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Sînt necesare măsuri pentru accelerarea ritmului 
lucrărilor și recuperarea restanțelor pe șantiere

S-a încheiat primul trimestru al 
celui de-al doilea an al cincinalului,, 
an dominat de mari șl mobilizatoare 
Biirelnl !n activitatea de investiții, 
an in care trebuie să Intre in func
țiune șl sl înceapă să producă peste 
3OT de obieclive Industriale impor
tante. Ne oprim pe scurt asupra bi
lanțului oferit do sflrșltul trimestru
lui I șl analizăm din perspectiva re
zultatelor obținute șl a sarcinilor 
stabilite In domeniul investițiilor 
direcțiile majore asupra cărora tre
buie concentrată activitatea în lunile 
următoare pe șantierele de construc
ția Așadar, ce a fost prevăzut In plan 
șl co s-a inffloluit în primele trei luni 
ale anului 7- Cu ce s-a îmbogățit po
tențialul productiv al economiei națio
nale în această perioadă 7

Știrile si corespondențele so
site In ultima vreme la redacție, 
din toate colțurile țării. înfățișează 
un tablou optimist al hărniciei și 
entuziasmului cu care muncesc co
lectivele de constructori, montori și 
Instalatori de pe o serie de șantiere 
ale țării, al efervescenței crealoaro 
cu caro se materializează programul 
do Investiții stabilit de partid. Se 
desprinde, din capul locului, că pe 
toi mai multe șantiere s-a muncit 
lntr-un ’ ritm Intens, aslgurlndu-se 
devansarea unor lucrări, realizarea 
unor cote ridicai© Iri comparație cu 
prevederile planuluL

NICOLAE CEAUȘESCU ANWAR SADAT

„Salut prietenia dintre Roma
România și Egiptul; dimpotri

colaborare și o cooperare

meniile de activitate/'

oaspeții
romani

la Alexandria
Lunî seara, tovarășul Nicoloe 

Ceaușescu șl tovnrășa Elena 
Ceaușescu, Însoțiți ele tovară
șul Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului, de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior, 
precum șl de Mamduh Salem, 
vicepremler șl ministru de In
terne, și Alsha Rateb, mi
nistrul afacerilor sociale, din 
partea gazdelor, au plecat cu 
un tren special spre Alexan
dria.

Oaspeții români •. urinează '«ft 
facă o vizită în acest oraț In 
cursul zilei de" marți- *

La sosirea in stația Sidi Ga- 
ber din Alexandria, președin
tele Consiliului de Stat, .tova
rășul Nlcolae Ceaușescu, șl to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați cu deosebită căldură 
șl cordialitate de guvernatorul 
Alexandriei, Fouad Moheyed- 
din, de cadre de conducere ale 
guvernornlulul șl de șefii mi
siunilor consulare In Alexan
dria.

eforturi pe calea dezvoltării
și construirii unei vieți noi
pentru si tarile

a Construcția celui de-al treilea 
furnal de 1 COT m. c. din cadrul 
Combinatului siderurgie de la Hune
doara se ,desfășoară In ritm intens. 
Au fost montate vlrolele blindaju
lui metalic șl cele ale demenților 
do răcire. Tn Interiorul primului pro- 
incălzltor de aer - s-nu .terminat lu
crările de zidărie, iar la cel de-al 
doilea operația csle realizată In pro
porție «e 70 la sută. La altă mare 
unitate metalurgică. Combinatul si
derurgic de la Galați, aii început, lu
crările din etapa a doua de dezvol
tare a laminorului de benzi la rece. 
Proiectul prevede. Intre altele, ex
tinderea șl dotarea actualelor secții 
cu echipament tehnic de înaltă pro
ductivitate. construirea unei noi hale 
pentru tratamente termice, sectoare 
de întreținere, transporturi și dispe
cerat, Primele lucrări — fundarea 
halelor, turnarea betoarielor șl. par- 
W, ■■ ...........
.utilaje! 
zale în avans față ' tta 
Reșița, Inminonrele de profile
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ș! mijlocii, care au fost supuse în 
u’.Urrui vreme unor lucrări de moder
nizare. s-au aliniat din nou la „stăr
ui!" producției. Măsurile de dezvol
tare și modernizare a ngregatc’.or vor 
face ca producția do laminate din 
oțeluri alinte, pe care combinatul 
reșlțcan o va livra In acest an econo
miei naționale. să fie de 1,4 ori mal 
mare declt cea furnizată in ultimul 
an al cincinalului trecut.

© Lucrările de construcțll-monlaj 
de In Combinatul de îngrășăminte 
azotoase din Slobozia — unui din 
marile obiective cu termen de In
trare in funcțiune In actualul cinci
nal, care va furniza agriculturii 
3®3 COT tone de «iperfosfnt șl MM) (MM) 
tone uree anual — tie apropie tot mal 
mult de cola finală. După datele pre
liminate. mentorii șl constructorii do 
pe acest șantier au realizat In primul 
trimestru al anului !0 la suta 
din planul anual de Investiții. 
Combinatul se pregătește intens 
pentru axialele mecanice sl pro
bele tehnologice.

a Pe. o serie da șantiere, construc
torii au predat beneficiarilor noile 
obiective de Investiții care au Înce
put să producă. Amintim cîteva din 
ultimele premiere Indusiriale : Fa- 
briea de aparalaj pentru Instalații 
din Tltu, Fabrica de mobilă din 
Beluș — care constituie primele o- 
bleciive de importantă republicană 
din aceste orașe — Fabrica de mo
bilă • Gheor®henl ș.a.

