fost 
Jnllmplnat conducătorul parti
dului și statului nostru de că
tre muncitorii vcnlțl in mare 
număr- șâ-1 primească pe oas
peții români. Dind glas' aces
tor sȘîâmente, președintele 
comitetului de partid și direc
torul întreprinderii,' Rwega- 
slln, relevă, In numele munci
torilor, al Întregului colectiv 
ol uzinei, onoarea deosebita pe 
care o reprezintă vizita oaspe
ților români : „Apreciem mult 
vizita dumneavoastră In între
prindere și socotim ' că ,fle-

K....

O discuție prioteneoscâ cu conducâtorii uzinei

Timpul s-a Încălzit din nou. ceea 
ce a permis ca lucrările agricole de 
primăvară să continue cu imensita
te nu numai In sudul, ci șl In nordul 
țării. Din dalele centralizata la mi
nister rezultă că plnă marți, 28 
martie, semănatul culturilor din pri
ma epocă s-a făcut pe ,1128 (MM) ha, 
ceea ce reprezintă 72 la raită din su
prafețele prevăzuta n fi cultivate in 
Întreprinderile agricole de stal și 70 
la sută In cooperativele agricole do 
producție. In cooperativele agricole 
din județele Argeș. Vllcca. Dîmbo
vița, Caraș Severin ®-a Încheiat se
mănatul culturilor din prima epocă, 
iar in alte județe această lucrare so 
apropie dc sflrșll. în Județul lulo- 
mipi. la numai o săptămlnâ după 'ce 
s-a încheiat semănatul mazăril șl al 
boreeagulul. mecanizatorii' șl coope
ratorii au raportat terminarea Insfi- 
mlnțărfl celor 8 000 hectare ,cu 
sfeclă dc zahăr. Avansate alnt ,și 
celelalte lucrări de sezon. La 23 
mnrtlc. cooperativele agricole insă- 
mințaseră 32OI>9 hectare cu floarea- 
soarelui. din cele -îfl 500 hectare pla
nificate.

In aceste zile, trebuie grăbite in- 
sămințfirlle Îndeosebi in județele din 
Moldova — Bacău, Vaslui, Iași, 
Neamț, Botoșani și" Suceava, pre
cum și In cele din centrul .Transil
vaniei —t Harghita șl Covasna. 
unde, datorită menținerii timpului 
rece, lucrările au Începui mai târ
ziu. ;

Ion Gheorghe Maurer, a primit pe directorul 
Centrului de informare din București al 0. N. II

La primire, rare s-a desfășurat In
tr-o atmosferă de cordialitate, a par
ticipat Nicolae Bcobescu. adjunct al 
minislraltil afacerilor externe.

(A'gerpres)

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit< marți 
după-amiază, pe directorul. Centrului 
de Informare din București al Orga
nizației Națiunilor Unite, Saycd 
Abbas Clicdld.

Delegația Uniunii Generale â Sin- 
'dlcatclor din România, condusă de to
varășul Virgil Trofln. membru al Co
mitetului Executiv. al Prezidiului Per
manent ol C.C. al P.C.iL, președinte
le Consiliului Central al U.GJS.Ii.. care 
a participat la lucrările celui de-a! 
XV-lea Congres al «Indicatelor șovio- 
tice, s-a înapoiat marți dimineață în 
Capitală.

Din delegație au făcut parte to
varășii Dumitru Bordca. membru al 
Consiliului Central al U.G.S.R.. pre
ședintele Consiliului Județean Dolj al 
sindicatelor. Ștefan Trlpșa, membru 
al Consiliului Central al U.G.S.R.. 
maistru oțelar la Combinatul slderur- 

■glc dla Hunedoara. Erou al Muncii 
Socialiste. Gavriîfi FIcnier. activist la 
Consiliul Cenlral al U.G.S.R.

1.41 sosire, pe aeroportul OtoponJ, 
delegația a fost Ihtimplnata de tova
rășii Gheorghe Petrescu și Gheorghe

„Kumrwana", ceea, ce In ILmba bem- 
ba înseamnă „prietenie, înțelegere 
reciprocă", a fost cuvlntul ce a ră
sunai de nenumărate ori in timpul 
călătoriei tovarășului NicoJao 
Ceauțescu In Zambia, llustrind at
mosfera In care s-a desfășurat șl 
sensul profund al vizitei făcute de 
secretarul general al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România. Împreu
nă cu tovarășa' Elena Ceaușescu, in 
această țară — cea de-a clncca din
tre țările vizitata In. cursul itinera
rului său african.

La Lusaka, frumoasa capitală 
zamblană. In regiunea cupriferă, ca 
și In sudul țării, la Livingsione, pe 
lot parcursul vizitei, oaspeții români 
s-au bucurat de o primire plină do 
căldură și cordialitate din partea pre
ședintelui Republicii Zambia, dr. 
Kenneth David Kaunda, a celorlalți 
conducători ai Partidului Unit al In
dependenței Naționale și al guvernu
lui, din partea populației țării, care 
l-n Inilmplnnt pe Inalțll oaspeți săr
bătorește, potrivit tradiției acestor 
meleaguri, cu clnlece. dansuri, cu vi
brante mnnlfeslărî, de simpatie.

Momente emoționante au dat aces
tei vizite un conținut profund, semni
ficativ. Așa a fost, de pildă, intilnl- 
rea cu minerii din regiunea cupri
feră. In care șl-a găsit o puternică 
expresie solidaritatea intemațlonalis- 
lă dintre clasa muncitoare din Ro
mânia șl clawi muncitoare din Zam
bia. căreia, ca pretutindeni, îi revi
ne un rol holărltor In societate. Iar 
faptul cfi aici muncesc, umăr la 
umăr, specialiști români și zambknl 
pentru prospectarea șl punerea In 
valoare a bogățiilor naturale ale 
Zamblei. este o întruchipare semnifi
cativă a Internaționalismului consec
vent al nartldulul și stalului nojLru. 
o vie ilustrare a dorinței poporului

Tn condițiile acestei primăveri,' o 
atenție deosebită trebuie acordată 
lucrărilor de pregătire n terenului, 
urmârlndu-se, In principal, evitarea 
pierderii rezervei de apă din «ol și 
pregătirea unui bun pul germinativ 
pentru semințe. Or. plnă la gfirșl- 
tul săptămlnll trecute, mal erau de 
arat 3®â0#0 ha. lucrările fiind mal 
Întârziate in județele Olt, Buzău, 
Prahova, Gorj,. Bacău. Suceava șl 
nițele. Cu excepția unor «uprafețțj 
cu exces de umiditate, situate in ju
dețele Buzău, Ialomița etc. In rest 
terenul s-a zvlntat. incit ®e poale 
ara. De aceea, se cere să «e treacă 
cu tcjita forțele La ural incit această 
lucrare să fie terminală in timpul 
cel mal scurt. Aceeași atenție tre
buie acordata executării lucrărilor 
de întreținere a ogoarelor de toam
nă, preyehlndu-se pierderea apel din 
eol prin evaporare. In consfătuirile 
zonale In problema, culturii porum
bului. care nu avut loc In Timișoara, 
Brăila și Iași, s-a stabilit ca mă
suri obligatorii grâpatul șl nlvelntul 
ogoarelor, lucrări de o deosebită 
Importanță pentru conservarea apel 
la sol. combaterea, buruienilor șl ni
velarea terenului. Datorită masuri
lor luate In vederea folosiri! cu ran
dament sporit a tractoarelor șl a 
utilajelor agricole, plnă la 21 mar
tie scăpatul ogoarelor e-a tăcut 
po 8'î la sulă din suprafețele prevă
zute in întreprinderile agricole do 
stat șl BD ta sută In cooperativele

'J

■

Stuparu. vicepreședinți ai CoMiliulut 
Centra! al U.G.S.R.. membri al Co
mitetului Executiv șl a| Consiliului 
Central al U.G.S.R.. de activiști sin
dicali.

Au fost prezinți V. I. Drozdenko, 
ambaisadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri al ambasadei.

*
La plecarea din Moscova, pa aero

portul Șcremellevo. delegația a fosi 
condusă do A. N. Solepln. membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.. 
preștahniele Consiliului Central al 
Sindicatelor din U.R.S.S.. P. T. Pi- 
mermov, secretar al C.C.S. din 
I.Î.H.S.S.. de activiști sindicali.

Au fost prezențl ambasadorul 
României In Uniunoa Sovietică. 
Gheorghe Badrus. șl membri al amba
sadei.

(Agerpres)

român de a face mereu mal trai
nică și mai rodnică prietenia cu a- 
cest popor, cu celelalte popoare ale 
Africii caro au pășit po calea făuri
rii unei vieți noi — șl tocmai In a- 
cest sens le-a recomandat tovarășul 
Ceaușescu specialiștilor noștri tă 
acționeze In îndeplinirea misiunii lor 
In Zambia.

Vizita a prilejuit oaspeților români 
cunoașterea nemijlocită allt a frumu
seților naturii acestei țări, a trecu
tului său istoric de luptă pentru li
bertate și Independență, cit țl a rea
lizărilor mari, Importante, obținute 
de poporul zamblan in puținii 
ani care au trecut de dnd și-a 
cucerit Independenta- Aceste rea
lizări — de care poporul nostru se 
bucură din inimă — demonstrează 
încă o dată, Imcașele' însușiri șl ca- 
padtațl creatoare de care dispune, 
ta .orice parte a lumii, un popor care 
șl-a îndreptat grumazul șl a devenit 
stăpln pe propria-! soartă, holSrît să 
înainteze pe calea făuririi unei eco
nomii. naționale de sine stătătoare, 
spre civilizație șl progres. Așa cum 
a arătat tovarășul Nlcolne Ceausescu, 
adreăndu-se gazdelor. „înțelegem pe 
deplin dorința Zamblel, ■» altor po
poare — africane șl de pe alte conti
nente — de a-șî hotărî ele Insele ca
lea dezvollărll lor, de a, fi stăpine 
pe bogățiile naționale, de a-șl alege 
nesllngherile drumul pe care să mear
gă în viitor".

In toate manifestările amintite de 
pa parcuriful vizitei In Zambia șl-au 
găsit astfel expresie sentimentele de 
adincâ stimă șl considerație ale po
porului zombtan față de politico Inter
nă șl externă a României socialiste, 
față de munca șl realizările poporu
lui român, față de persoiwlitaten 
conducătorului partidului șl statului 
nostru. Ca un simbol al acestei pre
țuiri față de poporul român, de con

agricole. Sini Județe In care această 
importantă lucrare se amină de la 
o zJ la alta. In cooperativele agri
cole dLn Județul Dolj, do exemplu, 
din cele 131 890 ha ogoare de toam
nă nu fost grăpnte nurtial 62 208 hec
tare. Lucrările sini râmase în urmă 
șl In cooperativele agricole din ju
dețele Dîmbovița, VUcea. Mehedinți, 
Botoșani, Harghita. Maramureș, 
Suceava etc. Este adevăral că in 
unele din aceste județe solul s-a 
zvlntat mal tîrzlu, dar lot allt de a- 
dovărat este șl faptul că pămlntul 
are o rezervă Insuficientă dc apă 
șl pierderea el trebuie prevenită, e- 
xoeulindu-se lucrările stabilite.

Cu flecare zi lucrările agricole de 
primăvară se aglomerează. Pentru 
Insămințarea Hecărel culturi In li
mitele timpului optim șl In condiții 
calitative superioare, este necesar 
ca In fiecare unitate agricolă mun
ca să fie , organizată temeinic, 
plnă in cele mai mici amănunte. 
Specialiștii din unități să acorde 
sprijinul iehntc'necesar, să nu per
mită efectuarea unor lucrări care 
contravin tehnologiilor stabilite. 
Grăbirea semănatului să fie Insoli
tă de executarea unor lucrări de cea 
mal bună calitate, condiție hotâri- 
toare pentru obținerea unor recolte 
mari In acest an,

Citi/i în pagina a V-a rai
dul in județeie Mehedinți și 
Iași.

ÎN ZIARUL

DE AZI:

© FAMILIA în societa
tea socialista (con
sultație în sprijinul 
celor care studiază 

în învățămîntul de 

partid)

© Un comandament 
major al momentului 
de față : FIECARE 
ÎNTREPRINDERE CU 

PLANUL Șl ANGAJA
MENTELE ÎNDEPLI
NITE !

© OMUL FAȚĂ ÎN FAȚĂ 
CU EL ÎNSUȘI...

© SPORT

ducătorul său, tovarășului Nlcoltte 
Ceaușescu 1 s-a conferit titlul do ce-î 
tățean liber al orașului Lusaka, cea 
mal Înaltă distincție pe caro consl-J 
llul municipal al capitalei Zamblel o 
acordă „făuritorilor de Istorie". 1 ®-au 
inmînat carnetul do membru de o-: 
noare ai Partidului Unit al Inde- 
pondonjoi Naționale, precum șl oite 
dinul „Maro prieten a! libertății". '

Pojxtral român nutrește aceleași 
sentimente de sinceră simpatie, sti-ț' 
mă șl solidaritate față de poporul; 
zamblan și a fost panAru cl o mare 
satisfacție do a fi putut să și le ex
prime cu prilejul călătoriei făcute In 
România. In urmă cu aproape doi ani,’ 
dc către stimatul președinte al Zam- 
biel, dr. Kenneth David Kaunda, al 
cărui nume este indisolubil legat de 
tradițiile revoluționare ale poporului 
său, de mișcarea do eliberare a na-, 
(lunii zamblene, in fruntea căreia s-a 
situat. ‘ ‘ '

Desfășurate , lnlr-o atn-aosferă de 
prietenie șl Înțelegere mutuală, con-, 
vorbirile dintre cel do! președinți — 
continuare pozitivă a dialogului fruc
tuos, început la București — au ex
primat satisfacția față de evoluția 
pozitivă, ascendentă a relațiilor româ- 
no-zamblene și dorința comună de a 
Întări In continuare colaborarea pe 
multiple planuri Adreslndu-se condu
cătorului partidului șl statului nostru,' 
președLnielo Zamblel, dr. Kenneth Da-! 
vid Kaunda, s spus : „Noi apreciem1 
vizita, dumneavoastră ca o piatră un
ghiulară în dezvoltarea relațiilor 
cordiale, frățești dintre Zambia șl 
Koniănla. Aceasta dă consistență spe
ranței noastre ferme câ legăturile șl

Viorel POPESCU
(Continuare in pag. a Il-a)
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CU PRILEJUL DINEULUI OFERIT DE PREȘEDINTELE TANZANIEI

Toastul președinteluiToastul președintelui

Nicolae CeaușescuJulius K. Nyerere

tovo-

eforlurlle, ca statele mici șl mlj-

dorințel

După cum s-a anunțat în numă
rul de Ieri aJ ziarului, la dineul o- do Stat al

pfeșe- 
poporu-

nia, Julius K. Nyerere, cel doi șefi 
de suit au rostit toasturi.

în onoarea președintelui Consiliului
. _____ _ _1 Republicii Socialiste

ferit luni seara, la Dar Es Salaam. Rornflnla. Nicolae Ceaușescu, și a

vește, dorim și vom face totul 
llsmulul șl, în general a frontului n obține în următorii clțlvaliniilmnAdnllerfr . mncfA în. * ■» _, _ _ ...

să spujOț Mrigu 
tura noastră asigură aprovlzioni

, pașnice, . apreciind că deb-icblri!.; bi-s,lfe-j3țc;uau[ .
, de. orindulre socială nu trebuie sa t„“ fie o piedică in calea ’colaborării'...  de oara.cn . do poprfa.re., în

multilaterale. ’ Africa, chiar Io granița dumnea-

tovarășei Elena Ceaușescu de pre
ședintele Republicii Unite Tanza- 

fi'-- . +" '■ â

r

Domnule președinte.
Doamnă Ceaușescu, 
Excelențe,
Doamnelor șî domnilor,
Este cea mal mare plăcere pen

tru mine să ure2 bun venit în Re
publica Unită Tanzania președinte
lui șl doamnei Ceaușescu, precum 
și colaboratorilor lor. Numele dum- 
rieavoastră, domnule președinte, ne 
este de mult familiar. Deși puțini 
dintre noi am fost în Europa do est 
și deși Ignoranța noastră despre 
țara dumneavoastră este, in gene
ral, mare, noi știm că România, ca 
ți Tanzania, este o mică țară care 
se străduiește să se dezvolte în li
bertate: De aceea, ne bucurăm cînd 
auzim pe conducătorul român re- 
aQrmînd, cu claritate șl curaj, prin
cipiile suveranității naționale șl 
cooperării Internaționale, bazate pe 
egalitate. Șl pe urmă ne și amin
tim 1 în ele, noi recunoaștem pro
priile noastre cuvinte exprimate în 
altă limbă, bucurîndu-ne acest e- 
xemplu de unitate n oamenilor, In
diferent de culoare, ideologie șl 
origine.

Domnule președinte. România are 
o lungă Istorie de luptă pentru In
dependență șl pentru dreptul po
porului său de a-șl hotărî singur 
destinul.

Dumneavoastră ați obținut in
dependent cu aproape un secol In 
urmă. însă poporul dumneavoastră 
a descoperit de timpuriu că Inde
pendența formală nu înseamnă 
neapărat Independență reală.

Intr-adevăr, deși ncocolonlnlls- 
mul este un cuvint recent, am im
presia că el ar fl putut fl inventat 
de România orieînd. începînd de 
atunci, avînd cu siguranță apli
cabilitate, retrospectiv, asupra ce
lei mol mari părți a primului secol 
de existență independenții.a: llornâ- 

,.n:o: ! ■ m liihito1»•'■!» h.îuîvs'igr!
. ^Dar. poppra^rențto .n;,a^taț,Bde 
asemenea, «le, necesar să
accepte domlftația’ economicii "stră
ină șl că neocolonîalIsmuT nu con
stituie inevitabil prețul pentru dez
voltarea economică. Mal mult, po
porul român a exprimat, domnule 
președinte, prin guvernul dumnea
voastră și prin,predecesori! dum
neavoastră din ultimul timp, hotă- 
rîreti sa de a-șl construi o econo
mie socialistă, Iar aceasta să o facă 
in libertate.

Noi, în Republica1 Unită Tanza
nia, urmărim ncelașl scop. Noi ln- 
tențtonăm să fim tanzanlenl-și să 
construim socialismul. Dar aceasta 
nu constituie nici pentru România, 
nîcî pentru Tanzania un vis Izola
ționist Poporul României știe că 
este șl european și român. Poporul 
tanzanlan știe că este șl african șl 
tanzanlăn. Poporul României știe 
că este est-europoan. iar poporal 
Tanzaniei știe că este est-a fricnn., 
Ambele noastre popoare știu că ele 
stat ființe umane, trăiesc într-o 
lume unită Inevitabil de tehnologia 
modernă. De aceea, ambele noastre 
popoare șl guverne se bucură, de 
flecare prilej care favorizează coo
perarea Internațională pe bază de 
egalitate. Ambele noastre nnțiuni 
sînt preocupate, în mod deosebit, 
să-și; lărgească cooperarea cu veci
nii, ca un mijloc de lichidare a să
răciei, ptsitru a adinei șl apăra li
bertatea, Pentru că nmtndouă știu 
că, în lumea de azi, naționalul este 
insuficient Elemental național, 
care reprezintă un produs inevita
bil nl exIstențeLs-ntelor naționale, 
trebuie să constituie baza Interna
ționalismului șî cooperării intre 
popoare. Ceea ce noi revendicăm 
este cn cooperarea noastră Interna
țională cu alții să fie bazată pe e- 
galltate ; ea nu trebuie să fie un 
camuflaj pentru dominația externă 
asupra poporului nostru pe plan 
politic, economic sau Ideologic.

Domnule președinte, m-am retc- 
ritmnl înainte la Ignoranți» noastră, 
in general, îh legătură cu dezvolta
rea Internă a României, dar, de 
fapt, această Ignoranță nu este to
tală. 3 în tem ca un om care între- 
tărește departe orizontul șl dorește 
să cunoască mal mult despre 
viața de acolo. Colegi! noștri ca-o 
au vizitat România ne-au povestii 
despre marile dumneavoastră efor
turi șl despre succesele dumnea
voastră în construirea economici. 
Am aflat șl dosore pașii măreți pe 
calea Industrializării, fâcuți după 
ultimul război mondial. în care 
România a fost atît dc mult devas
tată. Am auzit puțin, de asemenea, 
și despre succesele obținute în coo
perativizarea agriculturii. Dorim 
să aflăm d® Îs dumneavoastră mai 
mult despre aceste problema

Dar, în mod deosebit, ne Inte
resează taptal că industrializarea 
dumneavoastră și dezvoltarea agri
culturi) 6-au bazat pe o ideologie 
sodallslă. Cu alte cuvinte, guver
nul'român n-ar fl mulțumit cu o 
creștere statistică a venitului na
țional. dacă aceasta ar însemna. în 
același timp, o creștere a inegali
tăților șl o continuare n exploată
rii poporalul român. Prin urmare, 
industrializarea dumneavoastră s-a 
bazat pe principiul Droprietâții 
’oriale asupra mijloacelor de pro
ducție, roparilțlci și schimbului.

Iar dezvoltarea agricolă subliniază 
ici cea modemlzăjLS prin eforturile 
pentru cooperativizare. Astfel, 
orice aspect al economiei dumnea
voastră rftmîne sub controlul gu
vernului român sau al altor insti
tuții reprezentative ale poporului 
român.

Domnule președinte, dorim să 
aflăm de la dumneavoastră mai 
mult în privința formelor pe care 
România le-a folosit în dezvolta
rea socialistă, problemele cu care 
ați fost confruntați șl despre mij
loacele folosite pentru rezolvarea 
lor. Este convingerea noastră că. 
deși flecare țară trebuie să aplice 
soluții proprii în lumina condiții
lor sale proprii, putem lotuși în
văța unii de la ceilalți. Iar uneori 
prin aceasta putem evita greșeli 
Inutile și costisitoare. Prilejul ofe
rit pentru realizarea unui schimb 
de idei șl experiență amplifică și 
moi mult plăcerea noastră de a 
primi vizita prietenilor romăni.

Astfel, domnule președinte, vi
zita dumneavoastră; ore două sco
puri majore. în primul rind, oferă 
pojwruluJ Tanzaniei posibilitatea 
de a-șî exprima caldul respect șl 
admirația sa față de un alt popor, 
care s-a dedicat el însuși dezvol
tării socialismului în contextul li
bertății naționale șl cooperării In
ternaționale. In același timp, ea 
oferă ambelor părți ocazia de a 
face un schimb de idei și do a în
văța reciproc, precum și de a lărgi 
cooperarea în domeniile economic, 
social și cultural, în care aceasta 
poate fi reciproc avantajoasă. Din 
aceste două motive, domnule pre
ședinte, sper că dumneavoastră și 
toți colegii dumneavoastră veți ac
cepta asigurarea că vorbesc tn nu
mele întregului popor al Republicii 
Unite Tanzania, atunci clnd vă sa
lut ca reprezentanți al poporului 
Republicii Soâinflste țtomăhîa.’

_ '.,Se 'poa'tc’‘oj)^rvâ-rtota$rch ex- 
■prfmînd cele două fiTdfl'Veral&plă- 
"'cdrlt noastre față de pfcofița oas
peților noștri, eu nu am Inclus nici 
o referire la bunăvoința României 
de a acorda asistență tehnică, sau 
de altă natură, în dezvoltarea Tan
zaniei.

Sper că aceasta nu va da loc u- 
nor Interpretări greșite. Ceea ce 
mă preocupă este do a exprima cu 
claritate că nu ajutorul acordat în 
trecut, sau speranța într-un viitor 
ajutor, ne tace să salutăm pe re
prezentanții poporalul român ; dacă 
nu s-ar fl acordat ajutor sau nu ar 
fi posibil mai mult ajutor în viitor, 
dumneavoastră și colegii dumnea
voastră, domnule președinte, ați fl 
fost la fel de binevenit!.

Totuși noi apreciem foarte mult 
asistența pe care am primit-o din 
România, precum șl dorința țării 
dumneavoastră de a lărgi, in con
tinuare, cooperarea eu Tanzania, 
însuși faptul că Romfinla nu este o 
țară bogată sau puternică face cn 
această cooperare sfl fie de două ori 
prețuită la noi. Pentru că; în 
nceste circumstanțe, politica pu
terii nu îșl găsește locul într-o a- 
semenea relație șl nîcî altora nu 
trebuie să 11 se permită să o pro
moveze — pretenție care poate pro
duce la fel de multe dificultăți șl 
atunci dnd este falsă, șl clnd cssle 
adevărată.

Permlteți-ml, deci, domnule pre
ședinte. să vă rog să transmiteți 
poporului dumneavoastră aprecie
rea noastră față de munca pe care 
o fac în Tanzania cetățenii romăni 
care lucrează cu noi. Sperăm ca 
dumneavoastră să ne puteți oferi 
un număr mal mare de specialiști, 
pentru a veni în Republica noastră 
Unită, pe măsură ce cooperarea 
noastră se extinde.

Mal mult, dorim să vă spunem 
că deja beneficiem, în ceea ce pri
vește învățăminlul șl pregătirea de 
cadre, de pe urma sprijinului pe 
care România l-a acordat unor ce
tățeni tanzanlenl. Această expe
riență, atît In privința priceperii, 
cit șl a atitudinilor — ne face să 
dorim să trimitem șl alți student! 
ta București sau în alte părți ale 
României. Pcrmltețl-ml să adaug 
că sintem conștlenți do sacrificiul 
frățesc pe care 11 tace poporal ro
mân pentru ca Tanzania să poată 
primi ajutor de Io dumneavoastră, 
cu toate că șl resursele dumnea
voastră sînt foarte limitate.

Domnule președinte și doamnă 
Ceaușescu,

Sperăm că dumneavoastră șl co
legii dumneavoastră veți avea o 
ședere utilă șl plăcută cu noi, deși 
este atît de scurtă, șl. înainte de 
toate, sperăm că vom putea să vă 
dovedim pe deplin căldura senti
mentelor noastre față de frații noș
tri romăni, respectul și admirația 
noastră fată de succesele deja ob
ținute in lupta lor pentru o dez
voltare liberii.

Excelențe, doamnelor șl domnilor, 
A’ă rog să vă alăturați toastului 

meu :
în sănătatea oaspeților noștri’ 

președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, șl 
doamna Ceaușescu, a excelențelor 
lor, pentru întregul popor român. 
(Aplauze puternice, indelnngnle). 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Dragi prieteni tanzanlenl.
Este pentru mine, pentru

rășa mea, precum șl pentru colabo
ratorii mei din delegație, o deose
bită bucurie că ne aflăm în Tanza
nia ca oaspeți nl dumneavoastră.

Aș dori să vă mulțumesc, dom
nule președinte, pentru Invitația de 
a vizita frumoasa dumneavoastră 
patrie, pentru primirea călduroasă 
ce ne-ați făcut-o șl pentru cuvin
tele pe care le-ați rostit la adresa 
poporului român.

Doresc râ folosesc acest prilej 
pentru a vă adresa un salut căl
duros. pentru o saluta poporul prie
ten tanzanion în numele întregu
lui popor român. (Aplauze).

Am fost plăcut Impresionat de 
primirea călduroasă pe care ne-a 
făcut-o populația' capitalei dum
neavoastră — Dar & Salaam. De 
aceea, aș dori să exprim mulțumi
rile noastre tuturor locuitorilor ca
pitalei, care ne-au întîmplnat cu 
sentimente de prietenie. In aceasta, 
noi vedem o expresie a relațiilor 
de prietenie dintre popoarele noas
tre, a dorinței de a dezvolta po o 
treapta superioară colaborarea în
tre poporal român șl cel tanzn- 
nlnn.

Este adevărat că țările noastre se 
află la distanțe destul de mari li
nele de altele ; dar, după cum ați 
remarcat șl dumneavoastră, amln- 
două se află în est — este adevă
rat, una în estul' Europei, cealaltă 
în estul Africii. Dar, astăzi, distan
țele nu mal reprezintă un obstacol 
în calea dezvoltării cooperării din
tre popoare. Aș dori să consider cn 
un simbol faptul câ no aflăm în 
estul o două continente — șl anume 
un simbol nl prieteniei In lupta 

■pentru independentă,-pentru1- - eon- » 
*stniiren ortnduirilțndl. (A’iî aplauze). 
-.’mDupffl cum se știe.; Rornfmlaiw cu- t 

noscut șl ea, timp de cîtevo, secole, 
Jugul asupririi străine ; dar, nici
odată nu a încetat, lupta pentru a-șl 
cuceri Independența șl a-șl făuri o 
viață nouă, așa cum dorește. Este 
adevărat, Independența de stat am 
cucerit-o acum 100 de ani sau, mal 
blno zte, exact acum 95 de ani, in 
1877. Atunci om scuturat jugul 
otoman dar, după aceea, Mmp de 
încă zeci de ani, a trebuit să su
portăm asuprirea diferitelor țări 
imperialiste, De fapt, numai o dală 
eu răsturnarea dictaturii fasciste și 
trecerea la construirea socialismu
lui, poporul român șl-a asigurat pe 
deplin Independenții De aceea, 
pentru noi, socialismul, indepen
dența națională, dreptul poporului 
de a-șl hotărî singur destinul, așa 
cum II dorește, constituie un tot 
unitar, Inseparabil. (Aplauze 
ternîce).

(Urmare din pag. I)

comoara dc prietenie care există tn 
relațiile dintre țările noastre vor con
tinua si se Intarease* spre avantajul 
reciproc al celor două popoare’.

Așa cum reiese din Declarația co
mună, publicată In ziarele de ieri, c«il 
doi preșadlnțl nu convenit asupra 
promovării po mul daparte, cu prio
ritate, a relațiilor economico bilaic- 
rale și și-au manifestat Interesul 
pentru dezvoltarea colaborării eco
nomico, tehnica ®i culturale, in avan
tajul reciproc al ambelor părți. în 

«acest scop a fost constituit un comi
tet; guvernamental mixt pentru co
laborare economică t-i tehnică, la a 
cărui primă sesiune, desfășurată ta 
Lusaka In parioadu vizitei, a toH a- 
doptat un protocol cuprfarind o scris 
do măsuri concreta pentru dezvoltarea 
relațiilor de cooperare ta domenfal 
industriei miniere, construcțiilor do 
mașini, industriei ușoare, agriculturii, 
pentru acordarea do asistentă tehni
ca și pregătirea de cadre specializa
ta.- Partea română va acorda Zamblel 
un credit ta valoare de Sfl milioane 
dolari pentru realizarea unor obiec
tive. Po llnln promovării comerțului 
dintre cela ‘două țâri, România va 
participa La iViltorui tlrg Internațional 
al Zamblel ca va avea ioc In Iulie 
a.e. ta Ndola. în dorința facilitării 
contactelor Intre cele două țări șl po
poare, cele două părți au semnat, de 
asemanea. un acord privind desfiin
țarea vizelor, precum și un program 
de schimburi culrural-șilințluce pen
tru așii 1972—1973.

Ansamblul măsurilor stabilite ta 
cadrul convorbirilor reprezintă pre
misă deosebit de favorabile pantru 
tatensiflearea și diversificarea coope
rării multilaterale pa tărim econo
mie, tehaicp-ștlințlfic, cultural Intro 
cele douâ ări. In interesul ambelor 
popoare,, nil cauze! păcii șl colaboră
rii Internaționale. 1

în curatil vizitei s-a afirmat puter
nic acordul părților dp a dezvolta le
găturile dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Unit al Independen
ței Naționale din Zambia, partide 
caro exercită rolul condurilor in 
cule două țâri. în cursul dia
logului s-a iconvenit ®fl se InteMlfice 
contactele dintre cele două parU.de 
prin Informări reciproce șl schimburi 
do delegații. Dezvoltarea relațiilor 
între cale doua partide, ps baza sti
mei și respectului reciproc, corespun
de cerinței ^majore a întăririi unjtâlli 
forțelor revoluționare mondiale, cau
zei progresului șl păcii!

