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Dînd expresie politicii României de dezvoltare

a relațiilor de colaborare cu noile state independente

contacte utile
pentru bunele raporturi reciproce, pentru LA GHEORGHIENI

©Județul
NICOLAE CEAUȘESCU

© Județul Ialomița

romano
Cei doi președinjî trec

(Continuare in pag. a IlI-a)

ÎN ■ CURSUL ZILEI DE IERI

NICOLAE CEAUȘESCU

Olt, Arad, Ialomița, Bacău, 
ceara, Maramureș, Harghita, 
trudt rezervele tie umiditate 
sol nu stat satisfăcătoare, este

faptului că

1 Jugul 
realizările

In reviilâ garda da onoare

Secretar general 
al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cea mal mare porte . a timpului 
petrecut In Tanzania a, foșl consa
crată convorbirilor dintre cel doi șefi 
de state, care, desfășurate intr-o am
biantă de prietenie cordială, au de
monstrat, așa cum s-a și relevai, în
țelegere mutuală șl nu dus la întă
rirea acestei ‘.Înțelegeri. Dat fiind că 
relațiile bilaterale, deși au înregistrat 
o evoluție favorabilă In ultimii ani, 
stat abia intr-un stadiu de Început, 
o maro atenție s-a acordat In cursul 
discuțiilor explorării căilor pentru a

■ realiza In viitor un progres mult mâl
■ rapid al colaborării șl cooperării In 
domeniile Industriei, agriculturii, ln- 
vățămlmulul, șlilnțeL La aceasta vă 
contribui șl Corn Is lai mixtă guvema- 

. mentală romăno-tanzanlnnă, creată In 
cursul vizitei șl care, cu prilejul pri-

‘mcl sale’ sesiuni, a luat In discuție 
probleme ale cooperării In domeniul 
minier, industrial șl agricol. In vede
rea diversificării

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

nimb. ..Pentru realizarea unor 
’producții sporite In acest an, așa 
cum 6-a subliniat șl la coâaM- 
.tulrea porumbului, ținută In Ju
dețul nostru, cooperatorii, meca
nizatorii, specialiștii s-au pregă
tit Intens ne-a declarat ingi
nerul Ion Crlstea, .director go- 
,neral al direcției generale agri
cole. A"fast grSpatĂ întreagă su
prafață, s-au executat . nivelări 
pe CD la sută din teren, s-a fer-* 

.:tlJJzal-,#O, lfl sută-di^ giipt^dota- 
ce va fi irtsărnințală cu porumb*. 
Zilnic, specialiștii urmăresc tem
peratura solului. A fost asigurată 
'din timp șl transportată în uni
tăți Inireăgu cantitate 'de să- 
mlnțfi.

Am Intrat in luna aprilie, dată la 
care trebuie Încheiată Insămlnțarea 
culturilor din prima epocă. Cum 
se prezintă aceste lucrări 1 La. Mi
nisterul Agriculturii. Industriei A- 
llmchlare și Apelor se apreciază că,, 
față de anii precedent!, Insămlnță- 
rllc de primăvară sint mal avansate 
cu circa 10 zile. Aceasta se datorește, 
In primul rind. faptului că. in luna 
marile, precipitațiile .‘au (ost ' mal ‘ 
puține, tar temperaturile mal ridi
cate. Organlzlndu-șl bine -niuncn ei 
folosind din plin capacitatea do. 
lucru a tractoarelor șl mașinilor a- 
grlcole. oamenii muncii din agri
cultură au reușit Kă lusămințoze 
mare parte din culturi In limitele 
llmindu! optim. Din dotele centra
lizate? ih cur.vul zilei de Ieri, In mi
nister rezultă că a fost fniiămiiițată 
o suprafață do pesta 1 332 000 hec
tare cu culturi din prima epocă, 
ceea ce reprezintă 83 la sulă din 
suprafețele prevăzute a se cultiva 
in întreprinderile agricole de sta*, șl 
In cooperativele agricole. Se apre
ciază, do asemenea, că nivelujzjn- 
lltatlv al i lucrărilor, este superior 
celui realizat In anii preondcnțl, In 
sensul că pămtnlul a fost mărunții

ajuns la concluzia că intere
sele lor reciproce impun, cola
borarea cit mai largă în toate 
domeniile de activitate. Sper 
că vom putea să trasăm noi 
căi pentru dezvoltarea coope
rării dintre popoarele noastre,

și nivelat, semințele au fost În
gropate la adindmea stabilita in 
tehnologiile respective — premise 
pentru o răsărire uniformă și o dez
voltare normală a plantelor.;

Co trebuie făcut In continuare? 
în primul rind sini necesare eforturi 
susținute In vederea Încheierii ta- 
sărnlnțăril culturilor din prima e- 
pocă. Esto vorba de circa 31 (MM) ha 
In întreprinderile. agricole de stat 
șl 224 000 hectare In cooperativele 
agricole. Lucrările -trebuie intensi
ficate îndeosebi In județele din 
centrul Transilvaniei șl nordul Mol
dovei, unde, este adevărat, tim
pul s-a încălzit mal tirzlu. Acum 
este necesar 'să fie mobilizate toate 
forțele ?1 mijloacele, astfel ca se
mănatul acestor culturi să He' în
cheiat In dteva zile.

O deosebită atenție trebuie acor
dată pregătirii terenului pentru 
semănatul ■ culturilor din; epoca a 
doua. Plnă acum. igrilpaiul ogoareloț 
s-a făcut pe' 08 In ‘sulă din supra
fețe tn- intre prinderi Io agricole de 
stal și 100 ’La sulă-in cooperativele 
agricole, Trebuie arătat Irfeă- că 
mal stat de arai 240 000 hectare, rele, 
mal mari suprafețe afllndu-șo in 
cooperativele agricole din Județele

respunzător atît intereselor 
României, cit si ale Sudanului,

SLOBOZIA (Corespondentul 
^SctateiT, Lucian Ciubotaru). — 
Tjmpul deosebit do > frumos din 
ultimele zile a favorizat. Inten
sificarea lucrărilor agricole dc 
sezon In toate unitățile agricole 
din Județul Iaiocnița. Cooperati
vele agricole au terminat dc li^- 
sămiiițal întreaga suprafață de 
sfeclăldo zahăr, floarSa-soarelul. 
tar In dnirțprlr.derile agricole djî 
stal se «seamănă1 ultimele ,supra- 
A>lÂ ■Șumer«V-Mi-«wț>eratlvob nu 
■începui eemănătul porumbului, 
cea din Vlădenl fiind prima, uni
tate care a luat- „startul® la a- 
coastă lucrare și care a iMămln- 
țat plnă acum 200’ de hectare. 
Județul Ialomița va semăna In 
acest an 143 008 hectare cu po-

MIERCUREA CIRC (Corespon
dentul „Sdnieli® Bartunek I.).— 
La 30 martie a.ci in orașul, 
Gheorghteni a fotn dală In func
țiune. înainte de termen, o nomă 
și modernă unitate industrială:, 
fabrica de mobilă, imul din o- 
blecUvelo do seamă alo actualu
lui cincinal In Județul Harghita. 
Unitatea este menită Să valori
fice, ta un grad calitativ supe- 
rior. tradițiile seculare ale pre
lucrării lemnului din această 
zonă u țării. De. remarcat că 
noua fabrică de mobilă din 
Gheorghleni — care va produce 
anual poște 22000 diferite 

gamlUtri, 'destinata In mare par
te exportului — .este1 ■dotată. in
tr-o proporție de £0 1a sută, cu 
utilaje de mare tehnicitate pro
duse în tară; de către Uzina me
canică Roman,- U.1LU.M. Bucu
rești șl tinltați specializata din 
Reghin, Sibiu și Vatra Doritei. 
După Iriaugurățe, tov., .Varga 
Usaba,; directorii! - fnlrrl^J, nț"-a . 
spus : '„Noi. sâlnrlațll arestai 
minunat obiectiv economic. ve
dem in crearea'Iu! o'hmiă do
vadă’u politicii de dezvoltare ■ar
monioasă ‘ a tuturor județelor 
țării, promovată cu consecvență 
de către partidul .nostru®.

Exprlmlndu-și prețuirea pentru 
12blnzile poporului romăn, sub con
ducerea P.C.R., In opera de edifica
re a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, gazdele au' manifestat un 
viu interes pentru cunoașterea cit mai 
aprofundată a experienței României 
in industrializarea țării, Ih coopera
tivizarea’ agriculturii, tn Invățămlnt 
și cultură, In toate sectoarelo da 
activitate. , în cuvinte calde au 
vorbit prietenii tanzanlenl despre 
munca depusă do specialiștii români 
care lucrează In Tanzania, coiislde- 
rind-o ca un ajutor tovărășesc in 
consolidarea Independenței economi
ce a țării. „Noi apreciem foarte mult 
asistența pe care am primil-o din 
România, precum șl dorința țării 
dumneavoastră de n lărgi, in conti
nuare. colaborarea cu Tanzania.® — 
a declarat ’președintele Julius K. 
N'yerere.

Tovarășului MAO TZEDUN
Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chine*

ceea ce ați întreprins pe linia 
solidarității cu popoarele mi
litante ale Africii, preocupîn- 
du-vâ de problemele de eli
berare națională și dezvol
tare, consolidând legăturile de

din prima epocă pe Oo 080 hec
tare. Concomitent, la cooperati
va agricolă „8 Martie® din co
muna Țigănești, ferma nr. 1 
Mental a I.A;S. Blejeștl ș[ ta 
alte unități a Început semăna
tul porumbului.

rezervația

ALEXANDRIA (Coresponden
tul ..Scihteil®. Al. Brad). — Dcs- 
fâșurind o Intensă activitate in 
dmp. folosind cu pricepere În
tregul potențial mecanic, timpul 
prielnic, mecanizatorii șl coope
ratorii din Județul Teleorman 
au încheiat semănatul culturilor

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

naturală din Dinder

Vizita pe care o facem în 
Sudan constituie o dovadă a

șl preocupările poporului dumnea
voastră pe această cale — arăta to
varășul. NTcotac Ceaușescu, adresln- 
du-sa gazdelor — și dorim, să urăm 
poporului tanzanian să obțină succe
se lot mai mari in activitatea șl 
munca sa®.

Primire caldă, prietenească pe1*'aeroportul din Khartum

Vizita pe care secretarul general ol 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, Nlcolao 
Ceaușescu, a Inireprins-o, Împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, In Re
publica Unită Tanzania — cea de-a 
șasea etapă ri Itinerarului african — 

;a constituit o contribuție de seamă 
la adlncirea cunoașterii reciproce, la 
întărirea prietenie! și cooperării din
tre cele două țări și popoare, a so- 

'IldarllățLi lor In lupta pentru progre- 
• sul șl pacea omenirii.

Primiți sărbătorește, după datina 
locului, cu ghirlande de fiori din ea- 

’vană, cu tradiționalele dansuri popu
lare Ngoma, cu ci niece compuse ad- 
hoc In caro se glorifica „politica de 
prietenie a României®, Tnalțll soli ăl 
poporului român au fost Înconjurați 

■de la sosirea po aceste meleaguri cu 
o caldă ospitalitate de către președin
tele Julius K. Nyerere, de ceilalți 
conducători de partid și dc stat tnn- 

■zanienl, de populația „Portului Pă-
■ cil® — Dar Eș Salaam, a celor Lal te 
localități șl regiuni vizitate. în <i- 
ceastă însuflețită primire și-au găsit 
expresie sentimentele de prietenie șl

■ stima pe care șl :1c nutresc reciproc
cele două popoare, unite prin hotă- 
rirea lor fermă de a Înainta pe calea 

■făuririi unei vieți noi; a lupte! Împo
triva Imperlalismlilul, pentru progres 
?i pace. , . ■

în &ctmul timp cil s-au aflat Jn 
Tanzania, oaspeții români sl-au puful 
face o Imagine despre realizările Im
portante obținute de poporul el, aub 
conducerea guvernului șl partidului 
T.AN.U., pe calea dezvoltării unei 
economii Independente,' u Îmbunătă
țirii condițiilor economice, culturale 
șl sociale, a făuririi imul vlitpr 
de bunăstare șl progres, potrivit 
condițiilor și particularllâilîdr aces
tei țări. Vizita la uzina texlllă ..Prie
tenia® — rod al preocupărilor con
duceri! tanzanlenc pentru edificarea 
unei Industrii1 proprii, moderne — a 
prilejuit o afirmare puternică a soli
darității cta.se! muncitoare din Româ
nia cu clasa muncitoare din Tanzania 
— forța socială care aici.-ca și pretu
tindeni, garantează progresul țării pe 
calea Independenței șl suveranității. 
TnUJnlrlle cu țăranii. In cadrul că
rora s-au vădit preocupările, regimu
lui umzanlan pentru dezvoltarea agri
culturii. precum șl vizita ia Univer
sitatea din Dar Es Salaam — pepinie
ră de cadre naționale — au atras din 
parteo conducătorului partidului șl 
statului nostru înalte aprecieri cri 
privire ta capacitățile creatoare ale 
popoarelor caro au scuturat 
colonial „Ne bucură i‘_

Tovarășului CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze

Am aflat cu adlncă întristare de încetarea din viață a tovarășului 
Sic Fu-gl, membru al Biroului Politic ol Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, prim-secretar al Comitetului Municipal Pekin al 
Partidului Comunist, Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze, președintele Comitetului Revoluționar hi Mu
nicipiului Pekin, militant remarcabil al Partidului Comunist Chinez.

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat al Republici! Socialiste România, Consiliului de Mi
niștri șl al nostru personal, vă exprimăm condoleanțe profunde tn legă
tură cu această pierdere grea șl vă rugăm sfl transmiteți familiei îndo
liate expresia sincere! noastre compasiuni.

modalităților de
cooperare, In cadrul convorbirilor s-a

Glicorghe CERCELESCU

Su- 
In- 
dln

v___  ne
cesar să se acorde cea mal mare a- 
tențlo executării fără iîttlrzlerc a 
luarări'or de pregătire a terenului 
ta vederea conservări! apei ta soL

Condițiile dlmahce din această 
primăvară Impun sA .se acorde mal 
multă atenție execuLârlL'lucrărilor 
de sezon Ih pondcultară și viticul
tură. Avansul ta vegetație ta pomi 
este de circa 20 de zllo- ta vestul 
țării șl de 10—12 zile Ih sud. A- 
ceasta Impune grăbirea lucrârilor 
do întreținere in livezi și mal ales 
a ' plantării, pomilor. Or. plnă la 
31 martie, din datele furnizate do 
minister rezultă că'hi! cooperau- 
vele agricole plantatul pomilor s-a 
făcut pe numai 31 la .‘rulă clin su
prafețele prevăzute. Plantatul po
milor, trebuie grăbit in toate ju
dețele). pentru a se asigurși nriinlc- 
rea lor clfmnii bună. ' ' j

Vremea se menține, in continua
re, fniinoasă. Fa trebuie foloslîă 
din plin pentru ,a se executa in 
liinp șl dc" bună calitate toate lu
crările agricole de‘sezon.

. ’ .'■?i "li '■
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Toastul președintelui

Gaafar Mohummed Numeiry
■

ținere a rezoluție! Consiliului de ... .. . . .— j
a rezoluției Adunării Generale din 
decembrie 1071, privind problema 
Qrientiilul Apropiat șl retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate, sprijinind dreptul arab șl .lup
ta" sacră n poporului pălești nean 
pentru redoblndlrea drepturilor 
galo legitime.

. Revoluția arabă eroică n dat 
mulfi martiri în lupta sa aspră îm- 

. potriva dușmanului feroce, sprijinit 
do către importallsmul mondial și 

■de sionism, care uneltesc îrnpo'.rl- 
va poporului'arab', a teritoriilor șl 
.cuceririlor revoluționare pe carea- 
cest popor le-a înfăptuit cu singe 
și Jertfe.

Poporul Sudanului, fidel îndatori
ri! sale do luptă, condamnă tendin
țele expansioniste ale Israelului, 
ale cărui uneltiri se întîlnesc cu 

. cele din sudul continentului african, 
cu scopul de a 'submina unitatea 
popoarelor ; poporul sudanez folo
sește toată energia sa pentru a 
‘ _ iltat și cnuza revolu

ției arabe, lupta sa sacră, marile

Lupta hbtfiritfi a popoarelor noas
tre împotriva forțelor yloîenței șl a 
discriminării rasiale sa unește Cu 
lupta eroică po- carb o duc po- 
jwareh? din Indochina,^! cele. jiale 

. Amerldl Latino, caria* obțin" yiclo-1 
‘ ril" minunate, conflrmînd" că ilua 
triumfului lor deplin, a sfîrșltulul ti
raniei, reprimării sălbatice șl ăl 
uneltirilor imperialiste este aproape.

Poporul Sudanului, hotărît să 
lupte împotriva Imperialismului, 
să-ș! consolideze Independența na
țională șl să înfăptuiască- progresul 
social, pentru întărirea păcii, ea o-, 
bleefiv al năzuințelor sale, nu pre
cupețește nici un efort pentru în
tărirea luptei popoarelor, în ve
derea atingerii țelurilor sale no
bile.

Poporul sudanez, crezînd în li
bertatea popoarelor, în suveranita
tea lor deplină asupra teritoriilor 
lor, în dreptul Io Independență na
țională, respinge șl condamnă în
cercările de amestec în treburile 
Interne ale altor state, do frustrare 
a libertății popoarelor șl de uzur
pare a drepturilor lor legitime, ac
țiuni de Intervenție Imperialistă, 
care nu respectă normele lnterna- 
fionaio. Afirmînd acest principiu 
constant, noi îl aplicăm în toate do
meniile relațiilor noastre Interna
ționale.

? ;
■ •

Excelență,
Domnule Nicolae Ceausescu, pre- - Securitate din 22 noiembrie 1007 și 

ședințe al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România,

Doamnă Ceaușeseu,
Dragi prieteni din Republica.

clalistă România,
Doamnelor și domnilor.

Nicolae Ceaușeseu
Excelență, ■ ■.
Domnule președinte al Republicile

populație ■ să-și poată desfășura 
vrinl>n (î #4 zv? 1 I

Permltețl-ml, domnule președinte, 
să vă adresez bun venit dumnea
voastră, sofiei dumneavoastră șl 
membrilor delegației din Republica 
Socialistă România, oaspeții noștri 
dragi sosiți pe pfimîntul Sudanului,• 
între masele populare care vă pri
mesc astăzi în mod frățesc sl dn- 
aîese.în persoanele dumneavoastră 
poporul prieten al Republici! So
cialiste România, de care ne leagă 
relații de prietenie ce eg consoli
dează în multiple domenii.

Mulțumlndu-vă,. excelență, pen
tru că afi răspuns invitație! noas
tre frățești, de n .vizita Republica 
Democratică Sudan, vă asigur de u
prețuirea poporului nostru, pentru sprijinHiellmltat" șl cauza rovolu- 
buncle dumneavoastră simțăminte <lluLv lupta
de n întări legăturile de prietenie bătalil ^de'eîitairare 
fundamentate pe baze puternice de. 
respect deplin al suveranității na- 
fionnle șl avantajului Teclproc, în 
lumina principiilor trainice care 
guvernează relațiile diht.ro popoare. 

T Remarc cu multă Gatlsfncfie, ex- 
. celență, dezvoltarea unor bune re- ’.
lafil între cele două țări șl popoa
re ale noastre, contribuția dumnea
voastră personală pentru consoli
darea șl în țări rea lor.

Perioada care a urmat după re
luarea relațiilor diplomatice dintre 
țările noastre a cunoscut o coope
rare fructuoasă în numeroase do
menii vitalei dovedind încrederea 
poporului dumneavoastră în întări
rea acestei solidarități, care slujește 
cauza popoarelor.

Poporul Sudanului, prețuind toa
te acestea, nu va precupeți nici un 
efort pentru întărirea cooperării cu 
țara dumneavoastră măreață și cu 
poporul român prieten, pentru a a- 
tînge țelurile sale, fiind fidel legă
turilor noastre puternice de simpa
tie.

Domnule președinte,

Am urmărit șl apreciat mult ceea 
ce ați întreprins, pe linia solidari
tății cu popoarele militante ale 
Africii, preocuplndu-vă de proble
mele do eliberare națională și dez
voltare, consolldînd legăturile do 
prietenie cu acestea, pentru atinge
rea țelurilor comune.

Actuala dumneavoastră vizită în 
multe state ale Africii prietene a 
confirmat această semnificație, con
tribuind la relnțll mal strinse cu 
bravele el popoare, care luptă pen
tru libertate, edificare șl progres, 

Sps colea obiectivelor majore defi
nite de Carta Organizației Unității 
Africane.

Credința noastră în țelurile Or
ganizației Unității Africane șl 
Carta el ne îndeamnă, domnule 
președinte, să intensificăm contac
tele noastre cu popoarele lumii, 
care au aceleași idealuri de a ac
ționa pentru salvgardarea dreptu
lui, justifici șl păcii. De aceea, 
ne-am conformat întocmai țelurilor 
și rezoluțiilor Organizației Națiuni
lor Unite. Atașamentul nostru față 
de necesitatea aplicării rezoluțiilor 
organizației mondiale Izvorăște din 
faptul că acționăm pentru consoli
darea păcii, întemeiată pe justiție, 
frăție între popoare, înfierind Im- 

'periallsmul și planurile sale agre
sive împotriva libertății popoarelor, 
a .progresului politic șl social ala- 
cestora.

îmi este plăcut, escelență. să con
stat faptul că țările noastre susțin 
țelurile amintite, ea mijloc do a- 
prople're între popoare șl de înfăp
tuire a dreptății în spiritul păcii.

Republica Socialistă România 
prietenă a adoptat o poziție de șus-

Excelență,

Pornind de In această înțele
gere constantă, șl pe aceste baze 
solide, consolidăm relațiile de 
prietenie între popoarele noastre șl 
întărim lupta comună șl solidari
tatea strinsă ta toato nivelurile șl 
în domenii diferite ; aceste rotații 
îșl Urgosc sfera, în urma contac
telor șl întllnlrilor frățești, a acțiu
nii comune caro asigură poporului 
nostru posibilitatea de o întări coo
perarea cu statele prietene șl po
poarele acestora, care sînt alături 
de noi, umăr ta umăr, în înfăptui
rea țelurilor noastre de edificare, 
progres șl bunăstare.

Excelență,

Reîntăresc mulțumirile melc șl 
prețuirea mea profundă pentru 
dumneavoastră personal șl soția 
dumneavoastră, pentru prietenii 
dragi din țara dumneavoastră prie
tenă, sporind ca întllnlren dumnea
voastră cu masele poporului nos
tru să vă dea un bun prilej de a 
cunoaște simpatia și prețuirea pe 
care poporul sudanez le nutrește 
față de dumneavoastră, preocupă
rile șl eforturile sate pe calea uni
tății naționale, a înfăptuirii progre
sului social șl sporirii bunăstării 
sale.

Bine ați venit 1

■>!*X După cum s-a anunțat în 
™ ■ numărul do teri al ziarului,

* președintele Sudanului, Gaa- 
far Mohammed Numelry, șl doam
na Buseln Numelry au oferit, Joi 
seara, un dineu în cinstea președln-

telul Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușeseu, șl a tovarășei Elena 
Ceaușeseu, la care cel doi șeii de 
stat au rostit toasturi.

9
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viata în condiții do libertate, așa 
cum o dorește ca.

Am- acordat, șl acordăm, spriji
nul nostru lupte! popoarelor din 
Indochina, conșlderînd că este ne
cesar să sporim eforturile pentru 
a se pune capăt ‘acestui război, 
pentru că Statele Unite să-și re
tragă trupele din toate țările din 
Indochina. 'Considerăm că propu
nerile Guvernului ‘ Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud constituie o bază 
reală pentru ,o'’ soluție/ în acest 
război.- Este necesar ca popoarele 
vietnamez, cambodgian șl laoțian 
sh poată să-și hotărască, fără n- 
mestec din afară, calea dezvoltării 
lor ! în general, no! considerăm că 
trebuie să se facă totul pentru h se 
asigura dreptul fiecărui popor de 
n-șl hotărî singur dezvoltarea sa 
econ om I că -sod a 1 ă.

Noi apreciem că dezvoltarea e- 
venimentelpr Internaționale este în 
favoarea forțelor care se pronunță 
pentru egalitate în drepturi, pentru 
libertate, și progres social, că po
poarele-care au pornit pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare re
prezintă o uriașă forth contempo
rană. în stare să-șl asigure o viață 
liberă, independentă.

Este adevărat că în lume sînt 
țări mari, țări mici, mijlocii, cu o- 
rîndulrl sodale diferite, că politica 
acestora corespunde orîndulril lor 
sociale. .Dar noi apreciem că, în 
situația de astăzi, este necesar ca ta 
șolufionnren marilor probleme ale, 
vieții Internaționale să participe 
toate statele, indiferent de mărimea 

dente. în același timp, ocțlonînd In . lor. România, afiîndu-se ea însămi 
spiritul principiilor coexistenței în rindul țărilor mici șl mijlocii -

' toi >mnl activ șl sărșl - spu-

y

Gaafar Mohammed Numeîry
Șerbănescu, însărcinat cu afaceri

Ca urmare n acestor realizări, a 
crescut nivelul de trai al Întregu
lui nostru popor. Do altfel, trebuie 
să menționez că tot ceea ce facem 
în România este destinat să satis
facă cerințele de.bunăstare și ferl-

Vineri, 31 martie, In Palatul

Democratlce Sudan,- 
Doamnă Numelry, 
Drog! prieteni sudanezi.

Aș dori ca, în mumele meu, bl 
tovnră.țel inele șl. a) tovarășilor din 
delegație, sA vă mulțumesc pentru 
invitația de a vizita străvechea șî 
frumoasa dumneavoastră țară. De 
asemenea, țin să vă mulțumesc 
pentru primirea cordială pe care 
ne-ați făcut-o și pentru salutul a-; 
dresat Românie! șl poporului său. 
Doresc să folosesc acest prilej pen
tru a vă adresa dumneavoastră, ■ 
soției șl colaboratorilor dumnea
voastră un salut călduros ; totoda7 
.tă, aș dori să adresez poporului 4 
prieten sudanez Salutul meu cor-

Relațiile dintre România șl S’i-
t ș 
ji

țiilor de colaborare

J -f
I “

dre ale tuturor cblor ce muncesc.
r în aceasta constă însăși esența ■so

cialismului, care,pune în centrul 
preocupărilor'sole omul.

în același timp ne preocupăm de 
a crea cele mal bune condiții pen
tru participarea activă a întregului 
nostru popor la conducerea socie
tății. Șl, tocmai datorită acestor 
realizări șl a strînsel conlucrări 
între pnrtid, guvern șl masele largi 
populare, politica noastră Internă 
șl externă este sprijinită în mod 
unanim de întregul popor.

Este de înțeles că, preocupln- 
du-se de n-șl făuri o nouă orîn- 
dulre, poporul nostru este în mod 
vital Interesat /în existența unei ■ 
păci trainice în lume. Noi consi
derăm că în lumea de*- astăzi este 
necesară dezvoltarea largă a rela- 

___j Între toate 
statele, fără deosebire de orîndulre 
socială Desigur, fiind țară socia
listă, acordăm o mare atenție dez
voltări! relațiilor cu toate statele- 
socialiste șl cu țările ■care au por- 

Dar doresc să exprim satisfacția nit pe calea dezvoltări! Indepen- 
mea . că aceste momente au fost ' dtmte. în ncelușl timp, acționînd In ■ 

.depășite./ ș/J ; hă’/ relafille dlntec? / ! ‘‘

Vineri, 31 martie, la Palatul Po
porului din Khartum au avut loc 
convorbiri oficiale Intre președln- 
tele Conslllulul de Stat ol Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușeseu, și președintele Republi
cii Democratice Sudan,; generalul 
maior Gaafar Mohammed Nu- 
meiry.

Au participat Ia convorbiri, din 
partea română : Ion Pățnn, vice
președinte ol Consiliului de Ml- ___
nlștri șl ministrul comerțului exțe- med Abdul Rahman El-AgiU mi- 
rlor, Cornellu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Bujor Almășnn, 
ministrul minelor, petrolului șl 
geologiei, Gheorghe Oprea, Ștefan 
Andrei, Constantin MItea, consi
lieri ăl președintelui, Gheorghe

dtal și al poporului român.

dan au cunoscut o dezvoltare de
mulți ani. De altfel. încă în “seco
lul trecut, cetățeni români au vi
zitat Sudanul șl nu contribuit la‘
cunoașterea de către poporul nos
tru a Istoriei: străvechi n țării dum

neavoastră. ț..' ;
Au’ Intervenit șl unele împreju-

jtărl care au Tăcut cnrelnțlile noas
tre să stagneze la un moment dat.

mea . că aceste momente nu fost
.depășite șlj’ că relațiile dintre

__________ ..
'-irvrrita- pe caro o facem în țară " deriim că este necesar să’ așezăm . tot- /mal activ șl să-șl -.apu- 
dumneavoastră constituie o dova- la baza relațiilor dintre state prin- nâ cuvțntul Jn ‘ "

■dă a faptului că țările noastre nu

‘ reciproce sînt de a colabora ’rit

drhm normai.'

dumneavoastră constituie o dova
dă n faptului că țările noastre au 
ajuns la concluzia că Interesele lor 

mal larg în toate domeniile de ac
tivitate. Sper că în cursul acestei 

r vizite, al convorbirilor pa care le 
' vom avea, domnule președinte, vom 

putea să trasăm noi căi pentru dez
voltarea cooperări! dintre popoare
le, noastre, să întărim colaborarea 
corespunzător atît Intereselor 
României, cît șl ale Sudanului, pre
cum șl cauzei generale a prieteniei 
șl cooperării dintre popoare. Doresc 
să vă'asigur că am venit în Sudan 
cu dorința de a pune bazele unei 
colaborări larg! — In domeniile in
dustriei, agriculturii, științei, cul
turi! — șl sper că la încheierea 
vizitei, vom putea constata că am 
ajuns la acorduri bune în multe 
domenii de activitate.

Aș dori să mă refer La cite va 
aspecte ale preocupărilor de astăzi 
ale poporului român pe drumul 
construirii orîndulril noi, socia
liste., România a cunoscut oa în
săși, vreme îndelungată, jugul asu
pririi străine, a dus lupte îndelun
gate pentru ollberarea sa națio
nală, șl socială O dată cu trecerea 
La făurirea societății socialiste s-au 
creat condițiile pentru realizarea 
unei depline independențe, pentru 
asigurarea dreptului poporului ro
mân de n-șl hotărî destinele așa 
cum dorește eL în Istorie. 27 de 
ani reprezintă desigur, foarte pu
țin. Totuși, în această perioadă 
scurtă poporul român a parcurs o 
întreagă etapă istorică — do In re
gimul de asuprire al claselor bur- 
g!iezo-mofierc:ștl, la orindulrea în 
care poporul este slăpîn deplin al 
tuturor bogățiilor naționale și își 
făurește o viață nouă

Am pus de la început — șî pu
nem șl acum — în centrul dezvol
tării României industrializarea, ca 
bază a Independenței șl suverani
tății naționale. în coi 27 de ani. In
dustria românească a crescut de' 
19 ori.