• Din datele preliminate rezulți 
că trei ministere 
M.E.F.M.C. Ș1M.I.M.
In ansamblu. Intre 20 șl 24 la cută ,din 
planul anual de investiții.

Din aceste dale (evident, succesele 
sini 'mai consistente, mal ample) sa 
poale constata că pd o seamă de J 
.șantiere constructorii și-au onorat 
din plin sarcina prevăzută in plan de 
a . realiza In primul trimestru cel 
puțin 20 la sulă din planul anual de 
investiți L Este vorba, desigur, des
pre un rezultat important, la baza 
căruia "țe află conlucrarea rodnică 
Intre proiectant.' constructor șl ba- , 
nefîclar. preocuparea susținută pen
tru hiiM aprovizionare a șantierelor, 
organizarea superioara a muncii — 
nu Intlmpîător. cele mal bune rea
lizări s-au înregistrat pe șantierele 
care au extins rapid munca In 
global — ;__ __ __ .11________
pent™ folosirea rațională a mijloace
lor tehnice din dotare.

Dar ’ bilanțul

au realizat.

._,/2 _____ ta <jțcord
pentru întărirea disciplinei.

primului trimestru 
otpră și‘ Ipostaze mal puțin favora
bile In Îndeplinirea planului de Inves
tiții. Dacă pe numeroase șantiere ale 
Ministerului Industriei Chimice. Mi
nisterului industriei Ușoare șl Mi
nisterului- Agriculturii.’ Industrie! A- 
llmentore șl Apelor, e-au realizat

Viorel SALAGEAN
---------------------------------- - ^r—■ \ ------
(Conlîntiare iu pag. a IV-a)

In timpul convorbirilor oficicilo

erea coworbîribr oficiate
1,4» Palatul Kubbeh din Cairo nu 

început, luni dimineața, convorbi
rile oflekue dintre secretarul gene
ral al Partidului Comunist. Român, 
președintele Consiliului de Stal al 
Republicii Socialiste România, 
Nlcolae Ceaușescu, șl președintele 
Republicii Arabe Egipt, președin
tele Uniunii Socialisto Arabe, 
Anwar Sadat.

Au participat din partea română 
Ton Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri șl ministru al 
comerțului exterior, Corneliu 

dKfo&SSMhdl & SSiS-Tâ Sal -I

Mfinescu, ministrul afacerilor ex
terne, Bujor Almășnn, ministrul 
minelor, petrolului șl geologiei, 
.Ștefan Andrei, Constantin Mlteo, 
Gheorghe Oprea, consilieri ai pre
ședintelui, Titus Sinu^ ambasadorul 
Românie! la Cairo.

Din partea egipteană au partici
pat Husseim El.Shaffei, șl, Mnhmud 
Fawzl, vicepreședinți ai republicii, 
Aziz Șpdfcl, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Sayed Mare!, prlm- 
secretar al Comitetului Central al 
Uniunii Socialisto Arabe, Moha
med Merzaban, vicepreședinte n.I

Consiliului de' Miniștri, ministrul 
economiei și comerțului exterior, 
Mamduh Salem, vicepreședinte al 
Consiliului -de Miniștri, ministrul 
afacerilor'Interne, Hafez Ismail, 
consilier al președintelui pentru 
problemele securității naționale, 
Murad Ghaleb, ministrul afacerilor 
externe, Yahya al Molia, ministrul 
industriei petrolului șl bogățiilor 
minerale, Osman Asall, ambasado
rul egiptean la București.

Au fost abordate probleme ale 
dezvoltării relațiilor româno-eglp- 
tene și ale vieții internaționale.

impresionante

străvechi
civilizații

lins

In curâul dimineții de luni, to
varășul ; Nlcolae Ceaușescu șl tova
rășa Elena Ceaușescu au vizitat Mu
zeul de egiptologie din Cairo, fon
dat In 1R57, unul din cele mai cu
noscute și prestigioase 
de 'CUlli “
gipt șl < 
soțiți de Mamduh Selent, vicepreșe
dinte al Consiliului de iMiniștri 
șl ministru al afacerilor interne, 
președintele Comitetului de o- 
noare constituit cu prilejul 
vizitei In Egipt a secretarului ge
neral ol Partidului Comunist; Român, 
președintele Consiliului de Stal al 
Republicii Socialiste România, de 
doamna A’dia Râteb. țminislru al

... . așezăminte
irA din Republica Arabă E- 
lln lume. Oaspeții au fost Ih-

La Muzeul de egiptologia din Cairo (Continuare în pag. a ILl-a)

pregătirea fundațiilor pentru 
de de producție — sini rea.ll- 

do grafice. La 
■ W ‘fine

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer; a pri
mit, luni după-amiazft, po amba
sadorul Greciei la București,. Jean 
Ch. CambloȘș, tn legătură cu ple-

earen sa definitivă din țara noas
tră.