în cuvlntal dumneavoastră ați 
exprimat dorința de a cunoaște 
unele din realizările șl preocupă
rile poporului român. în convorbi
rile pe care le vom avea sper să 
reușesc ca, atît eu, cit și colabora
torii mal, să vă facem cunoscute 
unele din aerate realizări. Totuși, 
dacă veți El de acord, aș prezenta 
el leva preocupări mal Importante, 
actuale, ale poporului român.

într-adevăr, noi acordăm o aten
ție mare făuririi unei economii 
puternice, Independențe, conside
rând că aceasta constituie un fac
tor horăritor pentru făurirea orin- 
dulril socialiste. Am pus șl punem 
pe prim plan industrializarea — șl 
îri cel 27 de ani do In trecerea ță
rii noastre la făurirea unei vieți 
noi. am reușit să sporim producția > 
industrială a țârii de peste 10 ori 
față de trecut. în 1038 produceam 
280 mii tone de oțel ; în 1071 nm 
produs aproape 7 milioane tone, iar 
in 1975 vom produce peste 10 mi
lioane tone de oțet România ocu
pă astăzi locul trei ta lume în ce 
privește producerea de utilaje pe
troliere. Satisfacem din producția 
proprie circa 70 la sulă din nevoile 
economiei naționale de utilaje șl 
mașini. Subliniez acest lucru pen
tru a arăta ce mare atenție am dat 
șl continuăm să dăm Industriali
zării.

în același timp, am dezvoltat In
dustria ușoară și industria alimen
tară.

în ce privește agricultura, am 
pornit do la o situație grea. Dispu
neam in trecut de 5 04)0 tractoare 
mici. Astăzi dispunem de peste 100 
de mii tractoare și de alte mașini 
agricole necesare lucrărilor din a- 
grlcultură. Am lichidat de mult 
moșlerlmea șl, în general, am li
chidat capitalismul, ntît In In
dustrie, cit șl la sate. întreagă e- 

acondmil.1' este în-mllnUe'poporului ■ 
.'iau ^organizată: în Conție.c.cgopcrii- , .. . ......

... nn"': 
rea în bune condiții a populației cu 
produse agroalimentare. Deci vă 
pot Informa că, realmente, pentru 
România, socialismul s-a dovedit 
in stare să rezolve într-un timp is
toricește scurt problemele funda
mentala ale dezvoltării economlco- 
sociale. , '

Ne-am preocupat în mod deose
bit de dezvoltarea învățămîntului, 
științei, culturii. Această preocupa
re pornește de la faptul că fără ri
dicarea nivelului general de cultu
ră, fără cadro de specialiști, de 
muncitori calificați pentru toate 
domeniile de activitate nu se poate 
construi orîndulrea nouă. Pentru a 
înțelege mai bine eforturile pe care 
le-am făcut In acest domeniu, voi 
menționa un singur fapt — șl anu
me că România avea, în 19-15, a- 
proape 40 la sută din populație a-

Amplul schimb de păreri dintre cel 
doi șefi dc state a relevat o Identitate 
de vederi la problemele fundamenta
le ale vieții Internaționale. EI au, por
nit In abordarea acestor probleme de 
la apradoraa eâ torțele progresului, 
democrației șl păcii, mișcarea de eli
berare națională șl voința fermă a 
popoarelor de u trăi Intr-un climat de 
Încredere șl securitate se manifestă cu 
tot mal multă vigoare In lumea con
temporană. Pentru ca acești factori 
să-șl exercite plenar influenta lor po
zitivă asupra vieții Internaționale este 
imperios necesară conjugarea efortu

J

rilor lor. întărirea imitații de acțiune 
a frontului ariiiiiniieriallsl este o ce
rință esențială a progresului șl păcii, 
un imperativ categoric ol lumii de 
azL

în același timp, Imprimarea unul 
curs hotărit spre destindere șl colabo
rare, in care sînt Interesate, toate po
poarele, \rectamă contribuția activă la 
soluționarea principalelor probleme 
Internaționale a tuturor statelor, in
diferent de mărimea, da orîndulrea 
lor socială, de potențialul lor econo
mic. Tlnlnd ■seama do faptul că sta
tele mici și mijlocii nu fost lntot- 

trlmele victime alo politicii 
cu ai.lt mal 

___ ____ 4 jroî activ in 1 
viața internațională, la O.N.U., ast
fel ca nici o problemă să nu ®e poată 
rezolva In spatele sau In dauna lor.

Sintedzlnd o Idee majoră, afirma- 
. ta de cei doi președinți In cadrul con
vorbirilor șl,In euvlntărlle rostita. 
Declarația comună dală publicității

deauna p:
imperialiste, &e impune 
mult ca ele sa aibfi un

nalfnbetă. în anii socialismului tun 
lichidat complet, șî de mult, 11- 
ceastă stare de înapoiere. Acum am 
Introdus Invățămlnlul obligatoriu 
de 10 ani pentru întregul tineret. 
50 la sută din tinerelul țării înva
ță mal mult de 10 ani — 12 sau 13 — 
în licee sau școli profesionale; 
numărul studenților este de 150 
mii, ceea ce, socotind la populația 
României, plasează țara noastră In 
rlndul țărilor dezvoltate din acest 
punct de vedere.

Iată, dragi prieteni, ce a ndus so- 
dollsmul României; lată de ce po- ____ _ ___ r.______
porul român este ferm hotărit să-șl pentru făurirea unei economii- pu- «v,
apere cuceririle sale revoluționare, ternlce. Ne bucură realizările și a-șl organiza viața așa cum o do-
sâ asigure o dezvoltare Indcpen- ---------- -----------------------------------
den tă a patriei sale.

Pontau a fi șl mai complet, tre
buie' sfl menționez că, rezultat nl 
tuturor acestor realizări, a crescut 
nivelul de trai al poporului.- Față 
de 1950, în 1970 veniturile oame
nilor muncii au fost. de aproape 
3 ori mal mari. în actualul cinci
nal, preocupindu-ne de dezvolta
rea economiei, punem pe prim 
plan -ridicarea bunăstării popora- 
lulj conslderînd că aceasta repre
zintă esențialul îri’poli'Ucâ phrtldu- _
Iul nostro, esențialul In însăși con- faixfrOrif îl cooperării romflno-tan- 
strairea societăți! socialiste., ' ' - 1 - - -

Desigur, dragi tovarăși șl prie
teni, că, preocupindu-ne de dez
voltarea eeon-omlcorsoclală a Romft„ 
nlel, facem toiul pentru a pro-

zanlene tn domeniile Industrial, 
agriculturii, învățămtntulul. știin
ței. culturii, în toate domeniile de 

; activitate.'
mova’o’torRă”bolnta>^-c cu foaie '•W’
rnlnlnlta cf»ln n-inlnrl nrlm eSEe 0 tară mare. CU însăși

este,preocupată de a asigura o dez
voltare Intensă a economiei sale. 
Dar tocmai pentru că dorește să 
acționeze pentru dezvoltarea șa 
rapidă, România promovează largi 
reiațli de cooperare cu celelalte, 
state. Considerăm că există reale 
posibilități ca între România șl- 
Tanzania să. se dezvolte relații 
mult mal Largi decît în prezent — 
și vă pot. asigura câ. în ce no pre

face totul

celelaltc stalo, punlnd pe prim 
plan relațiile cu*țările socialiste șl 
cu- țările care au pornit pe calea . 
dezvoltării Independente. No! por
nim de In faptul că colaborarea 
intra toate aceste state, întrajuto
rarea lor pe baza egalității in 
drepturi șl solidarității interna
ționale reprezintă o condiție pen
tru progresul fiecărei țări, pentru 
progresul general al forțelor păcii 
șl antllmperialîste. în același timp', 
sintem conștlenți că forța socta-

antllmperlallst constă în întărirea 
fiecărei țări în parte, atît din punct 
de vedere economic, dtj șl din 
punct de vedere politic și ■ social. 
De aceea, dacă fiecare țară, care 
foca parte din marea familie a sta
telor care au pornit pe o calo 
nouă, se dezvoltă puternic, a- 
ceasta înseamnă că ea aduce o 
contribuție însemnată la cauza ge
nerală, la solidaritatea tuturor 
popoarelor împotriva politicii Impe
rialiste șl colonialista.

în ncelașl timp, România consi
ders că este necesar să dezvolte

anl o dezvoltare radicală a relații
lor noastre. «Sper că‘ tn încheierea- 
vizitei noastre vom putea să ne 
despărțim cu un program de actl-

-
corespundă Intereselor șl dorințe
lor popoarelor român șl tanza- 
nian.

Vorbind de problemele dezvoltă
rii noastre, nu putem însă uita, 
domnule președinte, că în lume 
mal ard flăcările războiului, că po- 

_ _ _ _______ _ lltlca Imperialistă de.’forță șl ,dlc- 
rclnțllle sale cu celelalte state, în tot, colonialismul, neocolonlalls- 
splrltul principiilor :coexistenței S mâl provoacă încă multe răni ’ HWcâ copducăfoarefa întregii;socie- 
Itașnlcc, apreciindI câ deosebirile. ;.^suferințe:.unul numfir. destul tăți, ș|:jnțroeît știu că șl în-țn/a 

dumneavoastră partidul TrA-N;U.
____ _  ______  'v^Indeplln^W acest rol de\oi^an!|a- 

voostră; colonialismul se face sim- lor P°P°™lui pentru trânsfor-
țlt; rasismul acționează cu putere. marea societății, nm dori să găsim
Noi;apreciem că este necesar ca - »’-J 
popoarele să-și unească eforturile ,
pentru a se pune capăt colonlolls-i. După^cum vedeți, am venit cu gîn- 
mului, neocolonlalismulul si rasis- ™.'
nllllU! | gă în toate domeniile de activitate I

Aș dori să vă informez că 
România întreține relații cu toate 
mișcările de eliberare națională 
din Angola. Mozamblc, Gulneea-

multilaterale. ,
Ln baza tuturor relațiilor Inter- . 

naționale, noi punem principiile 
depline! egalități în drepturi, res
pectai Independenței și suverani
tății naționale, neamestecul tn. tre- , 
burile Interne, avantajul reciproc. 
Dtipă aprecierile noastre, aceste 
principi! șe afirmă cu tot mai 
mare putere în lume; ele sînt, 
astăzi, recunoscute do tot mai mul- . 
te popoare, care văd în aceste 
principi! singura cale pentru sta-:', ______ _ MMW
tornlclrea unei colaborări trainice Bissau, Namibia, le acordă între-
în lume, unui climat de pace in Ruj gjju Spr]jțn țn fapta lor pe care
care flecare noțiune să se poală 
dezvolta corespunzător 
sale.

Ne-ați vorbit, domnule 
dinte, despre preocupările 
lui dumneavoastră. Sperăm că in 
timpul vizitei — este adevărat, cam

subltnlazfl „necesitatea vitală a. res- destinele Această poziție
pcciărli in raporturile Interstatale a fermă, neclintita' a partidului șl ță-
prlnclplîlor independenței șl suvera- rii noastre se bucură de prețuirea șl
nliățll naționale, neamestecului in ■ ...t.&sr.-i
treburile, Interne, excluderii forței sau 
a amenințării cu folosirea forței, c- 
galltațll in drepturi ș! avantajului re
ciproc, a dreptului sacru al fiecărui 
popor șl al fiecărei țări dc a dceldc 
asupra propriilor destine’. Tocmai

■promovarea neabătuta a acestor prin
cipii imuabile ale dreptului șl mo-, 
ratal internaționale asigură afirmarea 
fiecărei națiuni in concertai popoa
relor. constituie condiția esențială a’

dezvoltării bunelor raporturi între 
state, a dezvoltării destinderii și co
laborării Internaționale. Așa cum s-a 
arătat In cursul vizitei, dacă există 
un „srarot" care tace ca rotați lie 
României șl Zamblel să fie alic de 
rodnice, acesta rezidă tocmai in fap
tul că ele se întemeiază pe princi
piile deplinei egalități in drepturi, 
pe respectul reciproc.

Ca pretutindeni pe pămlntul Afri
di, in Zambia — țară. care se află 
tn imediata vecinătate a unor zone 
oftate încă sub căldlul asupririi co
lonialiste șl rasiste — România so
cialistă, prin glasul el cel mal auto
rizat, a reafirmat solidaritatea sa ac
tivă cu mișcarea de eliberare națio
nală. cu popoarele din Angola, Mo- 
zamblc. Guineea-Blssau. Namibia, cu 
toate popoarele care luptă cu hoitSri- 
re. adeseori cu arma-n mini, pentru 
lichidarea definitivă a rușinoasei do
minații coloniale, pentru ca toate po
poarele Africii să devină stăplno 

scurtă — vom putea să aflăm mai 
multe despre realizările obținute, 
despre glndurlle de perspectivă ale 
partidului și poporului durnnea- 
voastră ; așa cum sintem convinși 
că, In aceste zile, vom putea cu
noaște mai bine unele aspecte din 
munca șl viața poporului prieten 
tanzanlan.

Știm că șl poporul tanzanlăn a 
trebuit să ducă o luptă îndelun
gată împotriva asupririi străine — 
așa cum știm că acum depune e- 
forturl pentru a asigura dezvolta
rea țării pe calea Independenței, 

preocupările poporului dumnea
voastră pe această cale și dorim să 
urăm poporului tanzanlăn să obți
nă succese tot mal mari in activi-. 
la tea șl munca sa.

în ce privește relnțîlie dlntte 

rește eL
Trăim în Europa, ne preocupăm 

de a tafaptul pe continentul nos
tru securitatea., relații, noi caro ta 
garanteze dezvoltarea, liberă a na- 

, , ■ , ■ . : țlunl lor europene i șl; în âcetași
România și țara dumneavoastră, timp, să contribuie la cauza .șecu- 

dezvoltare In ultimii ani. Dar, după 
părerea rriea. sîntem încă 'abia lâ 
început. De aceea, am venit cu do
rința de a explora — ea să spun așa

. .TT-'împreună căile pentru^n. realiza 
un progres mult mal rapid nl co-

ele au cunoscut,_este adevărat, o ■ rltățli șl colaborări! Internaționale. 
' Apreciem,, domnule..-președinte, 
că schimbările Intervenite in via
ța internațională sînt în favoarea 
.popoarelor care luptă pentru dez
voltarea Independentă, în favoarea 
forțelor antllmperialîste șl ale pă
cii. Dar, pentru-că această tendin
ță să se materializeze, este nece
sar ca toate popoarele, toate fdi4- 
țele' antllmperialîste să-și uneaffc$ 1 ' ■ >4 Ta '• Â>n " kw 8 «aT . »al :■ kwî4.;"-

tocii să acționeze cu mal .multă 
fermitate pentru a contribui In so
luționarea marilor probleme Inter
naționale în Interesul1 tuturor na
țiunilor lumii.

Am menționat toate aceste preo
cupări internaționale ale României 
tocmai pentru a demonstra câ, 
preocupîndu-ne de dezvoltarea 
noastră, nu ullăm nici un moment 
că facem parte din marea :fomi- 
Ue o popoarelor de pe globul nos
tru, că purtăm răspunderea șl do
rim să acționăm cu toată fermi
tatea pentru a contribui In triumful 
relațiilor noi In lume. Sper că in 
cadrul convorbirilor vom găsi căi- 
'le pentru a dezvolta solidaritatea 
”noaslrt în lupta pentru o pace 

vltate în această privință, care să trainică, pentru relații de deplină 
~ . . . . . egalitate între toate popoarele.

Pornind de aJcl, cooperarea 
dintre România șl Tanzania va 
fl- nu numai o .cooperare bi
laterală, ci va fl și în folosul 
tuturor popoarelor, nl tuturor for
țelor antllmperialîste.

Și, deoarece, în România Parti
dul Comunist Român este forța po-

o duc pentru independență. Șl va 
face acest lucru și în viitor. (A- 
plauze puternice).

Sprijinim activ lupta popoarelor 
vietnamez, khmer șl laoțian Împo
triva intervenției Statelor Unite și

destinele 
fermă, neclintita' o 

recunoștința mișcărilor do eliberare 
africane — așa cum n reieșit și în 
cursul convorbirii dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl Agostlnho Neto. 
președintele Mișcării Populare pen
tru Eliberarea Anaolel.

Declarația romăno-znmblarta expri
mă, de asemenea, condamnarea ener
gică de către cele două (Ari o poli
ticii de apartheid și discriminare ra
sială din Republica Sud-Africanâ șl 
Rhodesia : ea subliniază că este nc- 

J

cesar sfi se acționeze tiotărit pentru 
curmarea rtelntirzlniă a acestor prac
tici, caro tacalcâ flagrant drepturile 
și llbertălUe fundamentale.

O atenție deosebită acordă țara _________ _________ _________
noastră rotațiilor cu țările rare nu buna cunoaștere reciproca, exprimln- 
pâșit recent pe calea dezvoltării In- -■ —...........-—
dependente, relații da Blrinsâ ®oll- 
daritato în făurirea unei lumi mai 
bune, mal drepte. Intre toate națiu
nile Așa cum observa tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este Impropriu a 
se denumi aceste țări „luritea a trela“, 
căci, ta fond, există numai două 
lumi : lumea celor care duc încă o 
politica de dominație Imperialista șl 
lumea popoarelor libere șl indepen
dente. Viața cere să se rezolve pro
blemele grave rare decurg din starea ■ 
de subdezvoltare economică ; sota- 
țlonarea lor Implică efortul propriu al 
statelor rămase tn urmă, sprijinul 
țărilor avansate economicește, pre
cum șl o largă colaborare Interna
țională. înfăptuirea unor mflsuri con-

ne pronunțăm pentru încetarea 
grabnică a acestui război, pentru 
retragerea trupelor S.U.A. din In
dochina, pentru dreptul acestor 
popoare de a-șl hotărî dezvoltarea 
așa cum o doresc ele.

Ne pronunțăm cu fermitate pen
tru soluționarea conflictului din 
Orientul Mijlociu pe cale politi
că — în spiritul rezoluției Consi
liului de Securitate din 1907 -- 
pentru retragerea , trupelor Lsrac- 
llene jjtn teritoriile ocupata, pen
tru garantarea Inlegritațli șl suve
ranității tuturor statelor, pentru 
dreptul poporului pnlestinean de 

căile1 pentru a realiza o colaborare 
mai bună șl între partidele noastre.

dul să dezvoltăm o colalrorare inr-

Aș dori, în încheiere, să toastăm 
pentru întărirea colaborări! șl uni
tății dintre popoarele și partidele 
noastre 1 ' 1 •;

în sănătatea dumnea'
domnule președinte I

în sănătatea celorlhlto distinse 
personalități ianzanlene ’

Pentru' prletenlo româno-tanza- 
niană !

Pentru prosperitatea șl .fericirea 
poporalul tanzanlan I

crete pe calea dezarmării generale, 
In primul rind a dezarmării nucleare, 
reprezintă nu numii calea InUtură- 
ril pericolului de război mondial, dar 
ea ar permite canalizarea unor fon
duri uriașe, folosita în prezent în 
domeniu! milita-, spre scopuri pașni
ce,, in Interesul progresului economic 
șl social, , f

România șl Zambia, solidare cu 
lupta eroică a popoarelor vietnamez, 
cambodgian șl laoțian pentru liber
tate șl Independență naționala,- se 
pronunță ferm pentru retragerea tu
turor trapelor S.U.A. șl ale altațllor 
lor din această zonă, pentru ca po- 
poarele Indochlnel râ-îl poată rezol
va singure problemele, fără amestec 
din afară.

în legătură cu situația din Orien
tul Apropiat, părțile sprijină calea 
eoluționârll politice o conflictului; pa 
baza rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1KT7, se pronun
ță pentru rezolvarea problemei popu
lației palestlnene. In conformitate cu 
aspirațiile sale naționale.

Mllltlnd pentru asigurarea păcii și 
securității Internaționale, cele două 
țări relevă însemnătatea pe care o 
au fealirarea securității șl coope
rării în Europa, susțlnlnd In I a- 
cest sena Ideea convocării unei 
conferințe general-europene cu par
ticiparea, pe baze egale, a țărilcr 
Interesate.1 Subliniind rolul deosebit 
ce rovine Organizației Națiunilor 
Unite în menținerea P.icH șl securi
tății In lume, România șl Zambia 
salută restabilirea drepturilor legiti
me ale R.P. Chineze In O.N.U. ca un 
Important pas ta direcția realizării 
talurilor organizației șl eonsidoră-ne
cesar ®â sc conllnue procesul univer
salizării acestei organizații fa sco
pul sporirii eflclanțol activității sale.

Apreciind însemnătatea șl uliUia- 
taa contactelor personale pentru mal 

riu-șl satisfacția pentru rezultatele 
actualei vizite a prc.Ksdîntelul Nicolae 
'Ceaușescu tn Zambia, ca și ale vizi
tei președintelui Kenneth David 
Kaunda fa România, cele două părți 
au convenit să continue In viitor vi
zitele la toate nivelurile șl fa toate 
domeniile de activitate. 1

„Etapa Zambia’ din cadraj Itine
rarului afriran al tovarășului Nicolae 
Ceaușeșcu ț-n încheiat, astfel, ca ?i 
etapole precedente, cu rezultate deo
sebii do rodnice : urmărind cu cel 
mai vru Interes desfășurarea vizitei, 
poporul român salută cu satisfacție 
aceste rezultate, conslderlnd că ele 
rflspund Intereselor ambelor țări, cau- 
zri colaborării Internaționale, tațele- 
gerll și păcii fa lume.

oara.cn
parU.de
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„Atundiorii fabricii noastre sînt foarte fericiți de a-l avea 
doresc viajâ îndelungata' — această urare este înscrisă pe

i ca oaspete pe președintele Ceausescu, cârma îi 
pe banderola de la intrarea în uzina „Prietenia”

economica

Âsos'dyri româno-tarczaniene

REVISTA PRESEI TANZANIENE

muncă
semne 

Nicolae

— toate 
unei în

tru) finanțelor, consilieri și 
perii

președintele Nyerere — n.r.) 
■lotrii României", („NAȚIONA- 

„Vizltatoritor români li s@ 
1* („STAN-

Imagini elocvente ale căldurii șl prieteniei cu care sînt întîmplnați pretutindeni, 
' pe pâmîntul Tanzaniei, solii poporului român

1 ■ ■ • j.-- 
fel fe; • • 4 - <
Blw i: ■'

H’iW J ir0’ ‘r

Lucrările sesiunii Comisiei mixte

Ăl REGIUNII
©E NOW

Marți după-amlazfl, președintele 
Nicolae Ccaușescu și tovarășa Elena 
Ceau.țescu, Însoțiți de președintele 
Julius K. Nyerere și de alte per
soane oficiale române șl tanzanie- 
ne, nu sosit în regiunea de nord a 
Republicii Unite Tanzania, renu
mită în întreaga lume pentru ma

Marți, 28 martie. In Dar Es 
Salaam s-a semnat acordul privind 
desființarea vizelor consulare șl 
programul privind schimburile jw 
anii 1972—1973 în domeniile știin
ței, învățăminlulul și ariei dintre 
guvernele Românie! și Tanzaniei.

Curmare uln pag. I)

care dintre noi sa va simți șl mai 
mobilizat. In eforturile noastre de a 
obține rezultate tot mai mafii de u 
consolida șl dezvolta Independen
ța noastră economică. Vă rugăm să 
transmiteți salutul nostru munci
torilor români, în general, și celor 
din industria textllâ, In special*.

în sala de consiliu a uzinei, oas
peții slnt Informați pe larg despre 
drumul parcurs de această tinără 
uzină — mărturie pregnantă a rezul
tatelor politicii de valorificare . a 
bogățiilor țării, promovată de gu
vernul tanzaniaii, de transformare 
a structurii economice tradiționale, 
prin dezvoltarea în planuri multi
ple, cu un accent deosebit în ce 
privește Industrializarea. Constru
ită în circa do! ani, cu sprijinul șl 
asistența tehnică ale R.P. Chineze, 
uzina a fost inaugurată de preșe
dintele Julius Nyerere la 0 iulie 
1908, ajungînd astăzi la o produc
ție de 21 milioane metri pătrațl de 
țesături. O dată cu uzina au cres
cut și oamenii ei. Constructorii de 
ieri au devenit țesători sau filatori,

AM SIMTIT
9

Principalele cotidiene tanzanîene 
publică ample reportaje cu pri
vire la vizita președintelui Nicolae 
Ceaușeacu sub titluri ca : „Mii da 
persoane U salută pe Ceausescu", 
„Mtcalimu (titlu sub care este cu
noscut - • ”
aduce ei 
LEST*), 0ruaawniar ru 
face o primire entuziaștii' 
DĂRI.)*). Slnt redate, dc asemenea, 
pe larg cuvintărlle rostite la dineul 
oferit, lunl-seara, In cinstea președin
telui romăn. Reportajele $1 relatările 
sini Însoțite de numeroase fotografii, 
.STANDARD* publică. totodată, in 
interiorul ziarului o pagină Întreagă 
de fotografii intitulatil „Tanzania 
spune karlbu (bine all venit) pre
ședintelui României”. Același ziar a- 
rată in comentariul său că „întreaga 
Tar. sanie urează bun venit tovarășu
lui Ceaușescu, datorită înaltei stime 
pe care poporul nostru o manifestă 
față dc el, față de tara pe care o 
reprezintă. Avem o mare admirație 
pentru eforturile neobosite ale tova
rășului C'eaușescu de luptător pentru 
drepturile poporului iiiu. pentru li
bertate. dreptate fi egalitate*. In 
continuare, comentariu! scoate în re
lief politica externă, de largă rezo
nanță a României socialiste, relațiile 
sule cu toate țările lutnil bazate pe 
principiile coexistenței pașnice. Refe
ritor ta raporturile bilaterale romă- 
no-tanzanlene, ziarul scrie : „Româ
nia fl Tanzania întrețin relații foar
te bune, Întemeiate pe respectul ți 
înțelegerea reciprocă fald de condi
țiile specifice ala fiecăreia. Slntem 
tovarăși de luptă prin aceea că cele 
două popoare ale noastre sini anga
jate viguros pe calea construirii unei 
economii noi, socialiste, singura care 
poale garanta țăranului ți muncito
rului o parte echitabilă din venitul 
național

Am cooperat ți vom continua să 
cooperăm In domeniul tehnic și in 
alte domenii. dar niciodată cele două 
părți nu au folosit această cooperare 
pentru a încerca să influențeze hotă- 
rlrile celeilalte părți In probleme in
terne sau externe.

Ambele țâri t-au angajat ferm pa 

rile rezervații naturale de la Lake 
Manyara șl Ngoro-Ngoro.

în condiții de mediu proprii tu
turor regiunilor continentului afri
can, fericit reunite în mod natural 
în perimetrul rezervațiilor, se în
fățișează aici uri Impresionant ta
blou al faunei și florei Africii

Documentele au fost semnate de 
ministrul afacerilor externe nl Re
publicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mftnescu, ți ministrul aface
rilor externe al Republicii Unite 
Tanzania, J. Malecela.

la uzina
întreprindorea fiind astăzi o veri
tabilă pepinieră de cadre naționale 
pentru industria textilă a țării.

Reprezentanții uzinei au vorbit, 
de asemenea, pe larg despre acti
vitatea organizației partidului 
T.A.N.U. din întreprindere, al cărei 
rol este „de a mobiliza muncitori! 
la înfăptuirea politicii șl aspirațiilor 
naționale0, precum șl despre acti
vitatea organizațiilor de tineret, a 
femeilor și a sindicatelor.

Rftspunzînd invitației gazdelor, 
președintele Nicolae Ceaușe-scu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu, împreu
nă cu :R.;M. Kawawa, ol doilea vice
președinte al republicii și prim-mi- 
nlstru, J. MaleceLa, ministrul de 
externe, precum șl cu Ion Pățan, 
Comeliu Mănescu șl Bujor Almă- 
șan vizitează, apoi, pe fluxul proce
sului tehnologic, principalele sec
ții ale întreprinderii. Este intilnita 
pretutindeni imaginea unei munci 
creatoare, care atestă elocvent ceea 
ce poate realiza un popor, atunci 

i pe soarta sa. 
de muncă, fluxul 

ciad este slăpta
Ritmul Intens _____
neîntrerupt al producției, utilajele 
modeme, dar mal ales oamenii — 
plnă nu de mult țărani sau simpli

calea luptei pentru eliberarea între
gii ' Afr.ci de colonialism, rasism țl 
imperialism. Deși România se află la 
mii de mile da Sfozambic, Rliodeția, 
Angola, Namibia ți Africa de Sud, 
totdeauna am simțit sprijinul «du 
pentru cauza libertății in aceste re
giuni. Acesta este omul pe căra ll 
avem ațtâzl ca oaspete, un luptător 
revoluționar, un socialist si. In multe 
privinfe. un stilp al independenței 
in Europa Sperăm că șederea sa in 
țara noastră va duce Ia întărirea pe 
mai departe a relațiilor dintre noi fi 
că vom profita reciproc de experien
ța fiecăruia dintre noi“

„Vizita oficială In Tanzania a pre
ședintelui român Constituie o piatră 
de hotar in relaliile dintre Tanzania 
ți România, scrie, la riadul său. zia
rul „NAȚIONALIST*. Această vizită 

arc loc după dritaroa României în 
octombrie anul trecut, de către al 
doilea vicepreședinte si prlm-minis- 
tru al RentiMicli Unite Tanzania. 
Kainate a.

Asemenea vizite subliniază Impor
tanța pe care cele două țări o acordă 
consolidării relațiilor dintre ele Cele 
două părți vor acea mult de profi
tat de pe urma unor astfel de acțiuni, 
deoarece ele împărtășesc acelea®! 
principii aceleași obiective.

România Mic profund atașată cau
zei suveranității și independentei. 
Tanzania aste, da asemenea, atașată 
adevăratei independențe Si exercitării 
deplinei suveranități. dreptului po
porului râu de a-si hotărî singur 
toarta si calea dezvoltării. con
dițiile istorice ale celor două (firi 
>I«l diferite st etapele construcției 
socialiste la care au ajuns se deo
sebesc. totuși istoria lor vădește a- 
ceeafl luptă împotriva dominației 
străine si împotriva exploatării.

guvernamentale rdmâno- 
tanzaniene de colaborare

și tehnică
' ' ' ! •

Au participaț Gheorghe Oprea, 
consilier al președintelui. Vasile 
Răuță, adjunct al mîntstruluj co
merțului exterior, consilieri șl ex- 
perțl —■ din partea română. Iar din 
partea tanzanlană EL A. Jamal, 
ministrul comerțului si industriei, 
H. Makame, ministrul resurselor 
naturale si turismului, dc. W, Cha- 
guln, ministrul economiei și planu
lui,, I EUnewinga. ministrul apelor 

Rashldl Mafaume Kawnwa. al doi- S* energiei, Cleopa Msuya, mints- 
lea vicepreședinte al republicii și 
prlm-mlnlstru.

Marți au început lucrările primei 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-tanzaniene de co
laborare economică și tehnică.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme de interes comun în do
meniile minier. Industrial agricol

Lucrările au fost conduse, din 
partea română, de Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exte
rior, Iar din partea tanzanlanfl de 

muncitori necallficnțl — care stă- 
pinesc cu Iscusință mașinile, tot 
acest proces complex de transfor
mare a pufului de bumbac in va
luri de țesături policrome 
acestea întregesc Imaginea 
treprinderi moderne.

De la locurile lor de 
muncitorii aplaudă, fac 
prietenești. Tovarășul
Ceaușescu răspunde cu cordialitate, 
dă mina cu numeroși muncitori, se 
oprește In repetate rinduri pentru 
cîteva clipe în dreptul utilajelor, 
urmărind activitatea lor.