Am acordat, șl acordăm, în ace
lași timp, o atenție deosebită agri
culturii. înainte de eliberare, în 
agricultură lucrau 5 ODD de tractoa
re, Iar astăzi avem IOT 000. La a- 
cestea se adaugă toate mașinile 
necesare lucrării în bune condiții 
a pămîntulul. Desigur că pe/ a- 
ceastă bază precum șl ca urmare 
a cooperativizării în întregime a 
agriculturii, putem să asigurăm o 
producție sporliă ngroaUmentară 
satisfăcînd pe dcpllti cerințele în
tregului nostru popor.

Pornind la făurirea societății so
cialiste, nm pus un accent deosebit 
pe dezvoltarea Invățămlntulul, ști
inței, culturii, factori hotărițorl 
pentru formarea cadrelor necesare 
tuturor sectoarelor de activitate, 
pentru a asigura progresul general 
al României.

toate

la baza relațiilor dintre state prin
cipiile depline! egalități în drep
turi, respectului suveranității și In
dependenței naționale, neameste
cului în treburile Interne, avanta
jului reciproc. Considerăm că'este 
necesar, mal mult cn orlcînd. să se 
facă totul pentru a se renunța ta 
politica de forță sau de amenințare 
cu forța în rotațiile Internațio
nale.

Așa curii afi menționat șl dum
neavoastră, domnule președinte, vi
zita pe care o facem într-un număr 
de țări din Africa reprezintă o ma
nifestare a solidarității României cu 
țările care luptă pentru dezvoltarea 
lor Independentă. România consi
deră că întărirea colaborării cu ță
rile în curs do dezvoltare constituie 
uh factor hotflritor pentru progre
sul fiecărei țări în parte, în lupta 
împotriva imperialismului șl colo
nialismului.

Noi ne pronunțăm cu hotărîre 
pentru lichidarea colonialismului, 
neoeolonlallsmulul, rasismului ; o-! 
cordflm un sprijin activ mișcărilor 
de ollberare națională din Angola, 
Mozamblc, Guineea-Blssau, Nami
bia șl celelalte țări. Considerăm că 
este necesar de a se întări solida
ritatea cu aceste popoare, pentru, a 
grăbi lichidarea dominației colo
niale. Apreciem că Organizația U- 
nităfil Africane poate Juca un rol 
Important în sprijinirea luptei a- 
ceslor popoare — așa cum apre
ciem' că țările socialiste, celelalte 
forțe antllmperiallste au un rol Im
portant în susținerea luptei pentru 
lichidarea colontailsmului. Consi
derăm că este necesar să se întă
rească conlucrarea șl solidaritatea 
tuturor acestor forțe pentru a asi
gura dt mal grabnic triumful 
luptei de eliberare națională.

Este cunoscut că In diferite părți 
ale lumii mai -ard încă flăcările 
războiului Existența acestor foca
re de război șl încordare creeazfl un 
maro pericol pentru toate popoarele 
care doresc să se dezvolte In mod 
Independent Do aceea, considerăm 
că este necesar să întărim efortu
rile pentru lichidarea tuturor foca- diee colaborarea Intre state. Aș pu
relor.de război șl de încordare din tea sPune ch!af mal [nult’ UK''
lume. No! ne-am pronunțat întot- mal atunci clnd există anumite deo-
deauna cu fermitate împotriva ori- “W* de P^1 este nevole dc

tacte mal dese, de discuții, de a se 
colabora în problemele fundamen
tale, de interes comun. In acest spi
rit dorim noi să dezvoltăm colabo
rarea cu Sudanul.

Aș dori să exprim convingerea 
mea că vizita pe care o facem acum 
în țara dumneavoastră va marca un 
moment important pentru viitorul 
relațiilor dintre popoarele noastre.

Exprlmlndu-ne, încă o dată, sa
tisfacția noastră că ne găsim In Su
dan, că avem prilejul de a cunoaș
te unele din realizările șl preocu
pările poporului prieten sudanez, aș 
dori să urez un viitor cit mal stră- 

populațlel palest,inene — șl anume lucit prieteniei dintre popoarele 
să se creeze condiții ca această noastre. (VII aplauze).

ror, problemelor care le Interesea
ză. Din experiență știm că ienllM- 
ren unei n&emenen politici cere e- 
forturi, cere întărirea independen
ței șl suveranității naționale a fie
cărui stat șl popor. Pentru a realiza 
colaborarea șl solidaritatea forțelor 
antllmperiallste, este necesar să se 
acorde o mare atenție unități! șl so
lidarități! tuturor forțelor progre
siste din flecare țară.

Este adevărat că In lume mai sînt 
Imperialiști, mal acționează politi
ca colonialistă șl neocolohlnllstă. 
Dar dacă torțele an tllmportnliste, 
toate popoarele care doresc să tră
iască libere fșl. vor uni forțele, a- 
tuncl ele îșl pot Impune dreptul de 
a trăi cum doresc.

Noi nm dori ca relațiile dintre 
România și Sudan să se înscrie In 

■ aceste eforturi pentru întărirea co
laborării și unității tuturor forțelor 
antllmperiallste. At.it România, rit 
și Sudanul au un drum lung de par
curs pentru dezvoltarea lor econo
mică șl socială, pentru construirea 
unei orîndulri sociale noi. De aceea, 
este necesar să colaboreze intre ele, 
să conlucreze cu alte stata șl cu alte 
forțe antllmperiallste. Pentru că, 
izolați, fiecare putem fi tnMnți ;■ 
unlfi, ocțlonînd împreună, putem 
să reprezentăm o forță Invinci
bilă I

Aș dori să mol menționez un lu
cru. In lume există multe țâri, si
tuația din flecare țară se deosebește 
de cea din altele din punct do ve
dere Istoric.șl social. Aceasta poate 
să facă să apară deosebiri de pă
reri Inir-o problema sau alta. In
tr-un fel se pot soluționa proble
mele construirii socialismului In 
România,. Iri alt fel se pun proble
mele în alte țări șl In alt mod In 
Sudan. Noi1 considerăm că flecare 
popor, fiecare forță revoluționară 
trebuie să-și elaboreze de sine stă
tător calea dezvoltării sale, (Aplau
ze) — eolaborînd, așa cum om spus, 
cu celelalte forțe din diferite/state 
ale lumii. Dar existența unor pă
reri deosebite nu trebuie să implc-

cărei ocupații teritoriale.
România s-a pronunțat șl se .pro

nunță cu holărire pentru soluționa
rea conflictului din Orientul Mijlo
ciu pe baza rezoluției Consiliului

•i

de Securitate din noiembrie 1007. 
Aceasta presupune retragerea tru
pelor lsraelleno din teritorii
le ocupate, stabilirea de ga
ranții sigure pentru evitarea de 
noi acte de război șl pentru asigu
rarea Independenței și suveranită
ții tuturor statelor din această 
zonă După părerea noastră, o so
luție în Orientul Mijlociu trebuie 
să țină seamă și de Interesele

Elena

Dineu oferit în onoarea

■

i se euvk, prețuire și respect

Vosile Răuță. adjunct al ministru
lui comerțului exterior.

J',"

pre:|

România?

,< . « VW
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ad-lnterlm ol României în Sudan,
•î.' ■

Din partea sudanezh : dr. Osman 
Abu Al-Gcslm, ministrul cooperă
ri! și dezvoltării rurale, Ibrahim 
Monelm Mansour, ministrul econo
miei, Mahdi Mustafa, ministru de 
stat ta președinția republicii, 
Fakhrodln Mohammad, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ah-

nlstrul Industriei ș! minelor, Su
leiman Bablkes, ambasador, Mo
hammad Abdel Majid Ahmed, se
cretar de stat In Ministerul Comer- 

■ țniui.

Plecarea spre rezervația naturală Binder
■ ' ' ' ‘i i " - î i" . a h”; -s

Vineri ta ' amiază, președintele continuat călătoria spre rezervația 
Consiliului de Stat, Nicolae naturală Dlnder.
Ceaușeseu, împreună cu președta- Ce! doi șefi de stat sînt însoțiți 
tele Ganfpr Numelry aii plecat spre de personalități române șl suda- 
localltatea Damnzln, de unde și-au

/Vizite ale- tovarășei 
Elena Ceausescu

/F-.“ " ■’
Vîrferi; dimineață, tovarășa

Ceaușeseu o vizitat Grădina zoo- pi ia’,el sudaneze, 
logică, unul din punctele de afrac- _• 
fie ale orașului Khartum. .. ■ ----- ■-

Tn curau! după-nmlezll a făcui- însoțită de doamna Buseln Nu- 
o vizită la Muzeul, de istorie natu-

9
râlă nou oșezămlnt cultural a] ea-

l,\ '</"
Tovarășa Elena Ceaușeseu a fost

melry.

tovarășei Elena Ceaușeseu
I;

La dineu, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, cordială, au 

.ZzzZjHl—Nu_ 

președinta Uniunii Socialiste n fe- melry, precum șl membre ale con- . **v«.aX.I Axa mrtnnann < rw® 8 n B «rfrmei«• n/Urmnl ,]
ducerii Uniunii Socialiste a feme!; 
lor sudaneze.

, ,3 ; I l ry.

în seara zile! de vineri, tovarășa
Elena Ceaușeseu a participat ta un
'dineu oficial, oferit In onoarea sa
do doamna Naflsa Ahmed ol-Amln, limt parte doamna Buseln

= TTnhinH Stadnlfata n ___ „« ______ ____ «___ IV
meilor sudaneze, ministru adjunct
pentru problemele tineretului, spor
tului șl asistenței sociale.

întrevederi româno-sudaneze
Vineri după-amlază, tovarășul 

Ion Pățan, vicepreședinte nl Con
siliului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior ni Republicii ; 
Socialiste România, a avut oîntîl- 
nlrc do lucru cu Ibrahim Monelm 
Mansour, ministrul economiei Su
danului.

Au fost Gisc;,yate probleme le
gate de perfectarea unor înțelegeri 
privind cooperarea economică șl

<■• . , . ■ -S

tehnică, precum șl schimburile da 
mărfuri pe anul în curs.

*
Ministrul minelor, petrolului șl 

geologiei, Bujor Almășan. n avut o 
întrevedere de lucru, cu ministrul 
sudanez al Industriei șl minelor, 
Ahmed Abdul Rahman El-Aglb. Au 
fost discutate probleme de Interes 
comun din domeniul minelor șl al 
petrolului.

— Revista presei sudaneze
'■ ' ■ '■ ’ ' « . ds'i ' ■.

Ziarele care au apărut vineri la 
Khartum, „Al-Ayam" șl „Al-Rny 
Al-Amm“, nu publicat pe* primele’ 
pagini ample relatări privind sosi
rea în capitala sudaneză o pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste 
Nicolae Ceaușeseu.

Cotidianul „Al-Ayam? men
ționează primirea călduroasă făcu
tă la Khartum președintelui român 
— „Un oaspete drag, căruia 1 se' 
cuvin prețuire șl respect0. „Salu
tăm cu căldură pe președintele ro
mân șl delegația sa — menționea
ză ziarul. Dorind să cooperăm rit 
mal mult, sperăm ca această vizită 
să constituie un moment impor
tant pentru Intensificarea colabo
rării între cele două țfiri“.

Ziarul „Al-Ray Al-Amm" a pu
blicat, totodaLă, fotografii de la 
sosirea președintelui român la 
Khartum șl de ta întrevederea ce
lor doi președinți.

în tot cursul’' zilei de jpl, televi
ziunea sudnneză a transmis aspec
te de la solemnitatea sosirii 
în capitala Republicii Democra
tice Sudan a tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu. De asemenea, au fost 
prezentate secvențe din filme do
cumentare despre România. înso
țite de comentarii privind istoria 
și dezvoltarea generală a țării 
noastre.

Radiodifuziunea n difuzat 
program - dedicat României, 
prinzlnd Informații șl 
populară românească.

un 
cu- 

muzIcA
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Tovarășulstimă ți prietenie

ÎN AFRICA/ PUBLI

MIRII CĂLDUROASE
i, Julius K. Nyerere, îți ia rămas bun de la 

tovarășul Nicolae Ceaușescu
Pe aeroportul din Dar Es Sakiam.-Președintele Tanzaniei,

ProhJiindoni în

ÎNTĂRIREA COLABO

Nicolae Ceaujescu și lovarâja Elena Ceaușoscu înconjurași cu dragoste de populajia Zambiei

• r
■. J i-î ’ ’ ’ ; : “ / \ ' ’’ ’ -1 >* .■ ' ',,1

Un amplu efort constructiv(Urmare din pag. I)

luat ln considerare utilitatea po care 
ar avea-o Înființare® societăți
mixte In diferite .domenii de Interes 
comun. A fost semnat un acord pri
vind desființarea vizelor, precum șl 
un program de schimburi culturale 
pentru anii 1072—1073.

Largul tur do orizont întreprins de 
cei doi președinți asupra sltunțlc.1 In
ternaționale actuale a degajat con
statarea că In problemele fundamen
tale punctele lor de vedere coincid 

„sau sint foarte apropiate. Trăsătura 
“/dominantă a lumii da ari., In caro au 

joc amplo transformări revoluționa
re, este afirmarea cu pregnanță a 
forțelor păcii, democrației ,?I progre
sului. Condiția e- 
sențială jx'ntru ca 
ele să-și exercite

Influența 
evoluției.

pentru 
lor lm- 
îXtUlIcll^ 

de dominație. Inti
midare și agre
siune, de forță șl 
amenințare cu 
forța, pentru pro
movarea unor re
lații Internaționa
le noi o consti
tuie — așa cum.se 
subliniază In co
municatul comun — unirea tuturor 
forțelor frontului anilinjperiallst, dez
voltarea continuă a cooperării Intre 
ele. De aci cerința Imperioasă, subli
niată de cel doi președinți, do a se 
acționa neabătut, perseverent, pentru 
unitatea tuturor forțelor nntilmperia- 
liste.

Imperativului uniri! tuturor forțe
lor anliimperiullsle li slujește consec
vent. neabătut, întreaga politică ex
ternă a partidului șl stalului nostru, 
căreia 11 este proprie internaționalis
mul consecvent-șl militant. Elișl gă
sește întruchiparea In prcocupar"" J- 
zl cu zi pentru adlncLrea legfll____
de prietenie frățească șl colaborare 
multilaterală cu toate țările socialis
te, cu toate partidele comuniste fră
țești, In extinderea relațiilor de 
colaborare cu noile state Indepen
dente, cu mișcările de eliberare na
țională. cu alte mișcări democra
tice șl progresiste.

Pe/occastă linie «-au incerte șl „i-»’-.:,.
convori-irile de la Dor Es Salaam i
dintre Partidul Comunist Romăn si tb-L.A.i 
partidele Uniunea Națională Afri
cană- din' Tânganika șl Afro-Shlrazl 
din Zanzibar. în cursul discuțiilor 
bu fost sublinlots acele princloLl 
care formează cheia bunelor relatLI 
intre partidele ce îndeplinesc rolul 
holărilor In opera do făurire a noii 
orindulri: dreptul fiecărui. partid de 
a-șl stabili' politica internă șl ex
ternă In mod Independent, pornind 
de la cerințele legilor generale ’ alo 
dezvoltării socialo si pe baza anali
ze! condițiilor și particularităților

, concrete ale țări! sale, adudndu-șl 
In acest fel contribuția La cauza la- .

temațlonalltrtă a luptei împotriva im
perialismului. pentru pace., libertate, 
independentă națională șl socialism.

■ Apreciind utilitatea deosebită n 
schimbului de Informații șl expe
riență pe linte de partid, părțile nu 
căzut de acord să dezvolte In con
tinuare relațiile dintre P.C.R. și .nartl-

'■ . J

rolul șl 
asupra 
Istorice, 
triumful 
potriva

■ '..r Jtț j f , ■ ’• j v , - t *
libertate șli progres social. Conducă- existenta sc poate obține prin mobl-
torti mișcărilor de eliberare șl-au Uzarea eforturilor proprii alo fiecă-
exprimat recunoștința loc pentru rul popor, paralel cu extinderea unei
sprijinul politic și material primit colaborări Internaționale fără' res

tricții șl discriminări — un rol im
portant In această privință puțind 
avea conferința U.N.C.T.A.D;, care se 
va țlfie peste puțin timp In Chile.

Eliberarea marilor resurse materia
le șl Intelectuale, Irosite in prezent 
pentru cursa înarmărilor șl punerea 
lor ln scopuri civile, pașnice ar fl 
in avantajul tuturor popoarelor, ar 
putea crea fonduri pentru dozvoiia- 
re. Are. de aceea, o însemnătate vi
tală înfăptuirea dezarmării generale, 

■ ln primul rind a dezarmării nuclea
ro ; de aceea, părțile au relevat nece
sitatea do a se acționa cu perseve
rență pentru ca tratativele pentru 

dezarmare «să ducă 
la adoptarea de 
măsuri practice, 
eficiente.

înfăptuirea secu
rității ln Europa 
răspunde nu nu
mai dezideratelor 
popoarelor: aces
tui continent, dar 
și intereselor po
poarelor do pe ce
lelalte continente. 
Aflrmindu-și a- 
ceastă convingere, 
cel do! președinți 
apreciază că s-au 
creat condițiile 

propice pentru pregătirea șl convoca
rea dl mal curind poslbLl a conferin
ței gencraJ-curopMie, consacrata 
securității și cooperării In' Europa.

Potrivit părerii comune a Romftnlel 
șl Tanzaniei, restabilirea, drepturilor 
Republicii Populare Chineze In O.N.U. 
a constituit un act internațional de 
marelnsemnătatcpentru prestigiul și 
activitatea organizației : aplicarea 
pe mul departe a principiului unlver- 
galltațli este de natură să contribuie 
la ridicarea ln continuare a rolului 
și eficienței .forului Internațional, ca 
instrument n.l păcii și colaborării in
ternaționale.

în dorința de a continua dialogul 
dintre cel doi șefi de stata — a cărui 
utilitate a fost puternic'reliefată de 
actualele convorbiri — tovarășul 
Nicola© Ceaușescu l-a invitat po pre
ședintele Tanzaniei să facă o vizată 
oficială in România, Invitație accep
tata cu plăcere. Poporul român va 
fi bucuros să primească pe șeful sta
talul tanzanian cu aceeași căldură 
prietenească și ospitalitate ce au fost 
manifestate in Tanzania față de con
ducătorul partidului și statului nostru. 

Exprimindu-șl întreaga satisfacție 
față de rezultatele fructuoase cu care 
s-a încheiat vizita in Tanzania, ca șl 
cele care au precedat-o, poporul ro
mân urmărește cu același viu inte
res continuarea, Itlnerariulul In Su
dan și Egipt’, cu bucuria și mlndrla 

■ că misiunea de pace in țările africa
ne vizitate este adusă la îndeplinire 
Intr-un mod strălucit. In concordan
ță cu Interesele' poporului român și 
ale popoarelor respective, ale marii 
cauze a înțelegerii și prieteniei Intre 
popoare, a păcii și progresului in

terii mișcărilor do eliberare șl-nu Uzarea efoclurilor proprii ale fiecă- 
pgpjjTj nd popor, paralel cu extinderea 

. _ . . .......... primit colaborări' internaționale fără"
din partea poporului român ; do am
bele • părți s-a manifestat hotărlrea 
de a Intensifica legăturile reciproce

.... in Interesul unității tuturor torțelor
dele T“ÂN“u."șl Atro-Shlrazi și.’în a- antiimperiailate, al cauzei libertății,
cest scop, să continuo ș! să diversifice , independenței șl progresului.
Inillnlrile la toate nivesurile. pa baza ,în lumda do azi, destinele păcii, 
unid program concret de colabora- soluționarea problemelor mari com-

__ _____®1 ică răspunderea
tuluror statelor Indiferent de mări
mea șl potențialul lor — un rol im
portant rqvonind țărilor mici șl mij
locii care formează majoritatea co- 
virșlloara.' a țărilor globuluL

Așa cum se arată ln declarația co-

destinele păcii,
iui ..program concret de - colabora-.; ________

. re. în cuvlntărilc rostite de șeful piei'e șl acute ale vieții internațlona-
slalulul riosiru, in convorbirile și m [f. contemporana Implică răspunderea
comunicatul' comun șl-'au găsit cx-s ■ ■ ■ ■■ -•
presle prietenia militants a Româ
niei socialiste eu Africa nouă, eu 
noile state Independente ale căror 
popoare luptă pentru apărarea și 
consolidarea Independenței naționale,

romano-

ipareâ de
"iturild-

pcniru respectarea dreptului lor do 
a dispune nestingherii de bogățiile 
naționale șl de a decide de sine stă
tător asupra căilor dezvoltării lor e- 
conomice șl sociale.

Totodată, solidaritatea activă cu 
pogorâte care due inel o luptă 
grea,ț^^seorl cu arma in mină, pen
tru seif ra re a dominației coloniale, 
impoiri\ 'rasismului, a. asupririi na
ționale \ b orice formă s-ar mani
festa, pe iru dreptul lor sacru de a-șl 
hotlri si.lgure soarta șl-a găsit o 
nouă șl puternica expresie tn inlil- 
nlfîle pe care secretarul general ui 
partidului nostru le-n avut, la Dar 
Rs Salaam. cu conducătorii unor 
forje patriotice caro și-au cucerit 
respectul și admirația prin eroismul 
șl abnegația cu' care ®-au ridicat la 
lupta pentru libertate și Indepen
dentă — președintele Frontului do 
Eliberare din Mozamblc (FRELTMO). 
tovarășul Samora Moises Muche!, 
delegația conducerii Organizației 

lui din Africa de Sud-Vest , 
___A.P.O.). secretarul general al 

Congresului Național African din 
Africa do Sud, Alfred . Nzo. 
în aceste intllnlrl a fost afirmată 
hotărlrea partidului șl a poporului 
român de a acorda un sprijin 
multilateral. ncUv. luptei juste 
a popoarelor din Mozamblc. An
gola. Guineea-BIssau șl alte teritorii. 
dependente pentru înlăturarea rin- 
dulelllor coloniale, do a susține ferm 
popoarele din’Namibia și Africa de 
Sud in lupta lor dreaptă împotriva 
ponticii rasiste de apartheid, de asu
prire șl exploatare a altor popoare, 
pentru Înfăptuirea asplrațlUoff lor de

mună, cel doi președinți, subliniind 
dorința lor de a contribui la Înfăp
tuirea șl! garantarea păcii șl securi
tății Internaționale, au reliefat „nu- 
.rea Imporianțâ a așezării raporturilor 
Interstatale pe baza strictei respee- , 
Uri a principiilor Independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui Ln treburile Interne ale altor sta
te, cgalllrițll In drepturi și avantaju
lui reciproc, excluderii folosirii forței 
și amenințării cu folosirea forței, so
luționării pe cale pașnică a proble
melor litigioase-. Tocmai respectarea 
consecventă a acestor principii cu 
aplicație {universală ale dreptului In
ternațional este de natură ®ă garan
teze fiecărui popor dreptul la o dez
voltare corespunzătoare năzuințelor 
sale șl, totodată, să .promoveze des
tinderea. ' înțelegerea șl colaborarea 
intre popoare.

Convorbirile dintre cei doi șefi de 
state au prilejuit reafirmarea solida
rității lor active cu lupta justă a po
poarelor din Indochina împotriva tt- 
gresluhll S.U.A., pentru dreptul lor 
inalienabil de a-șl hotărî singure 
soarta. Cele două state se pronunță 
pentru soluționarea grabnică a epn- 
filctulul din Orientul Apropiat, pe 
cale pașnică, in spiritul rezoluției 
Consiliului da Securitate din noiem
brie 1957.

O problemă de însemnătate capi
tală pentru
pentru însăși pacea generală o con
stituie reducerea șl lichidarea decala
jelor dintre țările in curs de dez
voltare șl cele avansate economleește. 
România șl Tanzania și-au afirmat 
convingerea că depășirea situației

Securitate din nolem-

progresul umanității,

lume.

Dn cum descinzi ln Egipt, ești atras 
de viața.și activitatea acestui popor 
de peste'34 milioane de oameni, on- 
'gajat energic intr-o amplă operă de 
perfecționare socială șl de edificare 
economică. Preocupareo șl efortul 
general îndreptate spre sporirea po
tențialului industrial slut prezentate 
sintetic In mesajul adresat națiunii 
de către președintele Anwar El Su
dat, care arăta că „detâvlrțirea horei 

.industriei orele este singura garanție 
a unei cconomti industriale de prim 
ordin. Ea este singurul criteriu al 
progresului real".

Un exemplu care Ilustrează pe de
plin activitatea depusă ln această 

, privință 11 oferă dtetriclui Tleluan. 
sltuot la sud de Cairo. în trecutul 
nu prea Îndepărtat, mica localitate 
cu același nume era cunoscută doar 
ca stațiune de odihnă șl recreare de 
către cel care aveau posibilitatea 
să-șl ofore un concediu plăcut șl li
niștit. în anii republicii, districtul 
Ilelunn a suferit o adevărată meta
morfoză. Aid, la Heluon; se află cea 
mai maro bază a Industriei' grele din 
Egipt, do pa întregul continent afri
can.

în 1071, aproximativ un milion de 
muncitori calificați lucrau in tinăra 
industrie egipteană. Este o cifră Ilus
trativă pentru transformările care au 
avut loc pe aceste meleaguri, undo 
populația fusese ținută Intr-o atare 
de subdezvoltare conică plnă in 
urmă cu două decenii. A fost nevoie 
de revoluția din 28 lunlo 1B32. con
dusă de marele fiu al poporului 
egiptean. Gamal Abdel Nassef, pen
tru cu Egiptul, liber șl Independent 
sa poată păși pe calea progresului. 
„De la izbucnirea revoluției din 1052 
— ne-a dectarat dr. MOHAMED 
ABDUL KADER DATEM, vicepremier 
și miniștrii al culturii șl Informațiilor, 
ndrealndu-so ziarului ..Sclntel.'i” — 
poporul egiptean a reușit să realtieie 
o leamd de lucruri pe lârim economic 
și toclal. Acest fapt este ilustrat și 
de instaurarea ristemulul social, ba
rat pe satisfacerea cerințelor cetățe
nilor. pe justiție : un ristem care in
terzice exploatarea și tinde, in ca
drul planului de dezvoltare a tării 
pe scară largă, spre Înlăturarea deo
sebirilor da clară. Acest plan se re
feră la organizarea economiei: spo
rirea si repartizarea fustă a venitu
rilor pentru creșterea nirekilui de 
trai, la creșterea numărului de pos
turi. la punerea In acord a ratarlllor 
eu producția îl reglementarea dife
rentelor de venit. Oamenii contro
lează acum mijloacele de producție 
Si dirijează surplusul producției. In 
conformitate cu planurile de dezvol
tare. prtntr-un sector public eficient 
Societatea egipteană se bazează pe 
consolidarea sistemului rodai care 
prevede dezvoltarea culturii a servi- 
dllor sociale d de sănătate, precum 
șl aslourgrea de pensii Flecare cetă
țean are acum dreptul la educația".

în timpul deplasărilor po care

le-am făcut prin Egipt, ca șl ln ca
drul convorbirilor purtate cu o. scrie 
de factori de răspundere, om puiuț 
constata atenția deosebită ce se a- 
cordâ perfecționării agriculturii, ri
dicării standardului do viață ai ță
rănimii. Așa cwn se știe, aproxima
tiv 3 milioane de felahl nu fost Îm
proprietăriți. Totodată, prin construc
ția marelui bara) de la Assuan, su
prafața cultlvnbllă n crescut cu 40 
in sută. Viața felahllor se schimbă 
cu fiecare zl. Pe valea Nilului a în
ceput vasta acțiune de electrificare.

Factorul motor In transformările 
înnoitoare din Republica Arabă Egipt 
11 constituie partidul Uniunea Socta- 
ILrtă Arabă. Raspunzînd Întrebărilor 
noastre. SAYED MAREI, prlm-sccre- 
tar ol CC. a! U.S.A., ne-a relatat : 
„Uniunea Socialistă Arabă Iși recru
tează membrii din rindurile forțelor 
muncitoare ale poporului egiptean.

ÎNSEMNAU! DE CĂLĂTORIE 
DIN R. A. EGIPT

Statutul uniunii prevede Sn primul 
șău articol că cel caro cere ti fie 
primit in partid trebuie ud creadă 
ferm In Carta Națională, lucrare ce 
cuprinde ideologie fl filozofia noas
tră sociai-economică. Excludem din 
rindurile noastre adepfl ai feudalis
mului exploatator ți contrarevoluțio
nar. Pentru a obllnc calitatea de 
membru ai partidului nostru, cel care 
solicită aeest lucru trebuie sd fia un 
adevărat socialist In concepție și 
comportament. Partidul Uniunii So
cialiste Arabe Joacă un rol central 
in viata socială îi politică a Egiptu
lui. La nivel local, el organizează 
muncitorii si fdrunii, le apără drep^ 
turtle, asigură realizarea planurilor 
de dezvoltare, șl creștere a pTOducti- 
vitâlii. El este vehiculul, mecanis
mul prin care masele f»f asumă pu
terea și iși exercită influenta".

în continuare. Sayed Mărci s-a 
referit ln legăturile dintre Uniunea 
Socialistă Arabă șl alte organizații 
progresiste. „Legăturile noastre cu 
alte mișcări democratice și progre
siste din întreaga lume arabă și din 
Africa — sublinia domnie sa — sint 
foarte cordiale, ele avlnd la bază do
rința de a realiza sarcinile și obiec
tivele noastre comune. Noi toii sln- 
tem angrenați In marele efort de a 
șlerqe toate urmele exploatării și 
nedreptății din tTecul. Slntem hotă- 
rlU să învingem imperialismul, neo- 
coloniallsmul și intervenita strdind.

Aș crea id relee cd relațiile noas
tre cu Partidul Comunist Romdn se 
bazează pe fraternitate si cooperare. 
Noi cunoaștem că Partidul Comunist 
Romdn apreciază lupta noastră cen
tru libertala. eliberare și socialism01.

Apropiata vizită a președintelui 
Consiliului de Stat al RepublIcil ș So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. in R. A. Egipt, care încu
nunează bunele relații de prietenie 
șl colaborare existente Intre Româ
nia și R. A Egipt, și care se înscriu 
ln politica externă promovată cu 
consecvență de partidul nostru, este 
așteptată in Egipt cu deosebit, in
teres. Referlndii-se la acest Impor
tant eveniment politic, dr. Mohnmed 
Abdul Kader Halem ne-a declarat, 
•printre altele : „Este evident că re
lațiile dintre țările noastre devin tot 
mai strlnse. O mărturie a acestui 
lucru o conslltuie importantele con
tacte care , au avut loc la diferile 
niveluri Intre diverși ■ reprezentanți 
al țării noastre. Vizita dr. Sedlci In 
România, In IS54, a fost o piatră de 
hotar In ceea ce privește relațiile 
dintre cele două fări. Ea a avut drept 
urmare semnarea primului acord de 
cooperare tehnică șl economică Intre 
țările noastre. Relațiile economice 
dintre Egipt șl România constituie 
un exemplu bun de cooperare Intre 
fân prietene. Experta ’ români coo
perează cu colegii lor egipteni la con
struirea unor fabrici, cum ar fi. de 
exemplu, cea de sodă din Alexandria 
ti de fosfați da la Hamrawain. Nu 
încape îndoială că apropiata Intflnire 
dintre cel doi președinți va avea o 
mare Inrluflre asupra prieteniei ți co- 
laborârtt dintre România și Egipt. în 
același timp, vorbitorul a subliniat : 
„Apreciem poziția adoptată de Româ
nia față de poporul egiptean și" fafă 
de popoarele arabe In general, față 
de strădaniile populației palestinene 
de a-și obține drepturile sale legi
time, In acord cu toata hntărtrile 
Organizației Națiunilor Unite, care 
susțin retragerea israelului ți care 
condamnă orice obținere de teritorii 
prin forță. Prezentăm, de aceea, mul
țumirile noastre poporului român 
pentru sprijinul pe care nl-l acordă*.