La primire, care s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă de cordialitate, a 
participat Nlcolae Ecobescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. (Agerpres)

Cititorii au luat cunoștință din De
clarația comună, apărută Iu ziarele 
de ieri, despre rezultatele fructuoasa 
ale vizitei oficiale In Republica De
mocratică Sudan — cea de-a șaptea 
și penultima etapă a călătoriei Între
prinse do președintele Consiliu
lui de Stal, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, Intr-o serie de state 
africane. Inscrilndu-s© pe linia pro
movată cu consecvență de țara noas
tră — do extindere a legăturilor cu 
noile etate independente in Interesul 
dezvoltării șl prosperității - fiecăreia 
dintre părți; o.l îuplel anlllrnperialis- 
te, pentru progres și pace — această 
vizită a contribuit.la cunoașterea re
ciprocă, la dezvoltarea relațiilor din
tre cele două țări, la înfăptuirea unei 
atmosfere de pace și cooperare intar- 
națlonală.

Președintele României a fost primit 
șl Înconjurat cu cordialitate do către 
președintele Sudanului, generalul-ma- 
lor Gaafar Moiuunmed Numdlry, de 
către celelalte persoane oficiale suda
nez® ; intlniplnlndu-! cu ghirlande de 
Bdri, cu pancarte șl lozinci de bun 
fioslt, populația capitalei, Khartum, a 
orașelor Wad Medanl șl Damazln și 
In mod deosebit muncitorii de-pe 
plantațiile do bumbac din regiunea 
Gozira, do la uzinele „Sudan Tex
til" și-au manifestat in mod entuziast 
bucuria de a-1 avea In mijlocul lor pe 
soli! poporului român. In toate aces
tea și-ou găsit expresie sentimentele 
do' prietenie față de poporal român, 
prețuirea do care se bucură po
litica României socialista, înal
ta stimă șl considerația față de 
personalitatea conducătorului țării 
noastre. Ln rindul său, poporul romfln 
nutrește față de poporul sudanez sen
timente de respect pentru lupta ssa 
îndelungată In scopul lichidării asu
pririi străine, față de aspirațiile sale 
de înlăturare a grelei moșteniri lăsate 
de colonialism, do dezvoltare de sine 
stătătoare pe calea progresului.

. Desfășurate Intr-o atmosferă de lu
cru prietenească, convorbirile romfl- 
no-®udaneze la nivel Înalt au relevat 
interesul șl dorința comună do a dez
volta colaborarea multllotamlă dintre 
cale două țări in domenii vărloto, 
do Interes reciproc. Așa -cum s-a 
evldepțlal ln cursul vizitei, legăturile 
dintre. România șl Sudan. In pofida 
distanței geografice; datează încă 
din eecolul trecut; ele . au cu-

nosc-.it o evoluție puzlUvA după 
proclamarea independenței Suda

nului, pro,
Hei comei. _ _____ ,
tențel științifice. în cursul actualelor 
convorbLrl, cei doi președinți nu pu
tut constata cu satisfacție că stagna
rea interveni ta la un moment dat In 
rotațiile reciproce a fost depășită, că 
ele și-au reluat cursul normal. însăși 
vizita a făcut dovada că cele două 
țări au ajuns la concluzia că inicre- 
eele lor reciproce r.înt de a colabora 
pe plan dt mai larg.

în acest spirit, convorbirile âu tra
sat noi căi pentru dezvoltarea coo
perării româno-sudanez© In dome
niile politic, economic, tehnlco-.țtiln- 
țJflc, cultural Chiar In cursul vizite! 
au fost semnale un acord de colabo
rare economică șl tehnică și un acord 
comercial pe termen lung.

Așa cum se .arată in Declarația co-

jiu ți 
independenței 

igreslnd îndeosebi In dome.nl' 
irțulul, comunicațiilor, asls-

mimă, s-a convenit să se diversifice 
formele de cooperare, Inclusiv prin 
Înființarea de societăți mixte in do
meniile prospecțiunilor geologies, mi
nier,'-Industrial, agricol și forestier. 
S-a căzut de acord asupra lărgirii, pe 
baza , unui program concret, a co
laborării In domeniile' invățămlntulul, 
pregătirii profesionala a cadrelor, 
presei, radloielevizlunll, sportului ele. 
Convorbirile au relevat necesitatea 
colaborării dintre organizațiile poli
tice șl de masă din cele două țâri, 
acordul pârtilor de ■ a Intensifica 
schimburile dc delegații, axparianță 
șli de Informații.

Schimbul de vederi asupra vieții 
Internaționale actuale a relevat păre
rea comună potrivit căreia consol 1-

Nlcolae POPOVICI
(Continuare in pag. a V-a)

Tovarășului JÂjNOS KADAR 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar 
Tovarășului PAL LOSONCZI 

Președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare 

Tovarășului JENO FOCK

IN PAGINA A ll-A

cine seemena 
să răspundă 

și la toamnă!
Formațiile mixte de meca
nizatori și cooperatori se 
Impun ca o formft stipe- 
rloarâ de organizare a 
producției. Ce Întreprin
deți ACUM pentru organi
zarea lor șl stimularea 
muncii mecanizatorilor ?

Președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărăncsc Ungar 
Dragi .tovarăși.
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con

siliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Roma
nia, in numele poporului român șl al nostru personal, vă transmitem 
dumneavoastră și, prin dumneavoastră, poporului frate .ungar, felicitări 
cordiale șl un cald salut tovărășesc cu prilejul celei de-ă XXVII-a ani- 
versări a eliberării Ungariei de sub jugul fnscist

întregul nostru popor se bucură din Inimă de realizările remarca
bile obținute de oamenii muncii din Ungaria vecină șl prietenă, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, In construcția socia
listă, creșterea potențialului economic al țării, înflorirea;științei și cul
turii, ridicarea nivelului de trai, dezvoltarea democratică a orlndulrii 
sociale și de stat. ” . . .

