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NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN REPUBLICA UNITĂ TANZANIA

primire 
ț in m 
Hgoro-Nioro - 

monument natural 
unic in lume

DAR ES SAT..AA1. — De la tri
mișii] special Romlus Cflplescu : 
Miercuri dupâ-amlaă, președintele 
Nlcolae Ceaușescu șitorarflșa Elena 
Ceaușescu, însoțiți a președintele 
Julius K. Nyerere, g-au întors la 
Dar Es Salaam dlrî datoria pe care 
au ffteut-o în ’ zonl Ngoro-Ngoro, 
monument al naturilunlc în lume, 
care a fost declaratpărc național. 
Aid, In craterul uriaț— eu un dia
metru de 18 km — l unul vulcan 
stins s-au pfislrat, atari lâ condi
țiilor naturale existate, un mare 
număr de exemptarMaracteristlce 
found africane, pritțe care lei, 
elefanți, rinoceri, bloll sMbntid, 
diferite «pecii “de an tape, pâsări 
flamingo ele.

în drum spre Ngco-Ngoro, pe 

“ ra; dt șl ds*a-lunguFf;feieului jwr- 
c'.ira de colc""“

■ obiectivul vizitat,
cut celor doi președlH o primire 
plină de entuziasm. Mjțl dintre ei 
au venit de In mari dlânțe pentru 
a aduce omagiul lor oipețllor sti
mați din România. Estcjmoțlonan- 
tâ bucuria pe care o citiți pe fețele 
acestor oameni, după cu este emo
ționant să auzi pe toți ateii oameni 
scandfml numele Romiiei șl al 
președintelui el, sfi-1 țzl flutu- 
rind stegulețe româneștalSturi de 
cele tanzanlene. La Intițea: în sa
tul Karatu, mulțimea a svenlt atit 
de densă Incit coloanele mașini 
«-a oprit pentru dteva mute. Pre
ședinții Nlcolae Ceatișest și Julius 
K. Nyerere răspund corul, priete
nește, omagiului locuitelor aces
tui sat, care intonează ujelnîec de 
salut In care este vorba dprielenia 
șl solidaritatea dintre cld țări de- 

^părtate una de alta, Roftnla șl 
'Tanzania, unite prin dorța comu- 
nfl. ca în lume să nu rri existe 
nedreptate șl opresiune.,

Un'mnre număr de oaenl erau, 
de aiemenea, alintați în ta hotelu
lui Ngoro-Ngoro, unde ctdol pre
ședinți șl persoanele cnhj-au în
soțit au rămas peste note. In 
cursul dimineții de mleari s-a 
vizitat zona craterului. Predintele 
Nlcolae Ceaușescu a partpat, de 
asemenea; ta o vfnfitonriorgnnl- 
zalfl în zona învecinată -tengeti, 
care este șl ea declarată n-c na
țional.

La întoarcere, attt pe soportul 
Dar Es Salaam, dl șl pe drumul 
străbătut pînă la reședlnț nume
roși locuitori al capitalei : ținut 
să salute din nou, cu călcfl, pe 
cel doi președinți.

4.
■eroportul din zona lailul Manya-

oann de nulnl pînă la 
vizitat, locUoril nu fă-
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Moment din timpul vizitei la uzina texiild „Prietenia". Oaspeții români urmăresc procesul tehnologic modern, 
țesăturile realizate prin iscusința lînârului colectiv al uzinei
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Dineu în onoarea

JuliusK. Nyerere
Președintele Consiliului i Stat 

al Republicii Socialiste Raănia, 
Nlcolae Ceaușescu, șl farflșa 
Elena Ceaușescu au oferit, urc uri, 
un dineu în onoarea preșeitelui 
Republicii Unite Tanz/mlo,julius 
K. Nyerere.

La dineu, care s-a desfășll în- 
tr-o atmosferă de caldă egali
tate, nu luat parte R. M. Katva. 
al doilea vicepreședinte al șpu- 
biîcil șl prlm-mlnlstru, cupțla, 
A. Jurnal, ministrul comerții și 
Industriei. Aboud Jumbo, nistru 
de stat la Cabinetul primulujce- 
președlnte al republicii. W.fha- 
gufa, ministrul economiei șl'- 
Iul, L Ellnewlngn, ministrul i 
șl energiei, Thablt Kombo. . 
trul comerțului șl Industriei 
erelor general al Partidului
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Naționale a Femeilor din Tanzania
— Cuvîntul tovarășei Elena Ceaușescu —

E
se-
r

Shiraz! (Zanzibar), John Malecela, 
ministrul afacerilor externe, H. 
Mbita. secretar.național executiv al 
partidului T.A.N.U., alte personali
tăți ale vieții politice, economice și 
culturale.

Au participat Ion Pfițnn, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri șl ministrul comerțului exte
riori Comellu Mflnescu, ministrul 
afacerilor externe. Bujor Aimășan, 
ministrul minelor, petrolului- și 
geologiei, precum șl' celelalte per
soane oficiale care 11 Însoțesc pe 
șeful statului român In vizita sa In 
țările africane.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nlcolae Ceaușescu, și președintele 
Tanzaniei, Julius K. Nyerere, au 
rostit toasturi.

’ ' ■ • > .■ ■ ' .

Răspunzînd Invitației președintei 
Uniunii Naționale a Femeilor din 
Republica Unită a Tanzaniei, Sofia 
Kawawa, tovarășa Elena Ceaușescu 
s-a întilnit, la Dar Es Salaam, eu 
membrele Comitetului Executiv al 
uniunii șl cu reprezentantele comi
siilor din diferlte,| districte °'e Wrii

Luînd cuvînlul lâ adunarea care _____ ___ _______
a avut ioc cu acest prilej, tovarășa din România.
Elena Ceaușescu 'o vorbit despre I" '. .1'. ’
Importantul aport ol femeilor din tație. președinta Uniunii Naționale 
România, In toate domeniile de ~ '
activitate, despre, solidaritatea lor 
cu femeile din întreaga, lume în 
lupta pentru drepturi democratice. 
Independență națională șl pace, 
despre preocupările Consiliului Na
țional al Femeilor din țara noastră 
de a extinde legăturile cu organi
zațiile de femei din alte țări

După ce a transmis femeilor tan- 
zanlene. participante active la efor
turile de afirmare și consolidare a

independenței patriei lor, salutul 
femelior României socialiste șl 
urări de noi succese In activitatea 
pe care o desfășoară, tovarășa 
Elena Ceaușescu n Invitat o delega
ție a Uniunii Naționale n Femeilor 
din Tanzania să ne viziteze țara, 
pentru a cunoaște direct activitatea 
Consiliului Național al Femeilor

Mulțumind pentru această Invl- 

a Femeilor din Tanzania n. rugat po 
tovarășa .Elena Ceaușescu să trans
mită In țară’ salutul adresat priete
nelor din România.

însoțită Ia Muzeul nnțlonnl de 
reprezentantele Uniunii Naționale 
a Femeilor din Tanzania, tovarășa 
Elena Ceaușescu a vizitat secțiile 
de paleontologie, antropologic, et
nografie și arheologie ale căror ex
ponate valoroase oferă o Imagine 
cuprinzătoare n Istoriei și culturii 
poporului tanzanîan.
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în această primăvară, Inslmințlrite ți celelalte lucrări 
agricole de sezon se desfășoară în condiții climatice 
deosebite față do ceilalți ard.’ Datorită cantităților mici 
de apă rezultate din ploi șl din topirea zăpezilor, 
umezeala solului este mal redusă De asemenea, tem
peraturile ridieate caro se înregistrează in această pe
rioadă șl care au atins chiar 18—20 grade facilitează 
evaporarea apei din soL Toate acestea necesită apli
carea unor măsuri speciale menite să asigure buna dez
voltare a semănăturilor de toamnă și răsărirea celor in- 
■ămințate In această primăvară.

Pe lingă eforturile care se. Tac în aceste zile in vederea 
terminării însăminllrllor Ia culturile din prima epocă, 
o atenție deosebită trebuie acurdală întreținerii șl fer
tilizării semănăturilor do toamnă. Cn toate că griul și 
celelalte cereale de toamnă au fost încercate In două 
rinduri de geruri puternice caro le-au găsii neacope
rite de zăpadă, plantele, cu excepția unor suprafețe 
cultivate cu orz, au rezistat bine. In vederea obținerii 
unor recolte mari este necesar să continue fertilizarea 
griului. In cooperativele agricole au fost aplicate îngră
șăminte chimico pe Si Ia sulă din suprafețele prevă
zute. In Județele Dolj. Olt, Tulcea. Dîmbo
vița, Argeș, Vilcea, Mehedinți, Cnraș-Sevcrln, Vaslui, 
Satu Mare. Cluj. Alba, Sibiu, Mureș, Covasna s-a în
cheiat, încă ta cursul săplâmlnll trecute, fertilizarea su
plimentară la grin. Inlrucll, pe unele tarlale, plantele stat 
mai firave, este necesar să Be ajutate cu îngrășăminte 
chimice. Fertilizarea trebuie^ Impulsionată îndeosebi in

. . ■ . ................... „ 

Județele Maramureș, Vrancea, Botoșani, Hunedoara, Su
ceava, Galați, GorJ, Buzău șl Bihor unde nu s-a rea
lizat planul la aplicarea. îngrășămintelor chimice. Exista 
unele vetre unde griul a fost afectat mai puternic do 
ger, iar desimea plantelor este mai miei, Aci există pe
ricolul lmburulcnărll culturilor. Ministerul recomandă 
ea, alături de loturile semlncerc, aceste suprafețe să fie 
erbicldate cu prioritate. De asemenea, pe măsură ce bu
ruienile cresc șl Identificarea lor este eu putință, să se 
organizeze pllvllul. lucrare la eare să fie antrenați toți 
locuitorii satelor. îngrijirea exemplară a semănăturilor 
de toamnă va contribui Ia obținerea unor recolte brine 
la aceste culturi.

ÎN PAC-INA A III-A

ÎNSĂMÎNTĂRILE
ÎN VRANCEA

Ay mdepBmit planul 
pe primul trimestru

INDUSTRIA CAPITALEI
fiîColectivele de oameni 

muncii din întreprinderile șl u-, 
rinele bucureștene au obținut: 
succese Importante In primul 
trlnseMnj al anului, reallzînd 
cu două zile mai devreme pla
nul producției globale șl marfă' 
l’irJ la 1 aprilie se prevede ob
ținerea unei producții suplimen
tare In valoare de peste 250 mi
lioane iei.

O contribuție deosebită la 
realizarea, înainte, de termen, a 
planului au edus-o întreprinde
rea de prefabricate ^Progresul0, 
întreprinderea Energorepa rații,' 
Filatura de lină pieptănată, 

. JpfetSvârl’a ,romȘjiă, Fabrica de 
nasturi. Fabrica de bunuri do

consum Jilava, Uzinele chimice 
române șl altele.

Pinii la data de 27 martie au 
fost date peste plan mal mult 
de 1 390 tone oțel, peste 460 tone 
laminate finite, aproape 2 8S0 
anvelope, drea 2 290 mc prefa
bricate din baton armat. 214 (MM 
mp țesături, 270 000 bucăți tri
cotaje’. confecții In valoare de 
5 335 000 lei, 68 000 perechi în
călțăminte. 656 tone ulei comes
tibil.

Comparativ cu
al anului trecut; .volumul pro
ducției globale Industriale a 
sporit cu circa 13 la sută, Iar 
nivelul productivității muncii — 
cu peste 8 In sută.

Un important 
eveniment 
editorial 
în sprijinul 
propagandei 
de partid

Apariția primelor 

volume din colecția 

Culegere slnteticâ 

de documente ale
trimestrul I Partidului Comunist

Român

•S (In pagina a 11-a)

INDUSTRIA
JUDEȚULUI

SIBIU

;;

SIBIU (Corespondentul ..Scln- 
teH", Nlcolae Brujan). - Oame-’ 
nil muncii din unitățile econo-, 
mice ale Județului Sibiu rapor
tează îndeplinirea înainte de ter
men a pionului trimestrial la 
producția globală industrială. 
Sini create, astfel, condițiile ca 
plnă la- sBrșItul lunii martie ®ă 
fie obținută o producție peste 
plan In valoare de 115 milioane 
lei. concretizată In 1 MO tone 
acid sulfuric, mașini șl utilaje 
pentru Industria chimică șl In
dustria materialelor de construc
ții, In valoare de 11.4 milioane 
lei. 2® O'OO bucăți tricotaje,' 
5 393 mp țesături. 132 000 articole 
de sticlărie ® a. Contribuții Im
portante In obținerea acestor 
realizări au adus colectivele de’ 
la U.M.M.N. Copta Mică, fabrica 
de stofe „Libertatea0 Sibiu, 
„Sticla" Avrig șl altele.

INDUSTRIA 
JUDEȚULUI 

NEAMȚ
PIATRA NEAMȚ (Corespon

dentul „Sclntrii". Ion Maneta. — 
Oamenii muncii din Industria 
județului Neamț șl-au îndepli
nit sarcinile de plan aferente 
primului trimestru al anului cu 
trei zile mal devreme Calcu
lele preliminare arată cfi. prin 
aceasta, s-au creat condiții ca 
pînă la sfințitul lunii martie să 
se obțină suplimentar o produc
ție marfă In valoare de peste 63 
milioane iei Vor II prorbise In 
plus 6 693 mc cherestea.. 3 f®0 
tone ciment. KW tone îngrășă
minte azotoase in substanță ac
tivă. 050 mc prefabricate din 
beton. 8 STO bl lapte si produse 
lactate șl alte Importante can- 
tltățl de țevi din oțel, hlrile, 
piese de schimb s.a

INDUSTRIA 
JUDEȚULUI 
SATU MARE

SATU MARE (Corespondentul 
..Scîntell". Oclav GrnroeM). — 
In condițiile creșterii oroduclfd 
industriale cu peste 100 milioa
ne Iei. fală de nrimele trei luni 
din anul trecut colectivele uni
tăților Industriale din Județul 
Satu Mare au Indenllnlț olanul 
nrimului trimestru la toți Indi
catorii cu 3 rile înainte de ter
men Pini la sflrsltul trimestru
lui’ se vor realiza. suplimentar. 
!b producția slobnlâ produse In 
■•■aloare de ceste 30 milioane lei. 
Vor fi livrate economiei națio
nale. peste plan. 230 de mașini 
de efitlt cu sar. 500 nnmituri 
mobilă convenționale, confecții, 
tricotaje si altele.
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SANZO NOSAKA
Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist din Japonia

TOKIO

Tovarășului

Dragă tovarășe Nosalta,
Cu prilejul celei de-a 80-a aniversări a zilei de naștere, Comitetul 

Central al Partidului Comunist Romăn, comuniștii din România socialistă 
vă. adresează dumneavoastră, conducător de seamă al -P.C. dln Japonia, 
militant eminent al mișcării comuniste șl muncitorești Internaționale, cele 
mai calde felicitări, împreună cu urări de sănătate șl viață îndelungată.

Membrii partidului nostru cunosc șl apreciază îndelungata dumnea
voastră activitate revoluționară consacrată slujirii cu 'abnegație șl devo
tament a lnt&reselor vitale ale clasei muncitoare, ale maselor largi popu
lare japoneze, împlinirii aspirațiilor lor de progres social șl Independență 
națională, de democrație șl pace. Vă dorim, dragă tovarășe Nosoka. no! 
succese în activitatea ce o desfășurațl pentru viitorul luminos și prospe
ritatea poporului japonez, pentru cauza socialismului, a internaționalis
mului proletar.

Subliniind cu satisfacție relațiile Internaționaliste, de prietenie, soli
daritate și colaborare frățească statornicite între Partidul Comunist Român 
.și Partidul Comunist din Japonia, ne exprimăm convingerea că ele se 
vor extinde șl diversifica continuu în interesul ambelor noastre partide 
șl popoare, al unității partidelor comuniste șl muncitorești, al solidari
tății tuturor forțelor antllmperinlîste.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Tovarășului HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

• : ■ “ ■ , i ■ ■ .

VARȘOVIA

fn numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România șl aJ 
meu personal, vfl adresez cele mal calde felicitări cu prilejul alegerii dum
neavoastră In înalta funcție de președinte ol Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Polone. Vă transmit, totodată tovarășe președinte, urări 
de succese In activitatea dumneavoastră consacrată Înfloririi Poloniei so
cialiste. sănătate și fericire personală

îmi exprim convingerea câ relațiile tradiționale de prietenie și co
laborare frățească dintre România șl Polonia vor cunoaște o dezvoltare 
continuă spre binele popoarelor noastre, al cauzei socialismului șl păcii în 
întreaga lume.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Slat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone

VARȘOVIA

Cu ocazia realegerii dumneavoastră In funcția de președinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare Polone. îmi este deosebit de plă
cut s& vă adresez. In numele guvernului Republicii Socialiste România șl 
al meu personal, cordiale felicitări șl urări de succese In activitatea pe 
care o desfășurați pentru progresul șl prosperitatea poporului polonez, 
pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre 
Republica Socialistă România șl R. P. Polonă.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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Noi unități de producție 
în satele județului Olt

Toamna trecută, un pui de 
barză, neputlndu-și lua zborul, 
a rămas în cuibul său do pe a- 
coperișul clădirii muzeului jude
țean din orașul Sf. Gheorghe. 
Soarta lui părea pecetluită. Ob- 
servjndu-l stingher, la scurt 
timp după plecarea borzelor, 
ci ți va localnici l-au prtna șl l-au 
găsit; un cămin pentru iarnă In
tr-unui dta colțurile serei de 
flori din cadrul grădtaăriel ora
șului. Micuța barză, hrănita bine 
tn aceasta „țară caldă", a cres
cut mare ți, in curind, iți va 
schimba domiciliul. Va fi prima 
barză • grădinii zoologice 
localltBte.

din

Neglijență
cu... lustru

Fîortaa yi Aron Catencanfu 
din Deva se mulaseră intr-un 
aixirtammt nou situat te blocul 
35 din cartierul Dacia. Prilej 
pentru a-fi lustrui mobila. O 
operație simplă pe care și-au 
propus să o execute chiar ei. 
Au cumpdTet niște benrted si 
ceară, au închis bine ferestrele 
ți.„ s-au apucat de treabă ! l.a 
puțin timp după aceea au in
trodus un re-fou electric tn priză. 
O explode puternică fi flăcările 
s-au întins fci toi apartamentul. 
In această situafie, F.C. a sârit 
imediat pe geam de la etajul II, 
rănindu-se foarte grav. Solul 
său, care a suferit arsuri grase, 
s-a aruncat, de asemenea, pe fe
reastră, dar a fost prins intr-o 
pătură de cerfnil săriți tn aju
torul lor. Amindoi se află acum 
Ia spital.

Zilele acestea, cu care încheiem 
primul trimestru al anului, stat mar
tore ale unul eveniment editorial de 
deosebită semnificație : apariția pri
melor șapte culegeri tematice de do
cumente ale Partidului Comunist Ro
mân.

Urmează ca alte 14 volum® să 
apară în cursul lunii aprilie șl în 
primele zile ale lunii mal, alcătuind 
laolaltă o adevărată ondclopcdle a 
politicii partidului nosiru.; Culesurile 
sini destinate inv&țămlnlului de 
partid, învățănitoiului Ideologie a] 
cadrelor de partid, de slat, din eco
nomie, celor care predau sau stu
diază științele sociale In tavălămta- 
iui de stat, cabinetelor de științe so
ciale și de răspindire a cunoștințelor 
științifice, tuturor celor care vor 
să-și însușească în mod aprofundat 
bazele principiale ale pollileli Interne 
și externe a P.CJL, reprezanilnd un 
instrument de lucru de mare efica
citate pentru propaganda de partid, 
pentru întreaga activitate ideologică.

în felul aoMla Începe Bft-șl gfl- 
aeasefi aplicare recomandarea expre
să făcută de to
varășul Nlcolae 
Ceoușexcu in ex
punerea sa la con
sfătuirea do lucru 
a activului de 
partid din dome
niul ideologiei șl 
a! activității poli
tico șl cultural- 
educative din 0 
iulie 1071 : „Pen
tru a ușura stu
diul politicii parti
dului nostru de 
către toți comu
niștii, de către

spirit dinamic, înnoitor, caracterizat 
prin infuzie de gtadlre originală, lu
cidă șl cutezătoare, prin permanenta 
confruntare a teoriei eu practica. în 
acest sena îndemnul Insuflețltor al 
partidului trebuie să găsească un pro
fund ecou la toți membrii acestuia : 
,A fi cu adevărat niarxist-leninist, 
înseamnă a il un explorator Îndrăz
neț șl experimentat al drumului nou 
pe care 11 dexehlde omenirii socialis
mul șl comunismul, un cutezător vi
zionar ni zilei de miine, pornind do 
Ia realitățile si cerințele arzătoare 
ale zilei de azi, precum șl de la con
cluziile, generalizate pe plan teoretic, 
ale experienței de ieri și de azi".

Volumul „Rolul conducător ai 
partidului ta întreaga viață politică, 
economică șl socială* demonstrează 
cu o deosebită forță de convingere, 
pe baza a numeroase argumente 
teoretice șl practice. necesitatea 
obiectivă a conducerii de către partid 
a Întregii opere da construcție so
cialista, creșterea răspunderilor 
partidului ta etapa actuală a făuri
rii sodaltatrulul multilateral dezvbl-

Apariția primelor volume din colecția
Culegere sintetică de DOCUMENTE 

ALE PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
l

Inele

Acum cJteva sile, ta munld- I 
piui Bîriad, doi inși ofereau | 
epre vinzaxe, celor doritori 
inele de aur. Desigur, cu I 
multă discreție ți prudență. In I 
ciuda neîncrederii cu rare era ' 
jntlmptaată oferta lor, vinzarea i 
mergea totuși repede. Pentru că I 
înelâe lor erau, intr-adevăr, de I 
®ur. Iosif Schein din '.l.’i.mlțoara 
le corncrdoliza prin intermediul I 
cunoștinței sale din BLrlnd, Crls- I 
tache Oplteanu. în toiul acestei I 
Indetetnldri, cel doi au fost ■ 
surprinși însă de organele de I 
miliție. Mai aveau de vînzare | 
Încă 27 de inele. Se .spune că . 
Inelul aduce noroc. De data | 
aceasta torta Inelele au fost 
ghinion—

cu

Comoara
lui Potecă

In timp ce săpa pe terasa 
înaltă a Dundrii, In apropierea 
satului Poiana (Teleorman) An
ton Potecă a scos la ineala un 
fragment dintr-un vas în care 
se aflau 27 monede de arglnl. A 
anunțat descoperirea sa forurilor 
comunala ți, la rlndul lor, aces
tea au informat specialiștii de 
la Institutul de arheologie. In 
urma săpăturilor efectuate de 
către arheologi a fost descope
rit fl fragmentul celălslt al 
carului, care conținea încă 43 
monede de argint. Era vorba, 
cum s-a stabilit ta urma studie
rii lor, de 59 tetradrahme emise 
de provincia Macedonia prima 
«I 17 tetradrahme thasiene da
tate Intre anii 158—150 l.e.n.

Nu vă jucați
CU.

uscăturile!
Nlcolae Adam, din Crîcflu, 

județul Alba, ta virată de 59 de 
ani, și-a strins Intr-una din zi
lele trecute crengile fi ierburile 
uscate din vie și le-a dat foc. 
Un paznie de timp, trecind pe 
acolo, l-a avertizat că vremea 
uscata șl adierea vlntalu! pot 
dedanșa un incendiu. Bătrinul 
nu l-a ascultat Consecința : o 
plantație iinără de pin de pe o 
suprafață de 5 hectare, aparțl- 
nînd Ocoîului silvic Teiuș, n fost 
distrusă de flăcări. In condițiile 
lipsei de umiditate ale acestei 
primăveri, asemenea focuri ne
supravegheate, mal ales în a- 
proplerea pădurilor, pot lua 
oridnd proporții catastrofale. 
In acest fel, ta ultima perioa
dă, in județul Alba nu fost dis- 
fcnue mal multe plantații silvi
ce. De aceea, îndemnul „nu vă 
jucați cu focul 1“ — mai ales tn 
linprejurBrUe de rare am a- 
mlntit mal sus — nu trebuie Ig
norat nld o călpă. Nld de către 
cel mid. Nid da către cel mari. 
Nu este așa, bade Adam, din 
Crieău ?

Rubricd redactotfi de :, 
Dumitra TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 
ți corespondenții „Sanieli®

nișiii, de către oamenii mnn- 
cîl va trebni să edităm en
ter cri sintetice, pe probleme, eonțl- 
ntad pasaje din documentele de 
partid grupate astfel incit să ofere 
o imagine clară a orientării ideologi
ce a partidului nostru in principa
lele domenii de artiviiaie, in iesăiu- 
ră eu principalele aspecte ale vieții 
sociale interne și situației interna
ționale".

Pe baza măsurilor pentru aplicarea 
hotăririlor plenarei C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1071 privind îmbunătă
țirea activității politlco-ideo'oglce șl 
cultural-educative. Editurii politice 
i-a revenit sarcina de onoare de s 
edita intr-un tiraj de masă seda ■in
titulată „Documente ale Partidului 
Comunist Romita" — Culegere sinte
tică.

în ansamblul său. acria de cule
geri Biniciloe ale documentelor 
P.C.R. ilustrează pregnant caracterul 
creator al politicii marxlst-lenlnista 
a partidului, capacitatea sa de a a- 
pllca legile generale ale revoluției 
socialiste la condlUlle specifice ale 
societății românești, modul .strălu
cit in care Ișl exercită rolul de cen
tru vital șl forță conducătoare In 
România social tată.