Do asemenea, primul secretar ol 
C.C. al Uniunii Șociallslq-Arabe! Sa
yed Morel, ne-a declorat : „Slntem 
foarte bucuroși să primim in urmă
toarele zile pe solii Partidului Co
munist Român. In- frunte cu pre
ședintele Nicolae Ceaușcscu. care se 
bucură alei de mare respect și înaltă 
cinstire. Sint convins câ marele nos
tru conducător, președintele Sadat, va 
considera vizita un bun grilei da a 
împărtăși glndurtle si experiența sa 
președintelui Ceaușescu. La nivel de 
partid, noi dorim td avem un foarte 
fructuos schimb de păreri cu oaspeții 
noștri români*.

Acestea sint glnduri pe care — 
după cum am arat ocazia să mă 
conving — le nutresc cetățeni de 
toate categoriile din R.A. Egipt

Mihai MIRZA
Cairo, martie 1972.
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Primul trimestru din cel de-al doi
lea an al actualului cincinal s-a În
cheiat cu rezultata economica po
zitive. Majoritatea întreprinderilor, 
județe întregi au anunțat îndeplinirea 
Inalnie de termen a sarcinilor stabili
te la producția Industrială, înregls- 
trind Importanta succese în domeniul 
creșterii productivității muncii — o- 
biccllv central al planului pe 1972 ți 
al întregului cincinal. Comparativ cu 
trimestrul I al anului trecut. In in- 
dusîria Capitalei, de pildă, nivelul 
producilvllățll muncii a fost ta pri
mele trei luni din acest an cu peste 
8 la sută mai mare, pa această bază 
obțlnlndu-se o parte însemnată din 
sporul de producție realizat In aceas
tă perioadă — Iar rezultate de pres
tigiu In acest domeniu au consem
nat șl județele Brașov, Neamț, Satu 
Mare, Sălaj, Sibiu ș a.

Do ce Insă acum — chiar din pri
ma zi a trimestrului II — aducem 
din nou în discuție problema realiză
rii ritmice șl Integrale a planului de 
creștere a productivității muncii ? 
întrucât nu în toate unitățile econo
mice productivitatea muncii a cres
cut pe măsura dotării lor tehnice, a. 
rezervelor interne ale producției — șl 
aceasta ta timp ca în Întreprinderile 
respective se mențin Încă serioase 
deficiențe In domeniul folosirii 
forței de muncă, a mașinilor ?! uti
lajelor, in domeniul disciplinei in 
muncă. Dacă la Uzina do țevi 
din Roman, 
sodice Ocna Murcp, fabricile de 
cărămizi din Buzău, Țăndărel, Iași 
și U.-zlcenl. ____.
Jiu, Caransebeș, Miercurea Cine 
preveneau unele din neajunsurile a- 
mlntlte, precum șl cauzele defecțiu
nilor ta exploatarea „zestrei" tehni
ce, aceste întreprinderi nu s-ar mal 
fi găsit, spre sHrșItul lunii martie 
a.c„ in situația de a avea restanța ta. 
realizarea planului de producție ?! — 
Implicit — a earelnll stabilite de creș
tere a productivității muncii. Nimeni 
din aceste unități economice nu poate 
spune că ar fi nevoie să vină alt
cineva, din afară, să soluționeze pro
blemele de cure depinde sporirea ne
încetată a forței productive a mundl, 
îndeplinirea sistematică, In cadență 
susținută, a planului la acest prlnri-

s-ar fl putut produce în plus încă G4 
bucăți tricotaje pe oră, ceea ce tn trei 
luni înseamnă o producție suplimen
tară in valoare de circa 5 milioane 
lei. în. practică, această posibilitate 
nu a fost valorificată din cauza pier
derilor de timp productiv —in două- 
luni s-au înregistrat 7 392 om/ore 
stagnări ale procesului tehnologic. 
Fădnd „fotografia" unei zile de mun
că, sc desprinde o altă concluzie im
portantă. in primele ore ale acesteia, 
randamentul muncii este mai redus 
cu 2—3 la guta față de medie, la mij
locul zile! do muncă, Intre orele 
9—12, ac-ssta crește cu 2—5 la sută șl 
ajx>! scade uneori cu B la suta, date

rul de ore efectiv lucrate (analiză 
, efectuata ,1a secția amestec-presare, 

compartimentul 1 uncie sa finalizează 
întregul efort de muncă al colecti
vului) a dovedit că atunci cind cele 
22 prese funcționează normal se ob
ține o productivitate orară șl zilnică 
care asigură, fără griji, îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan. Dar 
dt din timpul de lucru maxim dfej»- 
nibll mijloacele tehnice funcționează 
norma] f Iată șl răspunsul : în luna 
februarie, utilajele secție! amintite nu 
au lucrat 3 (M3 oro — ceea ce echi
valează cu o treime din timpul des
tinat producției — datorită întreru
perilor neprogrnmate, (Tn luna ta-

oro In ședință”... Din păcate, aceasta 
este realitatea. Datorită „avalanșei" 
de staționări nejustlflcate, produc
tivitatea muncii înaltă, realizată Ia 
prese in orele cînd funcționează, se 
diluează pe parcursul timpului pier
dut In mod ,,nei>rcvăzui“. Greu 
do înțeles este șl următoarea situație, 
în vreme co muncitorii din secția a-, 
mestec-presare, a căror productivi
tate este condiționată de alimentarea 
ritmică cu materie primă, sint sa
larizați In acord, cel din secția 1 
șiimotă — furnizorul acestei mate
rii prime 
Ca atare, 
se interesează do calitatea și can-

Uzina do țevi
Uzina do produsa

UUMill, 4 UilUU

C.E.I.L, dln_ Tlrgu
' ‘ 6.0

muncii

al întreprinderii?
pal Ipdlcator economic. Dimpotrivă, 
slă în puterea fiecărui colectiv de În
treprindere să evite toate aeele 
Junsurl, in nșa fel incit nivelul 
ductlvltățll muncii să fie dt 
înalt, tar pe această bază ®ă se 
Uzeze un spor mol mare, mal 
stanțtol de producție.

în aceasta ordine de Idei, econo
miștii stat de părere că o atenție ma
ximă trebuie acordată productivității 
orare planificate a muncii, necesității 
ca — pe de o parte — aceasta să eo 
mențină ridicată de-a lungul schim
burilor șl zilei de lucru, iar — pe de 
altă parte — nivelul ei să corespundă 
potențialului real productiv al mași
nilor șl utilajelor. Sint oare acestea 
pretenții exagerate ? Ce ar putea 
cișllga producția prin materializarea 
unor tssemenea deziderate? La FA
BRICA DE TRICOTAJE „MIORIȚA" 
DIN ORADEA, bunăoară. In lunile 
ianuarie șl februarie (după calcu
lele preliminare, situația respectivă 
s-a menținut șl in marile) producti
vitatea orară planificată a muncii a 
fost Îndeplinită In proporție de circa 
102 la trată, lor fizic, in fiecare oră, 
B-au realizat In plus 103 bucăți trico
taje. Un rezultat bun ce merită a fl 
consemnat Dacă productivitatea o- 
rară a muncii s-ar fl ridicat la nive
lul celei determinate In funcție de 
parametrii utilajelor de bază, ta a- —-----
ceeașl structură a producției, atunci portarea producției globale ta numă-

nca- 
pro- 
raal 
rea- 
sub-.

0 PROBLEMA CASE TREBUIE OM ANAUZAIA DE4IECARE COLECTIV
HÎH CA Ml U ACEST ■îfflîH ti FIE ÎNDEPLINIT SI DEPĂȘIT
care dezvăluie o dozare neunlfonna 
a eforinrilor muncitorilor pe par
cursul celor 8 orc de munci.

Se desprinde, deci, o cerință de care 
comitetele oamenilor mundl din În
treprinderi trebuie să țină sea
ma in mod stăruitor : eforturile 
de amplificare a forței produc
tive a muncii pot fl mal rodnice 
numai In măsura in care țin sea
ma de cele mal bone rezultate In a- 
ccst domeniu, de realizările „de 
virf", Inlăturindu-se practica mini
me! rezistențe, tendința de automul-

nuarte, 3 787 ore din timpul de func
ționare a celor 22 prese s-au Irosit). 
Dacă se tolerează asemenea pierderi 
șl totuși Întreprinderea îșl îndepli
nește planul, înseamnă că sarcinile 
stabilita In privința creșteri! pro
ducției șl productivi tații muncii nu 
au ținut seama Intru totul de posibi
litățile reale existenta I

Calculele elaborate In secția ames- 
țec-presare a fabricii din Alba Iulla 
arată că în luna martie au fost zile 
dnd productivitatea muncii în medie 

inul bcuuiuța «v uuwuiui- pe schimb șl muncitor 6-a situat la
turnire față de faptul ci „planul de circa M la suta șl chiar mal puțin
producție se îndeplinește". In crește- față de cele mal bune rezultate ob- 
rea, peste sarcina planificată, a pro- ținute In acest domeniu. Prin pertna- 
ductivllățll muncii. In menținerea la o 
cotă superioară a acesteia consta axul 
principal, factorul fundamental al 
sporirii producției cu aceeași forță de 
muncă, cu aceleași mijloace tehnice, 
într-o unitate de timp, fie ea oră, 
schimb sau zi de lucru. Or, In aceasta 
privință, rezervele alnt practic neli
mitate. Să analizăm dteva date șl 
fapta desprinse din unele Investigații 
efectuate la FABRICA DE PRODUSE 
REFRACTARE DIN ALBA IU1JA. 
în cazul acestei unități, analiza pro
ductivității muncii, calculată prin ra

5 f-’țl jț'iA

Motivul ? La

nentlzarea acestor rezultate si preve
nirea risipei de timp In lunile Ianua
rie și februarie se puteau fabrica su
plimentar circa 10 MO tone produse 
refractare ! Se pune întrebarea : sint 
aceste pierderi ale timpului de lucru 
o fatalitate ?i căror factori ee da lo
re»: ? Redăm țrnele răspunsuri. Mun- 
cltorul-operalor Ioan Comau : „Ba 
nu merge presa, ba nu avem materie 
primă, astăzi de pUdă n-am lucrat ni
mic". Inginerul Iustin Nemeș. electro
mecanicul secției : „Nu a-a stabilit 
exact defecțiunea. Astăzi am stat - 3’ 

W-t' j„:.-l- .țbaji- 4,ța. p; a.

t i ta tea muncii lor, de ceea co 
®d lntlmplă In secția vecină. Pentru 
ei o productivitate a muncii nu 
exlsiă. La serviciul dc normaro-sata- 
rlzuro om fost Informați că ®a caută 
o soluție pentru a remedia această 
anomalie. Cind se va găsi ? Doar de 
vreo dțlva uni s-a pornit în căuta
rea el

Despre FABRICA DE BECURI 
„STEAUA ELECTRICA" DIN I-TENT 
nu Intenționam să mal omlnHm, In- 
tradt datele aflate ta Comitetul ju
dețean Dîmbovița nJ P.C.R. șl Direc
ția Județeană de statistică sint clare, 
tn duda faptului că întreprinderea a 
fost utilată lo nivel tehnic ridicat, 
din punctul de vedere al productivi
tății muncii orare ca bo situează pe 
unul din ultimele locuri pe ju
deț. Aceasta, pe de o parte. Ps 
do altă parte. In această unita
te nerealizflrilo de plan in două 
luni ou însemnat 123 tot) becuri nor
male, restanțe datorate fdabei organi
zări a producției șl a mundl. folosi
rii defectuoase a timpului de lucru 
șl a forței de muncă ?. a. Dacă a- 
ceasta este situația, ce ne-o determi
nat să InslsLăm ? Nimic altceva declt 
refuzul declarat al condueerll uzinei 
din Fieni de a „dialoga" cn noi, care

— Invociod un ordin al centralei In
dustriale de resort — nu a fost dis
pusă să ne dea amănunte cu privire 
Iu cauzele obținerii unei productivi
tăți a muncii aiil de reduse.

Evidentă nu ne-a rămas declt să ac 
descurcăm cu „forțe proprii", cum «c 
apune. Si lată unele concluzii; In lu
nile Ianuarie șl februarie productivi
tatea muririi oraro pe fabrică a fost 
dtg>arto de nivelul planificat.. Dacă. In 
luna martie, productivitatea muncii 
planificau ar fi fost superioară pla
nului cu un procent — șl o asemenea 
creștere este pe deplin posibilă — 
s-ar fi putut obține un' spor la pro
ducția globală de un milion Iei. Spre 
știința conducerii Întreprinderii mal' 
precizăm că neraallzarea productivi
tății muncii orare planificate ee da
torează faptului că in prima oră șl 
In ultima ale unei zile da lucru mă
rimea acesteia este mal mică cu 5—13 
la raită declt cea medie, că stlrșltul 
ultime! ore, a 8-a, începe de fapt din 
ora a 7-a (rind la vestiare o parte 
din muncitori șl maiștri se pregă
tesc de plecare). S-ar mal putea 
aminti ca la Fabrica de becuri din 
Fieni se menține o accentuată dis
proporție Intre personalul auxiliar șl 
cel productiv, asistența tehnică pe 
schimburi este șl ea departe de s fi 
cea optimă, lor In primele două luni 
din acest un timpul .de lucru nu a 
fost utilizat declt in proporție de 03.3 
la sută. Inreglstrindu^se 1 371 ore 
absențe nemotlvatc și S721 ore... su
plimentare. Centrala Industrială. In 
loc să Intervină pentru lichidarea 
unor asemenea anomalii, pentru asi
gurarea întreprinderii cu materii pri
me șl materiale, dă ordin In vederea 
„tăinuirii” deficiențelor. Eronată op
tică, ciudat spirit de răspundere pen
tru soarta îndeplinirii planului de 
producție șl creșterea neîncetată a 
fortel productive a muncii I

în timpul investigațiilor noastre, 
unii factori'do conducere clin unită
țile analizate și-au exprimat părerea 
că sarcina de creștere a productivi
tății muncii ar ti destul de mobili
zatoare, ar fi ehlar proa mnre. Pă
reri. desigur, infirmate de realitate. 
Nu cota de productivitate care tre
buie atinsă este prea înaltă, el 
efortul pentru realizarea el este 
prea mic. Calculele și compara
țiile prezentate sint edificatoare 
asupra rezervelor reale existente 
In aceste unități In privința crea
torii forței productive a muncii. 
Dar. după cum ®e știe, ele nu dau re
zultate de la sine. Ca atare. In noul 
trimestru este Imperios necesar să 
fie aplicate riguros măsurile subli
niate la conferința pe țară a cadrelor 
de conducere din întreprinderi iți 
centrale Industriale ți de construcții 
In scopul sporirii susținute a produc
tivității muncii, eonslderindu-se — 
pe bună dreptate — că sarcinile In 
acest domeniu sini minimale. Este de 
datoria comitetelor oamenilor muncii, 
n organelor șl organizațiilor de partid 
să acționeze In așa tel Incit planul 
la productivitatea muncii să fie în
deplinit ritmic și depășit. Muncitorii, 
tehnicieni! șl Inginerii unităților In
dustriale trebuie să facă totul ca 
productivitatea muncii să crească ne
încetat, aceasta fiind uri factor hotărl- 
tor al dezvoltării eficiente a produc
ție! materiale, ni asigurării resurse
lor necesare ridicării nivelului de trai, 
avansării mal rapide pa calea făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate In țara noastră.

Petre NEDBLCU, Ștefan Dl- 
NICA, Aurel POP, Const<111- 

j. Un SOCI

O EMBLEMA DE PRESTIGIU

la Bacău: DOAR 45 LA SUTĂ!

EXISTA

Semânatul lucemeî l-a forma zootehmcâ „Gh, Doja* a LA.S. Bacâu

Ne continuăm drumul. La brigada 
a n-a a cooperativei agricole Său- 
ceși! ®e plantau cartofii do vară. Din- 
tr-o singură privire aruncată asupra 

___ __  ____ _______ _____ _ _____ . elmpnlui Iți poți da seama că ale! s-a 
ne-n spus că, in comparație cu anii făcut o bună organizare a locului de 

______   -___________________ muncă. ,,Am așezat in așa fc.1 gră
mezile de saci-cu cartofi șl cu îngră
șăminte chimice — ne explică briga
diera Elena Apostoate — Incit ®ă nu 
pierdem nici o clipă cu încărcatul 
mașinii de plantat”. Anul trecut, coo
perativa a obținut peste 23 OM kg 
cartofi la hectar. Pentru anul acesta 
au fost luate măsuri să se obțină o 
producție și mai bună. în, primul 
rind, cultura e-a amplasat pe un te
ren fertilizat cu îngrășăminte natu
rale, pentru răml.nță kg folosesc nu
mai cartofi selecționați din soluri pro
ductive ?1, în plus, la plantat so apli
că Îngrășăminte complexe pe rind. 
în cadrul brigăzii, la cultura carto
fului, sfeclei de zahăr, in șl porumb, 
munca a fast organizată In acord 
global, pe grupe de familii. Acum, la 
plantat sini In clmp die 2—3 repre
zentanți al grupelor do familii care 
nu numai că ajuta la efectuarea lu
crărilor. dar și urmăresc ca pe tere
nurile pe care le au In primire ?ă 
se facă lucrări din cele mai bune.

Cartofi planlaji

^5

„ca la carte la cooperativa agricold din Sâucașli

Dacă la 2 km do sediul S.MjX. Râcâciuni tractorul sfâ noroparat, ce se în- 
limpid cu cele aflate la 20 km î

Foto : M. Cioc

In județul Bacău, plnă la 28 mar- ' 
tio au fost semănate culturi din epoca 
IntlJ pe 44,7 la sută din suprafața 
planificată. Tovarășul Dumitru Găină, 
director general a! direcției agricole, 
r; _ ~~ :1. Ir ' , “ z~"
anteriori, lucrările agricole sint mai 
avansate. Este mal mult .o afirmație 
da consolare, deoarece mure parte 
din culturile din prima epocă tre
buiau Irwămînțnte p!nă la această 
dată. Există întlrzleri mari șl fn ca 
privește pregătirea terenului. în uni
tățile agricole mal este de arat o su
prafață, de peste 10 090 hectare, mal 
ales din cea situată In pantă.

Deși la Direcția generală agricolă a 
județului Bacău există părerea că, 
față de anul trecut, lucrările sint mai 
nvansale. aceasta nu trebuie să con
stituie un motiv de automulțumlre. 
Condițiile climatice din această pri
măvară sint mal deosebite fotă de alțl 
ani, în1 sensul că temperaturile sint 
mal ridicate. Iar plnă acum precipita
ții mal puține, ceea co Impune urgen
tarea nlit a pregătiri! terenului, cit și 
a semănatului culturilor din prima e- 
pocă. Cele constatate cu prilejul rai
dului îwglru întreprins in județ dove
desc că în unele unități agricole 
exlsiă încă multe posibilități pentru 
a Intensifica ritmul de lucru.

„JEsle ora prlnzului. Oprim ma
șina Ia capătul unei tarlale a fer
me! zootehnice Răcăclunl a între
prinderii agricole de slat Bacău. 
Aid. un Unăr urmărește Îndeaproa
pe cum o semănătoare Îngroapă In 
pămint semințele. Cine este ?! ce 
face ?

— Mă numesc Iile VUcan șl sint 
Inginer stagiar la ferma zootehnică — 
so prdatntă UnăruL Am terminat anul 
trecut] Facultatea de agricultură ?! 
aceasta este prima campanie de pri
măvară la care particip. Ferma unde 
lucrez are 7Ș0 de vad șl pentru a 
obține o producție mare de lapte tre
buie să le asigurăm furaje îndestu
lătoare. Ari lucrăm In mai multe 
puncte.' Ale! semănăm lucerna. Prin 
rotație, trec să văd cum merg tre
burile;..

Un tlnăr agronom, la primul iul 
contact cu dmpuh descoperă frumu
sețea acestei meserii șl Înțelege să o 
facă cu seriozitate șl răspundere.

Pește drum feste terenul coopera
tivei agricole din RăcădunL Pe par
cela de aici ko disting eiteva rin- 
duri semănate cu sfedă de zahăr, 
dar treaba s-a oprit numai la atlL 

ora 9 tractorul 
s-a defectat. Tar mecanizatorul l-a 
tras. >cu semănătoare eu tot. la o 
parte șl a plecat după ajutor, ulUnd 
«ă se mal întoarcă. Pe la ora prin- 
zulul; a trecut pe aici brigadierul 
cooperativei, Gheorghe Negru, care a 
lăsat-o pe cooperatoarea Marin Pur- 
cara să păzească tractorul. Deși 
sediu! stațiunii de mecanizare a 
agriculturii din Răcăclunl este la nu
mai 2 kilometri, nu a venit nimeni 
să înlăture defecțiunea Ivită. Așa se 
lntlmplă cirul lipsesc îndrumarea șl 
controlul In dmp ; 
bună] de lucru.»

se pierde o zi

cu cartofii șl trifoiul terminăm mll- 
ne“. Acesta culturi ocupă suprafețe 
mlcL De ce atunci semănatul ®e tot 
amină „pe mllno", cînd timpul ar fl 
permis Încheierea InsămlntarBor do 
mal multe zile 7 Răspunsul este sim
plu șl l-am aflat direct din dmp. La 
plantatul arpagicului, bunăoară, unde 
șsta nevoie de o participare nume
roasă. erau prezențl doar circa 10 
cooperatori, din care 5 nu aveau ce 
planta șl așteptau să 1! ee aducă ar
pagic. Evident, cu o astfel de mobi
lizare nu ®o poate înainta mai re
pede. Cooperativa are peste E® de 
hectare teren in pantă rămas neamț 
din toamnă și care nu se poale lucra 
mecanizat. Cu cele 30 do atelaje ale 
cooperativei aratul s-nr putea face In 
10—12 zile. Numai că tovarășii din 
conducerea cooperativei nu se gră
besc, să organizeze.munca. Șl ce Dine 

. s-ar putea ara acum 1 „începem eă , 
arăm de mline". ne explica Inelnerul- 
șef. Iată cum conducerea acestei coo
perative, lulnd pe „mllne” in brațe, 
nu face altceva declt să Intlrzla lu
crările.

Aceste cltevn Instantanee de pe o- 
goarelo județului Bacău dovedesc că, 
deși In multe unități se Insămlnțează 

, ____ din plin, in altele ritmul lucrărilor
Pe Dumitru Băndiă. președinte al este Intlrzlnt datorita deficiențelor 

.................................. — ■ - cure se semnalează In organizarea 
muncii.

cooperativei agricole din Clchț, l-ara 
IntUnlt la sediul cooperativei. Tocmai 
venise din dmp. „Cu semănatul cul
turilor din prima epocă stăm bine — 
ne spune acesta. Cu sfecla de zahăr.

porlanțel mundl I scriitorului. Sln- 
tem’ chemați eă ne sporim e- 
forturile In acțiunea unită șl 
mereu nouă îndreptată spre făurirea 
conștiințe! socialiste. în acest con
text trebuie văzut întreg programul 
spiritual șl codul ol literaturii in 
momentul de față, de strângere a e- 
nerglllor spre un asemenea obiectiv 
«octal unic. Documentele de partid 
folosesc nu o dată expresia valoare 
artistică ridicata, o dovadă a conll- 

„ nuei afirmări a literaturii adevăra
te cit șl un semnal pentru acel care 
nr feco eroarea să creadă că numai 
Ideea generoasă se poate transforma 
în faptă artistică, chiar dacă nu a 
primit botezul talentului. în acest 
sens e necesar să se albă In vede
re șl activitatea unor InstllutU cum 
ar fl revistele literare, de artă și e- 
dllurile care ou un cuvlnt ImportarA//' 
de spus. Un exces de.zel ori o gra
bă pot aduce In tata dtltoralul cărți 
nefnchegale șl nccristallza'e În
deajuns. cărți caro pot fi „majore" 
In Idee, „minore” tn ceea ce privește 
realizarea, ceea ce ar însemna un 
non-sens. o contradicție cu descope
ririle artistice de astăzi. Cerințelor 
prezenta le răspunde numai o carte 
bună, a! cărei conținut, al cărei me
saj do umanitate este slujii de reale 
calități estetice. Marile Idei cer Iz- 
blnzl adevărata. Cititorul așteaptă de 
sub pana soți tarilor acele cărți care 
să-l pună probleme, să-1 ajute la înțe
legerea în profunzime a adevărului e- 
potdl sale, a realității In care trăiește, 
din perspectiva Înălțimi! spirituale a 
lurhli noastre. Cititorul care reprezintă 
prin înțelegerea și preocupările rate 
acel spirit ouientlc. propriu marelui 
creator al Mioriței, trebuie respectat 
prin valoarea și Ideile cărților pe 
care le tipărim. O înțelegere com
plexă n acestor principii ne dove
dește că ele sint măsura șl rezulta
tul unei continuități; ele nu numai 
că nu existat, dar au trebuit să sb 
facă simțite totdeauna, șl cu allt mai 
mult In noua întocmire șoclolă. Pen
tru șantierul de creație ni fiecăruia 
dintre s noi. pentru creator șl crea
ție. documentele de partid, orientă
rile date culturii, anrec'erea rolului 
deosebit care II revine In efortul ge
neral de edificare a unul om nou 
InMamnă foarte mult Spiritul tor 
trebuie aprofundat în continuare. In 
dialectica Iul. deoarece înseși aceste 
documente ne atrag nlentla că mar
xismul trebuie privit ca ceva viu. cn 
o entitate din care ©e Impune o re
flexivitate. proprie . șl o participare 

: - ,-p - sM»Eiț i?™T>anbniă.j. Ele. îndeamnăla, o coițj
realității ntita vreme cît nu lei parte fruntare continuă; cu realitatea. Pă- 

tr-underen fn esența acestui pro
gram cuprinzător asupra omului tn 
KocJetate, a progresului soclu] are 
darul, sint convins. sS fertilizeze 
Însăți creația flecărola. șă] ofere 
o perspectivă mal convingătoare 
ideilor, sentimentelor pe care do
rim să le comunicăm prin opere. 
Cărțile noastre nu pot să nu altueze 
pe prim-plan noblețea omului, 
a aspirațiilor sale. Idealurile sale 
nobile. De aceea. In acest ~'"- 
text consider necesar pentru 
rare creator o cunoaștere

Probleme de mare Însemnătate 
s-au pus în ultima vreme In fața 
noastră, a scriitorilor. Necesitatea 
dezbaterii lor este o datorlo spiri
tuală de prim ordin. Ele urmăresc, 
printre altele, revltailzarea scrisului 
prin promovarea unor opere cu o 
mai marc aderență Ia realitate șl 
totodată eliminarea maculaturi! pre
zentă încă In vlirinelc librăriilor. A- 
ceste probleme or putea sta la baza 
oricărei literaturi caro afirmă spi
ritul responsabil, angajat, al scriito
rului In continuă legătură cu reali
tatea Ele se întemeiază pe un de
ziderat Istoric cit și po principii de 
esență ale societății noastre. Urmă
rind acest deziderat putem observa 
că de-a lungul timpului scriitorul 
romfin a Îndeplinit o funcție bine 
determinată. Nota esențială a aces
tei funcții a fost participarea prin 
scris la evenimentele caro au fră- 
mlnlat epoca, aderența la aspirațiile 
superioare ele t>oporulul. Dezideratul 
logic, acela care decurge din prin
cipiile societății. are tn vedere că — 
o dată eliberat do vechile realități 
— scriitorul are datoria do a a- 
dlncl relațiile cu colectivitatea din 
caro face parte, refleclînd In scrie
rile sale schimbările ce au loc In 
viața societății jd a oamenilor. Do
cumentele de partid Ilustrează grija 
acordată acestui domeniu de maro 
importanță. Răsunetul deosebit înre
gistrat fn rindul oamenilor de orlă 
și cultură se bazează pe faptul că 
ele cuprind problemole-chelo ole 
vieții artistice actuale.. Ele ®e con
stituie Intr-un statut social ol scrii
torului in care se pot Intllnl prin
cipii de bază ca : actualitatea șl me
sajul operei de artă, accesibilitatea 
șl înțelegerea ei de cititor, proble
me de etică etc. Aceste Idei sini 
coordonate fundamentale, adevăruri 
de nezdruncinat alo viabilității lite
raturii In lumea noastră. O conștiin
ță do scriitor nu se poate sustrage 
lor declt dacă abdică de la Idealul 
umon șl artlsilc. lăslndu-se pradă u- 
nor Impulsuri lăturalnice. Ele rint 
laturi ole aceleiași probleme, lipsa 
uncia dintre ele ar face ca armonia 
proprie organismului artistic să nu 
se realizeze șl să nu-șl atingă scopul 
urmărit de a Influenta In deplină
tatea ea conștiința oamenilor. Nu se 
poate vorbi de aderența operei li
terare ta realitate declt dacă ea 
transmite un mesaj, direct sau Im
plicat un mesaj a! realității prezente, 
al epoci! noastre. Iar aceste scopuri 
nu pot fi atinse dacă literatura. arta 
nu sint Ințe'Qse. De asemenea. Lnu se 
poate.; vorbi, despre surprinderea

ia ea. Cuvintele Kec-etaniii.il gene
ral al partidului, tovarășul Nlcolao 
Ceaușoscu. din expunerea la plenara 
lărgită a Comitatului municipal de 
partld-București stnt revelatorii : 
„Este străină filozofici marxlst-lenl- 
nlsto că arta poate fi serisă de oa
meni care, trăind departe de viață, 
înțeleg viața mal bine declt ceilalți 
muritori. De unde 11 poate veni a-' • 
ccaslă înțelegere unul om eare Ig
noră realitatea pămlntească ? Din 
cer

Nu se D-oate vorbi de un alt Iz
vor al operei de artă In afara vie
ții. singura sursă a eL după cum sin
gurul șl Indreptățitul beneficiar este 
dtjtorul. Extrasă din viața oameni
lor. 5 arta, se adresează oamenilor — 
un drum pe care opera de arta l-a 
străbătut șl îl va străbate de la naș
tere plnă la afirmare. In afara lui 
ncputlnd exista nici opora. nici crea
torul. înțelegerea acestor adevăruri 
simple ca principiile geometriei ori 
a legile fizice ale spațiului ■ nostru 

material — adevăruri care nu acțio
nează, desigur, Intr-un dmp meca
nic. c! Inlr-unul de maximă comple
xitate cum e cel social — duce 
îa - y
din viața omului de arta. O co
laborare slrinsă Intre termenii so
ciali și cel personali care țin 
de nuanță. înzestrare, talent face 
ca opera de arta să funcțio
neze. să-și atingă scopul propus. 
Direcționarea literaturii m sprijină 
pa o înțelegere complexă, așa cum 
au dovedlt-o în atîtea rlndurl docu
mentele do partid. Intr-o accepție 
Largă care caracterizează societatea 
noastră tn general sint privite si 
problemele oriei șl literaturii.