Un moment emoționant l-a cons- 
(țltult vlzltarep sediului organizației 
de partid — unde' conducătorul 
partidului șl statului nostru a fost 
înconjurat cu multă căldură de un 
mare număr de milltanți. El reiau, 
spontan, melodia pe care în aceste 
zile o cîntă toți tanzanienli atunci 
cind «4 InUlnesc cu oaspeții români 
Este un cîntec compus special în 
onoarea solilor poporului român, 
care vorbește despre „politica 
României de prietenie*, „stima pe 
care și-a eîștigat-o președintele 
Ceaușesru”, despre sentimentele 
nutrite „față de frații din România

socialistă, pe care îl salutăm", des
pre „prietenia care leagă popoarele 
noastre In lupta împotriva colonia
lismului ți imperialismului*.

în această atmosferă de sărbă
toare, de caldă prietenie, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu semnează In căr
țile de onoare ale întreprinderii și 
organizației de partid.

Luîndu-șl rămas bun de la mun
citori și membrii conducerii uzinei 
— care au condus pe oaspeți pină 
la ieșirea din întreprindere, aplau- 
dlnd cu căldură pe «conducătorul 
partidului și statului nostru — to
varășul Nicolae Cenușescu n spus :

Aș dori să apreciez această între
prindere în mod deosebit Ea este 
rodul dezvoltării unei economii in
dependente și, totodată, rodul unei 
cooperări strinsc între Tanzania și 
R.P. Chineză. '.
‘ Nouă ne-a prudus o deosebită 
impresie felul In care muncitorii 
tanzanienl se străduiesc să obțină 
produse bune, de calitate. Vă dorim 
să obțineți rezultate tot mai bune, 
servind în felul acesta patria dum
neavoastră pe calea independenței 
și bunăstării.

Cele două IM 1st pot împărtăși cu 
folos experiența dobînditâ In aceas
tă luptă. România a. realizat progrese 
revoluționare atil In agricultură. cit 
și In industrie. Tanzania rămtne, o 
țară in «noii covirșitor agricolă. Pu
tem învăța multa despre metodele 
transformărilor revoluționare la rate, 
precum și din obstacolele pe care 
prietenii români le-au trecut cu 
succes pe calea revoluției economice. 
Produsele industriei române se bucu
ră de o reputație mondială Putem 
invățe. multe de la el ți sub acest 
aspect, pentru dezvoltarea propriului 
nostru sector industrial.

In timpul piritei sale, conducătorul 
român va avea prilejul să cunoască 
nemijlocit, eforturile guvernului: fi 
poporului nostru pentru a obține o 
îmbunătățire rapidă a nivelului de 

trai al locuitorilor satelor. Cheta a- 
cestor eforturi o reprezintă organi
zarea locuitorilor In satele „Ujuuma“, 
Stru a spori productivitatea atlt 

vidualâ, cit ți colectivă*
Un editorial nl ziarului „UHURU* 

arată că „ambele țări slnt conduse 
de partide care pun pe primul plan 
omul. In această privință, cei doi 
conducători Iți vor împărtăși reciproc 
o experiență prețioasă referitoare la 
rolul crescind al oamenilor simpli in 
elaborarea deciziilor politice. la 
structura partidelor respective, la re- 
lațiUe dintre partid ți guvern, la dis
ciplina de partid etc. Convorbirile 
care vor avea tec vor duce, fără în
doială. la intensificarea legăturilor 
concrete Intre cele două partide, in 
interesul reciproc.

România si Tanzania sînt. amîn- 
două. promotoare, apărătoare ale in
tereselor naționale. Popoarele celor 
două țări manifestă insă, totodaSd.

un înalt simt al responsabilității față 
de problemele mondiale. In special 
ele sini profund interesate in elibe
rarea popoarelor de sub oprimare fi, 
mai ales, de sub dominația colonială. 
România a acordat ți acordă ajutor 
material fi moral mișcărilor de eli
berare din Africa. Este binecunoscu
tă poziția în prima linie a frontului 
pe care se situează Tanzania in lupta 
pentru eliberarea totală a continen
tului nostru. Vizita actuală va oferi 
prilejul discutării ji a problemelor 
din acest domeniu.

Liderii celor două țâri vor avea, 
cu alta cuvinte foarte multe lucruri 
de discutat, practic pa toata planuri
le. Dorim succes acestor convorbiri, 
astfel incit cete două țări sâ se poată 
bizui ți mai mult una ne alta in 
sprijinul reciproc al independentei 
lor, in promovarea dezvoltării econo
mice, in ajutorarea luptei de elibe- 
rare“.

Slnt pubLlcate. de asemenea, ample 
biografii, insolite de fotografii, ale 
tovarășului Nicolae Ceausescu.

Ziarul „STANDARD* consacră peș
te o jumătate de pagină prezentării 
persona 11 lății președintelui Consiliu
lui de Stat nl României socialiste. 
Sub titlul „Un luptător care nu cu
noaște ce este compromisul Inserea
ză pe o întreagă pagină o amplă co
respondență de Ia trimisul său spe
cial ta București. In care se relatează 
pe larg despre succesele României ta 
construclia societății socialiste multi
lateral dezvoltate, despre politica sa 
externă de solidaritate cu lupta po
poarelor pentru libertate, de promo
vare a cauzei păcii și progresului. 
Articolul se încheie cu următoarele 
cuvinte ■ „Vizita in Tanzania a șefu
lui statului român reflectă dorința 
celor două țări de a-ți inlâri con
tinuu relațiile. Ea marchează o etapă 
foarte importantă in dezvoltarea le
găturilor reciproce ți. fără îndoială, 
va insufla șl mai multă vitalitate 
prieteniei lor militante”.

In tot cursul zilei de luni, ca șl în 
ziua de marii, posturile de radio din 
Tanzania au transmis ample repor
taje In direct ®i relatări, eu privire 
la dlferitelo momente ale vizitei
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al literaturii maghiare,

toare de onnduire Socială, de orga
nizare a familiei..." (ceri K. Marz, 
F. Enpcli Opere alese în dotta vo- 1 
lume, vol. II p. 414, Ed. politica,

raportul real

rife-am obișnuit să spunem că ta 
ultimul sfert dc secol sodetataa 
ta care trăita s-a transformat din 
temelii. Adevărul revoluției pe 
scării macrosocială a devenit o în
țelegere comună. Știm câ s-a fău
rit o bază economică cu totul nouft, 
că forțele de producție s-au dez
voltat rapid, Impresionant; anali
zăm frecvent aceste schimbări, le 
dezbatem și le examinăm sub di
ferite unghiuri. Dar mult, mult 
mal rar, mal puțin ș! mai fugar, 
ne oprim cu glndul la una dta 
structurile cele mal .stabile, de co
munitate umană : FAMILIA. Ce 
s-a talimptat ta acest răscolitor 
proces atot transforma tor cu insti
tuția milenară a familiei ?

Instituția familiei a parcurs ta 
sodelataa românească. In ultimul 
sfert de secol, transformări struc
turale șl funcționale ; ea n-a ră
mas ta afara tmlecioriei procesului 
de revoluționare «oclallgtă a rapor
turilor sociale. Modificările fami
liei' slnt poate ncspectaculeasă — 
dar stat reale șl importante. Ele 
trebuie cunoscute. romlUa este 
nu doar un obiect de preocupare 
a Individului. Familia este o pro
blemă a societății.

Familia constituie unn dta for
mele do organizare a existenței 
oamenilor, un cot do raporturi so
cialo specifice. Aceste raporturi 
dint reglementate de norme juri
dice și otice, ceea ce conferă f.'nni- 
Itei caractmil de instituție soci
ală stabilă. Structurile familiale 
slnt puternic influențate de orin
duirea soclal-economleă a socfetfl- 
țli globale, stat determinata sau 
modificate dc condițiile istorice 
date. „Bunul simț" comun face fa 
această privință o confuzie râs- 
ptndlta, râslumlnd raportul real 
șl crezind că familia ea află 1a o- 
riginea societății. Sociologia știin
țifică rectifică aceasta reprezen
tare naivă. Nu familia este ta ori
ginea societății, cl muma. Societa
tea umană o fost produsă nu de 
familie, el de acțiunea oameni
lor pentru transformarea șl însu
șirea unturii (veil F. Engeu, „Ori
ginea familiei, a proprietății pri
vate ți a statului", cap. II).

Familia fa sens restrins, denumita 
de știința oociologîcă „familie nu
cleară" sau „familie conjugală0, 
este o unitate socială consttad din 
soț, sbțto și copiii lor necăsăloritL 
Familia lărgită constituie o unitate 
do conviețuire mal cuprinzătoare, 
induztad mal multa generații sau 
alte persoane legate prin rudenie — 
ascendenți sau colaterali (părinți, 
bunld, frați etc.).

Familia a exercitat șl exercită 
numeroase funcții, necesare ntit 
existenței Indivizilor ce o compun, 
cit șl socletații globale. Dintre aces
tea. principalele funcții cu caracter 
universal stat : a) Funețln economi
că, prin care se definește necesita
tea unor activități pentru produce
rea, distribuția «au coiwumul bunu

ri rilor trebu1ncltaiisa/șiîbz!.5tenle.! Ind!r 
’ vizilor co ălcâtufesc fhmlltal Mddill 

concret ta.jtare gee'rtOctiyltfittSlfit 
ț organizata șl,sjpt ’d/tazata. lritah' di

feri ții membri ni familiei variază ta 
raport cu treapta de dezvoltare lsto- 
rico-economlcâ a societății, cu pozi
ția diferitelor clase sociale, cu men
talitățile și normale acceptate ete. ; 
b) Funcția de reproducere, care 
definește rolul famUîei ca formă 
socialmente instUuUonaJLizată de 
perpetuare a speciei umane. Aceas
ta nu este inii o funcție strict 
biologică, d socială, după cum 
familia Însăși nu este un grup pur 
biologic, cl social : e) Funcția 
sexuali, care definește rolul fa
miliei drept cadru stablL regle
mentat și legitimat de sodetate 
pentru satisfacerea cerințelor fizto- 
loglce naturale In cuplul marital ; 
aceste raporturi se încadrează 
intr-un complex do factori În
duri nd valorile dragoateL afec
țiunii, Încrederii reciproce, colabo
rării etc. drept condiție șl parte 
componentă a acestor rotații ; 
d) Funcția de socializare (ndică de 
pregătire pentru viata socială), care 
însumează ansamblul Îndatoririlor 
de uriașA reapontablUtate codata 
ce revin familiei de a 'ngrijl, între
ține și mal ales educa pe tinerii el 
membri.

în organizarea internă a existen
ței familiei intervine o diviziune de 
atribuții Intre membrii săi. pe care 
știință sociologică o descrie cu a- 
juîorul noțiunii de „rol". Desigur, 
ia fiecare familie in parte există 
particularități In repartizarea sarci
nilor șl treburilor concrete. Dar In 
spatele acestora există anumite „ro
luri" cu caracter general — de pil
dă. rolurile de „soț", „soție", „tata", 
„fiu” etc. Rolul definește un 
șamblu specific dc responsabllltațl 
șl activități pe care ceilalți le aș
teaptă din partea celui investit cu 
un anume rol în același timp, fie
care roi implică, complementar, șl 
un anumit „statul" in grupul fami
lial, această noțiune exprîmtad 
ceea ce așteaptă purtătorul de sta
tut de la conduita celorlalți in ra
port cu el (de exemplu, ascultare, 
cooperare. îndrumare etc.).

Toata aceasta rețea de noțiuni pri
vind funcțiile, rolurilo și statutele, 
reglementlnd exercitarea autorită
ții și relațiile In grupul familial, a- 
juta ta înțelegerea corect știinilfi- 
cft a naturii familiei ca unitate so
cială și ca Instituție. Atunci dnd 
uni: sau mai multe din funcțiile « 
universale nu se realizează, sau 
cind se creează o discordanță Intre 
roluri șl statute, funcționarea insti
tuției famlliaJo ne dezccbllîbreazâ ; 
de pildă, reclamarea unui „statul" 
anumit, fără Îndeplinirea obligații
lor de ,,rol“ ee revin unul membru 
al tamlîieî poale genera grave dctl- ' 
clcnțe funcționale, eu consecințe 
negative asupra familiei date și a- 
supra societațlL

De-a lungul istoriei omenirii, 
existența unor asemenea funcții șl 
roluri universale In Rinul unității 
familiale constituie un fenomen ge
neral, constant. Așa sa explică re
lativa stabilitate a formelor șl 
structurilor familiale de-a lungul a 
diferite orlndulrl sociale. Totodată, 
evoluția formelor familiale șl exer
citarea funcțiilor familiei au cunos
cut numcroa&o variații, schimbări, 
di. ,ta o epocă Istorică ta alta.

Dacă ar fi simplist șl dogmatic să 
se stabilească un paralelism meca
nic între flecare tip de orlnduire 
sortata și un tip unic corespunzător 
de familie, este însă adevărat efl 
modul de producție imprimă treptat 
familiei anumite caractere domi
nante ș! particularități specifice.

„Luațl anumite trepte de dez
voltare a producției, a schimbului, 
consumului — spunea Karl Marx 
— șl vcțl avea o formă corespunză-

an-

1957).
StablUtaten familiei, ca formă so

cială., asigură Îndeplinirea funcțiilor 
vitale necesare societății șl Indivi
zilor ; variablUiatea ei asigură a- 
daptarca familiei la transformările 
socialo șl modificarea familiei în
săși.

Chiar in sinul aceleiași orlndulrl 
sociale, familia ca mlrrogrup este 
parte a unor grupări mai largi — 
clasele sociale — șl împrumuta par
ticularități ale modulul dc existență 
materială și splrilual-Sdeotoglcă ui 
respectivei clase, ta capitalism, de 
pildă, profund caracteristică pcnlru 
raporturile din sinul 'familiei cete 
Inegalitatea femeii cu bărbatul, ca 
reflex ui inegalității șl discrimi
nării femeii ta viața publică, nl ra
porturilor dominante do proprietate 
privata și exploatare. Capitalismul 
a proclamat familia ca sfință, dar, 
In fapt, n promovat raporturi caro 
duc ta dezagregarea el, mcrglnd in 
zilele noastre piuă la apariția unor 
„comune familiale" pentru practica
rea așa-numitulul „grup-sex", ade
vărate focare de promiscuitate șl 
imoralitate. Subordonarea femeii 
față do bărbat, dominația sexuală 
corupătoare, considerarea femeii 
drept un obiect destinat să ofere 
servicii domestice în schimbul su
portului financiar din partea băr
batului sint leglttaiate de Ideolo
gia oficială a societății capitaliste. 
Clasa conducătoare exploatatoare 
a Lnslnuat și impus acest tipar de 
comportament șl In rtadurile altor 
clase sau grupuri sociale, acredl- 
tlnd morala el dominantă dreot 
mwniă universală.

Socialismul, ______ ___ __
revoluționare profunde pe care 

n -■

prin transformările
-- ~j-:' Ie

determină In structura societății.

x, , în sprijinul celorX I sp inuLceior
.... ....Wcarestudiaza

.........

în învâtâmîntul de partid
•J 'g , • -*-v. ; 1 *“ o "-L,-

.'ri. ■
■ "As-..' X"

creează un cadru soclo-cconomle 
nou pentru Lntssitațfa familie!. Pen
tru prima oară, pe ansamblul so
cietății, proprietatea privata asupra 
mijloacelor de producție încetează 
dc a n factor de modelare, directă 
sau indirectă, a raporturilor famili
ale.. Ca atare, noile relații economi
ci) ale societății modifică raporturile 
patrimoniale dintre soți, precum și 
cele dintre părinți șl copil, ca și 
uite raporturi oarei’ta trecut, erau 
•comandata de prbfcetltlBJ?Rtj3fli®;,f?’ 
Lțile societății românești-contcmpa-?! 
‘Xâne Hustreazăj Ja îatobds.vîU'.accsSo 
proces. Semnificative .‘dnt, de pildă, 
transformările petrecute fa atruc- 
lurile tradiționale ale familiei ță
rănești, transformări mai vizibile, 
îniruclt ta cadrul acestei familii 
s-a repercutat trecerea dc In un 
mod de producție primar, bazat ue 
mlcn proprietate privată, la col 
mal avansat, bazat pe marea pro
prietate socialista. înainte vre
me, familia țărănească constituia 
nu doar o familie, ci șl o unitate 
autonomă do producție. Capul 
familiei era șl șeful acestei 
mici întreprinderi economice : pro
prietatea era baza economică a 
autorității Bale, dreptul de moș
tenire a proprietății era un In
strument economic de control asupra 
conduitei membrilor generației ti
nere, subordonarea conjugata n fa
inei! era completata dc subordona
rea profesională a tuturor celorlalți 
membri, structura de putere In fa
milie era autoritară, dreptul de.do- 
clzlo unilateral. Cooperativizarea 
gospodăriilor individuale a modifi
cai radical șl structurile familiale, 
ellbarind raporturile de familie de 
o mare parte a constrlngeril econo
mice, ellminlnd nenumărate con
flicte pentru proprietate, redistri
buind autoritatea In familie, tă- 
clnd mal evident sportul fiecărui 
membru de familie ta bunăstarea 
comună, crelnd premisa mal bune 
dezvoltării demne și libere a perso
nalității membrilor familiei.

Rolurilo și statutele In familie se 
modifică iroptat. lata, de pildă, sta
tutul femeii. Egalitatea Intre femele 
șl bărbat, Instituite ta socialism pe 
pian juridic și social, ca șl premi
sele economice create pentru activi
tatea productivă a femeLi, participa
rea tot mal largă a fcmeLlor ta viata 
economică și socială tind să lafăp- 
iulască, ta măsură erescindă, un 
proces de egalizare a statutului fe
meii în familie. Acest proces Impli
că șl transformarea normelor etice 
caro prezidează raporturile dintre 
eoțl, dintre toți membri! familiei.

Este de remarcat că Industrializa
rea țării, cooperativizarea agrlcul- 

Infăptuirea revoluție! cultu- 
maslvele deplasări de popu- 
din mediul rural spre cel ur
au rozoinanță directă Inlăun- 
familief, ta diferite clase si

ta: 11, 
raîe, 
lațle 
ban

L> trui ' * _
grupuri sociale.

31 ta evoluția familiei din țara 
noastră se manifesta tendința, pro
prie soclotațUor modeme, de crește
re masivă a ponderii familiilor re- 
sirlMe, nucleare in care conviețu
iesc numai generația adultă șl 
copiii.

Orinduirea socialistă are drept
- scop suprem omul. Aceasta presu

pune perfecționarea continuă a ra
porturilor sociale, înfăptuirea prin
cipiilor umanismului socialist, În
florirea multilaterală a personalită
ții Funcția -majoră q familiei In a- 
ce.st sens este cea de socializare a 
noilor membri ai sociciățlL Familia 
este un „constructor de pcrsonali- 
IȘir. Oricit s-ar dezvolta sistemul 
școlar, orlclt s-ar înmulți Instituțiile 
de educație șl culturale, funcția e- 
dueailv-foimatlvă a familiei nu 
poate fi înlocuită. Familia, ca grup, 
modelează caracterul, sistemul de 
valori al membrilor el tineri Încă 
Înainte de școală și apoi, simultan 
cu școala, timp de mulți ani. Grupul 
familial este locul de geneză al mul
tor procese care afectează societa
tea ta ansamblul său.

Existența și Întărirea familiei, 
creșterea rolului el constituie o ne
cesitate obiectivă Imperioasă pen
tru dezvoltarea societății socialiste. 
Orinduirea socialistă se constituie 
ca o societate cu un Înalt grad de 
organizare, puternic structurală șl 
lnstltutlonallzată. Or. o asemenea

societate nu se poale baza oe fa
milii dezagregate. Buna funcționare 
a organismului social, in ansamblul 
său, nu este dc conceput fără rea
lizarea funcționalității fiecăruia din 
clementele sale, inclusiv a familiei, 
care, prin funcțiile cc-i stal numai 
c-î proprii, este ta măsură șl chema
tă să coneure Ia Întărirea coeziu
nii noii societăți, La realizarea 
obiectivelor acesteia.

Tocmai datorită recunoașterii ta- 
semnătațli familiei ca Instituție ta 
societatea socialistă, partidul șl sta
tal nostru promovează o politică o- 
rientaiă spre ocrollren familiei prin 
măsuri juridice, economice, atlml- 
nlstratlve. culturale co-eepunzăloare. 
întreaga legislație privind familia 
— căsătoria., drepturile eoyior, ro
tațiile intre părinți șl copii, raportu
rile de moștenire, adopțiunea, tuteta 
etc. — a fort reetabocata in acord cu 
principiile fundamentale ale drep
tului socialist. Ea este concretizata 
ta prezent }ntr-un sistem nou de 
reglementari legale în centrul că
ruia se ofiă noul Cod al familiei, 
care legiferează egalitatea Intre soț 
și soție, definește juridic numeroase 
„roiuri" ta cedrul raporturilor do„roiuri" In cedrul raporturilor _ 
familie, In primul rind rolul pă
rinților și 
față de eoni

Ca maneta . _ ___ w-wce___
statul nostru «iclclSst dft consacrare 
juridică actelor esențiale care duc 
ta constituirea șl dezvoltarea noi
lor familii : căsătoria șl nașterea. 
Prin căsătorie, un bărbat șl o femele 
înfăptuiesc nu numai o decizie fun
damentală pentru destinul lor per
sonal, ci Ișl asumă șl o răspundere 
ta raport cu societatea In care tră
iesc. Legislația protectoare a fami
liei reclamă seriozitate in contracta
rea căsătoriei, caută să prevină ușu
rătatea ta desfacerea ei.

Familia primește ta societatea

respoasabllitatea toc 
iii.
Rar nl Întregii societăți,

noastră sprijin mntcrlal pentru în
curajarea natalliățil șl creșterea co
piilor, prin flistemul alocațiilor de 
stat pentru copil, prin asistența 
medicală și medicamente complet 
exceptata dc Diata, prin școlarizare 
gratuită, prin prețuri comparativ 
mal reduse ta confecțiile pen
tru copil.: prin organizarea de 
creșo. cămine, grădinițe, colonii șl 
tabere etc. Măsurile adoptate In 1971 
au■ sporit alocația pentru copii;in 
valoare absoluta au- estins jratar 
gpriUc. de familii • care, au .dreptul', 
s-o-primească, (rari liotărireâ Co- . 
vuietului Executiv al C.C. al P.C.R. 
ți a Consiliului de Miniștri cu pri
vire la majorarea alocajiei de stat 
pentru copii și irabunălâfirea re
gimului de acordare a acesteia, 
in ăȘcinteta^, 7 august 1971). 
FanUIUlc lipsite de copil au un de
ficit de structură', sini private de o 
dimensiune a umanului. Pe plan 
juridic, Codul civil a înlăturat in
egalitatea socială șl economică a 
copiUor naacuțl in afara căsătorie!, 
reglementind obligațiile părinților 
față de el

Desigur, raporturile familiale șl 
funcționarea familiilor nu se pot 
rezolva doar pa baza unor reglemen
tări juridice. Exista cotidian o Infini
tate de aituații, nesusccptibile dele- 
gLferare, in care conduitele slnt mo
delate sau deformate ta funcție de 
trăinicia sau corența normelor etico 
in famiita respectivă, tn (apt, flecare 
din rolurilcj care constituie lesâtura 
raporturilor dlntauntrul grupului 
familial are, dacă bo poale epune 
astfel, o Inseparabilă „căptușeală 
morală". Vatorilo morale constituie 
astfel un liant indispensabil pentru 
coeziunea famlLle! șl pentru progre
sul societății in ansamblul eL

Prin faptul că lichidează orice 
formă de exploatare și asuprire îi 
creează condițiile unei vieți demne 
pentru toii membrii societății : ' 
prin faptul câ intervine activ și 
acordă nn Importam sprijin in 
creșterea copiilor, dc ta Latura 
materială și pînă la cea educativă, 
la formarea profesională si asigu
rarea viitorului ■ prin faptul că 
promovează o morală avansată, că 
atribuie o Înaltă valoare relațiilor 
interurbane, aeordâ prețuire senti
mentelor alese, ca dragostea, res
pectul față de om — socialismul 
este acea orlnduire care ridică la, 
un nivel superior Însuși conceptul 
de familie șl asigură toate premi
sele pentru consolidarea sa. Sint 
infirmate, astfel, prin Înseși realî- 
tâțlie vieții, acele teorii, aparțl- 
nind unor1 sociologi occidentali, po
trivit cărora evoluția societății ar 
transforma 'nrnilln lntr-ua anacro
nism.
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lozallce contemporane. Ana
liza mitică a diverselor o- 
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— ia; îs,»; ta: i«40; îl gloria
— 9; 11.13; 19.33: 1®’. 18,15; M,î<8, FE
ROVIAR — 9; 11.13; a»; 18; 18,»; 
M.43.
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TOL — 1®: 12.43; 10,3.3; 10, FAVO
RIT — 0,33: 13: 18,13; 19,».
o Puterea șl Adevărul : DRUMUL 
SA IUI - 10Î -19,Î'S. G1ULEȘTI - 
13,33: 1®.
a Feririi cel care ca L'ltse... : 
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pentru copil : DOINA — 19.
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moarte I DOINA — 11.»; 13,45;U---------- ts.43;

Vectorul' răspunderii șl îndatori
rilor ta societatea socialistă nu este 
univoc, doar de la societate către 
familie. <1. este 'îndreptat și de in 
familie către sortelate. Familia 
este răspunzătoare fa(â de socie
tate pentru ceea ce li dă acesteia. 
Este esențial ca familia să sădeas
că valorile și normele unei con
duite Înaintate, puse slujba 
progresului social, să înrădăcineze 
din frageda vîrsta prlnctollle mo
rale! șl umanismului socialist.

Acesta cerințe devin imperative 
sociale majore pe măsura inalntâ- 
rli pe calea făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate. De 
aceea, programul dc educație co
munistă. adoptat de plenara din 
noiembrie §1971 a C.C. al P.C.IL, pre
supune, ca un element esențial, 
consolidarea temeliilor etice ale fa
miliei. Educarea sistematică, ta 
spiritul normelor morale și iurtal- 
ce socialiste, in viata de familie 
constituie o porte Integrantă a ac
tivității vaste de dezvoltare a pro
filului spiritual al omului nou în 
societatea: noastră.

în aceasta perspectivă a para 
evident că rolul părinților In uni
tatea familială este un rol social. 
El preiupune. in raport cu cooilL 
nu numai obligailu economică șl 
juridică a întreținerii acestora, cl 
și datoria;morală a educării tor ci
vice. Ih primul rind prin exemolul 
peraonal. ; Partidul cere in âsesl
de comportament _ _____ __ _
muncă, dl șl in viata personală. In 
familie. în Statutul P.C.R. este 
formulata limpede obligația flecă-

sens membrilor săi să fie nwdele " -------nu nurna|

»

familial
anacronic, perimat Cu atlt 

etatea socialista

i

rul membru de partid sA fie „e- 
xcmplu dc corectitudine și dc con
duită fa familie și societate, să pro
moveze iu consecvență principiile 
echității sociale, să respecte cu 
strielele normele eticii comuniste". 
Morala comunista condamnă des- 
frlul, ușurința, lipsa de răspunde
re. joaca de-a sentimentele. O mo
ralitate înalta lntr-o căsătorie în
temeiata pe ci-figoste esfa una din 
condițiile durabilității familiei ; 
imoralitatea, dimpotrivă, duce la 
dezagregarea el.

Sub acest raport, familia este și 
ea, permanent, un teritoriu nl 
luptei Intre nou șl vechi. Realită
țile ne atrag astfel atenția asupra 
dificultăților numeroase po care Ie 
înfrunta procesul de afirmare a 
normelor etico înaintate în .viața 
de familie. Iresponsabilitatea unor 
Boți caro îșl abandonează familia ; 
josnicia celor care, părăslndu-șl 
copiii, se sustrag de la plata obli
gațiilor dc întreținere ; somnul răs
punderii părintești care „nnșl'j 
monștri”, chiar ta familii „onora- 
bl!o“ ; necinstea, corupția oferite 
drept model de conduita copiilor. 
Imoralitatea unor adulți care-șl 
rencagâ părinții la virata bătrtae- 
țli. drâmutadu-le nu doar respec
tul, cl chiar cete necesare traiu
lui.

Asemcneu șl alto Înrudite com
portamente încalcă nu numai nor
mele morale socialiste, cl șl cerin
țele elementare. generale ale 
omeniei: ele descalifică-po cel ce 
le practică, declanșează* 1 * * * * 5 & suferință 
în Jur. slut profund dăunătoare În
tregii șoclwățl. O contradicție 
frec?ven î viziblLă In a©©st - uits cjjto 
cea intre comportamentul unor oa
meni „In muncă" șl „acasă", adică 
„In societate" și „In familie”. Du
blul standard, dubla măsură slnt 
dăunătoare șl nelegitime. Raportu
rile soților in familie implică, po- , 
trlvlt acestui standard moral unic, 
nu doar simpla conviețuire, ci re
lații de egalitate așezate ne baza 
demnități!, încrederii, respectului 
reciproc al personalității. Demnita
tea In viața civică nu se poate îm
păca cu robia fa vtațn de familie. 
Nici comportarea civilizată ta; pu
blic cu ii'!Ivirea in jbfităl intre pe
reții Soculntai conjugale.

Nu s-ar putea spune, desigur, 
că a dispărut In societatea noas
tră optica Învechita, exprimata 
ta formula „nu mă interesează 
ce se Intîmplâ cu alții, totul 
este să-ml asigur pentru fami
lia mea cit mal mult". înlr-o epo
că Istorică dc multiplicare n comu
nicațiilor și o raporturilor sociale, 
tradiționalul Izolațtontan ............
este r ' 
mal mult ta ________ _______
familia nu poate fl conce
puta ca o cazemata fortificată a 
Intereselor strict Individuale, ca o 
zonă do retragere șl izotaro do so
cial. După cum reînnren tovarășul 
Nlcotoe Ccaușescu, „nu c nimic rău 
dacă cineva se îngrijește de fami
lia sa — noi punem, cum se știe/ ’ 
un accent deosebit’ pe dezvoltarea* J 
și întărirea sfamillei — dar această . 
grijă'trebuie să se manifeste in 
contextul general al socletații noas
tre și in sirinsă unitate cu marea 
noastră familie ■— națiunea socia
lista". (cuvlntare la plenara lărgită 
a Comitetului municipal București 
al P.C.R. — 12 ort. 1371)

Grija colectivității socialiste față 
do consolidarea familiei și progre
sul general al societății se expri
mă șl In riposta data unor ase
menea comportamente înapoiat». 
Societatea nu se dezinteresează de 
ele șl trage ta răspundere pe cel 
ce tacaicâ normele și idealurile el. 
Din păcate Insă. lupta împotriva 
unor asemenea manifestări. Inter
venita eficientă a opiniei publice, 
preocuparea organizațiilor obștești 
tiint departe de a corespunde ce
rințelor. Persistă in numeroase co
lective, inclusiv In multe organi
zații do partid, ingădutață șl ne
păsare față de comportamentele 
imorale și Iresponsabile ale unor 
oameni din respectivele colective, 
po care Intervenția principială; fer
mă, dar cu tact, investită cu pres
tigiul opiniei publiee, la poate con
tracara. corija tsau cel puțin în
grădi ta efectele lor nocdve. Pro
blema consta nu fa a decreta țe
lul imposibil al evitării oricăror 
tensiuni sau ciocniri in cadru! fa
miliei, c! in a menține controlul 
njupra evoluției ș! soluțtonărl! tor. 
Altfel, ele se permanentizează și 
duc ta familii dezorganizate, fa 
care, așa cum cu stabilit numeroa
se Investigații științifice, îți nu 
punctul do pornire multe compor
tamente șl acte anlteoctale. de ■ la 
parazitism pinâ la delincventa, (acri 
„Omul țl familia", in lucrarea 
„Cetăfean, societate, familie". Ed. 
jfolitică 1071).