Numitorul comun al documentelor 
induse în fiecare din ede șapte vo-, 
lume apărute 11 constituie conceperea 
marxtom-laninlsmului nu ca o co
lecție de dogme șlTortilule ihtătigi-’’3’ 
bile dale o dată pentru totdeauna, 
ci ca o știință revoluționară via, cure 
se Îmbogățește neîncetat pe baza 
noilor ejceriri ale cunoașterii șUin- 
țifioe. a noilor ©onc3uz.il ale practicii 
sociale. Volumele publicata reGertă 
grăitor faptul că, fidel spiritului 
creator al marxtem-lenlnismuluL stu
diind cu atenție experiența partide
lor frățești, îndeosebi a celor din ță
rile socialiste, partidul nostru caută 
soluții care ®fl corespundă necesități
lor șl stadiului de dezvoltare tile 
țării noastre, ndudnd prin aceasta o 
contribuție remarcabilă la Îmbogă
țirea tezaurului teoretic și practic 
al mișcării comuniste mondiale.

în flecare din volumele publicata 
apare pregnant rolul marcant, 
hotăritor, al tovarășului Nlcolae 
Ceausescu tn fundamentarea științi
fică a programului de făurire a so- 
cielfițil soclalMe multilateral dez
voltate, marea Importanță a aportu
lui său personal în cercetarea șl re
zolvarea marxlst-lenlnijslă a proble
melor esențiale ale dezvoltării socia
le a României, In promovarea unul

lat Tocmai pornind de la rolul 
Partidului Comunist Român de cen
tru vital al întregului sistem social, 
documentele de partid selectate tn 
volum stabUcsi: cu claritate cfiUo si 
modalitățile practico menite a asi
gura Îmbunătățirea activității de 
partid in toate sectoarele de activi
tate, orientarea cu consecvență a c- 
forturlldir spre permanenta Întărire a 
partidului în întregul său și a tutu
ror verigilor sale, perfecționarea for
melor do organizare șl metodelor de 
lucru, cimentarea unității sale, dez
voltarea vieții Interne de partid In 
spiritul dentocrattamului, creșterea 
continuă o autorității aâlo In rindii- 
rile maselor, participarea efectivă a 

. comuniștlto- la conducerea tuturor 
compartimentelor vieții «odaie. Stu
dierea aprofundata a acestor docu
mente dă posibilitate comimlslAtor s& 
desprindă o bogăție de concluzii 
practice pentru Întreaga te activi
tate. ■

O însemnătate deosebită are cule
gerea de documente Intitulată „.So
cietatea socialistă multilateral dez
voltata". Vasta vitale teoretică 
realizată de Congresul al X-Jea 
a Înlesnit nu j numai definirea atot
cuprinzătoare a conținutului și par- 
UrtiJarliăUlor Jeta'pel actuale de dez- 

rivolf ' ''.....................................«v.
pi.—...uu. 
care- trebuie acționai j 
ei. Așa cum reiese dl 
înnorate Jh volum, în eartbepțld’pi

*ollare a «octelâțli noastre, dar șl. 
irecizarea direcțiilor principale In.

panifurfăurirca . 
lin dbcujnențelș;

_________ , ... eaăcnpțla’ parii- - 
dulu’. twje vorba de o etapă superi
oară de maturizare, de dezvoltare 
multiplă și profundă a Bocialfemulul 
pe toate planurile, de perfejiîonare a 
hazel si .'j.i;>-B;;r.:c‘.uril eociăl!ste a 
întregii socfotățl; făcindu-se astfel 
pași hotaritori pe drumul apropierii 
României do nivelul țărilor cu o eco
nomie avansată, pe drumul creări! a- 
celor premise care să permită, In 
perspectivă, trecerea către orinduirea 
comunlștă. Pentru organizațiile șl 
membri! partidului, pentru cercurile 
largi de cititori prezinta un arzător 
interes indicațiile de însemnătate 
programatică cuprinse în documen
tele induse in acest volum, referi
toare la direcțiile de dezvoltare șl 
modernizare a bazei tehnlco-mate- 
rlale a socialismului, satisfacerea tot 
mal din pita, a nevoilor materiale șl 
spirituale ale cetățenBoir. perfecțio
narea continuă a relațiilor de pro
ducție, ! precum șl relațiilor inter- 
umane, adlndrea democrației socia
liste șl ridicarea nivelului de con
știință al oamenilor.

în lumina sarcinilor decurgind din

programul de educare comunistă a 
poporului adoptat de plenara C.C. al 
J’.C.R. din noiembrie* 1671, prezintă 
un mare interes culegerea de docu
mente privind „Activitatea ideologi
că și polllică-educallvă". Optica de 
abordare a acestei laturi esențiale a 
operei de construcție socialteta este 
limpede definită do cuvintele tovară
șului Nlcolae Ceaușescu rare slujesc 
drept ..motto" volumului : „Nu tre
buie să exlvle domeniu al giruiiril 
teoretice și al activității do râspin- 
dire a ideilor in care să nu xe tacă 
simțită eu putere prezența partidu
lui. Partidul dinamizează gindires 
soeial-politleă din țara noastră, care 
arc nu rol important In generalizarea 
practicii construcției socialiste, in e- 
ducajLa sodallslă a maselor".

Firul roșii care străbate documen
tele din aerai votam esle men|!u pri- 
mordlnlfl pe cure pivlldisl nostru o 
acorda transformări! conștiințe! oame
nilor. detemlnată de faptul eft. în 
condițiile socialismului, care este 
creația conștientă a maselor, esis 
inacceptabilă ooncepțla fatalistă des

pre rămlnerea 
li-j,..,., ...mmwuja.-. m urmă a con- 

. științei ta, ■ .raport 
■' rai existența so

cială. Dimpotrivă, 
poziția dinamică, 
combativă a par
tidului ta întrea
ga activitate ideo
logică, tșl polltlco- 
educaLlvfl ee ba
zează pe convin
gerea — confir
mată de viață 
— că ronșUtaja 

poate să &e dez
volt® ta pas cu existența socială șl 
chiar să o devanseze ta măsura ta 
care reflectă cerințele reale ale pro
gresului social, transformlndu-se ast
fel intr-o forță motrice a marșului 
Înainte.

Nepullnd a:firul asupra fiecăruia dtn 
cele șapte volume apărute, subliniem 
bogăția do Învățăminte. înalta valoare 
teoretică și practică a Ideilor cuprin
se in celelalte volum© : .JP.C.R-, —
continuator al luptei revoluționare și 
democratice a poporului român, al 
tradițiilor Înaintate ale mișcării mun
citorești ?i socialiste*, „Holul elosei 
muncitoare in condițiile societății so
cialiste, întărirea alianței cu țărăni
mea șl lnlelectaalltatea“, „Partidul șl 
tinerelul*, „Roiul științei in construi
rea socialismului in România*.

în cadrul fiecărui volum, colecti
vele redacționale au făcut acurle pre
cizări — ta note de subsol — privind 
modificarea unor formulări sau con
cepte, denumirile actuale ale unor 
Instituții, trimiteri la legi șl âcîe nor
mative care reglementează diferite 
raporturi economico șl sociale în 

' funcție de problematica abordată. La 
Bfirșital fiecărui volum, un Indice de 
surse bibliografice ajută celor 
ca doresc să studieze documentul de 
partid perspectiv tn întregul săul

Este neîndoielnic că scria de volu
me, tem atlet* editată intr-un tiraj de 
inaăă va avea efecte pozitive, inles- 
nlnd tuturor brganfznțillor de partid, 
organizațiilor obștești, organelor lo
cale de stat să-șl orienteze tn cunoș
tință de cauză întreaga activitate In 
lumina liniilor directoare fundamen
tale. ca șl-a Indicațiilor concrete ale 
conducerii de part'd. In același timp, 
trebuie rrubllnlat faptul că, destUiale 
să se afle ta biblioteca fiecărui acti
vist de partid, de stat șl din econo
mie, volumele din seria recent edita
tă se adresează unor cercuri foarte 
larg! de cititori, tuturor comiuilștllor, 
tuturor oamenilor muncii dornici să 
cunoască mal temeinic politica Parti
dului Comunist ilomfin.

l-a rindtil lor, cablrwtele de 
Științe sociale din întreprinderi. In
stituții șl comune vor găsi in aceste 
volume Instrumente utlfo de lucru în 
îndeplinirea atrlbullllor co le revin. 
Prin întregul lor conținut, volumelo 
editate în acria ..Documente ale Par
tidului Comunist Român" se înfăți
șează ca un adevărat îndrumar in 
munca politică și Ideologoclă a tutu
ror
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Stufi cititorii Deltei au 
Încheiat campania de re
coltare a stufului. Locul lor 
il iau acum pescarii. Ei 
s-au pregătit minuțios o 
iarnă întreagă, cind sutele 
de mii de hectare de luciu 
de apă erau increntenlte de 
ghețuri.

In Daltă 
campania 
primăvară !

Except,lud 
menajate, unde 
calcula plnă la c<

Începe masiv 
pescuitului de

crescătoriile a- 
’ s &e poate 
centimă cind 

și rit fKișie poți să scoți, 
pescui tul în regim liber, a- 
dlcă in bunurile piscicole 
naturale din Dalta, este in 
fond vinflloare. Or. ca la 
orice vînătoare — vrei nu 
vrei — trebuie să plătești 
tribut și hazardului. Există, 
e drept, niște reguli nescri
se, slatarnicsto In deprinde
rea pescnrUor după ani și 
nnl de experiență, reguli 
rare indică cu destulă a- 
proximațle cam dud trebuie 
declanșată masiv campaaia 
pescuitului de primăvară. 
Necazul e că nu cred să fi, 
fost două primăveri in care 
să fi coincis exact datele 
dedanțării pescuitului. A- 
nul trecut; do pildă, pe ,1a 
sUrșltul tai februarie în
cepuse deja vinăioaron mo
runilor pe litoralul de la Sf. 
Gheorghe. In acest an. țăr
mul mării și gurile Dună
rii au fost blocata de slo
iuri de gheață plnă dincoa
ce do începu tul lunii mar
tie. Cum, necum Insă pes
carii nu așteaptă pasiv ml- 
grațla sturionilor și scrum
biilor către gurile Dictă
rii. EI tatonează mereu, deși 
tatonntuî ăsta ii costa de
seori zile în șir de muncă 
.încordată irosită tn van, 
fără iă prindă măcar o coa
dă de poște. Astea sint 
riscurile meseriei. Pentru că 
peștele — cu precădere cel 
migrator — tei are ioanele 
iui, în funcție do tempera
tura apel, de direcția din 
care bale vlntuL de canti
tatea de hrană pe caro o 
găsește și de multe alte a- 
mânunta ~ uncie deslușite, 
altele nepătrunse încă d® 
oameni. Ața că pescarii tre-

bule să fie tot timpul „pe 
fază", cum s-ar spune: cinci 
vine peștele, să fie pregă
tiți să-l prindă. Au scăpat 
momentul — au pierdut ; 
peștele nu-1 așteaptă.

Cinstea de a Inaugura 
campania proprlu-zlsă a 
pescuitului de primăvară 
rovine pescarilor da la St 
Gheorghe și de la SuUna. 
Ținta lor — sturionii ei 
Ecrumbillo — sipecli de 
pește cu valoare economică 
ridicata, care iși Încep pri
mele mlgrațta spre gurile 
Dunării șî, de nici, to sua, pe 
fluviu. pirtâ hăl-dcpartc, 
sute de kilometri. spre 
locuri najUule încă de ni
meni, In care ișl vor depu
ne Icrele. Asta presupună 
însă ca, In momentul de
clanșării campaniei, totul fii 
fio pregătit, ptaă la amă
nunt Iar acest „totul" in- 
aoamnă 'foarte multe lu
cruri: revizia și reparația 
cuierelor care sint folosite 
la remorcatul bărcilor pe 
mare, economisind din timp 
șl scutlndu-i pe pescari de 
truda de a vinii ■ zeci de 
mile, pfrta la tocurile de 
Ieșenii; Jnseamriă repara
tul a sule de mahune de 
cite 10-20-22-24 șl 30 de cri- 
vnce ; Înseamnă ; confecțio
narea șl repararea a mi!, de 
soiri fixe <sl setei plutitoa
re pentru scrumbie ; în
seamnă să ascuți *ca bririul 
sute de mii de drilge pen
tru gturton!, să le montezi po 
funii de sisal lungi de ki
lometri. eă fixezi pe fun
dul mării țărușii de caro vor 
fl ancorate. carmaeele ; în
seamnă eă repari ți să re- 
lnnoiești echipamentul de 
firotecjle pentru pescari ; 
nwamnâ să echipezi fleca

re barcă cu toate cele ne
cesare — rame, fanioane, 
număr de înregistrare, co
laci de salvare — catarg ți 
pînză pentru a folosi și 
vintul prielnic ta navigație, 
felinare șl cite șl mai cita. 
Toate astea aveam să le 
aflu la comitetul ludetean 
de partid, care a organizat o 
Miălizâ detaliată a stadiului 
în care se găsesc pregăti
rii* pentru
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organizațiilor de partid, 
Ioan S1M1ON 
redâdor-jef la Editura poîiticâ

decarnpanlei pescuitului 
prim fi vii ra.

Cu vreo trei zUe înainte 
de ultimul va! de ger. care 
ne-a adus aminte efi Iarna 
!și mal poate fac® de cap 

'chiar si ta luna martie. In
tr-o dimineață cu cer plum
buriu, cu aburi do ceață 
care se ridicau din apele 
fluviului, lată-mă pornit 
din Tulcea, ai șalupa 
...Nutria", spre Sî. Gheor- 
gite.

.„Ajungem după prlnz. 
Nimeresc direct 
dința cu activul

In e-e-
comâ-

retușuri la formațiile de 
lucru.’Cu acest prilej, aflu 
că toate carmacele stal in
stalate tn mare, pentru stu
rioni, de la Sf. Gheorghe 
spre gud, cale de zeci da ki
lometri de-a lungul țărmu
lui.

Clțiva șefi de brigadă cer 
șefului de secție să fie 
scoți de la pescuitul sturio
nilor unii poscari care n-au 
pus umărul cînd a fost 
greul — kt instalarea car- 
macelor pe mare, treabă 
grea șl migăloasă, care a 
cerut muK efort din partea
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Jur. Pe dibuite, cobor In 
niahuna lui nea Tudor, re
morcată in coada șirului de 
bărci; o fluierătură scurtă 
șl aud In față — cine știe 
unde — lntcțindu-se pâcă- 
nitul motorului cutenilul 
care remorchează bărcile. O 
smudtnrfi scurtă »J pornim. 
Traversăm brațul Sf. 
Gheorghe, spre canalul de 
la cherhana. Pe drum, alta 
ș! alic mahune se desprind 
ca niște* năluci din ceață șl 
se alătură convoiului, Inși- 
rulndu-se In unna noastră. 
N-am Ieșit direct In mare.

'

Consiliile . . 
comunale din județul 
Olt Înființează noi u-' 
nități do producție 
menite să valorifice 
resursele locale do 
materii prime. Astfel, 
se află in construc
ție opt noi fabrici de 
cărămidă,, cu o capaci
tate anuală de 3.5 mi
lioane cărămizi fle
care. Noile unități, 
care urmează să intre 
In funcțiuno in primă
vara aceasta, opărita 
consiliilor populare 
din comunele Mă
runțel. Șerbăneștl, Vă
leni. Bîrza. Corbu. 
Cungrea. Dărăștl șl 
MUcov. Ele se vor a- 
lătasra cetorilalte zece 
fabrid de cărămidă

populare care funcționează în comitetele 
cadrul unor coopera
tive agricole de pro
ducție dta Județ.

Ar.-.:l acesta, alte 83 
de consilii populare 
comunale au iiotarit 
înființarea a diferite 
unități de producție : 
fabrici de cărămizi, do 
prefabricate dta beton 
etc. ; In 22 de .co
muna (printre care 
Ianca, Redea. Prisos
ea, Verguleosa. Cun- 
grea. Grojdlbodu ș.a.) 
vor lua flinta unități 
prestatoare de «ervWI 
pentru populație.

Deși n-a trecut prea 
mult timp de la apro
barea planurilor eco
nomice ale consiliilor 
populare pe anul 1972.

executive 
au și trecut la aplica
rea ta viață a botărl- 
rltoc adoptate. De pil
dă, Comitetul executiv 
ai Consiliului popular 
comwial Cirtoganl a 
înființat el lava secții 
— fierărie, lăcăiușerle. 
ete. — care au și exe
cutat o serie de lu
crări.; Unități de pro
ducție șl de prestări de 
Mrvldi au fost Înfiin
țate șl In comunele 
Scomlcești. Goetavăț, 
Oslca de Sus, Ianca ții 
altele;

NIcoIae BIȚII
salariat
la Consiliul popular 
județe-an Oii

’
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In fiecare casa țaraneasca
lumină electrică,

in fiecare curte
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!S-au împlinit In n- 
ceastă lună 20 de ani 

de la Înființarea coo
perativei agricole de 
producție dta satul 
nostru. Parcă Ieri a 

!fost ziua tind pteta- 
țli mal, împreună cu 
alte IM de familii, 
și-au unit pămlnta- 

\ rile șl aiolajelo, hotă- 
i rițl ca prin muncă In- 
) f.rățltă să scape de să- 
l răcie. Aveam lncrede- 

re tn politica parti- 
\ dudul, dorință șl pute- 
i re do muncă să Ieșim 
1 la liman. Șl am reușit 

I Bă obținem producții 
șl venituri mari. Do 
la 
si

. valoare mal mică de 
o sută mii de lei. coo
perativa noastră a de
venit o unitate agri
colă puternică, cu mii

1 de animale, cu 
, dur! 81 hambare.

ut, dorința ui pi: se
cte muncă să Ieșim

clteva vite, căruțe 
unelte agricole. In

tocamloane și mașini 
agricole, valorlnd a- 
proape 11 milioana 
fol. Aș vrea să dau 
aici ciieva cifre care 
arată ce mari schim
bări s-nu produs ta 
viața membrilor coo
perativei. Salul nostru 
este un sat mic. nu- 
mărind numai 217 fa
milii, Dar tot ceea ce 
In zilele noastre este 
semn de civilizație 
face parte din vlațn 
țăranilor cooperatori. 
Peste 200 de familii au 
televizoare și aparate 
de radio, în 100 de case 
găsești mașini de 
spălat, frigidere, ara
gazuri. ca sA nu mal 
vorbesc despre faptul 
că aproape toata ca
sele simt 
noile, au 
In trecut 
derit In

noi aau ta- 
mobllă cum 
nu M găsea 

__  — caseta bogâ- 
graj- taților. Apoi, toate ca- 

au- sole olnt electrlfîca-

cișmea
te, au cișnea în curte. 
Pentru -o:, țăranii 
dobrogeni a avea apă 
de la rofinct reproș 
zinîă o realizare la? 
caro nici nu ne pu-' 
team ginii cu 20 de' 
ant In urnă. tșs

Dar cooperatorii 
noștri iu se mul
țumesc cu ceea ce 
au reălzaL Princi
pala Reocupare a- 
eum ele realizarea 
In cele nai bune con
diții, a ^lucrărilor de 
prlmăvră, tocit • eă 
obțlnerr recolte și 
prcducrl șl mal mari 
In toât sectoarele. A- 
ceasta oste temelia 
vieții joastre mereu* 
mai bite.

V]

VIcor MIHAIȚA 
jârci cooperator, 

Biruinja, 
I Constanfa

Spațiile verzi sint profrietate 
personală ?

După ce s-a încheiat 
amenajarea spațiilor 
dintre blocuri — cu 
gazon, flori, arbori or
namentali — no min- 
dream că. locufrri tn-

ceastă treabă o-a făcut 
cu aprobarea color care 
aveau obligația să ve
gheze la i 
normelor c._.. 
de arhitectură ?!

■ -4

au tasi sme stat șefi 
mansau mid. ori au 
„cev" relații. Numai 

respectarea Intri singura zi .lîn 
" ' " a.c. am no-

, rozența pe șan-

respectarea Intr» sin 
elementare febterie

...... — _ -________ ră « siste- tat.raz&-
1 tr-uhul 'din cele mal realizare. S-a dovedit tiere-ț.garajctor ■» 
. faimoase cartiere ale 

muhldpluM Tg. Mu-
i re?. Dar, în ultima 

vreme, cartierul no«- 
tru* a căpătat o înfâți-

Îșare «Apărătoare : spu- 
S.........................

i

*

șare supărătoare : spu- 
I Jlile dintre blocuri au 
, fost Invadate de co- 
1 tețc-cazemate dta plăci 
I de beton, folosite drept 

garujo iientru uuiolu- 
I dame proprietate per- 
. Gouolă. Ungă blocul 4, 
1 da jx> sir. Grigorescu, 
I pe lemnul ce fusese a- 

rr.enajat ca spuțî’j ver- 
I de pentru copil, au a- 
. părut 47 (patruzed ț!

șapte) asemenea co- 
I tețe. tn manea tor ma

joritate aie unor cel.fi- 
țenl caro nici nu locu- 

I tec In cartier.
Invadarea cartierului

1 rai aceste garaje a pri
cinuit IrMllgnnrea

astfel că interesele., u- trajoculul .cu ramor-
41—MS—2567, ModUl fii1

UF» U.C1 v« ■ ia.a u-V-B k u-j

nor posesori de autd- 
turlsme sint mal pre
sus de Interesele loca
tarilor și elo copiilor 
lor, de Interesate bu
nei gospodăriri șl în
frumusețării cartlcmi- 
lul.

Mal semnalăm șl u-
nde ' ■..miri confuzii" uȘje șl rițl muncitori 
făcute de otd care și-au nipanieipnt 7 
construit garaje ta car- ta dori

- lin.«.t TliiriA Jjfli

că or. 41—MS—2567,„ 
auttairrtonuiul nr. 21— 
CJ-3 670. automacarn- 
le!< 31—CJ—2 012 șl 
31-*1Ș—2 3®0, iMoțite 
deveo 15 muncitori. 
Aa Inir-o zi 1 Dar la 
cn/.rucțla tuturor, a- 
ceor garaje, dte alts

sâ cunoaș-
fierul păstră. După tei punctul de vedere 
cum se știe, lucrările amorurilor munldpaJe 
de orice fel pentru jjudețene ta legătură 
. <k o j^aje aceste as

pic.

Magdalena POP, 
Bordaș PETRE,' 
Emil FELEGEAN,

populație Je execută u- 
nltățlle prestatoare do 
servicii ale cooperației 
sau ale Industriei lo
cale. Dar Sa construcția 
acestor garaje „au 
prestat servirii" cami
oane, tractoare, autoca
mioane șl muncitori 

__ _ _ din Întreprinderi in 
tarilor. Din păcate, a- care proprietarii de

șa&e mahune din ctd, prin
tre care și barca noastră.

Coboară pe mal toată lu
mea și — unii trăglnd ta 
edec. alții imptaglnd de 
barcă — săltăm mahunele 
din canal și lo împingem pa 
uscat, vreo 30 de metri, 
ț teste Istmul care desparte 
canalul de apele mării. Plnă 
am spinării colo sase bărci 
a trecut do p„

Tn fine, facem vini ma.hu- 
nel'ln apă și pornim In lar
gul mării. Bate un vînt de 
sud-est — „MoroJia" 11 nu
mea: localnicii — rastogo-

loca-

declanșarea

tetaJul comunal de partid. 
Prezanțl la ședință,: Șe
fii brigăzilor de pescari, 
primarul, directorul unită
ții piscicole Sullna, de care 
ține secția din Sf. Gheor
ghe, celelalte autorități ale 
comunei. La ordinea de 
zi, un singur punct : ultime
le detalii înainte d© declan
șarea campaniei. Sa discută 
operativ dar metodic ; ce-1 
cu cuierele, ce-i .ai com- 
bwdlbllul, ce-1 cu gheță
riile, ce-1 cu sarea, oa-i eu 
maliuneie. ce-i eu rameîe. 
ce-1 cu formațiile de lu
cru, caro oameni stat bol
navi, indisponibili, cai ctae-3 
• r.:.cx.-!ln:. unde va „ataca" 
fiecare brigadă etc., sta. 
Discuția continuă, apoi, 
mult mai in amănunt, la 
secția piscicolă, c.i briga
dierii si directorul venit de 
la Sulîna. Se fac ultimele

carmagUlor, Frate, unchi, 
nepot, văr, cumătra — nu 
contează. Pa cal care fug 
de greu pescarii nu-i iartă.

— Care 11 la, mline di
mineață, pe mare, la pes
cuit po tovarășul du la ziar?

Se oferă șeful brigăzii a 
8-a, Tudor 2. Nichlta, unul 
dtn „decanii" de virată al 
pescarilor din Sf- Gheor
ghe.

— SS te scoli devreme, la 
patru fix plecăm — mă a- 
' ... lavertlzează nea Tudor, 

spartul ședinței.
— Buimac do &onm, echi

pai In trei minute, lea din 
cabina șalupei tn care dor- 
mlsem jl nimeresc intr-o 
beznă de nepătruns. Ceață, 
o umezeală înghețată — lă
țit de la căldurică parcă am 
nimerit intr-un fel de 
„sauna* finlandeză. Nu se 
vede nici la trei metri in

Navlgăm pe un canal, să
pat; paralel cu litoralul.

— Cil mergem, nea Tu- 
dore ?

— Păi, după dte mahune 
s-aă legat do cuter, cred 
că vreo treî-patru ceasuri.

Odată porniți întins la 
drum, pescarii se ghemu
iesc pe fundul mahunete, se 
acoperă cu prelatele s! mai 
adaugă elteva ceasuri som
nului furat din timpul cop
iii. Fac șl eu la tel, dar nu 
pot să adorm. Mă ia frigul 
da la picioare.

După vreo două ore de 
mers, la punctul „Clo‘Jc“ 
vreo zece mahune se des
prind din coada șirului țl 
rămln acolo. Despovărat de 
o bună parte din sarcină, 
motorul cuterulul se aude 
năcănind mai des s! parcă 
Înaintăm ceva mai repede.

Po la 8 se desprind Încă

11 nd valurile șl spărffindu-ls 
cu vuiet da țărm, unda se 
destramă, înspumate.

— N-o să prea facem 
treabă azi. rice nea Tudor.

— Do ca 7
— Avem instalate carma- 

ce’.e ia clteva mite de țărm 
«I cLwl bate vtnt din larg, 
tulbură apa mai puțin adln- 
că, or. morunului 11 placa- 
pcie liniștite.