Acordarea unei atenții și unul spi
rit de lucru care așează. In centrul 
preocupărilor, omul cu toate înțele
surile șl aspirațiile Iul prezente ?I 
viitoare, dt șl punerea pe prim-plan 
cu aceeași tărie a travaliului artis
tic asta o garanție ce se acordă Im-

cum c cel social ____
Înlăturarea căilor nefrucluoase

Intre termenii &o-

con- 
fle- 
dl- 

ferenllotă a lumii, a factorilor do 
progres existent!. singurii In ! măsu
ră să den o Imagine completă i a vie
ții A promova acești factori prin 
activitatea prin care o depunem, a 

’înfățișa viața, munca, lupta oameni
lor, a semenilor noștri. înseamnă a 
ne alătura poporului, a face ca totul 
să se coordoneze șl să colaboreze 
cu munca ?! glndurile Iul. Cred, gin- 
dlndu-mă la talentele do bătaie 
lungă ale multora dintre scriitorii 
noștri, angajați cu crezurile lor In 
a sluji cauza edificării superioare a 
omului, că orientările date culturA. 
de către partid vor acorda munl 
Bcrilioruhil o șl mal mare gra
vitate. vor determina o creștere a 
expresivității, a forței de penetrație 
a operelor contemporana. Slujind n- 
xemenea crezuri artistice, se va con
tura tot mai mult ca o emblemă de 
prestigiu calitatea de cetățean a scri
itorului, participant nemijlocit Ia efor
tul comun de înălțare a muncii pe 
postamentul permanenței, de afirmare 
a omului, prin faptele șl glndurile sale. 
Conferința națională a scriitorilor — 
ale cărei teze au fost publicate re
cent pentru a fi supuse dezbaterii 
obște! noastre — va avea, sint con
vins, menirea de a duce la concluzii 
teoretice șl măsuri practice favora
bile promovării unei arte și literaturi 
demne de înalta lor misiune socială.

N'lcolae IOANA
Florca CEAUSESCU 
Aurel PAPAD1UC

cinema

(sala
Pentru că se lubric : PATRIA 
10; 12,33; ÎO; 10.JJ; 31,’GLORIA

— o; 11,18; 13,53: iffl; IMS; MS9,
FEROVIAR — 9; 11,15: 12,50; 10; 
ia,S3; 23,45, .
e Tata eu de-a alta : VICTORIA
— 0; 11,15; 1340: îs; ULM: 33,43.
ă Intrarea liberă ta Oficiul stării 

vite : LUMINA — B; 11.18: 13.53;
18; 18.13; £3,53.
o Mary Poppins : SCALA — 8,30; 
1140; 14,53; 17,20; 50,05, FESTIVAL 
— s.M: 13: îs.M: is40.
Q Pădurea pierduta i CENTRAL — 
9: 11.15: 13.30; 13,43; 18; a,15, EX
CELSIOR — 9; 11.îs; 1348; is;
18,»; SJ.43, FLAMURA - 9; 13.10; 
I34i3: is; 10.13: mjs.
• Adio, domnule Chips : CAPI
TOL - 19: 13,45: 18J9: 50. FAVO
RIT - 94»; îs: le.is: 194».
a Puterea șl Adevărul : DRUMUL 
SARH — 15; 19,30, Gt CLEȘTI — 
16,30; 10.
• Fericit cel care ca 
BUCUREȘTI - 0,48; 11;
18,30: si.
a Program de

Ullsr... :
11, ÎS; 18; 

animate 
____ _ _________ _____ _ 10.

£ Atunci l-am condamnat pe toți 
moarto a DOINA 13.4.3;

a Program de desene 
pentru copil : DOINA —

Î7.K. PACEA — 13,43 
ÎS! S3.
• lucidenlul : MELODIA — 9 
11.15; 13.30; 18; 18.M; 53,45, MO 
DERN - 0: 11,13; 13,39; IB; ÎS,13 
S8J), LUCEAFĂRUL — 8.3S; 11;
13,®); 18; 19,20; 31.
• Curajoșii : MOȘILOR - IMS; 
17,43; S0.
o Jurnalul And Frank — o,K: 12; 
14.S3. Maiahary — 17; M, Locote
nentul Kljo — 10 : CINEMATECA 
(sala Union).o Steaua Sudului : GRIVTȚA - 
0; 11,18: 13.SS: 10: 18,13: 5J.33. AU
RORA - 0: 11,13: 13,S3; 13,45: îs;

place ziua do luni 1

0: 11.13; 13,30
M,15, VOLGA — 9: 1.1.10
15.45: 18,13; S3.
q Nu-rnl _
FLACAnA — 16.S9; 17,45; 10, PRO
GRESUL — ÎS: 18; S0.
O Micul scMdAtor : BUCEGI 
16,45, 18; 51,16, TOMIS — 0; 
IJ.M; 13; 19.15: 19.J0.
O Torentul do fler : VTTAN 
13.M; 17,45: IO.
o Sacco șl VanzolU : MIOIUTA
— io; iw: 15; i7jo: as.
a Pe poteca nețărmuritei iubiri : 
0—18JW In continuare : Program de 
filme documentaro — 10,13 : TIM
PURI NOL
e Oltsta i BUZEȘTI — 13J0; 18; 
S0.1B.
Q Aventuri tn Ontario s MUNCA
— i®: îs: si.
a Hello, Dolly:: UNIREA - 
13,313: 19.
q Douăsprezece scaune : RAHO
VA — 1S.M; 10.

• Osceola i URA

_ _ _ . la munte șl l» toaro s
GRINGASI - 13.3»; 18; i ).
a Mirii anului H : VUT< :t.T. — 
18: 10: M, POPUU4R — UK; ÎS; 
SS.1B.
• Loro Story : FLOREASCA - 
13,50: 18: 5340.O Locotenentul BuUltt : ARTA — 
15.sa: IS: W.S3.
«Copacii mor In picioare : LA- 

OMET — 13.3»; 17.30: i®.».
• Articolul 420 : FERENTARI 
19; IB.30: 10.
■ Ultimul râzholnlc : COSMOS 
15,K): 18: M.LS.

30,13.• n. n.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor i Ernst 
Sianzendorter. Solist t Ștefan 
Gheorghiu — ra.
o Conservatorul de muzicii „Cl- 
prian Porumbescu" (sala G. Enes- 
cu) : Concert coral — w.a Opera Română : Fldcllo — 19.33 S Teatral do opereta : Secretul

li Marco Polo — IS.S5.a Teatrul Național „I. L. Cara- 
Comedla) : Regele

Lear — 30; (sala Sludlo) : Să nu-țl 
fad prăvălie cu scară — 30.'
■ Teatrul „Luda Slurdza Bu- 
landra" (sala din M. Sdillii Mâ- 
gurcanu) : O scrisoare pierduta — 
IS; Play Strindberg — 3); (sala 
din str. Alox. Sahta) : Spectacol de 
poezie șl muzică — 20.
■ Teatrul Mic : Pisica sălbatică 
— 10.53.
• Teatrul „C. L Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 1#,M; 
(sala Studio) : Sora cea nmre
— S).
• Teatrul G lutejll : „Eseu — 1949.
• Teatrul „Ton Creangă" : Cara- 
Btale, o soacră șl— alții —o Teatrul ovreiesc de stat : Ba- 
rașeum Ti — ie,ja.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victorie!) : Nlnlgra șl Allgru
— 18; Nocturn VI — 2L.J3; (sala din 
Bir. Academie!) ; RJd șl nâiarll
— 18.
M Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
gla’.e" : CtnUcsle comice ; Trei 
crai de ta itasărlt — je.
o, Teatrul de revista ?! comedie 
„Ton Vasllcscu" : Fetele Dldlnel 
■— n.m.
e Teatrul saildc-muzical „C. Tă- 
rtase” (sala Savoy) : Dlmhlrlcă — 
1®,Î8: (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Șl femeile Joacă fotbal — 
19.M.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Româna" : La Izvoare de frumu
sețe —-I9.S5.
«'Circul ..Globus" : Planetele rid 
sub cupolă — îs; ișjo.
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C. PETCULESCU

TINERETULUI COMUNIST"
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c
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EDITURA
ANTIM IVIREANUL: „Opere" 

(voi. I)
ION CREANGA : „Povești și po

vestiri"

„Ml NERV A"
AL ROSETTI, B. CAZACU, L

ONU : „Istoria limbii române 
literaro" (vol. I, edifici a ll-a 
ravâzufâ)

LITERARĂ
-

Wolf AICHELBURG

Aniversarea semicentenarului U- 
’ nlunLl Tineretului Comunist a pri- 
’ lejult apariția a numeroase studii
> avind ea obiect Istoria mișcării re- 
l voluțlonare de tineret din România, 
» mișcare indisolubil legată de exis

tența șl iupta etusei muncitoare, a
“ partidului el. Prlnirc lucrări se fn-
> serie șl cartea „Crearea Uniunii Ti-
» nerciiilul Comunist", de Constantin
> Pelculeficu. apărută recent In Edllu- 
, ra iiolltlcă, nub egida Institutului de 
. - studii Istorico șl Goclal-Doîltlce de po

lingă C.C. al P.C.R.
Întemeiată pe cercetarea a mute-

1 roase Izvoare (documente do arhivă. 
1 presă ele.), lucrarea pune In cvldon- 
i ții o caracteristică,majoră a mișcă- 
i rli noastre de tineret, ca de altfel n 
i întregii mișcări revoluționare din 
, Romania — rădăcinile Qdlnd In rea- 

UtățUe sociale șl naționale. Ea a 
moștenit nobile tradiții .șl c-a afir
mat in viața poIlUcâ-fiOcLaJă ca dem-

' nă continuatoare a generațiilor de 
revoluționari — Intre caro nume
roși tineri — care au avut un rol 
do seamă in revoluția din l&ÎS. apoi 
In lupta pentru făurirea statului na
țional. unitar -șl independent. Au
torul scoate in evidență, pe baza 
unul interesant și in Irani măsurii 
inedit material. Influența cresdndă 
a Ideilor marxisto In rindurlle tine
relului, maturizarea treptată a miș
cării do tineret. In Indisolubilă legă
tură cu dezvoltarea partidului da- 

, sel muncitoare din România, care a 
dat In permanență sprijin organiză
rii tinerel generații In lupta pen
tru Interesele salo vitale. La Înce
putul secolului nastru s-au croat 
premtoelo pentru constituirea unei 
organizații de cJasă ă tinerilor mun
citori. — „Cercul ucenicilor", care 
avea menirea să desfășoare propa
ganda sotialiată In rindurlle tinere
tului. să-l organizeze, să-l mobili
zeze La acțiunile de luptă împotriva 
exploatări! capitaliste. Cartea Înfăți
șează pe larg activitatea acestei or
ganizații. cu meritele s! minusu
rile Inerente, evoluția el treptată - , .... , ---------------—
spre o organizație unică, pe țară. turi do celelnlto forțe democratice, 
cu un accentuat caracter do clasă — i„
„Tineretul muncitor". —

în condițiile nvlnlnlul revoluțlo- B"° poporului muncitor.
nar, ale marilor bătfilii“sociale dltr
anii 1018—1021. b'--<faa ^^maturl-'figL _________________ ______ _ „
zarea și creșterea rindurilor clasei ' constituit nucleul de raliere a tlne- 

. muncitoare, cu Influența tot mal pu
ternică In maso a ideilor socialiste, 
mișcarea de tineret cunoaște o ex
tindere a activității sale : tinerii 
muncitori, țărani, soldați Jau parte 
activă la confruntările de das"i care 
au zguduit regimul burghozo-moșle-

resc. Crearea Partidului Comunist 
Român, In mai 1021. va avea un rol 
ixwăritor șl pentru activitatea tine
retului revoluționar, a organizației 
sale. încă de lă primul său congres, 
partidul ee ocupă in documentele a- 
doptate de problema tinerelului, la 
aceste împrejurări, in conștiința ti
nerilor esoclnllșl! pătrunde lot mal 
puternic Ideea, creării unei organi
zații unice a tineretului, de orientare 
marxlst-lerilnlBtă. în lucrare este 
redată confruntarea de Idel care a 
precedat constituirea el, confruntare 
reflecllnd pasiunea cu care erau a- 
bordale de către tineri problemele 
esențiale ale prezentului și vuitoru
lui României, responsabilitatea isto
rică ce anima tlnăra generație in 
acel ani decisivi pentru mișcarea 
muncitoreasca, pentru Înseși desti
nele țării Lectura cărții dezvăluie 
astfel că formarea organizației re
voluționare de tineret in România 
a fost rezultatul unul Îndelungat 
proces de căllre politică șl Ideologi
că, sub directa îndrumare a partidu
lui. Împletit cu numeroase lupte so
ciale, care au dezvoltat conștiința 
revoluționară a tinerel generații, 
l-au format convingerea că numai o 
organizație comunistă, Întemeiată 
pe concepția marxlsî-lenlnfetă, fx>a- 
to pune In valoare Întregul ci po
tențial de energie revoluționară.

Această convingere șl-a găsit o 
expresie limpede in Conferința ge
nerală a tineretului socialist care a 

_______ avut loc la București, Intre 19—20 
>ta pen- martie 1922, caracterizată po drept

cuvlnt In lucrare drept o cotitură 
radicală In Istoria mișcării revolu
ționare do tineret din România, 
marclnd eroarea organizației mar- 
xist-Ienlnlste de tineret la scara în
tregii țări.

Lucrarea evidențiază In continu
are că tineretul revoluționar din 
România șl-a manifestat consec
vent, chiar șl In eole mal dificile 
momente, atașamentul, dragostea șl 
Încrederea in partidul comunist, 
partici plod sub conducerea sa, alfî-

progrcșfete, la martie bătălii «xtiale 
Ijeruru apărarea Intereselor vitale

■ - vvajnu ț|»au».U[ ' ''i
:, nor, ale marilor bătălii soclirle din- ■'« >-Dln- paginlle -lucrării apare u.ctar 

anii 1918—1921. 6 dată'cu-maluri- că Uniunea Tineretului Comunist a

retulul In jurul programului do 
luptă al Partidului Comunist Român, 
care permanent a Îndrumat, cu gri
jă. Înțelegere sl căldură, lupta entu
ziastă a tinerilor comuniști.

Proî. dr. Ion ȘERBANESCU
•: 1 ."I r ■ -i< . . ■ •

„Studii social-pQlițice 
asupra fanomenuhsi 

militar contemporan11
Dcș! înființat doar de clțlva ani, 

Centrul de studii și cercetări de is
torie șl teorie militară s-a remarcat 
prin apariții editoriale 
— rod ai unor investiga'

cazuri strict limitate. Regula 
conduită Internațională trebuie 
fie abolirea definitivă a forței ?! a- 
menințăril cu forța in relațiile in
ternaționale, consacrarea principiu
lui reglementării politice, prin tra
tative, a diferendelor. în strlnsă le
gătură cu aceaata, dreptul inter
național actual Învederează necesi
tatea creării și aplicării unul an
samblu de Instrumente juridice

de
Să

prln apariții editoriale prestigioase 
— rod al unor Investigații șl cerce
tări asidue ale propriului colectiv 
sau ale unul larg cere de colabo
ra lori. Ultima dintre acestea : „Stu
dii sodal-pollllec asupra fenomenu
lui militar contemporan", leșilă re
cent de sub tipar la Editura Mill- __ .... __ __________ ______
tară, osie concludentă In această pri- menite 6ă garanteze securitatea fle- 
vjnță. Reunind mal multe studii re- ...................
ferlloare la diferite aspecte actuale 
ale tlomcniulul militar, lucrarea Lși 
propune să evidențieze relațiile re
ciproce dintre război, ca fenomen 
social, țl alte domenii ale vieții so
ciale : politic, științific, juridic, in- 
vățămlnt etc. Deși flecare studiu 
aste, in sine, independent. In an
samblu lucrarea prezintă o anumită 
unitate de ctrucăiră. deschlzlnd — 
ceea ce hl re pare meritoriu — di
recții do Investigare In vederea ela
borării viitoare- a unei sociologii 
militare generale, menită să anali
zeze războiul șl armata cu. meto
dele și tehnicile proprii acestei 
știința.

Se cuvine remarcată varietatea

cărui stat și a comunității Interna
ționale in ansamblu, instrumente i:-3 
cana autorul ,le asiillzeazfl pe larg, 

Privind cu ochii sociologului mu
tațiile Intervenite ta toate ramurlte 
producției materiale șl in nivelul de 
cunoștințe tehnlco-șUlnUflco nl ma
selor In contextul revoluției tehni- 
co-ștllnîlflce. cont. dr. Ovldiu Bă- 
dlna evidențiază Implicațiile Impor
tante po care aceste mutații le au 
asupra pregătirii Întregii populații 
ptciiru apărarea patriei la caz do 
nevoie. Pe; această-bază. autoruL c- 

II- vldențlază Ideea că dezvoltarea con
tinuă a tehnicii, militare colldtă În 
mod deosebit tacul lățlle Intelectuale 
ele omului, rolul ®ău In războiul 

__ _ ___  ________ __________ modom rflmlnlnd mad departe un rol 
unghiurilor do vedere din caro este de prim plan.
privit fenomenul militar, faptul că Acest rol decisiv al omului In mi
au terii celor'șase eludll încearcă șl nulrca tohntell do luptă este relevat

In mod deosebit In studiul genera
lului de urmată Ion Tutoveanu, con- 
eacrat exigențelor sporite care de
curg din revoluția tehnlco-ștllnți- 
fică pentru formarea și pregătirea 
cadrelor militare. Autorul sublinia
ză cerința Imperioasă do a îmbina 
cunoașterea solidă a științelor mo- 
derao cu I mm și rea aprofundată a 
concepției materiallst-dlalectlce, a 
politici! șlilnțlflco a Partidului Co
munist Român.

Aspecte Interesante ale fenome
nului militar contemporan aduc In 
discuție șl studiul', col Tralan Gro- 
zea, referitor Iii corelațiile contem
porane între politică și strategia 
militarâ. cel privitor In tipologia 
războiului tn epoca contemporană, 
semnat de col. dr. Comellu Soare, 
cel al col. Pavel Ciuhuroanu, ca- 
ro-șl propune ®ă combată unele con
cepții cu privire la război cuprinse 
in lucrările unor autori burghezi ca 
Arnoîd Toynbee, Sigmund Freud, 
Raymond Aron. In legătură cu arest 
ultim studiu, socotim că o analiză 
mal aprofundată a surselor primare 
ar fl fost de natură să-l Imprime 
un caracter mal concret, mal nuan
țat-

Lucrarea Centralul de studii șl 
cercetări do Istorie și teorie mili
tară — concepută desigur ca o bază 
de Investigare șl dezbateri In pro
blemele respective — va fi nnrr-ir.to 
cu interea nu numai de specialiști, 
dar șl de cercuri largi de cititori.

Radu BOGDAN

reușesc ca, po baza unul bogat ma
terial faptic șl de Idei, aă pună In 
lumină aspecte din cele mai no! alo 
problematicii abordate, cum ar fi co
relațiile actuale dintre politică țl 
siratcgla militară Influența revolu
ției tehnlco-șUlnțlfice asupra pre
gătirii cadrelor militare, tipologia 
războiului In epoca contemporană, 
funcțiile dreptului Internațional In 
ceea ce privește conflictele armate.

Studiul dr. docent Alexandru Bo- 
llntlneanu. care deschide lucrarea, 
tratează in extenso principalele as
pecte ale rolului dreptului Interna
țional contemporan In ceea ce pri
vește prevenirea conflictelor armato 
intre state și crearea unul climat do 
securitate șl încredere reciprocă. 
Fâclrtd o Incursiune In Istorie, au
torul reliefează drumul parcurs de 
dreptul Internațional, de Ia perioa
dele dnd un principiu de bază al 
său era „jua ad bdlum” („dreptul 

Justificare a ponticii 
claselor stăpfnltos

dele dnd un principiu de ba 
său era „jua ad bcllum” Gdi 
la război"), ral ‘ 
de agresiune a claselor stăpfnltoare 
șl plnă la condamnarea. In prezent, 
a oricărei agresiuni ca urmare a 
Instaurării Iul „jua contra beilum", 
consacrat In Carta Organizației Na
țiunilor Unite șl In oile Importante 
documente internaționale. Autorul 
precizează că șl In prezent alnt ca
zuri In care comunitatea lnternuțlo 
nală. Carta O.N.U. admit recurge
rea In forță, co, de pildă, exercitarea 
dreptului de apărare Individuală 
sau colectivă împotriva agresiunii 
externe, ridicarea contra domina
ției coloniale etc. Acestea alnt Insă

fl

B. P. HASDEU : „Etymologicum 
magnum romemiae" (dicționa
rul limbeî -istorico și popora
na a românilor)

ION AGARBICEANU : „Opere" 
(vol. VII)

MIHAI BENIUC : „Scrieri (vol. I, 
„Drumul poeziei") ,

ION LANCRANJAN : „Cordova- 
nii" (edijio no varietur)

VAȘILE REBREANU i „Casa" (e- 
dijie ne varietur)

EDITURA //

în limba maghiară

MAROSI PETER — Salomon 
Emfi. A KSltS 6s a versek 
gyânySrO sorsa (Salomon Em3 
— monografie).

MARX GYDRGY — Gyorsulâ 
idâ (Secolul vitezelor) — Co
lecția „Korunk".

MARTON GYULA — A Moldo
va i csângâ .nyelvjârâs român 
kâlcsânszavai (Cuvinte româ
nești în graiul ceangăilor).

• " - - ■:
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ION DUMITRESCU ' „Metafora 
marii în poezia lui Emincicu" 
(seria „Universifas")

G. G. URSU i „Memorialistica în 
opera cronicarilor0 (seria „U- 
niversitas")

SERGIU LUDESCU « „5trni" (ver
suri) iș. 1 .

V. FANACHE : „Poezia lui Mihai 
Benruc"

K. ț-

KRITERION"
J. J. ROUSSEAU — A tânadalmi 

szerzodâs (Contractul' social) 
— Colecția „Tâka". . ,

PLATON — Szokrafâsz pâre — 
levelek (Procesul lui Socrate — 
scrisori) — Colecția „Tâlca".

• • • — Kârtânc fonlomokkal. 
Modem katalân kdllâk (Dans 
cu fantoma — Poeji catalani 
moderni).

1 • • — Tavaszi szâl vizei 
âraszf. 200 magyor nâpdal. 
(200 do cîntoce populare ma
ghiaro).

e
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Sub acest titlu a apăru', recent, In 
E'lilura pelitică, o culegere de 
etudll, sub redacția cont. univ. dr. . 
Ana Tudeov-Bogdnn, in care au
torii, cadre universitare specializata 
In probleme do psihologie a copi
lului, prezintă principalele rezultata ’ 
alo unor cercetări sLsiemaiico pri
vind teoria șl practica pedagogică 
extrașcolară. Bazată pe lnvcsllgnjil 
concrete nslbo-pedagoglee asupra, 
activităților școlare șl extrașeolaro 
nte copiilor, cartea insistă asupra 
condițiilor care permit formarea în 
condiții optime a personalității co
pilului, sub Influența factorilor so- 
clal-cducatlvi și culturull-extra- 
șeotari. a medlulu! organizational 
specific viratei (să amintim subtitlul 
cărții : „Cu privire specială Ia virala 
pionierească").

Adresată nu atit cercetătorilor 
specializați, cit mai ales practicie
nilor de pe tfirimul educativ, lu
crarea cuprinde trei părți Intitulata 
„Despre" copil, copilărie și colectivi
tățile de copil", „Personalitatea co
pilului In’raport cu experiența ao- 
cială o adulțl,lor" ș! „Formarea 
'personalității sub Imperiul cerințe
lor epocii contemporane".

Primele două capitole ale lucrării 
se opresc asupra unor probleme va
riat© ale psihologiei copilului, sub
liniind cerințele caro se Impun In 
abordarea științifică a acestui do
meniu, formullnd, nu, o dată, su
gestii Interesante. Bunăoară, eo re
levă. ca un punct de plecare in in
vestigație. necesitatea abordării di
ferențiate , a psihologiei viratelor 
mici, mcrglnd pină Iu depistarea li
nurilor comportamentale individua
lizate ale copiilor. în acest spirit,
schițarea unei Imagini complete, 
istorico a psihologiei copiluluiva 
trebui că facă apel șl la rolul con
dițiilor mlcrasoclnie in care se pe
trece geneza personalității. :

Desigur, evoluția psihică a copl- 
• luiul implică necesar relația cu 
adulțll — mal alea In planul acu
mulării-experienței de viață,- ol de
prinderilor. în același timp, copiii 
manifestă tendința’ de Independență 
— po care unii psihologi occiden
tali o "interpretează eronat, in sen
sul unei rupturi a copiilor față de 
adulțl. Autorii! cărții Iau o poziție 
critică față de aceste Interpretări 
neșLUnțlfice. ară Urni că tendința de 
relativă Independență este un sem
nal al maturizării copilului, proces 
care Implică in mod necesar parti
ciparea continuă a adulților.
. Un.Interes deosebit prezlnlă cer

cetările privind aportul organizației

de pionieri la dezvoltarea multila
terală a copiilor, a personalității lor. 
Se subliniază influențele pozitive de 
ordin afectiv, cognitiv șl volitiv alo 
unor reușite activități plonlcrdș’.l, 
tot așa cum activitățile desfășurate 
neatractlv, formalist, au efecte ne
gative. In această perspectivă, car
tea se oprește po larg — șl consem
năm faptul ca un merit al o! — asu
pra diverselor mljtoaca ale organic 
zatillor pionierești de a stimula dez
voltarea personalități! copiilor, de a 
asigura un climat cit mai propice 
afirmării acesteia.

Rețin atenția In lucrare conclu
ziile cercetărilor relative la rolul 
grupului In care este integrat co
pilul fn formarea creativității gln- 
diril, in educarea glndlril sale teh
nice. UUlizInd elemente no! ale teo
riei mlcrogrtipurilor șl ale științei 
conducerii, aceste cercetări subli
niază condițiile pe care trebuie să 
le Îndeplinească structura grupului 
pentru ca îmbinarea procesului în
vățării cu activitatea practică ®ă;fie 
Ia maximum fructificată, fac utile 
sugestii pentru activitatea cercu
rilor pionierești. Consemnăm, do a- 
semenea, preocupările legate de 
studierea factorilor stimulatori al 
Interesului copiilor pentru învăță
tura, precum și investigarea opțiu
nilor elevilor preadolescent jientru 
viitoarele profesiuni ; în legătură 
cu acest ultim aspect, stadiile pre
conizează un complex de acțiuni 
experimentale, menite să sesizeze 
dinamica opțiunilor elevilor, plo
dind pentru un mal mare aport al 
activităților pionierești extradidac- 
Uce In descifrarea, potențarea și În
drumarea aptitudinilor copiilor.

Concepută ca o continuare a stu
diilor prezentate anterior tn volu
mul „Activitatea educativă pionie
rească", prezenta lucrare lărgește 
paleta problemelor abordate, dez
voltă unele teme anterioare, s'.ră- 
dulndu-®e. după cum subliniază 
coordonatorul lucrării, să asigure 
„o unitate do concepție asupra po
tențării șl optimizării procesului 
formării personalității sub Influen
ța factorilor «xlal-educativl șl 
cultufnll-oxtrașcolari". Lucrarea, de 
cel mai larg Interes practic și me
todic pentru cadrele didactice, pen
tru organizatorii vieții pionierești, 
reușește să fie un aport meritoriu 
In sfera îndrumării muncii, forma
tive șl a 
domeniul

Investigației științifico in 
educației pionierești.

Lector nnlv.. 
Iulian POPESCU

conjugare-
® „Recviem"

Un voJum compus din termeni, ființa pierdută va 
trei cicluri, (..Legenda". „A- - - - .............................
mor advers". „Nunta nece- 
®arfl“) — aceasta o „Marea 
conjugare" (editura „Da-

ss proză"

cia"). In „Marea conjugare" tel, misei 
avem poeme In nota oblș- veghe la

fi realcâtullă liric. Modali
tatea rememorării. Invo
cații, confesiuni, solllocvti 
diverse. Slut evocate, ast- 

:ător. ceasurile de 
i căpăUlul mamei, 

cu notarea detaliilor meni-

Destul de bine cunos- 
cui, mal ales din coloane-
le presei de limbă germană gi 
din România. WqU Al- bl

Imaginea cea mal fami
liară a lui Borges, acredi
tată de reporterii care l-au 
vizitat, ca șl do prietenii 
Băl, surprinzător de nume
roși pcnîru acest seriilor, 
este revelatoare pentru o- 
pera sa. Autorul Aleph-ulul 
nrimcșleiln biroul de la Bi
blioteca Națională, In Inima 
unul fel de „bibliotecă Ba
bei". am spune, forțlnd pu
țin analogia. Nici nu s-ar 
putea altfel, viața lui Bor
ges a fost confundată cu 
Jeeturile Jsalo in așa măsu
ră. Incit majoritatea poves- 

“ Urilor care l-au adus cele
britatea par comentarii de 
cărți sau do Inllmplări ci- 
tite ln cârti. Este poate sin
gurul caz din istoria lite- 

' raturll universale dnd su
biectul pasionant al unei 
Bchlțe este de fapt recenzia 
unei cărți, o dispută filolo
gica sau; chiar un arllcoi 
aniversar al unul scriitor 
Imaginar. Spre deosebire de 
povestitorul obișnuit, căra ... . _ . . . j o {u_

. aproapa de na- 
tlnzlnd să concureze

povestitorul obișnuit, 
inventează de obicei 
me cit mal aproape • 
tură,! ____ ___ ____
cu ea, Borges constituie In 
mod delii 
Imaginarul 
o.llintea ■ { , 
cărți. Iar i

Iberal un epos al 
ilul. pentru ei re- 
este; aceea din 
demersul suprem

al artistului este de a o a- 
credlta ca atare. Este un 
vis al unul vis, cum se In
tim plă In Rulourile circu
lare, o capodoperă a genu
lui, plină de Ulc. Alteori 
scriitorul urmărește prore-

nuită a autoarei, cele mai -________——___
bune găsindu-se In ciclul In- te a particulariza atmoafe------------ .___________ „a . ,,._En nu mă nuu 

privea. Putea să vină / tu
narul cel mal mare să-ml 
apargă-n două țeastn / și 

,..r-------- ------  „ __ _ mina el nu s-or ti ridicat/
Insolită. Laconismul dls-\ apărarea mea. I Și doar 
cursuillL alăturările de Ima- eram frumoasă, ușa cum 
gini, recrutate din zone e.x- mă dorise I șl se-mprlmă- 
trem de Îndepărtate unele de vâra : un verde umed / de 
________ ' cu cioturi vegetale. Incnmla- 

difld- te, / amenința grădina™" 
Inevitabil Do o suavă duioșie slnt 

_________ ... ___ _ „ra
deri. prospețimea anumitor ■'ÎntoarcereaIn obiecte?.
a unor versuri evocative sau a® rftspindeșîe ■ In lot ce-i 
invocativo rămln i_Zl 
presus de discuție. Ca In 
„Vis de corabie", In „Pă
durețul, Interzis", unde,na 
reține frenezia naturistă, 
după cum , „PI-lu-l" ne 
transpune intr-o atmosferă 
poescă, rolul Corbului fiind 
încredințat unei alto pă
sări : „A fost o dală ca nl- 
ctodntă, / lntr-o demult pe
trecută zi, / o fost să-mi 
apară, dudată. / pasărea 
numită Pi-lu-L / / Ciocul
— de culoarea clapelor de 
plan. / Ochii — de culoarea 
cocosului crud. / Pana — cu 
desenul euclidian. / Rlsul
— risul nu-1 aud". S-ar 
putea, desigur, dta Ima
gini sugestive șl din urmă
toarele cicluri, mal puține 
Insă. Aici ne Intiroplnă 
rnul curlnd opusul a ceea 
ce am dori să aflăm și a 
ceea ce poeta voiește să ne 
dea. Ne lntimplnă — me
tafora aceasta e titlul unei 
poezii — „oboseala dO cu
vinte". Versuri extrase „din 
căptușeala de mătase / a 
luxoaselor enigme, / ab
stracte nlfe. stranii sigure".
în cuvinte mal de toate . -. — ____ ______—
zilele: un fel de astenie a"1 sentimentul de a Ie 
lirică. Anumite versuri sint Răsl In „Mireasa" (I. H)_ și 
senzuale fără vibrație, al- - „Rochia 
tele, mal numeroase, stra
nii. fără putere de seduc
ție. Insolite, o seamă da 
construcții Imagistice nu 
devin prin aceasta fasci
nante..