în practica activității organe
lor de stol, economice, obștești 
etc. exista poalbilitați numeroase 
de a lua In considerare mai atent 
șl mai eficient diferite problem® 
care apar la nivelul familiei, le
gate dc transformările rapide so- 
cto-economlce din țara noastră. 
Participarea crescîndă a femeilor ta 
actlvltați productive accentuează 
nevoia ImbunAtațlril prestărilor de 
servicii sociale, simplificării rețelei 
comerciale, diversificării continue 
a producției do utilaje domestice 
care să reducă timpul destinat mun
citor casnica. Legile creează cadrul 
necesar In acest sena, dar organi
zarea serviciilor a rămaa ta urma 
cerințelor de a îmbunătăți substan
țial situația femeii. Deplasările do 
foriă de muncă și nnvetlsmul 
creează alta categorie de proble
me șl necesități la niveîui fami
liei, care trebuie soluționate pen
tru menținerea coeziunii unlîățllor 
familiale. îmbunătățirea transpor
tului și comunicațiilor, corelarea 
locurilor de muncă șl de domici
liu, construcția de locuințe pentru 
tinerii căsătoriți etc. âlnt aspecte 
aie căror importante Implicații, fa
miliale irebulâ avute în vedere 
permanent, ca parte componenta a 
orientări! spre ridicarea nivelului 
de trai material și spiritual al 

' populației.
Incidența Intre familie șl socie

tate are multiple alte aspecte. Sem
nificația lor generală trebuie ana
lizata sistematic prin extinderea 
studiilor sociologice și Interdlscioli- 
nare. înțelegerea mal nrofundă a 
fenomenelor vieții' de familie, a 
relațiilor dintre familie ș! societate 
este porte Integrantă necesară a în
țelegerii conștiente a procesului 
dezvoltării sociale.

procesului

»r. Mlhail CEHNEA
membru coretpondenl
al Academiei de șfiinfe sociale 
ți politice

ȘTIRI

CULTURALE
Sub auspiciile Consiliului general 

A.R.L.U.S„ marți a fost deschisă, la 
Timișoara, o expoziție de artă popu
lară și artizanat din U.R.S.S.

Au‘participai oameni do arta șl 
cultură, folcloriști, etnografi, critici 
de artă, un numeros public. Stat ex
puse numeroase obiecte de artă 
imputară — sculpturi ta lemn șl os. 
broderii, covoare, veșminte țărănești 
șl alte piese do mare valoare artis
tică — creații ale meșterilor șl ar
tizanilor populari din mal multe re
publici unionale.

Cu prilejul vernisajului, au vorbit 
cont dr. Tratau Bunescu, președin
tele comitetului Județean do cultu
ră și educație socialistă, și prof. dr. 
Gheorgho Savfl, vicepreședinta al 
Consiliului județean A.R.L.U..S.

. *
La Invitația Uniunii Ziariștilor din 

Turcia, solista română de muzică u- 
șoarâ Anca Agemolu a prezentat la 
Ankara, ta cadrul „Recepției presei", 
un program de muzică românească, 
caro s-a bucurat de un deosebit 
succes.

Cu acest prilej, președintele Repu
blicii Turcta, Cevdet Sunay,. a lami
nat solistei române o diplomă da 
onoare.

*
în fondul bibliotecii „V. A. Ure

chi ti" din Galați, se află un manuscris 
datat 17®. al cărturarului turc El 
Hadj Ahmed Efendi din Crete, scris 
la cererea sultanului Mustafa al 
IlI-lea, In care ne vorbește despre 
cauzele decăderii economice a Târli 
Românești, la mijlocul secolului al 
XVlll-lea. In cercetările șale, turco- 
logul român Mlholl Guboglu semna
lează, ta legătură cu acest document, 
caracterul Iul inedit Comparat de 
pildă, cu o altă varianta a sa. exis
tentă In Arhivele stalului’din Istan
bul, 8-a ajuna la concluzia că manu
scrisul din Biblioteca de 1a Galați 
oferă un plus Informațional Impor
tant Ea dispune de o statistică a si
tuației economice din Muntenia ș! 
Oltenia, care lipsește celuilalt ma
nuscris. BiblIofUIetic, varianta gălâ- 
țeană prezintă unele particularități. 
Astfel, manuscrisul este Încadrat In 
eheaar de aur, are Utlurise șl topo
nimicele redata In tuș roșu. Iar 
scrierea este mult mul Îngrijită.

Aceste considerente duc ta Ipoteza 
că manusertaul de la Galați ar putea 
Ii prima varianta a acestui document 
științific.

(Agerpres)
■‘I

*

Lă Satu-Mare a togi prezentat, 
fa premieră, documentarul artistic 
„Sătmarul" (.Monografic sentimen
tală"), film realizat de , studioul 
„București", la cererea comitetului 
județean pentru cultură și educație 
socialista. Au fost prezentați publi
cului cițiva dta principalii realiza
tori al filmului : regizorul MIhai 
Bucur, scriitorul Pop Simton. auto
rul scenariului, Ion Brad, operator 
de imagine,' șl ■ actorul ErnnnolT Pe- ' 
truț. cărula'-ir aparțlifc leclura .tax-. 
tululî Realizat: fa culori:.curo..durata• 
de aproape o Oră, filmul prezintă 
aspecte semnificative din trecutul șl 
prezentul județului. El este, totoda
tă, un omagiu adtis municipiului 
Sata-More, care, ta toamna acestui 
an, va sărbători împlinirea unul mi
leniu de existență atestata documen
tar.

*

de
L’ ■

Sub egida centrului județean 
Îndrumare a creației populara și a 
mișcări! artistice de masă, la Arad 
a apărut culegerea de proiuoări co
rale „Crișule, Mureșula...". Lucrarea 
reunește numeroase piese reprezen
tative din bogatul tezaur folcloric 
de pe acesta meleaguri. Ea vine ta 
sprijinul formațiilor arttatlce profe
sioniste și de amatori pentru ntaă- 
talrea unul repertoriu cit mai cu
prinzător.

tv

Ion

Lec-

copil

1
i
1

For-

de

Se Împlinesc &&0 de ani de la 
moartea prematură, survenită In'Îm
prejurări tragice, a poetului șl erudi
tului umanist lanus Ponnonius. re
prezentant de notorietate europeană 
sȚ nu'tor care
prin talentul său liric șl solidele Iul 
cunoștințe științifice și-a atras atlt 
prețuirea contemporanilor (printre 
care figurau cărturari renascentiști, 
precum MoreUlo Flclno, Guarino Ve
ronese, Aeneas SUvlus Piccolomini), 
cit și pc aceea a posterității.

Poet, Istoric, traducător din Homer, 
Plutarh, Detnoslene, Plotinus, perso
naj politic Influent dta anturajul re
gelui Matei Corvln, protectorul uma- 
alștllor, Impreslonind prin protelsmul 
preocupărilor șl o neobișnuită mobili
tate spirituală (specifice oamenllor 
Renaștorii), lanus Pannonius a fost
— așa cum mărturisea cu ostentație
— primul scriitor caro a adus Poezia 
ta pusta panoalcă. Apariția lui ta li
teratura maghiară nu a fost Insă un 
fenomen acciden
tal, secolul In 
caro a trăit re- 
marclndu-®e toc
mai prin trans
formarea regatu
lui ungar Intr-un 
adevărat focar nl 
Ideilor progresii,- 
to ale Renașterii, 
îndeosebi Hunia- 
zli, lancu de Hu
nedoara șl fiul 
Bâu, Matei Cor
vln. au văzut ta 
umaniști un sprijin eftoaco ta slujba 
captării Interesului și partici
pării monarhilor europeni ta 
lupta contra amenințării otoma
ne. Conform acestei politici, o- 
rudlțl h'.nilul au fost chemați in Un
garia acelor timpuri (printre ei nu- 
mărindu-se Marzlo Galeottl, UgoletU. 
Bonfinius, Vergerio), sub Influența a- 
cestora devenind șl cărturari! autoh
toni — Andrei de Pannonia, clujeanul 
Nicolaus de Mlrablllbws, med ieșea
nul lacob Plso, NIcolae Garăzda, e- 
plscopul de Oradea Ian Visez ș.a. — 
purtători ol concepțiilor Înnoitoare..

Nepot al celebrului Ian Vltfe, căr
turar croat ajuns la mari demnități 
eeiczlusllco șl politice, lanus Panno- 
nlus s-a născut la 2D august 14134 șl a 
primit Încă din copilărie o BOlidâ in- 
slrucliune științifică. La 13 ani, ta 
1447, unchiul său 11 trimite ta renu
mita școală ferrareză a lui Guarino 
Veronese, unde se va remarca prin 
aptitudinile intelectuale puțin comu
ne la o asemenea virală, dar mgl a- 
les prin poezii care vor face din tlnâ- 
rul Învățăcel unul din primii poeți la
tini ol FerrarcL în această perioadă 
scrie epigrame Influențate do Marțial 
O „Hermafroditul" Iul Antonio Pa- 
normitâjșltataâii, gen in carejyu&Vă- 
lucl mol tlrilu. In stanțele sale ol Iro
niza cu finețe costisitorul fast papal 
al Jubileului din 1450, fervoarea reli
gioasă u colegilor de stadii. Scrierile 
lui erau chiar străbătute — In spiri
tul laic nl vremii — do o undă do 
senzualitate. Dintre ele se disting.: 
„In Gryllum : Deridei cunies Romani 
tul Jubllacum" („Lui GryUus — auto
rul rizîndu-ți de cel ce pleacă ta 
Roma ta jubileu"), „Galeottl peregri- 
natlonrm iridet" („Autorul la ta deri- 
dere pelerinajul Iul Galeoltl"), „Con- 
qucritur quod se socii ad lupanar atl- 
duxlsscnl" (.Jelanie către prietenii 
care l-au duș pe căile pierzaniei"), 
aceste stihuri de tnaie rafinament 
formal’ fiind azi foarte utile pentru 
cunoașterea vieții studențești italice, 
în același timp, tlnărul poet. Intrat 
deja In grațiile principilor și literalilor

500 de ani

la moartea lui

lanus Pannonius

tarile orașului. Emisiune de 
Ion Sa va.

91,10 Agenda.
91.50 Cluburi sportive bucureștane.
11.40 Arta plastică. Mari muzee ale 

lumii.
21,33 Film serial : „Patru tanchtșU 

șl un dine” (XX).

cinema

10; 18,15; M,30, PACEA — 
18; S3.
a luddcnlul : MELODIA 
11.13; 1349; 10; 1840; 99,45, 
DERN — 0: 11.13; 1349; ÎS; 
10,», LUCEAFĂRUL — 8.1
13,»: W; 1840; îl.
a Curajoșii : MOȘÎLOR - 154®;
17.43; sa.
a Căderea Imperiului roman (nm- 
tMîle scrii) — 18,15, Fata cn cutia
— 21 ; CINE31ATECA (sala Onion). 
a Micul seâld&tor ; SALA PALA
TULUI — 17.15 (scrin de bilete - 
IMS) : 50,15 (seria de bilete*— 4M3), 
BUCEGI - 15,45: 18; M.:a, TOMIS
— 9; 11.15: 13.Î3; 18: 18.15: »,».
a Steaua Suriului t GRIVTTA — 9: 
11.13; 13,38: 18; 1&.15: M3). AURO
RA — 8; 11,15: 13,39: 13.43: 18: 90,15, 
VOLGA - 9: 11.15: 1343: 15.13:
18,13; 53.K.
a Nu-ml place ziua de luni : FLĂ
CĂI) A — 15,»: 17.45: M. PRO
GRESUL - 18: 18: M.
a Torentul de fler : VVTAN — 
13.»: 17,43: M.
a Sacro șl Vanzetti : MIORIȚA — 
1#; 1149: 15: 17,»: S3.

Italieni, se exersează șl In străvechea 
artă a panegiricului, scriind remarca
bilele : „Panegyrieus In Renatum" 
(„Panegiric in memoria Iul Renalus") 
și mai ales „Silva Panegyric» ad 
Guarinum Veroncrisem praeceptorem 
Suum" („Meditație în amintirea pre
ceptorului său Guarino din Verona"), 
creați! ce constituie, din perspectiva 
secolelor petrecute, o autentică Ima
gine panoramică n umanismului din 
Italia nordică.

In toamna rinului MM, lanus Pan- 
nottluș se transferă la Universitatea 
din Padova pentru a urma stadii de 
drept canonic. Aici se împrietenește 
cu piciorul Andrei Mantegna, căruia, 
drept recunoștință pentru tabloul In 
care-1 Imortalizase alătur! de Maralo 
Galeottl, îi dedică elegia „Laus An- 
dreae Maniegnae pletoris patavtaT 
(„Laudi Iul A. M., pictorul padovan”) 
șl îșl începe activitatea de traducă
tor, tălmăcind In latină două opuscule 
de Plutarh. 5 „ ,■X.‘>bVx * Ț

Absolvind, în 
1458. cursurile u- 
nlversltaro. cărtu
rarul se întoarce 
ta patrie hotarlt 
să deschidă calea 
Muzelor ne ma
lurile Dimâril. Cu 
sprijinul tafiuen- 
tul ta său iintfiF 
doblndește pro-', 
lecția regelui Ma-"' 
tel Corvln, care 
11 numește mal 
tatii episcop do 

F6c3. apoi cancelar. Treburile poli
tice tl îndepărtează o vreme de poe
zie, însă călătoria din 1495 fa curtea 
noului papă Paul nl II-lea. călătorie 
cu dublu scop : acela dc a aduce 
omagiu pontifului recent alea șl a- 
cela do a ttobindl sprijinul Vatica
nului contra turcilor, II reîmprospă
tează pasiunile umaniste.

Rafinatul cancelar cultivă sporadic 
epigrama (pentru noi au un deosebit 
interes istoric epigramele ce descriu 
captivitatea Iul Vlad Tepcș șl campa
nia eșuată dta 1457 contra Iul Ștefan 
cel Mare), dar mal ales lirismul ele
giac, străbătut de curențU nostalgici 
al amintirii, marcat de o tristețe difu
ză ce' imprimă versului rezonanțe de o 
neașteptata modernitate. Evocînd 
moartea mamei sale, boala care-1 ro
dea șl-1 Întuneca zilele petrecute In 
tabere militare L,Dc se âegrotanlc In 
casirls" — „Despre sine, .bolnav în 
tabără?), durerea provocata de in
cursiunile prădalnice ale turcilor 
GJBlasIo mllitanil lanus febricltans" 
— „Lui Blasius, oșteanul închinător 
Iul lanus”), poetul surprinde simțirile 
delirate ale unei naturi sensibile? Pa
triotismul său ardent, dorința de a 
Impămlntenl marea poezie in Unga
ria acelor vremi tulburi șe pot dis
tinge din aceasta înflorată „Laudă ' 
Paiionlcl”,: „(.'ci ce citeau cu ttțțl șl * 
slăveau piminiul italic / Azi să asculte ;[ 
șl-a noastre etalări? panoniea-mi liră./1’ 
Marc e slava ce nouă ni-e dată, dor 
mai marc țle : / Al înălțat prin 
□obllu-țl duh, a patriei fală". Tot dta 
acest timp dala și poemul epic 
„Annales" (azi pierdut) ta care trata 
dteva momente din Istoria națională. 

■ La 27 morile 1472, la Medvograd, In 
Croația, eruditul (aniversat ta acest 
an din Inițiativa UNESCO, ca 
semn de prețuire a personali lății și 
operei sale) — Ișl pierde viața ta cir- 
cumstanțe dramatice.

lanus Pannonius râm!ne unul 
autorii do prestigiu al literaturii 
maghiare In limba latină, un jpoet 
ce-a servil drept model scriitorilor 
eare l-au urmat, un eminent repre
zentant al Ideilor renascentiste. ,

Ioan ADAM

din

1. : ; .■: I
a Pe poteca nețirmurltel Iubiri : 
8—1SJ9 !n continuare ; Program de 
filme documentaro — 33.13 : TIM
PURI NOL 
a Olcsla : BUZEȘTI - 13,»; 18; 
93,15.
o Aventuri In Ontario : MUNCA 
— 15; 1B; 99.
B Hello, Dolly 1 : UNIREA — 
13,M; 10.
o Douăsprezece scaune : RAHO
VA - 13.M; 10.
o Osceola : LIRA - 1S40; 18; 30.15. 
a n. D. la munte șl la mare : 
CRÎNGAȘI - 15,»; IS; S3,15.
a Mirii anului H : VIITORUL —

; 13: 93, POPULAR - 1543: IB;s 
90,19. 
a Love Story i 
13,»; IB: 9040- 
a Locotenentul I 
13,»: IB: »,» 
a Copacii mor 

1

FLOREASCA

Bullitt : A UT A

_ ______ ,___  ta picioare : LA-
HOMET - 13,33; 1743: 1S43.
o Articolul 429 a FERENTARI -o Aitleolul 433 a 
10: 15.S0: IS.
0 Ultimul războinic a COSMOS — 
103; ia;, 20.15.

I
teatre I

o Opera Româna : Trubadurul — 
19,».
o Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,».
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale* (&ala Comedia) : Coana Chl- 
rlța — 90; (sala Studio) : Părinții 
teribili - ».
a Teatrul de Comedie : Ciier 
Antoine — 90.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala din W. Schitu Mfi- 
gurcanu) : Leonco șl iJîna — 99; 
(sala din str. Alex. Sahla) : Iubire 
pentru Iubire — î®.
a Teatrul Mic : Balul absolvenților 
- 1943.
o Teatrul „C. L Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 1943; 
(sala Studio) : O lună ta țară — 99.
3 Teatrul Național din ’'Timișoara 

n sala Teatrului Ciulești) : Rata 
sălbatică — 1043.
o Teatrul „Jon Creangă” : Snoave 
eu măști — 18
a Teatrul „Țăndărică” (sala din 
str. Academiei) : Cartea cu Apolo- 
dor — 17.
o Teatrul dc revista șl comedie 
„ton Vaollescu” : Ctaleccîe fanto
șei — premieră — 13,33.
o Teatrul aatlric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (Mia Savoy) . Ilimblrlcă — 
13.99; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa - 1®.».
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Ghiocei... mărBărltare 
- 19,».
a Circul „Gfobus” : Planetele rid 
sub cupolă — 19.»

%

«

i

■



I

SCÂNTEIA — miercuri 29 martie 1972
■

UN COMANDAMENT MAJOR
AL MOMENTULUI DE FAȚĂ:

trimestru

PAGINA 5

Hi

INDUSTRIA
JUDEȚULUI SĂLAJ

( V ZALĂU (Corespondentul ..Scfri- 
J leiia. Vaslle Rush), — Colecli-

novai din Tr. Severin să reali
zeze planul la Indicatorul pro- 
ducție-marfa fabricată ne pri
mul trimestru ol anului cu două 

, eăptămlnl mal devreme.

0 UZINA „VICTORIA"

DIN CAJLAN

vele de muncitori, tehnicieni șl 
ingineri din unitățile economice 
ale județului Sălaj au îndepli
nit cu S.zllo mal devreme pia
nul la producția globală Indus
trială pe trimestrul I. So e«U- 
mează că pinfl la Anele trimes
trului ®e vă realiza o producție 
suplimentară echivalentă cu 1.4 
la sută din cec stabilită pen
tru

consemnat Fabrica de armături 
metalice din fontă șl oțel din 
Zalău. Filatura de bumbac, pre
cum si întreprinderea de Indus
trializare a laptelui din Slmleul 
Sllvanlel șl întreprinderea pen
tru valori tiearea legumelor el 
fructelor din Zalău,

REALIZĂRILE CHIMIȘTI- 
LOR DIN PIATRA NEAMȚ

tru Întregul an. Cele mai 
bune rezultate economice le-nu

COMBINATUL
DE EXPLOATARE

Șl INDUSTRIALIZARE 
A LEMNULUI 
DIN PITEȘTI

PITEȘTI (Corespondentul 
„Scinteil“, Gh. Cirstea). — La 
27 martie, C.E.I.I.. Pitești a a- 
nuntat îndeplinirea. înain
te de termen, a pionului de 
producție trimestrial. Pină la 
sfirsltul lunii sa prelimina ob
ținerea unei producții globale 
suplimentare da 12.5 mllte-ne 
Iei.

ÎNTREPRINDEREA
DE FORAJ DIN CRAIOVA

PIATRA fvEAMT (Cores-' 
pbndenlul - „Sclntell . Ion Ma
nea). — Duminică, "" 
ta Instalațiile Corn 
îngrășămi 
tra Nean: 
iar

_____ i, 20 martie, 
„tațilio Combinatului de

. minte azotosse din Pla- 
feamț a-a muncit din plin, 
o dotă cu terminarea 

schimbului II colectivul acestei 
unități a raportai realizarea cu 
5 zllo mal devreme a sarcini
lor .de olan pe primul trimestru 

, al anuiuL S-au creat astfel pre- 
' pontrti ea.*’pînfl"la- sHrșl-
‘t tta- Iftnll 'marile',-' sff se realizezi * 
''I’au'plimcntar ooprdducțio» Im va-J-

■ toore do. peste 0 milioane leL

ȘANTIERUL NAVAL 
DIN TR. SEVERIN

TR. SEVERIN (Coresponden
tul ,.Seintell". I. Anghel). — 
Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de la Șantierul naval din 
Tr. Sovorln nu reușit sil, 
îndeplinească șl să depășească 
sarcinile de plan In fiecare de
cadă de fa începutul acestui an. 
Este edificator In această Drl- 
vințfl faptul că In luna februar . 
rie el nu livrat un carsou frigo
rific de 2 ®K> tdw cu un avana 
de 12 zile. Iar recent nu predat 
— tot fa avans față de termen 
benefici a ndut — o șalandă. A- 
cesta eucceso au perm ta harni
cului colectiv da la Șanllend

I
PENTRU

X

9

CRAIOVA (Corespondentul 
.Seintell". 'Nlslor Tuicu). — 
întreprinderea do foraj din 
Cralovn o raportat îndeplinirea 
cu 5 zile mnl devreme n pla- 
■nulul fizic de foraj pa trimes
trul I ni anului. Plnă la sfir- 
șltul trimestrului curent vor ti 
forați tn piua 2 MO de metri. în
tre brigăzile do foraj fruntașe 
sc numără cele conduse de Va- 
sile Mlhal, Nlcotee Copaci, No- 
jptc;.$£rbflnescu șl. alteia,
-i/t . !’ ‘■Li.rto .-.ta- ;;. il„

COMBINATUL MINIER 
DIN SUCEAVA

SUCEAVA (Prin telefon dc ln 
Gh. I’arascan). — Colectivul 
Combinatului minier din Sucen- 
va n raportat îndeplinirea sar
cinilor de plan trimestriale cu 
10 zile mai devreme. Potrivit’ 
datelor preliminare, pînă la în
cheierea acestui prim trimestru 
ol noului ®e vn realiza o pro
ducție paste plan In valoare de 
circa 8 milioane lei. materia
lizată, intre altele, ln 4 OCffl tone 
barită. 1 100 tone minereu le 
mangnn ș.n. De subliniat că la 
aceasta mare unitate economică 
suceveana, după cum rezultă din 
calcule, fa primele trei luni ale 
anului se înregistrează o reali
zare do 23 ta sută din planul n- 
nual de InvesAIUl.

W

Raidul nostru în județele Mehedinți și lași

Ib ’udețul Mehedinți, din pricina 
imidltățli accentuate a solului, lu- 
Tărlle de Insămlnțarc a culturilor din 
epoca 1 nu început din plin abta 
îăptămlna trecută. Acum atlt In zona- 
ie șes, cit șt In cea de deal, condițiile. 
x'maHoe sini deosebit de favorabile 

rfășurtiril In ritm alert a tuturor 
rarilor. O primă constatare care 

te impune este aceea că, datorită 
bune 
peazi 
zii nli

agricole 
Poiana

h judn-

de la secția de mecanizare Gemeni a 
lucrat nu numai ziua, ci si noaptea la 
lumina farurilor. în zona do șei ou 
mol terminat Ințămlnțărllo din pri
ma epocă șl cooperativele 
Burila Mare. Cloroborenl. 
Gruii și altele.

în schimb. In zona de deal
țoiul. ritmul insămlnțărllor este lent.

____r_______ (srasw»-^-____ nu sfl lUCTCazfi ta nivelul posibilltațl- 
|bimei organizări o muncii, se reali-; lor și cerințelor.

iază la semănat o viteză de 2 OM) ha 
.......ic. Semnificativ In privința rit
mului lucrărilor in zona de sud a ju
dețului este faptul că la cooperativa 
agricolă Gemeni s-a terminat Irwă- 
minfalul culturilor din prima epocă

CA se putea asigura un ritm optim 
de Intamlnțare In aceasta perioada ți 
ta zona de deal ne-au demonstrat 
cooperatorii din Coreova. Aici, tasă- 
mințarea culturilor din epoca I este 
pe terminate. Do asemenea. La i.A.S.

1071, emisă de Uzina de tractoare din 
Brașov, furnizorul, „Electromagneti
ca'4 din București, n răspuns abia 
după dren uri nn că nu este cazul ca 
beneficiarul să se alarmeze și că. In 
maximum a zile, va primi contractul 
semnat. După un timp, deplaslndu-se 
la București. delegatul uzinal a con
statat că in 1 martie n.c. contractul 
nu era nld măcar scris la mașină, 
din motiv că serviciul de desfacere 
nu a avut... dactilografii. Pină In ziua

lut fi avute In vedere la echilibrarea 
balanțelor materiale.

într-adevăr, deși acest neajuns s-a 
semnalat tn repetate rlnduri, totuși. 
In practică, nu s-a creat încă un de
calaj intre primirea documentației 
sau aprobarea investiției șl data de 
încheiere a contractelor cu furnizorii 
dc moșieri, uillaje, subansamble. pie
se ș.n. Dar este vorba .ți de altceva: 
In multe întreprinderi șl centrale nu 
s-o dezrădăcinat atitudinea pasivă 
față de problemele aprovizionării șl 
desfacerii, așîeptlndu-se prea mult 
ea forurile de resort să ic rezolve. 
Inlr-o măsură prea mică este organi
zata activitatea de studiere a posi
bilităților de desfacere șl de aprovi
zionare In perspectiva Imediată și 
mai Îndepărtată, dc depistare a be
neficiarilor șl furnizorilor, de cerce

nor clauze contractuale care II' favo
rizează net ln raporturile cu benefi
ciarii ; tergiversarea adoptării unor 
soluții de către forurile de resort in 
rezolvarea neînțelegerilor precontrac- 
tuale. Ne-am notat, fa acest sens, o- 
plnla ing. Teodor 
comercial al Uzinei 
din Brn-ov,

— Uzina de țevi „Republica" din 
Capitală ne-n „fixat" ca termene de 
livrare a țevilor, pentru trimestrul II 
a.c., următoarele : ?3 la sulă ta 30 a- 
prilie, 35 la sută la 31 mal ș!.„ restul, 
de 40 la sută, la 30 iunie. Cu alte 
cuvinte, de nproaiM Jumătate din 
cantitatea de țevi contractata nu vom 
putea beneficia practic in trimestrul 
respectiv. în plus. întreprinderea 
bucureșteană „lșl rezervă dreptul", 
prin contract, ca

Pol'oky. director 
do autocamioane

4
! !•
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htrebări adr@s@tie intrepTinderilor care

nu au Încheiat toate contractele economice

1 I

t

LEGEA CONTRACTELOR ECONOMICE : ART. 2 — „Contractul eco
nomic este un Instrument de planificare care servește la fundamen
tarea planurilor anuale pe baza prevederilor cuprinse în planul cincinal 
sau de perspeellvă ; el servește totodată la concretizarea desfășurării 
relațiilor economico dintre organizațiile socialiste cu privire ta furni
zarea de produse, executarea de lucrări șl prestarea de servicii, în seopul 
înfăptuirii integrale a obligațiilor rezultate din planul de dezvoltare o 
economiei naționale".

Cifrele statistice ne permit eă apre
ciem că, fa generat Întreprinderile, 
cenlralcle Industriale și-au creat încă 
înainte dc începutul acestui an por
tofoliul de comenzi pentru produsele 
prevăzute a se fabrica șl, totodată, 
șl-au asigurat, prin contracte, mate
riile prime șl materialele necesare 
desfășurării ritmice a activității pro
ductive. în această situație pozitivă 
sa află multe unități din codrul Mi
nisterului Economiei Forestiere șl Ma
terialelor do Con
strucții. Mlnlstc- ____
rulul Minelor, Pe
trolului șl Geolo
giei. Ministerului' _ 
Industriei Clil- țRj E” m B3 
mice ș.a.

Do ce conside
răm. lolușl, în
cheierea contrac
telor economice o 
ehesUune la ordi
nea zilei ? Mal 
InSIl, pentru că li
nele Întreprinderi 
— șl. din păcate, 
nu puține — nu 
au nici acum, la 
nproanc trei luni 
dună începerea a- 
nuîul de olan, si
guranța desfacerii 
integrale a pro
ducției pentru a- 
ccst nn. Concret, 
este vorba de u- 
nltățl din subor- 
dlnea Ministeru
lui Industriei
Ușoare, Ministe
rului Industriei
Construcțiilor ■ de
Mașini, MlnLsterulul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, 
Ministerului Industriei Metalurgice, 
In care procentul do contrac- 

■ tare a desfacerii producției pe a- 
i cest an .au, se ridică iapă, ta.’Bl.vehy.. 
* necesar, . deși există ■suficiente; co- 
ț menzl'ișl i solicitări din partea-Beriefte' 
“ eterilor. Apbl, implicll, tergiversarea 

perfectării contractelor economice 
pune ta cauză realizarea unor sarcini 
de producție nu numai In Întreprin
derile respective, cl Intr-un șir de u- 
nltățl economice șl comerciale rare 
nu au garantată aprovizionarea In
tegrală cu materiile prime, materia
lele șl produsele așteptate, prevăzute 
In pion.

Practica urată că fa Ierarhia cauze
lor care au generat Inllrzlerea înche
ierii „campaniei" contractuale pentru 
acest an, unul din primele locuri ca 
Importanță fi dețin factorii subiectivi, 
carențele dc organizare, atlt ale ac
țiunii do planificare'a necesarului'do 
aprovizionat, a posibilităților de des
facere, cîî șl ale sistemului de con
tractare adoptat de către anumit! fur
nizori sau coordonatori de balanțe. Să 
prezentăm un exemplu care denotă, 
din păcate, birocratismul șl înceti
neala cu care lucrează unii furni
zori. La o comandă din 20 februarie

de 15 martie, ta uzina de tractoare nu 
sosise contractul respectiv. In situații 
asemănătoare au fost puse de furnizo
rii lor și alte Întreprinderi din Brașov, 
ca uzlM.f!e autțț!:ărnlofu»e....McțȚom". 
.țjlulnj,<55,114.1^.^, , ... J,,;

■ C_'ire leit.' unor urs-inc-
njja tergiversări? Deși Legea contrac
telor economice conferii eoritrâclulul 
rolul de Instrument do planificare, in 
practica unor întreprinderi nu s-a 
respectai acest principiu, de multe ori 
sardnllo de plan condlțlonlnd înche
ierea contractelor șl nu Invers, cum 
ar fi normal. Una dintre cauze :

— Mal avem șl acum probleme ne
rezolvate In privința încheierii con
tractelor pentru 1072, ne spunea ing. 
Valentin Popescu, director adjunct al 
Fabricii de articole tehnice din cau
ciuc din Brașov. Una din explicații 
constă in faptul că anumițl beneficiari 
nu depus cu Inllrzlere sau incomplet 
comenzile șl documentația șl am fost 
ncvolți să le restituim, chiar de două- 
trd ori. pentru ca acestea sa „fie cla
rificate. Este cazul uzinei „1 Mo!“ 
din Ploiești, Uzine! de utilaj petro
lier din Tirgoviștc. uzinelor ..Automa
tica" șl „Electronica" din București, 
ale căror comenzi, necomunleate ta 
timp .șl lnlr-o formă clnră. nu au pu-

tare a cerințelor acestora. Or, numai 
prinlr-un contact permanent, desfă
șurat In mod sistematic, cu partenerii 
potențiali, cu coordonatorii de balan
țe se pot rezolva la vremea potrivită 
divergențele, so pot găsi soluții re
ciproc acceptabile pentru perfectarea 
relațiilor contractuale. Fapt este că; 
nu se poate împlini dezideratul În
cheierii din Ump a contractelor eco
nomice In condițiile lipsei de per
spectivă în activitatea do aproviziona
re șl desfacere. Din aceasta rezultă, 
de altfel, și principala explicație a 
situației că, tetr-un mare număr de 
întreprinderi, contractele pd termen 
lung stol puține șl fără însemnătate, 
in Ioc ca acestea să devină „coloana 
vertebrală" a relațiilor economice 
dintre unitățile socialiste.