Pe măsură ce înaintăm In 
larg, vuietul valurilor spăr- 
glndu-as de țărm rtmlne 
undeva in urma noastră, 
plnă dispare cu totul. O U- 
niște nefirească ne Incon- 
joart in ceața lâploarf, care 
ne împiedică să vedem la 
mal mult de 20—30 de me
tri Jur împrejur, cu toate 
că atatem ziua In amiaza 
mare. Am mal fost șl în al ți 
ani, de mal multe ori, cu 
carmaglii la pescuit da

1

sforarilor muntripaJe .

SZABO loan
sir. Grigorescu, 
Tg. Mure? i 

j

K B □ H ! ©
tîfieaire, au -depănat* tn 
ag ri cel treî pescari eare-1 
lățeau pe nea Tudor, vis- 
id cu grijă de-a lungul 
țtelor, vreme do vreo 3-4 
csurl, pe marea frămln- 
fi de hulă. $1 — nimic I 
•zcdle de mii de drilge 

■ po cele 4 funU nu se a- 
Jase nimic !
..Am făcut din nou cale 
toarsă, din nou am spi
rit niahunole paste torni, 
rtă in canal. Dta cele H 
.rd — cite posculseră in 
ea. zonă — doar una gin
iră visase un morunaț de 
co 59 de kg. Cind am a- 
.ns Înapoi la cherhana, 
iașii! se făcuse patru după 
-taz.
După 12 ore petrecute pe 
ta. șase mahune cu 24 de 
ascaril in ele aduceau la 
ierhana un singur f mo
rn.- ț
Culmea pentru mine n 

wt faptul că oamenii nu 
rau necăjiți, ha unii chiar 
ihimbau șl dte o glumă 
lire ei.
Intuind poale ce-1 in au- 

.etul meu, tot nea Tudor 
il-a spus, zimbind, ta das- 
ărțlre : j
— Nu fl necăjit, mal vino 
e la noi cind se mal în- 
ălzește apa șl atunci să 
ezl ce rioroe o să ai la p«- 
ult...
— Nu-1 vorba de mine. 

Iar dumneavoastră nu vă 
tare rău de strădanie 7

— Ce vrei, meseria
«xistră, Pescuitul e vlnă- 
soare ?! — ca orice vînător

sturioni pe maro, uneori pe 
ceață mult mal deasă. Dar 
nlctodată n-am putut să în
țeleg cum reușesc sta s® o- 
rienteze pasoirli șl să-șl gă
sească perimetrele cu cur
ma ce Instalate undeva, in 
largul mării. Nea Tudor șl 
cei tal ți trei pescari v tslesc 
din răsputeri, dar țin drept, 
o singură direcție. Vălurile 
rint mal rare, dar po mă
sură ce înaintăm In larg iși 
sporesc dimensiunile. Insta
lat în pupa bărcii, aci mă 
afiu cocoțat pe creasta u- 
nul val ta 6—7 metri Înăl
țime, ad cobor in hăul din
tre valuri. Vlslli'.d. pescarii 
sa uită curioși la mine. Nu 
le-am spus că am mal foit 
la pescuit pe mare cu hulă 
și că n-am rău de mare.

...Șl iată că zărim In față 
un capăt de prăjină. Ieșind 
din valuri, cu o clrpă ani
nată. in virf. Ajunsesem ta 
primul perimetru de car- 
mace. De ta prăjină, spre 
larg, se toșlruie funia de 
gtoal ancorată din loc ta loc 
<xi țăruși bătuți ta fundul 
mărit la 4. le 8 șl 8 metri 
adinclme șl susținută aproa
pe de suprafața apel eu 
plute. Do funia osia stat le
gate, cam din jumătate in 
jumătate de metru, cwroa- 
cele — cârligele ascuțite ca 
briciul, de caro se agață, in 
drumul lor migrator, stu
rionii. E de ajuns ca mo
runul că ce agațe de un câr
lig. Simțind primejdia sa 
zbate, șl. cu dt se zbate mal 
mult, I se înfig in carne alte
și alte drilge și plnă la — pescarul trebuie ta ștte 
urnta capitulează, epuizat de <® aibă șl răbdare.
efort și de stogelo pierdut— E ușor a rice „pește*, mai 
Treaba pescarilor, odată greu e să-l scoți din apă ! 
carmaeele instalate. « să La Sf. Gheorghe, carma- 
,.depene” această funie iun-gui, pescarii de elita al Del- 
gă de vreo 3—4 km, ri a- tei. veghează zilnic, cutee- 
colo unde dau de, poștele ferind apele zbuciumate «1« 
prim; ta-i „miruiască* cu mării, pentru ca ta această 
un mal de lemn — ca să-l primăvară campania da 
„liniștească” de tot, să-i pescuit să se soldeze cu roa- 
strecoare gafa între bronhii dt mal bogate., 
șl să-1 răstoarne in barcă.

—Patru funii din astea 
lungi de dte JM-40®0 mc-

Stelian SAVIN
corespondentul .SdnW
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FRELIMO — reprezentant autentic 
al poporului mozamblcan.

Republica Arabă Egipt a torxirâjului 
inaugurală to Alexandria Săptămlna

poporul mozamblcan, dintre. P.C.R. unei reprezentanțe permanente a 
și PRELING), s-a căzut de acord 
asupra stabilirii la București a

miuiist Român, a avut • miercuri, 
la Dar Es Salaam, o intilnlre cu 
Alfred, Nzo, secretar general al 
Congresului Național Ațriran din 
Africa de Sud, care a fost însoțit

SCINTEIA — joi 30 martie 1972

Solidaritate fierbinte cu Africa

Întîlniri ale secretarului general al P C. R. cu

© Președintele FRELIH/IO (Mozambic)
blc pentru scuturarea jugului asu
pririi și exploatării coloniale, pen
tru libertate șl independențâ națio
nală, pentru cucerirea dreptului 
Imprescriptibil de a-șl alege de 
sine stătător calea dezvoltării so- 
cîale și economice in conformitate 
cu propriile aspirații șl interese.

După ce a salutat prezența tova
rășului Nicolae Ceaușescu pe pă- 
mîntul Africii, tovarășul Samora 
Moises Maehel a exprimat — tn 
numele FRELIMO — poporului 
român ,șl Partidului Comunist Ro
mân sincere mulțumiri pentru 
sprijinul politic șl material consec
vent acordat luptei poporului mo
zamblcan pentru înlăturarea rin- 
dulelilor coloniale, pentru o viață 
liberă șl prosperă.

Delegația FRELIMO a salutat 
inițiativa P.C.R. .de creare a fon
dului de solidaritate, ca o nouă ex
presie a angajării întregului popor 
român in sprijinul luptei mișcări
lor de eliberare națională, a tutu
ror forțelor antllmperioliste.

Părțile au relevat marea Impor
tanță pe care o are sprijinirea miș
cării dc eliberare națională, a sta
telor recent eliberate care luptfl 
pentru apărarea și consolidarea tor 
dependenței naționale, pentru îna
intarea pe calea progresului econo
mic șl social, împotriva Imperialis
mului, colonialismului șl neocolo- 
nlallsmului, a politicii imperialiste 
de dictat, agresiune, dominație șl 
ingerințe în treburile interne ale 
altor popoare.

P.C.R.. șl FRELIMO au subliniat 
efl întărirea unității tuturor țărilor 
socialiste, a tuturor forțelor demo
cratice, revoluționare, progresiste, 
a întregului front antiimperiallsi 
constituie un factor esențial pentru 
asigurarea triumfului lupte! pentru secretar general ol Partidului Co- 
securitate internaționala, pentru 
pace, eliberare șl independență na-

i ■ reafirmat țlonalS, pentru colaborare șl lnțe- 
hotArîrea P.C.R. ji a poporalul ro- legere între popoare, 
mân de a acordă șl.in viitor un în Interesul .dezvoltăriI șl Intfl' 
sprijin multilateral, activ, luptei rlrii relațiilor de prietenie șl soli-
juste dus® de poporul din Mozam- darltate dintre poporul român și de Ken Mnlungwa, reprezentantul

Mlorcurl, 2.9 martie, tovarășul 
Nicolae Cenușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, s-a 
întllnlt la Dar Es Salaam cu tova
rășul Samora Moises Maehel, pre
ședintele Frontului de Eliberare din 
Mozamblc (FRELTMO), care a 
fost însoțit do tovarășii Marcelino 
Dos Santos, vicepreședinte, se
cretar cu probleme externe al 
FRELIMO, Joaquin Chissano, re
prezentant al FRELIMO in Tan
zania, Xavier Baptista Suliln, 
secretar al FRELIMO, și Jose 
Oscar Monteiro, șeful reprezentan
ta FRELIMO in Algeria.
j La înUlnlre a participat tovară- 
. . Ștefan Andrei, membru su- 
pi.eant al C.C. al P.C.R., prlm-
adjunct al șefului Secției Interna
ționale a C.C. al P.C.R.

Convorbirile au prilejuit un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme de interes comun ale dez
voltării relațiilor dintre P.C.R. șl 
FRELIMO, șl asupra unor as
pecte ale situației Internaționale 
actuale, ale luptei popoarelor îm
potriva colonialismului, ncocolonfn- 
lismulul șl imperialismului, pentru 
libertate, democrație, progres so
cial șl pace.

în cursul întîlnlril — desfășu
rată Intr-o ambianță de caldă prie
tenie și înțelegere reciprocă — a 
fost exprimată hotârlrea comună 
de a dezvolta șl întări relațiile de 
prietenie, ajutor șl solidaritate !n- 
temnțlonnllstă statornicite între 
P.C.R. șl FRELIMO, pe baza 
principiilor Independenței, egali
tății în drepturi șl neamestecului 
în treburile interne.

După ce a subliniat că poporul 
român susține și sprijină în mod 
statornic lupta dusă de popoare 
prin toate mijloacele — inclusiv 
cu arma în mînă — pentru lichi
darea colonialismului, tovarășul 
Nicola® Ceaușescu

• Delegația tonAiterii S. A. P. 0. 
(Namibia)

Miercuri, 20 martie, tovarășul 
Nlcotae Ceaușcscu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a 
primit ta Dar Es Salaam o delegație 
a conducerii Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.WJLP.O.) 
alcătuita din Pitar Mueshlhange, 
Shlpanga Andreas șl Piter Nanyem- 
ba, membri al Comitetului Execu
tiv, secretari al S.W.A.P.O.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat deplina solidaritate a po
porului român, a Partidului Comu
nist Român cu lupta justă a po
porului namlbian pentru înlătura
rea dominației coloniale — anacro
nism și rușine a secolului nostru — 
pentru eliberare șl Independența 
națională șl a exprimai, șl cu acest 

tiv, secretari al S.W;A-P.O. prilej, hotarîrea Purlldulul Comu
ta primire a participat Ștefan nist Român de a acorda șl în vl-

Andrei, membru supleant al C.C. al imr Întregul sprijin cauzei drepte
P.CAL, pri.m-adjunct al șefului Sec- a poporului namlbian. 
țlei internaționale a C.C. al P.C.R.

na-

P.C.R., prljn-adjunct al șeiulu 
țlei. internaționale a C.C. al 7 

în cadrul întilnlrii, partea
mlbinnâ a Informat: despre actuala 
mișcare grevistă a oamenilor mun
cii din Africa de sud-vest șl despre 
lupta poporalul namlbtan împotriva 
dominației regimului rasist din Re
publica Sud-Africnnă, pentru cuce- . dependent șl suveran, de a deveni 

stfiplnul propriilor destine.
în cursul fnlllnlrll a fost exprima

ta dorința reciprocă de a dezvolta 
șl consolida în continuare relați
ile de prietenie, colaborare și soli
daritate lntemațlonallstă dintre 
Partidul Comunist Român șl 
S.W.A.P.O.

Delegațla S.W.A.P.O. a mulțumit 
pentru ajutorul internaționalist și 
solidaritatea militantă a poporului 
român, a Partidului Comunist Ro
mân cu lupta dusă, in condiții grele, 
de poporul namlbian pentru dobtn- 
direa dreptului de a trăi liber, in-

rirea libertății și Independenței na
ționale, pentru a Impune traducerea 
In practică a rezoluției Adunării 
Generale a O.N.U. din 1066, care a 
retras mandatul Republicii Sud-A- 
fricane asupra Namibiei, pentru ca 
poporul namlbian să-și poată exer
cita nestingherit dreptul la autode
terminare.

9 Secretarul general al Congresului 
Național African din AMca de Sud 
Tovarășul Nlcolâe Ceaușescu, C.N.A. In Tanzania, Josiah Jele, 

membru al conducerii C.N.A.
La IntUnlre a. participat tova

rășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim-ad- 
junct al șefului Secției Internațio
nale a C.C. al Partidului Comunist 
Român. , .

Delegația Congresului Național 
African a dat o înaltă aprecierii 
poziției militante adoptate de Ro
mânia și de Partidul Comunist 
Român Împotriva rasismului șl 
oricăror forme de discriminare ra
sială, pentru , curmarea politicii 
Imperialiste, colonialiste și neoco- 
lonlallste de asuprire șl exploatare 
a altor popoare.

Cu acest prilej, tovarășul Nlcotae 
Ceaușcscu a exprimat solidaritatea 
deplină a poporalul român, a Parti
dului Comunist Român cu lupta po
porului d'n Republica Sud-Afrlca- 
nă împotriva polltldl rasiste șl de 
apartheid promovate de regimul din 
Pretoria, pentru drepturi egale în
tregii populații din Republica Afri
ca de Sud, indiferent de rasă, cu
loare, convingeri politice șl reli
gioase.

în cursul convorbirilor a fost ex
primata hotarîrea reciprocă de a 
dezvolta relațiile de prietenie, soli
daritate șl colaborare dintre P.C.R. 
șl Congresul Național African, tn in
teresul luptei pentru libertate șl

Tnîllnire prioîeneoscâ cu oameni ai munai din capitala Tanzaniei

Semnarea statutului de constituire a Comisiei j

Miercuri a avut toc semnarea 
statutului de constituire a Comi
siei mixte guvernamentale romfi- 
no-tanzaniene de cooperare econo
mică șl tehnică și a protocolului 
primei sesiuni a acestei comisii 
care șl-a desfășurat lucrările la 
Dar Es Salaam.

Din partea română documentele 
au fost semnale de Ion Pățan, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exte
rior, Iar din partea tanzanlană de 
Rashldi Mafaume Kavvawo, al dol-

lea vicepreședinte al Republicii șl 
prim-mlnlst.ru.

Au fost de fațfi Bujor Almflștm, 
ministrul minelor, petrolului șl 
geologiei, Gheorghe Oprea, consi
lier al președintelui, Vasile Râuțfl, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Ion Drlnceanu, ambasado
rul României ta Dar Es Salaam, 
din partea română, șl dr. W. Cha- 
gula, ministrul' economiei, și pla
nului, șl Cleopa Msuya, ministrul 
finanțelor, din partea tanzanlană.

CAIRO 29. — Corespondentul A- 
gerpresj Nicolae N. Lupu, transmi
te : Sub'i , titlul „Președintele 
Ceaușescu la Cairo peste citeva zile 
ca prieten activ al popoarelor ,n- 
rabe“. cotidianul egiptean de limbă 
franceză JOURNAL D'EGYPW 
publică un, amplu articol, in care se 
spune printre altele: „Există cu-

progres social, pentru pace și în
țelegere Intre popoare.

•în acest sens, tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu a Invitat o delegație a 
C.N.A. să facă o vizită de prietenie 
In România, invitație acceptata cu 
deosebită satLsfncțle.

un regim al justiției sociale, unde 
muncitorul este adevăratul stăplri, 
o muncă liber acceptată și o re
partiție corespunzătoare, desfășura
tă in cea mai reconfortantă atmos
feră’'. In articol te subliniază înal
tul prestigiu al industriei româ-

® CU 0 LUNA MAI DEVREME FAȚA DE ANUL TRECUT © IN 
TREI ZILE SE ÎNCHEIE PRIMA EPOCA • „PENTRU PO
RUMB, AȘTEPTAM DOAR SEMNALUL TERMOMETRULUI" 
© 0 DUZINA DE TRACTOARE CAUTĂ UN PREȘEDINTE CA SA 
LE DEA UN SFAT • CE SE ȘTIE ÎN VRANCEA, DAR MAI 
ALES CE SE FACE, PENTRU ORGANIZAREA MUNCII MECA

NIZATORILOR ÎN ACORD GLOBAL ?

Mal Intli, citeva date statistice : în 
ziua de 27 marile erau tnsămlntate 78 
la sulă din totalul suprafețelor pre
văzute a so cultiva cu plante din pri
ma eixrcâ. Mazărea se lnsămlnțaso 
intr-un procent dc 97 la suta, bor- 
ceagul — 81 la suta, lucerna — 6® in 
suit sfeclă de zahăr — fS9 la sută, 
coriondrul — 120 la suta floarea- 
soareiul — 38 la sută și cartofii — 
8,3 Ia gută.

Cum este apreciat ritmul de lucru 
și ce posibilități exista pentru Înche
ierea In timp optim a Insâmințărilor 7 
Tovarășul Nlcotae Balosin, director 
general al direcției agricole județene, 
este de părere că ritmul in care țo 
lucrează va permite ca ia începutul 
lunii aprilie să se încheie semănatul 
tuturor culturilor din prima epocă.

După părerea noastră, formata in 
urma cercetării reali lății pe teren, a- 
preclerea este Întemeiata în multe 
cooperative agricole, mai ales in cele 
din sudul județului — ClorăștL Mi- 
hălcenl, NăncșLI, Vulturii; Golești. Ti- 
feșll, Bogza șl aliele — semănatul 
culturilor din epoca I s-o Inthelat 
«au . este tn stadiu avansat. La 
cooperativa agricolă din Slobozia 
Bradului, după cum ae arată inglne- 
rul-șef al cooperativei, Haralamble 
Croltocu, InsfimJnțalul porumbului 
poate începe In fiecare moment. „Aș
teptăm

irului". Alei se dlseuie.se ultimele 203 
ha din cele 560 cite se vor cui Siva cu 
porumb.

Fără îndoială, la baza rezultatelor 
de plnă acum ta Insămlnțărl, și care 
in județul Vrancea Înseamnă un a- 
vans de o lună față de aceeași peri
oadă a anului trecut, stau tocmai 
buna organizare a muncii, folosirea 
din Dlln a fiecărei zile bune de lucru.

Deși mulțumitoare In ansamblu, o 
serie de aspecte Infinite pe teren 
dovedesc că rezultatele puteau fi șl 
mal bune. In unele locuri nu există o 
sincronizare a activității și cerințelo- 
din cooperative cu cele aie secțiilor 
de mecanizare, ceea ce duce la situa
ții de nefotoslre integrală a mașinilor 
șl Iractoarelor. a mecanizatorilor, a 
forței de muncă din cooperativă. 
Slntem In cooperativa agricolă de 
producție Timboeșll, o unitate foarte 
bună. Aici, In sediul secției de me
canizare; la orele 12, fnlilnim vreo 
9—10 mecanizatori cu tractoare eu 
tot trebăluind prin curte sau etind 
de vorbă. De ce nu sint In clmp a- 
ceșll oameni 7 „Nu avem unde lu
cra" — ne explică mecanir.il de, în
treținere Răduț BurdușeL în plină 
campanie, 10 tractoriști nu au unde 
lucra. Situația este greu de wezut, 
dar ușor de explicat, deoarece, deși 
mal este de semănat la floarea-soa- 
relul și slut de pregătit 820 de ha

pentru porumb, nimeni din conduce
rea cooperativei nu a venit In secție 
să repartizeze mecanizatorii pe lu
crări. In schimb, atîl Inglnerul-șef, 
cit șl celelalte cadre de conducere 
din cooperativă erau plecate fio la 
județ, fie In alte părți. La Fâurel. 
nimeni din consiliul de conducere al 
cooperative! nu a puiuț să ne dea un 
răspuns preda dacă se seamănă și 
unde anume. în realitate, nld la ora 
13 scmănâlorllo nu nu fost scoasa !n 
clmp. Neajunsurile in această di
recție pornesc fel de la faptul 
că munca mecanizatorilor nu a fost 
ineă organizată In acord global. 
Deși In unitățile vizitate meca
nizatorii au fost repartizați pe fer
me, brigăzi și formațiuni de muncă, 
această operație s-a făcut In mod 
formal, doar pe hlrtle.. Aceasta, da- 
oareco nu s-au Înființat formațiuni 
mlxle, formate din mecanizatori și 
cooperatori, care să primească o anu
mită suprafață dlntr-oi cultură și să 
răspundă de realizarea producției,.de 
la arat și plrta la recoltat. „Noi am 
dorit da la începutul anului «3 lu
cram In acord global; dar nu am 
făcut acest lucru — ne spune Ma
rin Pavel, șeful secției do mecani
zare a cooperativei Slobozia Bradului 
— deoarece nu am știut cum să pro
cedăm. De acum două zile ministerul 
a talmlș. Indicații cum ta se organi
zeze munca mecanizatorilor In acord 
global". Evident, este o Intirziera 
care acum creează greutăți In a- 
ceaslă perioadă, pregătitoare pentru 
începerea semănatului porumbului, 
este deosebit de important să se 
treacă la alcătuirea formațiunilor 
mixte de cooperatori șl mecanizatori, 
In care munca ta fie organizată tn 
acord global.

Horea CEAUȘESCU 
Aurel PAPADIUC

MUNCA DE ZI CU ZI PENTRU ÎNDEPLINIREA

Chtar dacă primul Mmestru nu s-a 
încheiat Încă, putem aprecia de pa 
acum că, la. nivelul Industriei în an
samblu, bilanțul csle pozitiv. Așa
dar. CARE ESTE STADIUM EFECTIV 
AL ÎNFĂPTUIRII PLANULUI PE 
TRI5IESTRUL I ȘI CÎT DIN ANGA
JAMENTELE ANUALE ASUMATE 
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTA PE 
ANUL 1972 S-A REALIZAT ÎN 
PRIMELE TREI LUNT AIA-: ANULUI? 
lată două întrebări pe care le-am a- 
dreoai. In cadrul sondajului întreprins 
ieri de ztan.il nostru, în 10 Irtareprin- 
deiT Industriale — din totalul cotor 13 
unități din economie care au lansai 
chemările ta întrecerea «orinllstă din 
acest al doilea an al dnclnaluluL (Da
tele cuprinse In paranteze arată cit 1a 
sută s-a realizat din angajamentul a- 
nual).

ÎNTREPRINDEREA TERMOCEN
TRALE DIN BOP.ZEȘTI : Planul pe 
trimestrul I a fost îndeplinit, la 24 
martie, deci 6 zile se lucrează in 
contul trimestrului II si al angaja
mentelor ; se prelimina obținerea pes
te pian, plnă ln sfîrșitul lunii mar
tie, a 17 mllioa.no kWh energie electri
că (23 la sută), a 42,800 G/cal energie 
termică șl a unei economii de 3 700 
tone combustibil convențional (30 la 
sută).

CO3IBINATUL SIDERURGIC DIN 
HUNEDOARA : Conducerea ace-siel 
„cetăți" a metalurgie! estimează reali
zarea peste plan tn acest trimestru 
a 5 300 tone fontă (33 la suta). 0 OGO 
tone oțel CS la suta) reducerea chel
tuielilor materiale de producție cu 4 
milioane lei; s-au livrai suplimentar 
la export produse In valoare de. pes
te 6 milioane lei valută ; toate con
tractele încheiate cu bonefictaril in
terni vor fl onorate integral.

UZINA „RULMENTUL* DIN BRA
ȘOV : Lh 28 marile s-eu fabricat ul
timele cnn.tliăU de produse prevăzu
te In pionul pe trimestrul L în zi
lele care au rămas plrta la 31 martie 
se va realiza în plus, fată de plan, o 
producție marfă de 6 milioane lei (34 
la suta) concrellztată. Intre altele, in 
23 030 bucăți rulmenți (23 la sulă) : 
comparativ cu angajamentul anual.

Politica președintelui Ceausescu 
este o politica de pace și de cola
borare intre popoare, fără nici o 
discriminare. Popoarele arabe au 
verificat această politică In timpul 
conflictului din Orientul Apropiat. 
Acest conflict se menjine pentru noi

care prevede obținerea unor beneficii 
suplimentare de 2,5 milioane lei, tn 
trimestrul in curs volumul acestora 
va ajunge la 3 milioane lei.

SCHELA DE EXTRACȚIE A ȚI
ȚEIULUI DIN TICLENI : Incepfnd 
cu data de 28 morile, colectivul el 
a obținut primele cantități de produ
și peste plan ; piuă la sflrșltul tri
mestrului se estimează realizarea li
nul plug de producție de 3 500 tone 
țiței (M la sulă), a 3 milioane mc 
gaze utilizabile (45 la sută), a 70 tone 
de gazolină (35 la sută): se apreciază 1

SONDAJ IN CELE 10 UNI
TĂȚI INDUSTRIALE CARE 
AU LANSAT CHEMĂRI LA ÎN

TRECEREA SOCIALISTA 
PE ANUL 1972

cÂ productivitatea muncii pe un mun
cilor va fi depășita cu peste 2 la 
suta

GRUPUL INDUSTRIAL DE PE
TROCHIMIE DIN PLOIEȘTI : înde
plinind înainte de termen planul pe 
primul trimestru, plnă la 31 marile 
va da o producție " . ” . ‘
ră do 0 mjlloanc le! (33 la suta), 
reallzind In piua circa WN) tone pro
duse petrochimice (40 la sută) șl 7 C©3 
tone produse petrolifere (43 ia sută); 
prin perfecționarea tehnologiilor de 
fabricație. Indicii de calitate au fost 
Îmbunătățiți cu 2 la sută la fenol șl 
anhidridă ftallcă.