UI. Aici mai alea se con
sumă. cu efecte de artă In
contestabile, episoade ale 
unei mitologii subiective 
proiectate intr-o geografie

ra :

altele („frig amcaiecat 
piatră liliachie"), fac dlf 
lă comunicarea. ........ ,
Insă frumusețea unor ago- ~ yergțirUc- cc anunță,

isotațll, puterea'de sugestie Mltizntă, făptura mamei

mal păstra amintirea, astfel 
in Incit absența nu numai 

că nu exclude, dar Intensi
fică nebănuit comunicarea 
sufletească’: „Să prefac to
tul In amintiri, / fotografii 
șl scrisori. / să mă zgirie 
caligrafia tâ subțire / șl ri- 
su! tău să mă-ntlmplne 
fix. din odăi, din păduri, / 
șl vocea ta. cîntlnd ini cin
ice / strivit pe-o panglică / 
și toate acestea, ®ă-ncnpă 
intr-o cutie pătrată 7“ Un 
accent emotiv cu și mal 
subtilă rezonanță conferă 
distincție poeziei „Greșeli". 
In care măsura iubirii filia
le se precizează, așa zl- 
eind, in inversă proporție 
față de culpa nerespeclăril 
unei povețe materne : „Mă 
întrebai ee-am' făcut / și 
eu Iți răspundeam : asta șl 
asta. / fiu e bine, spu
neai. / MB făceam că 
n-aud / și-n gînd Iți eram 
neascultătoare. / Dacă m-al 
întreba acum : ce fnc ? / 
țj-aș răspunde că pling după 
tine. / Șl Iar ai spune : «Nu 
faci bine. Nu mă mal 
striga». Dar cele mal 
pure, mal lirice acorduri

-------1 cu flori". Ca
drul nu este de fel mio
ritic. Insă tehnica trans
figurării o amintește pe a- 
ceen din baladă : ..Tenant 
dus ca pe-o mireasă, / in 

Min». albe dantele / Sl-a rămas
La o cu totul altă tem- biata casă frumoa'ă ../ In 

peratură slnt realizate poe- albe dantele. /?-'ca o "cora- 
mele din „Recviem" (etlllu- ble fără pinze. / Sl tuslre- 
•r« „Rmlaeseu"). Am zJs le / ursitoarele mele ni— 
„poemele", dar s-ar du- șinatuTs-au foarte". Tot 
tea «piine : secvențele de In'Unlă mitologiei fotelo- 
poem. căci motivul e ace
lași. In toate : despărțirea 
de o existența apropiată. 
Despărțirea, mal precis, de 
mamă. Produsă Inevitabil 
in ordinea fenomenală, a- 
ceaită separație este refu
zată de conștiință. Plecată 
dintre cei vil, „neuitata" o 
adusă înapoi prin magia 
cuvlntulul : „strig șl strig : 
«Mamă I » / ..^1 te-ntorc.
dureros, din drum". în alt!

rlce e șl viziunea Incorpo
rării omului in elementele 
naturii. Mama se întoarce. 
..ținără și-n rochie cu 
flori", prilej de „mari eve
nimente In grădină". Prin 
prospețime șl claritate, prin 
noblețea Inspirației, acest 
volum sporește, neîndoios, 
bibliografia poemelor celor 
mal rezistente ale Nlnel 
Cassia: i. ‘

Dumitru MICU
£ .

EDITURĂ DIDACTICĂ 
Șl PEDAGOGICA

ALEXANDRU GHITERA : „Tema
tica orelor de dirigen)ie din 
liceele do culturâ generalâ"

ZINA SIRBU : „Din carnetul u- 
nui director de liceu"

ERMONA ZAHARIAN : „Peda
gogia româneancfi inferbe- 
licâ"

G. G. ANTONESCU : „Educație 
și culturâ", colecția „Pedago
gia secolului XX"

• " • „Studii de orientare șco- 
larâ ți proFesionalâ" (coordo
natori științifici A. Chircev, 
D. Salads)

* * * „Televiziunea ca mijloc de 
învâfâmlnt"

JEAN PIAGET t „Psihologie și 
pedagogie — Râspunsurile 
marelui psiholog la probleme
le invâîâmlntului", colecfia 
„Pedagogia secolului XX"

WILGA M. RIVERS : „Psihologul 
și profesorul de limbi strâine"

liste cunoscute in Istoria u- 
nlvensală, i-a dat coerența 
care r " ’ ‘
lRc fii—...
matematice, a .1___ ______
siunllc oferite’de tradiția 
culturală ști științifică si nu

UNIVERSALĂ

/

tru șl proză.fiind marcate 
de această tendință. Cule
le rea do proză scurtă'pu- 
illcată in urmă cu. trel 

ani avea ca. titlu pe acela 
al unei frumoase povestiri 
germano : „Șobolanii din 
llanieln". relnterpretată de 
Alchelburg dki perspecti
va unei experiențe istori
ce do neignorat. Acum, 
tot o asemenea povestire 

•ni &a pare cea mal Impor
tantă1 „A ml ros di aus dem 
Brunnen rief" (titlul fiind 
un vers al unul foarte cu
noscut cin tec pentru co
pil). deoarece e cea mal 
ouțin afectată de livresc. 

. Și aceasta pentru că ele
mentele: de trăire perso
nală aduc In acest uni
vers, al trecerii de la 'vis 
ia realitate.-o anumită vi
talitate.

în cuprinsul eseurilor 
— toate foarte1 concise, 
centrate exact pe o tema 
sau pe o Idee — Wolf Al- 

: chelburg, nelncetind să 
fie creator, se exprimă1 a- 
supra creației din pfersr 
pectlvn. unei experiențe ce 
l-a angajat nUt de pro
fund. El scrie ■ despre 
„Gust" (cu aplicație la 
muzică) șl se autodozvă- 
Jule In receptivitatea sa, 
despre poezie (definită, 
succesiv, ca ..un fragment 
a! limbajului ridicat la 
stare de excepție", deci o- 
pus vorblnjului). despre 
comunicare, despre înțe
lepciune. CInd evocă, o 
face absolut liber de con- 
strlngerlle pretextului ca
lendaristic. de conveniența 
aniversărilor. Bicentena
rul Beethoven ei marcat, 
astfel. In subtitlu : mal 
departe se pătrunde in e- 
sența muzicii acestuia, la 
fel In cazul Hfllderiln (cu 
paralela Bedthoven-Hdl- 
derlln). Tn această secțiu
ne a cărții inillnlm ca 
punct de vlrf „Paul Va- 
lăry, poetul mării", eseu 
In care scriitorul Alchel- 
burg. Iraducfitorul. omul 
de culturâ; compozitorul 
șl pictorul se dezvăluie 
mpllcat intr-un viu dia- 
loț peste vreme cu cel 
doșpre care scrie.' ' ' '

Prezent șl in publicații 
de limbă romăhă. 'distins 
cu.,un premiu al Uniunii 

„—a cali
tatea traducerilor din 
poezia lui V. Voiculescu.

chelburg este totuși, In cel 
00 de ani recent împliniți, 
un autor care-și surprinde 
din- multe puncte de ve
dere cititorii Cartea asu
pra căreia se oprește re
cenzia noastră : „Poezii, 
drame, proză" (publicată 
în limba germană la edl- 
lura ^Krllerion") oferă, 
18 numele unui efort spre 
antologic: versuri . (parte 
Inedite), traduceri de poe
zie, ple.se de teatru, pro-, 
zfi, eseuri. Dar nici In a- 
ce.-g tel ea nu epuizează 
domeniile de manifestare, 
ale acestui creator tln- 
zlnd parcă spre modelul 
uman al renascentlșmu- 
lul. pentru că Wolf Al- 
chelburg lasă in urmă ț! 
experiențe in domeniul 

t picturii, .se' exercită ca- un 
compozitor de real Inte
res șl ca un- publicist ac
tiv. . ■

Ceea ce definește In an
samblu scriMil său este 
Idealul unul anume neo
clasicism, evident mal ă- 
les In cultura autorului și 
in elogiul repetat adus 
spiritualității. Sensibilita
tea poetului este o sen
sibilitate cultivată, po
tențată prin contacte 
cu poezia de cea mal 
elevată condiție scrisă 
In epoca modernă sau 
In alte momente ale 
Înfloririi genului: Deși 
influențat de poeți presti
gioși : TrafeJ. Rilke. Wolf 
Alchelburg lși construieș
te In realitate un univers 
poetic propriu. In caro 
lasă să se reflecte nu 
cultura In sine, c! cultura 
asimilată critic. Interpre
tată, Versurile certifică 
existența unei au'.enîlce 
vocații de poai meditativ.

Caracterul antologic ni 
volumului urmărește nu 
numai ’să dea o imagine 
asupra ceea ce definește 
din punctul de vedere al 
valorii estetice ansamblul 
operei Iul Alchelburg. el 
șl.asupra idealului său. In 
sensul cel mat larg nl 
conceptului și cpre este 
acela al unu! umanism __ .... ,
activ, proferat atit prin scriitorilor pentru'
cultul valorilor , clasice, ' ’ 
cit șl prin recep'llvltatea ______ .. . „,VUJV3^U
față de direcțiile noi de ..Wolf Alchelburg este o 
dezvoltare ale artei șl 11- prezență vie in clmpul 

creației contemporane, re- 
' antologic 

’itefădnd declt să finali-

teralurll. Poate că. sub a-
cest aspect.; eseurile, yeu- .centul volum
nițe aici slnt cele mai pLl- 
duițoare. Înainte de a stă
rui asupra lor. să subli
niem tendința constantă 
de relnlerprelare a unor rodnică pe mai departe, 
motive mitice, folclorice 
șl literare, piesele de tea-

zeze o activitate laborioa
să despre care credem 
că i|u greșim antlelplnd-o

Mihai NADIN

i-

© PUBLICISTICĂ-O
Crișan CONSTANTINESCU

M *
9i

f-

„Metamorfoze m inima
J 1.

Harghitei șa
Volumul de reportaje nl iul 

Crișan Constan ti nescu, Metamor
foze io Inima Harghitei șl Bodocu- 
lal, cate o carto ce se citește cu o 
reală satisfacție pentru că e scrisă 
de un condei proaspăt, mi null de 
un reporter atent și sensibil. Auto
rul e un Urle indrăgoslil de peisa
jul patriei. Interesat de legende și 
Intimplărl petrecute pe meleagurile 
despre care scrie. Ceea ce nl s-a 
părut Interesant In structura aces
tui volum — tipărit la Editura 
Emlnescu — este modalitatea apar
te de a compera diversele secvențe., 
in nșa tel lnelt a rezultat o sultă

■H.

putea ti găsită In șco- _________  _f.....
llozdttcc, In speculațiile blematlcj umane, prin

trăit dimes- tematlzare șl «elenii

fător ei vieții omenești, cea 

posibil do transpus In cărți. 
Este nucleul de realitate,

de „pelicule" firesc legate între 
ele. oecurglnd una clin alta șl con
ferind cărții unitate.

Autorul e deopotrivă preocupat 
în reportajele lui de natura pa-, 
triel. de istoria unor locuri stră
vechi, de trecutul lor tumultuos 
și dramatic, dar mai ales de pre
zent ca realizările șl mutațiile gale 
contemporane, atlt in planul valo
rilor materialo, cit ș.i In conștiința 
oamenilor Lnvestiglnd peisajul 
uman; natura! și. Industrial, auto
rul dialoghează necontenit cu citi
torul, lnvjtindu-1 lu cunoaștere, ex-. 
primind bucuria ce o trezește fie
care popas Intr-un tărim atit de 
blnecuvintat cum este pămlniul ro- 
ntănesc. s
■ Reporterul ne propune portretele 
unora dintre ace! oameni, tineri sau 
vlrstnlcU care, cu hărnicie, pasiune 
șl Inteligență, făureșc. "zi de zi. noi 
frumuseți, străbăilnd adesea un 
drum dificil, de vreme ce „drumul 
către stele e semănat cu stind șl 
povlrnlșuri". Dar obiectivele ’ pro
puse a*ti realizate în cincinalul ac
tual sini de natură să mobilizeze 
' ' -'.™ U„:j 'energiile. «&

. _ spiritul creator al oame
nilor ce trăiesc șl muncesc In a- 
ceastă parte a țării. Intruclt „ine- " 
taniorfozele Harghitei și Bodocu- 
lul" se înscriu în contextul gene
ral de dezvoltare echilibrată, ar
monioasă a patriei noastre socia
liste. Orice construcție, renlimele 
fiecărei localități, al fiecărei în
treprinderi este opera omului, 
iată Ideea1 principală a acestui vo
lum de reportaje.

Slnt tn cartea Iul Crișan Con- 
stantlnescu, și unele metafore Cor

1

Este poate'o lume cores- 1_______ __________
pondentă gradului Înalt de misterioasă șl profundă, im- 
formallzare a Întregii pro- r-k ;

’ i ma- Este nucleul do realitate,
.. ,- ---- 'ntlzare. Impenetrabil, din care se

Timpul se supune într-o a- Împărtășește șl arta șl pe 
semenea viziune doar una! ■’ rare 11 presupun țrpovcsU- 

rile Iul Borges, In felul lor, 
pe o cale negativă

Darie Novăceanu șl-a a- foalfi Tortele! toate 
sumat sarcina dificilă de a fprtl.fzez© 
traduce- povestirile iul Bor
ges șl de a oferi cititorului 
de limbă română un excurs 
In universul artistic nl au
torului Artificii — lor. Am 
cunoscut înainte traducerile 
englezești. întreprinse cu 
concursul autorului, șl 
ne-am gindlt In mărturisi
rea iul Borges, care renun
țase la publicarea cltorva 
piese In limba iul Shakes
peare. fiindcă transpunerea 

intrigi polițiste, devine o nu reușise atit de bine, ln- 
,.detective story". De aceea, 
sini încurajatoare in scrisul

Jorge Louis BORGES

sl Moartea și ■ busola “
oui căderii imaginarului In 
real șl coruperea fantastică 
a celui din urmă, cum se 
tattmplă in ȚlOn, Uqbar, 
Orbls-Tertius. unde lumea 
unei enciclopedii Invadează 
realitatea, pe nesimțite.

înțelegem acum natura 
ndlncă a scrisului lui Bor-: 
ges. El a construit o lume, 
acceplînd datele oferite de 
speculația intelectuală șl de 
toate tentativele splrltun-tentativele splrltua-

numai pe acestea. S-a năs
cut Insă un văl subțire de re
alitate. fermecător ca o plasă 
de azur, dar nesigur $1 fra
gil ca aburul unul nor. Nici 
nu este nevoie de. focul din 
Ruimirl pentru a ne da 
seama că totul este o dis
persie fantastică de energii 
pozitive, ca un orizont în
chis. ca o boltă sau ta un 
tavan de bibliotecă, dincolo 
de care nu :>-• vede cerul

dt &ă dea Impresia cititorii- fote- mal puțin reușite, unele date 
_ ___ ____ a_______ _______ Iul că fusnseră scrise direct nesemnificative. Stilul, dnd esle. u- 
lul Borges oazele de reali-__ in englezește. Borgca nu dej»îpâj»- »i lulmk uu wm-
tate adevărată, descripțiile poale fi ciut bine declt dacă ylnge .fLațoeazfi po alocuri Impre-
sublilo șl toate celelalte e- - , „.-i »—•- i-»-- j. j_
lemente specific argenllne- 
ne, evoca le “do Darie Novă- 
ceanu In prefața sa. Lumea 
lui Borgeș este o lume do 
cristale de laborator, fasci
nau! ă. dar comervabllă nu
mai sub sticlă. In vitrină, 
ti lipsește gligillul trlum-

'9

ț. --wuiui. vi.Miuuă'>.V3iiiV. u-
rteori, descriptiv și retoric nu con-

ela do monotonie. Dar. dincolo do 
aceste stingâcii. ..Metamorfoze in 
InimajHarghitei slîUodoculul" este, 

gențe. putem aprecia -ten- un document expresiv șl. In același 
tatlva Iul Dario Novăceanu timp, o invitație patetică la a cu
la lumina cl adevărată. noaste irealitățile fascinante alo pa

triei. ■

vcrslunea In a doua limbă 
sugerează perfecțiunea ori
ginalului. La asemenea cxl-

Aurel DRAGOȘ 
MUNTEAN!! Constantin COROIU

i

•i
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RECUNOAȘTERI DIN PRESA OCCIDENTALĂ

_______ — .._ ,__ ______ ______ .-___ i, „rid iei nd acoperișurile" și răcind 
să SC vadă adevărul asupra, condițiilor de locuit ale unei mari părți a populației 

britanice

In celebra carie „Diavolul șchiop" clasicul Lesage Imaginează un personaj mitic ce 
„ridică acoperișurile" șl „străbaie zidurile" — ca motiv pentru o radiografie socială. 
Articolul de mal Jos fac®, intr-un fel, aceiași lucru, ‘ ” jaa " — ’ -» -•

întregului județ care-l valorificarea lor. Totoda-

tuli subiectul discuției' pe 
care am avut-o cu tova
rășul Văndor Jdzsef, vi-

REPORTAI PE @LO1B O >EP0OM- PE GLOB O REP©p™ PE @LOB“ - r ■ ‘ •

într-o anumită măsură, Brctanla 
reprezintă pentru francezi ceea cu 
este pentru noi Dobrogea. înconju
rată de trei părți de apă, blntultâ 
de vlnturl aspre, Bretanlu poartă 
vestigiile celui mal vechi lanț mun
tos din Europa, Munții IlercinicL Ță
ranii din partea locului ou desco
perit din cele mol vechi timpuri mo
rile do vini, după cum au simțit, ca 
toți oamenii țărmului, chemarea ape
lor.

Am descoperit In Bretnnln o lsio- 
r*e pe care om nuzlt-o de mult șl 
Intr-un sal do lingă Mangalia : In 
vremuri de demult, strămoșii pirați
lor provoom naufragiul corăbiilor a- 
trftgindu-la rpre coastele eUncoasa 
cu ajutorul unor 
felinare prime in 
coamele boilor. 
Dar. dacă In Dd- 
brogea astfel de 
huimplărl s-au 
putut număra pa 
degete, bretonii 
in schimb au dua 
accustă „profesie" 
pe culmile noto
rietății, fiind fa
vorizați de Intensa 
navigație la intra
rea In Marea Mi
nerii. La Saint- 
Malo, supranumit 
șl „cetatea corsa
rilor", statuia unui 
localnic celebru, 
navigatorul Sur- 
couf, domină fa
leza. Cu o mină 
Îndreptată 
zarea oceanl__ ,
cu cealaltă lncieș- 
iaiă iw snble. Sur- 
couf Ișl sprijină 
piciorul pe o an
coră cu patru ob
lige, faimos instrument de abor
daj, de care puține corăbii au 
scăpat Exasperați, englezii au ase
diat In repetate rîndurl aceet „cuib 
de pirați", dar bastioanele do gra
nit pe rare azi 6e plimbă lurlșUl, 
s-au dovedit inexpugnabile.

Alături de Siurcouf, vecinul său do 
bronz șl do nemurire este Jacques 
Cartier, cel ce a descoperit șl a ex
plorat Canada f firi nd din ca. pentru 
o vreme, pămint francez, și dezvă
luind bretonilor marea și adevăra
ta tor vocație. într-adevăr, o treime 
din efectivele actuale ale marinei 
comerciale francezo o constituie fiii 
Bretanlel, șl tot cl reprezintă peste 
o jumătate din echipajele flotei da 
pescuit.

□întotdeauna marca s-a învecinat 
cu poezia. Țărmul zimțat ol Breia- 
nleL peisajele sale sălbatice răvă
șite do uragane șl măturate de ta
lazurile oceanului, Inspiră șl aslăzl 
gtnduri romantice. Șl astfel, la Salnt- 
Malo. undo marea o verde șl țărmul 
a fost supranumit „Coasta de Sma
rald", 6-a realizat o rară sinteză, o- 
rașul corsarilor șl navigatorilor dă
ruind Franței șl literaturii universa
le pe unul din stllpll romantismu
lui : Chateaubriand. Intre statuile Iul 
Surcouf șl Cartier, la cltevn brațe dă 
înotător ea află o mică Insulă de 
granit pe care a foot ridicat modes
tul mormlnt nl iul Chateaubriand. 
Un dig îngust leagă faleza de insulă, 
dar am încercat zadarnic să ajung 
la ea pentru că digul nu apare ta 
suprafață dedt în scurta perioadă a 
refluxului, rămînind acoperit do opo 
22 de orc din 24. Liniștea poetului e 
astfel asigurată, lor pelerinii redes
coperă forța primordială a elemen- 
tetar caro i-au inspirat pe toți poeții

plantat pentru prima oară; în mediul 
marin. Astfel, centrala de la Banco 
a constituit un fel de stațle-pllot n 
hidrotehnicii moderne, o operă in 
care laboratorul se imblnă eu uzi
na. Originalitatea principiului de 
funcționare a uzinei testa dictată de

— Imaginalf-vă — Îmi spunea in
ginerul Dominique Roux, director 
adjunct al, centralei — că la Por
țile de Fler, unde România șl Iu
goslavia au ridicat o hidrocentrală, 
Dunărea ar curge alternativ in am
bele sensuri. Desigur, marea nu 
„curge", ea coboară șl se ridi
că, urmind legtie atracției univer
sale, In spciț& atracția Soarelui șl a

lumii: Marea șl Luna. Dar numai 
pe poeți ? Cunosclnd existența ma- 
reeior, istoricul roman Pilnlu cel 
Bălrin descoperise erențn fenomenu
lui afirmi nd : , .Causa est In sole lu- 
naque" C.Prlcina ee află in Soare și 
Lună”). ________________ ■ —

Ajuns aici, este momentul aă măr-' alternanța moreelor. 
turlsese cititorului adevăratul subiect 
al acestor rinduri. Nu frumusețea 
coastelor bretone m-a îndemnat la 
drum, cl tocmai acest fenomen' na
tural transformat de oameni într-o 
sursă de energie, piuă azi unică In 
lume. Intr-adevăr, doar !.: cițiva ki
lometri de Saini-Malo funcționează 
prima șl singura hidrocentrală de pe 
glob caro folosește forța fluxului șl

cu Luna șl Soarele, da presiunea at
mosferică, ele puterea șl direcția vîn- 
turiior, de curenții oceanici, ordina
torul pune In ecuație — la răstim- 
guri scurte — toate elementele, sta- 

iilnd astfel prețul unul kllowat in 
144 momente ale zlleL Cînd prețul 
depășește un anumit barem, turbi
nele sint oprite automat.' Așadar, 
eo poate spun© că io Rance mișca
rea aslrelo- este Înregistrată pe car
tele perforate, ca șl in zborurile 
cosmice. De altfel, inginerul Domi
nique Roux Imț arată că mal înain
te cu primul pâmîntean să pună pi
ciorul pe Lună, mal Înainte ca omul 
să descopere definitiv tainele aces
tui astru mort, in micul estuar de 

ia Rance „Regina 
. Nopții" a fost 

pusă la treabă... 
Lnrut a* intrat,ast
fel intr-o nouă 
virată, treclnd din 
adolescența ro
mantică a metafo
relor, in maiurl- 

* taica practică a 
megawaților 1

Dar, sa pune În
trebarea, de ce u- 
ztaa de la Ranco 
a rămas plnă 
acum unică în lu
me ? Pe țărmurile 
Franței, .ca și ta 
multe părți ale lu
mii — Anglia. Ca
nada. IJ.li.S.S. etc. 
— fenomenul ma- 
reelor acționează 

PLINIU CEL cu aceeași forte, 
inr condițlLlo na
turale ’ oferă, in 
numeroase’ puncta 

■MWTOWBMt ®le globului, posl- m»™ bllltatea construi
rii unor centralo- 

gigant. Răspunjiil este de ordin strict 
economic. Orlclt da frumoasă' ar fl 
metafora megawaților selenari, Luna 
nu a putut rezista concurenței ato
mului.

— In perioada in care se construia 
uzina, explică Inginerul’ Roux. cos
tul unui Kilowal-oră instalat repre
zenta 29 de francL Un preț compa
rabil cu cel al electricității -produse 
in hidrocentralele ctasice. în achlmb, 
costul aceleiași unități Instalate In- 
tr-o centrala atomo-elecirică atingea 
sumo do 59 de franci. Uzina noastră 
era deci foarte rentabilă. Intre timp 
însă prețul instalării kilowatulul „n- 
tomic"1 a scăzut la 15 franci. Iată 
do ce s-a renunțat Ia construirea u- 
nor noi uzine mare-motrice.

Va rămlne centrala de la j .Rănea 
unică în lume ? Se pare că primej-r 
dla cresclndă a poluării, prin rezi
duurile uzinelor aiomo-clectrlce. 
readuce din nou în actualitate ideca 
pusă în practică pentru prima oară 
în Franța. In orice caz, centrala do 
po coasta bretonă realizează azi 0.5 
la sută din producția națională de 
energic electrică, puțind asigura con
sumul unul oraș do 330 COT locuitori. 
Specialiștii francezi ou cișligat pa
riul tehnic și nu e vina tor dacă a- 
tomul n dșllgut, pentru moment, 
cart» rentabilității.

Totodată, Bretania a cîșllgnt un 
nou punct de atracție. Anual. 200 COT 
de turiști francezi și străini vizitează 
centrala do In . Runce, descoperind 

. aici cea. mnl nouă formă do u'.lil- 
- zare a-bogățiilor morii, oriă in caro 
1 bțetqnij sint considerați '.maeștri 
■'necbntesta’țl. ‘ " ■ 1

Pani D1ACONESCU

• NOUA VOCAȚIE A „CETĂȚII CORSARILOR" • PRINTRE PROMOTORI 
’ BATR1N • „REGINA NOPȚII" ÎNTRE METAFORE Șl MEGAWAȚI

refluxului. încă tn urmă cu secole 
e-a observat că In golful Salnt-Malo 
se înregistrează una din mareele ceie 
mal puternice din lume. Explicația 
consta tn obstacolul pe care fl con
stituie -In fața fluxului oceanic pc- 
nisuia Cotenlln, ridicată ca un pin
ten la intrarea valurilor Atlanticu
lui In Marea MfneclL Oprite astfel; 
apele .mării înalte" ating aici, in 
perioada echinoxului, olm'i in 13.5 m 
deasupra nivelului zaro al oceanului 
plonetar. Daca fenomenul poate a- 
vea rezonanța lirice pentru eventua
lii vizitatori ai mormintului Iul Cha
teaubriand, pentru spiritul practic al 
țăranului breton acest fenomen a în
semnat crearea nșa-numitelor „mori 
de maree". Se paro că încă în se
colul XH au fost construita în Bre- 
tanla asemenea mori, după princi
piul binecunoscut al roților de pe 
rlurl, folosite odinioară șl la no! — 
în morile de cereale, de ulei snu în 
pivele de bătu* postav. Fără,să vreau 
Iml amintesc de Muzeul tehnicilor 
populare din - Dumbrava Sibiului, 
unde țăranul ardelean și-a dat parcă 
mina Intru inventivitate cu țăranul 
breton. .

Așadar, pornind de la o idee veche 
de secole, inginerii șl spednlLștil 
francezi nu ales estuarul micului 
fluviu Rance pentru a ridica aceas
tă originală lucrare a științei șl teh- 
nlctl hidraulice. A științei, pentru 
că savanții nu analizai in amănun
țime fenomenul maroelor — de la 
studiul general al geoflzfcU și plnă. 
la cnracteristlcUo locale. A tehnicii, 
pentru că Ingineri’ au fost obligați" .. 
să rezolve problemele inedite ale' electric osia în1 funcție Ăe forța mar 
construcției, exploatării șl întreține
rii unul complex hidroanergetic im-

Lunii, completată de efectele dublei 
rotații a- PămlrituluL Dar, în ter
meni hidraulici, avem de-a tace și 
aici, ca șl In cazul unui baraj flu
vial, cu o diferența de nivel care 
poate pune In mișcare turbinele. 
Noutatea constă In alternanța sansu- 
lui, ceea ce a Impus realizarea u- 
nor turbine capabile să funcționeze 
in ambele condiții cu aceeași efica
citate. Principala dificultate a con- 
stiluit-o Insă intensa coroziune a 
metalului, provocată de salinltatea 
mării. Au fost, necesare tîludii opa- 
clale, s-nu experimentat diverse a- 
liaje pînă 6-n ajuns la o comporiția 
optimă de metal.

Inaugurată In noiembrie 1S®3, In 
prezența generalului de Gaulle, uzi
na funcționează cu întreaga sa ca
pacitate, rcprezentlnd 240 dc mega- 
wațL Studiile de optimizare n ex- 
piontăril au determinat pe specialiș
tii francezi să confere turbinelor do 
Ia Rance o dublă funcție : produc
ția de energie electrică șl pomparea 
de, apă tn bazinul de acumulare, In 
perioada imediat următoare -„apel 
vii" (virful mareei). Astfel, nivelul 
apel din bazin .crește și. In conse
cință, sporește productivitatea turbi
nelor. ‘ i

.„Un Lift ne coboară la nivelul +4 
metri paste nivelul 0 al mării. Un pe
rete de sticlă ne dezvăluie „creie
rul" uzinei, sala de comnnda, dota
tă cu un tablou sinoptic,, inreglstrind 
toate activilăUle centralei șl un .„pro
gramator branșat la un calculator e^ 
lecironic. întruclt prețul curentului 

reel care, la rlndul ei, este în tunc- 
țlo do pozlțln PSmhr.ului In raport

„Pentru acest serviciu 
de masă am luat o me
dalie dc aur In 1840. A- 
poi. In 1851 1a Londra, în 
1833 la New York, iar in 
deceniile următonre — și 
nu de mult la Paris, VI- 
ena, Budapesta, Milano
— am mal primit alte pre
mii prestigioase". Cel 
care, neavlzat. nude ase
menea cuvin:e ar 11 ten
tat sA creadă că ele sint 
rostite de unul din acel 
rari reprezentanți ai spe
ței umane care ojung kt 
virate uMtiișalemice. De
parte Insă de așa ceva; 
Căci persoana de la care 
le-am auzit nu este decit 
o fată — o linără colabo
ratoare a fîibriell de por
țelanuri din localitatea 
unggră Heren. în schimb, 
o virată', respectabilă — 
150 dc ani 1 — va împlini 
In curlnd Întreprinderea 
Însăși,- care realizează nu 
mal puțin de 800 tipuri 
de produse renumite ®i!t 
ta țară, cit șl dLhcolo de 
hotarele el.