Trebuie să spunem însă că o altă 
cauză, tot atlt de importantă a aces
tei stări de lucruri, se referă la 
trenarea, fie dc către coordonatorii de 
batante, fie de către parteneri sau 
forurile de resort ale acestora, o ope
rațiilor și etapelor din faza prccon- 
iracluală. în acest context sini de 
relevat trei ospccic mal Importante: 
prelungirea nejusllficată de către unii 
coordonatori a perioadei de echili
brare a balanțelor materiale : impu
nerea de către anumițl furnizori a u-
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La I.A.S. Corabia se execute discuitul pe suprafoje ce vor fi cultivate cu plante furajere

tru epoca I pe mai bine de jumă
tate s-nu Ifisftmtnțăt orz, mazăre, bor- 
ceag și in pentru ulei. ConMantîn 
Tobescu, inginer șef al LA.S. Cor- 
cova, era pe idmp printre mecaniza
tori. controta calitatea lucrărilor. El 
ne-a spus : „însămlnțăm zilnic peste 
80 de- ha. în !4—5 zile terminăm cu 
culturile, din. epoca I. O deosebită 
otențic acordăm calității lucrărilor. 
Pentru aceasta am asigurat califica
rea șl specializarea mecanizatorilor pe 
lucrări și culturi"

Dar cu o floare nu se face primă
vară. Pe mari suprafețe din zona de 
deal n județului Mehedinți, deși con
dițiile climatice slnt prielnice, nu s-a 
insămlnțat Pir.fl acum nici o Dalmăde 
pămlnt cu culturi din prima epociL 
Esta necesar ca direcția agricolă |u-

*
. '. ■ i*. | . " ■ ■ : ' 
operativă cen- 

irlie ta Direcție

dețeană sfl acorde un ajutor operativ 
și eficient pentru impulsionarea lu
crărilor ele primăvară In unitățile a- 
grlcole din zona de deal a Județului. 
Pentru că nu numai insămințările 
sini rămase aid In urmă, cl 81 cele
lalte lucrări — Întreținerea pășunilor, 
lucrările de îmbunătățiri funciare. 
Specialiștii direcției agricola județene 
sint mal des prezențl In cooperati
vele din zona de șea. dosi In zona do 
deal, unde lucrările sini taUrztaie. este 
cea mai mare nevoie de sprijin teh
nic șl organizatoric. Imperativul zilei 
— flecare palmă do păriitaț să fie cul
tivată în cale mai bune condiții — 
trebuie să acționeze In toate ■ zonele 
județului cu aceeași eficiență.

Ion ANGIIEL 
corespondentei „Scîhteii

■■ !' = . 
lî-’?*’’ «'’ț4’1 Mî ' ’ r ?s’

Corcolind situația ~ 
tralfzată Ln 27 martie la Direcția 
generală agricolă județeană Iași, 
constatăm că semănatul culturilor 
d!n prima epocă s-a făcut po 66 la 
sută din suprafețele prevăzute a se

*

de stat și 33 fa suta in cooperativele 
agricole. Este adevărat că In această 
zonă fnsămlnțările nu Început moi 
llrziu. dar rezultatele multor coo
perative agricole arată că și in ar 
ceste condiții se putea realiza mal

această afirmație. Pe faptul că rit
mul de lucru diferă foarte mult de 
ta o unitate la alta. Iată : in timp 
ce ta cooperativele agricole do pro
ducție Bivolari. Bălțați, Ruglttoasa șl 
altele semănatul mazărll s-a încheiat, 
în cele din Dumoșll, I-Jărmăneșli, Tg. 
Frumos lucrările au început mal tlr- 
zlu. La Dalenl. de plidă, din cele M 
ha cu ovăz, s-au semănat numai 10 
ha. Ing. Teodor Balaș, director 
adjunct al direcției generale agricole 
județene, ne-a precizat efi ta țoale 
uniiățhe s-au luat- măsuri pentru a 
se organiza mal bine muncn In se
mănat, foloslndu-sc din plin tractoa
rele șl semăhătorile pe ..zi-lutnlnâ“, 
astfel ca ta următoarele clleva zile 
să fie încheiat semănatul culturilor 
«lin urgența 1 pe întreaga supra
față, sfl se grăbească semănatul sfe
clei de zahăr șl să sc înceapă șl ta 
floarea-soarelui.

Măsurite luate de organele jude
țene rint eficace. în raza de activi
tate a S.M.A. Potiu lloaicl. Holbocn. 
Le’,câni toate tractoarele erau In 
clmp ta grăpat ogoare, împrăștiat În
grășăminte și preaAUreo terenului, ta

j l.U&CJLYU W.VPUU j 
la țevile aliate să 

fixeze termenele 
în funcție de ma
teria primă pe 
care o prlnieșlc 
de la furnizorul 
ei, lmpunlndu-no 
să acceptăm ca, 
din tonajul total 
de țevi, 10 la sută 
să fie de catego
ria B, țevi pe 
care, Insă, nu Ie 
putem folos! In 
producția noastră. 

Evident, se pune 
Întrebarea : de ce 
beneficiarul se 
declară de acord 
cu asemenea con
diții și eemneăză 
contractul ? Răs
punsul este;' că, 
în cele mai mul
te cazuri, se caută 
evitarea ..înăspri
rii" relațiilor cu 
anumițl furnizori, 
care nu acceptă 
afrontul unor ne
gocieri. Lată dar 
că nu au fost 
încă lichidate a-

DEVA (Corespondentul „Scîn- 
teir. Sabin loncscu). — La u- 
zlna „Victoria" din Călan sini 
tot mal evidente preocupările 
pentru 'utilizarea la un arad su
perior :a capacităților de pro
ducție Șl valorificarea mal bună 
a materiilor prime Urmarea 
este ca la această unitate me
talurgică se înregistrează noi 
succese pe linia sporirii pro
ducției șl reducerii prețului de 
cost al acesteia. în primele 
două decade ale luni) curente, 
de cxețnplu, prin creșterea in
dicilor :de utilizare n agregate
lor. fumallștli de aici au depă
șit planul de producție pe pe
rioada respectivă >-.i 1,4 la sută. 
Sar cocsaril .— cu 4/2 la sută A- 
ceste sporuri, care confirmă 
ritmicitatea activității de pro
ducție din uzină, dau o nouă 
dimensiune realizărilor supli
mentare obținute de ta începu
tul anului ți oină In prezent 
care au ajuns ta -aproape (Jffl) 
tone fontă. .W tone semicoca șl 
150 tone utilaje de turnare pen
tru oțel.ărll.

în plus, se remarcă faptul că 
producția suplimentară de fontă 
a fost obținută In condițiile re
duceri! continue a consumului 
sneclflc de cocs : In primele 
două îunl ale anului, fumallștll 
au înregistrat economii de peste 
■153 tone cocs metalurgic.

LA C.E.I.L. FOCSANI

cele menlalllăjl șl practici învechite 
care pun mal presus decîl orlee 
„menținerea bunelor relații", chiar In 
detrimentul activității economlco- 
productlve a întreprinderii.

în alte Împrejurări, neînțelegerile 
preconiraciuale aduse In fața foruri
lor de resort nu sini rezolvate cu 
operativitate nlel la ora actuală. De 
pildă, pentru comenzile de materiale 
electrolzolanto emise, In luna februa.- 
rle 1071. de Uzina de tractoare din 
Brașov către F.C.M.E. București, con
tractate nu s-nu definitivat nici plnă 
anim. După un timp de la primirea 
lor, furnizorul a trimis comenzile ta 
întreprinderea teritorială de aprovl- ■■ 
ztonare Brașov, pentru a fi centrali
zate. LT.A.-Brașov a retrimis comen
zile F.C.M.E. ta stirșltul lunii decem
brie 1071. în sfirșit, I.TJL-Brașov a 
primit contractul, dar a făcut diver
gență asupra unor clauze. Divergența 
a fost discutată de partenerii contrac
tuali, dar nu s-a ajuns la, un acord, 
astfel câ neînțelegerea a fost înaintată 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, care a inapolat-o F.C.M.E. 
fără nici* o rezoluție. Cind exis
tă obligații șl responsabilități bine 
definite In acest domeniu, cum 
do mai apar asemenea situații 7 De
oarece, organele cu atribuții de con
trol sau de rezolvare a neînțelegeri
lor întreprinderilor sl organizațiilor 
care Încalcă dispozițiile legale cu pri
vire ta Inchalcrea contractelor econo
mice nu Lșl fac datoria, nu aplică 
sancțiuni celor vlnovațl. Antfel. deși 
prin Ilotărirea Consiliului de Miniștri 
nr. 303, din martie 1070. s-au 
stabilit amenzi între 1003 și 10 0®3 
ici în cazul neindepllnirll de către 
furnizor a obligației dc a încheia con
tracte pentru ‘ orice produs pe care 
II fabrică sau II poale asimila in 
lermenal cerul dc beneficiar, pentru 
neindepllnlrea dc către organele In 
subordlnea cărora se află părțile con
tractante a obligațiilor cu privire Ia 
organizarea șl îndrumarea Încheierii 
contractelor economice și La rezolva
rea neînțelegerilor precontracluale, 
practic, așa cum nu relevat Investi
gațiile noastre, pini acum nu s-aua- 
pllcat asemenea sancțiuni.

Timpul este înaintai șl nu trebuie 
să se admită folosirea unor formule 
birocratice,, a unul noian de adre-se 
și hirlll, iii relațiile dintre furnizori 
și beneficiari, ci să se treacă 
efectiv și operativ la finaliza
rea șl încheierea rapidă a tuturor 
contractelor care privesc producția a- 
ccstui an șl,' mal ales, a celor pentru 
trimestrul II.

ta 4 zile. întregul parc do tractoare Coreova din 720 ha programate pen- cultiva ta Întreprinderile agricole mult. Pe ce no bazam cind tăcem semânat La cooperativa agricolă tea lucra

1 ■7>

Cornellu CARLAN 
M. NICOLAE

Holboca se lucra cu 3 semănători, 
înaintea cărora pregăteau terenul 
5 agregate cu discuri șl 3 cupluri de 
grape. Alături Insă, ta cooperativa 
agricolă Aroneanu. obla a Început se
mănatul orzului șl ovăzului. Rămi- 
nerea In urmă m datorește faptului 
că nu s-a lucrat din plin cu toata 
tractoarele, tar două au stat ta sediul 
secției din Upsă de lubriltanțL

tntnnlndu-ne pe teren cu Ing. 
Conslanlui Prlcop, directorul trus
tului județean S.M.A. ne-a spus că 
situația de 1a Aroneanu nu este sin
gulară. Acum către sfirșiiul trimes
trului I lipsa de motorina și ulei se 
face tot mal mult simțită. Aceasta 
pentru că Incep!ndu-se lucrările mal 
devreme cota do lubrifiant! stabi
lită pe primul trimestru nu ; este 
satisfăcătoare. S-a cerut o supli
mentare de circa 4®0 tone motorină, 
dar Ia care nu s-a nrimlt Încă răs
puns favorabil, „Slntem îngrijorați 
de această situație — ne spunea tov. 
Prlcop — pentru că in ultimele 3—4 
zile din luna martie mal bine de Ju
mătate din cele 2 0D0 de tractoare 
cile avem acum in cîmp nu vor pu- 

dln lipsă do motorină șl

FOCȘANI (Corespondentul 
„Seintell", I. Nister). — Colec
tivul de muncitori, ingineri 
ș! tehnicieni de ta C.E.I.L. Foc
șani ae preocupă In mod sis
tematic do descoperirea și valo
rificarea tuturor rezervelor și 
posibil ltățlior care să asigure 
creșterea continuă a producției 
și îmbunătățirea calității aces
teia. „O rezervă inepuizabilă — 
na spunea inginerul Marcel Vul- 

. peseu. șeful serviciului tehnic — 
este extinderea .Lucrărilor de 
rtucă mecanizare. Pentru acest 
an nu foii propuse șl' aprobate 
31 obiective a căror valoare se 
ridică 1a 14,4 milioane lei. Prin
tre cele mal Importante amin
tim executarea unor căi cu role 
In sectoarele de croit P.A.L. din 
cadrul fabricii de mobilă, a că
ror eficiență economică va fi ele 

"peste 650 DOT lei anual șl 
deinlznrea de| 
rostea de 1a < . „ .
o eficiență economică anualii de 
circa 1.2 milioane leL Tn codrul 
atelierului mecanic central se 
organizează o secție de galvani
zare șl încălzire, care vn asigura 
îmbunătățirea calității feroneriei 
folosită la mobilă.

mo-
:pozltului de chc- 
C.P.L. Gugeșll, cu

BUZĂU (Corespondentul „Scln- 
tell". Radu Gheorghiu). — Do te 
începutul anului, 1a întreprin
derea de prefabricate din Bu
zău. s-au Introdus In fabrica
ție produse noi care se disting I 
prIntr-un grad Înalt dc tehnici- , 
tata. Printre acestea se află 
grinzile pentru acoperișuri de 
bate Industriale, care au o greu
tate, fiecare, de cita 12 tone și 
cu o deschidere de 12 metri. De ! 
asemenea, întreprinderea buzo- 
lană realizează slllpi pentru li
nii electrice aeriene de Joasă 
tensiuno șl Înaltă tensiune, 
foarte apredate de constructorii 
energetici Da Ia tovarășul Ml- 
hal Dragomirescu, inginerul-^ef 
al întreprinderii, am aflai că o 
realizare importantă a > colectt- j 
vului de muncă de aici este echi- : 
parca prin autoutllare a vagon- ; 
netor de cale ferată. Numărul 
sortimentelor fabricate de în
treprindere In ultimul timp ee 
ridică ia 21. Există aici o pre
ocupare susținută pentru per
fecționarea calității șl asimila
rea de produse noi

ulei. întreprinderea de livrare a 
produselor petroliere nici nu \Trea 
să nudă de o devansare a unei can
tități de motorină din trimestrul II 
dacă nu i se dă dezlegare de ta fo
rurile superioare.

Nu numai lipsa combustibilului 
este cauza staționării tractoarelor. 
La cooperativa agricolă Drăgușerj 

■ erau Inactive 3 tractoare : unul are 
motorul ta reparat ta S.M.A. Clor- 
tești Încă din vara trecută, iar două 
„au defecțiuni mici pe care le re
mediem nol“ — ne spunea Vașlle 
Cerlz. șeful secției do mecanizare. 
Din această cauză la Drăgușenl este 
puțin teren pregătit, iar semănatul 
abia a început.

In unitățile agricole din județul 
Iași temperatura ta goi o devenit 
prielnică. Se impune ca măsurile 
preconizate pentru mal buna orga
nizare o muncii șl' folosirea din plin 
a tuturor tractoarelor și mașinilor a- 
gricole ®ă se aplice peste tot. incit să 
se realizeze zilnic ritmul prevăzut la 
semăna L

Manolo CORCAC1
. corcspondenlul „Sclnfeii*l»".
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Im păr-

Ion BRAD

.Repnrtijio'Desen de EUGEN TARU

Șl CEVA ÎN PLUSMULT
inliia

Victor BIRLADEANU

aeestn! for 
Infiacnțare

Emil MARIN ACI IE 
Nicolae MOCANU 
Constantin SOCI

primit nu de mult o seri-

mișcător
sărbătoririi lui Vasilo

fiâ apuco

dacă ei 
nenumărat!! „cola 

1 : ți maistrul că'

— mai trasează ți o dreaptă 
simbolică, o dreaptă ascenden
tă, in care găsim drumul unei 
profesii, De la cei circa 30 de 
oameni, elfi erau In 1930-1940 
In atelierul de croație al fostei 
„D armata', și de la cele 280— 
300 dc modele, citc se. fabricau 
atunci anual,- s-a1 ajuns astăzi 
la aproape 200 de oameni care 
lansează anual — pe piața in
ternă ți internațională — peste 
l 000 de modele. In tot felul de 
variante colorLstice. Iar in ju
rul maistrului Pataki — și al 
altor oameni cu vechime și 
prestigiu din cadrul secției — 
a crescut. In ultimii ani, o în
treagă pleiadă de tineri mun
citori care aspiră la înaltul ti
tlu de

Atari pretenții nu foat 
formulate sl la ședințele în 
care am asistat In cele 
mai multe cazuri. color 
care și-au închipuit că afa- 
tul omeniei șl-a asumat 
rolul da. filantropie putțll- 
că 1! s-a explicat că pen
tru a ocupsi posturile soli
citate trebuie mai inti 1 să 
învețe, să muncească, să 
albă o experiență de pro
ducție Si do viață; Dacă 
cererile lor. nelndreptă- 
țlte de altfel, or ti satis
făcute, abia li ș-ar Insuflă 
convingerea că nu doar 

............ s la
convingerea că nu 
dreptul eă pretindă de

„Patria « marea ș! atnl munții 
Care ne îndeamnă spre-nălțlml, 

( E lumina ocliBor șl-a frunții, 
-.Tot ce-înălțăm șj ce Iubim."

Desen de OCTAVIAN ANDRONIC

.creatori de modele' .
„Și, ca la un suprem bla

zon profesional, aspiră la a- 
ccastă rigid, pa cara maistrul 
Patakl, cind va Ieși Ia pensie, 
o va dărui celui mai destoinic 
dintre ri. Aspiră nu numai ’la 
p simpld riglă de metal...

pentru asemenea 
că la 

pomenit 
comisiei

derii celor care ml-au să
rit in ajutor.

Discuții asemănătoare am 
purtat și cu alț.1 tineri care, 
cu un timp In urmă, nu tre
cut prin 'fața1 sfatului ome
nie! din Brașov, Tlrgovlsle 
sau rectorul 3 al Capitalei 
Unii sint In curs de califi
care, alții, care aveau o ca
lificare, s-nu integrat pro
mițător In atmosfera și In 
ritmul de lucru al între
prinderilor unde nu foat re
partizați. Firește, , factorii 
educativ! pe care l-am con
sultat nu afișează un opti
mism do paradă : el știu

urminil 
ajutorul caro 

redreseze, să-l aducă 
muncă șl 

colecti-

esle sensibil sporită dacă 
activitatea sa se sprijină 
pe un rit mai larg activ 
obștesc, care să asigure o 
legătură trainică, perma
nentă cu locurile de mun
că respective — ne-a de
clarai tovarășul T. Moso- 
ra, președintele sfatului 
omeniei din Brașov.

Opinie general ‘ „7. 
lățită de intertocutorii noș
tri. Intr-adevăr, orlcit de 
activi șl de competent! 
s-nr dovedi membrii co
misiei, munca lor ar fi. 
Inevitabil îngustată. plo
dită do pericolele nctivltă-

giui pe șantier, 
meargă și alții, afirma sus 
și tare brașoveanul I. Tra
ian. (De fapt! afirmația era 
inexactă pentru că in ul
timii ani mai mult a stal 
neincadrat decît a muncit).

— Bîrte, dar ce a! vrea 
să lucrezi 7.

— Știu și eu7 Să zicem.™ 
pictor do firme.

Co legătură avea mese
ria i Iul de revizor contabil 
cu dorința aceea ad-hoc e 
greu de imaginat I Totuși 
sfatul a tăcut greșeala ,și 
l-a oferit postul, solicitat. 
Cum era si firesc s-a a- 
deverit că nu avea nici o 
chemare _ 
îndeletnicire, așa 
scurt timp s-a 
din nou in fața —— 
obștești. 'Ca-Ail denwîstrea- 
ză'de ta’lslho unde pot 

.duce’ ' rezolvările concesi
ile, -ușuratice.

— Eficiența 
de opinie șl

ții „do cabinet", 
ignoră 
boratorl' 
rula i-a fo*t încredințai U- 
nărul, și colegii lui de mun
că, și membrii organizației 
do partid 
întreprindere, 
deputatul șl ( 
comitetului de cetățeni de 
la domiciliul tlnăruluL Tată 
deci că nebănutio rezerve 
pedagogice vin In spriji
nul sfatului omeniei, con- 
tinulnd și desâvlrșind ac
țiunile sale.

— Experiența acumulată 
de noi arată că numai o 
colaborare strinsă cu co
lectivele dc muncă unde 
sint repartizați să lucreze 
eei care au trecut prin fața 
sfatului oferă garanția 
reușitei - 
varășul C 
mărul municipiului Tfrgo- 
ylște. In felul acesta, ac- 
lâifiesfeiii ®f“ frajptitijitează. 
intre „stat" șl „producția’, 
llnfiral fiind suptțg unui ... 
proces eouctillv^r, conliQuu, *. 
șl unitar.

Dar cind se tnllmpiă alt-

oferă
a subliniat to- 
Motorolu, pri-

goctetate, îndatoririle fiind 
o chestiune facultativă.

Alteori Insă—
— Eu ml-am făcut ata

șă mai

un simplu instrument dc lucru, 
dar și ca pe o mărturie a fide
lității față dc meserie, a dăru
irii și corectitudinii, a con
științei muncitorești,

— Nu de mult am trăit un 
moment emoționant — ne po
vestește comunistul Pataki, 
Ne-a vizitat primul posesor al 
riglei, tovarășul Cornel Popes
cu, in prezent director general 
In ministerul nostru de resort. 
Cind i-am arătat rigla, l-am 
văzul imbujorindu-se de emo
ția. A ținut-o in mind minute 
in șir, a contemplat-o, apoi 
mi-a înapoiat-o fără o vorbi, 
doar cu o strtngere caldă de 
mină. Nu știu cum, dar am 
simțit că acest gest spunea mai 
mult . ca toate vorbele din 
lume„

Rigla îi ajută,' de obicei, pe 
oamenii unei meserii să traseze 
linii drepte. Și această riglă — 
care nu e obiect dc muzeu, ci 
unealtă folosită curent — nu-și 
dezminte menirea. Numai că 
ea — pe llngd toate celelalte 
treburi pe care le îndeplinește

— .rganlznțlei
I de U.T.C. din 

precum șl 
preredtnlalo

— Dar nu se poate, tovarășe 
șef, cum s-o duceți dumnea
voastră ?

— Simplu, n-are mai mult 
dc două kilograme.

— Vă dăm un om.
— Nu-i nav-oie, nu-mi cade 

mina dacă o duc eu. Tot.merg 
intr-acolo.

I-a pus reglorulul matrița in 
față.

— Poftim, montaaz-o.
Fără nici o vorbd, cu privi

rile în jos, roșu pinii în vlrful 
urechilor, reglorul s-a apucat 
imediat de lucru.

— Ai fi putut să mergi sin
gur să, vezi cc-l cu ea.

— Nu era datoria mea I — a 
răspuns indiferent reglorul.

Nu era nici timpul, nici locul 
pentru o discuție amănunțită 
care să lămurească în întregi
me- dacă reglorul era sau nu 
vinovat... Formal, dar numai 
formal, in buchea regulamen
telor, el avea dreptate. Dar o 
dreptate care, in situația dată, 
a dus la pierderea unui timp 
productiv prețios. Adjunctul a 
închis discuția părăsindu-l pe 
reglorul care, încdpdțindt „pe 
poziție'1, a rămas mai departe 
să citească ziarul... în aștep
tarea piesei.

In secția vecină, la prelu
crări mecanice, adjunctul a gă
sit matrița odihnindu-se pe un 
raft.

— De ce nu ne-a fost trimisă 
la timp ?

— N-am avut cu cine — au 
răspuns cei de acolo. Omul 
care face aceste transporturi e 
bolnav.™.

— Bine, dațl-mi-o mie I O 
duc eu,

Am
soare și un album cu fotografii, tri
misa de oameni dragi din acel „ți
nut al sufletului", cum iml place să 
numesc Domele bucovînene, evoca
toare ale descălecatului lui Drago?.

Scrisoarea este sem na Ui do în
vățătorul Dumitra Marian din Nea
gra Șarulul (județul Suceava), un 
adevărat „apostol” aJ îndepărtatului 
șl preafrumosului sat î românesc de 
sub munții CăiimaĂulul, un om dă
ruit și plin de- pasiune pentru mo
desta, nobila șl delicata misiune pe 
care șl-a ales-o, pe care i-a incre- 
dLnțat-o tara.

Albumul, prins in scoarțe dc lemn, 
este prefațat de, dteva rindurl ale 
„iniregulul detașament de pionieri 
din clasa a IV-a" de la școala' ge
nerală.

Ce mi-a scris, do ce' ml-a scria 
învățătorul din Bucovina 7

Nu se piing-a de nimic, n-are nici 
o ,.sesizare" do făcut, cum, In mod 
obișnuit, anumite necazuri, Intllnllo 
In toate profesiile, II mal îndeamnă 
pe oameni șă apuce condeiul.

Nu, nu a vorba de așa ce val Șl 
lotuși pare să albă și prietenul meu, 
învățătorul, un anumit „necaz". Să 
1-1 csilm împreună :

„O dată cu vacanța 'mare (1072) 
acești copii vor intra pe mina cole
gilor ntel de la clasele V—Viii. Vă 
spun Mnecr că Îmi sini dragi șl mă 
doare numai and mă gindeșc că 
lor eu nu te voi mai fi zl do zT sfă
tuitor. in toamnă voi lua din nou 
o ctasfî I, pa caro după 4 ani o voi 
da iar In primire unui alt coleg 
ce le va fi diriginte— Mie, In 'cei 27 
de ani de aposiolnt coțiIU, tinerii, 
părinții, lor nii-au prilejuit multe 
satisfacții. Albumul do față pentru 
mine este o deosebita mulțumire, 
fiindcă In el se află o'părticică din 
munca mea cu copiii și oamenii În 
mijlocul cărora trăicnc șl, oferin- 
du-vt-1, sini convins că veț! vedea 
in mine ceea ce, do fapt, rin! toți 
dascălif din România.* ! L ' ' 

. Dufta(,.ce Iml mal impârțfl.s<țște șl
.....

tradiționalele sărbători ale pomului 
de iarnă, fie gata pentru un „con
curs de săniuțe" sau pentru progra
mele „echipei de dansuri", șl ale 
„brigăzii artistice de agitație", li 
putem urmări, apoi, cu dascălul loc 
de mină, prin Întreaga tară

Vară de vară, foloslndu-ae de a- 
vantajul unor schimburi, minuțtaa 
pregătite, cu colegii lor din Con
stanța, din București și din alte 
părți; dornenll aii știut sâ se scalda 
In ;,Mtiren cen mare", să cutreiera i 
Capitala țării, să cunoască muzee, 
monumente, locuri Istorice. Oameni. 
Prlvelițll. Totul nou. .Totul do 
neuitat '.

Au șilus flâ siringă, au știut să d^- 
raîască acești năzdrăvani do coplX 1 ‘>

Căci au luat cu el, peste, tot, nu rl 
numai straiele meșteșugit țesute și 
cusuta de părinți, dar și clnlecelo 
și vorbele de duh ale satului lor.

Pentru mine, cel mal 
moment al
Alecsandri, anul trecut, l-a consta
tul! „spectacolul" dat de copiii din 
Țara Domelor, Inlr-o zl fierbinte de 
iulie, la școala nr. 52 din București, 
tn dulcele lor grai, In sUngăcIa miș
cărilor și In emoția co lo Irtwsa 
uneori cuvintele, scenele teatrale 
ca și poeziile bardului de la Mlrceșll 
abureau de Istorie, deveneau pre- 
zont, Înțeles șl almtat fără dificul
tate.

Acesta « Învățătorul Dumitru Ma
riam

Aceștia slnt elevii Iul din Șaru- 
Domei. Cum aș putea să Ie mul
țumesc 7

E! singuri și-au adus aminte fi 
mi-au transcris aceste versuri pe 
frontispiciul albumului cu aooarțe 
de lemn :

fel 7 Gheorghe Ciulin, din 
Tlrgovlșle, urma să ac ca
lifice ca mecanic ta între
prinderea de Industrie lo
cală ^Clemei*. Un mem
bru al sfatului l-n Insolit 
la întreprindere. Dar după 
vizita „protocolară", soco
tind cazul rezolvat, sfatul 
omeniei nu. s-a mal Inte
resat dc el șl abia după 
două luni a descoperit că 
G. C. se ..topfee" încă îna
inte de a-ș! ;Lncltela forme
le de angnjire.-LAglndu-so 
ușor convinși de promisiu
nile vagi ale Iul G. C., 
membrii sfatului g-au con
siderat achitați de orice 
obligație. Or, ce valoare 
reală prezintă rezolvâreo 
cazului, dacă lipsește grija 
elementară ■ do a controla 
eficiența 7 Un exemplu n- 
semflnălor am Intalnll și la 
Brașov. Constantin N'll.l, 
repartizat Ia uzina „Rul
mentul”, părea un om dor
nic să so integreze In 
muncă. Dar după o peri
oadă de Bmp a dispărut 
din uzină. Trecuseră 15 
zile de dr.d C. N. nu mai 
lucra, dar la sfatul omeni
ei „figura" prezent la lu
cru. ,

Chiar dacă cele -două 
exemple reprezintă ne
reușite izolate, elo au me
nirea de a atrage atenția 
asupra conjugării efortu
rilor sfatului omeniei c-j 
cele — de lungă durata — 
alo coicctlvuluî de muncă. 
Mai mult decit ‘ oriunde, 
„bifările" de circumstan
ță, clasarea cazului o dală 
cu încheierea sfatului, a- 
creditarea unor Iluzii pe 
simple angajamente ver
bale pol compromite serio
zitatea actului educativ.

Frumoasele rezultate ob
ținute pină acum, autori
tatea, prețuirea pe care 
șl-a clștigat-o sfatuL ome
niei Intr-o perioadă scurta 
obligă la mol mult, ta mai 
bine. Pe do aită parte, o 
de presupus, do sperat că 
aceasta* experiență poziti
vă va fi îmbrățișată șl ex
tinsă. (Semnificativ. d« 
altfel, că In județul Brașov 
au luat ființă noi. staturi 
ale omeniei — la Codicil. 
Săoele, Vulcan șl Voila — 
urmi nd ca inițiativa să fio 
extinsă In toate localllățila 
județului).

Un Început de bun augur 
care demonstrează încă o 
dată, pe terenul practicii 
sociale, încrederea in oro 
șl grija față de om In jca- 
drul orinduirU noastre, 
marile resurse educativ» 
pe care ie stimulează si le 
valorifică, In forme diver
se. Insuftețitoirul program 

. j ,<J0 educaUeE*muntata tela-

că modelarea (sau, ca In 
astfel de cazuri, remcdela- 
rea) presupune nu puține 
greutăți, meandre, recidive, 
un proces de mai lungă du
rată. In aceasta lumină. In
vestigațiile pe care le-am 
Întreprins la locurile de 
muncă ale acestor tineri 
ne-au evidențiat realismul 
șl viabilitatea soluțiilor a- 
lese do sfatul omeniei. Re
zultatele. In marea lor ma
joritate, validează valoarea 
inițiativei, oferă dimensiu
nea umană a acțiunilor în
treprinse dc acest complex 
for obștesc.

Alcătuit din •oameni cu o 
bogată experiență de viata, 
de diverse ocupații : mun- 
citofl, Juriști, pedagogi, ac
tiviști de'partid și de stat, 
conducători al unor Institu
ții și întreprinderi, repre
zentanți o! organizațiilor de 
tineret, ai organizațiilor ob
ștești, sfatul omeniei este 
competent- să .ofere rsoluțir'/ 
in cele ,-mal; compUcal0>!s!v', 

rtuhțli. .Notar'dpflnJlorio a':-
activitații sale esto dată do 
caracterul' militant, angajat, 
propriu umanismului so
cialist, de finalitatea prac
tică a transformării omului 
intr-un participant activ, 
conștient, la viața soctaiâ.