■Ne exprimăm convingerea că semnarea noului Tratat do prietenie, 
convorbirile utile pe care le-am avut cu prilejul recentei vizite Iii- Româ
nia a delegației de partid și guvernamentale ungare vor contribui la dez
voltarea rodnică-n relațiilor de solidaritate frățească dintre Partidul Co
munist Român șl Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, a colaborării mul
tilaterale dintre Republica Socialista România șl Republica Populară 
Ungară, pe baza trainică a principiilor murxlsm-lenlnîsmului și interna
ționalismului socialist, în interesul poporului român șl poporului ungar, 
al unității țărilor socialiste, al cauzei socialismului șl păcii In lume.

De ziua marii sărbători naționale, vă urâm dumneavoastră și poporului 
ungar noi și mari spcce&e în înflorirea Ungariei socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU ION GHEORGHE MAURER
Secretar general Președintele Consiliului da Miniștri

al Partidului Comunist Român -al Republicii Socialiste România 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnul LEOPOLD SEDAR SENGHOR

Președintele Republicii Senegal
Cu. prilejul Zilei naționale a Republicii Senegal, in numele Consiliu

lui de Stat, al poporului român și al meu personal, adresez Excelenței 
Voastre sincere felicitări, urări de sănătate și fericire, iar poporului sene- 
galez mult succes în dezvoltarea economică șl socLală a patriei sale.

personnL adresez Excelenței

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
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de drum

Păcăleala

a-

Cei 7

putesu fl cumpărate 
kilogramul, acum se

______ _j 4.M lei ; legătura 
de ceapă de 1 leu, se vindea cu 
1,23 ltd ș.a.rn.d. Șl ..păcălelile"
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«Int toi 
stau la

DOTS
La început

I
I
I
I
I
I____
ifai București — c 

moțlii a agentelor 
Timp de citeea la:

Ide tine 
fiecare 
a citeII

I grafiile disciplinei pe car< 
cor reprezenta ele. In orice 
la începutul noii lor carieri

I

Circulația rutieri, tot mai greu 
de imblinriî, iși cerea — re pure
— de multă vreme— zeițele ei, 
înzestrate cu cocafia de a-i di
rija în ața fel pe toii cei ce in
tră In iureșul ci Incit sd ofere 
fiecăruia cale liberă spre pro
pria destinație. Șl fată că, ince- 
pind de astăzi, în Capitală, des
tinele circulației vor fi preluate 
In bună măsură sub patronajul 
lor. Pentru că pa arterele prin
cipale, in intersecțiile cele mai 
aglomerate, tj'i re face apariția
— grație unei lăudabile și pro
mițătoare inițiative a Inspecto
ratului de miliție al munldplu-

cea dinții pro- 
■de circulație. 

Timp de citeea luni de cile, 29 
de tinere, absolvente de liceu — 

i dintre ele cunoscătoare 
a cite anei limbi străine de 
largă circulație — au urmat un 
curs special da pregătire în ve
derea acestui debut cu adevă
rat inedit, otiî pentru conducă
torii auto, cil fi pentru,pietoni. 
Să sperăm câ toți re vor stră
dui tn egală măsură tă intra tn 

I grafiile disciplinei pe care o 
' ' ' ’tear,

___cariere te 
1 cuvine rS le urâm tradifionalul

„Drum bun P

de grație
Inii! aprilie, la magazinul 

legume fi fructe nr. I nl I.A.S. 
Satu-Mare. Ziua păcălelilor, ziua 
surprizelor. Cele patru vlnzătoa- 
re șl gestionarul Gavril Simon 
erau siguri insă că, din acest 
pune* do vedere, nu vor rămlne 
datori cumpărătorilor. Șl așa a 
fost Pentru că el au fost Intlm- 
plnațl, Intr-adevăr, cu un sorti
ment bogat de „păcăleli" pe 
care aveau că io plătească (fără 
să știu I) din propriile lor bu
zunare. Merele care doar eu o 
zi Înainte j 
cu 2.75 lei 
vindeau cu

II1iiI I. . . .
I de acesi soi păreau că merg 

strună. Deodată insă, clțiva 
cumpărători ..păcăliți’' le-au o-

, ferii păcălitorilor surpriza de 
erau Simpli curn-

„ o echipă , do con- < 
/isenim ;,păcâlell.lca 
J in ’’-cauzoctars vor’ 
Lncțlile da’ rigoare.

I Un pas în gol
’ « ____11- W —J —    -fi-- «U

I 
I 
I 
I
I

primi,., di

a i
Formațiile mixte de mecanizatori și cooperatori se impun 

ca o formă superioară de organizare a producției. Ce întreprindeți 
— — — — — n

ACUM pentru organizarea lor și stimularea muncii mecanizatorilor ?