„Stilul fabricii", al pro
duselor ei s-a născut din 
plămada tradițiilor fol
clorice naționale cu ace
lea' ale altor popoare — 
ceea ce constituie specifi
cul acestui macroatelier 
de artă, undo o fantezie 
inegalabilă se contopește 
cu un meșteșug doblndit 
din vremuri slrăyechL 
Muzeul întreprinderii a- 
dă postește creații cu a- 
devărat remarcabile — 
de la fragilele figurine 
de tot solul, la serviciile 
de masă formale din 127 
de piese, șl pină la vaza 
ornamentală jubiliară 
care clntOrește 150 kg. șl 
are o Înălțime de 2,3 me
tri. Sint adevărate perle 
de creație artistică — 
mărturii ale talentului șl 
hărniciei nedezmințite a 
acestor oameni A Însușiri 
a căror Imagine diversifi
cată, reflectată la o sch- 
ră amplă aveam s-o i'n- 
tilnesc pe tot parcursul 
călătoriei tn țara vecină 
șl prietenă.

...Intfl-no la Veszpriîm
— orașul principal ai ju
dețului cu același nume. 
Așezare etrăvecbe. re
ședință regulă în ju
rul anului KMO. eub 
domnia lui .Ștefan, pri
mul rege al ungurilor, ea 
a devenit cunoscută cu 
multe veacuri in urină’ca 
un Important centru cul
tural, încă din secolul I al 
Xlll-lea aid a funcționar 
o școală superioară de 
drept, cu rang de univer
sitate, unde predau 
vahțl de io universitățile 
d ta Padova, Bologna și 
Paria. Multe din vestigi
ile trecutului se păstrea
ză și acum, trezind admi
rația celor, ce cutreieră 
aceste meleaguri. Cetatea 
din Vftszprfan, ridicată 
pe o stlncă înaltă dej 30 
metri, domină șl astăzi 
orașuL O singură stradă, 
o străbate, dar flecare din", 
clădirile ce o străjuiesc 
dc ambele părți constituie 
un monument istoric : bi
serica franclrscană, vechi
le caae ale canonicilor, 
palatul optecopal ele. 
Dintre toate, eo distinge, 
din punct de vedere ar
tistic, capela Glzeîla, re
alizată In stilul caracte
ristic secolului XIII ; iar 
frescele ei, reflectlnd In
fluența bizantină, se nu
mără printre cele mal 
vechi lucrări de pictură 
murală din Ungaria.

Dar toate acestea nu 
constituie decît una din- 
fațetele Veszprăm-ulul. 
Cealaltă ne dezvăluie un 
oraș nou, mare șl modem, 
aflat In continuă dezvol
tare — mărturie a capa
cităților creatoare alo po- triate, ramura, cea 
porului ungar, pusa pe 
de-a întregul In valoare 
In nnli socftilismuluL Toc
mai acest aspect al Veaz- 
prăm-ului contemporan, 
al dez voi tării actuale a

Din punctul de vedere 
al dezvoltării economice 
— a continuat Interlocu
torul nostru — județul 
Veszpr&m ocupă locul al 
patrulea pe tară in ce 
privește ponderea Indus- 

__ j__  __a mal 
dezvoltată fiind mineritul. 
Ținind seama de bogăția 
zăcămintelor de minere
uri de bauxită din Mun
ții Bakony. fitului alocă 
fonduri însemnate pentru

animale
telegraf, Jandarmerie, o 
fabrică .de, sticlă fondată 
In 1878 șl..,1 cam atlt Azi, 
Ajka II întlmplnă pe că
lător cu siluetele Impună
toare. ale noilor blocuri 
de locuințe, ale coșurilor 
de uzină; 'ale stilpilor de 
înaltă tensiune — perle 
ale creației umane, I 
semne certe ale prow 
sulul vieții moderne. Ej 
unul din noile orașe 
pe harta județului Vesz- 
prdm — un important 
centru' al extracție! car
bonifere șl al Industriei 
de aluminiu.

N-am părăsit județul 
Veszprăm fără a vizita 
— in ciuda ..sezonului

„.miuu.* —— avea poștă, 
telegraf, Jandarmerie, o

mort" — vestitele sale.3 , 
stațiuni de pe malul Ba-' < ?
IntonuluL Primăvara încă 
firavă, cerul înnorat, vln- 
lul puternic și rece, a- 
peie cenușii ale marelui 
lac nu ne-au putut îm
piedica de a ne contura 
imaginea oferită de aces
te locuri În timpul verii
— cu viața lor tumultuoa
să și cu frumusețile ter 
naturale în plină strălu
cire. Peste BalatonfOred
— prima stațiune pe care
am vlzltat-o — cobortse 
liniștea, o linLște asemă
nătoare celei de pe lito
ralul Mării Negre după 
venirea toamnei șl Închi
derea hotelurilor. Aspec
tul urban, magazinele și 
muzeele, deși Închise, 
ambarcațiunile, dintre 
care unele se aflau încă 
în reparație, sugerau to
tuși posibilitățile de o- 
dllmă șl distracție oferite 
de această recunoscută 
„perlă" a Bala tonului.
BulatonfQred este una din 
cele mai vechi și renu
mite stațiuni balneare ale 
Ungariei. De peste 2D0 de 
ani apele sale carboga- 
zoase sint folosite pe sca
ră largă In tratamentul ■ 
bolilor cardiace, dar se 
pare că efectul lor cura
tiv a foit cunoscut . încă 
de pe timpul romanilor. ; 
In vremuri mal apropia
te. 1 le-au Încercat 'da 
asemenea puterea tămă
duitoare personalități de 
seamă din diferita țări 
ale lumii — intre care

__      _J K , .J3 Rabindranath Tagore, 
poartă numele, a const!- tă, aci, se otlă un centru Salvatore Quasimodo j — 
»..i»_________ -si„iau.n‘ ■ djritre'cele mal lmportan- . . , _

te ale industriei chimice 
a țării Fabricile, noastre 
produc colorant!, ’super- 
losfațl, acid sulfuric, pro-'

Unul din noilo blocuri din Veszprâm

ci

din cele
Institute 
mice; In

' volta rea
cum vedeți șl dv.

me

Renato SCHOSTAK 
publicists vesî-flemianâ

un
In-

*a»,a 
irite-

arată spetdaUșUl — vor

„.Iarna, „dormitor",
Mary trebuie să 'șteargă 
podoaua dc ci leva ori |X> zi. 
igrasia — care face ca lo
tul să se acopere cu mu
cegai, ai așternutul din 
pat șl hainele să fie jila
ve, ca tapetele să ntlrne de 
pe pereți ca niște clrpo 
— vino dinspre podea. In 
plus, cînd plouă, apa pă
trunde șl printr-un geam 
spart, pe care proprietarul 
nu-1 repară. Mary oro 22 da 
ani șl este mamă a trei co
pii, între 3 șl S uni. Pentru 
două cămăruțe minuscule, 
situate In cartierul londonez 
Southwark, ea plătește o 
dilrle de 2,5 lire sterline pe 
sfiptâmlnfi. Iama, toți patru 
dorm tn camera do locuit, 
undo încălzitorul electric 
funcționează neîntrerupt. 
Toți se culcă la orele 19 
pentru a economisii curentul 
electric.

...Mike, In virată dc 31 dc 
ani, este muncitor zllier. El 
cu soția și cel patru copii al 
lor trăiesc În Glasgow, in 
două Încăperi ntacale de 
Igrasie. Conducta de apă 
este stricată, Iar „locuința"' 
e plină de șobolanL

.-Familia Brooks, forma
tă din zece persoane, trăieș
te la Manchester, Intr-o 
rasă pa jumătate năruită. 
Plafoanele, pereții șl dușu
melele sint pline de găuri, 
geamurile sint sparte in 
proporție de 2D la sută. Nu 
ex'tsiă apă curentă. Doi din 
copil suferă dc tuberculoză. 
Iar mama are astmă.

Am relatat trei cozuri 
eare reflectă un fapt: lipan 
de locuințe din Marea Bri
tanic ; trei cazuri, prin ni
mic Ieșite din comun, dar 
care Ilustrează dale statis
tice impresionante : 1,8 mi
lioane din casele locuite in 
Anglia se află în(r-o stare 
ce Impune demolarea lor, 
tar alte 4,7 milioane de lo
cuințe nu corespund stan
dardului mediu recunoscut. 
3,9 milioane de locuințe nu 
dispun de una sau mal 
multe instalații sanitare

atlt de necesara ca : bale, 
toaletă In apartament, apă 
curentă. Guvernul a întoc
mit un program care pre
vede construirea a 5OT 0®3 
de apartamente anual. A- 
cest program nu este însă 
realizat. Mai mult, anul 
trecut, in comparație cu 
anul 1070, activitatea do 
construcție s-a redus și 
mai mult, in timp ce 67 000 
de caso vechi au fast de
molate. Dacă actualul ritm 
de construcție va continua

putea sfi Închirieze o locu
ință oarecare. Deoarece nu 
Insă mal mulțl copii, nu pot 
găsi adăpost dccit in slunus- 
urL

Specialiștii britanici In 
materie văd cauza acestei 
situații mizerabile In po
litica greșită promovată 
de forurile oficiale. Mul|l 
oameni îșl pierd locuințele 
cînd. așa cum s-a tntîm- 
plnt In Londra, mit do 
case au fost demolate in 
vederea construcției unei

copreședinte al statutul 
județean.

— în primul rlnd voi 
aminti — a menționat 

aa_ Interlocutorul nostru — 
că în anii socialismului, 
ca urmare a politicii par
tidului, a eforturilor de
puse de cci peste itroooo 
de locuitori ai săi, între
gul județ Veszprthn a K- ‘ .----------- ------- .
cut pași importanți pe ca- cinai stalul nostnr 
lea progresului economic, 
sodal, cultural. Pornind 
de la vechile tradiții, 
avem in vedere trahsfor- 

orașulul Intr-un

duse jie bâză de azot, sti
clărie, mase plastice. Dis
punem, de asemenea, de 
o Industrie metalurgică, 
de fabrici pentru, textile 
șl produse alimentare. Nu 
neglijăm nici agricultura, 
ramură deosebit de im
portantă. în actualul cin- 
------ ,'X' va
cheltui circa 25 miliarde 
de forințl pentru dezvol
tarea economică și soclal- 
cullurală a județului.

marea orașului Intr-un Aid — ca pe Întreg cu- 
cdntru al activltăUl cui-' prinsul Ungariei — roa- 
tural-șUlnțlflco. încă din de-le eforturilor celor ce 
1019 s-a Înființat aci Uni
versitatea de chimie, iar 
puțin mal tlrzlu nu În
ceput să funcționeze două 

mai Însemnate 
de cercetări chl- 
ce privește dez- 
urbanisHcă — ușa 1

,3„ . t.....  păa- '
trînd și conservlntl cu gri
jă vestigiile Istorica, con
struim clădiri moderne.

muncese sa văd la tot pa
sul, au căpătat dimen
siuni. volume. valori, 
nume...

Un nume : AJka. O a- 
șezare cunoscută înainte 
de război doar de locui
torii satelor vecine. După 
cum conșemna o veche 
ediție a Enciclopediei ma- 
ghiare, ea adăpostea
populație moi mică de 

frumoase șl confortabile, trei mii de locuitori —
școli șl alte așezăminte îndeobște cultivatori do
soclal-culturale. pămint șl crescători de

care, In 8-timn de omagiu 
pentru generozitatea na
turii de pe aceste _ 
leaguri. au plantat cita 
un arbore i,n parcul cen- 
traL

Cealaltă stațiune bal- 
neo-cllmaterlcâ clin regiu
nea Vcszprtm-ului, afla
tă pe molul aceluiași lac, 
este Tihany. Peninsula 

r Țthany constituie usta din 
principalele atracții 'tu
ristice de ta Balațon. 
Cele 110 conuri de ghei
zere aflate aci, cltililla 
săpate in •.’încă, lacul In
terior, ol cărui nivel este 
cu 16 metri mal Înalt de
ci: al BalatonuJui.- atrag 
anual mil de vizitatori 
din țară șl slrălftătate.

Nume : Heren; Vcsz-j 
pr&n, Tihahy... Oriei t do 
frumos nr fl cadrul lor 
natural, orlclt do vestite 
ar fi monumentele lor is
torice, adevărata frumu- 
Bețe le-au dat-o munca 
oamenilor în anii socia
lismului, truda lor pentru 
binele lor. pentru înflo
rirea .Ungariei eodalisto.

George POPESCU

Locyinjâ într-un subsol la Glasgow

© Cînd „slums'J-uriic generează celebri
tate... o „A avea copii este lucrul cel mai 
grav" © 0 problemă urgentă, soluționa-, 

bilă... peste veacuri

— arată spedallșUl — vor autostrăzi, ceea ce a lovit 
mal trece secole pînă dnd greu tn condițiile do viață 
problema locuințelor din " ,fin mn ,4n "nJ
Marea Britanie va fi rezol
vată. între timp, numărul 
persoanelor care au nevoie 
urgentă de locuință crește 
anual cu 12 la sută. Feno
menele do pauperizare de
terminate de șosnoj fac ca 
această problemă să fie șl 
mal acută.

Cea mai accentuată lipsă 
do locuințe ®e resimte in n- 
rașo. Birmingham, Liver
pool și Glasgow stat renu
mite prin zonele lor de ba
răci, denumite slums. La 
Londra, unde, potrivit date
lor existente, lipsesc 3E0 C'M 
de locuințe, principala pro
blemă o constituie supra
aglomerarea fondului lo
cativ existent Cel mal greu 
sint lovite familiile cu mai 
muițl copil. „I-a Londra, a 
avea eopll este lucrul cel 
mai srav cc I se poale în- 
tîmpla unul om" — ne-a 
declarat un salariat ni Ser
viciului de ocrotiri sociale. 
Există și familii care au un 
venit găptAmlnal mediu de 
23 liro slerlLno șl care ar

a cel puțin KM OTO do pa-l 
meni. Același lucru se In-' 
tlmplă dnd sa demolează 
un earlier de sliuns-url.

Lipsa do locuințe are șl 
alte consecințe. Supra
aglomerarea, duclnd - la 
Împărțirea unei locuințe 
între mal multe familii, În
seamnă adesea că 7 per-- 
soane trebuie să locuiască 
în aceeași «smeri, că 4 oa
meni dorm in același pat, 
că La 29 de locatori revine 
o singură toaletă sau că 
ireî familii trebuie să Im
parii intre ele cele două 
ochiuri ale unei singure 
plite. Șl mal In warn na, 
concomitent, tensiune psi
hică, nervozitate. Lipsa po
sibilității tie a avea cit 
adevărat o..viață persona
lă, eventualitatea destră
mării unor familii InircgL

A trăi Intr-lina din cela 
aproape două milioane lo
cuințe ce ar trebui demo
late înseamnă a suporta 
găuri în perețL, plafoane 
pe jumătate distruse. i®c8fi 
năruite, duștunela putre-

zlte, ferestre care nu pot 
fl deschise, geamuri spar- 1
le, acoperișuri prin- care 
elrăbate apa, conducte do 
«curgere astupate, insta
lații electrice defecte, 
permanent pericol de 
cendiu, gunoaie In 
coselor și in' curțile 
rloare.

Deseori, In aceste caso 
există o singură priză la 
care se poale conecta o 
sobă electrică. Iar aceasta 
Înseamnă că doar o singu
ră încăpere poate fi încăl
zită. Există gospodine ne
voite să fiarbă mincarea 
in oobelo destinate Încălzi
rii încăperilor, pentru vă 
plita din bucătărie nu 
este utilizabilă. în multa 
elums-uri din orașele bri
tanice, nici măcar toalete
le din curte nu pot fl fo
losite. în aceste cazuri oa
menii utilizează căldări pa 
eare trebuie să le deșerte 
In toalete străine. Multe 
casa sini, invadate de șobo
lani «au glndncL Locuitorii 
acestor case suferă de 
răceli cronice, de guturai, 
bronșită, astmă. tubercu
loză. Șl tot aici se Intll- 
Tiesc, mal frecvent ca in 
alte pârli, afecțiunile in
testinale. bolile de piele, 
pojarul, tușea convulsivă.

Sini fapte care atestă că, 
In unele privințe, persistă 
Încă și’azi cele mal Întu
necate aspecte alo vieții 
secolului al XlX-len.

* r
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CÎT CîNTARESC PUNTELE 
PAMINTULUI

realizate, numai patru muncitori 
pot monta lnlr-un anumit interval 
de timp, tot atltea ceasuri cita 
montau in trecut 25 da muncitori.

Greutatea totală a tuturor plan
telor de pe Pămint, inclusiv a ră
dăcinilor acestora, se ridică la 2 
trilioane 625 miliarde de tone, La 
acest rezultat au afum specialista 
Institutului da botanică al Acade
mici de Științe a U.FLS.S.. care au 

î făcut o evaluare a plantelor Șl au 
J . ' înffttrrnil iin ‘stiifllii nHfrfnd *Tf?narH-întocmit un studiu pricind reparti

zarea vegetației pe planeta noastră. 
Potrivit acestui studiu, cea mai 
mare denritale.de vegetale — 86 W'9 
tona la kmp se găsește In zona 
ecuatorială, iar cea mai mică — pe 
malurile stincoase ale Antarctldei. 
Masa de plante aflată In emisfera 
nordică este aproape de două ori 
mai mare decis cea din emisfera 
sudică.

Calcularea -cantității de vegetale 
este Importantă pentru înțelegerea 
rolului pe pare-l are vegetația in 
menținerea echilibrului biologic, a 
influenței ei asupra climei,și a vie
ții speciei umane.

DICȚIONAR PRACTIC 
AL LIMBII PEUL

Lucrarea folosește tin alfabet cu ca
ractere latine, urmlnd o transcriere 
piuă la punct do către un grup de 
linpclfti reuniți de UNESCO la 
BamaJto, in IS-M.

Elaborarea acestui dicționar a fost 
cerută UNESCO de către Camerun, 
Guineea, Mall. Niger fi Nigeria, 
fdri fn care trălefte populația peul. 
Specialiștii apreciază că dicționarul 
va avea un rol însemnat In acțiu
nea' de alfabetizare a maselor, in' 
indicarea unei ortografii corecte a 
vocabularului uzual. El va putea 
servi, de asemenea, ca bază pentru 
mi dicționar general al limbii peul, 
aflai In. prezent In studiu.

tn capitala Republicii Niger, Nia
mey, a apărut recent un dicționar 
trilingv peul-francez-englez. editat 
fl elaborat cu concursul UNESCO. 
Dicționarul cuprinde-5 ODO de cu
vinte de bază utilizate de către co
munitatea peul ce trăiește intr-o 
vastă zonă din Africa occidentalii, 
pe un spațiu ce se Întinde din Se
negal plnă in nordul Camerunului.

6 MILIOANE 
DE AUTOMOBILE 

SE ÎNTORC IN ATELIERE
Concernul american „General Mo

tors" a început să retragă de pe 
piață pentru reparații, datorită u- 
nor defecțiuni tehnice, mal ales la 
motoare, circa 6,7 milioane dc auto
mobile produse intre anii 1965— 
1989. Se apreciază că această ac
țiune va costa pe cel mai mare 
producător de automobile din lumea 
occidentală suma de 35 milioana 
dolari. Direcția lui „General Mo
tors" a consimțit să repare defec-

flunfle descoperite, ca urmare a 
unei intense campanii desfășurate 
in acest scop din inifiatica ceiiilu- 
lui avocat Ralph Nader, supranu
mit șl apărătorul consumatorilor*, 
precum ți in urma presiunilor 
erercitafe de ministerul american 
al transporturilor.

COLONIE DE BROAȘTE 
ȚESTOASE

Pe insula Europa, situată Intre 
continentul african șl Madagascar, 
a fost amenajat un parc natural 
destinat ădăpostirii celei mai mari 
colonii de broaște țestoase uriașe 
din lume. Scopul acestei acțiuni 
erte In fapt îmbunătățirea alimen
tației populației malgașe. Numai in 
decursul unei singure luni, cela 

'427-1 de broaște țestoase din colo
nie au depus... 1 318 DDO de ouă.

CEASURI DIN MASA 
PLASTICA

Uzina elvețiană de ceasuri 
iot* a pus la punct fabricarea unor 
ceaiuri de mină, de preciric. din 
masă plastică. Noul ceas este formai 
din numci 49 de piese — in loc de 
88 cite au ceasurile obișnuite din 
metal. Ca urmare a simplificărilor

36 de balene nu fost aruncate de 
valuri pe coasta australiană, în a- 
proplere de Melbourne. Nepuiîn- 
ilu-se reîntoarce în mare, ele au 
murii pc țărm.

denritale.de
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Satul
gemenilor

/Inul trecut, In registrul 
etare civilă ol comunei Poenari 
(Neamț), 1a rubrica noilor nfis- 
cuți, au fost Înregistrau nu mai 
puțin do 18 gemeni. Ultima pe
reche a fost adusă pe lume de 
țăranca cooperatoare Victoria 
Mancaș. O simplă intlmplarc 
sau.» o veritabilii tradiție ma
ternă ? Pentru că cei 18 gemeni 
se adaugă altor 8 care nu ^nt 
cu mult mal In virs'.â decit el. 
In orice caz, Poenari I — așa 
după cum remarca secretarul 
consiliului popular comunal, 
Constantin Mihăllă — Ișl merită 
cu prisosință ronumele de 
al gemenilor.

./■
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Vineri a sosit in Capitală o dator 
gațle guvernamentală a Republicii 
Populare Chineze, condusă ‘de Ma 
Jen-huei, adjunct al șefului Adminis
trației Generale a Aviației Civile. La 
sosire, pe aeroportul Otopeni. dele
gația a fost Intlmplnată de Laurlan 
Medvedovld. adjunct al ministrului

transporturilor. președintele Consiliu
lui Aviației Civile, de reprezentanți al 
conducerii Întreprinderii do transpor
turi aeriene romăne. TAROM.

Erau prezent! Clan Hal-fun. amba
sadorul' Republicii Populare Chineze 
la București, sl membri al ambasadei

(Agorprcs)

Cronica zilei
Sp*eciacolul a fost ...... —

dură, fiind răsplătit cu vii aplauze.
lcoIuI a fost primit cu cUil-

gat

I cafeaua !
Relatam nu demult la această 

« rubrică (.^ScJnteia" nr. &92S și 
I S055), c<J fn depozitele IJECOOP 
I Zalău s-au depreciat însemnate 

cantități de calea. Desfacerea el 
prin unitățile comerciale ,a fost 
interiisă de organele inspecției 
sanitare. In această situație, cei 
de la IJECOOP Zalău, nelm- 
păcindu-se cu glndu! de a su- 

. astfel da pagubă, au fă
cut ce au făcut și au licrat cc- 

s cu pricina la Cluj, contra
st cu acte in regulă. După 

citcva cile înrfl, cind întreaga 
„afacere.1" era de-acum încheiată, 
s-au trezit cu toată cafeaua 
inapoi, refuzată din aceleași 
motive. Acum, dumnealor în
cearcă „să ghicească" un olt 
„client" cu ochii —
poate.»
Desl pare-se unul din roiturile 
cafelei e să te ajute să ții ocMî 
deschiși. Din cit se pare, deo
camdată s-au oprit asupra în
treprinderi! similare din Brașov. 
Vor ■
sorți 
da 
țeles, nu vu m 
tund nimeni 
cafeaua care, 
vede, alimentează o 
nidre desiul da.„ aburoasă,

I
Ide la 1 

păcîndu- 
porta o

- Cui Cc
I jeaua
I cosS ș

I
I
I
I
I
I
I Arma de
® A

sad, clnd întreaga 
de-acum încheiată,

dispus să'

r un alt 
închiși iau, 
i-i închidă.

avea oare mat mulji 
de izbindă ? Rămlne 

Dacă, 
nu va Interveni
văzut. binein- 

plrtâ a-
„să caseze" 
din cite se

tndelat-|

CU PRILEJUL SEMICENTENARULUI

UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Adunarea festivă din Capitală

li

'V

nValorificarea critică a moștenirii culturale"

Vineri dimineața, ambasadorul 
R.P. Ungare la București, Ferenc 
Martin, a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptai pentru 
libertatea poporalul șl a patriei, pen
tru socialism, cu prilejul celei cle-a 
XXVII-a aniversări a eliberării Un
gariei de sub jugul fascist.

Cu aceiași prilej, ambasadorul 
R.P. Ungare a dcpuit » coroană de 
flori ta Monumentul eroilor sovie
tici.

La ffisilvltățl au fost prezențl func
ționari superiori din M.AEL, generali 
șl ofițeri superiori. La Monumentul 
eroilor sovietici au fost de față V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, și membri ai 
ambasadeL

*
în sala Dalles din Capitală s-a 

deschis, vineri la amiază, Salonul re
publican de desen șl gravură, or
ganizat de Consiliul Culturii șl Edu
cației Socialisto, In colaborare cu U- 
niunea Artiștilor Plastici.

Slnt expuse peste 3C0 da lucrări 
de

Vineri a arat loc la Ateneul Ro
mân Adunarea festivă a activului U- 
niunll Tineretului Comunist din Ca
pitală, organizată de Comitetul mu
nicipal București al U.T.C., cu pri
lejul semicentenarului organizației 
revoluționare a tinerelului din Datrla 
noastră.. 1

Au participat tovarășii Dumitra 
Popa, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C, a! P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., Marțian Dan, prlm- 
eecrelar ol C.C. al U.T.'C., mlntalru 
pentru problemele tineretului, acti
viști de partid, de slat și ai organi
zațiilor de masă șl obștești, vechi 
mUitanU ai mișcării muncitorești șl 
de tinerel din țara noastră, tineri din 
lnireprlnderL instituții, școli "șl fa
cultăți.

Lulnd cuvinlul în cadrul adunării, 
tovorâșul Dumitru Popa a evocat 
momente Importante din lupta or
ganizație! U.T.C., care, sub condu
cerea partidului, a luptat cu pasiune 
șl abnegație pentru Înfăptuirea idea
lurilor comunista. Vorbitorul s-a re- 

—‘-‘buUn" pe .care o 
nfănluireâ socia-

de științe sociale șl politice, scriito
rul Mihai Unghennu, secretarul or
ganizației U.T.C. din Uniunea scrii
torilor, au exprimat hotărîrea tineri
lor bucureștenl do a duce ma! de
parte. sub conducerea nartldulul. tra
dițiile revoluționare do lupta ale or
ganizației din care fac parte, de a 
contribui la înfăptuirea mărețului 
program de construire a sbctallsaiu- 
lui in România.

într-o atmosferă însuflețită parti- 
clpanțll nu adresat o telegramă Co
mitetului Central ol Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicotae 
Ccaușescu, în care exprimă adeziu
nea deplină la politica științifică n 
partidului șl stalului nostru, hotă- 
rîrea de a nu precupeți nici un e- 
fort pentru înfăptuirea sarcinilor sta- 
blllte de cel de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

în încheiere a fost prezentat un 
spectacol susținut de formații artis
tice alo școlilor din Capitală.

Q
Relevlnd succesele remarcabile ob

ținute În ultimii ani pe acest tărim, 
partldpanțlt la” lucrări au analizat. 
In lumina documentelor de partid, 
realizările șl preocupările actuale șl 
de perspectivă in domeniul valorifi
cării critice a rnoșteniril culturale,

do grafică, desene, ilustrații de car
te și afișe, realizata in ultimul an. 
de aproape 2#0 de artiști plastici din 
întreaga țară. Exponatele, colecționa
te dlntr-un număr de 1200 de lu
crări. relevă, prin bogăția șl va
rietatea tematicii abordate, preocupă
rile plastleienllor din țara noastră de 
a reda în creația lor marile realizări 
obținute de ’poporul nostru în opera 
de făurire u societății sociallBte, 
contactul nemijlocit al creatorilor cu 
viața.

al Consiliului popular al județu- _ La vemtaaj ou luat parte Tamora 
la care au parHripaț. Dobrin, vicepreședinta nl Consiliului 

lucațlep Socialiste, Ion

. *
La Bala Mare a avut Ioc o ședin

ță comună a colegiului Ministeru
lui Sănătății și Comitetului executiv - .4. ... . _____
lui Maramureș, la care au parWripat Detain," vlcepreședl
dr. Dnn Enăchescu', ministrul sănfl- Culturii șl Educați-

, Jalea, președinte de onoare al U- 
nlunll Artiștilor Plastici, artiști plas
tici, critici do artă, uiți oameni de 
cultură, un numere® public.

Cuvîntul Inaugural a fost rostit do 
Brăduț Covnliu. președintele Uniunii 
artiștilor plosticL

tâțil, Gheorghe Blaj, prim-sccretar nl 
Comitetului județean Maramureș al 
P.C.R., președintele comitetului e- 
xecutlv ai consiliului popular 'jude
țean. în cadrai ședinței a fost Hiin- 
lizată activitatea de ocrotire a să
nătății în județul Maramureș. Au 
fost dezbătute, de asemenea, pro
bleme legato de asigurarea asisten
ței medicale pe traseele turistice din 

' tară, combaterea
berculozeL

' - f

ferit apoi ta contribu 
aduce tinerelul la lull 
llxmului In țara noastră șl a adre
sat tinerilor din Capitală calde feli
citări cu prilejul sărbătoririi semi
centenarului organizației U.T.C.

în cuvlnlui lor, Dumitru Ghcorghl- 
șan, prlm-secretar nl Comitetului 
municipal București al U.T.C.. 
Gheorghe Bucur, muncilor 1a Uzine
le „23 August”, Aurora Pop, stu
dentă la Universitatea București. 
Dan Gheciu, cercetător la Academia

★

O echipă de tineri alplniștl a por
nit intr-o expediție mai puțin' obiș
nuită. înfrantind greutățile urcușului, 
el nu fixat pe vlrful Pietrosului 
Rodnel, la o altitudine de 2 3fB meiri, 
o placă comemorativă pe care sini 
încrustate însemnele semicentenaru
lui U.T.C. Placa s-a alăturat astfel 
alteia, plantată aici cu ocazia săr
bătoririi unei jumătăți de veac de ta 
înființarea Partidului Comunist Ro
mân.

LA ÎMPLINIREA A 4 DECENII DE LA APARIȚIE

ii

Salut călduros ziarului

împrumut
9 Nu de mult, vînălorul cu

.1
i
I
I
l
I
I
I
I
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La București au luat sQrsft lucră
rile colocviului cu tema „Valorifica
rea critică a moștenirii culturale0, 
organizat sub auspiciile Academiei 
de științe sociale sl politice.