FABRICA DE CIMENT DIN BI- 
CAZ : Planul pe trimcffitful I a fost 
realizat In cursul zilei de 29 martie. 
Se vor produce peste prevederi 5 3®0 
tone ciment (33 la sulă). 2 000 tone 
var (30 ta sută), 29 000 mp plăci din 
azbociment (35 la sută): cheltuielile 
la 1 000 lei producție marfă au fost 
diminuate cu 2.0 lei tn plus față de 
plan, iar beneficiile suplimentare În
sumează circa 350 030 leL

In cursul zilei de miercuri, Meja 
Hashim I. Mblta, secretar national 
executiv al T.A.N.U., Peter A. Kl- 
surno, membru al C.C. al T.A.N.U., 
precum șl Thablt Kombo, secretar 
general al Partidului Afro-Shlrazl 
din Zanzibar, Aboud Tumbe, secre- 
.tar al Partidului Afro-Shlrazi, au 
avut o tnUlnlre la sediul T.A.N.U. 
cu tovarășul Ștefan Andrei, mem
bra auplcant al C.C. al P.CJL,

sediul T.A.N.U
\ ; ’ ■ <■

prim-adjunct al șefului Secției 
tamaționnle a C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, a avut ioc 
schimb de pfireri cu privire la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre Partidul Co
munist Român șl Uniunea' Națio- ’
nalâ Africană din Tanzania, pre- ț
cum șl cu Partidul Afro-Shlrazl i
din Zanzibar, stablUndu-se o sultă /
de acțiuni In vederea dlverslficfl- J
rit și 'ntenslficfirli raporturilor i
dintre ele. I

vlnte care; se folosesc adesea fără 
să ll se dea întreaga lor semnifica
ție. Șl totuși, de această dată, spu- 
nlnd că prcșcdinielc Ceausescu este 
o maro personalitate intema'lona’â. 
avem fa» vedere sensul deplin ai a- 
cestor curtate, deoarece, fiind 
profund român, el este, in mod c- 
scnțial, inlemațlonalist. Ca român, 
l-am văzut const-ruindu-ji țara de 
alifia ani [cu o totală convingere 
ideologică șt un sens lucid, punln- 
du-ți in slujba acestui țel forțele fi
zice -ji capacKâțilc sale umane. Toc
mai pornind de la aceste premise 
Ceaușescu a fast capabil să elabo
reze o vUiune de mare perspectivă 
să edifice o România aflată In plini1 
activitate in toate sectoarele — in
dustrie, agricultură, prefaceri 
riale —. țl care a devenit una din 
țdrile cu o economie solidâ.

Autorul ‘ articolului, Edgard Gal
led, redaclor-șef al ziarului, relevă 
in continuare holărlrea cu care po
porul român muncește pentru pro
pășirea țării sale, subliniind că 
„regimul intern este cu adevărat

nești, competența tehnicienilor ro
mâni cunoscuți șl apredați peste 
graniță. „Ceaușescu a pus aceastd 
rarâ capacitate tn slujba unui pro
gres industrial general, mai intii în 
slujba îdrilor in curs de dezvoltare 
El n-a fost egoist, ci a asigurat o 
conlucrare pe baza echilibrului de 
contribuții al tuturor, dlnd și pri
mind cu o admirabilă echitate și in 
arantajul ambelor părți. Tocmai de 
aceea, atit in țări mal apropiate, clî 
si în (âriie mai îndepărtate și cate 
sini în curs de a-șl consolida inde
pendența economic^ Ia un rana 
demn de ele, se găsesc tai ferate, 
rafinării, uzine chimice, instalați! 
etc., puse In funcțiune cu un ran
dament constant de tatre tehnicieni 
români și pe care le predau apoi 
fraților lor dîn țările cu care cu co
laborat. Este corolarul actual ci 
României.

Un articol din „Journal d'Egypto

clamă necesitatea ecacudril terito
riilor ocupate, faptul că fără aceas
tă evacuare nu va fi nici o dală 
p-aae In.Orientul Apropiat șl că si
tuația actuală aste încărcată de pe
ricolul de război, tn Intflnirile sale 
diplomatice. In comunicatele ofi
ciale după vizitele pe care le între
prinde si pe care le primește, in 
toate interviurile sale, șeful statului 
român' n-a încetat să ne apere 
drepturile, cerind să fie recunoscute 
fără nici o restricție, precum și 
drepturile poporului paleslincan. 
Iată de ce peste clteva cile Egiptul 
ca primi pe primul reprezentant al 
poporului român cu o călduroasă 
prietenie, conștient de totalitatea 
sprijinului sâu față de cauza noas
tră si a toartei mari eficacități a 
cooperării industriale și comerciale 
cu România".

din cauza ocupării teritoriilor r.oas- , 
tre. Or. președintele român este 
apărătorul intransigent, curajos in 
atitudinea sa In favoarea eliberării 
teritoriilor noastre. In adunările 
populare din țara sa. care II spri
jină in unanimitate. Ceaușescu pro-

Cu prilejul apropiatei vizite In
Nlcotae Ceaujescu, mărfi a fost I...... _
prieteniei Tomâno-egiplene. t'estivita.tea a avut loc la „Palatul de cui- | 
lurd" de pe bulevardul Gamal Abdel Nasser, una dintre cele mai im
portante Institufil de culturâ ale orașului, unde a fost deschisă cu a- ’ 
ceasti ocazie expoziția .Personalități ale științei ji culturii româ
nești". Numeroase panouri, imprimate jl cârjf, prezentata In cadrul 
erporiflei, oferă publicului din Alexandria prilejul de a face eunoilinjâ 
cu ula{a ji activitatea unor reprezentanți de seamâ ai științei si cul
turii românești, contribuția lor la patrimoniu! științei și culturii uni
versale. Au participat personalități ale vieții științifice ?i culturale, 
reprezentanți ai corpului consular, slarișli.

in cadrul Sâplâmlnii prieteniei româno-eglptene se vor desfășura 
in orașul Alexandria o seric de manifestări culturale ce vor include 
proiectarea de filme românești, emisiuni de muzică populară româ
nească la postul de radio local, conferințe despre România etc.

FABRICA DE CONFECTH ȘI TRI
COTAJE DIN BUCUREȘTI : Pe pri
mul trimestru, planul producției glo
bale va fi depășii eu 15 milioane lei. 
tar planul de export cu circa 709 003 
lei vaiuiă: la toii indicatori! ccono- 
mlco-financlarl planul va fi îndepli
nit ți depășit, o»’,lnindu-se însemna
te economii din reducerea cheltuieli
lor materiale de producție șl un vo
lum apreciabil de beneficii suplimen
tare. ’ " . ■ '

ÎNTREPRINDEREA DE INDUS
TRIALIZARE A CĂRNII BIHOR : lia 
23‘martie.-a-fdsf îndeplinit planul pe 
trimestrul I la principalii Indicatori. 
Plnă la sfîfșilul luni! urmează ta se 
realizeze in plus 1KJ3 tone de came 
(B9 la sută) șl 50 tone preparate de 
came (30 la sută), ceea ce echivalea
ză eu o producție marfă de circa 8 
milioane lei ; planul la productivita
tea muncii pe un salariat va ti de- ’ 
pășit cu 3 GOT leL

COMBINATUL DE EXPLOATARE 
■ ȘI ,INDUSnUAJUZAB£ A LEM

NULUI PITEȘTI : A realizat planul 
pe trimestrul I ta principalii indica- , 
lori la 27 martie ; producția marfă | » 
suplimentară obțlnulă. In valoare de 7 
milioane Iei, se concretizează in 1 0W) j 
mc cherestea. 193 tone P.F.L., 1 BOT,
mp parchete ; de subliniat că acest ’ 
spor de producție a fost obținut In I ", 
condițiile in care cantliaiea de mata ; 
lemnoasă exploatata s-a redus cu 3 
Ia sută. .

Aceste date semnificative, ce re Hee-1 
tă undo rezultate ale îndeplinirii i 
planiilui șl angajarnenldor In primul 
trimestru din acest an, înfățișează ta
bloul dinamic, elocvent șl cuprinză
tor al muncii rodnice desfășurate de 
oamenii muncii din unitățile care au 
lansat chcmfirilo la întrecerea soda- 
Itaifi pentru 1972, dovedind prin fapte 
că l.țl onorează cuvintul dat. Ele de- ! 
monstrează, prin exemplu! muncito
rilor. tehnldenllbr ?! inginerilor din 
aceste Întreprinderi Industriale, hota- 
rirea fermă a ctasd noastre munci
toare de a obține în acest an rezulta
te economice cantitativ șl mal alas ca
litativ superioare, pa măsura sarcini
lor trasate de partid pentru actuala le- 
tapă de dezvoltare a economie! na
ționale. De altfel, numeroase alte co
lective’ de întreprinderi au anunțat 
realizarea înainte de termen a sarcini-; 
lor de plan pe primul trimestru. Este. 
Indiscutabil, p dovadă grăitoare a rea
lismului prevederilor planului in a- 
cest al doilea an al cincinalului, ca 
șl al angajamentelor asumate In În
trecerea socialistă, atas-'-lnd faptul că 
unitățile economice dispun de tot 
ceea ce eale necesar pentru îndeplini
rea șl depășirea tor.

Analiza, chiar succintă, a primelor; 
rezultate obținute in îndeplinirea pla
nului și o angajamentelor pe primul 
trimestru al acestui an. In cele 10 în
treprinderi industriale care au lansat; 
chemări la întrecerea socialistă pe 
anul 1872, relevă Insă existența unor" 
Însemnate rezerve interne novalorlfi- 
cate. Flecare colectiv de întreprinde
re, mare sau mică, trebuie să-țl 
facă, in continuare, un lltln de 
cinste din realizarea exemplară a pre
vederilor planului șl a angajamen
telor, eu convingerea că In acest 
mod Iți aduce o contribuție însem
nată Iu îndeplinirea șl depășirea sar
cinilor de dezvoltare economică a 
țării in acest an. Acum, cind ac În
cheie primul trimestru al anului, aste 
momentul’ca fiecare colectiv de în
treprindere ta examineze cu maximă 
răspundere realizările obținute, ta 
tragă învățămintele cuvenite allt din 
ceea ce este pozitiv, cit șl din neajun
surile înregistrate, pentru ca activi
tatea In lunile următoare ta fie șl 
mai rodnică. Organele și organizațiile 
de partid, comitetele și uniunile sin
dicatelor pe ramuri nu îndatorirea ta 
acorde Întreaga ntenție desfflțutarl! 
Întrecerii, ta stimuleze puternic Ini- • 
(ia ti va creatoare și elanul constructiv' 
al oamenilor muncii din întreprinderii 
acolo unde se decide soarta producției 
materiale și a eficienței întregii acti
vități economice. Exemplul colective
lor fruntașe trebuie urmat de toate în
treprinderile, iar experiența lor ta 
fie larg extinsă, prin grija sindica
telor, astfel Incit tn flecare unitate 
productiva, In fiecare județ șl pe an
samblul economiei rezultatele ob
ținute ta he lot mai bune.

Viorel SALAGEAH

mlnlst.ru
dlseuie.se
mecanir.il
ztan.il
mllioa.no
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fiege* privind perfecționarea pre
gătirii profesionale a lucrătorilor din 
unitățile sortai Iste preconizează un 
amplu program de studiu șl pregătire 
in vederea lărgirii orizontului de cu
noștințe ai tuturor categoriilor de 
salariațl. tn acest context, persona
lului dldactle II revin răspunderi spo
rite In perfecționarea profesională. 
ȘI este de la sine înțeles că, pentru a 
putea contribui la perfecționarea al
tora, cadrele didactice trebuie cu 
deosebire să «a preocupe da propria 
perfecționare profesională. Nemal- 
vorbtad de cerințele importante pe 
care pregătirea șl educarea tinere
lor generații, in nivelul exigențelor 
actuale șl de perspectivă ale societă
ții noastre socialiste, le ridică în fata 
carpului profesoral șl care impun o 
permanentă șl perseveresntă Îmbogă
țire a pregătirii slujitorilor școlii,

Pornind de la aceste premies, 
ne-am propus să analizăm cum este 
organizat sistemul de perfecționare a 
personalului didactic din invățămln- 
tul general șl liceal ? Cum se desfă
șoară formele de reciclare stabilite ? 
Ce eflriență au ele în activitatea Ia 
catedră a celor care le-au urmat 7 
Na-am adresat unor profesori șl di
rectori de școli generale șl licee, unor 
cadre didactice universitare de la 
filiala Institutului centrai de perfec
ționare a cadrelor didactice, repre
zentanți al forurilor loeile de tavBță- 
mlnt din TIMIȘOARA, reuniți intr-o 
discuție la masa rotundă, organizată 
cu concursul comitetului județean "do 
partid și al Inspectară talul școlar Ju
dețean Timiș.

Perfecționarea personalului dldactle 
din școli se desfășoară în prezent ta- 
tr-tm sistem care Include examenele 
pentru obținerea definitivatului ta . 
Invățămint ți a gradelor II țl L Fle
care dintre acestea presupune susți
nerea unor probe teoretice din spe
cialitatea respectivă, o verificare a 
activității directe ta clasă, prin In
specții șl — in cazul gradului T — 
elaborarea unei lucrări științifice. 
Acestora 11 se adaugă cursurile de 
reciclare (cu frecvență, timp de 2—3 
săptămtai), caro se închale p-lntr-o 
verificare șl obținerea unul califica- 
liv, diferite alte forme de perfecțio
nare, Inițiate de către societățile știin
țifico ale cadrelor didactice sau de 
forurile locale de tnvățămint. docto
ralul etc.

Evident, cub raportai diversității, 
lucrurile stau bine. Mal ales că ta 
aceste forme este cuprins un mare 
număr de cadre didactice. O situație 
referitoare la Județul Timiș, furni
zată de Inspectoratul școlar Județean, 
arată că, ta ultimii ani, circa 2 70® 
cadre didactice din tavățămlntal de 
cultură generală au participat la exa
menul de definitivat, 823 au obținut 
gradul II șl 14S — gradul I. Pentru 
acest an sînt înscriși la definitivat a- 
proape SOT educatoare, învățători șl 
profesori, la gradul II — 423 cadre di
dactice la gradul I — 7p. După cum 
se «Rimează, ptaă in arițil ■ IST3 tot 
pensonalul didactic din județ va trece" 
prin cursurile de reciclare.

tn organizarea acestor forme de 
perfecționare însă, după cum ne-au 
relatat Interlocutorii noștri, există o 
oarecare confuzie șl improvizație, 
conținutul programelor de perfecțio
nare nu este încă cel mal adecvat

— Aș semnala, ta primul rind, exis- 
terda unor paralelisme — ne spime 
prof. Dușan Sabllcl, directorul Li
ceului nr. 10. Pentru exemplificare 
să luăm cazul unul profesor-dirlgln'te. 
Mal talii, el trebuie să se perfecțio
neze concomitent in trei direcții : a 
specialității, a pregătirii politlco- 
idetdoglce, a funcției de diriginta. 
Dar, ca țl cum acest volum mare de 
muncă n-ar fi de ajuns, pentru fiecare 
dintre aceale trei direcții de perfec
ționare Hint prevăzute diferite forme, 
la nivelul școlii respective, apoi pe 
oraș (la cercurile pedagogice, casa 
corpului didactic, filiala socJetăUJor 
științifice șl. In ultima vreme, la fi
liala Tnstltatuiul central de perfec
ționare a cadrelor didactice), piua 
examenele de grade la care se Înscrie 
din- proprie Inițiativă. Toate aceste 
forme au planuri șl programe pro
prii. presupun prezenta obligatorie 
(urmărită pe bază de grafic ți plani
ficare). Dimineața, profesorii tint 
angajat! la catedre. Iar după-amlaza 
trebuie să partlcîoe la 1—2 țl chiar 3 
asemenea aciivltătl.

— Ce soluții propuneți pentru în
lăturarea acestui neajuns ?

— Accentuarea studiului Individual 
țl mal puțin a formelor colective de 
perfecționare. Aceasta presupune, 
evident, elaborare* de către Minis
terul Educației țl Invățimtatulul a 
unor bibliografii cuprinzătoare, da 
reală utilitate șl actualitate pentru 
diferitele categorii de cadre didactice, 
care să fie comunicate din timp (la 
Început de nn școlar sau de trimestru) 
șl a căror parcurgere să fie urmărită 
cu prilejul Inspecțiilor la clasă.

— Parcurgerea individuală a aces
tei bibliografii să constituie obiectul 
verificării in anul următor la cursul 
de reciclare (prof. Ion Vlriș, direc
torul liceului „Constantin Dtaconovid 
Loga").

— Stabilire* unor echivalențe Intre

lare.

*

tv

diferite componente șl forme ale sis- 
tcmulnl de perfecționare. Ml oe pare 
nefiresc ca un profesor să-șl dea 
examenul de grad și imediat să 
meargă Ia un curs de reciclare sau 
Invers (prof. Vaslle Casapu, dlrecto- 
nd Școlii generale nr. 1).

Trebuie bine înțeles un fapt esen
țial șl anume că perfecționarea nn 
este un scop in sine, cl vizează, in 
primul rind, ridicarea nivelului pro
cesului instrucliv-edueatlv, a pregă
tirii și educării tineretului aflat pe 
băncile școlii. Pornind de la acest 
considerent, profesorii cu care am 
stat de vorbă au semnalat neajunsu
rile pa care I@ provoacă pregătirii 
elevilor organizarea cursurilor de re
ciclare a cadrelor didactice ta timpul

PUNCTE DE VEDERE 
EXPRIMATE LA O 

MASĂ ROTUNDĂ PE 
TEMA RECICLĂRII

CADRELOR
DIDACTICE

anului de lnvățămtat jd aooaterea 
profesorilor do la clasă.

— Chiar ta cazul cel mal fericit, 
cfnd putem asigura un suplinitor ca
lificat — ne relatează prof. Radu Pe
tru, Inspector școlar general — este 

- evident că elevii nu parcurg materia 
irln In- în condiții normale. In multe școli, 

' ’ unde nu există asemenea posibilități,
fiind un singur profesor pentru o 
materie, i» recurge chiar ta supli
niri ele către cadre didactice necallfî- 
cale.

Propunind să se renunțe complet 
la cunsurile de perfecționare ta timpul 
cirul profesorii stat ocupați ta cate
dră. Interlocutorii noștri au sugerat 
ca organizarea cursurilor de reciclare 
să se facă numai In vacanțele școla
re, unii dintre el preelzînd că etapa 
premergătoare deschiderii anulai de 
tavățămlnt (25 august — 1S/20 sep
tembrie) ar fi ee* mal adecvată. Esta 
neceear ca fiecare membru al corpu
lui didactic oă cunoască din timp 
■data la care urmează să participe Ia 
aceste cursuri, tematica, blbliografis. 
' Și, desigur, o mult mal mare aten
ție sa cere acordată conținutului for
melor de perfecționare existente, efi
cienței lor ®ub: raport științific șl 
;pedago«ic. Care este, din acest punct 
de vedere, situația ta prezent î De 
multe ori, chiar la cererea partld.- 
panUlor. cursurile nu fac altceva de
ck să „șteargă praful" de pe no
țiuni șl capitole parcurse ta anii de 
facultate șl ..uitate", să Împrospăteze

8
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PROGRAMUL I
I.M Deschiderea emisiunii a Te

lex;
5,05 Prietenii Iul Aijchluțâ. » 

minute cu... Păcală ți PJ 
Ud.

ut Mutici 
de 01 
„C2oclrlla“.

19,te Curs de limba engleaâ. Lec
ția a 8-a.

10.X3 selecțlunl din „Promenerta 
duminicala*.

11.03 Campionatul mondial de ho
chei pe gheată — Grupa B : 
România — R.D.G. Transmi
siune directă de la patinoarul 
„53 August*.

13,15 Telejurnal.
19,1® — 17,M Cura de limba germa

nă. Lecția a 8-a.
17A3 Deschiderea emisiunii ds 

după-amlnză. r
17,35 Emisiune ta limba maghiari. 
15,31 Confruntări, Cum aplicăm

_ _l de 
țl I’M-

I populară Interpretată 
ircnes’.ra ansamblului

Informația științifică ți pedago
gică, să exemplifice — adesea cu 
mijloace didactice modeste — metode 
..modeme" de predare a lecțiilor. A- 
dlcă lucruri care țin de obligații pro
fesionale curente sl elementare ale 
cadrelor didactice, de competenta 
unor compartimente ale activității 
metodico permanente din școală. 
Apoi se insista, de predilecție, asu
pra formei expozitive, de confe- 
rință-curs. uJUndu-xe că. de fapt, 
scopul pregătirii profesorului este. 
In ultimă Instanță, nrednrea și 
organizarea calitativ mai Înaltă a 
lecțiilor, a activității Instructlv-edu- 
caHve cu elevii. Partea aplicativă în
seamnă, in multe cazuri, „vizite" 
grăbite prin laboratoarele modern 
utilate ale unlvereitățlL „Nu e de 
mirare, in aceste condiții, că o parte 
dintre profesorii care obțin „f. bine" 
la verificarea de încheiere a cursului 
sau lșl Iau un grad didactic, întorși 
Ia școală predau lecțiile ca mal îna
inte, nu se deosebesc cu nimte de 
ceilalți cbiegl care nu au parcurs încă 
asemenea forme de perfecționare" — 
consideră tov. Gustav Erdei, șeful 
sectorului de tavățfimtat de la Comi
tetul Județean de partid Timiș.

— Eu cred că in lecțiile care se 
predau, in dezbaterile care au loc pe 
diferite trepte nu se ține încă seama 
tn suficientă măsură de cerința de 
* stimula activitatea creatoare a pro
fesorilor, de a declanșa dorința de 
autoperfccționare — relevă șl conf. 
dr. Ștefan Munteana, prorector al U- 
nlversltățif din Timișoara, directorul 
fdlalel Institutului central de per
fecționare a cadrelor didactice. 
Paralelismele de care s-a amintit 
aici, planificarea cam arbitrară șl 
tatlmplătoare n cadrelor la diferitele 
forme de perfecționare M alcătuirea 
unor grupe de studiu eterogene lșl 
au izvorul, după părerea mea. șl In 
provizoratul În; care se găsește încă 
Institutul nostru, căruia 11 ltosoște un 
statut distinct ta raporturile eu uni- 
vcrsltaiea. cu Inspectoratul școlar.

Observațiile interlocutorului nostru 
coincid cu aprecierea, tăcută Intr-o 
ședință de coieglu la Ministerul Edu
cației șl InvățătnlnMul, ținută cu 
diva timp ta urmă, apreciere potri
vit căreia principalele foruri cu răs
punderi în noeastă privință — 
Institutul central de perfecționare 
a cadrelor didactics șl filialele 
sale — stat încă slab Încadrate șl 
dotate ți desfășoară o activi
tate cu eficientă Kcăzută Tocmai 
de aceea este de așteptat ca ase
menea concluzii ala ministerului, în
temeiate pe bogatul fond de sugestii 
și propuneri formulate de membrii 
corpului profesxjral, gă-șl afle o a- 
pilcare practică nelnllrzialA, ta In
teresul îmbunătățirii și modernizării 
statanulul de perfecționare a perso
nalului didactic, pentru asigurarea 
unor modalități adecvate de infor
mare ți documentare tuturor sluji
torilor școlii, pinO. în celo mai în
depărtate colțuri ale țării.

Horlca DINULESCU 
Cezar IOANA

1 Primele trei luni ale ac- 
S tualei stagiuni rtnemnio- 
5 grafice Ilustrează — In ce 
C privește filmul românesc — 
f tendința pozitivă a unei mai 
r vil apropieri a croație! de 
f public, descltrabUA dincolo 
) de deosebirile ' tematice. șl
> de ordin artistic ale noilor 
) producții ate studioului 
ț „București". Filmul „Pentru 
I că se Iubesc", cea de-a pa- 
( tra premieră a anului, ee 
. subsumează acestei tendin

țe, accentulnd totodată’ dl-
’ veraitatea preocupărilor d-
* neașlllor noștri, precum și 
1 o anume înclinație, de bun
> augur, spre dezbaterea unor 
) probleme etico de larg in- 
1 teren.
t Este — după cum ne a- 
. vertizează ș: titlul — o po

veste de dragoste. Mal e- 
’ saci : o poveste despre dra- 
1 goste. Regi zorul Mlhal la-
> cob (coautor șl nl ecenariu- 
) lui. împreună eu dramatur-
> gul Ion Omoscu) ne spunea 
[ că „autori! filmului ș!-au 
. propus să analizeze rapor- 
[ tul dl 11 Ițe pasiune ș! rațlu- 
f ne“ prin prisma conștiinței 
f eroului principal Acest e-
> row principal (interpretat de
> actorul ‘Emmerich Schâffer) 

este Judecătorul Nesulescu
k — un bărbat trecui de prl- 
( ma tlnereța. E! se îndrăgos

tește de o pictoriță tlnfirâ șl 
[ atrăgătoare (interpretată de
> fii nea Tomoroveanu), cu-
> namilă înlSmplător. O lu-
> blre fulgerătoare șl, după
> toate aparențele, reciproca, 
ț Plnă alei nimic deosebit, 
k Iată Insă că pictorița este. 
, de fapt, căsătorita, — cu un 
’ om pe care-1 consideră Im- 
’ pulsiv și egoist, un Inginer 
f oftat de un an pe șantierul
> unei hidrocentrale (actorul 
ț Alexandru Ropan). O căsă-
> torte, a® pare, iremediabil 
k compromisă. Dezbaterea e- 
. tlcă ta cor® se angajează

Ion Omescu șî Mihai laeob 
’ este declanșată de apropie-
* rea procesului de divorț ta-
> tentat de Knărn pictoriță. 
) Pivotul dezbaterii 11 ctmsll- 
) tute atitudinea Judecâtnru-
> Iul, Încercarea lui de a cu- 
. noaste adevărul șl de a con- 
' frunta acest adevăr cu pro- 
' priile sale sentimente. Pen-
* tru că toCTnul .eL'Neguleșca,
> va fi pus in situația de a
> pronunța, ori nu, divorțul 
1 femeii Iubite.
> Am prezentat succint da

tele subiectului pentru a 
cireumecrie problematica u-

' mană a noi! realizări. „îți 
' poți clădi propria fericire 
1 trednd peste fericirea alto- 
1 ra ?“ „Poți lua botăriri ta 
1 problemele mari ale vieții 
, sub imperiul unor porniri 
, egoista î“- " ' '

structurat ta așa fel poves
tirea Incit să răspundă dl-

Scenariști! au

rect unor asemenea între- Pe ecran recunoști pulsul 
bărl, dlndu-le soluții de orașului, al șantierului.
Indubitabilă claritate șl va- pulsul străzii — autenticl-
loare morală.' Determinate taica cadrului general al
de această intenție, tralec- acțiunii este un prim me
tarule per-sonajetor — pre- rit al regiei, esențial mal
supunlnd argumente aflate ales intr-un film consacrat
uneori In afara razei de cu- vieții de 'azi (Notăm aid
prindere a aparatului de 
filmat — se întllnese in mod 
necesar ta epilogul educativ 
al narați unii cinematogra
fice.