CURIER JURIDIC

în mal toate onolimpurile, dar cu 
deosebire primăvara, lucrările agri
cole caro necesită un volum maro do 
muncă sini executate de mecanizatori. 
Sc spune, pe bună dreptate, că el 
țin tn ml Ini plinea țării. Nu este o 
afirmație gratuită, dacă ne glndlm la 
gradul Se mecanizare, care sa apropie 
de sută la sută In cazul griului ți al 
lucrărilor de bază —arat', semănat — 
la porumb, floarea-soareluL sfeclă de 
zahăr, Iu cern ă etc. Așadar, activitatea 
mecanizatorilor, utilizarea deplină a 
capacității de lucru a tractoarelor șl 
mașinilor, creșterea gradului do me
canizare șl dlverslfiKiren lucrărilor a- 
grlcote, mărirea aportului mecaniza
torilor la bogăția recoltai și, desigur, 
sporirea productivității muncii șl re
ducerea cheltuielilor do producție 
reprezintă probleme de cea mol mare 
însemnătate economică. Pentru creș
terea răspunderii in Lătreagn desfășu
rare a activității de producție este 
necesar ca mecanizatorii să fie legați 
In mod direct de rezultatele in pro
ducție pa terenurile cooperativelor a- 
gricole. în acest sens slnt revelatoa
re o serie de inițiative șl experiența 
doblndltă In atațiunllo pentru meca
nizarea agriculturii din județul Ialo
mița. In ace3î colț fertil al Bărăga
nului există 24 de S.SLA., care dis
pun de un puternic parc de tractoa
re, combine șl alte mașini agricole. 
Pesta 3 509 de mecanizatori minutare 
zestrea mecanică pusă la dispoziție 
celor 100 do cooperative agricole aia 
județului. Aportul

coo-

in undo unități, a șl Început. Execu
tarea La timpul optim ți la un nivd 
calitativ ridicat a tuturor lucrărilor 
agricole ește înlesnită de aplicarea 
formelor de organizare și retribuire 
a muncii, in sirinsă șl nemijlocita 
legătură ni producția, cu rezuluUela 
obținute In flecare fermă sau bri
gadă din cooperativele agricole.

Elementul nou In activitatea destâ- 
țgirata pe ogoarele lalomlțene ii re- 
prezlhta organizarea, formațiilor mix
te do cooperatori șl mecanizatori, 
care au in primire suprafețe precis 
delimitate la diferite culturi șl exe
cută toate lucrările necesare — de la 
arai și pină ta recoltare. Asemenea 
formații lucrează efectiv In
perativelo agricole din raza S.M.A. 
Țflnrlărel, Giivlțo, Balaclu, Andră- 
șeștl ele. In multe unități au fost or
ganizate formații mixte încă din a- 
nul trecut, iar pe baza experienței 
doblndlte, această formă eficientă de 
organizare a muncii este In curs de 
generalizare. La cooperativele agri
cole Glu Lazhr, Ograda, Ducu, Tăn- 
dărel, prima „operațiune" a constat 
in repartizarea mecanizatorilor po 
ferme și brigăzi.’ Spre exemplu, la 
cooperativa agricolă Gh. Lazâr au 
fost repartizați cile 10 mecanizatori, 
cu tractoarele șl mașinile necesare 
pentru flecare din ede trei ferme da 
ci mp, al ți șase la ferma horticolă șl 
doi ta ferma zootehnică, In cadrul 
căreia ®o produc șl furajde da vo
lum. La repartizarea mecanizatorilor 

ținut seama de experiența șl ca
lificarea lor pentru X
echilibrate, de faptul că unii locuiesc 
In satele undo sint amplasate fer
mele In care lucrează. în medie pe 
fermă au fost repartizați die IM da

cooperatori. La această cooperativă- 
agricolă In flecare fermă «le dmp 
s-au constituit dta 3 formații mixta 
de mecanizatori șl cooperatori care 
executa împreună toate lucrările in 
cursul unul întreg ân agricoL în a- 
,cest cadru de organizare, flecare 
mecanizator a luat In primire supra
fețe cu culturi strict delimitate, cu 
planuri de lucrări, da producție și 
da venituri pe tractor. Luerările rfe 
bază — urat, semănat, prășit meca
nic — se executa Individual de eătrb 
mecanizatorul care răspunde de o 
tsoiă sau alta. Alte lucrări, cum ar 
fi grăpatul sau discuitul, combate
rea dăunătorilor, fertilizarea etc. bo 
executa prin concentrarea forțelor 
mal multor mecanizatori drtd șl dt 
este nevoie, dar de calitatea acestora 
răspunde mecanizatorul care are Iu 
primire sola respectivă. în acest mod 
a devenit posibil ca mecanizatorii eă 
simtă răspunderea pentru soarta re
coltei, fiind cointeresați, materiali
cește In realizarea și depășirea pla
nului do producție șl do venituri.

Cooperatorii șl mecanizatorii de la 
coojxțratlvu agricolă Gh. Lazăr nu 
obținut anul trecut in medie la hec
tar cita 3 295 lîg grfu, față de 2 OM 
kg dt a fost prevăzut Tn plan șl 
4 723 kg porumb, în loc de 3 509 
kg planificat Recoltele prevă
zute au fast depășite șl ta celelalte 
culturi. Pentru aportul In aceste 
rezultate, conducerea cooperativei a 
acordat color 30 do mecanizatori pre
mii 5n valoare de 218 OM lei. Dadgur, 
acestea s-au atribuit diferențial, în 
funcție de‘ rezultatele fiecăruia. De 
pildă, mecanizatorul Voslle Drăjneanu 
dc la ferma nr. 2, care a depășit ro- 
coltele prevăzute la toate culturile șl

de însămlnțaro la toate culturile din 
prima epocă. Aproape fără excepție, 
mecanizatorii sini cala pentru startul 
însămințăril porumbului, lucrare care,

județului. Aportul acestora se 
materializează prin terminarea lu
crărilor do pregătire a terenului și a forma grupe