De aceea, nu aste vorba 
de simple „discuții" sau de 
„Intenții generoase" lipsita 
de acoperirea faptelor. 
Toate dezbaterile, confrun
tările. soluțiile sint prezl- 
aate de principiul educației 
prin muncă, pentru muncă . 
— definit ca un Imperativ 
in programul partidului de 
educai lo socialistă a mase
lor. După cum sa desprin
de dlhlr-o serie de fapte, 
forța și rațiunea sfatului o- 
meniei constau tocmai In 
depășirea condiției do 
„sfat". In întregirea acțiunii 
eale prin rezolvări prac
tice in spiritul eticii noas
tre : orientarea omului po
trivit ta locul potrivit, in
tegrarea sa intr-o acllvlta- 
te productivă, utilă socie
tății — singura soluție caro 
oferă o rezolvare de fond. 
Calea muncii' cinstite — ca
lea formării și Împlinirii 
personalității.

Lucrurile — cum nc-au 
mărturisit, cel angrenați, cu 
reală pasiune și dăruire, pe 
acest front educativ — sint 
mal puțin simple docil pot 
părea la o primă vedere. 
Nu pentru că, după cum se 
știe, nu o lesne să dobln- 
dcștl încrederea celor pe 
care urmează să-1 îndrumi, 
ttcoțlndu-l adesea dlntr-un 
Impas greu, să dai un „ver- 
,d!ci“ infailibil. sA ai certi
tudinea că soluția aleasă e 
potrivită pentru cel In 
cauză. în fond, nu este vor
ba de o „repartizare^ obiș
nuită InlTrun loc da muncă 
sau altul. Partea cea mai 
dificilă o cojistllulo necesita
tea de a infringe mentali
tăți anacronice, deprinderi 
înrădăcinate prlnlr-o edu
cație greșită, toate acele 
reziduuri sufletești genera
te de parazitism șl de o 
existenta trăită la Intlm- 
plaro. Sint situații — ne-au 
spwi Interlocutorii noștri ■— 
cind tineri fără ocupație 
și-au găsit „avocați" toc
mai In persoana celor cnre. 
primii, ar fi trebuit să fie 
In dezacord cu acest mod 
de existență. Da, sint din 
păcate șl părinți care Iși 
„apără" odraslele, pe motiv 
că acestea.- nu cer nimă
nui do pomană șl nici n-au 
crescut la ușa celor care 
încearcă să le Îndrepte pașii 
spre o muncă cinstita, spre 
o existență demnă. In aces
te cazuri, Influența sfatului 
omeniei a trebuit să se e- 
xarcite In primul tind asu
pra părinților fals grijulii, 
pentru a-i face să înțeleagă 
cit de nocivă pentru viito
rul copilului lor este „co- 
coloșlrea" șl cultivarea în 
continuare a unor concep
ții greșlto.

— Uni! pretind locuri 
călduțe sau posturi pentru 
care n-au pregătirea co
respunzătoare. no spunea 
tovarășul Dan Răduțu, 
membru al sfatului omeni
ei din sectorul 3.

— Mai ești supărat pe' mine?, 
l-a întrebat adjunctul pe mais
tru, după dteva rile.’

— Nu.
Mai susții să-l sancționăm 

po reglor ?
— Nu, Acum lucrează mai 

bine ca niciodată.
— Atunci e bine.
Locul: uzina „Electronica"- 

Bucureștl. Dar putea fi oricare 
altul.

Mihai CARANT1L

Mi-a povestit 
despre această riglă un tinăr 
muncitor din atelierul de crea
ție al fabricii de incălțăminta 
„Clujeana'. j

— Să cereți neapărat mais
trului Pataki sd vă arate rigla 
sa metalică. O sd câdefi, e o 
riglă deosebită. Ce pot să vă 
spun este că pentru noi, ti
nerii, această riglă a ajuns un 
simbol, mulți ricnim ca, la vre
mea potrivită, să no fie nouă 
încredințată...

L-ani rugat pe maistrul Pa
taki Lâszlă să ne îngăduie să 
vedem și noi obiectul care a 
stirnit un asemenea interes. 
L-am luat în mină. O simplă 
riglă de metal, aparent ca toate 
celelalte, cu care modelicrii 
fac mdsurătorl,' detemtind di
mensiuni, Numai că pe ea sint 
înscrise niște nume și date : 
„C. Popescu 1933—1940, Sza- 
niszlo P. 1940—1950, Pataki L. 
1950—Șln't oamenii care au 
lucrat cu ea de-a lungul ani
lor și care fi-au transmis-o 
unul altuia nu numai ca pe

1 •

Zilele trecute, tn holul 
Case! do cultură a sectoru
lui 3 din Capltalâ.. Clțlva 
tineri ; unii Însoțiți de pă
rinți. Șl alți clțlva, niai pu
țin tineri. Preocupați, In- 
Hi™iiira.țL tnlr-un co3ț ®e 
discuta in șoapta. Atmo
sferă ca de examen. încer
căm să ne verificăm presu
punerea inlrebind un june 
volnic, Îmbrăcat cam fisti
chiu, care pendula nervos 
prin fața ușii, ce ea petre
ce, pe rine așteaptă. Ridică 
din umeri : nu șile nici el 
prea bine ; a fosi invitat 
aici...

Intrăm in sală, unde sur
prindem un crimpe! din 
discuția pe care o comisie, 
destul de numeroasă, o 
purta cu un tinăr :

— Glndeș!e-le, al 24 de 
an.l, nu mal ejll coplL Nu 
crezi că este cazul să te 
ocupi de ceva aortas 7 Să-țl 
găsești un rost In viață 7

— Șilțl, am i neercat și 
eu„. Ca tot omul.,.

— Cum „ca tot omul" 7 I 
Tinerii do vireta dumitata 
stau pe picioarele lor, au o 
meserie, lucrează, întrețin 
o familie. Nu se țin mereu 
de „încercă ri“.„ Ia sptmo 
drept, ce gindurl al 7

Presupunerea se dovedea 
Întemeiată. Ca șl alții, In
vitați acoJo In ziua aceea, 
I. P. avea do susținut un 
examen. E drept, nu unul 
obișnuit, cl o confruntară 
cu propria existență șl con
știință. Un examen decisiv, 
multa vreme amlrmt, căruia 
51 sofllsa sorocul Șl, spre 
regretul examinatorilor și 
al nostru, nici unul dintre 
cel care B-au perindat prin 
fața comisiei nu s-a pre
zentat strălucit ; pentru că 
flecare dintre ci era un 
„caz" : unul nu muncea, 
dudnd do mal multa vre
me o viata parazitară, al 
doilea căuta să ®e „stre
coare" rlfilp’ndu-șl anii ti
neri in expediente, tribu
tar unor menlalltațl dubi
oase, al treilea sa alin la o 
răscruce, gata 
drumul unor fapte antiso
ciale. Desigur, cazuri teșita 
din comun, contrastind fla
grant cu destinul de împli
niri al generație! lor. Și 
tocmai, de aceea — chemați 
Ia un examen moral, lucid 
șl definitoriu, urmintl să 
primească 
să-' 
pe făga-șol de 
responsabilitate al 
vitațll socialiste.

Ce fai de for este col 
care Iți asumă o asemenea 
grijă 7 Este un adevărat 
consiliu pedagogic, unțlb

- Xfiecare cîtz'Tn1 paft®1!*'tSifo' 
examinat ții dezbătut >cu

02 mat ■ maro>*ateiițte''lțlp iH:in-i,-<-> 
celașl timp, 6 ;",!nsiănțfi db 
judecata", undo verdictele 
Rtf pronunță nu Împotriva 
unei pontoane, c! a deprin
derilor relo șl a concepții
lor greșita ; cel mal adesea 
comisia ișl asumă oficiul 
salutar de a ajuta la inte
grarea ln!r-o muncă foto- 
fdtoare, productivă, a color 
care beneficiază astfel do 
omenia proprio clL-na tulm 
nostru social. Din toate a- 
cestea ©o desprinde limpede 
rolul socîal-cducaUv al 
noului organ obștesc apa
rul' i» Ungă dteva consilii 
populare, dbi Inițiativa or
ganelor de partid, și caro 
poarta o denumire sugesti
vă : SrATUL OMENIEI.

Dar nu o definiție j>e- 
danta și nici o analiză atot
cuprinzătoare ne-au inte
resat in primul tind (ca 
orice fenomen vdu, sfatul 
omental so definește și se 
perfecțtonoază in raport cu 
realitatea, cu cerințele 

• practicii). Am preferat ca- 
. îea experienței directe, a 
unor rezultate doMndlta de 
aceste sfaturi.

„Uzina „Hidromecanica" 
din Brașov. Stăm do vorbă 
cu P. II., un bărbat de 35 
de ani, de meserie strun
gar. Lucrează aici doar da 
o Jumătate de an, pentru 
că-7

— Am greșit. Cu diva 
timp in urmă am avut o 
situație nefericita In fami
lie și, dezorientat, am aka 
o soluție greșita, părăsind 
uzina și meseria pe care 
am indrftgit-o de mic. Dis
cuția bă-Sătească, sinceră 
avuta cu tovarășii din sfa
tul omeniei a fost ca un 
duș rece-; m-a trezit la rea- 
lltate-

— Este un om conștiin
cios șl disciplinat, ni l-a 
recomandat maistrul Du
mitrii PaveL Era și păcat 
.'ă se piardă un meseriaș do 
talia luL

1..0 cooperativă meșteșu- 
gărsMweă din Tirgoviște.

— Dacă do la bun În
ceput am fi fost luate din 
scurt, așa cum s-a Inlim- 
țdat la sfatul ©montai, eu 
și Bora mea n-am fi irosit 
zadarnic ttoi ani — ne-a 
mărturisit cu sinceră pă
rere de rău N. C„ de ‘ cu- 
rind angajata la secția do 
bolangerle.

...La fabrica de Încălță
minte „Progresul" d!n 
București, malslrul Ion 
Muscalu ne-a vorbit despre 
D. P„ o tlnfcă de 21 de ani, 
venita do dteva luni in 
secția pa car° © conduce :

— Foarte bine că ne-au 
repartizai-o. Cred că va a- 
junge o bună muncitoare.. 
Dacă n-ar fl intervenit Ia 

' lîrnp sfatul omeniei—
Am «lat de vorbă cu fata, 

care ne-a vorbit in termeni 
opilmLș’J despre muncă, 
ttaspro gindurile sale de 
viitor.

— Cum te simți aid 7
— Bine. La Început a 

fost mai greu, nu eram 
obișnuita, dar am fost Înțe
leasă șl ajutată. Mă bucur 
că munca ntea este apre
ciata șl aș dori ca prin 
muncă si răspund incre-

Malstrul reni cu o falcă in 
cer ții cu una în pămlnt la 
proaspătul adjunct al șefului 
de- secție. Tuna și fulgera Im- 
potriva unui reglor :

— Să-i dăm o sancțiune sd-l 
usture ! Ața, să sa încețc min
te o dată pentru totdeauna 1

Reglorul refuzase să mon
teze una din cele zece matrițe 
pe care lo avea de montat in 
ziua respectivă.

— Să nu ne pripim — a răs
puns adjunctul. Am să discut 
cu reglorul...

— De ce 7 Cum adică, n-ai 
Încredere In cc-țî spun eu 7

— Șa da, Insd trabuieșă dis
cut și cu el—

Maistrul ■ teșit pufnind. 
Pesta cîteca minute adjunctul 
se afla In fața reglorului caro, 
Intr-adevăr, refuzase id mon
teze matrița, motivind cd nu 
l-a fost adusd.

— Dc unde ?
— De la prelucrări meca

nica.

alte gînduri șl preocupări, unele 
do felul celei din ziua de 18 fe
bruarie, dad „Întreaga unitate do 
pionieri a organizat o frumoasă 
dupâ-anjlază de recitări, expuneri, 
cîntece închina te eroilor clasei mun- 
dloare", Învățătorul Marian adau
gă : „Din activitatea căminului cul
tural, putem arăta că Întreaga co
mună este In picioare."

in mijlocul unor asemenea oa- 
monl talentați • șl hamlti, ca dor- 
nenil, dornici ca nimeni alții să oe 
lumineze, să se țină „In pas cu 
țara", să fio „In picioare" ca1 brazii 
ce lo înconjoară zările, un animator, 
pe multiple planuri, cum o Învăță
torul Marian, se va simți întot
deauna la el acasă.'Omul sfințește 
locul șl tocurile ridică oamenii !

Ce cuprinde albumul trimis de 
cop il 7

El Blnguri notează cu candoare șl 
modestie : „Am ținut ca In albumul 
nostru să ,vă punem dteya foto
grafii ce reprezintă unirea in dntec, 
dana și voie bună ce's-ă făurit Intre 
două fosta comune (Șar și Neagra 
Șarulul) in una niare cu caro ne 
mindrim : Șara-Dornel."'

De fapt, albumul acesta înseamnă 
mult mai mult dorit un album șl 
pentru copiii domenllor, pa care 
l-am cunoscut atunci cind de-abia 
porniseră clasa I-a, și pentru, cum 
zic • el, .dubitul nostru învățător, 
MARIAN DUMITRU (i-au ecrls 
singuri numeio cu majuscule), do 
care anul acesta "ne vom despărți, 
căd trecem in clasa a V-a.”

Imaginile fotografice, dnd lim
pezi, cind tremurate, ne dau mal 
degrabă sentimentul unul „descăle
cat continuu", pomii din curiozitate, 
din dorința de cunoaștere, de cul
tură, de frumusețe.

Un sat devine, astfel, o (ară.
Căci, .după ce-1 vedem po idlejil 

prichindei din Neagra Șarulul jn 
fața șwdii lor, fio cu hlrlețete In 
mină pornind, la „muncă patrioll- 
,'că“r „fta. lțnb-hcafi in neîntrecutele 
.rtrălei bpcov’inpne cu caro. iorldp la
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| P© covor, 
J;- -

A. Abraham, din mcjuuf, 
tirada Fișei nr. 17, a vrut cu 
tot dinadinsul să găsească o 
nouă variantă la basmul cu co- 

i ce a cum- 
magazinul „Arta 

populară' din localitate, un co
vor persan cu plata In rate (a 

.cărui valoare era de, S 411 lei), 
a doua ri ți-a luat zborul , dc 
la întreprinderea unde lucra. 
Șl zburlnd el tot ața dlntr-o 
întreprindere tn alta — nu pe 

■ covor, c&cl pe acesta tl vinduta 
de cum U cumpărase — a a- 
funs la Tribunalul județean Si
biu. Aid n-a mai putut duce 
pa nimeni cu... preșul. In urma 
sentinței pronunțate de complo
tul de judecată, AA a fost 
condamnat la 1 an și 8 luni 
chi soare.

Școala
florilor

Pentru orice vizitator, prima 
impresie dnd pătrunde in 
școala generală de patru ani 
din satul Petrilcni, comuna 
Rlenl (Bihor), oslo aceea că a 
Intrat Intr-un univers al flori
lor. Slnt flori pretutindeni. In 
grădinița din fața clădirii, pe 
coridor, In c!tv;e. Printre ele, se 
află 50 de soiuri de cactuși, 50 

■ de varietăți dc lalele, nume
roase varietăți de crizanteme, 
faroafe, pansele, provenite din 

Iverse țări (Etiopia, Olanda, 
Bulgaria, Iugoslavia, Mexic, 
S.U.A. șui.), tonte adunate' cu 
pasiune de-a lungul* multor ani 
de Învățătorul Slmion Trofîn. 
Ajutat de soția sa și dc copii, 
el speră ca „buchetul* do flori 
al școlii itA crească In viitor 
no! șl noi specii.

! la tribunal
A. Abraham, din Mediaș,

Inova tmriania m oas; 
vorul fermecat. După 
pirat, de la magazlr

I. . . . . . . . . .
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ȘEDINȚA FESTIVA grele București și Centrala Industriei
CONSACRATA ANIVERSARII confecțiilor.

ij q-" f. Membri el delegației au purtat dis-
cruțll po probleme privind lărgirea 
schimburilor economice Intre Româ
nia șl Japonia, ia Mlnlslc.ru! In
dustriei Construcțiilor de Mașini. Mi
nisterul Industriei Chimico șl la în
treprinderile de comerț exterior „Me- 
taroni* și „Petrolexport*.

Ministrul federal al justiției din 
R. F. a Germaniei, Gerhard Jahn. >i 
persoanele care-1 însoțesc, In vizita 
în țara noastră au evul convorbiri cu 
Teodor Vâslite, ministrul justiției, și 
cadre de conducere din minister. De 
asemenea, au tivul întrevederi cu E- 
m 11 lan Nueeseu, președintele Tribu
nalului Suprem, Alexa Augusttn. pro
curor general a! Republicii Socialiste 
România, șl Stellan Nițulcscu, pre
ședintele Asociației juriștilor din 
țara noastră Totodată, , oaspeții au 
vizitat obiective turistice șl culturale 
do pe Valea Prahovei.

în cinstea ministrului federal, mi
nistrul rotnân al justiției a oferit un 
dejun, iar ambasadorul R. F. a Ger
maniei, Erwin Wickert, un dineu.

★
Sub egida Filialei Craiova a Aso

ciației de Drept Internațional șl Re
lații Internaționale șl unlvorsltâțll 
populare din localitate, marți după- 
nmiază a avut loc la Universitatea 
din Craiova o adunare prilejuită de 
aniversarea a 88 de an! de la naște
rea Iul Nicoîne Ti tul eseu.

Au luat parte cadre didactice șl 
studenți, juriști, Jura-ătorl din apa
ratul : de stat, alti cetățeni al ora
șului. Despre personalitatea strălu
citului reprezentant al diplomației 
românești n vorbit prof. dr. Titu 
Georgescu, rectorul Universității 
cralovene, președintele filialei locale 
A.D.I.IU.

Secția de științe istorice n Acade
miei Republici! Socialiste România a 
organizat marți, In aula Academici, o 
ședință festivă consacrată aniversării 
a M dc ani do la înființarea Uniunii 
Tineretului Comunist

Au participat Marțian Dan, prlm- 
secrelar ai C.C. ol U.T.C.. ministru 
pentru problemele tineretului, acade
micieni, cadre didactice* universitaro, 
cercetători, uleclștl din Capitală

Cuvlntul de deschidere a fost rostit 
de acad. Mlron Nlcolescu. președin
tele- Academiei, caro a relevat unele 
momente marcante ale luptei desfă
șurate de tineretul român împotriva 
orindulril burghezo-mcxșlereștl, ixm- 
tru eliberare socială șl națională, pen
tru socialism.

în continuare, acad. Petre Constan- 
tlnescu-Iașl a vorbit, despre trecutul 
mișcării tinerelului socialist din 
România, lor Aurel Stoica, secretar ol 
C.C, al U.'r.C., a evidențiat. In cuvln- 
iul său, rolul șl activitatea Uniunii 
Tineretului Comunist în noii 
stracțiel socialiste.
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nia, delegația economic^! din Japonia, 
condusă do Sutnjo Ilara, președintele 
B&mdl Tokio, a avu t convorbiri eu 
prof. dr. docent Roman Moldovan, 
președintele Camerei de Comerț.: cu 
alțl membri al conducerii acestei 
InxlltuțlL

Marți, conducătorul delegației a 
avut întrevederi la Banca Națională a 
Republicii Socialiste România, la 
Banca Română de Comerț Exterior și 
b fficut vizite la Uzina do mașini

Astâzi, la patinoarul acoperit

„stîlpul“ ?

Partidului Comunist Italian
ROMA 27 — Corespondentul Ager- Iui pe baza respectării depline a su- 

pres, N. Pulcea, transmite : O dală veranltățli gale ; apărarea drepturilor
Încheiată faza întocmirii șl de- legitime ale poporului Maltei șl a o-
piuieri! llstfiior de candidați pentru" ' “" ‘
alegerile generale de la 7 nud. parti
dele politico Italiene tșl consacră a- 
tențln prindpală elaborării șl difuză
rii programelor lor electorale. Dumi
nică au fost date publicității pro® 
mele electorale ale P.C.I. șl P.S.L 

în programul lor, Intitulat „Pentru 
un guvern de cotitură democratică”, 
comuniștii Italieni subliniază : „Ita
lia go află In fața unei cotituri : pe 
de o parte, perspectiva unei Impor
tante relansări de progres demcxxa- 
tlc, civil șl productiv, pe de alta par
te. riscul unei Involuții In cadrul că
reia ar putea găsi stimulent acțiuni 
reacționare și chiar aventuri fascis
ta”. Acuitatea problemelor ce se pun 
maselor populare este de asemenea 
natură Incit impun o nouă conduce
re politică a țării, im guvern de co
titură democratică. Pentru aceasta 
este necesară o intllnlre convergen
tă a tuturor forțelor muncitorești, 
populare, progrcstaie in Jurul unul 
program de reforme economice șl ao- 
clale profunde, de democratizare o 
statului și a vieții țării. P.C.I. cere 
votul alegătorilor pentru o nouă si
tuare a italiei In Europa șî in lume, 
pentru dezvoltarea democrației, pen
tru o nouă politică economică șl a- 
flrmarea do noi valori morale șt cui- « 
turale*.

In prima sa parte, Intitulată „Pen
tru o nouă .situare a Italiei în Eu
ropa șl In lume*, programul elec
toral al P.C.I. subliniază : „Italia 
trebuie să-țl redoblndească deplina 
autonomie șî Independență națională, 
acțlonlnd în favoarea păcii; pentru 
coexistență pașnică între state, cen
tru dreptul fiecărui popor de a-șl a- 
lege. In mod liber propriul destin". 
„In cadrul unei politici externe care 
aâ albă la bază apărarea autonomiei 
noastre de Interferențe străine șl 
care «ă întreprindă acțiuni precise de 
pace și de prietenie — astăzi In pri
mul rind față de Vietnam, Coreea de 
nord și Republicai Democrată Ger
mană — înseși divergențele de fond 
privind Pactul Atlantic șl asupra 
N.A.T.O. pot f,ă fie înfruntate în mod 
dinamic și nu tn termenii vechi al 
războiului rece. Este vorba, totodată, 
de acțiuni pentru a face ca Medltern- 
na să devină o mare a păcii. în rare 
rotațiile dintre țările europene șl ță
rile arabe «ă se Inspire, In afara ori
cărei condiționări de ordin militar — 
Impuse de prezența flote! a VT-a’ a- 
merlrană șl a bazelor N.A.T.O. — șl 
In afara oricărei viziuni heooolonla- 
lista. cu respectarea deplină a In
dependenței naționale a fiecărei țări.

O urgență deosebită doblndasc. de 
nccea. sotețlonarea crizei din Orien
tul Mijlociu, prin tratative ooUtlra 
bazata pe retragerea Israelului de pa 
toate teritoriile ocupata , șl prin re
cunoașterea drepturilor naționale ale 

. fiecărui popor din această regiune, 
Inceplnd cu cele ala poporului pa- 
lestlnean ; soluționarea crizei Clpru-

rlenlărilor sale libere șl democratice. 
In sfirșlt, este vorba — In ceea ce 

privește. In mod special. Piața co
mună — dc a ®e ajunge la un parla- 

______ __ _ ________ _____ meat european, cu adevărat repre- 
nlcă au fost date publicității proara- zentativ, cu puteri efective do Ini- 

«„J______ țlatlvâ șl control, nlw, prin vot uni
versal și direct. în mod proporțio
nal. șl de a deschide comunitatea 
pentru noi raporturi ale Pieței co
mune cu comunitatea economică a 
țărilor socialiste, cu alto sisteme e- 
conomlce, făcind din Piața comună 
nu un bloc autarhic șl Închis, ci un 
clement al unui proces do depășiră 
a* blocurilor*. „Comuniștii, se spune 
In continuare In document, luptă 
pentru o primă conferință europea
nă asupra sccurltfițll șl cooperării, 
pentru reducerea echilibrată șl con- 
trotată a forțelor armate șl a arma
mentelor. pentru eliminarea tuturor 
bazelor străine șl a servitutilor mi
litare".

In capitolul al IT-lea, Întitulat 
„Pentru dezvoltarea democraUel ?! 
reforma structurilor statuiui", pro
gramul electoral al P.C.I. face o so
rta de propuneri privind Întărirea 
autonomiei locale, eficienta adminis
trație! publice, reforma justiției, re
organizarea democratică a forțelor 
armate si a poliției, lupta împotriva 
criminalității etc.

în conformitate cu planul pregăti
rii operative a Forțelor Armate Uni
te ale 6-tatelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, Intre. 21—28 
martie 1072. pe teritoriul Republicii 
Populare Bulgaria a-a desfășurat o a- 
pllcațle de comandament șl stat ma
jor. la care au participat state majo
re din Armata populară bulgară. For
țele Armate ale Republicii Sodaltete 
România șl Armata Sovietică

Aplicația a fost condusă de către 
ministrul Apărării Populare a Repu
blicii Populare Bulgaria, general dc

armntă Dobrl DJurov. Ea a constituit 
o expresie vie a prieteniei sl colabo
ra-!! dintre armatele statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

Statele majore participanta la apli
cație au demonstrat o Înaltă pregătire 
operativă Iscusință și măiestrie în 
conducerea acțiunilor de luptă alo 
trupelor. In condiții ■ moderne.

La aplicație a participat coman
dantul suprem al Forțelor Armate U- 
nite ale statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, mareșalul Uniu
ni! Sovietice Ivan lakubovskL

MOSCOVA Jubileul unui brav

Uzina da rulmenți nr. 1 — una din 
cele mal mari ®! moderne întreprin
deri Industriale din Moscova, cunos
cută și In țara noastră pentru acllvi- 
tatea ®.Lsț!nuiă a colectivului său pusă 
In slujba dezvoltării relațiilor de prie
tenie dintre popoarele sovietice șl po
porul român — Împlinește astăzi 40 
de ani de existență.

Nașterea acestei Importante unități 
economice este string legată de glori
oasa lupta desfășurata de popoarele 
sovietice în perioada de după 5îarea 
Revoluție din Octombrie pentru în
făptuirea programului de indufltrla- 
llaare și dezvoltare economică Impe
tuoasă a țării. Inițiat de P.C.U.S. 
Construcția uzinei a Început in 1930 
pe un loc oltuat atunci la periferia 
Moscovei, iar Ia 2® martie 1932, Co
misia de alai semna actul de dare In 
exploatare a primei el părți- Do 
atunci și plnă în prezent uzina nu a 
Încetat să se dezvolte șl &ă ridice tot 
mai sus ștacheta nivelului cantitativ 
șl calitativ al producției Tn cele pa
tra decenii de existență, en a asimi
lat peste 3WM de. tipuri diferita de 
rulmenți. Astăzi, uzina din Moscova 
produce pesta 1 BOB de tipuri — în
cepi nd cu rulmenții minusculi de 
numai 28 de grame, adevărate biju
terii ale tehnicii, plnă la rolmențll- 
giganțL de șase tone șl jumătate, 

încă din primi! an! uzina s-a nu
măra t printre întreprinderile sovietice 
cele mal avansate In ce privește ni
velul tehnic al producției. Intre 1940 
șl 1971. avlnd aceeași suprafață și. 
practic, același număr dc muncitori 

peste 20.000 — uzina șl-a mărit 
producția de peste 
Sporul înregistrai Ih 
trecut a fost realizat 
gime pe scama creșterii produc- 

■ ȘȘSlăiJSJ'tȘ ,S4 . «S». *5^

Iul activ al acestei Întreprinderi în 
promovarea relațiilor sovleto-române 
nc-a vorbit Leonid Glezer. președin
tele secției din uzină a Asociației de 
prietenie șovlcto-române. Interlocuto
rul nostru a subliniat faptul că, în 
acești nnl. colectivul uzinei a 
stabilit relații etrinsc de prietenie cu 
poporul român ia cele mal diferite 
niveluri. în uzină se marchează sărbă
torile naționale ale țării noastre 31 di
ferite aniversări culturale, In ziarul 
da uzină șl în programele postului 
de radio al Întreprinderii ®e acordă 
o mare Importanță popularizării 
realizărilor doblndltc de poporul ro
mân In construcția socialistă. La 
cantină, la club răsună frecvent mu
zică românească. în uzină vin adese
ori dntărețl și ansambluri artistice 
românești, ee prezintă filme roma
nești. se Un conferințe despre Româ
nia. S-au statornicit legături elrln- 
®e șl cu Ambasada României din 
Moscova, diplomat! români partlcl- 
pînd șl lulnd cuvlntul la numeroasa 
manifestări organizate In uzină. în 
uzină există ștanduri de cărți șl al
bume din România, care slnt Împros
pătate regulat. Sub auspiciile Asocia
ției do prietenie sovloto-romăne, nu
meroși muncitori șl ingineri din uzi
nă vizitează In flecare an România. 
S-au stabilit contacte ale uzinei cu 
întreprinderile de același profil din 
tara noastră, cu care se fac schimburi 
dc documentații tehnice șl de specia
liști. Uzina execută șl comenzi de 
rulmenți pentru industria din Româ
nia.

Cu o deosebită simpatie șl căldură 
frățească a salutat colectivul acestei 
uz-ine înlllnlrilc eu conducătorii de 
partid și de stat din România aflali 
In vizită oficială la Moscova. Uzina a 
foei onorată de .rizltalo' tovarășului.

In partea a III-o, Intitulată „Pen
tru o nouă politică economică*, tw re
levă că obiectivele dezvoltării pe 
care și la propun comuniștii slnt :. I) 
Deplina ocupare In producție a forței 
do muncă ; 2) Depășirea dezechlli- 
b'rarllor de ordin economic șl, In 
primul rind. soluționarea problemei < 
suduiul țării, așa-numitul „Mezzo- 
glorno*; 3) Garantarea txutrii toți ce
tățenii a satisfacerii nevoilor funda
mentale privind 4 Invâțămintul. sănă
tatea, locuințele, transporturile publi
ce, ajtararea mediului natura! încon
jurător. în acest context se sublinia
ză necesitatea unei politici de refor
mă agrară și de profunde transfor
mări in agricultura, de lărgire a 
procesului Industrializării, de Investi
ții mnMve pentru obiective care să 
îmbunătățească condițiile de viață oio 
populației din sudul subdezvoltat . al 
târli.

în capitolul „Pentru o reformă mo
rală, culturală șl civilă”, se sublinia
ză necesitatea unei „cotituri demo
cratice, n unei Înaintări spre socla- 
lLțm, care Impun nu nurrml o refor
mă democraticii a structurilor eco
nomice și politice ale țării, cl șl o 
profundă înnoire n culturii, a mora
lei. a relațiilor dintre cetățeni,, n 
modulul de a Hindi șl da a trăi*. 
„Pentru a deschide Italiei un viitor 
fericii, se apune In încheierea progra
mului. Partidul Comunist Italian — 
avangardă'șl parte integrantă a noi
lor forțe motrice ale Istoriei — face 
apel la toți italienii să se unească 
pentru n face fală riscurilor actualei 
situații”.