Se detașează net profilul 
moral al judecătorului Ne- 
gulcscu, care doblndeșlo

contribuita substanțiala n o- 
peratoruiul Gheorghe Vio
rel Tod cin, autor al unei 
Imagini filmate cu un re
marcabil simț al realltaHi : 
sl scenografia semnata de 
Gută Ștlrbu — cu exceo- 

oxagcrărilor in

Nogulescu, decit prin relie
ful povestirii se datorează 
unor limite originare ale 
scenariului, care so râs- 
fring asupra sintezei artis
tice. a pregnantei dezbate
rii etice.

..Acțiunea" aduce ta 
prim plan reprezentarea 
povestirii de dragoste, com
plicată do revelații Urzii 
care cer publicului să re
compună adevărul din ele
mente uneori doar sugera
te vag. Filmul solicită ast
fel participarea spectatorl-

CRONICA FILMULUI
î* w - Ă ife4- ■ - -' < * '&! W H

contururi precise ta episo
dul din sala de Judecată. 
Sentința pe care o pronun
ță învederează nu numai 
probitatea «a. Ea este ex
presia unul profund spirit 
de responsabili La te umană șl 
sodală, care-1 obligă să 
caute adevăruJ dincolo de 
crusta aparențelor șl sft-1 a- 
firme- anărlndu-I cu prețul 
unei dureroase renunțări. 
Povestea ®e putea Încheia 
aid. Dar autorii scenariului 
Imaginează șl un ai doilea 
final, sugerind (intr-o fru
moasă scenă fără cuvinte) 
Începutul timid al rcapro- 
plerll dintre soți. Șl apoi un 
al treilea : Idila celor doi 
eurdomuțl, care pentru Ne- 
gulescu simbolizează, pro
babil, forța de comunicare 
a dragostei (ta opoziție cu 
lipsa de comunicabili tata a 
soților pe care orgolii ste
rile l-au adus ta divorț). 
Concluzia filmului ajunge 
astfel la o tonalitate mal 
nuanțat optimistă, rellefind 
mesajul autorilor Iul.

Regizorul dezvoltă suges
tiile scenariului in secvențe 
care poartă adeseori am
prenta prezentului imediat. 
Povestea de dragoste devine 
pretextul unor incursiuni In 
psihologia personajelor, In 
universul lor activ, In
cursiuni menite să dezvă
luie complexitatea căli spre 
adevărul — de multe ori 
n*cuns șl cîteodată, pentru 
unii, Incomod, greu de ac
ceptat — al sentimentelor 
omenești.

scrierea unor Interioare, 
cure creează o anume arti
ficialitate). Un ăl doilea 
merit 11 reprezintă discreția, 
realizării, ferită de ingro- 
sări. de acele „Îndrăzneli" 
ostentative, de ailtea ori In- 
tllnite ta filme cage au ea 
temă Iubirea. Ca ®1 In crea
țiile salo anterioare (de la 
Străinul la Darclăe sau la 
Castelul eondamnntilor), 
M.lbal laeob se dovedește 

"șl de astă dată — în cele 
mal reușite episoade ale 
noului său film — un bun 
povestitor in Imagini, un 
regizor sensibil, pentru care 
ținuta profesională Înseam
nă nu supralicitarea exte
rioară. demonstrativă, a 
mijloacelor de expresie, 
cl. dimpotrivă, acea cla
ritate a limbajului ci
nematografic de care de
pinde drumul filmului spre 
spectatori. Momentele lirice 
&nu dramatice care mar
chează drumul . fiecărui 
personaj (comentate inspl- 

, rat de compozitorul Theo
dor Grlgorlu — autor al 
unei partituri melodioase 
șl cu realo vlrtuti expre
sive) ca și contradicțiile pe 
cara filmul iți propune să 
Ie dezvăluie sugerează 
fragilitatea unor aparente 
certitudini sentimentale si 
conturează Întrebările că
rora croi! — și spectatorii 
— slnt chemați să le dea 
un răspuns. Faptul că fil
mul impune In cele din 
urmă mal mult prin relie
ful unul personal cum este

. I ■ î '. '

lor — iar jocul tntcrpretl- 
lor tinde șl uneori izbu
tește să stimuleze această 
participare printr-o dez
văluire atent gradată a 
caracterelor. Emmerich 
Schfifter. In primul rind, 
lșl schițează personajul 
surprinzi nd cu fi no te si 
nărui ■ ușor dezabuzat. al 
judecătorului, dar și nevoia 
acestuia de căldură, do li
niște Interioară : devine 
astfel explicabilă ușu
rința cu care cl parcurge 
distanta de la Interesul în
văluit de o discreta com
pasiune față de trămlntă- 
rlle femeii iubite. In ceea 
ce crede a fi (și poate că șl 
este) o mare pasiune. Ulu
ca. Tomoroveanu comunică 
prin’.r-o interpretare sobră 
neliniștea sl duplicitatea 
tinerel femei care nu vrea 
să știe, refuză să recunoas
că (față de alne însăși) că 
noua el iubire este de fapt 
doar un refugiu Intr-un 
moment de criză sufle
tească șl că divorțul este 
pripit. Citevn secvențe in 
care Alexandru Repan în
truchipează (intr-un roi 
Insuficient de concludent) 
personajul orgoltosulul in
giner sini menite să îndrep
tățească mal tatii dubiile 
lui Negulescu șl apoi renun
țarea din final.

Această decizie finală — 
ta caro se materializează 
mesajul moral al filmului 
t— este dictată de logic* 
narațiuni!, fără a apare în
să suficient do convingător

motivată ele cursul povesti- 1 
rii cinematografice. Fap- ’ 
tul că argumentele rămln i 
cumva exlertoare (chiar ei i 
cele Cfouă iubiri ale nicto- , 
rițeî sint mai mult deda- , 
rate decit trăite pe ecran, cu 
tot efortul de sobrietate al 
Interpretei ; revelațiile Ju- 1 
decătorulul ta scurta vizită 1 
pe șantier.1‘;,probele“ aduna- 1 
le nl se par. dc asemenea, 1 
Insuficiente In raport cu < 
importanta deciziei sale), i 
face cu filmul — cu unsam- , 
blu — să pară oarecum 
declarativ. In pofida încăr
căturii de emoție n multor 1 
episoade : o impresie alt- 1 
mentală poate și de Inegn- < 
HtățUe dialogului, care ara ( 
pe alocuri rezonanțe 11- < 
vreștl sau împinge spna ( 
artificialitate chiar secven- ( 
le altminteri bine filma
te. Dialogul — o problănA 
adusă ta discuție de multa ' 
filme românești —. ca și .< 
anumite neajunsuri in mo- < 
dul de rostire a replicilor, ț 
surprind cu util mai mult ( 
cu cit regizorul schițează , 
cu delicatețe, ta Unii si
gure, „portretele" acestui 
film. Sini | remarcabile 1 
personajele ' creata — ta < 
roluri diferite cu întindere <
— de Ion Omescu. de Dea- (
na Popovid șl Cornel Pa- ( 
trlchl (eroi! unei povesti- . 
oare paralele, aparent cx- ’ 
terioarfi filmului, dar nu 
lipsită de emoție, forță sim- * 
bolică și veridicitate), de < 
Tna-Ofilia Ghiulea (secreta- < 
rn completului de judeca- , 
tă), Nae Roman, Draga Ol- . 
tennu. Natașa Alexandra, ’ 
Dallia Gali, Forry Etterle, ' 
Dan Nulu. S

Filmul „Pentru că se In- 5 
besc” aduce ta peisajul ci- ț 
nemo to grafi el noastre o > 
temă generoasă : dragos
tea. Este o opțiune realzo- . 
raiă care răspunde certa- ?>1 
țel unul public larg sl care 1 
e cu atît mol demnă de re- ' 
levat cu dt filmul afirmă < 
o Idee etică prețioasă, lna- 1 
lntată, de actualitate. Di,n ( 
primele zile, filmul are < 
un succes de public con- ( 
etani. Faptul demoMlrea- , 
ză interesul spectatorilor . 
fată de genul si proble
matica unor realizări de ' 
acest feî. Este un motiv In 1 
plus pentru a spera că au- < 
.toții — șJ cinematografia <
— vw acorda o atenție ma! 1
statornică dezbaterii unor < 
aspecte si probleme etice < 
ale realității noastre con- 1 
temporane, ta filme reali- 1 
zate cu o pregnanță s! iu ( 
o cotă de autenticitate din < 
ce ta ce mal înalte. <
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Producflc a studioului cinematografic „81101110911”. Ecranizarea romanului „Enigma Otl- 
liel" de George Călinescu. SCENARIUL: Ioan Grigorescu. REGIA : Iulian Mihu- Cu : Radu 
/ T ,,.o Ji, jî ' . /T';'-. ’T . ' ;

Boruxesca, Julieta Szonyl, Sergiu Nicoiaescu, Clody Bertoia, Gheorghe DinlcQ,
. ■ ■ - ; i ■ ■ " . ■ 11 , ■ ■ j 1 ' . ! . “ . ț ' ■

Gina Patrlchi, Eliza Pctrăchescu, Elena Dacian, Violeta Andrei, Ovldia Schumacher, 
Herman Chrodower, Șerban Sturza, Arpad Kemcny. IMAGINEA : Alex, lntorsureanu, 
Gb. Fischer; MUZICA : Anatol Vieru 1 COSTUME: Mlruna Boruxesca s DECORURI: Rada 

Boruzescu, Livia Popa } SUNETUL : Dan lonescu ; MONTAJUL s Lucia Anfon.

i

I „

î

Teatrul Național < 
Cratova este,.pentru bucu- 
reșteni. un oaspete rar. 
Iar activitatea Iul de pesta 
an e urmărită de cronicari 
cu destulă vitregie pentru 
ca popasul luj- recent !

; ■ . ,WV": -. .f.r.
din ță. dar care se desfășoară, 
icu- în același timp, intr-un

climat de generoasă cuge
tare poetici. Este această 
cugetare încărcată poate 
uneori de locuri comune.

legea 7 Stabilirea prețurilor ți 
tarifelor In economie.

13,5® Intermezzo muzical cu or
chestra Dorin Dandu.

19.13 Publicitate.
19,29 1091 do tort : Fabule de La 

Fontaine 
vastul ca

1»,» Telejut —.. , z ,, . -,
lo.ca Incendiul — o fatalitate T Ut .. ------- Mlttal

„Molanul, ca
ca șl iepurașul*, 
irnal.

emJxluno participă ;
Suder, rnlnlslra, secretar de 
stal la Ministerul Economic! 
Forestiere șl Materialelor de 
Construcții ; general-lccote- 
nonl Pamftl Tatu, comandan
tul trupelor de pompieri, șl 
Gheorghe Fencșer. secretar 
general al Ministerului Eco
nomiei Forestiere sl Materia
lelor de ConssrucțU- Emisiune 
de Florin Brâtescu.

K.IB Tinerii despre el înșiși.
31.W Pagini da umor : Epoca de 

piatră.
31.8'3 Mal aveți o întrebare ? Ahd- 

malcrie — Antlgravttațle — 
Viteze superlumlnlce 7

32,33 ,.3< de ore*.
PROGRAMUL U

sa.tXJ Concert simfonic al Orciies- 
Irel simfonice a Radlotelevi-

zlunll. Dirijor s. , Radu Zvo- 
rlșteanu. in program : Th. 
Rogalalcl — Trei dansuri ro
mânești : Schumann — Sim
fonia a IT-n.

31,CO Desen'animal.
31.10 Agenda.
3t.fi Film șei'-■
33.10 Cteț! I 

noaștere — 
Emisiune de 
Dumitru Cu■

' Ate,zT«-îl';‘»ț*â‘-.'

serial : „Planeta glgan-
șl Idei. Biologie șl cu- 

■— ■ de Jean Piaget.
de Andrei Itecaîu șl 
Cucii.

cinema
■ ■ i' ■ i “■ / f- ■ *d

j I ’ ’ ' ' ' ' ' . ’ :'a Pentru dl «o Iubesc : PATRIA
- 19; 13,»: I»; 18.»: St, GLORIA
- S; 11,15; 13,39: 18: 18.13; 1'3.50,
FEROVIARI- 9: 11,15: 13.39: IS: 
18.39: 55.43
a Tată cu de-a sila a VICTORIA
- B: ti.13: 13.33; ta; it.w; 39.43
- Intrarea liberi la Oflelul stArlJ

11.13: 13.M- -S intrarea 
vile t LUi

13: 13.15:
LUMINA - S:

ii.

a Mary Poppins s SCALA — 8,33; 
u.33: 14.30: 17,39: 23.M, FESTTVAL 
— 9.33: 13: 18.39; 19,50.
a Pădurea pierduta : CENTRAL — 
9; 11,13: I3J9; 13.43: IB: 3B.1B. EX
CELSIOR — e; 11,13: 13,30: i®: 
11,33; M,43, FLAMURA - B; II.13; 
13J9: 10: 18,13: sa.».
a Adio, domnule Chips : CAPI
TOL - 15); 13,43: I8J9: ffl. FAVO
RIT — 9,39; 13; 10.15; 19,39.
o Puterea șl Adevărul : DRUMUL 
ȘAHII - 18; 18.39. CIULEȘTI — 
1B.S3: 19.
• Fericit cel care ca 
BUCUREȘTI — 8.43: II;
1M3: SL
a Program de desene ______
pentru copil i DOINA — 10.
£ Alunei l-am condamnat pe toți

moarte s DOrNA — it.M: 13,45; 
IS: I8.1B: 30.93. PACEA — 13.43; 
13: 10.
s Incidentul i SALA PALATULUI 
— 17,15 (seria de bilete — 42S4;
S3 (seria de bilete - 43»), MELO
DIA - e: ii.is: lîja: t«: 18,M>;
50.45. MODERN — b: 11,13: 13,M: 
16: 18,65: 59.M. LUCEAFĂRUL - 
5.33: 11: 13.30: 16: 18.M: îl.
O Curajoșii a MOȘILOR - I5.S0: 
17.43: M.
• Căderea Impcrlnlnl roman (in-

Clise— e
13.30: ÎS;
animate

cunsolul lor mecanism re
presiv (focalizate de autor 
lntr-o țară sud-americană). 
Prin Intenție și prin puter
nicul ei mesaj justițiar este 
de asemenea o puternică 

__”, așadar,.
™ „„ ------- — 3------, prin excelență, o dramă a
în care calitățile, majore ’ conșHlhțelof. Cazul judccă- 

■ale textului stal cu grijă’ torului, pus să aleagă In-. 
tre o cinic prelinsă rațiu
ne de stat (tn fond Intre 
Interesele unei clici stapl- 
nltoaro) șl dreptate (Tn 
fond intfcraselc majore 
populare) ți riscurile pe 
care le înfruntă (jertfirea 
fiicei, desiritautren fami
liei, prăbușirea pe:®onală), 
optlnd pentru dreptate, 
pentru apărarea cinste! 
șl demnității omului, miș
că, ta pofida manierei u- 
neorl facile șl naiv melo
dramatice tn care este ex
pus șl urmărit acest caz. o 
secretă putere agitatorică. 
Concepția scenografică [a 
Iul v. Penlșoară-Stegaru 
(neîncrezătoare parcă ’n 
datele concrete, do ambi
anță, ale decorului) a fost 
sub acest raport încărcată, 
dar fără o deosebită efi
ciență. cu elemente do agi
tație vizuală. în sr.hhnb, 
regizoral (Georgeta Tomea- .. 
cu) drawn a fost tratată ț 
mal degrabă In aspectele 1/ 
și !ri resorturile oi psiho
logice. Ceea ce era. desi
gur, menii să confere spec
tacolului o vibrație .^șl' o 
forță de pătrundere emor 
țlonală. Cum arătam tasfl. 
linia de desfășurare a In? 
terpretării o fost minată 
de o fixație ' convențional 
retorică rau romanțioasă 
din care doar (șl nu tot
deauna) Marla Bașla și 
Constantin Sasu au Izbutit 
eă ®e deiprindă.

Turneul cralovean n pri
lejuit. o dată cu consem
narea serioasei iul ținute 
repertoriaie. meditații asu
pra unor carențe In dome
niul maturității coerenței 
®i bqgățlaj viziunii regizo
rale șl mai ales In dome
niul Interpretărilor. E poa
te. lotuși, nevoie , să se a- 
corde din partea critici! -r 
șl nu numai din partea el 
— o mai puțin vitregă a- 
tențle munci’, preocupă
rilor șl problemelor intli 
mo ale echipei — o echipă 
de Teanru NațlonaL

neaderonțl la elementele 
nu do subtilitate. dar mă
car de personalizare a jo
cului. E ceea ce bănuim că 
explica faptul că la h- 
cesl spectacol. singurul

_  popasul luj■ recent ta de o anume predispoziție.. (din dte am, văzut monta- dramă a opțiunii. 
Capitală să nu ti fost -în- discursivă, dar în general te pe textul lui I. D. Șlrbu) prin excelență, o < 
timplnat. 'fugar, cum ne ' nu lipsită de fort# revela- .
oblșmdește — nu numai In toare șl emotivă, 
limitele faptelor de nrlfi 
înfățișate (spectacolele : 
„Arca bunel speranțe” de 
I. D. Sirbu șl „Pline ama
ră” de dramaturgul belgian 
Claude Spaak). ci și. din
colo de ele (șl prin ele) In 
ceea ce aceste fapta de 
artă nu reușit să invite — 
adică la descifrarea unor 
probleme mal Intime, gos
podărești, ale Instituției.

Din această perspec
tivă. concepția ei reper
torială — dacă luăm 
drept reprezentative celo 
două spectacole văzute — 
apare însuflețită do o rea
lă vocație militant uma
nistă. Poemul dramatic al 
lui I.D. Sirbu „Arca bund 
speranțe” arie o caldă a- 
pologle a omului șl a che
mării șale constructive ; o 
justificare, pe coordona
tele acestei chemări, a sen
sului existenței omului.

Mai puțin dramă, dl de
monstrație parabolică șl 
pledoarie, lucrarea este 
construită, de aceea, mal 
degrabă pe un univers de 
Idei șl simboluri •— le
gate de rosturile uma
nității, (focii pe un uni-- 
vers uman propriu-zios. 
Mitul corăbiei Iul Noe 
și al plutirii el pa apele 
învolburate de potop se 
interferează cu „mituri" 
șl cu aluzii la asprele con-' 
tradlcțll șl Întrebări ale 
contemporaneitățU. pri
vind destinul și rostul o- 
mentril. Spiritul de agre
sivitate^ șl dominație, de 
discriminare rasială, spi
ritul de tălM cinism teh
nocratic. spiritul Îndoie
lilor șl disperărilor, dar șl 
spiritul încrederii șl ai dra- 
gartei Intre oameni, al con
vingerii in necesitatea regă
sirii omului cu sine, al 
luptei sale pentru dobîndl- 
rea propriei lui demni
tăți șl pentru cucerirea o- 
rlzonturitor fericirii sini 
conturate pe schema unei 
constelații de poziții șl ar
gumente filozofice, de a- 
tltudlnl adverse ce se în
fruntă Intre ele eu vloien- .

ftaallzatortl spectacolu
lui cralovean — regizorul 
Călin Florian (știut pen
tru linia ponderată îl so-
_________________________

«roase ta relief, uJnt mar
cate, ta același Uw, prin 
interpretare puternic si 
cusururile sale.

craiovean
liră a fftndlrll sale teatra
le) ; scenograful Vaslle Buz 
(cu o construcție masivă 
dar largă șl mobilă a de
corului, indecisă Insă șl 
uneori strident golită tie 
bun gust ta ce privește 
costumația): Iar pe planul 
coloanei muzicale. Carmen 
Păsculcocu (cu o frumos 
deschisă Inspirație sono
ră spre toana! trimiterile 
poetice ale acțiunii dra
matice) — s-au străduit vă
dit să dea înainte de toate 
acestei insușlri corp și 
mișcare. El au creat cu 
precădere cuvlnlulul dra
matic condițiile unei trans
miteri clare și subliniate. 
$1, poate, nu fără motiv. 
Fiindcă pe planul interpre
tării ne-a fost nu numai 
greu să distingem (In afa
ra. în parte, a ta! Vaslle 
Cosmo, a Muriel Basta ți 
a lui Tudor Gheorghe) 
ceea ea ee cheamă reali
zări efective de -oluri, dar 
și disponibilitățile spre a- 

. șemenen realizări. Actorii, 
cantonați Intr-o gestică 
convențională, au apărut 
prădaji parcă de virtuțile 
propriei lor profesiuni, 
s-au oferit privirilor, in- 
tr-o disciplină de ansam
blu de necontestat, 
nebănuit și neașteptat

bele serii) — 18,13, SSrbâioarr»
Mimului lorglien — 11 : CINEMA
TECA (sala Union).
o Steaua Sudului : GRIVTTA — 
6: 11.13; 13,30; 18: 18.15: 10.30, AU
RORA - S: 11,13: li.»; 13,43: 1B; 
30.15, VOLGA - 9: 11.15: 
13,«; 10.15: S9.M.
o Nu-mi place ziua de 
H.ACAUA - 13,10: 17.43: 13, 
GREȘUL — 10: i8: S3.

u,»:
luni s 
PRO-

o Micul BcăldAtor s BUCEGI — 
15,45; 18: S3,IS, TOMIS — fl: 11,15; 
ÎL»; 10; 50,13; ».».
a Torentul do fier i VTTAN — 
ls.33: 17.43: sa
a Saceo șl Vanzetti t MIORIȚA — 
10: ISJO: 15; 17,33: S3.
o Po poteca nețărmuritei Iubiri s 
9—18,39 In continuare : Program de 
filme documentare — 19.15 : TIM
PURI NOI
a Olesla i BUZESTT - 18 J0: 18; 
S3JB.
a Aventuri tn Ontario i MUNCA 
- 16: 18: S3.
a Hello, Dolly : t UNIREA — 
15.30: 19
a Douăsprezece scaune ■ RAHO
VA - 15.30; 15.
a Osceola > LIRA - 15.33: 18; S3,15. 
a II. I). la munte țl la maro : 
CIUNGAȘI - I3.Î3: 18: 3'0.13.
o Mirii anului II : VIITORUL —

dar 
de

Urmărind cel de-al doi
lea spectacol, am fost iz
bit! do aceeași senzație, a 
unei urle actoricești in 
care disciplina «1 cumințe
nia Jocului nu se însoțesc 
cu punerea in valoare si 
cu împlinirea lui prin mij
loace In măsură să depă
șească tiparul convențio
nal. Faptul ml s-a părut 
cu atît mal Izbitor cu cit 
nu no mai aflam ta fața 
unei lucrări edificate pe 
abstracții, poate anevoie a 
fi întrupate, el In fata u- 
nel lucrări de factură o- 
blsnuilă, mișcată sl colo
rată do personaje-carncte-. 
re. ritmată de o dialectică 
vie a temperamentelor, 
eonvlnglnd prlntr-un bine 
calculat ețafottaj de nuan
țe. surprize si efeclo — 
toata reclnmînd, tn primul 
rind. o bună slăptaire ți 
mfhulre n LiMlrumentatici 
actoricești.

..Pline amară" (drama lui 
Claude Spaak do croația 
eăruia. foarte bogată, fa
cem ablti acum cunoștin
ță, prin tălmăcirea datora
ta sandei Rfpeanu ®l Fe- 
liciei-Eugenln Condurache) 
este, in datele ei ime
diate, un aspru denunț 
șl rechizitoriu adus regi
murilor de opresiune sl os-

18; IB; 33. POPULAR — 13J0; 15; 
a Love Story s 
l3,K: 18: »,».
a Locotenentul 
13,39: IS: S3.M.
a Copacii mor In pic
ItOMET »- 15J0: 17,39;

FLOREASCA
BuJIRl I ARTA
ta picioare i LA- 
' ; 18.50.

teatre
Radlotelevlziunea română (Stu- 

: Con-
o Rafflotelevlzjunea român 
dloul din sir. Nuferilor) : __
ceri simfonic. Dirijor s lladu Zvo- 
rlșteanu. Solist : Ion Volcn — ia 
o Conservatorul de murică ..Ci
ortan Porumbescu* (sala G. Enca- 
cul : neclurl Instrumental susținui 
de Victor Ungur — violoncel șl 
Mihai Spinel — violă — ia,
• Oizera română : Don Pasquale 
— 1®JO.
• Teatrul de operetă : Se mărita 
fetele - 1W.
a Teatrul Naponnl „I. 
gtaie" (anta Studio) : Sâ 
prtvâlle cu scarâ — as.
a Teatrul „Al Davllia* din Pitești 
Cin sala Comedia a Teatrului Na-

L. Cara- 
nu-țl taci

Florin TORNEA

țlonnl „L L. Caraglale*) : Viforul 
— B-t> Teatrul de Comedia : Dispariția 
Iul Galy Gay — S3.
o Teatrul „Luda Stuniza Bu- 
liittdra* (sala din bd. Schitu Mă- 
Kureartu) : Coloana Infinita — 17; 
Play Strindber® — S3; (sala din 
str. Alex Sabla) .’‘Spectacol da poezie șl muzica — m.
a Teatrul Mic : Prețul — 10,5.3.
8 Teatrul ,.C. L Nottara* (sala 

agheru) : Omul care». — iB.Sii;
(sala Studio) : Gaițele — 50.
o Teatrul Gluleștl : „.Eseu — 
1»J0.
A Teatrul „Ion Creangă* : Școala 
din HumulețU
a Teatrul „Țăndărică* (sala din 
Calea Victoriei) : Nlnlgra șl Allgru 
— 17; (sala din gtr. Academică) : 
Canea cu Apolodor — 17.
• Teatrul de revista »! comedie 
„Ion Vasllescu* : Fetele Dtdlnel — 
19,33.
o Teatrul cadric-muzleal „C. T&- 
nasc* (sala Savoy) : Bimblrllta — 
19.30; (saîa din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — IMS.