Taie, leagă, ca să fie vinul bun
Muncă spornică in viile din județul Galați

S-a IhtîmpJat Infr-tma din zi-
• lele trecute in Munții Ducegl. Un 

. ’ grup de tineri din Brațov se a- 
flau aici irar-o excursie. Unul 

I dintre ei. Adrian Ștefan Farcaț,
student în anal I la Pacultatea 

I de sUoiraUurâ a unl»er»itdfl|
I din locaUtate, se strdduia tă în

registreze pe pelicula aparatu- 
I îui de foloffraftai frumusețile

peteajului înconjurător. La un 
moment dat tata, atent doar la 
ceea ce voia să prindă In obiec- 

1 lip, a călcat în gol Fl— a cdrut 
I fcitr-o prăpastie ! Sărlndu-i in 

ajutor, colegii căi au încercat 
I să-l transporte plnd ta Rljnou,

xmlru a î se acorda primul a- 
lutor. Grav accidentat, tindrul

’ Inamicul
j lupilor

I
\ wilormanfâ cu adevărat ra-I r.. . ~

La 63 de nnl, Constantin Moî- 
’ «e clin Vaslui poate fl conslde-

ral, șl pe bună dreptate, un ve
ritabil Inamic al... lupilor. In 
cd peste douăzeci de nnl cit n

. lucrat cn pnzntc de vlnătoare la 
filiala din Vaslui, el a împușcat 

i nu mal puțin de <M _ ^e_lupi j— 
i' rislmă^printre vinători. De

ținător, cu onl În urmă, al 
J titlului de cd mal bun virta- 

tor de lupi din fosta regiune 
Ilașl, C.M. nu *'

nici acum la I— . .
s'.onar, el iși continuă actlvlta- 

Itea Kt paznic voluntar al fon
durilor ds vînătoare din județ, 

dorința sa fiind să ridice la o 
șută numărul lupilor doborîți. ■ 
Ji urăm succes, nșlcpUnd să I 
consemnăm și acest eveniment. |

i ac lasâ mal prejos I 
bălrlncje. IMyl pen- I

I
I
I
I
I
I 
f pornit Intr-un „marț al viie 
Ipe ulițele satului. înarmați

furci, ciomege fl cu orice le că
dea in mina, e< au început su I' lovească în dreapta ?i în Bllnga 
pe oricine lo apărea in calo.

• b'upă

I
i
I Rubrics redactors de

Dumitra TÎBCOB

magnifici 
din V elț 

tntr-o zi, șapte prielenl, toți
din Velf, Județul Sibiu — Ma
tei Tocu-Teanu, Trandafir Tocu, 
Ghcorghe durar, Matd Lațca, 
Gheorghe Bereea, Matei Toca- 
Marton ți Emil Cercel — cu 
...................... ........ al ultejlci

numai daci zUc au rea
părut pe traseu, In aceeași for
mație, rewind să °l?rm,e!!e„ în' 

| - treega localitate. „Ofmslva‘ lor 
a tact sfirșlt, dupâ cum era ae 

I așteptat, h Tribunalul județean 
Sibiu. Pentru infracțiunea de 
ultraj Ia bunele morueuri, toți 
țapte au fost pedepsiți cu IncM-
soare între trei ani fi un an 
fete luni.

Gheorghe POPESCU
să corespondenții „Scînfefr0

dozgropatul, iăie- 
_____ ,__ ,__  ____ __________________ ___ tagntiil coreilor, 
drrspla de vest a țării, Insămlnja- în plus, anul acesta, 42 do coope

rative agricole fac plantații noi de 
vil pa 900 ha și Instalează spolierii 
pe alte 1000 de hectare. Pină la 
30 martie, tăiatul viei s-a făcut pa 
9 (MO ha, legatul — pa 671 ha, in
stalatul spolierilor — pe 535 ha. 
Totodată s-au " ' ' ......................
pe 165 ha .

Facem un popaa In cooperativa 
agricolă Bălani. „410 cooperatori lu
crează la plântatul vioi șl 330 la 
tălal“ — ne explică inginerul-șef. 
Pină In prezent, din cele M3 ha de 
vie pe rod, au șl fost tăiate șl cop
cile 230 ha, tar 80 ha au fost le
gate pe spolieri. în,cel mult două 
zile se termină plantatul. Parti
ciparea In număr mare ta lucră
rile din vil se datoreșie organizării 
temelnlco a muncii șl îndeosebi a- 
p! scării acordului global. Rezultate 
Dune au șl cooperativele agricole 
din Șlvlța, Rediu, Tuluceștl, Odaia 
Manolache, Cuza Vodă, Vechea și 
altele.

Executarea operativă șl de cea 
mal bună calitate a lucrărilor din 
plantațiile de vie se Impune pen
tru ca șl în acest an In podgoriile

în Județul Galați, ca de altfel in ha. Se executau 
toate județele’ din sudul șl din Țin de rodire șl

tul ctil'urilor din prima epocă s-a 
Încheiat EmU Potrache. directorul 
general nl Direcției agrlcoîe jude
țene, ne spunea că aceasta înseam
nă un avans important față de a- 
nul trecut, care In condițiile aces
tei primăveri va asigura lncolțirea 
uniformă a semințelor și buna 
dezvoltare a plantelor.