La lucrfiri au luat parte tovarășii 
Miron Constan ti nescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al precum șl unele neajunsuri manlfes-
C.C. al P.C.R., președintele. Acnde- tale in această direcție șl au făcut
miei do științe sociale și politice. 
Cornel Burtică, secretar al C.C. a) 
P.C.R.-, Dumitru Ghlșe, vicepre
ședinte al Consiliului Culturi! și E- 
ducațlel Socialiste. Au participat, de 
asemenea, membri al Academiei do 
științe sociale șl politice, cadre di
dactice universitare, cercetători in 
domeniul filozofiei, istorici, litera
turii și oriei, critici, muzicologi.

Programul primei părți a reuniu
nii a cuprins referatele „Valorifica
rea moștenirii literare0, întocmit de 
prof. dr. Ov. S. Crohmfilnlceanu, 
conf. dr. Paul Cornea, conf. dr. AL 
Oprea, „Valorificarea moștenirii ar
tistice0, de prof. univ. Ion Frunzetll, 
președintele Secției do' teoria șl is
toria artei șl literaturii a Academiei 
de științe socialo șl politice, „Con
siderații cu privire ta criteriile do 
valorificare ale glndlrll socialo șl fi
lozofice românești0, prezentat de dr. 
Radu Pantazi, director adjunct știin
țific Iii Institutul do filozofie..

Referatele prezentate și dezbate
rile pe marginea lor uu scos In evi
dență Importanta deosebită a valori
lor spirituale ale trecutului, grija 
permanentă pe care partidul și sta
tul nostru o acordă Integrării aces
tor valori, o tot ceea ce reprezintă 
tradiție înaintată In patrimoniul 
culturU naționale, pentru făurirea 
culturii socialisto.

numeroase propuneri pentru elimi
narea acestora.

Săpunind dezbaterilor o arie largă 
de probleme, colocviul a contribuit 
ta clarificarea implicațiilor metodo
logice ale operei de valorificare, la 
orientarea șl conjugarea eforturilor 
specialiștilor Ih vederea cercetării 
multldlscîpllnare șl a abordării din 
diferite unghiuri; de vedere a unei 
epoci, opere sau personalități, in 
vederea realizării unei unități dia
lectice Intre viziunea contemporană 
asupra concepției lucrărilor sau gln- 
ditorilor respectivi și viziunea strict 
IstoricA

Reunind un maro număr do spe
cialiști care lucrează in diverse do
menii ale arte! și culturii, colocviul 
a constituit un cadra favorabil 
schimbului deschis de opinti șl cu
noașterii experienței pozitive, afir
mării atitudinii politice fată de feno
menele cultural-arUstlce ale trecutu
lui. Â' fost subliniata, de asemenea, 
necesitatea intensificării cercetării 
istorico-fllozoflce șl lstorico-literare 
n valorilor reale create de înaintași, 
in vederea permanentizării lor în 
spiritualitatea românească.

în Încheierea lucrărilor colocviului 
a luat cuvinlul prof. unlv. Miron 
Conslahtinescu.

(Agerpres)

r
I1,S9 Emisiune de divertisment. 

Păcăleli, păci'ile’l... Emisiune 
surpriză ! Itcdaetorl : Ioana 
Bogdan șl Grigore Pop. Sce
nografia: Dumitru Georgescu. 
Regla : Andrei Brădeanu.

M.03 Telejurnal.
2J.1B Campionatul mondial do ho

chei pe gheață — grupa B : 
România — Japonia (reprize
le a n-a șl a in-a). înregis
trare da la patinoarul „S3 
August*.

„Lupta C. F. R.“ tv

cancerului șl a tu-

(Agerpres)

Stat „George E-Filarmonica de
nescu" a prezentat vinari seara, In 
sala Ateneului Român, un concert 
simfonic cu concursul dirijorului 
austriac Ernst Marzendorfer. Sub 
bagheta sa, Filarmonica bucuroșteaziă 
a Interpretat un program alcătuit 
din lucrări de Mozart si Bruckner

In Editura politică 
a apărat revista 8

PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI

2/1972

-Z.

leeomunlcațljlor care a însoțit în
tregul proces al construirii soda- 
itsmulul In România, aeșterea con
tinuă a competenței, nivelului ele 
preocupări, dezvoltarea conștiinței 
Bocinirite a muncitorimii ceferista.

Sărbătorindu-șl jubileul In acest 
moment, caracterizat prin angajarea 
plenară a întregului nostru popor 
In opera do făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
ziarul „Lupta C.F.R." este chemat 
șfl-șl sporească aportul la mobili
zarea tuturor lucrătorilor din 
transporturi șl telecomunicații 
pentru îndeplinirea In celo mal 
bune condiții a sarcinilor mult 
sporite po care actualul cincinal 
le puno în fața lor — creșterea 
randamentului mijloacelor șl In
stalațiilor de transport, ridicarea 
eficienței economice a întregii ac
tivități -din transporturi. îmbunată- ' 
țirea. substanțială a deservirii eco
nomiei și călătorilor. în același 
timp, ziarul trebuie sS-șl amplifice 
contribuția la educarea tuturor ce
lor care muncesc în această ramu
ri. în spiritul înaltelor principii 
ale eticii noastre socialiste, conco
mitent cu sprijinul practic dat ac
țiunii do perfecționare a pregătirii 
lor tehnlco-profcsfonale.

Adresînd călduroase felicitări 
redactorilor, corespondenților, tu
turor colaboratorilor „Luptei 
C.F.R.*, „Scintela" le urează tot
odată să obțină, noi șl mereu mal 
multe ,®uccoae, materializate In
tr-un conținut tot mal bogat de Idei 
al ziarului, fntr-un larg șl profund 
ecou lh mintea ș! inima cititorilor 
8ăL

Zlarul „Lupta C.F.R.“, organ de 
presă al MinJsterulul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor șl nl 
Comitetului Uniunii Sindicatelor 
din transjxirturi șt teîecomunknțll, 
aniversează ostari împlinirea a 
patru decenii de la apariția Intilu- 
lul său număr.

Editată Jn primăvara anului 1932. 
în perioade intenselor frămlntarl 
socialo determinata de urmările 
crizei economice, „Lupta C.F.R.* 
6-a afirmat de In început ca un 
zlor mimcdtoresc militant, rfispln- 
dlnd în maso cuvinlul partidului 
comunist, chemările sale la organi
zare și acțiune bolărltă Împotriva 
pollUrti. regimului burghezo-moșle- 
resc de aruncare a greutăților 
crizei pe spinarea celor ce mun
cesc, pentru interesele poporului, 
pentru apărarea independenței ță
rii :; Prin ■ ncetarta, ziarul' 'n- contribui t 
ta’ pregălireu și organizarea'eroice
lor bătălii revoluționare ale mun
citorilor ceferiști din iamiarie-fe- 
bruarle lfKEL

în perioada de după eliberarea 
țării, tipărit într-o nouă formulă 
grafică, conturisxhi-și cu claritate 
un profil propriu, ziarul s-a înre
gimentat activ șl statornic în fron
tul publicistic comunlsL Paginile 
sale din acești ani alcătuiesc oglin
da eforturilor constructive ale lu
crătorilor din transporturi șl tele
comunicații — acest important 
sector al economiei noastre națio
nale. Și-nu găsit reflectare In co
loanele sale marea desfășurare de 
energii pentru refacerea căilor de 
comunicație din primii ani postbe
lici,; amplu acțiune de dezvoltare și' 
modernizare a transporturilor șl te- '

-

PROGRAMUL I

9,IN Deschiderea emisiunii • Te
lex.

3.93 Biblioteca pentru toți 
sile Alecaandr! (ID.

9,13 —
9,40
9,83

113,48
11,23

.11.43 . . ,
is.eo Telejurnal.
1840 Deschiderea

PHOGBAMUL H

18.20 Gfntece șl Jocuri populare în 
Interpretarea ansamblului 
(.Balada* al sectorului' S 
București. Dirijor : Tralan 
Tireo'.ea.

17,03 Reportaj bucureștean.
17.20 Film. anlsUc : „Despre al'.ce

va* — producție a studiouri
lor cinematografice ceho
slovace.

18,S) Agenda.
19,N Pagini muzicale de mare

popularitate. Concert Chopln 
îa Cosa memoria1.A Frederich' i 
Chopin de ta Jelazowa Wola.

■ în program.T-baladc; nociur-
,pe, polonei®., |

Film documentar.
De vorbă cu gcapodlnole. 
TeleendclopctUa.
Revtita literară TV. 
Emisiune de divertisment. 
Recital Karina.
Cunoașteți legile ?

___ emisiunii de 
dupS-amlază. Bnlslune In 
limba germană.

18,15 Ritm, tinerețe, dana.
10,10 Tragerea de amortizare 

ADAS.
l®,20 1031 de seri : Fabtae de La 

Fontaltte — „Iepurele șl 
broasca. țestoasă*.

W.Î3 Telejurnal.
;’.33,13 Tdeenclcldpedla. " r 

îl,03 Film serial,: „Invadatorii*.
••/' ■„Vi,’ . :■•!■',<■•■. ,. / : '■■.- ■/ J

i'
i
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------- mult, vînSloral cu vechi
state Intru această Indeleinldro
Cornel Andraș din comuna Bara

la postul de mUlțr®:șl ti cie-’:*r 
-,îl că a fost păcălit de .un’ I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I ____ ____ ___
| răsplătind integral eforturile generale maciuJ (ora jjj Norvegta.
I de pregătire ala toiului, ale anireno- nunwîs un pun^ ia
I rilor» raspufidna de efortu- actlv — sini- preocupați, de asemenea,
§ rUe orsatozjitoriîor marii intrewrL db prin obținerea

Mal- slnt do lucat sase meciuri — __„„ t. ___.__..........„L

I

Maro (Hunedoara) ■ s-a-.
tat la postul de millHSta_______
clarat că a fost păcălit de _un‘ 
flnăr necunoscut. „A venit la 
mine — relata ci — a zis câ 
este inspector silvic șl ml-a ce
rat arma împrumut. Nu-1 cu
nosc, nu știu cura 11 choamfi...” 
In urme unor asemenea „ele
mente" referitoare la persoana 
respectivă, C. A. l-a împrumu
tai pe loc arma șl 10 cartușe I 
Curfnd șl-a dat seama că. In 
urma acestui fapt, el era dezar
mat atlt la propriu, cit șl la fi
gurat. Dar prea tirzlu. Pentru 
că necunoscutul rănise o fată 
care se află acum In spitaL 
IdentJfirat șl arestat, falsul in- 
KjM'ctor — Bcnlam la Jian u — ur
mează gfl fie trimis In judecată 
pentru tentativă de omor. Cit 
despre vînălorul C. A., deocam
dată, este sigur că nu va 
avea posibilitatea să facă 
menea împrumuturL

w

a;

mal 
o^e-

4
i

Ziua
scadenței

Deschis Incâ de la sfirțltal e- 
nului 1970 dosarul afacerii cu 
rofiita de la Centrul de leguma 

r și fructe din Curlicl (^clnteia" 
nr. SiSO) a ajuns la ultima filă. 
In urma unor verificări minu
țioase, organele de anchetă aii 
stabilit ci Miliroi Sadd, șeful, 
centrului, imprausă cu alli cl(l- 
va salariațî din subordine, pro- 
fitind da lipsa unul control ri
guros din partea organelor dc 
resort, și-au însușit, prin con
tracte fictive, falsuri șl plusuri 
create !n gestiune, aproape două 
milioane fel. Zilele trecute, toți 
cel In cauză au compărut In fața 
instanței de judecata. Prin sen
tința penaU nr. 24, pronunțată' 
de Tribunalul județean Arad, 
MiliV'Oi Saclci a fost eondamnat 
la 25 de ani incnisonre, ceilalți 
inculpați primind ji el pedepse 
intre 11 și 23 dc ani închisoare 
fi fiind totodată, obligați să re
pare prejudiciul produs.

„Bueegu-* 
pe valuri

Cind, tnlT-una din dimineți
le trecute, au descuiat ușa res
taurantului „Bucegl" din central 
orașului Tfrgovlște, «alârloțltof 
unității nu le venea să creadă 
ce vedeau In fața ochilor. Din 
bucătărie — In sala de mese, de 
In bufet — ta vestiare, nu să 
mal putea circula, ci... naviga. 
Mocheta, scaunele, frapierele — 
întreg inventarul restaurantului 
— pluteau pe valuri. Lesne de 
închipuit ce se tnllmplase. P'e- 
cind seara din unitate, salarla- 
țli uitaseră deschise robinetele 
tuturor Instalațiilor de apă 
(caro fusese oprită un timp) șl, 
peste noapte, restaurantul s-a 
transformat in lac. Pagubele 'slnt 
Importante șl, nînă la înlătura
rea stricăciunilor, restaurantul 
(doar dacă conducerea ®a nu va 
comanda — cum spun gurile 
rele — cîteva gondolei, va E în
chis. Fină una-alto. urmează ca 
cerceiărllo ®ă stabilească cine sa 
face vinovat do amnezie, 
glijențl! urmind <să Intre, 
lens-noiens, la— apă.

Rubricâ redaclalâ do i 
Dumitra TÎRCOB 
Gheorcjhe POPESCU 
și corespondenții „Scinteii"

In 1< . „
a Iul Sie Fu-gl, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, vlce- 
p-emier al Consiliului de Stat, mi
nistrul securității publice, prlm-w- 
creiar ol Comitetului municipal Pekin 
al P.C. Chinez, președintele Comite
tului revoluționar al municipiului 
Pekin, tovarășii Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv al C. C. 
al P.C.R., prim-sccretar al Comitetu
lui municipal P.CJL-Bucureștl, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București, șl Ion Stfinescu, mem
bru supleant al Comitetului Exe- 
culiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Securității Statului ol

‘.ură eu încetarea din viață 
' i-ffl, membru al Biroului 

,C. al P.C. Chinez, vlco-

Republicii Socialiste România, 
adresat telegrame de condoleanțe con
ducerilor Comitatului municipal Pe
kin al P.C. Chinez, Comitetului re
voluționar al municipiului Pekin șl 
Ministerului Securității ol R..P. Chi
neze.

*■
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Cornelîu 
Mănescu, a trimis o telegramă minis
trului afacerilor externa nl Republi
cii Populare Polone, Ștefan Otazow- 
ski. prin care-l transmite felicitări 
cordiale cu prilejul numirii În această 
funcție.

(Agerpres)
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Ieri in țară : Vremea a continuat să 
se Încălzească. Cerul a fost variabil, 
mal moli senin In jumătatea de aud a 
țării, viniui a suflat slab, plnâ la po
trivit, eu Intensificări locale In zosta de 
munte țl In regiunile dla nord-vestul 
tării. Temperatura aerului la ora 14 
oscila intra 10 grade la Mangalia șj 21 
grade la Alexandrin ijl Giurgiu. In

■ iiS' ’'-'i ' 8 <.;.•> .^O K<'

București : Vremea a continuat să 
încălzească, cerul a fost mal mult 
nln, vintul a suflat slab, ploă la potrivit, 
temperatura maximă a foși de 23 grade, 
, Timpul probabil pentru zilele de Z, 3 
șl 4 aprilie. In (ară s Vreme In general 
frumoasă, cu cer variabil, mal mult se
nin In sud. Ploi Izolate se vor semnala 
In nordul tarii. VInt slab, pînă la po
trivit din sectorul vesUe. Temperatura 
în scădere ușoara ta Jumătatea de nord. 
Minimele vor fi cuprinse între 1 și n 
grade, iar maximele între 14 șl S4'j do 
gratie. In București : Vreme tramcașă, 
cu cerul variabil, mal mult senin. Vtat 
slab, pînă la potrivit din vest Tempe
ratura in creștere ușoară.
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Doar echipa noastră
nu mai are emoții...

• ASTĂZI: lugoslavia-Norvegin, RomSnia-Japonla, S.U.A.-Polonia 

@ MÎINE: Japonia-lugoslavla, România-S.U.A., Polonia-R.D.G.

Deși mal doar două zile pînă 
la încheierea întrecerilor grupei B a 
campionatului mondial do hochei de la 
București, șase din cele șapte echipe 
participante trăiesc încă emoții in
tense ; trei (Polonia, S.U.A, R.D. Ger
mană) au în vedere posibilitatea de 
a promova In grupa elitei hocheiului 
mondial ; alte trei (Japonia, Norvegia, 
Iugoslavia) slnt preocupate serios 
de evitarea retrogradării. Excepție 
de la toată aceasta stare fflnoțtonaiă 
face reprezentativa țării noaalre, 
căreia nici una dintre alternativele 
menționate nu-i produce „bătaie de 
cap0. Sperăm că leșițl din acest „im
periu al incertitudini!*, hocheișMl 
români — acum pe locul 4, un loc o- 
norabll — vor lupta pentru a se men
ține po poziție. E dropl, le este eu- 
fident chiar numai un med egal cu 
japonezii, dar parcă o victorie (ab
solut posibilă, in condiții de concen
trare maximă) devine șl mal firească.

scăpa primul loc, dce.lt în cazul 
că ar pierde inline cu echipa 
noastră... Misiunea cea mal grea 
o are echipa Poloniei, căreia 11- 
nlștaa nu I.70 asigură decit cîșllgarca 
ambelor meciuri, cu puternicele el 
contracandidata — S.UJL ți R.D.G. 
Evident, un adevărat tur do torță : 
două derbiuri consecutive. însă nu-1 
deloc exclusă posibilitatea ca. în ce-1 
privește, toiul să se termine cu bine. 
Credem că Valoarea dovedită de po
lonezi In cele patru meciuri de plnă 
acum — după părerea noastră si
tuată deasupra potențialului de
monstrat In același interval do timp 
de formațiile S.U.A, șl R.D.G. — li 
lndrcptățeșie să apere ta obținerea 
marii performanța

Variante 'numeroase există șl cu 
privire-la șansele celor, trei echipe 
din zona retrogradărlL Ultima cla
sată la această oră — echipa Iugosla
viei — se salvează sigur dacă astăzi

bun decit al japoitezUlor. tata, așa
dar, cu cit Interes și cu dtă grijă 
vor trebui să abordeze medurile tor 
de astăzi echipele Iugoslaviei, Norve
giei și Japoniei

Au mal rămas deci încă șa/so 
moduri, din cele 21 ale compellțleL 
Toate șase însă au un caracter de
cisiv, de tensiune nu numai pe teren 
(.si»Tflm ca spiritul do sportivitate să 
nu fie dlușl de puțin lezai), ci șl In 
tribunele patinoarului ,,33 August" 
pe care, nu Încape nld o îndoială, 
oucureștanll le vor umple din nou 
plnă ta refuz.

I. DUMTTKIU

In cîteva rînduri
Juniorii noștri în finala

„Turneului F.I.R.A."

. Ieri s-au disputat partidele ©eml- 
flnalo din cadrul turneului Interna
țional de ragbi F.I.R. A '72 rezervat e- 
chipelor do juniori. Conflrmtnd evo
luția bună la această competiție, se
lecționata României a Invlna cu sco
rul ,cle 27—3 (8—3) reprezentativa 
CehosIovacioL Tinerii rugbiștl ro
mâni vor întflni in finală echipa 
Spaniei, caro a furnizai surpriza zilei 
Intrccînd cu 17—15 formația FranțeL 
Finala va avea toe duminică ia 
Roma.

concursului, n fost eliminat In două 
eeturl (3—6. 0—7), de englezul Gra
ham StllwelJ. Australianul Roy 
meraon l-a învins cu G—5, 0—4 pa 
americanul Jeff Borowlak, Iar engle
zul Mark Cox a dispus cu 0—7. £1—3, 
6—4 de Iugoslavul Nikola PlllcL

la depunerile pe obligațiunile 
cu clștlguri

TRAGEREA EA SORTI 
DIN 31 MARTIE 1972

©

§
Valoarea 

crugurilor i
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4 La i fi
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Mai slnt do jucat șase meciuri — 
astăzi trei, mllne trei. In funcție de 
rezultata (absolut, oricare poslbllo), 
clasamentul final poate arăta diferit 
do cel de acum. PolonJa șl S.U.A., 
neînvinse, păstrează șansele cele mal 
mari la obținerea calificării. Dar nici 
R.D.G. — cu o înfringere — nu tre
buie exclusă din curea pentru locul 
Intii. Un med egal — foarte proba
bil 1 — astăzi Intre Polonia șl S.U.A., 
urmat de o victorie a echipei R.D.G. 
mllno in ultimul meci al grupei, eu 
Polonia, asigură hocholșlilor™ nord- 
americanl promovarea în A. Toate 
cele trei ar putea termina competiția 
cu același număr de puncta (10). dacă 
Polonia întrece asiflsa pe S.U.A., însă 
pierde mllne la R.D.G. în acest caz 
ordlnoa In ctasanienS o va decide go
laverajul, actualmente foarte avan- cerii Consiliului național pentru e-
tajos pentru polonezi. în fine, sucea- duenție fizică și sport, al Federației
sail S.U.A. In derbiul de astâ-seară 
cu Polonia va lămuri definitiv lucru
rile — nord-a mexicanii nemalpulind

cel puțin n unul nou punct (cu 
Romania''Mit cu Iugoslavia). Altfel, 
norvegienii j(și el cu un punct) pot 
beneficia de golaverajul

i •:

în cursul ■ dimineții de

grupa B a camplonatuîiii mondial da 
hocnel au făcut o vizita In Consiliul 
popular al! municipiului București, 
unde au fost primiți de Dumll.ru 
Popa, primarul general al Capitalei. 
Dumitru Jo’ța, prim-vlcepreședinte 
al Comitatului Executiv al Coațiliu- 
lul popular1 municipal, șl de alți 
membri ai comitetului.

Au fost ele față membri al condu-

aatâzi niaJ

___ _____ ________ vineri, con
ducătorii delegați llor participante la

române de hochei. ziariști. 
Sa!utlndu-i pe oaspeți, tovarășa!

Dumitru Popa a subliniat câ lutre-

• Campionatul european de hoehci 
pe gheață rezervat echipelor de ju
niori s-n Încheiat; la Lyss (Elveția) 
cu victoria aelocțlonatel Elveției, 
care, In finală, a întrecut cu scorul 
do 4—2 (1—1. 2—1. 1—0), formațl-i 
I’olonieL în partida pentru locurile 
3—‘1 g-au Intilnlt reprezentativele 
Iugoslaviei șl României. După un 
meci echilibrat, tinerii hochelști Iu
goslavi au obținut victoria la limită : 
5—4 (3—1, 0—1, 2—2). Alte rezultate 
Italia—Ungaria 5—3, Austria—Dane
marca 6—3, Olanda—Franța 0—3.

★

cerea de In București a hocheiștilor 
reprezintă șl un mijloc do Întărire a 
legăturilor de prietenie Intre tinerii 
sportivi participant! șl tineretul 
bucuroștehn, oferind oaspeților oca
zia de o lua un contact direct cu 
viața șl preocupările cetățenilor Ca
pitalei.

In numele delegațiilor participan
te, Miroslav Subrt (Cehoslovacia), 
vicepreședinte al Ligii Internaționa
le tie hochei pe gheață, a mulțumit 
pentru ospitalitate șl pentru condi
țiile create pe toate planurile, ceea 
pe n fâeul ca această competiție să 
se poată Inscrio ca un autentic succes 
al sportului cu croia șl cu pucuL

Turneul Internațional de tenis de 
ta Monte Carlo n programat, vineri, 
sferturile de finală alo probei de 
simplu MrbațL Primul favorit al 
concursului, românul Ilie Năstase, 
s-a calificat in semifinale, invlngin- 
du-1 In 4 seturi : 6—3, S—1, 4—0,
0—1 pa Szoko (Ungaria). Al doilea 
jucător român, Ion Tiriac, <a fost e- 
llminat cu 8—0, 0—1, 4—£1. G—2 de 
către' cehoslovacul Frantiiik Puia. 
Alta rezultate : Ilrebec (Cehoslova
cia) — Baranyl (Ungaria) 6—2, 0—3. 
G—2 ; Jovanovlci (Iugoslavia) — 
Mignot (Belgia) 6—2, 7—5, 0—4.

Pentru sferturile de finală ale pro
bei do dublu s-au calificat, printre 
altele, perechile lllo Năstose—ion 
Tiriac. Eslep—Stewart (S.U.A.), Ba
ranyl— Szdke (Ungaria), BortoluCcl— 
FranchitU (Italia) și Kukal (Ceho
slovacia)—Barthes (Franța), care nu 
învins cu 2—0. 0—3, 7—3 perechea 
Sântei—Mureșan (Romănta).

AUTOMOBILISM. — Peste 100GW 
de spectatori au urmărit competiția 
automobilistică „Marele premiu de 
ta Sao Paulo", cohtlnd pentru cam
pionatul mondial (formula I). VIc- 

■ torta a revenit argentinianului Car
los Reutemann. pe o mașină „Brab
ham". EI a parcurs 285 km In lh 
aTlO'^IUGO. reailzfnd o medie orară 
de 181.679 km. Al doilea s-a clasat 
Ronrile Peiorsson (Suedia) pe 
„March* — Ih 38'-43”. Marele favorit 
al cursei, brazilianul Emerson Fitti
paldi, a abandonat din cauza unor 
defecțiuni mecanice.

e Turul ciclist al Algeriei a con
tinuat cu etapa a 9-n. In caro victo
ria a revenit sovieticului Moskalcv. 
cronometrat pa distanța Saida—Oran 
(150 km) în 4h 0T29". în clasamen
tul general Individual continuă ...1 
conducă danezul Blawdzln.

ATLETISM. — Cu prilejul, unul 
concurs atletic, desfășurat la Bakers
field (S.UjA), americanul Steve 
Smith a ocupat primul toc în proba 
de săritură cu prăjina, cu perfor
manța de 5,34 m, SmRh a eșuat in 
tentativa sa de corectare a recordu
lui mondial, doborlnd ștacheta la 
Înălțimea de 5.52 m.

i
i
i
i
i
i
i

- i'

103
1C0
lto 
1W
IM
103

1603
10»
1033

0TÎS3 
52157 
îgo
SUMS

ÎS5I4
BW7

Tcrwil- 
naUa 
geriei

IM 033
78 MO
03 033 

■23 033
10 OM
9 403
8 033

5 4WOM

3 «71 440

I f' |
Câștigurile revin întregi obligațiu

nilor de iei. In valoarea clșllgu- 
rllor este cuprinsă șl valoarea nonil- 
nală a obligațiunilor ciștlgătoare.

Plata câștigurilor se face prin fi
lialele C.E.C.

• Prima manșă a finalei „Cupei 
campionilor europeni" ta baschet fe
minin e-a disputat. Ia Riga. Intre e- 
ehlpa locală T.T.T. și formația Spar
ta Fraga. Baschetbalistele sovietica, 
de mai multe ori ctștlgătoare oie tro
feului, au obținut o victorie ©contată 
cu scorul de t®—4fl (32—25). Din e- 
chlpa învingătoare s-n evidențiat In 
mod deosebit cunoscuta Jucăloarc-p:- 
vol Semtooova, caro a înscris 30 de 
puncte. Returul — la 0 aprilie ia

în sferturile de finală ale turneu
lui internațional de tenis (rezervat 
jucătorilor profesioniști din «rusul 
W.C.T.) de la Macon (S.U.A.) a fori 
înregistrată o surpriză : olandezul 
Tom Okker, principalul favorit al

SCRIMA. — Pentru turneul final 
al probei de floretă masculin din ca
drai campionatelor mondiale do scri
mă (tinerel), care so desfășoară la 
Madrid.' s-au calificat Rodionov 
(U.R.S.S.). Ruzlev (U.R.SS.). Gregory 
Benko (Australia). Behr (ft, F. a 
Germaniei), Godel (Poionla) sl Pie- 
truska (Franța). Sportivii români 
Burlcca șl Kukl nu fost eliminați in 
turul trei

• Cunoscutul automoblllit fin
landez Timo Mokkinen (pe „Ford 
Escort0) ea află in fruntea clasamen
tului competiției internaționale ..Ra
liul Safari*. După desfășurarea prl- i 
mei etape, care a însumat 5®0 km, 
Makkinpn totalizează 31 de puncte, 
fiind urmat de compatriotul să’.i 
Mikkola — 34 de puncte și de Pres
ton (Kenya) — 48 do puncte.

6

LOTO
Numerele extrase la tragerea din 

31 martie 1072.

FOND GENERAL DE CÎȘTîGURI : 
1 253 802 lei.

EXTRAGEREA I : 30 28 31 73 
04 42 69 00

Fohd de cîștlgurl : 592 070 lei.
EXTRAGEREA a Ii-a : 3 20 03 

18 33 24

I
15

ea

Fond de dștlguri : GSO 832 let
Plata clșllgu-ilor va începe In Ca

pitală de ta 0 aprilie plnS la 15 mal; 
in țară de ta 11 aprilie piuă ta 15 mai 
1972 inclusiv.
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încheierea vizitei in S. U. A. 
a Blegației taiMiî Echpiîc, 

■taă de tovarășul Manea Mânescu
convorbiri privind perspectivele de 
dezvoltare a relațiilor dintre colo 

, două țărL
în timpul șederii !n S.U.A. dele

gația română a întreprins o călăto
rie în principalele centre economice, 
comerciale șl financiare din aceasta 
țâră — New York, Chicago. Min
neapolis, San Francisco șl Los An
geles — unde a purtat convorbiri cu 
reprezentanți oi cercurilor de afa
ceri. prilej cu care s-au explorat 
posibilități no! pentru dezvoltarea 
relațiilor comerciale bilaterale.
..Delegația română's-a bucurat de 

6 primire cordială din partea Admi
nistrației S.U.A., Intrevoderile șl 
convorbirile desfășurintlu-so intr-o 
ntmosreră de stimă șl respect reci
proc ce caracterizează relațiile din
tre Romania și Statale Unita 
AmerlciL ’ ■

LOS ANGELES 31 (Agerpres). r- 
Dolcgațla Consiliului Economic al 
Republicii Socialisto România, con
dusă do Manea Mânescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat șl pre
ședinte al Consiliului Economic, sl-a 
Încheiat vizita în S.U.A. După cum 
s-n mal anunțat tn-cumul vizitei, pe 
care a făcut-o la invitația Consiliu
lui consilierilor economici al Casei 
Albe, Manea Mtaescu a fost primit 
de președintele Statelor Unite ale 
AmerlcII, Richard Nixon, șl a avut 
o Întrevedere cu secretarul general 
al O.N.U., Kurt Woldhelm.

Delegaila economică romfinfi a a- 
vut întrevederi șl convorbiri la prin
cipalele departamente economice din 
S.U.A . cu privire la extinderea 
eehimburilo- comerciale șl a coope
rării economice șl lehnico-ștllnțlflee 
romăno-ame-icane, s-n Intllnlt cu 
senatori sl deputațl, cu care a avut

ceri, prilej 
posibilități

ale

„S HUNT o 72“
Amplă campanie revendicativă a oamenilor 

muncii japonezi
Roren. Un nlimăr de 18 uniuni sin
dicale din întreprinderile particulare 
ale sectoarelor prelucrării metalelor, 
minelor carbonifere, industriilor chi
mice șl tipografice, precum șl per
sonalul diferitelor organizații medi
cale, ou declarat greve de pină la 24 
de ore. Lor II s-au alăturat feroviarii’ 
cotor două organizații naționale din 
acest sector — Uniunea sindicatelor 
muncitorilor de La căile ferate na
ționale și Uniunea sindicatelor meca
nicilor de locomotivă — care eu ho- 
tărit să continue tactica de înceti
nire a mersului trenurilor, declanșată 
miercurea treculă.