Rapsodia

P43.

174) : Groapa
o Ansamblul artistic ..Rapsixllâ 
româna* : t^ Izvoare de frumu
șele — I9JT).
<3 Circul ..Gtobus* : Planetele rtd 
sub cupola — 10JM.
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CORESPONDENȚII „SCÎNTEIF TRANSMIT:
rit șl în limbile naționalităților 
conlocuitoare’ din această parte 
țării.' *

STOCKHOLM 29 (Agerpres). — 
Miercuri s-au Încheiat la Stockholm 
discuți!Io dintre delegația Partidului

„Ziua înțelepciunii

SdNTEIArr îo' 30 martie 1972

g STOCKHOLM

Președintele Marii. Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitcc, a trim in o telegrama 
de felicitare tovarășului Stanyslaw 
Gucwn, cu prilejul alegerii acestuia 
In funcția de mareșal al Seimului 

„Republicii Populare Polone.
★

La încheierea vizitei pe care dele
gația economică din Japonia a fâ- 
cut-o tn țara noastră, la Invitația Ca
mere! de Comerț a Republicii Soda- 
llfito Romflnla. conducătorul delega
ției, Sumlo Hora, președintele Băn
cii Tokio, a avut o întllnlre cu re
prezentanți al presei și Radlotclevl- 
zlunll. In cadrul căreia a Împărtășit 
ziariștilor Impresiile anle despre con
tactele stabilite cu reprezentanți al 
unor Instituții economice și despre 
vizita În România. Misiunea oameni
lor de afaceri japonezi, a declarat In
tre altele oaspetele, a întreprins o 
călătorie neoficială de bunăvoință în 
România șl, împreună cu reprezen
tanții români, a studiat perspectiva 
dezvoltării relațiilor dintre țările 
noastre. Cea mai Importantă Impre- 
ale pe care am cules-o In timpul 
vizitei, a spus Interlocutorul, este că 
economia României cunoaște un ritm 
da dezvoltare extrem de Înalt

*
Orchestra Blmfoalcă a Radlotelcvi- 

Elunli din RS.S. Estonă șl-a încheiat 
turneul pe care l-a întreprins în țara 
noastră la Invita-ln Consiliului Cul
turii șl Educației Socialiste.

Artiștii estonieni au prezentat spec
tacole la Pitești șl în Capitală, care 
«-au bucurat de succes, fiind pri
mite cu o deosebită căldură de pu
blicul român.

★
Miercuri după-amlază. în Aula A- 

eademM Republidi Socialiste Româ
nia, a avut loc expunerea „Proble
me actuala ale chirurgie! neurwega-

tntSve”. A vorbit acad. Ion FflgSrB 
șnnu,. care la ultimul Congres Inter
național de chirurg!® vasculară de 
la Amsterdam a expus o serie de 
contribuții originale.

La expunere au. fost prezent! Mi
ron Nlcolescu, președintele Acade
miei, Aurel Moga. președinta al A- 
cademlel do științe medicale, alțl #■ 
cademîclen.1, cadre didactica unlver- 
altare, cercetători, medlcL

■r
Cadrele didactico șl elevii liceului 

„NlcoJao Bălcwscu” din Cra to va au 
Sunt parte miercuri după-amlază la o 1 
adunare prilejuită do aniversarea a < 
M de ani de la nașterea iul Nicotae i 
Tltulescu, foot elov al liceului, unicul i 
premiant de onoare din Istoria aces- , 
tel școli. .

D-aroro viața șl activitatea Ilustra- ( 
Iul diplomat șl om de stat ramăn, 
personalitate politică de renume 
mondial, au vorbit prof. dr. TJlu 1 
Georgescu, rectorul universității din 1 
Craiova, președintele) filialei locale ' 
A.D.LRI., profesorul emerit Nlcolao i 
Andrei, directorul liceului „Nicolae i 
Bălcescu", prof. Tberlu Plenlceanu i 
șl elevul Constantin Marinescu. ' i

★
în cadrai manIfesiărEor dedicate 1 

BfirMtorlrll semicentenarului Uniu
nii Tinerelului Comunist, la Casa 
ziariștilor din Capitală a avut Ioc teri 
simpozionul cu tema „Contribuția 
prese! de tineret din. România la e- ' 
ducarea comunistă a tinerel gene
rații”.

La simpozion au luat parte redac
tori șefi, secretari al organizațiilor de 
partid șl U.T.C., tineri ziariști din 
presa centrală șl din Instituțiile de 
presa burareștene.

(Agerpres)

> și chibzuinței"
ț A A

> Așa a fost denumită acțiunea tn 
h cadrul căreia cetățenii municipiului 
) Gheorghe Gheorghiu-Dej i-au sfir- 
ț bâtorit pe ce! 230 do Inovatori, ra- 
k ționallzatorl și cercetător! din ln- 
l treprlndarllo șl Instituțiile orașului. 
: Pentru înțelepciunea șl chibzuință

de caro au dat dovadă, pentru Ideile
• pe care le-au valorificat in produc-
> ție In ultimul an. adudhd o econo- 
I mie In valoare de aproape 50 ml- 
ț lioane Iei. promotorii noului au fost
> felicitați de numeroși cetățeni nl o- 
, rașulul. Cu acest prilej s-a hotărit 
. ca In flecare an. In luna martie, la 
' casa de cultură din localitate să fio
• sărbătorită „Ziua In țol opri unit șl 
1 chlbzulnțel” dedicată Inovatorilor și
> cercetătorilor da ne Valea Trolu- 
t șiihi1

Aur pentru
„Galbena" 

de Odobești 
a

TELEORMAN

trețlnere la PloleștL Suceava, Cra 
■ Iova, Devg. Constanta.

Expoziția 
meșterilor artizani

s-a desfășurat cea de-a 
a concursului județean

La Panciu 
HI-a ediție 
de vinuri. Selecția a fost severă. 
Din cele 2f>3 probe trimise do Sta
țiunea experimentală, viticolă Odo- 
beșd, de întreprinderea viei șl vi
nului, de Întreprinderile agricole de 
slat șl de unele cooperative agri
cole de producție din județ, doar 58 
au fost medaliate. Dintre acestea 
3-a distins vinul din solul Galbenă 
de Odobești, care a primit „Marea 
medalie do aur“. Concluziile con
cursului sini menite să-1 ajute pe 
viticultorii vrincenl ta acțiunea do 
zonare ți mlcrozonare. a solurilor.

tn localul școlii populare de artă ( 
din Sighetul-Marmațlel a fost orga- < 
nlzală o originală expoziție de arii- ( 
zonal. Ea a cuprins numeroase cio- ( 
pllturl in lemn, covoare, cojoace, 
obiecte ceramică etc. — execu- ’ 
tata de cunoscuțl meșteri populari. 1 
Expoziția șl-a propus să stimuleze < 
neațla Iscuriților meșter! din zona < 
folclorică a Maramureșului șl sfi i 
cultive dragostea șl respectul pen- ( 
ini bogatele tradiții artizanale exis- , 
tente pe aceste meleaguri. .

< MUREȘ

HUNEDOARA'
Un dar pentru copii

Alo!... București, 
pe fir direct

leninismului și tatemnțlbnftllsmuhri 
proletar.

_ __ ______________ ______________ In. cadrul schimburilor de păreri a 
Comunist Român, condusă de tova- fost subliniată hotarirea celor două 
rășul Dumitru Popascu, ți delegația 
Partidului' de stingă — comuniștii 
din Suedia, condusă do tovarășul 
C. H. Hermansson.

In timpul convorbirilor, desfășu
rate Intr-o atmosferă caldă, tovâră- 
șeajscfi, delegațiile s-nu Informat re
ciproc asupra activității ș! preocu
părilor actuale ale celor două par
tide.

Delegația P.C.R a Informat despre 
eforturile comuniștilor români, ale 
tuturor oamenilor muncii din Româ
nia pentru transpunerea ta viață a 
programului vast do construire a so
cietății «oclallste multilateral dez
voltata. elaborat de Congresul al 
X-lea al P.C.R., pentru crearea unei 

I economii avansata, a unei înalte cl- 
1 vlllzațll spirituale șl pentru a^îgura- 
I rea unei ridicate conștiințe social 13te 
I a întregului popor. 
] Delegația Partidului de stingă- 
I comuniștii din Suedia a Informat 
I despre activitatea partidului In lup- 
j ta actuală Împotriva scumpirii pre- 
9 țurllor și creșterii șomajului. Irnpo- 
3 trlva capitalismului monopolist si ta- 
i locuirea Iul cu puterea poporului ți 
1 șoclEillsm.

Cu acest prilej s-au subliniat cu 
satisfacția bunele relații do prietenie 
șl .solidaritate internnțlonallsta exis
tenta Intre Partidul Comunist Ro
mân șl Partidul de stlnga-comunLș- 
tli din Suedia, relntU întemeiate os 
respectarea dreptului fiecărui partid 
de a-șl stablU do sine stătător linia 
politică, strategia și tactica revolu
ționară. pe egalitate ta drepturi sl 
stimă reciprocă — exprimi ndu-se, 
totodată, dorința ca ele să fie dez
voltate șl dlvonstficato pe mal de
parte In Interesul celor două partide 
șl popoare, ol cauzei soriallsmulul. 
progresului social șl păcdl în luma.

Cele două partide și-nu exprimat 
șl cu acest prilej hotărlrea do a-și a- 
duce contribuția activă ln lupta forțe- 

I lor progresiste, democratice șl finiî- 
| Imperialiste pentru victoria Idealuri- 
I lo- libertății ți Independenței nnțlo- 
I nalb n popoarelor, împotriva poîiUdl 
| Imperialiste de agresiune și domlna- 
I țle, de amestec In treburile altor po- 
I poare, pentru pace, colaborare ți 

securitate InteroațtonaJâ. în cadrul 
convorbirilor a fost exprimata hotări- 
rea celor ctouă partide do a mUJta cu 
consecvență pentru dezvoltarea rela- 
țlUor de prietenie șl colaborare Intra 
toate partidele comunisto el muncito
rești, pa baza principiilor marxism-

partide de a acționa pentru trecerea 
ia pregătirea dt mal grabnică a con
ferinței consacrata securității euro
pene, In vederea .normalizării rela
țiilor dintre statele continentului nos
tru, a înlăturării din viața politică 
Internațională a folosirii forței șl a- 
menlnțârU cu forța, a raetlrll condi
țiilor care să permită punerea la adă
post de agresiune a națiunilor, dez
voltarea largă a colaborării multilate
rale Intre state, a prieteniei șl înțe
legerii Intre popoare. S-a subliniat, 
totodată, Importanța deosebită pe care 
o are In zilele noastre participarea 
activă la viața Internațională, cu 
drepturi egale, a tuturor statelor șl 
națiunilor lumii, în vederea .soluțio
nării marilor probleme care confruntă 
omenirea. In interesul tuturor popoa
relor, al securității mondiale.

Discuțiile au relevat Importanța In
tensificării raporturilor de colaborare 
economică, politică. tchnlco-șiHnțiflcS 
și culturală dintre România șl Suedia, 
in Interesul redproc al celor două 
popoare, al cauzei păcii șl destinderii 
In Europa sl în întreaga lume.

Vizita delegație! P.C.R. In Suedia, 
convorbirile ®1 IntllnJrile care nu ti
vii t Joc cu acest prilej cu conduce
rea Partidului de silnga-comunl’lil 
din Suedia, cu organele șl organiza
țiile locale șl cu membri al partidu
lui nu contribuit ia o mal bună cu
noaștere red proci, la adinei rea prie
teniei șl solidarității internaționaliste 
care leagă cele două partide.

*
Tn cursul aceleiași zile, delegația 

b vizitat Fabrica de asamblare a 
autovehiculelor pentru transporturi 
rutiere a concernului Saab Seanța, 
Centrul social din cartierul Sol na, In 
care locuiesc pensionari, precum și 
Muzeul Nordic.

Seara, ambasadorul român In Sue
dia, Eduard Mezlncoscu, a oferit un 
cocleli In saloanele ambasadei In cin
stea delegației P.C.R, la care nu par
ticipat membri al Comitetului Exe
cutiv al Partidului de stingă — comu
niștii din Suedia, membri ai Comite
tului Executiv al Partidului Social- 
Democrat din Suedia, alțl oameni po
litici, oameni de afaceri, conducători 
ai unor importante instituții de știință 
șl cultură, reprezentanți al vieții spl- . 
rituale din Stockholm, redactori-șefl 
al unor cotidiene de mare tiraj, zia
riști.

Noilor dotări social-cui turale — ( 
școli, dtepansar, policlinică — rldl- . 
cate In ultimii ani In noul cartier 
„Tiidor Vladlmlroscu” din Tlrgu ' 
Mureș Li so adaugă acum o meder- 1 
nâ CTeșă-grâdlnlțâ. Edificiul a fost 1 
amenajat prin muncă patriotică de i 
către saloriațll de la întreprinde- i 
rile Industriale din Jur. Creșa șl ., 
grădinița dispun de săli de joc. ( 
dormitoare, săli de mese, punct sa
nitar. spatii verzi etc.

CONSTANȚA;

^MEHEDINȚI ?

... < SĂLAJ
■

PRONOEXPRES
vremea

Tlmpul probabil pentru SI mar- 
He, 1 șl a aprilie, in (arA i Vreme 
ușor lnstabl’4, cu cer temporar 
noros. Sa ver semnala ploi focale 
șl averse. Vtnt potrivit din sectorul 
vestic. Minimele vor fi cuprinse 
Intre zero șl 10 grade, izolat mul 
coborfle tn Transilvania șl nordul 
Moldovei, Iar maximele între 10 șl 
SS grade. Izolat mal ridicate tn 
■udul țării. In IlucurcșU t Vreme 
ușor instabilă, cu cer variabil. VInt 
potrivii predomlnlntl din sectorul 
vestic. Temperatura în ușoară scă
dere la început, apa! tn ereștera.

DE LA ADAS
Printre formele de asigurare 

practicate de Administrația Asi
gurărilor de Stat se afiâ și 
aceea care se «dresează elevi
lor da la cursurile de ri. A- 
ceastă asigurare se poate în
cheia ta baza unei declarații de 
asigurare semnată dc unul din 
părinți pentru devii ta . virata 
de ptaă la 14 ani. Declarația 
poate fi semnată îl de către 
'e’evL dacă aceștia au Împlinit 
ytrsta de 18 ani sau sint ta vir
ată de ln 14 la 16 ani. dar rea
lizează venituri din muncă pro
prie. cum esto cazul celor din 
școlile profesionale. Pentru de
vii școlilor profesionale, de 
maiștri, poxi’lcoaie șl al liceelor 
cu profil tehnic, pentru o sumă 
asigurata de 10 009 le! pentru 
Invaliditate permanenta totală 
șl S 090 de Iei pentru deces, pri
ma de ariguraro este de numai 
13.lei pa durata de 0 luni. Pen
tru ceilalți elevi, pe aceeași du
rată, prima de asigurare este sl 
mai redusă — numai do 6 let

NUMERELE EXTRASE
LA CONCURSUL PRONOEXPRES 

Nr. 13 DIN S3 MARTIE 1973

FOND GENERAL DE ClȘTIGURI: 
2 834 062 lei din care 1448 381 lei 
report

EXTRAGEREA I : 37 40 12 43 38 2
FOND DE ClȘTIGURI 

lei din care 11S7 234 
categ. 1.

EXTRAGEREA a H-a :
FOND DE ClȘTIGURI :
I din ' >-■

categ. A,

lei

B

1 831,777 
report

43 IB 10 7
072 303
report

Tragerile la sorți

de economii

Casa de Economii șl Con.șem- 
nnțluni face cunoscut că tn ziua 
de 31 marile, orele 14, la Clubul ’ 
Finanțcț-lMncl din București, 
sir. Doamnei nr. 2. vor aven toc 
tragerile la sorți pentru trimes
trul I a.c. ale libretelor de eco
nomii en cișiiijtiri șl libretelor 
de economii cu dobiodâ și cîș- 
llgurl, precum și tragerea la 
sorti lunară a obligațiunilor 
C.E.C. eu eițiigurl.

La acosta trageri la sorți, care 
atnt publico, se vor acorda Im
portante clșilgurl tn bani șl o- 
blecte.., ■

Profesori 
pe platforma 

chimiștilor
Pa baza unul contract semnat In

tre Combinatul v de îngrășăminte 
chimice din Tumu Măgurele și ca
binetul de organizare șillnțlflcă a 
producției șl a muncii de pe lingă 
comitetul municipal de partid, un 
grup de cadre didactice de la Aca
demia de studii economice, coiidus 
de conf. unlv. dr. Marcela Livadă, 
Întreprinde In prezent pe platforma 
chimiștilor o analiză critică n siste
mului Informațional ta vederea op
timizării acestuia. In continuare, a- 
criaș! colectiv de specialiști tțl va 
aduce contribuția ln perfecționarea 
actlvltațLl de aprovizionare, repara
ții. organizarea transportului șl da 
pregătire a cadrelor din combinatul 
respectiv. Așadar, o fructuoasă co
laborare între invățămlnt șl pro
ducție.

o nouă editura
Prin hotfirirea Consiliului

Miniștri, la Tunișoara a fost în
ființată Editura Facla. La Începutul 
acestei săptfimlnl a avut loc șe
dința de constituire a colegiului 

. «lituril. organ de conducere colec
tivă. din care fac parte academi
cieni. cadre didactice din lnvăță- 

■ mlntul superior și mediu, cereetă- 
i Lori științifici, oameni de artă șl 
, cultură, scriitori șl bibliotecari tl- 
, mtșorenl — români, germani, ma- 
, ghlorl, slrbl șl de alte națtonnll- 

tfițl. în planul de apariție pe anul 
1 1072 nl noii edituri, care are un 

profil complex, figurează peste 80 
de titluri de lucrări soclal-polltlce. 
tehnlco-ștllnțlflce și beletristice, a- 
parțlntnd In cea mai mare parte 
unor autori din Banat. Lucrările 
v«r fi tipărite aht In limba română.

La numai citeva zile după ce Ia 
Deva a fost dat In folosință primul 
post telefonic public automat pen
tru convorbirile Interurbane cu 
Bucureștlul. la Hunedoara a Început 
să funcționeze cel de-al doilea post 
telefonic din județ cu legătură di
rectă cu Capitala.

In cartierul 
marinarilor

Supermagazine 
sătesti

A

în „Cartierul marinariJor” din «- 
proplerea noului port Constanța nu 
lost dale in folosință primele pa
tru cămine destinate muncitorilor 
portuari nefamllIșU. Capacitatea de 
cazare — 1400 locuri. In aceeași 
zonă se vor înălța alte trei con
strucții similare care vor găzdui 
1 100 tineri constructori de nave.

In comuna Crasna a fost dat în 
folosință ua modern supermagazta 
de unde locuitorii ko pot aprovlzlo- i 
na cu o gamă largă de produse in
dustriale șl alimentare. Un astfel 
du supermagazln a fost construit si 
In comuna îlida, iar un altui se va 
dn in curind In folosință Ia Glrbou. 
De asemenea, in localitatea Hean- 
da o astfel de unltatc.se află In 
plină construcție. De reținut că !□ 
scurt timp In toate centrele co
munale prevăzute a deveni In per
spectivă centre urbane vor fl con
struite astfel de unita!!.

Autoservice
Dacia

La Pitești, uzina de autoturisme 
k început construcția unul modern 
complex Autoservice „Dada”. El 
este: alcătuit dintr-o stația de în
treținere șl un depozit central 
de piese de nchimb pentru mașinile 
românești aflate fu rulaj. Comple
xul este amplasat la intersecția au- 
tostrăzil București—Pitești cu vii
toarea centură a orașului împreună 
cu unliățl ale cooperației meșteșu
gărești șl de industrie locală, uzi
na va organiza noi ateliere de ta-

Estrada florilor
In sera din Slrehaia au fost din 

timp pregătite pentru parcurile ora
șului mal bine de jumătate de mi
lion do flori. în afară de covorul 
multicolor ol florilor, se vor plan
ta ml! de plopi, trandafiri, arbuști. 
Concomitent se lucrează ia extin
derea cu Încă 10 .hectare a parcuri
lor șl zonelor verzi nle orașului. O 
întinsă zonă verde, spre bucuria tu
riștilor, se creează pe șoseaua E-94. 
Intre localitățile Ciochlnț șl Lunca 
Banul uL
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HOCHEIȘTII NOȘTRI S-AU MENAJAT...
Șl AU PIERDUT LA SCOR

/

® Ieri: Japonia-Norvegia 4-4, Polonia-România 7-0, S.U.A.-R.D.G. 
6-5 © Astăzi, RomânianR.D.G. (ora 11). Polonia-lugoslavia,

S.U.A.-Norvegia

R. D. VIETNAM

Ieri, In cursul dimineți, aveam să 
urmărim o partidă care, de fapt, tre
buia să dea răspuns la întrebarea 
„cine va rettogrnda In grupa C 
Răspunsul Insă IntJrzîe ; medul Nor
vegia — Japonia s-a Încheiat cu un 
rezultat neașteptat : 4—1, Astfel, res
pectivele formații continuă să spere 
ln aceeași măsură că vor putea evita 
retrogradarea. Evoluția scorului în 
acest med a fost foarte interesantă, 
croind, pe rind, optimism șl pftrtsl de 
rău In rindul celor două tabere. Mal 
întll, au marcat japonezii. La dteva 
minute, norvegienii au egalat. In re
priza, secundă, japonezii Iau din nou 
conducerea. După ce egalează, e rin
dul echipei Norvegiei aă La avana. Fi
nal dramatic. Hocheișlli niponi for
țează egalarea, reușesc, dar din nou 
ce văd conduși. înaintea începerii ul
timei reprize, Norvegia conducea cu 
4—3. Imediat după pauză, scorul de
vine 4—4 șî, cu toate străduințele ju
cătorilor, nu se mal modifică.

Cuplajul de după-amîazft. un cu
plaj al erfilpelor neînvinse, a susci
tat, cum era șl de așteptat, un mare 
interes In rindul amatorilor de ho
chei, din nou tribunele patinoarului 
devenind neincăpătoare (peste 7 000 
de spectatori). Spre deplina noastră 
satisfacție, echipa României, parte 
componentă a arestul cuplaj, se pre
zenta acum cu fruntea sus, aureolată 
de două prețioase victorii, ds două 
comportări meritorii. Se zice că... 
„pofta vine mtnclnd*.' Fină lerl-a- 
laltăleri, hochelșili noștri și suporte
rii lor păreau îngrijorați — avînd. 
deiigur, motive — de forma afabil 
manifestată în jocurile de verificare ; 
de aid șl teama că hocheiul nostru 
hu-șî va putea onora cum se cuvine 
prezența în grupe B a campionatu
lui mondial de la București. Acum, 
iatfi-l pe sportivii români Intr-o si
tuație nouă, speciala, nutrind speran
țe (realiste) de a se situa, ca joc și 
posibilități tehnlco-tactLce. alături de 
echipele din elita grupei, dintre care. 
In viitorul sezon, una va activa In 
primul eșalon valoric al hocheiului 
mondial.

Confruntarea de Ieri după-amlază 
nu reprezenta 11 va Polonie! ■ consti-

talt pentru hochelștll noștri începu
tul marilor examene. Echipa polone
ză — In- fond favorita nr. 1 a mul
tor spcdaUșU, realizatoarea celor 
mal nete victorii in partidele do .plita 
acum (D—1 cu Norvegia, 11—1 cu Ja
ponia) — ș!-a demonstrat aid la 
București veleități binecunoscute, re- 
duiabllltatca el rczuldnrl din omoge-' 
nltatca liniilor de atac șl de fundași, 
deși ca virată și experiență compe- 
tițlonală jucătorii slnt diferiți. Fără 
îndoială, partlclptad la Întrecerile 
grupei A la Jocurile Olimpice de la 
Sapporo (chiar dacă, finalmente, au 
ocupat un toc modest in clasament), 
hocnclșU! polonezi nu puteau să nu 
capete un plus do siguranță In Joc. 
acea dezinvoltură pe terenul do ghea
ță ce o asigură din totdeauna „con
tactul" cu marile echipe.

Aveam, trebuie s-o recunoaștem, 
mari nădejdi lnlr-o comportare 
bună, șl de aceasta dată, a echipei 
noastre. No Îndreptățeau, fără Îndo
ială, lansarea spectaculoasă din pri
mele zile, acela două victorii tonice, 
ca șl suportul moral ce-1 asigură 
totdeauna publicul, terenul propriu. 
Acum, dud rezolutul (7—0 pentru 
polonezi ; pe reprize : 1—0, 2—0, 
4—0), ca și desfășurarea meciului 
sint cunoscute (televiziunea a trans
mits totul in direct), nu no rămlr.e 
decît să adăugăm citeva considerații 
de ordin general Respectlnd dife
rența (de o clasă) dintre hocheiul 
polonez ți cel .românesc, trebuie să 
admitem că aseară echipa noastră 
era datoare să lupte mal serios, să 
&a fi mobilizat mal mult, să dea 
dovadă de un mult mai mare spirit 
colectiv de luptă, de dlrzenie. de 
voință. In motneaieie de maximă 
concentrare — șl. tn fiecare repriză, 
au avut asemenea momente, plă
cute șl aplaudata — hocheișlli noștri 
s-au arătat egali valoroșilor lor 
adversari. I-a preocupat, pare-se, 
ghidul. că. oricum, nu pot spera la 
victorie. Iar de ad plrta la atitudi
nea de resemnare a unora dintre 
jucători n-a mal rămas mult-. în 
unele privințe, s-a resimțit absența 
lui Fodorea șl Făgăraș (suspendați 
de Directoratul tehnic al competiției

pentru participarea la incidentul pe
trecut după încheierea meri ului cu 
Norvegia), dar acest lucra ar trebui 
că determine ln cel doi un și mal 
mare regret pentru atitudinea avută.