— Do luni — ne spunea inter
locutorul nostru — Începem Inta- 
mlnțatal celor 70 0©D ha cu po
rumb. Munca este organizată pină 
In cel mal mic amănunt. Cu for
țele de caro dispun, cooperativele 
agricole vor Insămința zilnic paste 
S Mă ha, astfel că în maximum 12 
zile această lucrare se va termina. 
Lipsa apel din. sol ne obligă să 
Insămlnțăm mâl devreme, să res
pectăm normele do calitate. De alt
fel, pentru a nu se pierde umidita
tea din sol, toate unitățile au pri
mit Indicații ca intre pregătirea 
terenului șl semănat să asigure 
un decalaj de numai două-trel ore, 
adică să se lucreze In flux con
tinuu.

Vinerea trecută, dnd am făcut 
raidul, deși se Încheiase semănatul județului Galați să se obțină o pro- 
culturllor din prima epocă, activi- ducțfc bună de struguri, 
tatea do pe ogoarele județului nu a 
intrat In repaus, se lucra Intens In 
plantațiile de vil, care ocupă 17 400

La tâiatul viei la cooperativa 
agricola de producție Cuca, ju

dețul Galați
Foto : M. Cioc

a realizat un venit de 210 tWMI lei pa 
tractor — ea 70 000 Ici mul mult față 
de plan — a £o3t premiat cu 4 500 lei. 
Mecanizatorul Ion Calolanu, caro a 
realizat 172 OM lei venit pe tractor — 
cu 46 (MO lei peste pion — a primit 
3 600 lei. în schimb, mecanizatorul 
Ion Dragomir, caro nu a realizat pla
nul de venituri pe trarSor cu 22QC0 
lei, nu a fost premiat, iar retribuția 
s-a făcut proporțional cu procentul 
do îndeplinire a planului.

Pentru depășirea prorlucțillor pla
nificate, pină in prezent 15 cooperati
ve agricole din județ au acordat pre
mii mecanizatorilor. Cooperativele 
agricole au vlndut mecanizatorilor a- 
numlte cantități de cereale la prețuri 
do contractare.

în acest an se aplică forme perfec
ționate de premiere a mecanizatori
lor caro vizează, între altele, crește
rea grad: ' 
punderil 
lor, realizarea și depășirea planului 
de producție. După cum no relata ing. 
Gheorghe Ptscaru, directorul trustului 
stațiunilor pentru mecanizarea agri
cultorii, sa Intocmosc fișe de angaja
ment cu flecar® mecanizator pentru 
organizarea și retribuirea munrii in 
acord global. Aceste angajamento 
scrise prevăd lucrările ce trebuie 
executate, gradul do mecanizare 
contrariat, producția planificată șl 
realizată, tariful pe tona do produse 
obținute peste plan ctc. Pină In pre
zent au fost Încheiate angajamente 
cu peste fffl la sută din numărul total 
de mecanizatori. Elementul rare per
fecționează (sistemul de cointeresare 
materială II constituie insă modul 
In caro ea face, ihceplnd cu 
cest an, premierea mecanizatorilor 
pentru . producția realizată peste 
plan, In funcție de gradul de 
mecanizare șl numărul de zile- 
normă-tractor Ia hectar. Pe această 

plată po 
ol că Be
de pe n- 

cum, care va fi câștigul lui pe tona de 
prodisj realizata peste prevederile 
planului. De exemplu, la cultura griu
lui, la, un grad de mecanizare de 82 
la eută ©e acordă 00 Iei pe tona rea
lizată peste plan. în cazul In care gra
dul de mecanizare osie de 01 la suta, 
tariful pe tonă crește la OS lei. Tn mod 
asemănător &o procedează. șl la cele
lalte culturi.

Care sint avantajele unei astfel do 
forme de premiere a mecanizatori
lor ? Tn primul rind, 11 stimulează 
pe aceștia să facă tot ce depinde de 
el pentru creșterea «radului de meca
nizare și executarea, unor lucrări de 
calitate la toate culturile. Dlh tota- 

1 Iul fondului de premiere 'so va atribui 
mecanizatorilor 83 in aută iar 15 la 
sută personalului tehnlco-adminlstra- 
tlv. Propunerile concrete do premiere 
oe vor faco de către conducerile co
operativelor agricole. împreună cu 
șefii secțiilor de mecanizare respec
tive. Sumele neceeare provin din vln- 
zarea către atat a produselor reali
zate peste plan, prin aportul meca
nizatorilor.

Și In alte județe exista experiență 
bună în ce privește legarea mai 
strinsă a retribuției mecanizatorilor 
de rozultalelo obținute in coopera
tivele agricole. Este Insă necesar ca 
peste toi să se generalizeze formele 
de organizare șl do retribuire adec
vate condițiilor locale, astfel ca me
canizatorii să cunoască do pe acum 
unde șl la ce culturi vor lucra, care 
slnt stimulentele materiale pe care 
le vor primi in funcție do realiza
rea șl depășirea planului de produc
ție șl do venituri. Este o acțiune deo
sebit de eficientă pentru a determina 
ca mlnuitorll tractorului sau combinei 
să-și mărească aportul la rodnicia 
ogoarelor.