Potrivit datelor publicate de presa 
locaRL la grevele «e vineri au parti
cipat aproximativ 800 OTO de salarlațl.

TOKIO 31. — Corespondentul Ager
pres, FL Tuiu, transmite : în Întreaga 
Japonie a fost declanșată vineri cam
pania de primăvară a slndlcatelor 
nlpooe — Shunto "72. Sindicatele afi
liate La Sohyo (Consiliul General al 
Sindicatelor), cu 4 213 (NN) de membri, 
Dome! (Confederația Japoneză a Sin
dicalelor), cu 2 172 (NN) <fo membri, 
Churitsu Roren (ConilUul de legă
tură al sindicatelor Independente), cu 
1 330 (MM) de membri, și alte sindicate 
neafUiate, cu porte cinci milioane do 
membri, slnt hotărllo să focă presiuni 
puternice asupra patronatului pentru 
sa llstacerea cererilor lor.

Vineri s-a desfășurat prima mare 
acțiune la nivel național, organizată 
Ln cooperare de Sohyo șl Churitsu

ÎN LEGĂTURĂ GU SITUAȚIA 
DIN ORIENTUL APROPIAT

CONVORBIRI ALE UNOR DELEGAȚII PALESTINENE
BELGRAD 31 (Agerpres). —

Belgrad a fost dat publicității __ 
munlcatul cu privire la vizita dele
gației Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, condusă de Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
O.E.P. Delegația, menționează comu
nicatul, o avut, cu reprezentanți al 
Uniuni! ^Socialiste, a Poporului Mun
citor din ‘ Iugoslavia-și al ailor xw- 
gan'.zaRl eocial-polltice. un schimb 
larg de păreri cu . privire la situa-- 
Ha internaționala actualii. îndeosebi 
la situația din Orientul Apropiat și 
la lupta de eliberare a| poporului 
palc.3‘lnean. Părțile au căzut de a- 
cord asupra faptului că o soluție de
mocrată șl dreaptă In Oriental A-, 
proplnt s® poate realiza numai prin 
eliberarea tuturor teritoriilor arabe 
ocupate șl înfăptuirea drepturilor le
gitime ale poporului palestlnean la 

• autodeterminare și existentă națio
nală.

Comunicatul menționează că este 
necesar ca popoarele 'sl forțele pro- 
greițlste din zona -Mării Mediterano 
®ă-șl unească eforturile pentru ca 
această Mare să devină o zonă a pă
cii, stabilității șl colaborării. Comu
nicatul condamnă politica Imperialis
mului și neocolontallsmuluL precum 
și toate celelalte forme de hegemo
nie și amestec extern. Totodată, se 
exprimă - solidari ta lua șl sprijinul 
ambelor părți pentru lupta popoare
lor din Vietnam. Cambodgla și Laos 
împotriva agresiunii americane.

PEKIN 31 (Agerpres). — Premie
rul Consiliului de Stat. Clu En-lnl. 
șl ministrul afacerilor externe. CI 
Pln-fcl, au primit delegația Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei.: 
condusă de Abu Nidal. aflată Intr-o 
vizită ln R.' P Chineză. Cu acest 
S — informează agenția China

— n avut Joc o convorbire cor
dială, prietenească. , 1

„PROIECTUL 
CU N EN E" — 
un nou complot 

antiâfrican
După cum s-a mal anunțat, Mișca

rea Populară pentru Eliberarea An- 
golel (M.P.L.A.) a deschis, recent, un 
nou Croat de luptă In sudul țării. 
Acum — scrie In legătură cu aceasta 
„Neuo ZOrcher Zeitang" detașa
mente de partizani iși fac apariția in 
provinciile Moțamedes, și Huila, or
ganizează ambuscado, atacă convoaie 
portugheze, inte-un cuvlnt seamănă 
nesiguranță Intr-o regiune „extrem- 
de importantă dLn punct do vedere 
strategic".

Importanța ataiteglcă a acestei 
■ zone — după cum remarcă unele zi
are occidentale — nu decurge allt din 
faptul că ea se învecinează cu regi
unile nordice ale Namibiei, unde — 
după cum ce știe — s-au desfășurat 
nu de mult cele mal puternice mișcări 
greviste din Istoria acestei țări ■ « l 
caro au pus serios pa glnduri po ocu- 
panții sud-africâhL Ea derivă mal 
ales din faptul că aici esio la cura 
de înfăptuire așa-numitul „proiect 
Cuneite".

Alarmați de valul de proteste care 
s-a ridicat In Africa, precum șl tn 
alta țări ale lumii, împotriva țeluri
lor colonialiste urmărite prin con
strucția barajului Cobora — Basis 
din Mozamblc, inițiatori! noului pro
iect — Portugalia și Republica Sud- 
Africanâ. imite, după cum se ex
primă „Deutsche Volkszeltung*,t,Jn- 
tr-o dlabțrflcă alianță" — nu reușit 
multă vreme să ascundă esența sa 
colonialistă. în ultimul timp Insă da
torită dezvăluirilor presei progresiste 
africane, opinia publică mondială a 
reușit să Ia cunoștință do unele amă
nunte ale -acostai plan.

In linii generale proiectul prevede 
construirea, pe cursul Iui Rlo Cuneno 
— do la podișul angolez contrai pină 
Ja frontiera cu Namibia — a aproxi
mativ 30 de baraje șl hidrocentrale, 
precum și canale și sisteme de Iri
gație. înfăptuirea iui ar Însemna 
curent electric ieftin pentru socie
tățile străine care exploatează bo
gățiile din sutaolul acestei părți a 
Angolei ți ale Namibiei de nord. Iri
garea a l®0 fl'fi'O — 1 Ctffl 000 hectare ar 
jjermlte, — potrivit inițiatorilor a- 
cestul plan — aducerea aci a cel 
puțin MO’OTO de țărani portughezi in 
scopul formării unei „zone de apă
rare" împotriva acțiunilor forțelor 
pairlolice. Dar nici populația băști
nașă n-a fost ultailL Pentru ea se 
prevede crearea ața-numitelor „al- 
dclamentos" — „sate Întărite", ds 
fapt veritabile lagăre de concentrare 
organizate după modelul „satelori 
strategice" înființate de regimul șal- 
gonez in Vietnamul de sud. Toate 
aceste măsuri urmăresc menținerea 
șl consolidarea dominației colonia
liste in această parte a conllneniului 
negru. '

Tocmai Împotriva acestor planuri 
sa Îndreaptă acțiunile detașamentelor 
frontalul de sud. care “ ’ ‘ ~ *
să dea lovituri grele 
nîaliste portugheze.

nu șl inceput- 
tarțelor co'o-

G. D.

Ln 
co-

Luări de poziție în favoarea 

ratificării tratatelor încheiate

de R.F.G. cu U.R.S.S. și Polonia
BONN 31 (Agerpres). — Reprezen

tant! al diferitelor cercuri sl grupări 
din R. F. u Germaniei continuă să 
se pronunțe In favoarea ratlficarirtra- 
tatelor semnale de R.F.G. cu Uniunea 
Sovietică si Polonia.

Numeroși reprezentanți al sindica
lelor s-au pronuntat pentru Intrarea 
ritmai grabnică In vigoare a celor 
doufl tratate. Astfel. Dleler Kreczmar. 
secretar al organizației regionale din 
Renania de nord-Westfalla a Sindica
tului muncitorilor din Industria chi
mică. a relevai necesitatea de a ®e da 
o ripostă rit mal energică adversarilor 
celor cUfiiă tratate, subliniind că „tra
tatele prezintă o Importantă politică 
deosebită șl slut In spiritul colaboră
rii s! înțelegerii reciproce".

Președintele Sindicatului lucrători
lor din industria poligrafică sl a hir- 
tiel. Leonard Mnlelo. a declarat că In 
prezent este necesar mal mult ca pri
cind să se lupte pentru transpune
rea tn vta|ă a celor două tratate. El 
a exprimat sprijinul sindicatului ce 
care 11 reprezintă pentru politica în
dreptată spre stabilirea unor relații de

kA

t

bună vecinătate cu statele socialiste 
din Europa răsăriteană.

La rindui sau. Joachim Weller. 
membru al co.-iduceril organizației 
„Tinerii socialiști" din Esten. o subli
niat că cele două tratate deschid o 
nouă etapă In relațiile IL F. a Ger
maniei eu veelnll săi răsărllertl sl a 
chemat toate forțele democratlec_dln 
tară să militeze pentru ratificarea lor 
neintirztaiă.

BERLINUL OCCIDENTAL 31 (A- 
gerpres). — Intr-un articol publicat 
In ziarul vesl-berLInez „Wahrhelt". 
Gerhard Danellus. președintele Par
tidului Socialist Unit din Berlinul 
occidental, a evidential importanța 
politică 0 tratatelor semnate de 
Uniunea Sovietică șl Polonia cu R.E. 
a Germaniei, arfillnd că esle o obli
gație comună n tuturor forțelor de
mocratice de a lupta pentru ca a- 
cesien s.'i He ratificate. El n chemat 
pe toți oamenii muncii, toate forțele ; 
Iubitoare de pace șl democratico din 
Berlinul occldcntaria unitate de ac
țiune in această direcție.

HELSINKI 31. — Trimisul' special 
Agerpres. Vaslle Crlșu. transmiteri 
Vineri s-nu deschis la Helsinki lu- 
c-nrile celui de-a! XVl-lea Congres 
al Partidului Comunist Finlandez, la 
care participă 480 tie delegați repre
zentând organizații din întreaga tort. 
Asistă, de asemenea. In calitate de 
invitați, delegații din partea a 18 
partide comuniste. între care sl o, 
delegație a Partidului Comunist Ro
mân. condusă de1 tovarășul Janos 
Fazekas, membru al Comitetului 
Executiv al C.C ol P.C.R.

Olavi Ilennlncn. vicepreședinte al 
partidului. 0 rostit cuvlntul de des
chidere 0 congresului. In cadrul că
ruia o adresat, un salut do bun venit 
delegațiilor partidelor prezente la 
lucrftrL

S-a păstrat apoi un moment de 
reculegere In memoria , mllilanțJlor 
partidului care ou decedat in pe
rioada ce a trocul de lo congresul 
precedent. ;

Au fost apoi alese organele de con
ducere a lucrărilor congresului

prezidiul șl seeretariotul — s-n a- 
' doptat ordinea de zi și s-au alcătuit 

comisiile de lucru pe probleme.
Reprezentanții unor organizații de 

masă din țară ou adus apoi un salut , 
călduros partlclpanțllor la congres 
din partea membrilor lor.

în continuare, Aarnc Saarinen, 
președintele P. C. Finlandez, a pre
zentat ,3rajx>rtul,. Comitetului Central 
cuj privire la actuala .-situație politicii 
și economică șl sarcinile care stau 
In fața Partidului Comunist Fin
land ez.

‘ ’
Vineri dimineața, lo Monumental 

din Helsinki Inetdnnl' eroilor clasei 
muncitoare, a avîiȚ loc ceremonia 

, depunerii unor coroane de flori djn 
.partea P.C. Finlandez, precum șl clin 
partea delegațiilor prezente la lu-

■ crările celui de-al XVl-lea congres. 
Au. participat Aamo- Saarinen, alți 
conducători ai parllduluL' Au; fost do 
fală delegațlilo partidelor comuniste

■ Invitate Ja lucrările congresului.* In
tre care'dclâgatla Partidului Comu
nist Român.

subll-si s-a _ Arr__ 
sa depună e-,

Comunicat iugoslavo-francez

agravarea -situației dîn

poziția Franței care preconizează de- 
> punerea eforturilor .necesare pentru 
■ a se obține „reluarea negocierilor

Conferinței do la Paris".

DE ZIARISTUL 
JACK ANDERSON

DUPĂ DEZVĂLUIRILE FĂCUTE 
DE ZIARISTUL

BELGRAD 31 (Agerpres). — La 
Belgrad au: luat sDrșil consultările 
politice dintre laksa Petrlcl. locțiitor 
al ■ secretarului federal pentru aface
rile externe al Iugoslaviei, șl Hervd 
Alphand. secretar a). Ministerului Â- 
facerilor. Externe al Franței, care au 
procedat la un schimb sincer do pă
reri eu privire la cele mai actuale pro
bleme Internaționale șl- la relațiile 
dintre cele două tari. Subliniind ro
lul si Importanta principiului. Inde
pendentei. ofirtllo au relevat necesi
tatea ca toate țările europene. Indife
rent de mărimea lor. să-și aducă con
tribuita ta erearea condițiilor necesa
re pentru dezvoltarea continuă a co
laborării. In Europa si In asigurarea, 
treptată, a unei reale securllătl euro
pene. Părțile — menționează comuni
catul dat publicității — acordă o în
semnătate deosebită semnării acor
dului cu privire la Beț-IInnl occidental 
și ratificării tratatelor" R.F. a Ger
manie) cu U.ILS.S. . sivPolonia. ’ Ele 
și-au expus pozițiile In legătură cu 
existența condițiilor pentru pregătiri 
multilaterale care aO ducă la conferin
ța privind colaborarea si securitatea 
in Europa.

Părțile și-au exprimat îngrijorarea 
tn legătură cu

zona Mării Medlterane 
nlat că este nec<f,«ir să 
forturi pentru destinderea încordării 
In această regiune.

în ceea ce privește relaliiie bilatc-' 
rale, pârlite aii constatat că acestea 
sini bune ti că țe întemeiază be ba
zele solide ale prieteniei tradiționale 
îi ale actualei colaborări Intense a- 
p-bapo tn toate domeniile.

Candidați comuniști la alegerile

BEIRUT 31 (Agerpres)
ministru al Libanului. Saob Salam, a 
anunțat acceptarea numirii lui Nikola 

. SaouL secretar general al C.C. al P.C 
din Liban, la candidatura. In alegerile 
legislativ» din circumscripția Tripoli 

i — relatează agenția M.E.N. Candida
tura Iul Saoui fusese contestata de 
ministrul de interne pe' motivul că. 
Irr 1098. ConsUlul 'Consultativ din To* 

. calitatea Shura a pronunțat un ver
dict Impotrivnîlul pentru afilierea la 
un partid Interzis, Doi ani mal 'Jrzltu

■ Primul Insă/Partidul Comunist din Liban .șl-a 
reluat activi lalea legală in baza unei

■ decizii a guvernului anunțată do 
- tastai ‘ ministru de Interne. Kamal

umblatt — liderul Partidului Socia- 
.«t Progresist din Liban.

P. C. din Liban a mal prezentat — 
In afara iul Snouj — -alți opt candidați

■ pentru alegerile legislative locale din 
rireumsCTipMile orașelor Beirut. Saida. 
Bekaa-vest, Blnl Jebeiî, Nabntlye, 
Tyr. Marjayoun si Baalbeck-llermeL

Se poarta delfini
’ -„î,
Da. da, poate nu sa știe exact 

dacă se poartă minifuste. sau 
maxipaitoane. dar delfini se 
poartă cu certitudine.,Se poartă 
in rerisle, pu&licalii, cdrfi și al- ■ 
manaliuri. la circuri șt in jurna
le cinematografice, in bazine si 
la spectacole. Sint puși să joace 
baschet, să. facă acrobații'si sâ 
sară prin cercuri, romburi 
dreptunghiuri; să participe 
concursuri de viteză ; încă nu au 
fost puri id cin te lo pian si să 
meargă pe motocicletă, dar să 
nu disperăm, va eoni sl aceas
ta. Se susține că delfinii ar vor
bi intre el. se dcacriu capaciid- 
(ilc lor deosebite — cela mai 
inteligente animale, pe scara 
biologică după om. Îndeosebi 
este analizat sj studiat sistemul 
lor de ghida), un fel de radar 
natural fodrte perfecționat.

Ca urmare, delfinilor li s-a 
deschis o piață (sau o viajd) 
nouă. So'poartă delfini in cărțile 
polițiste, in romanele de spior.m^ , 
in dosarele centrelor de carcelA^- 
militare, se studiază posibilita
tea de a-i folosi ca arme sub
marine Pil. Aja-i omul fadied 
unii oamețit) milos din fire ; 
nu-i păcat ca un asemenea oni- 
mal inteligent să te perpelească 

__ ‘ ’ cu 
mingea, dnd ot putea mai bine

„Regimul de la Saigon a auzii
H 

care, a făcut cunoscut cd o es
cadră de delfini dresați ar fi 
combătut viiejefta pentru cau-- 
za comandantului suprem — sd-i 
zicem general-rechln, Thieu — 
in golful Cam Ranh. Dresorii 
lor i-ar fi dirijat prin miero- 
emițetoare radio, delfinii aclad

și, 
la

"J 4

nu-t păcat ca un asemenea ani- 

in apă, ca” civil juclndu-sc

id transporte grenade 7 
și cl de moda delfinilor. Drept 
care, a făcut cunoscut că o es
cadră de delfini dresați ar fi 
combătut vitejește pentru cau-, 
za comandantului suprem — sd-i 
lkci;* u«~> u
in golful Cam Ranh. Dresorii- 
lor i-ar fi dirijat prin mlero- 
emițătoare radio, delfinii aelr.d 
ca armament o lamă de cuțit 
fixată pe nas cu care atacau 
„inamicuT, adică vreun țăran 
sud-vletnamez dornic de scâldat.

Desigur, dacă lucrurile sint a- 
devărate. Thieu are toate moti
vele să fie fericit. Dacă legenda 
zice că niște biele oiște au 
salvat in antichitate Capito- 
liul roman, de ce nu i-ar 
salvă lui regimul delfinii — 
infinit mal deștepjl. mai culji ti 
mai prezentabili ? Ca să nu mal 
vorbim că ar avea șl el, tn sflr- 
jtlf. niște ostatl demni de toată 
încrederea.

O consolare blnoccnltil — mai 
ales după ce populația sud- 
vieinamezâ s-a dovedit atil de 
nercccpHml și imund la dresaj.

Respectul 
inițialelor ?

ioseplv Luns este secretarul 
general dl N.A.T.O. Sl este un 
secretar foarte convins da rolul 
sau: Si’al firmei la care lucrea
ză. Mai ales că, in ultimul timp, 
aii apărut citeva motive de ne
liniște.■

Drept care. dl. I.L. s-a gră
bit să țină un discurs la* Lon
dra, la un dejun al A soci a] iei 
presei străine, dezvoltlnd tn spe
cial două idei, adică deschizlnd 
ochii auditoriului asupra a doud 
primejdii foarte deosebit de 
excepțional de grave : 1

1) I’iăja comună s-a lărgit — 
deci atenție mare 1 Pentru ca 
lucrurile să nu meargă, ca la pia
ță, adică cu tocmeală si tocmeli, 
este de aceea cu atlt mai nece
sar ca hotăririle, ce le-ar lua or
ganizația să fie adoptate 
consultarea N.A.T.O. 
existe disciplină l

2) Alenfie șt mai marc \ (dacă 
este posibil și dacă mai incape) 
cu privire' la securitatea 'euro
peană. Pentru cd. dl. l.L. arc el 
de undeva niște presimțiri pre
cise, că d conferință de securita
te nu trebuie să modifice clima
tul politic sau să „schimbe sis- * 
ternul de securitate bazat 
echilibrul de forțe" (unii îi »pH«f', 
„echilibrul grgazei". darj dis
cursul se linca1 Ia un dineu, si 
dl. I.L. n-a vrui să strica ape
titul comesenilor).

Remarcabilă viziunea ț d-lul 
I.L asupra «ecurihltji

Oare din respect pentru ini
țialele comune cu ale-lui Ion 
Luca. marele nostru Carpgiale, 
ri-a însușit formula .jâ tse re
vizuiască primesc, dar să nu se 
schimbe nimic" I 7

Discreția agențiilor
"I 

de presa

conferinței in problema vietnameză
ÎNTREVEDERE MAURICE SCHUMANN-NGUYEN THI BINH 
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1 PARIS Sl _ («Igenire:»). — Maurice 
Schumann, ministrul afacerilor ex
terne al Franței, a primit vineri pa 
Nguyen '.Thr Blnh. ministrul afaceri
lor externe al Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu ol Republicii Vietna
mului de Slid, conducătorul delega
ției G.R.P. la ConferlnțaLde îa Pirls 
pentru Vietnam./ La sfințitul între
vederii. Nguyen Thi Blnh a declarat 
că a împărtășit ministrului de exter
ne francez „via preocupare", s gu
vernului său față :!e botărlrea părții 
americane de a întrerupă- lucrările 
conferinței pentru Vietnam - rela
tează igențla Franco tțresse. .Ce
rem ta.Stateio Unite sa înceteze sa
botarea tonferinței, iC negocieze in 
mod serios fi ră lea un răspuns fa- 
vorabir propunerilor noastre :!o pace" 
— a adăugat Nguyen Th! Binh. tnen- 
țlonlnd că a expus tul. Maurice Schu
mann situația Jln Vietnamul de n:d.

Ministru! de externe francez ă «ră- 
tat că. deploră ho’.ărlrea S.U.A. de a 
întrecu;» conferința ți a reafirmat

, St.lta-j,; ■ "J* * ■’ -| țj
SANTIAGO DE CHILE 31 (Ager- 

pres). — Camera Deputaților a Con
gresului chilian a desemnat ;o comisie 
specială de"’ anchetă privind dezvă
luirile zlarislulu1 nord-amerteah Jack. 
Anderson in legătură cu Intervenția 
societății ..International Telephone and 
Telegraph" (I.T.T.) jl 9 Agenției Cen
trale de Investigații IC.I.A) ale 
S.U A.. în treburile Interne ale Re
publicii Chile — anunță agențiile 
Prensa Lailna jl France Press®. Mi
nistrul chilian de externe. Clodomlro 
Almoyda. s precizat că. Intre II sep
tembrie șl 18 noiembrie ISTO. Intre 
I.T.T. șl C.I.A. a avui loc an schimb 
de mesaje, care.erau destinate „să îm
piedice asumarea mandatului prezi
dențial de către Salvador Allende 
prinlr-o lovitură de stai". El a men
ționat că „agenții C.I.A. au oferit Im
portante sume de bani eelor care ur
mau să participe ta lovitura, de stat".

DECLARAȚIA M. A. E.
AL R. P. CHINEZE

i
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IRLANDA DE NORD

Mareșalul Iosip Broz 
Tifo. președintele R.S.F. tagoslnviu, 
coaumdatMul suprem al forțelor ar
mate ale R.S.F.I.. a primit, la Brlonl, 
pe mareșalul Uniunii Sovietice, 
A. A. Gredko. ministrul apărării al 
U.R.S.S., cu care a awt o convor
bire prietenească — informează agen- 
Ua Tanlug.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al UJLS.S.,Alcxoi 
Koslghln, .a primit, ia 31 martie, de
legația guvernamentală a R.D.G., 
condusa de Herat Sindertnanm prirn- 
vicepreședlnto al Comiliulul de Mi
niștri. După cum relatează agenția 
T.A.S.S.. cu acest prilej a.avut loc o 
convorbire referitoare la o serie da 
probleme de Interes reciproc pentru 
cele două JărL . ■

Consulul României la San 
MarinO, £>omPl1!u Celan, « fost prl-. 
mit, la 31 nîflrtic, In vizită de pre
zentare de către căpitanii regenți al 
Republicii San Marino. 1

Ministrul comerțului ex
terior ol RJ*. Chineze, Pal 
Slan-kuo, a' arat o Întrevedere cu 
Manual Perez-Guerre.ro. secretar ge
neral a! Conferinței Națiunilor Uni
te pentru comerț și dezvoltare, aflat 
Intr-o vizită de prietenie la Peltln. 
A avut loc o convorbire prietenească 
— anunță agenția China Nouă.

MOSCOVA. — Corespondentul A- 
gerpres L. Dută transmite : Amba
sadorul extraordinar șl plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România In 
Uniunea Sovietică. Gheorgho Badrus. 
a fost 'primit, la 31 marile, de către 
K. F Katașev. secretar ai C.C. al 
P.C.U.S. Cu acest prilej a ov::t loc 
o convorbire caldă, prietenească.

PEKIN 31 (Agerpres), -r- Ministe
rul Afacerilor Externe, ol R. P. Chi
neze a -dat publicității o declarație 
In care exprimă sprijinul guvernului 

'șl poporului chinez față de pozițiile 
guvernului.R. D. Vletitam și Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, poziții 
cuprinse In declarațiile din 2ÎI și 2'0 
marile prin care comlamnă guvernul 
S.U.A. pentru liotărlren do a sabota 
convorbirile! «io la Paria cu privire 
la Vietnam

Prin 
Ca sd

■c ‘ (dt

tr-o clădire din ___  _ . .
fost uciși In urma schimburilor do 
focuri angajate cu forțe ale poliției 
turce, care înconjuraseră casa — in
formează agențiile France Presse și 
Associated Press. La 2fl martie a.c.. 
membrii organizației amlntitelau ră
pit trei tehnicieni străini — un ca
nadian ți doi britanici — care lucrau 
la o stație radar In localitatea Unye, 
de pa litoralul Mării Negre. Răpi
torii urmăreau să obțină eliberarea 
a trei per-soane. membre ale aceleiași 
organizații, condamnate la moarte de 
către un tribunal din Ankara.

rologlce necesare stabilirii,prognoze
lor operative ale timpului.1 Satelitul 
mal dispune de utilaje pentru orien
tarea sa permanentă spre Păminl, do 
sisteme de asigurare a energiei 
electrice cu ajutorul bateriilor so
lare și altele. Daasemenea, s ta 
U.fLS.S. a fost lansat, satelitul arti
ficial a.1 Pămîntalul, ,,Coșmos-482“. 
Satelilul este destinat continuării pro
gramului de explorare a Cosmosului 
in conformitate cu programul auun- 
Uft

Președintele Algeriei, 
Houorl Boumedlene, a inaugurat lu
crările da construcție a noii con
ducte de gaze care va face legătu
ra Intre ifitssl R'Mel și Arzew. Cos
tal acestei conducte, care va avea 
o lungime de 507 kilometri, este a- 
preeîat Ia aproximativ COT milioane 
de dinari algerienii

Un comunicat oficial al 
guvernului turc 0 
seara că 10 membri al organizației 
ilegale „DEV—GENC*, care se rotră- 
seseră, împreună cu trei ostatici. In-

întreaga flota comercia
la ecuadoriană deîliiiatâ tn«,s- 
porlulu! de banane — principalul 
produs la export al. Ecuadorului — 
a fost trecută sub controlul statului, 
în același timp au fost emisă două 
decrete prin care vechea lege a asi
gurărilor sociale, care afecta Inlpțe- 
«c|e oamenilor muncii, ă, fost abro
gată. Iar drepturile chiriașilor. Jn ra
porturile cu proprietarii, sini* regle
mentate prin logn.

Un nou satelit artificial 
al Pâmîntului - ■Mslc«r'“- 3 
fost, lansat la 30' martie țn Uniunea1 

.SĂvIeUcfi. După cum relatează agen
ția T.A.S.S., sarcina satelitului con
stă in culegerea de informații meteo-

Fostul rege al statului 
african Burundi, Ntare al 
V-lea, a fost arestat,Sn unM 
Încercării sale de o pătrunde pe te
ritoriul țflrli cu sprijinul mercena
rilor. in scopul rfisturnarii actualului 
regim. Au fon arestați, de asemenea, 
cinci dintre mercenari! caro LI înso
țeau pe Ntare. a anunțat portul de 
radio Bujumbura, reluat de agenția 
Reuter. Președintele Republicii Bu
rundi. Michel Mlcombero — a anun
țat postul de radio — a convocat o 
reuniune specială a guvernului In 
vederea examinării situației exis
tente in tart. după tentativa eșuată, 
întreprinsă de fostul rege.

în legătura cu acciden
tul la Fabrica de radio 
din Minsk. Agenția T.A.S.S. trans
mite că s-au încheiat cercetările 
privind cauzele și condițiile In care 
s-ă petrecut, la 10 marile, acciden
tul In secția de carcase-a Fabricii de 
radio din Minsk. După cum s-a mal 
anunțat accidentul a cauzat viclLme 
umane.. Comisia, caro-a. cercetat cau
zele accidentului, a stabilit că el s-a 
produs în 11-tfa unor greșeli comise 
la proiectarea sistemului de ventila
re a secției, preciun si neglijențelor 
in respectarea, regulilor de tehnica 
securității in exploatarea acestui sls- 
tenv :

Populația Iranului, p?Wvit 
ultimului recensâmlnt. aste In pre
zent de peste.30..milioane de.locui
tori Se menționează că. In ultimul 
deceniu, populația ■ Iranului a cres
cut cu 7 &M OT0 de oameni.

f

Demonstrajio munciioroascâ pe strâzilo Belfasf-ului pentru democratic in 
Ulsîer

Preluarea oficială a conducerii 
de către delegatul britanic

BELFAST 31 (Agerpres)' - Wil
liam Whitelaw, secretarul de stal 
britanic însărcinat cu problemele Ir-

, landei de nord, a sosit., Joi. seară, la 
EtelfăSl. pentru a prelua oficial con-

, ducerea directă a provinciei, după 
încheierea formalităților de aprobare 
ln Camera Comunelor a legii prirtnd 
transferarea către guvernul de la 
Londra a întregii puteri ' executive

; din Irlanda do nord.
Cu ci tava ore înainte de sosirea mi

nistrului britanic, fostul premier 
r.ord-lrlândez.’ Brian Faulkner, a de- 
clarat că guvernul demlslonar va co-

. lahora cu William Whltelxw, dar nu 
va accepta prelungirea administrării 
Ulsterulul de către guvernul britanic 
dincolo de perioada fixală InlțlaL res
pectiv un an. Totodată. Brian Faulk
ner a respins Ideea recunoașterii eo- 
mlslei’consultativa, care urmează' să 
fie desemnată de guvernul britanic 
peniru a-1 asista pe William White
law In Îndeplinirea sarcinilor ' sale, 
■-'ostul premier nord-Lrlandez a lan
sat, de asemenea, un tapei concetflțc- 

' pilor 'sat; cbfîndu-le să renunțe la 
acțiuni cari* nr mări dezechilibrul e- 
cocwmlc șl -Industrial ol provinciei.

;iș >
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Agențiile de prefă In/ormcnză 
despre o foarte originală ;inren- 
fie. Respectiv, la Salonul'Inven
tatorilor de la Bruxelles, nna’dln 
medaliile de aur a fost airibuifrS 
unui fost măcelar elvețian, Ro
ger Band, din Nyon. Estd vorba 
de un aparat supranumi! „lipi- 
toarea artificials'*.

Agențiile de presă mențlonca? 
rd că aparatul produce mai in- 
Hi o «Ingerare, după care extra
ge, prin rid. -aproape întreaga 
cantitate de linge din sistemul 
circulator.

Agențiile de presă mal adaugă 
că aparatul de extras singe, 
pentru care autorul c primit fe
licitările juriului, este destinai 
abatoarelor, cărora le ca aduce 
Importante avantaje.

Agențiile de presă sirii tnîd 
diicrete asupra ofertelor făcute 
inventatorului de lipitori.

Nu informează despre, copicn-r 
zile provenind de la un fir de 
cllenți -de mare .noiorteialo — 
respectiv firmele Ddval'^n din 
Haiti, Stroessner din Paraguay, 
Tliicu din Saigon, Cacțano dln 
TAsabona . etc., care slnt ' foarte 
interesați de invenție.

Se poate afacere de en-gros 
fără mecanizare

N. C.
o
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