Prin maniera da joc, prin calită
țile tehnice deosebite, prin buna pre
gătire fizică dovedite și de această 
data, reprezentauva poloneză a în
tărit mai mult convingerea că păs
trează șanse serioase la promovare 
In grapa A. Partida de mlirte. dintre 
S.U.A. șl Polonia, cu adevărat der
biul grupei B (cele două fiind sin
gure neînvinse), va oferi, desigur, 
un veritabil spectacol hochelstlc. A- 
searfi, hochelștH americani au obți
nut o nouă victorie, după un joc 
extrem de disputat ta fața selecțio
natei RD.G. : 8—5 (2—2, 0—1, 4—2). 
Ds remarcat că americanii șl-au 
asigurat victoria cu numai 15 se
cunde înainte de fluierul final.

Ion DUMITIUU
*

In localitatea Lyss (Elveția) con
tinuă campionatul european de hochei 
pe gheață, pentru juniori. Noi rezul
tate din grupa B : Elveția—România 
8—4 (0—2, 3—0, 3—2). Danemarca— 
Franța 3—0

Urmăresc pe banda teleimprimato
rului emisiunile agenției V.N.A., care 
cuprind vești din viața de zi cu zi a 
Republicii Democrate Vietnam. Intll- 
nesc adesea nume de oameni pa care 
l-am cunoscut șl locuri ce le-am 
slțăbătut în ultimii ani In această 
țară, alteărei popor a dovedit și dove
dește un neasemuit eroism aUt fa 
lupta împotriva agresiunii Imperialis
te, cit și Ln munca pentru progresul 
operei de edificare a socialismului.

Multa din știrile sosita din Hanoi 
relatează despre reuniunile șl confe
rințele ce au avut loc Ln diferitele în
treprinderi Industriale, cooperative a- 
grlcole șl ferme de stat, Instituții ad
ministrative șl soclnl-culturale, in ca
drul cărora oamenii muncii au făcut 
bilanțul realizărilor pe anul prece
dent șl au analizat caile șl mijloacele 
pentru obținerea de noi succese In în
deplinirea ■ sarcinilor ce la revin ps 
anul curent.

Valoarea producției Industriale șl 
meșteșugărești- realizată de orașul 

recent 
mal

■r

ale' clădirilor supuse bombardamen
telor stat lnlr-o măsura tot'mal marc 
asaltate acum de schelele celor ce re
construiesc șl construiesc in continua
te noi obiective șl locuințe. La Hal- 
fong, ca de altfel pretutindeni In 
țarfi, factorii de răspundere din fa
bricile șl uzinele vLzItatc m!-au fă
cut cunoscut că. după o primă etapă 
— de atingere a parametrilor produc
ției — colectivele Întreprinderilor 
industriale au In fața lor noi obiec
tive de plan mal ample, mal cuteză
toare.

..Hongal — citadelă a cărbunelui, 
slrăjuind pe țărmul golfului Ha Long, 
pe care localnicii și călătorii sosiți de 
departe 11 denumesc, pentru farme
cul său natural, „u opta minune n lu
mii”. Oamenii locului se mlndrcsc 
insă nu atlt cu frumusețile ținutului, 
cit cu realizările In muncă șl In lup
tă. consemnate de el In cronica aces
tor tini Minerii din bazinul carbonl- 
ier Hongal-Campha, cunoscut prin 
exploatările sale de antracit de cali
tate superioară, aflate la suprafață, 
tio numără printre pionierii progresu
lui continuu al economie! R.D. Viet
nam. „înainte do bombardamentele 
americane — lml spune To Hal. șe
ful departamentului de informații al 
provinciei Quang Nlnh (a cărei reșe
dință este Hpngalul) — ajunseserăm 
eă producem 5 milioane de tone de 
cărbune pe an, ceea ce depășea cu 2 
milioane de tone cea mai ridicată 
producție realizată in timpul domi
nației coloniale — tn 1039”.

In toți acești unt, Imensele alveole 
carbonifere de sub cerul liber al Ben
galului nu au încetat să producă. In 
1971 Industria carboniferă ®l-a depă
șit "planul cu. 13,5 la sută, tar pentru 
1072 ge prevede o sporire a volumu
lui producției cu 21 La sută.

In primele luni ale acestui an, oa
menii muncii din R.D. Vietnam, sub 
conducerea Partidului color ce mun
cesc, au făcut noi pași pa calea pro
gresului economic, și-au afabilii noi 
sarcini, nu lansat noi mișcări de În
trecere In muncă. In prezent, fabrici
le șl uzinele țării sint cuprinse de 
freamătul specific campaniei denumi
te „Prlmăverlle întrecerilor in rnuo- 
ci”. Startul viguros al economiei RD. 
Vietnam In acest an este o eîoc- 
ventft mărturie a polențelor crea
toare ale oamenilor muncii din RD. 
Vietnam, a hotarlril lor de a nu pre
cupeți nici un efort în activitatea con
sacrată făuririi vieții noi, socialiste, 
în lupta pentru apărarea Independen
ței șl suveranității patriei lor, pen
tru dezvoltarea el continuă pe calea 
progresului.

Sint realizări pe care constructorii 
Borfallnnului din România le urmă
resc cu profundă simpatie el de caro 
ae bucură din toată inima. Cu aceeași 
fierbinte solidaritate urmărește po
poral nostru eroica luptă a patricii
lor din Vietnamul de sud, care, sub 
conducerea Frontului de Eliberare 
Națională, a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu, obțin noi succese in res
pingerea agresiunii, pentru crearea 
condițiilor ca, prin reglementare po
litică. să-și vadă asigurat dreptul de 
a-șl hotărî singur soarta fără ames
tec din afară. Poporul nostru are con
vingerea fermă că lupta dreaptă a 
poporului • ■ -
laoțian șl 
victorie.

„CUPA ROMÂNIEI"
i

Echipa matalurgiștilor bucureșteni 

din nou in

Fotbal

prim plan!
Protagonista meciurilor din ca

drul sferturilor de finală ale „Cupei 
României” a fost din nou echipa me- 
talurglștilor bucureșicnl I O altă for
mație din divizia A — cea de-a treia 
la număr 1 — AJ5.A. Tg. Mureș, fi-a 
văzut lnfrintă la ecor (4—1) șl elimi
nată din Cupă. După cum ne comu
nică din Sibiu corespondentul „Scîn- 
tell”, Nlcolno Brujan. echipa Meta
lul a dovedit din primul șl pînă la 
ultimul minut o ambiție și o poftă de 
joc în fața cărora (LS.A. —■ una din
tre performeroie etapei trecute alo 
diviziei A — a cedat fără drept da 
acel. Punctele meciului au fost în
scrise de Omer (2),- Lancu și Geor
gescu (din II m) respectiv de Nagy. 
Remarcăm că In cete trei meciuri de 
cupă, prin care nu eliminat succes'v 
pe Steagul Roșu, F.C. Argeș șl A.S.A., 
formația metalurgiste a marcat opt 
goluri, primind doar unul singur.

Probabil, performanța Metalului, 
care pentru a doua oară consecutiv 
intră in semifinalele Cupei, a fos! 
criteriul ce a determinai federația 
de specialitate aă-1 lndudfl pe an
trenorul echipei. Paul Popescu. In 
colectivul! de pregătire a formațiilor 
reprezentative de tineret.

în legătură cu promovarea unei 
«hîpe d!n categoria B în semifinalele 
„Cupei Românie!" ne exprimăm spe-

ranța că vLitoarea tragere la sorți nu 
va mai H deloc „dirijată” șl că 1 se 
va oferi Metalului nu numai șansa 
meciurilor eu Rapid sau cu Dlnnmo. 
cl șl pe aceea a unei întreceri cu 
Jiul din PebrașanL

La Brașov, în partida Rapid—F.C. 
Gala‘,1 era cit pe aci să &e producă 
o ailâ surpriză dc proporții dacă 
Ene n-ar fi iMcrls, in prelungiri 
(min. 114), goiu) necesar calificării 
giujeșienlior ! Oricum, rezultatele ta 
Cupă ale echipei gălățene — _e!iml- 
narea Farului șl a Iul „U” 
merita a fi subliniate.

La Hunedoara, după un Interval 
de numai trei zile. Jiul a 
tarfițl pe C.F.R Cluj, de asta dată La 
un scor mal sever (4—1). Insă, după 
cum ne informează corespondentul 
..Sclnteil”, Sabin lon&scu, meciul a 
cunoscut o disputa foarte vie, multă 
vreme echilibrata, șl care a consti
tuit un spectacol agreat de către 
publicul hunedorean.

La Turna Severin, Dinamo a în
vins. conform pronosticurilor, pe 
Politehnica Timișoara cu 2—0 (1—0).

Semifinalele Cupei României, In 
cure vor Juca Dinamo, Rapid, Jiul 
și divizionara B, Metalul București, 
vor avea toc la 11 iunie.

Valeria M1RONESCU

Cluj -

Învins

n citeva nnau
ROMA (prin telex, de la Nîeolae' 

Pulcea). — Opt țâri — Belgia, Ceho
slovacia, Franța, Republica Federală 
a Germaniei, Italia, Maroc. România. 
Spania — Iși dispută, începlnd de Ieri, 
trofeul cele! de-a IV-a edilii n „Tur
neului Internațional de ragbl pentru 
juniori”.

Primele partide s-au daxfățurat pe 
stadionul „Acquacetosa” din Roma 
pe un teren bun șl cu soare. Tinerii 
rugblșU români, pres'Jnd un Joc plă
cut, cu numeroase faze creste inte
ligent șl schimburi pe trei-sferlurl, 
au Învins cu 30—9 (13—3) echipa do
ligent șl schimburi
au Învins cu 30—9 (13—3) echipa do 
juniori a Rl'.G.

© Iile Năstase șl Ion Țiriac au de-

bulat victorioși tn noua ediție a tra
diționalului turneu lnlemajiontd ds 
tenis do la Monta Carto. Agențiile in
ternaționale de presă relevă că Iul 
Iile Năstaae, favoritul nr. 1 al turneu
lui. î-a trebuit o oră pentru a-I în
vinge cu 6—4, 0—1 pe Iugoslavul 
Spear. Ion Tiriac a dispus cu S—1. 
5—7, 3—3 de maghiarul Varga.

o tn turneul Internațional de hal
tere, disputat La Bagdad, sportivii din 
Egipt au cucerit 3 medalii de aur. 
3 de argint șl una de bronz. La cat. 
grea, egipteanul Jaber Hafez a to
talizat la cele trei stiluri 500 kg.

CICLISM: „TURUL ALGERIEI”.

A 7-a etapă a Turului ciclist al Alge
riei. desfășurată pe traseul Khemls- 
Tiaret (i74.km) n revenit rutierului 
poîonez Ryazard SzurkowsM In »h 
30'23". Pe loeul doi. cronometrat cu 
același timp, a sosit Martinov (Bul
garia). Primul dintre cicliștii români. 
■Vasile Se’.ejan. o-a clasat pe locul 7. 
la 23 secunde față de învingător.

La Plovdiv, in cadrul ..Cupei bal
canice Interciuburl” la fotbal Țrakla 
Plovdiv — Steagul Roșu 
1—1 (0—0).

Ia Budapesta, in meci ___
Ungaria — R.F.G. 0—2 (0—0), Au
marcat: Breitner si lloncsa.

Brașov

amical

■

Hanoi In 1071 — informa
V.N.'A. — a fost cu 5 la sulă ___
mare față do cea a anului anterior. 
Producția bunurilor de consum ali
mentare a crescut cu 18 la sută, Iar 
volumul construcțiilor — cu 8.7 la 
sulă. S-au desfășurat in bune condjții 
lucrările de edificate a pesto o sulă 
de no! obiective industriale, agricole, 
soclal-culturale. Cit privește agricul
tura — sector economic Important al 
capitalei RD. Vietnam datorită cen
turii de cooperative ce Înconjoară o- 
rașul — anul 1071 a consemnat blrul- 
rea cu succes a dificultăților pricinui
te do mărita Inundații, In unele sec
toare cum sini legumicultura sau 
creșterea porcilor, înreglslrindu-se 
chiar o depășire cu 5 la sută a pre
vederilor de plan. Pentru cel ce o vi
zitat cooperoKvcle agricole ți fermele 
de alai din ținuturile Joase ale țării, 
cum sint acelea din împrejurimile 
Hanoiului pentru oriclr.e cunoaște 
marea încordării, a oamenilor ce lu
crează pe ogoarele asupra cărora s-a 
dezlănțuit stihia apelor, îndeplinirea 
șl parțial depășirea In astfel de Îm
prejurări o producției la orez, legu
me. came sint o nouă șl strălucii ă 
confirmare a hărniciei șl abnegației in 
muncă a eroicului popor vietnamez. 
Printre fruntași s-au numărat și de 
această dată membrii cooperatori din 
Yen So, renumițl prin producțiile de 
orez și legume obținute în ultimii ani. 
și cei din Bang A. aflațl printre prin
cipalii furnizori do carne pe piețele 
Hanoiului.. In înfruntarea cu urgia 
apelor, ei s-au dovedit la Înălțime, 
așa cum la înălțime se dovediseră în 
momentele celor mal înverșunate ft- 
tacurl aeriene ale inamicului. „Sarci
na noastră este de a aproviziona ca
pitala cu produse agroalimentare — 
lml spunea Nguyen Van Xuan, pre
ședintele cooperativei din Bang A. SI 
facem totul pentru a o Îndeplini, in
diferent de împrejurări”

—Hai'ong — orașul port. ..plfiml- 
nui Republicii” — centru industrial 
de seanță al R D. Vietnam, s-a re
marcat șl el prin realizări Importante. 
Valoarea producție) Industriale reali
zată în întreprinderile orașului ln1071 
— relatează V.N.A. — a depășit-o cu 
4 Ia sută pe cea a anului anterior și 
cu 17 Ia sută pe aceea din 1989.

Privită de pe podul Ha Ly, al că
rui arc domină întreaga zonă indus
trială a Halfongulul, panorama ora
șului oferă o Imagine elocventă a 
munch creatoare. Zidurile calcinat®

I

vietnamez sl a popoarelor 
khmer vor ti încununata da

Cornelia VLAD

unltatc.se
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LA VIENA ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE

” SECURITĂȚII SI COOPERĂRII IN EUROPĂ 
5 1

VIENA 23 — Corespondentul nos
tru. P. Slâncefcu. transmite : Capi
tala Austrie! a găzduit. Intre 27 ,ș> 29 
martie, o întlinlre a pai■lamenlorU-w 
din unele țări europene, consacrat fi 
problemelor șficurliă{Jj și cooperării 
pa continent. Din țara noastră, lâ 
reuniune, nu participat deputății : 
acad. Ăthaiiase Joja, președintele 
Grupului parlamentarilor romfinl 
pentru prietenie și cooperare in Eu
ropa, prof. Ludovic Takacs, acad. 
Ștefan Bălan. lulla Pușca, membri ai 
aceluiași grup, șl Alexandru lonescu. 
secretar al Comisiei pentru politică 
externă a Marii Adunări Naționale.

Convorbirile „Mesei rotunde" au 
prilejuit un schimb larg de opinii In
tre parlamentari din 'diferite state 
europene, aparțlnlnd unor partide cu 
orientări diverse, pe tematica înscri
să pe ordinea de zl a Intllnirli.

Intervenind activ in desfășurarea 
■chîmbulul de opinii, parlamentarii

români au prezentai șl sosținnt po
ziția României in legătură cu convo
carea conferinței pentru securitate ți 
cooperare în Europa. Participantil la 
„Masa rotondă" nn urmării cu a- 
tcnlle poziția României în probleme
le dezbătute, au apreciat în mod spe
cial roiul activ, consecvența țării 
noastre în abordarea problemelor 
realizării păcii și colaborării pe con
tinent. in cee.a ce privește eforturile 
indreptaie spre pregătirea si convo
carea unei conferințe a păcii și coo
perări! in Europa.

în cadrul urne! conferințe de pre
să. cunoscutul lidsr socialist austriac, 
Bruno Piliermann, care a prezidat 
reuniunea, a menționat că scopul a- 
cestor convorbiri intro deputați din 
diferite țări ale continentului nos
tru este adîncirea cunoașterii si în
crederii reciproce, șpre a facilita ast
fel convocarea conferinței pentru 
securitate șl colaborare tn Europa.

„Convocarea conferinței

Ho O© cerință primordială

și-a exprimat speranța că pregătirea 
muliiliteraia a acesteia ar putea 'fi 
începută fără tergiversări.

Re'erindu-se In problema ratifică
rii tratatelor R. F. a Germaniei cu 
U.R.S.S. șl R. P. Polonă, Trygve 
Brattell a subliniat că guvernul nor
vegian acordă o mare Importantă 
ratificării documentelor încheiate la 
Moscova șl Varșovia șl nutrește spe
ranța că procesul rallllc&ril va fi 
dus pînă la capăt, fără complicații. 
Sperăm, de asemenon. b spus el. efl 
viitoarele convorbiri dintre eele două 
state germane vor “duce Io rezăltoie 
care vor reprezenta un aport Ia cau
za întăririi păcii și la realizarea des
tinderii pe continentul european.

din

acordă, ca stat european. începerii 
cit mai grabnice a, acestor convor
biri. pentru urgentarea convocării șl 
ținerii conferinței pan-europene. Fin
landa. care s-a oferit să fie gazda 
convorbirilor multllaternle si a con
ferinței general-europene. o spus ei, 
osie în mod practic gata din punct 
de vedere tehnic să primească pe re
prezentanții statelor enropenc. astfel 
Incîl convorbirile mutillateraJe vor 
putea infcepe la aproximativ șase 
siplăniini după realizarea unui con
sens asupra angajării acestora. Joși 
Pektirl s-0 referit apoi Ia eforturile 
concrete depuse de guvernul tării 
șale tn direcția organizării reuniuni
lor propuse.

© PREGĂTIRILE MULTILATERALE AR PUTEA SĂ ÎNCEAPĂ 
FĂRĂ TERGIVERSĂRI — DECLARĂ PREMIERUL NORVE
GIEI, TRYGVE BRATTELI

BERLINUL OCCIDENTAL 29 (A- 
gerpres). -- Guvernul norvegian ore 
o atiiiullne pozitivă față de convoca
rea Conferinței general-europene 
pentru securitate ți colaborare — a 
declarat premierul Norvegiei. Trygve 

/ Brni'.ell. Intr-un Interviu acordat co
tidianului vest-beri!nez ..Telcgranh". 
Tinerea acestei conferințe, a arătat 
el. poate erea „premise firești pen
tru continuarea procesului de destin
dere și de tratative in Europa”. în 
aceeași ordine de Idei, premierul 
BratteH a arătat că Norvegia consi
deră că In Europa a fost creat dela 
un climat politie care să permită ți- ■ 
nerea unei astfel de conferințe ai

© „FINLANDA ESTE GATA SĂ PRIMEASCĂ PE REPREZEN
TANȚII STATELOR EUROPENE"

HELSINKI 29 — Trimisul special 
Agerpres. Vastle Crișu. iniMmlte 5 
Șeful grupului irudlrcinat de guver
nul finlandez cu organizarea din 
punct de vedere tehnic a convorbi
rilor multilaterale pentru pregătirea 
conferinței general-europene tn pro
blema securității șl colaborării, pre
cum ș] a chestiunilor de ordin teh
nic legate de desfășurarea lucrări
lor conferinței. Joel Pekurl, corwl- 
ller spacial în M.A.E al Finlandei, 
a avut miercuri o intllnire cu re
prezentanți ai presei la noul palpi 
„Kohsorttl-ja KongressitaJo'
HetalnkL El a subliniat cu acest pri
lej importanta pe care Finlanda o

o UN INTERVIU ACORDAT ZIARULUI „PRAVDA" DE CĂTRE 
LORDUL BROCKWAY

MOSCOVA 39. — Corespondentul 
Agerprea, L. Duță. transmite : 
„Consider eă ținerea conferinței ger 
neral-curoperie in problemele secu
rității șl colaborării constituie o sar
cină primordială, un pas necesar pe 
calea spre pacea generală. — a de
clarat Intr-un Interviu acordat zlnni-, 
lut .:Pravda“ lordul Brockwav. 
membru al Comitetului britanic de 
luptă pentru securitatea si colabora
rea europeană. Ideea convocării con
ferinței general-europene, a arătat 
Brockway, găsește un ecou tot mai 
larg în Anglia. Faptul că majorita
tea guvernelor europene s-au pronun
țat In favoarea conferinței oferă te
meiuri să presupunem că ea va avea 
loc. Se Înțelege. Insă, că oamenii de 
bună credință au de Învins rezistenta 
încăpățînată a adeplllor politicii 
„războiului rece", a adversarilor des
tinderii internaționale". Riposilnd 
celor care neagfi necesitatea confe
rinței pe motiv că „pacea pe con
tinent este temeinică", omul politic; 
englez a declarat : ..O asemenea
apreciere este profund greșită. As
tăzi. In Europa stau fafă-n fală

doua alianțe militare : N.A.T.O. și a- 
Uanța statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, iar cursa înar
mărilor continuă. O asemenea pace 
nu ponte fi temeinică. Sper, a de
clarat lordul Brockway. c.â unul din 
rezultatele pozitive ale conferinței 
general-europene l-ar putea consti
tui reducerea cursei înarmărilor. 
Ea ar putea crea ■ organe per
manente care să contribuie In slăbi
rea lncordărlE la dezvoltarea legătu
rilor economice și culturale reciproc 
avnntațoase între popoarele Europei"

„Conferința în problemele securită
ții și colaborării trebuie convocată 
cit mal repede posibil — n subliniat 
lordul Brockway. Nu trecem cu ve
derea faptul că forte extrem de in
fluenta se străduiesc să Împiedice 
- regresul în acest domeniu. Inspiră. 
1îmȘ1. optimism faptul că nzl există o 
presiune ntlt de puternică din par
tea maselor populare. Incit forțele 
reacțlunll nu vor putea stăvili aceas
tă Impetuoasă mlșeare spre secu
ri tatea europeană șl colaborarea în 
Europa".

If! SPRIJINUL RATIFICĂRII TRATATELOR 
ÎNCHEIATE DE R.F.G. CU U.R.S.S. Șl POLONIA 
CANCELARUL W. BRANDT t$l REAFIRMA CONVINGEREA CA 

TRATATELE VOR FI APROBATE DE BUNDESTAG
BONN 29 (Agerprea). — într-iul 

Interviu acordat revistei .„Stem “, 
Willy Brandt, cancelarul R. F. a 
Germaniei, șl-a exprimat din nou 
convingerea că tratatele R. F. a Ger
manies cu Uniunea Sovietică șl Po
lonia vor £1 nprotato do Bundestag. 
Cancelarul! vesi-șerman a atras a- 
tențla, In context, asupra urmărilor 
sabotării procesului do ratificare; re
levlnd că neratlflearea tratatelor ar 
duce Ia înrăutățirea relațiilor țării 
eu l.Il.S.S. șl alte stata socialiste.

Willy Brandt a arătat eă tratatul 
R.F.G. cu Uniunea Sovietică des
chide largi posibilități pentru dez
voltarea colaborării economlee șl co
merciale reciproc avantajoase Intre 
cele două. țări, ceea ce are pentru 
.11. F. a Germaniei o mare impor
tanță.

Conferința Sindicatului lucrătorilor 
din'contort, bănci șl Întreprinderi da 
asigurare, care a avut loc la Hanau, 
a chemat pe toți membrii sindica
tului tatii sprijine activ lupta pentru 
ratificarea celor două tratata. Tot
odată, delegnțil la conferință au re
levat, in luările lor de cuvlnt. im
portanța convocării conferinței gene- 
ral-europene pentru securitate și co
laborare șl s-au pronunțat pentru re
cunoașterea R. D. Germane in eon-, 
formiiate cu normele dreptului Inter
național.

în cadrul „campaniei de primăva
ra a anului 1972 pentru securitate, 
dezarmare și solidaritate Internațio
nală". in curs de desfășurare în lo
calitățile vest-germune. are loc rtrîn- 
gerea de semnături pe un apel caro 
cere ratificarea tratatelor vest-ger- 
mane cu U.R.S.S. și Polonia. Din 
primele zile, apelul a toat semnal 
de aproximativ 35 (M© de cetățeni.

în sprijinul ratificării tratatelor se 
pronunță, de asemenea, numeroase

BONN 29 (Agorprea). — O rezo
luție adoptata la conferința Uniunii 
sindicatelor vest-germane, desfășu
rata la Bremen, subllnlnzfi că inia- 

încheiate de R. F. a Germaniei organizații de tinerel si studențești,
ia Moscova si Varșovia „corespund care consideră că ratificarea acestor
pb deplin intereselor *.................
derli".

pftcil și destin- importante documente slujește cauza 
picii.
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» inISiaiele iile
. a delegației Caifetei Economic, : 

cooUusă ă Msol tei Kăîiesco
WASHINGTON 29 (Agerpres). — 

Delegația Consiliului Economic al 
Republicii Swîallile Romania, aflată 
In vizită in'Statele Unite, n sosit luni ’ 
după-amtază la Los Angeleis. La ae
roport, delegația condusă de tovară
șul Manea ftUnoșcu a fost Intlmpl- 
nată de oficialități locale.

în cursul zilei de marți, municipa
litatea orașului a organizat o reuniu- . 
ne In cadru] căreia delegația a pur
tat discuții cu conducători ai unor 
companii Indurirlato șl cercuri finan- 
eter-bancare asupi'n posibilităților de 
extindere a relațiilor comerciale șl s 
acțiunilor de cooperare Industrială,

Aplicarea temporara a prevederilor convențiilor 
privitoare la tranzit

... ..