'.S.începe seria derbiurilor
• Dtipă-amlază, cuplajul echipelor neîn
vinse t Polonia — Romania $1 S.U.A. — 
R.D.G. o Dimineață t Japonia — Norvegia
participanteIeri, cele șapte echipe

la turneul grapei B a campionatului 
mondial de hochei au avut zi de odih
nă Prilej dc reconfortaro, dar șl de 
calcule șl pronosticuri, de revedere a 
tacticilor, de etabllirc a unor noi pla
nuri pentru abordarea cu succes a 
partidelor viitoare. Pipă acum, din 21 
de meciuri s-au consumat 0. S-au în
scris 83 dc abjuri. Cel mal bun go
laveraj : Polonia (20—2. tn două par
tide) ; cel mal elab golaveraj : Ja
ponia (7—32, In ‘ral partide).
. Primeie meciuri n-au reușit șă cla
rifice insă nici una clin întrebările fi
rești ale turneului : „Cine va ocupa 
primul loc. promovlnd in grupa. A ?°. 
„Ce echipă ee va clasa ultima, re- 
trogradlnțl in C 7°. Acwrien slnt le
gate poale șl de faptul că, do regulă, 
organizatorii, priri stabilirea, nrpfțra- 

r' mtiluL'Jchută bA tnenffiui';cîf,imal;irnu!l:

merlranll, cu Joc mal „direct”, mizea
ză. In special, pe forța șl rapiditatea 
contraatacurilor. Specialiștii apreciază 
că „șarjele” de o rară Impetuozitate 
ale americanilor s-ar putea ®ă prime
ze In fata Jocului comblnatlv al polo
nezilor, dar șl alternativa Inversă e 
perfect plauzibilă. Raportul exact 11 
vom putea constata In partida lor di
rectă. glmbătă seara. în acest „con
cert al favoritelor*, echipa R; D. Ger
mano va avea șl ea un cuvlnt de spus, 
cu toate că ‘ In meciurile cu Norve
gia ș! Iugoslavia a obținut toarta 
greu victoria,

în disputa pentru evitarea retro
gradării. acum slnt angnjata echipele 
Iugoslavie!. Norvegiei șl Japoniei.. 
Mal omogenă, mal experimentată. 
Iugoslavia pare cea mai capabilă să 
fașă din această încurcături. Nu ?se 
pot .pjeyedea Insă căM'rdsuțfeo'*de - e- 

menjle “ffiai' âu norvegleriiF'și1 nld'ce 
surprize pot produce japonezii, care, 
.acfipjnd de întîlnirile cu echipele 
„mari". Iși vor Îndrepta tonte for
țele spre a so salva oe la retrogra
dare.

Unele din aceste incertitudini vor 
fi elucidate, probabil, dc meciurile de 
azi : Japonic — Norvegia (ora 11). 
România — Polonia (ora 17). S.U.A. — 
RJJ.G. (ora 10.3®).
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în .comuna Fărău, județul 
Alba, In apropiere de Ocna 
Mureș, nu rămas de executat 
unhln lucrări de extindere a 
rețelei electrice. Pentru aceasta, 
inzTunîă. cu/ doi ani, consiliul 
popular comunal a procurat 
BîlLpU necesari. Sosiți cu tre- , 
nul, aceștia au*, fost depozitați 
în 1970 („provizoriu0 — s-a spus 
atunci), In curtea I.C.F.T. Ocna 
Mureș. Și In prezent 118 stllpl 
de lemn așteaptă in curtea a- 
cestri întreprinderi ca gospoda
rii din Fărău să-1 transporte In 
comună șl sâ-l planteze pentru 
extinderea .rețelei electrice. Ce 
părere are primarul din Fărău? 
Că doar el e ,/iliipul" comunei!â

După 
cheful
cu... otravă

Inir-una din zilele trecute, un 
grup dc zugravi-vopsilori do la 
serviciul de întreținere clădiri 
din cadrul uzinei ..Vulcan' din 
Capitali zugrăveau o încăpere 
in care se găsea un bidon de 
plastic plin cu alcool Bictific. La 
un moment dat, profittnd de 
neatanflă tehnicianului , Varilo 
Bulancea. care avea in primire 
bidonul respectiv, eiiiva dintre 
el au scos din bidon un kilogram 
de alcool si, după ce l-au diluat 
cu apfi. au început să-l bea. A 
doua zi, doi dintre ei (magazi
nerul Lazăr I’oiki sl muncitorul 
necali/Ical Iordan Rtstea, din 
comuna Domnești) au decedat. 
Sesizindu-se dc cele intimplale, 
conducerea uzinei l-a depistat 
imediat pe toii cel care au con
sumat din substanța lorică a- 
mintltă (in total 17 persoane), 
lulnd mămrl pentru a ii se a- 
corda ajutorai medical necesar. 
In urma analizelor efectuate 
s-a constatat că 10 dintre ei slnt 
intaricafi si necesită internare 
In spital. în prezent, ei slnt In’ 
afara oricărui pericol. Ancheta 
in curs urmează să stabilească 
împrejurările in care s-a orga
nizat „cheful* soldat cu conse- 
cinjclc relatate, precum si mă
surile ce se impun pentru ca 
amatorii de astfel de ..băuturi' 
ti nu mai aitri acces Ia ele.

'i
I

i scurt
_ .____  Toader

Castan din Bucuroșii, sir. Răs
coalei 4. a fost crescul la o casă 

i de copil. După mal mulțl ani, 
din intimplaro, u aflat că... ar 

I avea un frate mal mare ca el

Rămas fără părinți la 
timp după naștere.

| din întimplare, u aflrit că^ 

cu 3 nnî. S-a adresat serviciului
I evidența populației din ci

I.M.M.B. După Investigații-----
’ nuțloase, organele de miliție

Il-au găsit po ce) căutat. Era 
Dlma Costea șl se afla... tot In 
București, pe sir. Cozln nr. 0.

I Zilele trecute a avut toc Inlil- 
niroa. Și astfel, după M de ani, 
s-au regăsii doi frați.

Rubricd redoctaîd de i 
Dumitrii HRCOB

, Ghcorghe POPESCU 
ți corespondenții „Scânteii

y

®’nitttn’eh'’.(!ler'dc? țiiyTtreaz t?
plita la sflrșit Interesul pentru com
petiție.

Selecționata României a realizat 
două frumoaso victorii în partidele 
cu reprezentativele Iugoslaviei și 
Norvegiei, Îndeosebi In meciul cu 
formația norvegiană, hochelșill noștri 
au Impresionat prin aplombul cu 
care și-au jucat șansele, prin abili
tatea tehnică șl tactică cu care și-au 
manevrat adversarii In primele două 
reprize, reușind una dintre cote mal 
merituoasa comportări din ultimii 
ani

Cele patru puncte acumulate eli
berează pe hocheLșlH noștri de tea
ma retrogradării, creind climatui fa
vorabil unor evoluții viitoare la ni
velul și măsura talentului șl pregă
tiri! pe caro le-au etalat tn meciul 
cu Norvegia. Luptind cu aceeași ar
doare. dăralndu-RO cauzal echipei. 
hocbeJștil români pot obține In aceas
tă' prestigioasă Întrecere succesul do
rit de suporterii lor.

E. de remarcat că ptnă acum nu s-a 
Înregistrat nld o surpriză, ceea ce face 
ca favoritele turneului — S.U.A.. Po
lonia șl R. D. Germană —■ aă-șl men
țină Intacte șansele (cel puțin cele 
teoretice) la ocuparea primului lor. 
Dintre ele. Impresia cea mal bună 
au produs-o echipele S.U.A. sl Polo
niei. PoîonezH posedă o gomă diver
sificată de soluții tactice, pe cind a-

în cîteva rînduri
— Selecționata
R.P. Chineze a

TENIS DE MASA, 
de tenis de masă a 
părăsit orașul Pekin, pierind intr-un 

■ lung turneu. Jucătorii de tenis din 
ILP. Chineză vor evolua In Canada, 
S.U.A. șl Mexic, ca urmare a Invi
tațiilor făcute de federațiile țărilor 
respective. Din lotul echipe! toc 
parte 13 Jucători șl jucătoare.

TENIS. — Rezultatele Înregistrate 
în proba de, simplu bărbați din ca
drul turneului Internațional de tails 
de la Monte Carlo : Barclay (Fran
ța) — Bruguera (Spanta) 0—1, 0—1 ; 
Geaver (Anglia) — Santel (România) 

8—4. 7—5 ; Eslep (S.U.A.) — 
Tarocz! (Ungaria) 3—0, 0—3. 0—1 ; 
Vargn (Ungaria) — Stensson (S.U.A.) 
4—(1, 7—5. 0—0.

8—4, 7—5 ț Estep (S.U.A.) —■

C.EC. OFERĂ :
433 cîștiguri în auto
turisme : Dacia 1 300, 
Dacia 1 100, Moskvlci 

și Skoda
Casa de Economii și Consem- 

națlunl face cunoscut că la tra
gerea la sorț! pentru trimestrul 
I: a.c. a libretelor do economii 
cu dobindă și cîștiguri In auto- 
turtemo, caro va avea loc In luna 
aprilie a.c.. va acorda 433 auto
turisme din mărcile : Dada 
1 3®D. Dncla 1 IOD. Moskvtd el 
Skoda IDO S.

De asemenea, C.E-C. face cu
noscut celor Interesați că la u- 
nltălile C.E.C. din întreaga țară 
se pot efectua, pină la data de 
31 marile a.c., Inclusiv, depuneri 
pe libretele de economii cu do- 
bîndă și ciștlguri in autoturisme 
In vederea participării la trasa
rea la sorți pentru trimestrul II 
§L.C. ’

în afara câștigurilor In auto
turisme acordate la tragerile ia 
sorți. Cana de Economii șl Con- 
semnațiunl acordă titularilor a- 
cestor librete ds economii si 
doblnzl.

șofie ori. 
cincinalul 
In Intre-

Juniorii noștri 
la campionatele europene 

O nouă victorie i 7—1 
cu Danemarca

• în localitatea elvețiană Lyxa au 
continuat întrecerile cnmplonatatal 
european do hochei pe gheată rezer
vat juniorilor. Selecțloatata României, 
care joacă în grupa B a competiției, a 
in'Jlnll formația Danemarcei, pe caro 
a invlns-o cu scorul de 7—I (3—1. 
1—0, 1—0). într-un joc conllnd pentru 
grupa A, reprezentativa Poloniei a 
dispus cu 9—1 (8—0. 3—0. 0—1) de 
echipa Olandei. în clasamentul gru
pei B conduc, neînvinse, echipele
Românlcl 'șl Elveției. In grupa A. pe 
primul loc se află formația PoJo-

o

Tn programai Partidului Socialist 
Italian, In partea consacrată politicii 
Internaționale, se spune că P.S.L va 
lupta pentru ca Italia să contribuie la 
procesul de destindere internațională 
f>rinlr-o politică externă autonomă, 
ndreptată spre căutarea In relațiile 

Internaționale a unor soluții de pace, : 
securitate șl progres democratic. în 
special In Europa și Medlterana. 
P.S.I. reafirmă dreptul inalienabil al 
fiecărui popor Ia autoguvernare șl la 
libertate.» P.S.I. acționează pentru 
depășirea blocurilor șl se opune poli
ticii de mare putere șl, In acest ca
dra, respinge orice o mestec al 
N.A.T.O. tn politica Internă a state
lor membre.

P.S.I. revendică o poziție activă a 
Italiei In favoarea conferinței euro
pene pentru securitate. De fapt evo
luția Internațională favorizează crea
rea In Europa a unul sistem general 
do securitate care să nu mal fie ba
zat pe pacte militare șl pe echilibrul 
terorii, ci pe noi forme de coexisten
tă Intre state europene libere șl su
verane. O dată realizat acordul pri
vind țările participante, este vorba a- 
cum do definirea priorități! proble-

mclor de înfruntat care nu ce pot li
mita „la recunoașterea ordinii terito
riale rezultate de pe urma ultimului 
război si la stlpulnrca unul acord de 
renunțare la folosirea forței, c! tre
buie să cuprindă problemele reduce
rii echilibrate a forțelor militare, a 
cooperării la toate nivelurile Intre ță
rile din Est șl Vest șl In perspecti
vă ale lichidării alianțelor șl blocu
rilor militare opuse.

în această perspectivă P.S.I. atri
buie o maro Importanță pollUcH de 
destindere șl de negocieri cu țările 
din Est. urmată cu consecvență tic 
cancelarul Brandt și se pronunță 
pentru ratificarea cit mai curlnd a 
tratatelor Încheiate de Germania fe
derală cu U.R.S.S. și Polonia. în a- 
ceeașl perspectivă, Italia trebuie «ă 
se pregătească pentru recunoașterea 
R.D.G., lulnd inițiativele politice ne
cesare.. Condamnind continuarea In
tervenției americane In Vietnam, 
P.S.L- consideră că Italia trebuie că 
recunoască Imediat guvernul R. D. 
Vietnam, pentru a contribui astfel Ia 
stabilirea de condiții de destindere șl 
pace.

FOTBAL

„Cupa României 
din nou în actualitate
Astăzi vor avea loc sferturile 

dc finală ale „Cupei României” 
la fotbal. întllnlrflo ee desfășoară 
pe terenuri neutre, după urmă
torul program : SIBIU : Metalul 
București — A.S.A. Tg. Mureș ; 
BBAISOV : F.C. Galați — Ra
pid ; TR. SEV’ERIN : Politehni
că Timișoara — Dlnamo Uncti- 
reșll ; HUNEDOARA : C.F.R. 
Cluj — JIal Petroșani.

Stațiile noastre do radio vor 
transmite (ps programul D. cu 
Începere din Jurul oro! 15.55, as
pecte de la aceste partide.

L ■ i i ‘ ~~
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Ieri in țară : vremea s-a menținut 

călduroasă In cea mai mare parte a 
țârii. Corul a fost variabil, mol mult 
noros In Crlșana, nordul Transilva
niei, Maramureș șl nord-vestul Mol
dovei, unde‘au căzut ploi locale, măi 
ales sub formă de averse. însoțite izo
lat do descărcări electrice. în zona 
înMto a munților Apuaenl a nins. 
Vlnlul a suflat potrivit, cu unele in
tensificări., predomlnlnd din sectorul 
vestic. Temperatura aerului la ora 14 
oscila Intre 7 grade la Bulina și ,23 
grade la VIzJru. în București : vre
mea s-a menținut călduroasă. Cerul a 
fost mal mult senin.

Timpul probabil pentru zilele dc 
30 șl 31 marile șl t aprilie. In țară : 
vreme In genera! Instabilă, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea ploi lo
cale șl sub formă de averse. VInt po
trivit, predomlnlnd din sectoral ves
tic. Temperatura va înregistra o 
ușoară scădere Minimele vor fi cu
prinse Intre 2 șl 8 grade. Iar maxi
mele Intre 0 șl 18 grade, local mal ri-, 
dicate. în București : vreme ușor 
Instabilă cu ceru! temporar noros. 
Ploaie sub formă de averse. VInt po-
trtvlt din vest. Temperatura In scă
dere ușoară.

BERLIN PRAGA

VIZITA DELEGAȚIEI 
FRONTULUI UNITĂȚII 

SOCIALISTE
BERLIN 28. — Corespondentul nos

tru, St Deju, transmite : La invita
ția Consiliului National al Frontului 
Național al R. D. Germana a sosit In- 
tr-o vizită la Berlin o delegație con
dusă de prof. dr. Mihail Levente, 
membru ni C.C. al P.C.R.. secretar al 
Biroului Executiv al Frontului Uni
tății Socialista

Delegația română a purtat convor
biri la Consiliul National al Frontu
lui Național al R.D.G. în continuare, 
membrii delegației vizitează orașele 
Dresda șl Meissen, undo vor avea 
convorbiri eu organele locale ale pu
terii de stat, precum șl cu reprezen
tanți a! Frontului Național.

Ședința Prezidiului 
Adunării Federale

PRAGA 28 (Agerpres). — Marți 
avut loc. ia Praga. o ședință a Fhe- 
zldiulul Adunării Federale a R. S. 
Cehoslovace, care a discutat o In
formare privind vizita efectuată in 
Cehoslovacia, intre 27 februarie — 3 
martie n.c.. de o delegație a Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Sodallsțe România, condusă dc to
varășul Ștefan Voi tec, președin
tele M.A.N. După cum relevă 
agenția C.T.K., vizita delegației
parlamentare române a fost aprecia
tă ca un nou pa» pe calea adlndrll 
prieteniei Intre popoarele celor două 
Uri. De asemenea, prezidiul Adună- , 
rt! Federale a R. S. Cehoslovacii: n 
aceeptat Irivltatlo adresată unei dele- ' 
Rații a Adunării Federale Cehoslova
ce de a efectua o vizita in România.

•'•onril In .practica mondială a produc;-' * ’ 
țloi dc .rulmenți.' o aecțlc în întregi
me automallzalA. Astăzi, 40 la sută din 
totalul producției o arigură acum sec
țiile el complex automatizate. Ceea ce 
caracterizează activitatea urinei este 
înalta el precizie. Pentru Ilustrare, 
®ă menționăm ca dimensiunile rui- 
mențiîor se măsoară, cu o toleranță 
de cltiva microni. „Creierul* uzinei 11“ 
constituie centrul său de calcul, legat 
prin „nervi" sensibili cu punctele 
importante din secții. Așezați In fața 
pupitrelor înzestrata cu telefoane, 
microfoane șl ecrane de televiziune, 
dispeceri! conduc operativ complica
tul organism a! acestei mar! intre- 
prlnderi, în urina moscovită a cres
cut șl s-a format o întreagă pleiadă 
de cadre de nădejde ale Industriei 
eo'.'iei!ce.s un detașament puternic al 
marelui front al constructorilor co
munismului. Anatoli! Gromov, de 
pildă, actualul director general al u- 
zlnel. a venit aici ca ucenic. Iar apoi 
a lucrat ca strungar. Aici ®-au afirmat 
asemenea oameni cum slnt Kapiton 
Iudln. primul comsomolLst din 
U.RS.S. decorat cu ..Ordinul Lonln“. 
sau Alexandr Sokolov, actualmente 
șef al unei Importante secții uzinale. 
Pentru succesele el deosebite, urina a 
fost decorată cu „Ordinul Lenin” și 
cu „Ordinul Revoluției din Octom
brie*.

O Intensă șl mulHlnterală activi
tate desfășoară colectivul uzinei mos
covita — așa cum menționam la lil- 
ceput — pentru dezvoltarea continuă 
a relațiilor de prietenie fi colaborare 
sovieto-romăne. Urina de ndmențl 
nr. 1 a fost unul dintre Inițiatorii Aso
ciației dc prietenie sovlelo-române al 
cărei membru colectiv a devenit din 
momentul constituirii el. Despre ro-

tele urinei Jn jCtieva .rtnduri — ulti
ma oară. cu) prilejul: aniversării a- 50 
de ani de ta Marcă Revoluție Socia
listă din Octombrie.

Răspunzindu-ml la o Întrebare re
feritoare lo modul cum a lntlmplnat 
uzina cea de a 40-a aniversare s sa, 
tovarășul Gromov a arătat că. In ca
drul întrecerii socialista pornite tn 
cinstea acestui eveniment, colectivul 
urinei a Încheiat cu succes primul an 
al celui de al 9-lea cincinal. Atlt sar
cinile cît șl angajamentele de produc
ție pe anul trecut au fost îndeplinite 
șl depășite. In toate cele patru tri
mestre uzina cucerind primele locuri 
In Întrecerea pe plan unional. Rezul
tatele muncii 'desfășurate In cele trei 
Iun! ale iu! 1972 îndreptățesc întru to
tul convingerea că șl planul pe pri- ' 
mul trimestru ai anului In cura jvâ 
fi îndeplinit șl depășit, urina urmM 
a livra, peste plan, o producllc-marfă 
în valoare do un milion da rable.

Animați de profunde sentimente de 
prietenie, sllmă șl prețuire față de 
■poporul sovietic caro, sub conducerea 
Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice. înaintează cu succes ne calea 
construcției comunismului, oamenii 
muncii din țara noastră nu urmărit șl 
urmăresc cu ruleta simpatie eforturile 
creatoare șl realizările brasului colec
tiv al Uzine! de rulmenți nr. I Mosco
va. ca și activitatea sa neobosită de
dicată telului întăririi conllnue a re
lațiilor frățești româno-sovletlce. Cu 
prilejul mărețului jubileu al urinei, el 
transmit acestui colectiv sincere feli
citări șl cele moi bune urări de a re
purta noi gi Importante victorii tn în
treaga lor activitate consacrată înflo
riri! continue a patriei lor pe calea 
comunismului, cauzei prieteniei Intre 
popoarele noastre.

S. PODINA

Sesiunea Comisiei
permanente C. A. E. R I

pentru industria carboniferă

SPANIA

BUDAPESTA S3 (Agerpres). - La 
Pecs a avut loc a 39-a sesiune a Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
Industria carboniferă. La lucrările co
misiei au participat delegați! din 
Bulgaria. Cehoslovacia, R.D. Germa
nă. Polonia, România. Ungaria ®l 
Uniunea Sovietică. In calitate do ob
servatori nu participi'. reprezentanți 
ai R.D. Vietnam șl al Secretariatului 
Comisiei economice a O.N.U. pentru 
Europa.

Cu prilejul celei de-a 15-a aniver
sări a creării Comisiei permanente.

SUCCESE ALE PATRIOȚILOR
MOZAMBICAN!

■ ( - • . . . '' j•
președintele comisiei, Jan Mitrega, a 
prezentat un raport privind rezulta
tele principale ale colaborării econo
mice șl tehnlco-științlfico Intre țările 
membre ale C.A.E.R. In Industria 
carboniferă.

în cadrul sesiunii au fost analizate, 
printre altele, problemele extinderii 
?! adlnclrli, In continuare, a colabo
rării in Industria cărbunelui In ve
derea realizării țelurilor prevăzut® 
de Programul complex adoptat de [se
siunea a XXV-a a C.A.E.R.

MADRID 23 (Agerpres). — în Spa
nia continuă să albă loc numeroasa 
acțiuni ale oamenilor muncii de la 
diferite Întreprinderi în semn de 
protest față de represiunile poliție
nești sl In sprijinul unor revendicări 
profesionale După cum Informează 
însăși Dresa spaniolă. In ultima pe
rioadă au fort declanșate greve la 
uzinele „Parkins11. „Asîllieros Espag- 
rxiles*. „Bobrock and Wllcock'rt și la 
șantierele navale ..Santander41 șl 
..Simmons", unde este revendicată, 
totodată, reintegrarea In muncă a 
color concedia*,1 in cursul manLfesta-

țlLlor de protest organizate după uci
derea a doi muncitori ia El Ferrol. 
Ziarul „Informaeiones" relevă, in n- 
ceastă privință, că ce! puțin 100 de 
muncitori se află In prezent In în
chisoare șl că numărul celor conce
dia li este mult mal mare. în semn 
de protest fată de astfel de sanc
țiuni, aproximativ 5 003 de muncitori 
de la uzina ..Electrica Espagnola* 
au participat la o manifestație după 
care au declarat o grevă de trei 
zile. Manifestări asemănătoare au 
avut loc în numeroase alte între
prinderi.

DAR ES SALAAM 23 (Agerpres). 
— Un comunicat dat publicității la 
Dar Es Salaam de către Frontul do 
eliberare din Mpzâmblc (FRELIMO) 
anunță că patrloțli mozamblcanJ au 
scos din luptă 77 de militari al regi
mului colonial portughez din acest 
teritoriu, tar un avion al forțelor co
lonialiste a fost doborit In provincia 
de la ■ nord de Cabo de! Gado. In 
aceeași regiune, o coloană militară a 
mercenarilor a căzut Intr-o ambus
cadă a forțelor patriotice. Intr-un 
defileu unde erau amplasate mine. 
Trei vehicule au fost distruse, pre- 
cJzează comunicatul FRELIMO.

O DECLARAȚIE A MIE. 
AL R. D. VIETNAM

HANOI 23 (Agorpres). — Purtăto
rul de cuvint al M.A.E. al R.D. 
Vietnam a dat pubLicltațJI o decla
rație In care se arată că poporul 
vietnamez și guvernul R.D. vietnam 
aprobă și sprijină lupta poporului co
reean împotriva Imperialiștilor ?i a 
lacheilor lor. pentru reunlticarea paș
nică a patriei sale. „Poporul vietna
mez — se spune In declarație — este 
ferm convins că lupta Justă a po
porului coreean, care se bucură de 
sprijinul puternic al popoarelor ce
lorlalte țări socialiste sl al popoare
lor Iubitoare do pace din lume, va £1 
încununată do victorie completă*.

Mlnlslc.ru
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ȘEDSNȚA COMiTETULUI 

PENTRU DEZARMARE
■ ■ ■ • . • «• t ■ .i ■ .

DE LA GENEVA
PREZENTAREA „PROIECTULUI »E CONVENȚIE PRIVIND INTER
ZICEREA PERFECȚIONĂRII Șl STOCĂRII ARMELOR CHIMICE Șl 
DISTRUGEREA ACESTORA’, PRINTRE Al CĂRUI COAUTORI SE 

NUMĂRĂ Șl ROMANIA

exprimă, totalătă, convingerea că 
.Jnierzlccren perfecționării, fabricării 
și stocării armelor chimice șl distru
gerea lor. pe calea unor mfl.«uri efi
ciente. va facilita realizarea dezarmă
rii generale șl totale, sub un control 
Internațional strict șl eficace0.

Prezenlind comitetului documen
tul, reprezentanlnl U.R.S.S., A. Roș- 
cin, a declarat : „Inlrodueeren pro
iectului de convenție privind inter
zicerea completă a armelor chimice, 
in ai cărui preambul se menționea
ză, ca o sarcină primordială. Interzi
cerea și lichidarea armelor nucleare, 
subliniază necesitatea de a se depune 
eforturi maxime pentru ea rezolvării 
acesieî sarcini să 1 se aeorde, in ac- 
tivlfatea eomlietulul. o însemnătate de 
prim ordin.

Tn oontiniiaroa ședinței, rcprezeîi- 
ianțil U.R.S.S. și Mexicutu! au rostit 
discursuri pe Tema garantării statu
tului de denuclearlzare a! Amerlcii 
Latine. Vorbind despre această pro
blemă. ambasadorul sovietic a decla
rat ;

„Uniunea Sovietică acordă o mare 
însemnătate creării dc zone denuclea- 
rizale. Documentele Congresului al 
21-lea al P.C.U.S. subliniază că 
U.R.S^. esle in favoarea stabilirii n- 
nor asemenea zone In diverse părți 
ale lumii. în acest sens, anunțăm 
astăzi — a declarai reprezentantul 
U.ILSJ5. — că guvernul sovietic spri
jină propunerea României privind 
crearea unei zone denueiearizate în 
Balcani. Partea sovietică consideră 
aceasta propunere ca Hind on non 
pas in direcția neprollferărll arme
lor nucleare șl a înfăptuirii dezar
mării generale șl totale0.

GENEVA 29 (Afțerpres). — Tn șe
dința din 28 martie a Comitetului 
pentru dezarmare do la Geneva au 
luat cuvinîul reprezentanții Nigeriei. 
Japoniei, U.R.S.S. și Mexicului

Șeful delegației Nigeriei, J.D. So- 
koya, a apreciat că atenția comite
tului trebuîe concentrată asupra 
unor măsuri ca : Încetarea experien
țelor nucleare subterane. Interzice
rea armelor chimice, reorganizarea 
activității organului da negocieri, 
convocarea conferinței mondiale 
pentru dezarmare.

Șeful delegației Japoniei, amba
sadorul Masahiro NUlbori, șl-a con
sacrat Intervenția probleme! Inter
zicerii experiențelor nuclearo sub
terane.

în cadrul aceleiași ședințe, a fost 
prezentat, oficial. „Proiectul do con
venție privind interzicerea perfec
ționării, fabricării șl stocării arme
lor chimice și distrugerea acestora", 
avlnd drept eoautoare următoarele 
țări socialisto : Bulgaria, Ceho
slovacia, Mongolia, Polonia, Româ
nia, Ungaria, U.ILS.S. De asemenea, 
Ia proiect s-au asociat, in calitate de 
coautoare, Bielorusia șl Ucraina. 
Proiectul de convenție este sprijinit 
de guvernul R.D. Germane.

In esență, așa cum stipulează pri
mul articol al proiectului propus, 
convenția ar urma sta eomsflnțeașcă 
angajamentul statelor părți ca nicio
dată. tn nici o împrejurare., să , nu 
cerceteze. ®ă nu producă, să nu 
stocheze, să nu primească prin nici 
un alt mijloc .șl sfl nu păstreze 
agențl chimici, de tipuri ți în canti
tăți care nu slut destinate pentru 
scopuri pașnice, armamentul, echi
pamentul sau mijloacele de trans
portare la Untă. destinate utilizării 
unor asemenea agențl In «copuri os
tile ®au in conflictele militare.

După cum se subliniază in primele 
două paragrafe din preambul, statele 
coautoare ale proiectului de conven
ție pornesc de in premisa că părțile 
vor acționa „in scopul obținerii unul 
progres efectiv pe cnlea dezarmării 
generale șl totale, inclusiv înterz.lee- 
rea și lichidarea tuturor tipurilor de 
arme de nimicire in masă — nuclea
re, chimice șl bacteriologice1'. Ele iși

MV
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ioiivocăfir 
general-europene

HELSINKI 28 (Agbrpre.'t). - „Gu
vernul Finlande! este gata să Între
prindă tot cc-i stă in putință pentru 
ca primul pas pe calea convocării 
conferinței getteral-europene In pro
blemele securității șl colaborării să 
fie făcut cit mal curind poglbU șl pe 
o bază cit mai solidă" — a declarat 
președintele finlandez. Urho Kekko
nen. Exprhulnd încrederea în utili
tatea conferinței preconizate, el a 
reafirmat necesitatea începerii con
sultărilor multilaterale Intre amba
sadorii din capitala finlandeză ai di
verselor state. „Europa, a subliniat 
președintele Kekkonen, trebuie tta 
se elibereze in sflrșlt de prejudecă
țile anilor treculi. care șl-au trăit 
veacul de obstacolele din calea co
laborării largi Intre popoarele conti
nentului nostru".

Pe de altă parte, ministrul de ex
terne al Finlandei, Kalevi Sorea a 
exprimat părerea că. pentru începe
rea convorbirilor pregătitoare multi
laterale, luna septembrie ar £1 
cea mai favorabilă.

*
FRAGĂ 28 — Corespondentul A- 

gerpres. C. Prisficaru, transmite :' La 
Fraga a avut loc, marți, plenara Co
mitetului cehoslovac pentru securita
tea europeană de pe lingă Comitetul 
Central al Frontului Național al ll.S. 
Cehoslovace.

Președintele comitetului, prof. unlv. 
Bedrich Sveslkn, u subliniat, In țcu- 
vintul său, efl întreaga activitate des
fășurată In Cehoslovacia In vederea 
asigurării securității europene se 
întemeiază po principiile cuprinse in 
declarațiile de la București II0OT). 
Budapesta (IMffl). șl Prtiga (1972). do
cumente do o mare însemnătate, care 
conțin, Intr-o formă concretă, pro
puneri prin aplicarea cărora sa poa
te asigura pe continentul european 
un climat dc pace șl colaborare, se 
poate elimina'folosirea (oriei sau a- 
menintarea eu forța la relațiile lii- 
terstatale șl rezolva pe cale pașnică 
problemele litigioase.

Plenara a holărlt să se organizeze. 
In lunile aprilie sl mai, o campanie 
națională pentru securitatea euro-. 
poanfl si colaborarea Intre popoare.

*
PARIS 23 (Agerprea). — Biroul 

Național al Mișcării pentru pace din 
Franța o lansat un apel către toți ml- 
Ilumțll săi pentru a acționa In fa
voarea stingeri! focarelor de încordare 
din lume și pentru realizarea imul cli
mat de destindere.

Tn Europa — se arată Intre altele 
In apel - parii Infăptulți pe calea 
destinderii șl căutării unei adevărate 
securități vor avea semnificație nu
mai atunci dnd noile inițiative vor 
permite organizarea cil mal curind 
posibil, a unei conferințe a statelor 
europene, precum șl recunoașterea, pe 
baza dreptului Internațional, a R D. 
Germane. Apelul cheamă la sprijini
rea Intllnlrii a reprezentanților opi
niei publice europene In probleme
le securității sl cooperării pe conti
nent care va avea loc In Iunie In 
Bruxelles. Mișcarea pentru pace lan- 
genzfi un nou aoel comitetelor sale lo
cale. mllitantilor sl prietenilor săi 
pentru a face ca 1972 să fie. in mod 
real, un ah excepțional de acțiune 
pentru pace, dezarmare șl indepen
dența popoarelor.

' H
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Cea de-a 7-a rundă 
a tratativelor 

S. A. L. T.
M ; ■ ■
HEr^SrNKI 28

Agej
Trimisul speria! 

Agerprns. Vasfle. Crișu. transmite : 
Marți a început, la sediul ambasadei 
Uniunii Sovietice * din Helsinki, cea 
de-a 7-a rundă a tratativelor sovleto- 
omerlcane cu privire la limitarea 
înarmărilor strategice (S.A.L.T.) 
Delegația sovietică cate condusă de 
Vladimir -Semlonov. locțiitor al mi
nistrului nfncerllor externe. Iar cea 
americana de Gerard Smith, direc
tor al Agenției pentru dezarmare si 
controlul înarmărilor.

Un purtător de cuvlnl oficial ai 
delegației americane o declarai ’zia
riștilor. că discuțiile s-au desfășurat 
Intr-o atmosferă de1 lucru, cordială. 
El a arătat, de temenea, că spre 
deosebire do inlllnlrile precedente. 
In actuala rundă se va trece încă tie 
la începui in formarea unor grupuri 
de lucru pentru -examinarea anumi
tor probleme concrete.

Tratativele wivlelo-amerlcane In 
această problemă au început la 17 
noiembrie 1M9. la Helsinki sl au 
fost ținute. nlternati'J, în capitala 
finlandeză șl cea austriacă. A 0-a 
rundă S.A.L.T. s-a încheiat la Viena. 
la -1 februarie o.c. l-a sosirea lor in 
capitala finlandeză, șefii celor două 
delegații au făcut scurta declarații. 
Avem instrucțliml ferme din partea 
guvernului sovietic, a spus Vladimir 
Semionov. să ducem discuțiile Intr-un 
spirit de lucru șl constructiv Dele
gația' U.R.S.S. este gala să depună 
tn acest sens eforturile corespun- 

■ zăloaro. ■ . '
La rlndul său. șeful delegației a- 

nwrlcane h declarat că. in cursul 
celor șase runde, anterioare, au fost 
făcute progrese însemnate în aceas
tă problemă cotnnlexB — limitarea 
înarmărilor strategice. El a expri
mat speranța că actuala , sesiune 
Ș.ALT. ar putea avea drept rezul
tat încheierea unei înțelegeri privi
toare la limitarea mutuală a siste
melor de rachete aniibalLsîice. ca și 
a unul acord In ceea ce privește li
mitarea unor sisteme de arme oten 
elve.

I

san francisco Întîlniri ale delegației

Consiliului Economic condusă
de tovarășul Manea Mănescu

perare științifică șl tehnologică In
tre Institutul Stanford șl Institutele de

WASHINGTON 28. — Corespon
dentul Agerpres, C. Alexandroale, __
transmite : Delegația Consiliului eeo- cercetări științifice din țara noastră, 
nomic a! Republicii Socialiste Romă- In continuare, au fost vizitate labo-
nla, condusă de tovarășul Manea ratoarele de cercetări ale Instimlu-
Mănescu ,n sosit, duminică, la San iul.
Francisco. Tn cursul zilei de luni, de- Din partea institutului au panJci- 
legația s-a Intilnit cu oameni do ști- pal W- Anderson, președinte al Con-
Ință șl cercetălo:i de 1a Institutul de șUiulul do administrație al Inslilulu-

«« Iul A. ulbson. .vicepreședinte aJ con- 
s'Uulul... președinte .ai diviziei,intcr-Uluirii s-a făcut un schimb de păreri 

in problemele economice, precum șl 
asupra țx>3ib!LUtfițlkw concrete dc coo-

naționale a Institutului, și ;alțl con
ducători și specialiști. S-n vizitat a- 
pol 'Unlveraltaiea Stanford.

Opinii în sprijinul ratificării 
tratatelor încheiate de R.F.G 

cu U.R.S.S; și Polonia
BONN 23 (Agerpres). — Inir-un 

interviu radiotelevizat, cancelarul 
R.F.G.. Willy Brandt, a declarat, luni 
scara, că el nu dorește ca nlegerilo 
generale sâ aibă loc înainte de a sa ! 
fl'luat o bolărlrc It> problema rati
ficării tratatelor cu UJLS.S„gi_uai„ 
R. P. Polona șl că. In orice caz. â- 
cesbr alegeri ari reprezenta o-ultrhiă*' 
soluție. Cancelarul și-s 
rința de a duce la I..... ... ............. ..
tă perioada legtslalivă. curacterlzală 
prin existența unei maloritâll 
rcsirinso.

Dată fiind . Importanța Irataielor 
fLE'.O. 'cu U.R.S.S. și eu Polonia — 
a spus cancelarul — el se așteaptă 
ca. la I mai aici. albă loc in Bun
destag un vot nominal In această 
problemă.

In încheiere, el n arătat că și In 
riadul partenerilor occidentali al 
R.F.G. se manifestă multă îngrijora
re cu privire la posibilitatea ca tra
tatele șâ nu fie ratificate, dar că a- 
ccsT lucru nu se va Inltmpla.

•
BONN 23 (Agorpres). — „Ratifica

rea tratatelor cu U.R.S.S. și cu Polo
nia este de cea mai mare impor
tanță pentru prezentul șl viltonil 
sării noastre" — a declarat, cu pri
lejul unul miting desfășurat In 
Mannheim, președintele Partidului 
Comunist German. Kurj Bachmann. 
„Tratatele — n relevat el — contri
buie la asigurarea păcii, prin făp
tui că stipulează recunoașterea In- 
vSoîabllItftlil frontierelor, renunțarea ■ 
la folosirea forței și. totodată, ne
cesitatea dezvoltării colaborării”. 
Relevind că documentele constituie o 
bază reala pentru încheierea înde
lungatei perioade de încordare din 
Europa. Kurt Bachmann s-a pro
nunțat pentru desfășurarea de ac
țiuni comune si intense ale comu-'

și-a exprimat do- 
bun sfirșlț aceai-

Lucrările Seimului ^.P. Polone
Henryk Jablonski a fost ales președinte 

al Consiliului de Stat

VARȘOVIA 23 — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumltrașcu, transmite : 
Seimul polonez, oii» la 19 martie, s-a 
întrunit marți la Varșovia In prima 
ședință a celel de-a șasea legislaturi.' 
In funcția de mareșal al Seimului a 
fost ales S&nHlaw. Gucwa, președin
tele Comitetului Director al Partidu
lui Tărănașc Unit, Iar Andrzej Wer- 
blnn. Andrzej Benesz șl Halina Sklb- 
nlewslrn au rost aleși vicomareșall.

în continuare, Edward Glerek, 
prlm-secreiar al C.C. nl P.M.UJ?., a 
rostit o cuvlntare. In care a șublinlat 
trăjsăturlle etapei actuale de dezvol
tare a Poloniei, InslsUnd asupra pro
blemelor care stau in fața Seimului 
șl a Inlregulul popor pontru a fi

*
Henryk Jablonski s-a născut la 27 

decembrie IS'j'3 in localitatea Walls-

ț.

actuale sl ale mișcării comuniste ?i 
muncitorești.

Delegația a vizitat, de asemenea, 
galeriile subterane de la minele 
•LK.A.D. — una dintre cele mai 
mari companii extractive din lume, 
proprietate S sfiitului suedez, care 
are o producție anuală do ,20 mili
oane tone minereu de fier — Ir.lere- 
slndu-so de modul de organizare a 
exploatării si de condițiile de mun
că •! violă ale minerilor. In cursul 
vlzJiel. delegația română «-a întreți
nut cordial cu directorul general a! 
companiei. Torsten 'Gdransșon, pre
cum și eu specialiști și muncitor! din 
mină.

Tn cursul zilei de marii, delegnția 
P.C.R. o făcui o vizită Iu primăria 
orașului Klruna. unde u anii o în
trevedere cu Rolf DahlsUOm. preșe
dintele consiliului municipal al ora
șului. după care a vizitat gimnaziul 

cum șl modul de abordare a unor „HJnltnar LundWHm” șl alto obloctl- 
problema ale situației internaționale ve culturale din oraș.

STOCKHOLM 23 (Agerprea). 
Delegația Partidului Comunist Ro
mân. condusă de tovarășul Dumitru 
Popescu, membru ol Comitetului 
Executiv, secretar nJ C.C. al P.C.R.. 
care se află în Suedia, ta invitația 
Partidului do stinga-comunlștli. a 
vizitat, luni și marți, Importantul 
oraș minier Klnina, ^țuat la circa 
150 km dincolo de Cercul polar. în 
cursul vizitei, delegația a avut o în
trevedere cu membri ai contiurerli 
locale a Partidului de stlnga-comu- 
nlșllL care au informat despre preo
cupările actuale a!e organizației, 
precum șl despre activitatea, comu
niștilor‘aleși In consiliile administra
tive locale șl regionale. Delegația b 
Înfățișat gazdelor experiența Parti
dului Comunist Român în construc
ția socialistă din țara noastră., pre
cum șl modul de abordare a unor

rczolvatc. Referindu-xe la unele pro
bleme Internaționale, vorbitorul a 
relevat importanța deosebita pentru 
continentul european a ratificării de 
către R.F.G. a tratatelor încheiate 
cu U.R.S.S. șl Polonia.

La propunerea Iul E. Glerek, Hen
ryk Jablonski, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P.. a fost 
ales In funcția de președinte al Con
siliului de Stat, în locul Iul Jozef 
Cyrnnklewlcz, lor Piotr Jaroszewicz 
a fost reales președinte al Consiliu
lui de Miniștri. «

Deputatul Jan Szydlak a propus a- 
pol componența Consiliului de Stat, 
format din 18 persoane. Seimul a a- 
probat propunerea făcută.

★

z'eico, Intr-o familie de muncitori. A 
absolvii cursurile Universltd/U din 
Varșovia, oblinind In 1931 Uliul de 
doctor In șliinte istorice. In anul 
1931 intră in Partidul Socialist Polo
ne: ; participă în cadrul Brigăzii 
„Podhale“ ta luptele de la Narvik ji 
la luptele de renstentâ din sudul 
Franfei: Reîntors In Polonia in 19-45, 
devine membru cl Consiliului Natio
nal, ajiot deputat In-Seim. Intre anii 
19-16—19-13 a îndeplinit funcția dt, . 
secretar șl apoi de vicepreședinte iib- 
Comitetului Excculip al Pârtiduhiiry 
Socialist Polonez.

In perioada postbelică Iji- continuă 
aciicițatea sUinJiJIcd, ți îndeplinește 
diferita funcții tic răspundere : mi
nistru al Educației șl fnnățdmlntului 
superior, secretar științific și apoi 
vicepreședinte al Academiei de Sil
ințe.

Este membru al Coînitetulul Cen
tral al P.M.U.P. din anul 194S : In 
decembrie 1970 a fost ales membru 
supleant al Biroului Politic, iar In 
I9‘il la cel de-al Vl-lea Congres o! 
partidului ■ ■ membru al Biroului 
Potillc al C.C. al P.M.U.P. Este de
putat in Seim din ixtrlea clrcumscrip- 
liel Birdgoacc,

I

CAIRO

nlșliJor, ale secta l-democraților, ale 
tuturor forlelor democratice din 
ll>l'. a Germanie! in lupta împo
triva, adversarilor; destinderii și păcii, 
pentru' ratificarea tratatelor sem
nate la Moscova șl Varsovro. ‘ “

——iL™,—. .. .*
„ 23 <Agerprțs>.._ ~ Jntr-o
aervadlife ndresată oincelarulul' Willy 
Brandt, liderul Partidului Uniunea ! 
Creșlln-Democraiă. de opoziție. Rai
ner Barzcl, s-a declarat dlspu.^ să ao 
tnUlnească cu acesta pentru convor
biri. Tn Mrlsoaroa Sa. Barzel mențio
nează că a primit mesajul din 30 mar
tie ai cancelartiliu R.F a Gwmahiel, 
in caro ge propune o asemenea con
vorbire. șl că a discutat propunerea 

Uniunii i 
Richard

cu președintele grupului 
Crcștta-Soclnlc de la Bon:: .........
Sthcklen, și cu președintele Comisiei 
pentru problemele externe a Bundas- 
taguiui. Gerhard Schrtkier

„Slnlom dispuși ~ șerte âarzaj — 
să stăm f de vorbă despre toate pro
blemele legate de •tratate1" Liderul 
U.C.D. a anunțai de asemenea, eâ In 
cadrul acestei convorbiri opoziția „do
rește .s.5 prezinte unele. informații (i 
indicații"

După cum este cunoscut, opoziția 
U.C.D.-U.C.S. Încearcă să se folo- 
eeaică de instrumentul parlamentar 
pentru a ac Împotrivi ratificării tra
tatelor R.F.G. cu U.R.S.S. și eu Po
lonia șl politicii de normalizare n re
lațiilor cu tarile socialiste dusă, tn 
prezent, dc guvernul Brandt. Cu oca
zia primei citiri In parlament a celor 
două texte, conducătorul opoziției, 
Rainer Barrel, s-a opus tratatelor în
cheiate cu Uniunea Sovietică și cu 
Polonia, fără a oferi insă vreo alter
nativă valabilă față de politica pro
movată de nelualul guvern vest-ger- 
rnnn.

„Sîntem dispuși ~ acrie Barrel — 
să stăm ; de vorbă despre toate pro
blemele legale de 7tralațe“. Liderul 
O.C.p. a anuntat .de asemenea. cS In 
cadrul acestei convorbiri opoziția „do- .. ..
indicații".

După <
I.C.D.-"

B

f

Săptăminii 
filmului românesc 
CAI KO 28 — Corespondentul î

N.'.Ludu iran*- ’

\
\
l nostru Nicolae N. Lupu trans- ’ 
t mite : In cadrul ■hianlfosîărilor \

J Njcotac Ceau-șescu, -luni
1 - cUierriatograful ^Ofiirfd* a
J fost < inaujjurată SSptămlna fii-
4 mutai românesc. Organliată sul

to , cajm. i <Rcpiș&!j^4
A

ni //icard,; » c

, ____ ________
i auspiciile dr. Abdel Kader Ha- \ 
’ tem, :vicepremier și ministru al .
I culturii și Informallllor, șl ple i 
' ambasadorului Republicii Soria- i 
ț liste România la Cairo. Titus ’!

ta i

i Sinu, această manifestare a 
' prieteniei româno-egiptene s-a 
ț bucurat de o largă participare, 
< fiind prezențl șefi de mlșfunl fl 
] alfi repreccnianli ai corpului 
i diptonia.(țc, personalit'Afi ale vie- 

■ Iii artistice si culturale din 
I capitala eglnteand. ctarifu.
i numeroi public
1 A participat □ delegație . de 

c.neaști români alcătuita iln 
Mi-cea Siniimbreanu, director 

ț general al-Centrului national'al 
. cinematografiei, fi actrița zinc 
1 S:ales. Festivitatea a fost des- i 
l chilă prin Intonarea imnurilor 1 
. de stat ale celor două lărl ;i ' 
) prlntr-un cuvint rostit de Saad 
l El Din, subsecretar da stat la 
> Ministerul Culturii și Informatii- 
\ lor, care c releva! contribufia 
. acestei manifestări artistice la 
1 cunoașterea realizărilor cinema- 
l toffrafiai din {ara noastră, Ia 
’ detcdltdrșă .relațiilor culturale- 

româno-egiptene și a prezentat
i publicului pe 'cineaștii români. 
I Au rulat apoi filmul „Pădurea 
l sptnzuratilor- si scurt-metraful 
? ..România inedită'".

an

j'

!

v ;
S_ :

MOSCOVA 28 (Agcrprojs).; — Leo
nid Brelnev; se-erctar general al C.C 
aț P.C.U.S., l-a primit, la 23 martie, 
pe JenS Fock.! membru al' Biroului 
Politic ol C.C. al P.M.S.U., președln- 

. teîe Guvernului revpîujkwnnr munci- 
tbrescrțărănesc .ungar, card so află 

"'intr-o vlzjiă-la Mawova', > .
' Agenția T.A.S.S. relntenâă ^tajjvțn' 

,I.-k o 'convorbire' referjtoala'..adin-. ■.
• t-’:ea, In <XHilin:wre. a colaborării sn- 

vleto-ungare șl la probleme "îhterna- 
țiosale actuale, /

Plenara C.C. al P. M. U. P
VARȘOVIA 23 (Agerpres). —'

Varșovia a avut loc cea de-a patra
șCTilnță plenară a C.C. al P.M.U1P., . 
avlnd pe .ordinea de’.zl: a) princi
palele proporții, sarcini șl probleme 
ale -planului cincinal plnă fri, anul 
1975 ; b) o Informare privind cam
pania electorală pentru alegerile In

Dcschlzînd lucrările plenare!. Ed
ward Gle-ek, prim-spcrelar al C.C 
al P.M.U.P., a arătat q6 proiectul pla- 

■nului' cincinal pslfe.prezentat plenarei, 
■de Birou! ,'PolHlc.. al C.C. și de Pro- 

"..zicli.ul.-.'■■-'fguj4Ț.țiulu! ! după n ■,
■ ,conăi’!tuiî, -.-obiectul..?,• ttne^. diteu- 
, ',11 Vorbllonil a

vat că' e,ti necesar ca plaritd* .să re- 
.tlecta i.nO'Un strategie socfal-cco'jomi-

chile. Dejucarea unui plan conspirativ 
care urmărea înlăturarea președintelui Salvador Allende 

și răsturnarea guvernului Unității Populare
SANTIAGO DE CHILE 28 ( Co- încercat sfl-șl pună in aplicare pla- 

respondentui nostru, EPop. iran&ml- ' '" 'nul. la adăpostul unei manifestații 
te : ' — Guvernul chilian a dejucat ’ * ■ 1 - ,. . .
uri plan conspirativ, prin care se ur
mărea înlăturarea președintelui Re
publici!. Salvador Allende, răsturna
rea guvernului Unitalil Populare ji 
tulburarea ordinii publice — a anun
țat Jaime Suarez, secretar general 
ai guvernului.

După o reuniune a Consiliului Su
perior ni Securității Naționale, la 
care au participat șeful statului chi- 
Uari și mai mulți .membri a! guver
nului. ta Santiago de Chile a foi", dat 
publicității un comunicat oficial. In 
care se relevă că. in noaptea de 24 
spre 25, martie ,n.c.. membri' al. miș
cării de extremă dreaptă, autolnti-

\ tulală „Patria ji libertatea* Improu-
nâ cu aJie grupuri reacționare, au

s f a 0 '® ® ' B 0
un schimb de opinii privind relațiile 
bilaterale, consolidarea lor ți găsirea 

în in-

un schimb de opinti privind . 
bilaterale. consolidarea lor si . 
unor hol forme de cooperare 
teresul ambelor țâri și al cauzei t- 
rabo. precizează comunicatul.

Dezboteri în Camera Co- 
fflUnOlOI. Ma*t* nu Început In Ca
mera Comunelor dezbaterile asupra 
proiectului de lege privind preluarea 
directă de către guvernul de la l.zm- 
dra a administrării Irlande! de Nord. 
Cu aceană ocazie. William Whitelaw. 
noul secretar de stat însărcinat, cu 
problemele UlsleruluL a declarat că. 
fiind conștient de resoonsabllllalea 
sa de a menține ordinea In această 
regiune, guvernul britanic va conti
nua campania împotriva tuturor ac
telor do terorism șl violentă.

Cea de-a 8-a ședința a 
Comitetului înterguvema- 
mental sovieto-iugoslav d0 
colaborare economică s-a deschis in 
Moscova. Delegația sovietica es'e 
condusă de Vladimir Novikov, vice- 
pre-je-dlnie al Consiliului de Miniștri, 
îar cea iugoslavă de Mlrlana 
nlcl. membru al Consiliului Executiv 
Federal. După cum transmite agen
ția T.A.S.S.. volumul schimburilor de 
mărfuri dintre Uniunea Sovietică șt 
Iugoslavia In 1971 a crescut de 1.0 
ori față de 1903.

Premierul Consiliului de 
Stat ai R. P. Chineze, Ciu En- 
lal. și alte persoane oficiale chineza 
au avut o întrevedere cu Abdul Ha
fiz PIrzada. ministrul educației sl tri
mis special al președintelui Pakista
nului. care se află într-o vizită da 
prietenie In China. A avut loc o con-

vorbire cordială, prietenească — 
menționează agenția China Nouă.

Le Duc Thof mejnbri1 aJ Bi_ 
roulul Politic al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, a pri
mit o delegație a sindicalelor din 
S.U.A., care a efectuat o vizita in 
R. D. Vietnam la invitația Federației 
sindicatelor din Vietnam. Agenția 
France Prcte arată că, ta întoarce
rea lor In ^.U.A.. liderii sindicali a- 
merieanl aii declarat că vor milita 
pentru Instituirea In sinul mișcării 
muncitorești sindicale nord-amerlca-;. 
ne a unei ‘organizații care să lupte 
Împotriva razSoiuîul din Vietnam.

Delegația militirrâ sovie
tica, In frunte cu mareșalul Pavel 
Balițkî. membru al. C.C. a! P.C.U.S.. 
locțiitor a! ministrului apărării, și-a 
inehoint vizita de prietenie In R.D. 
Vietnam. înainte de plecare spre 
patrie: deleguțîa a fost primită da 
La Duan, prlm-secrctar al C:C al , 
Partidului jCelor re Muncesc cEn 
Vietnam, și de Fam Vari' Dong. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului, primul ministru al R.D 
Vietnam. Informează agenția V.N A

La Conakry au ,ual 9firsil lu_ 
crările celui de-al Vl-lea Congres sJ 
Confederației naționale o oamenilor 
muncii din Guineea Congresul o a- 
doptaî b serie do rezoluții .privind 
activitatea Confederației șl o sindi
catelor din țară. Luind cuvlntul In 
Încheierea lucrărilor congresului.

1

președintele Republicii Guineea. Șeku 
Tură, a chemat sindicatele să parti
cipe si mal activ la vlaln economi
că a tarii, să lupte pentru îmbună
tățirea condițiilor ele viață ale oa
menilor muncIL La lucrările Con
gresului Confederației naționale 1 a 
oamenilor muncii din Guineea a 
participat și o delegație a U.G-S.IL. 
condusă de Constantin Tudor,' mem
bru al Consiliului CenL-nl al U.G.S.R.. 
președintele Comitetului Uniunii sin
dicatelor din instituțiile administra
tive do stal șl consiliile ix>:mlnre.

Secretarul Biroului Exe
cutiv al Prezidiului U.C.I., 
Stane Dolanț, n avut o convorbire 
cu președintele Comitatului,Executiv 
ai Organlzjițkîi pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, care se află 
Io Iugoslavia în fruntea unei dele
gații — Informează agenția TanlUR 
S-a procedat la un schimb de pă
reri în legătură cu situația din O- 
rientul Apropiat șj cu activitatea’, 
mișcării de eliberare a Palestinei.

La încheierea convorbiri
lor egipteano-irakiene, s« 
rată Intr-un comunicat de presă dat 
publicității că „cele, două părți au 
purtai dtscuili ample asupra unor 
probleme de fond ale situației po
litice și militare din lumea arabă 
șl.au făcut uri'schimb do păreri cu 
privire Ta mobilizarea frontalul arab 
ca o entitate Indivizibilă șl unirea e- 
forturllor In lupta pentru eliberare-*, 
informează agenția M.E.N. S-a făcut

w

Marți a avut loc în marele 
centru industrial ți port. olan
ele! Rotterdam deschiderea 
.„S'dpldmlnii românești*, mani
festare menită să facă cunoscute 
publicului ți specialiștilor din a- 
ceaslă lard realizările posibl- 
lllâțile de export ale României 
în unele ramuri industriale. 15 
întreprinderi de comerț exterior 
și centrale industriale au or- 
ganicat o expoziție de bunuri 
de larg consum, Exporitia aco
peri circa 1 (XX) mp. La festivi
tate au luat parte șefi de mi
siuni diplomatice fi alți membri 
ai corpului diplomatic acreditai! 
In Olanda, conducători și repre
zentanți ai unor mari firme șl 
șucietdți olandeze, ziariști.

In cuvlntul tiu,--Befnard Jan 
Pol, președinte șl comisar al 
firmei „Van Recuurijk*. a scos 
in evidentă, printre altele, fap
tul că organizarea „Săptăminii 
românești" constituie o contri
buție remarcabiU >a mai buna 
cunoaștere a realizărilor indus
triei și poporului român, la dez
voltarea schimburilor comerciale 
In continuă ascensiune dintre 
Olanda și România.

Ambasadorul român George 
Elian a subliniat câ această ma
nifestare se înscrie pe linia pro
motorii relațiilor economice fa
vorabile dintre cele două tdri și 
este menitd tă exercite .o influ
entă pozitivă In direcția diversi
ficării colaborării șl cooperării 
dintre cele două țări.

încercat să-ț1 pună in aplicare pln- 

organlzăle de o - grupare reacționară 
de temei. în acest scop, complotiș
tii nu încercat să stabilească legă
turi cu membri ai poliției șl ai ar
matei nflațl in sșrviclul activ, dar 
aceștia, după cum a precizat Jalmc 
Suarez, nu respins! categoric propu
nerile.

Ca urmare a participării ta acest 
complot, un număr Se ofițeri supe
riori In retragere și de persoane a- 
parțlnlnd mișcării „Patria și liberta
tea0 au fost arestate și urmează să 
fie Judecate de' către justiția mili
tară pentru încălcarea legii privind 
securitatea internă a stalului.

Președintele Salvador Allende l-a 
convocat ta Palatul tLa Moneda” pe 
conducătorii partidelor șl mișcărilor 
politico care^compun „Unitatea Popu
lară*, ndudndu-le La cunoștință docu
mentele confidențiale alo companiei 
nord-amcricanh International Tele
phone and Telegraph* (I.T.T.), pe care 
ziaristul american Jack Anderson a 
început să le publice îflp’.ămlna tre
cuta În numeroase ziare din Statele 
Unite.

Guvernul studiază ai cea mal mare 
atenție șl grijă referirile care se fac 
In aceste documente la activități 
reale contra Independentei, suverani
tății șl autodeterminării națiunii chi
liene. din partea unor Instituții, orga
nizații ș! personalități străine.

Guvernul chilian analizează, de a- 
semonea, informația furnizată de do
cumente în legătură cu colaborarea 
șl participarea unor organizații și 
personalități chiliene, cu reprezen
tanți al unei puteri străine, cu scopul 
de a provoca o criză economică .șl 
politica prin’ care să creeze condițiile 
pentru distrugerea regimului consti
tutional șl a formei do guvemămlnt 
democratice din țară.

T73

cft de dezi-oliare a țării, principa
lul său scop fiind creșterea bunăstă
rii oamenilor muncii. Experiența po
zitivă a anului trecut și a primelor 
luni ale anului In cure permite o 
apreciere optimistă a caracterului 
real al sarcinilor trasate, exlstlnd, 
totodată/o situație politică favorabi
lă. un sprijin erescind acordul bărti- 
dului de către populația, ,fapt dove
dit Prin rezultatele ultimelor alegeri 
In Seim.

La primul punct al ordinii de z1 
a luat cuytntul Piotr Jnroszewlcz, 
membru. al« Biroului Politie aî CC. 

cipalele 'proporții, sarcini șl proble
me ule dncinaluiul pînă in 1975. Au 
urmat dezbateri, după care Comite
tul Centra) a adoptat -o hotărlre a 
plenarei privind proiectul planului de 
dezvoltare a economiei naționale rw 
anii 1971—1975.

. La al doilea punct al ordinii de .11. 
Edward Bablucn. membru ai Birou
lui Politic secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a informat despre eampania 
electorală pentru alegeri^ In Seim. 
Comitetul Central □ adoptat o bo- 
lărlre privind rezultatele alegerilor.

De asemenea, a ’fost adoptată o 
hotarire privind schimbări In înalte 
funcții de stal, Edward Glerek iîlnd 
însărcinat să prezinte aceste propu
neri. în numele grupului parlamen
tar al P.M.U.P.. Iu ședința Seimu
lui. Tn legătură cts recomandarea' lui 
Jozef Tojchma In componența Pre
zidiului guvernului, plenara C.CJ ol 
P.M.U.P. l-a eliboral din funcția do 
secretar al C.C. al P.M.U.P» ațire- 
<>Indu-i mulțumiri pentru activitatea 
depusă In cadrul Secretariatului. Ple-S 
nara l-a ales pe Zdzialav Zandarow-, / 
sfcj (șefu! Secilel organizatoric^ av 
C.C. al P.M.U.P.). membru al Se
cretariatului C.C. ol P.M.U.P. '

a luat cuvln-.ul Piotr Jtiroszewlcz, 

alj
<!'* (Miniștri, i

A

■i
L i.'

REDACȚIA si ADMINISTRAȚIA : București, Piața Sclhteil, Tel. 17 65 15. 17 M sa Abonamentele se
Calea. Grlvlțd nr. St—ea, P.O.B. —

de luptă
PNOsf PENH 23 (Agerpres).

s
i

PNOM PENH 28 iAgerprea). — în 
ultimele zile unitățile forțelor pa- • 
triollcc cambodgiene și-nu Intensifi
cat acțiunile de luptă Împotriva iru- 
peJor regimului de la Pnom Perth șl 
a unlțătltbr șalgoneze caro acționează 
In Cambodgla. Numai la noaptea 
de 19 spre 28 martie, patriolli cnm- 
bodgleni din provincia Kang Dan au 
scos din lupta. In cursul unui atac, 
peste IW de militari Inamici. în zilele 
de‘ 25 șl 28 martie, oatrldtil au ata
cat, In repetate rlndurl. pozițiile tru
pelor de la Pnom Penh Intr-o zonă 
situată la numai M de km de capi
tala cambodgiana, scoîlnd din luptă 
numeroși Inamici și capturind mari 
cahlitaU de arme.

■

A început procesul Angelei Davis
WASHINGTON. 23 (Agcrpres). — 

DupS cum s-a anunțat, tn orașul pan 
Jose, din California. a început pro
cesul Intentat militante! americane

făcut totul pentru crearea unei 
ntmosfore potrivnice militantei do 
culoare. Semnificativ este faptul că 
fermierul Roger McAfee, care a îm-

de culoare' Angela Davis, membră a pnimuuii Angelel Da vis banii pen- 
C.C. al P.C. din Statele Unite Deși tru a-șl olfitl cauțiunea sl a e-
Angela Davis ji avocatii apărării ->u 
cerut. In repetate' rlndurl. In scopul 
asigurării unul proces obiectiv, ca ’șt- . v___ r_______ „ ........,__, .____,.
costa să ini fie judecat la San Jose. din cauza numeroaselor amenințări 
ci In altă localitate. In caro influen- " ' " ' " ' ” '
la cercurilor reacționare șl rasiste să 
nu poată avea repercusiuni asupra 
dezbaterilor. toate cererile au fost 
respinse. Mal mult. încercările șvo- 
cațllor apărării de a determina ad- 
miterea in ludul rjrocesulul și- a u- 
nor persoane de culoare au fost, de 
awmenen. respinse, fapt care or nii- 
tca afecta- desfășurarea nrocosului.

Cercurile reacționare șl rasiste au

liberată înainte de proces, a foșsne- 
volt să părăsească. împreună m fa
milia. localitatea enbfornlană Frenso.

projernlo dă rasiști Impotitvn sa.
Angela Davis tsle acuzată' In mod 

cu lotul neîntemeiat — a declarat 
un reprezentant ol apărării — de o 
fl furnizat două pistoale ®i o pușcă 
unor extremlștj care. în timpul u- 
nul proces intentat lor. le-au folosit 
pentru a evada. Politia a tras asu
pra lor și In schimbul de focuri care 
a urmat au fost omorlle patru per
soane.

fac la oficiile poștale șl dlfuioiil din Inireprlmierl fl înțtituiiL Pentru elrălnatate. abonamente prin 
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