1

LUCRĂRILE SEIMULUI
R. P. POLONE

j

în cadrul reuniunii, Satn Yorty. 
primarul orașului Los Angeles, a in- 
mlnai tovarășului Manea Mflnescu 

‘ cheia orașului
în continuare, primarul orașului 

Lm Angeles a oferit o recepție in

ii zi.
cinstea dele.L_,__ t

în aceeași zl. delegația s-a Intllnît 
cu conducerea Băncii Americil (Bank 
of America), cu care prilej s-au pur
tat discuții privind cooperarea econo
mică In domenii de interes reciproc. 
De asemene®, delegația Consiliului 
Economic n vizitat ferma agricolă 
,.Pierce" n Universității de Stai din 
Los Angelea.

VARȘOVIA 29. — Corespondentul 
Agorprea. I. Dumlîrașcu, transmite : 
Seimul polonez. întrunit In cea de-a 
doua ședință a celei do-a șasea legis
laturi. a ascultat expozeul președinte
lui Consiliului dc Miniștri, Ploîr Jn- 
rofizewicz. in legătură cu sarcinile 
care revin actualului guvern in pe
rioada care urmează. Premierul polo
nez a expus principalele probleme 
care vor trebui sfi stea In fața guver
nului In acest an șl In anii următori, 
relevlnd. totodată, principalele Unii 
directoare ale poiitlcll externe, a R. P. 
Polone in ce privește relațiile cu ță
rile eoclallate și cu alte țări, proble-

ma ratificării tratatelor încheiate de 
R.F.G. cu U.R.S.S. și Polonia șl a con
vocării conferinței general-europene 
pe tema «ocuritătll șl colaborării.

în continuare, premierul polonez a 
propus componența noului guvern po
lonez. prczentînd totodată. propune
rea înființări! unor organisme cen
trale de stat. In cadrul unul plan larg 
de îmbunătățire a activității Instltu- 
țlilorf centrale. Seimul a aprobat pro
punerile privind componența guver
nului. ca șl propunerile 'de creare 0 
unor noi instituții centrale menite să 
ducă En îmbunătățirea activității pe 
ansamblul economiei naționala.

1

Vizite ale cetățenilor vest-berlinezi 
in capitala și pe
BERLIN 29. — Corespondentul

nostru, Șt. Deju. transmite : Con
form hotăririi conducerii de partid 
®i de stat a IL D. Germane, ince- 
Elnd din ziua de 29 martie au Intrat 

s vigoare măsurile adoptate de 
R.D.G.. în privința aplicării tempo
rare a prevederilor convențiilor în
cheiate cu R. F.' a Germaniei șl cu 
Senatul Berlinului occidental.

în urma acestei hotăriri se sim
plifică eu mult formele pentru 
transportul de mărfuri și personne 
nflote In tranzit intre R. F. a Ger
maniei șl Berlinul owldental >w te
ritoriul R.D. Germano și se facilitează 
vizite ele cetățenilor vost-beriinezl 
in capitala șl pe teritoriul R.D.G.. cu 
«Mita sărbători tor do primăvară.

încă din prima zl. un mare număr 
do cetățeni vest-borilnezi au făcut

sovielo-ungar

teritoriul R.D.G.
uz de condițiile create de autorită
țile R.D.G. Punctele de' trecere a 
frontierei au cunoscut, o deosebită 
animație. După cum ne-a Informat 
comandantul punctului de trecere 
Bomholmerstrnsse. unul din nume
roasele locuri de acces, pe aici pol 
trece aproximativ I MO pietoni și 4C0 
mașini pe ort La punctul do fron
tieră nou amenajat Drewltz — cel 
mal Important Ioc de tranzit —. la 
dispoziția mașinilor, camioanelor șl 
autobuzelor stau SI piste, flecare cu 
Instalația șl personalul respectiv. 
Condițiile tehnice — așa cum a re
ieșit In prima zi — vor permite, 
fără îndoială, ca sute de mii de vi
zitatori să poată veni tn capitala 
R. D. Germanes®! do aici, în alte 
localități ale republidl.

MOSCOVA 29 (Agerprea). — 
cur-vul convorbirilor de ta Moscova 
dintre AJexei Kosîghin, membru al 
Biroului PoUtlc al CC. al P.CLLS., 
președintele" Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., ț! Jenă Fock. membru al Bi
roului Politic al CC al P.M.S.U.. pre
ședintele guvernului ungar, s-a pro
cedat la un schimb de opinii In pro
blemele dezvoltării si adîneirii conti
nue a cotaborăril economice aovleto- 
ungare. in spiritul acordurilor realiza
te In Hmpul intllnirli dintre L. I. BreJ- 

/nev, secretar general al C.C al 
P.C.U.S.. șl JfituM KiSdăr, p-lm-»ecro- 
tar al C.C. al P.M.S.U.. — se arată, 
prlnlro altele, in comunicatul comun 
aovleto-ungar difuzat
M.T.L

UM S

de agenția

agențiile de presă transmite
■ xj ■< ■’ t-r ;7.'- 'rt- :■■■. /■?’■

Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, cll.‘ 
Ea-tal. și Uan Kuo-duan, vicepre
ședinte al Ascdațlai do prieteni® 
China—Japonia, au avut o Întreve
dere cu AJlchlro Fujiyama, membru 
al PaflamenSului Japonez din partea 
Partidului Liberal-Democrat. fost 
ministru al afacerilor externe al Ja
poniei, aflat !nlr-o vizită in China. 
Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire prietenească, informează a- 
genția China Nouă.

Orgmiizsția Unitari fihi- 
COH® (O.U.A.) nu se va asocia ta 
nici o formă do dialog cu Republi
ca Sud-Afrlcană — a declarat’Mam- 
dou MoJtlar Thiam, secretar execu
tiv ol O.U.A,. subliniind dl „ome
nirea nu, mal acceptă colonialismul, 
rasismul și apartheidul" șl că Na
țiunile Unite au responsabilitatea ad
ministrării Namibiei Vorbind In ea
drul Comitetului pentru decoloniza
re al O.N.U.. Thiam a amintit de 
existența- unor tentative vlzlnd crea
rea unei Organizații o Ațlanticuliu 
de Sud, larnlnd un apel pentru îm
piedicarea realizării unul asemenaa 
proiect „caro n-ar avea alt scop de
alt divizarea frontului luptei antlim- 
periallsle al țărilor In curs de dez- , , „ „ , - -, . .
voltare împotriva exploatării și do- ki®ld. °«lesal|a irakiană, condu- 
F^Lel“p “ ^formdază agenția rteep-es^lnteie consiliului
trance f.e.v.e. Comandamentului RevtoluHei din

... Irak. Saddam Hussein și-a încheiat
BogClS HUSSJSill al loiaa- vizita la Cairo, unde a avut con- 

ni6i; c. BirBia.. vi™ B ^>5SSSSți: 
S.U.A.. a avut o întrevedere ta Cosa președintele Mahmud Fawz! — In- 
Albă cu președintele R. Nixon. tormează ogcnțlo M.EN. în dcclnrn-
De asemenea, el a conferit cu se- U» dală publicității se precizează că.
crotarul Departamentului de Stat, cursul Întrevederilor, au fosl d_ls-
Wîlltam ROgem. După cum a decla
rat purtălond de cuvînl al acestui 
minister, Char!ea‘Bray, in cedrul con
vorbirilor avute au fost evocate si
tuația din Orientai Apropiat, inclu
siv planul regelui iordanian cu pri
vire ta instituirea unul „Regal arab 
unit", precum și relațiile economico și 
comerciale dintre S.U.A. ș! Iordania.

BestahUired relațiilor di- 
?Iernatice între Bulgaria și 

rrlrisfrm, Agenția B.T.A. anunță 
că guvernul R. P. Bulgaria șl gu
vernul Republicii Islamice Pakistan 
au forării să restabilească relațiile 
diplomatice.

VMa lui E. Bahr în S.U.fl.
Egon Bahr. secretar de stat ta Can
celaria R. F. a Germaniei, a efec
tuat o vizită oficială de 24 de ore 
In S.U.A. El a conferit marți, ta Wa
shington, du conaîlieru!, special al 
președihteiu! ‘ Ni.xon pentru oroble- 
melc securității națtorfale. Henry 
Kissinger, asupra unor probieme iu- 
teresind cele două țări. A (ost. ți& 
asemenea. evoeaLâ cheallunca ratifi
cării de către Bundestag a tratate
lor încheiate do R- tF. a Germaniei 
cu Uniunea SovlcP.cfi și cu Polonia.

„ta Bnglia se observa o 
importantâ deplasare spre 
sttaga in principalele sin
dicate 03 urnlata s ac®stal 
apariția unei majoritfițj de «Ungă In 
timpul examinării problemelor poli
tice de Importanță vitală la confe
rințele Partidului Laburist" — 5® ;i- 
preclazft Intr-un articol jrablicat in 
zla-ul „Pravda* de ifilre John 
Gollan. secretar general al P.O. dis 
Marea Britanic, in care se tace o a- 
naliză a celor mai [mportonle pro
bleme actuale ala mișcării muncito
rești britanice.

Pârlmnentul mtftmdez a 
aprobat prelungirea cu încă un 
□n a legislației referitoare In . con
trolul preturilor șl salariilor. Se spe
ță’ ca prelungirea ace.gel măsuri, 
rare urma «fi expire ta țsîlrei tul lu
nii martie, să contribuie la stabili
zarea ritualici In domeniul utilizării 
tortei de muncă. Mal multe uniuni 
sindicale finlandeze ou reînnoit, m 
curau! aceste! luni, contractele colec
tive do muncă cu condiția mc nime
rii controlului prețurilor.

fîcord cIimo-albtmeM
Tirana a fost semnat acordul pri
vind transporturi io aeriene civile in
tre ÎL P. Albania șl R. P. Chineză, 
informează agenția A.T.A.

Primul Coupes nuționol 
al Uniunii Socialiste Arabe 
din Libia, orSaP*®» PO’-ltlc consU-

Președintele Algeriei, 
HouarI Boumedlăne, a participat la 
Inaugurarea lucrărilor de construcție 
a noii conducte de gaz natural Hawi 
R'Mel-Arzew. Noul „gazoduct" va it", 
vea o lungime de a©7 kilometri si va 
costa SUB milioane de dinari alge
rieni.

Un complot care urmă
rea râstumarea guvernului 
hondurim *:l decembrie 1671 sau 
in ianuario 1972 a fost, descoperit la 
Tegucigalpa. După cum a stabilit an
cheta efectuata In acest sens, la s- 
ceasiă acțiune erau angajați condu
cătorii mal multor Întreprinderi 
rsord-americane care activează in 
tară șl foști ofițeri al armatei. A- 
ceostă tentativă n eșuat, c® urmare 
n divergențelor rare au Ințergenll in
tre membrii grupului de complotiști.

tuli recent. ș!-n început lucrările la La Wfilfiiîlbi au avut loc con-
^i^-l intre o delegație a Minlsteru- 

“rt^rillnhn lui Atac-rtior Externe al Finlandei,

” cerilor Externe nl R.D. Germane,
Declarație egipteano-ira-

acest prilej au fost examinate pro
bi emo actuale ale O.N.U., orgnnlza- 
Ulloț sale specializate șl aspecte le
gate de participarea R.D. Germane, 

activitatea acestora.

«uitări între o delegația a Minlsteru- 
'cooduâ'de Matti kahnuoto, șeful Bi- 

ș! o deleghțle a Ministerului Afa
cerilor Externe nJ R.D. Germane, 
condusă do Hnrald flore, șeful Sec
ției Organizații 
acest prilej au fost examinate pro-

Tare-s mîhniți 
Morse și Beli!

TeAelonul ți mlegrafiil. Acce
sorii ineluctabile ale vieții- mo
derne. Au cuceri: coniinen.’eie, 
întreaga lume. Orlcli (ie spec
taculoasă ar 1L <ie pildă, comu
nicația prin sateliți. De /apt, este 
șl ceva mai simplu sd invirtesti 
discul unui telefon decU să lan
sezi un satelit (cine nu crede, 
să probeze).

Ceea ce nu fnseamnd tnzâ cd 
toate lucrurile maro atit de 
simplu cu telefoanele. Astfel, 
slariitul Jack ' Anderson, care 
și-a cucerit celebritate prin dez
văluiri de documente secrete, a- 

că faimosul 
adică _„lnterruitio-

La 20 martie 1972, ambasadorii ex
traordinari șl. plenipotențiari a! Re
publicii Socialiste România la Mos
cova. Wasfilngtion șl Londra au sem
nat, in numele-guvernului Republicii 
Socialiste RomAnla. Convenția cu pri
vire la răspunderea Internațională 
pentru daunele cauzale de obiecte lan
sate In spațiul extraaimosferlc. anexa
tă Ea Rezoluția nr. 2 777 (XXVI), adop
tată de Adunarea Generală a Organiza
ției Națiunilor Unire la 29 noiembrie 
1971, convenție al cărei original este 
depus pa lingă guvernele Uniunii Re
publicilor Sovietice Swtaiiste. Statelor 
Unite alo Atnerfdi șl Regalului Unit 
al Marii Britanii șl Irlandei de Nord.

(Agerpres)

■

P.S. Belgian
(Agerpres).— La Bel- 
convorblri intre o de

legație a Uniunii Socialiste a Poporului 
■’—:ltor din Iugoslavia, condusă de

BELGRAD 23 
grad au avut loc

Muncitor din Iugoslavia, condusă de 
Veliko Mllntovici prețedintele Con
ferințe! federale a U.S.P.M.I., și o 
delegație a Partidului Socialiști Bel
gian. condusă de Edmond Leburton 
șl Jos Van Eyndc. copreședinți ni 
partidului, aflată într-o vizită in Iu
goslavia. în eadrul convorbirilor au 
fost abordate probleme alo dezvoltă
rii celor două țări si activității ce
lor două organizații, precum șl pro
bleme internaționale aciuate. îndeo
sebi eu priviră la relațiile din Eu
ropa șl din . zona Mării Meditcrane. 
S-a constatat. Informează agenția' 
Taniug. că relațiile dintre P.S. Bel
gian 5! U.S.P.M.I. ee dezvolta foarte 
favorabil $1 constituie un factor im
portant In cadrul roiotUlor iugoslavo- 
balglene în general.

c
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făcui cunoscut 
trust „I.T.T." Uuiva „Jroâeirstin. . 
nul Telephone and Telegraph* a 
cam.., insrat pa fir cu prilejul 
ultimelor alegeri prezidențiale 
din Chile, tncerdnd prin dife
rite mijloace să .e opună ale
gerii - lui Salvador Allende. 
„I.T.T." IW stabilise ca ales al 
inimii sale pe generalul reoc- 
fionar Vlatix — dor ec a ales 
„I.T.T.", nu a ales poporul chi
lian. Și incers !

Foarte bine, dar ce Ieșitură 
au alegerile prezidențiale cu 
telefonul sau telegraful ? Direc- 
Id — nu prea. ■ Doar că „Inter-i 
national Telephone and Tclc< 
graph* are cl legătură cu poH-.J 
!!cc. SI cu oriillurile si pro/l-> 
turtle mijloacelor de comuni- ’ 
cafii din Chile. Si eu alte 
resurse și acufii ale fârfi. Pe 
earc acum, cind mai inceurrA 
ut Je cmi!actece, aude în recep
tor semnalul „ocupat*.

Se spune că Graham Beli și 
Morse, inrentetbrii telefonului 
și telegrafului slnt foarte mih
alți, Regretă că și-au elaborat 
insuficient invenția. N-au ținut 
seamă de un factor :

De pararifi.
Noroc că există o gamă largă 

do mijloace deparazttante. 
„I.T.T* le-a făcut proba.

Mezalianțâ. ?
O știre a făcut senzație : fai

mosul Afertin Bormann, mina 
dreaptă a lui Hitle#’ edutat cu 
înfrigurare încă de la sfirsitui 
războiului, ar fi. fost arestat în 
Columbia. Unde trăia intr-o co
libă din junglă, sub numele' de 
lohann 'Ehrmann. Mare vîlcă. 
multă agitație cercetări inten
se. declarații, fotografii șt am
prente digitale trimise rapid, 
par avion ptmtru confruntară.

Apoi, știrea a început să se 
dezumfle. Bietul Ehrmann a a- 
rătas cf! trăiește in Columbia din 
192S, cirul a cerut împins de 
foametea din Germania si câ tn 
ultimii ani a fost In dlevtrr’m- r 
duri supus, unor hârtțrleli ase
mănătoare. Mai precis, cam de 
cite ori se icea prin împrejurimi 
vreun caz mai de notorietate de 
idenii/icafc a nreunui nazist. 
Exact cum e cașul acum in Bo
livia. peste drum de Columbia, 
cu fortul șcj al Geslipoului din 
Lyon, Klaus Barbie, de "care 
gorilele regimului reacjionar 
s-au îndrăgostit atit de tare ci

• r.ici nu concep să-l esrțr.ăȘiae 
france ti lor.

„Tehnica* diEcrstanti e sim- 
pM .- se aude ceva despre depis
tarea unui nazist ? Prompt se 
stlmește agitație In turul lui 
Ehrmann, ^germanul ■ din jun
glă* : lumea se pasionează, lu
mea se agită, lumea mal «M de 
preopinentul principal.’ |

Pini la urmâ. lucrurile «-au 
limpezit aproape total, "clnji 
Elirmann a arătat, că este căsă
torit de mult, cu o țărancă, o in'r 
tManâ dintr-un trib columbian.

Putea, oare. Ober-sturm-gut- 
ganul Bormann sd-șl pericliteze 
rasa superioară ? !<-’»

Trei episcopi 
extrem de apolitici

Cei trei eplscopl de Paphos, 
Kitton ji Kirenya din Cipru, 
slnt foarte consecvenți in acți
une și gindlre. In. aefiune — 
căci au adresat din nou o notă 
arhiepiscopului Makarios caring 
du-i sa demisioneze. Ih glndi-c 
— pentru că...

...Cel treț se situează pe pol 
ziția că un prelat nu arc cole să 
desfășoare vreo activitate cu ca
racter politic. Desigur, nu li se 
poate reproșa că n-au observat 
pind acum ce funcție îndepli
nește arhiepiscopul Makarios c 
ocupați cu cele nelumeștî, 
pogonți cucernic asupra mlntu- 
irii. sufletelor, cum să mai ob
serve ce se intimplă pe pămint ? 
Sesirlndu-se acum prompt ji o- 
pB-ratlB după 12 ani, cei trei sirrt 
intransigenj! : arhiepiscopul trcr 
buie sfi demisioneze, căci sutana 
trebuie să rămînd apolitică. Cit 
mai strict apolitică.

...Și pentru ca s.l dea un e| 
xemplu, cai trai fac și o demon
strație practică de apolitism in 
stare, pură și absolută. Ih 
noua cerere de demisie, el 
reproșează președintelui „răsr 
plndirea comunismului pe 
insulă*, faptul că „in alegerile 
generale din 1370 comuniștii au 
reu,fii tă-fi asigure 40 la sută 
din rosuri", blamează renunțat 
rea la polliica Enosis-ului, con
damnă tolirranța față de clpriojii 
turci ț.a.m.d. O sugestivă mostră 
de veritabil apolitism In acți
une. Nici măcar nu i te repro
șează președintelui preocuparea 
sa pentru independența Ciprului, 
cu consecințe ații de diavolești : 
căci aricite rugăciuni pioase ar 
înălța la ceruri respeciîeți e- 
pltcopi apolitici, ar. fi greu să 
transformi curtea linei minăs/M 
in aeroport șl nici o minune di
vină n-ar putea permite unui 
cuirarat a! N.A.T.O. să ancoreze 
intr-un al.'ar.

-.Nepătrunse tini căile dom
nului .'

Cu o mențiune : nepătruns nu 
înseamnă și nestrăveziu.

N. C.

>
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Intensificarea 
atacurilor forțelor 
patriotice laoțiene

XIENG QUĂNG 29 (Agcrpres). — 
tn cursul lunii martie, forțele pa- 
trlotlee laoțiene al-au intensificat ac
țiunile 'militare In. regiunea Luang 
Pnitjang îl .fn.zonn bazei „forțelor 
speciale” de ta Long Cheng. Mențâ- 
nJnd mereu Inițiativa de partea lor, 
pnlrloțll laojlenl au «coș din luptă. In 
Intervalul 1—29 martie, aproximativ 
1 500 de soldați șl ofițeri inamici. în 
special din rindul trupelor mercena
re taUahdeze. au doborit 24 de eli
coptere. au aruncat in aer 8 vehicule 
militare șl au capturat o mare canti
tate da muniții, armament șl echipa
ment militar.

»

u
Uiloș sale specializate șl aspecte Ie
pe bază de egâlitata în drepturi, la

Prima grefă de inimă în

1 de inimă. Benefi- 
de transplant car

diac,, desfășurata sub conducerea 
medicului Marino Molima, este lues 
Rivera, o femeie In virată de 27 de 
ani. Donatorul, un bărbat de aceeași 
virată, a decedat in urma unul acci
dent roller.

îgonțla M.E.N. în declam- Pani Marți a tost afectuală 
iblîcltații se precizează că. r“u«....................

Peru prima gre® 
clarul operației c 
itar. desffișur

g.-.--___,____  ______ fost'dis
cutate probleme privind relațiile d!n- 
tre Egipt și Iraîi. precum și aciuata 
situație politică ș! militară a lumii 
arabo. Cele două părți — subliniază 

‘declarația — s-au pronunțat pentru 
consolidarea relațiilor eglpteano-irai- 
Irjecie tn diverse domenii.

7

Mitule. de altfel, șl sursa frfimlntări- 
lor dkt Irlanda de nord, pa care gu
vernul britanic Ișl propune să le re
zolve prin hotarlrea de a prelua con
trolul direct asupra aceste! provincii 
Da:, departe de a calma situația din 
Ulster, măsurile anunțate do guver
nul britanic au dus la o adincire a 
confuziei : unii se pronunță pentru 
revenirea la situația de mai înainte, 
alții cer pur și simplu .proclamarea 
independenței UlsleruIuL alții vor 
unirea cu Republica Irlanda, iar alții 
Integrarea deplină la Anglia. Fapt 
este că după holărirea guvernului bri
tanic de a prelua direct controlul In 
Ulster, incidentele ?! exploziile au 
continuat. Baricadelor Înălțate de 
catolici in cartierele lor din prin
cipalele orașe nord-irlandeze, li 
s-au adăugat baricadele ridicate :ln 
ultimele zile de protestanți, In a- 
cesțo condiții guvernul pare să osci
leze (s-a anunint doar intenția do a 
trimite In Irlanda de nord noi întă
riri militare șl continuarea’ internă
rilor „la caz de ne voie"). 1 deoarece 
se terne ca nu cumva să piardă de
finitiv din rindurlle sale pa deputății 
partidului guvernamental nord-irlan- 
dez, de voturile cărora are atit de 

««ui iu«b» > multă nevoie pentru trecerea prin
.™ j... ■ -- Dlftcultâțile provocate de stagnarea parlament 0 legislației referitoare la
de cei puțin o liră de siptămlnă economică, de creșterea șomajului fi aderarea la Piața comună. 
Stru 21 milioane tolariaU prin re- ’ ’ Ț‘

srea laxelor; In același timp. Insă, discriminări politice gl aoclalfl con-

Presa londoneza 
larg fluctuația de-a

un proiect de lege referitor la clă
diri va răpi fiecărei familii cite o 
liră șl chiar mal mult pe .săptămlnft 
prin scumpirea chiriilor, Adică — 
după cum se exprima ziarul „DAILY 
MIRROR" — ceea ce se oferă cu o 
mină se In înapoi cu cealaltă. ..Re
venind la realitate după euforia tea
trală din ziua prezentări! bugetului0 
- scrie la rlndul său „TIMES' - 
chiar dacă măsurile anunțate ar du-

comentează pa 
larg Huctuațla de-a dreptul parado
xală petrecută In decurs de 48 de ore 
in Camera Comunelor: luni seara, de
putății opoziției laburiste votau in 
bloc împotriva proiectului guverna
mental de buget : marți seara, aceiași 
doputați se găseau alături de guvern 
in dezbaterile referitoare In Irlanda 
do nord. De data aceasta insă era rin
dul unor deputați conservatori „re
beli" să' condamne măsurile adoptate 
In Ulster do propriul lor cabinet.

Desigur, după cum menționează ma
joritatea ziarelor, aceste sinuozităU 
reflecta însăși complexitatea situației 
politice și economice din Anglia, care 
Înregistrează o evoluție contorsiona
tă, nelipsită de elemente vădit con- 
tradicloriL

Paradoxul este consemnat nu nu
mai !n Camera Comunelor, dar sl în 
viața cotidiană. De exemplu, pe de 
o parte, guvernul anunță o reducere 
simbolică a prețului laptelui si zahă- 
n.iiu,‘ pentru o perioadă de patru 
luni (des! in realitate reducerea res
pectivă aduce prețurile produselor a- 
mlntite la nivelul de acum cîteva 
luni), dar in același Hmp consimte o .__
sporire substanțială a prețului eăr- jn realitate, insă, lucrurile »-au ne- 
bunelul șl transporturilor. Noul bu- trecut invers.
Anthonv Barber, acordă un „dșlta"
„S — ' m — I. . «a-, 1, ■ w. .. ~ IB .«.Mr '' > _ Bt — ji ST 9 „„ A
UC UCJ UUIIli ij ui ti SJTJ £■*> JJ^’itliliU ", , -------" ■" - - -

pentru 21 milioane salariatl prin re- existența unor vechi șl draconice

.„.„ulpeâ
alții cer pur și simplu proclnmar 
tadependențel UlsleruluL alții v
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CORESPONDENTA 
DIN LONDRA

tea contribui la o oarecare Înviorare 
a economiei, aceasta nu va fi sufi
cient pentru absorbirea celor peste 
un milion șomeri".

îndoielile referitoare In Ineficienta 
măsurilor întreprinse tint greu de ri
sipit De altfel anul trecut, clnd 0 
fost adoptat precedentul buget, s-a 
pronosticat In fel ca si acum, că va 
urma o perioadă de reducere a șo
majului. a preturilor si n Inflației.

N. PLOPEANU
."rt" s ' 7" ■ .
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