lotul de mecanizare si a râs- 
lor pentru calitatea lucrări- 

lianulul

L de
, tota-

C. BORDEIANU 
Iosif POP

lor — pe 335 ha. 
făcut plantații noi

} ■ ’ t ’.f
Horea CEAUSESCU 
Aurel PAPADIUC

La fabrica „Solidaritatea** Oradea
4

INCALTĂMIMIE
(oorespondentulORADEA (oorespondentul 

„Sclnteil". Aurel Pop), tn fata 
vitrinelor magazinului de pre
zentare al fabricii „Solidarita
tea0 din Oradea zăbovesc, zil
nic, sute și sute de trecătorL 
Mulțl dintre el Intră In maga
zin. cumpărlndu-și încălțăminte 
de la fabrica orădennă. încălță
minte ușoară, flexibilă, durabilă 
— Intr-un cuvinL de calitate 1 

Colectivul fabricii orădeno 
bo preocupă permanent de dl- 
veralfictiren producției, do crea
rea de noi modele, caro să sa-

DE CĂUTATE
'■ ■ ‘’^'4 iî

Usfacă cerințele mereu crescân
de ale cumpărătorilor. De la
Începutul anului și plhă In pre
zent, nici au fost create paste 
trei sute : de noi modele de în
călțăminte. Marca fabrldl „Soli
daritatea” Oradea n devenit cu
noscută și apreciată ailt In 
țară, dl șl’ peste hotare. în 
prezent, o parte din încălță
mintea fabricata in Oradea se 
exporta in Anglia. Belgia. Iu
goslavia, Libia. Liban. R. D. 
Germană, U.R.S.S.. Canada 
S.UuL 61 în alte tari.

Ici, colo, - din stratul do 
cenușă, cile un trunchi car
bonizat Iși arată, ca un rc- 
S:o? mut, cioturile arse, 

lid un foșnet, nici o vie
tate nu tulbură liniștea in- 
Blăplnltă. Clnd si clnd. un 
vine firav stlrncșlo pulberea 
cenușie, Isclnd nori fumu
rii... Pină mal ieri, aici se • 
întindea o pădure tinără. 
Zonă verde ce Incinta o- 
cdiiul. Ce anume a schimbat 
peisajul, ce forță a fost In 
stare să-l transforme ?

.„Totul a pornit da la un 
așa-zis banul foc in pădure. 
Doi oameni au poposii aici, 
s-au așezat să mâninco și 
au aprins alături focuL 
După un timp e-au ridicat 
fl au plecat mal departe, in 
drumul lor. Ar fl trebuit 
ca mal tatii să stingă fo
cul. Dar erau prea grăbiți. 
Șl apoi, glndeau ci, Jarul se 
va stinge de la sirio... Glnd 
ce dezvăluie lipsă de grijă 
și de responsabilitate pentru 
patrimoniul tuturor. Negli
jență plătită scump, cu 15 
hectare de molid de 20 de 
ani șl 12 hectare cu molid 
de 12 ani. mistuite de flă
cări de in banalul focșor 
din pădure aprins In ziua do 
ÎS martie a acestui an, lin
gă comuna Frumoasa. in 
ocolul silvic Miercurea Cluc. 
Acesta este prețul negiljen- , 
țel condamnabile a celor 
doi drumeți, pe numele lor 
Adalbert Antal șl Mîhnl PaL 
Ca să nu mal vorbim de 
Iprețul eforturilor celor ce 
au pus dndva sămlnța In 
pepiniere, au plantat, unul 
cile unul, pulețil firavi, l-au 
Îngrijit, l-au ocrotit de dău
nătorii».

Un foc aprins In pădure 
81 lăsat in voia vlnlulul. a 
sortii ; o țigară azvlriită la 
inllmplare de un excursio
nist ; un chibrit aflat din 
lipsă de supraveghere in 
mina Unui copil... Iată doar 
dteva din situațiile posibile 
care pot declanșa — si une
ori lucrul aresta devine fapt 
petrecut — paguba impor-

tonta pau-lntonlulul fores- 
tiar al țării. Limitarea a- 
cestor distrugeri, stingerea 
Incendiilor provocate In chip 
Indolent șl Iresponsabil car 
o amplă mobilizare de for
țe, presupun uneori eforturi 
deosebite în lupta cu focul 
din partea pompierilor, a ce
tățenilor core sar pină la 
unul să oprească, să Înă
bușe puterea distructivă a 
flăcărilor Iscate ăUt de ab
surd.

Gestul necugetat al unuia

Grija pentru îmbunătățirea ocro
tirii sănătății populației rurale, 
pentru ridicarea continuă a nivelu
lui do trai al țărănimii coopera
tiste a stat și stă in centrul pre
ocupărilor conducerii partidului șl 
statalul nostrtL Anul trecut, prin- 
tr-o Hotărî re a Comitetului Exe
cutiv ol Comitetului Central nl 
Partidului Comunist Român s-au 
stabilit noi măsuri de Imbunătățlro 
a condițiilor de vLață ale membri
lor cooperativelor agricole de pro
ducție și cooperatorilor pensionari,, 
precum șl ale familiilor acestora, 
intre curo se numără cele referi
toare la acordarea asistenței medi
cale.

In lumina acestei hotărlrl a apă
rut necesară modificarea ort 4 din 
Decretal nr. 24G/1958 privind regie
men tarea acor
dării asistenței ____ 
medicale și n 
medicamentelor. 
Prin aceasta, 
s-a dat, de fapt, 
o nouă expresie 
principiului gra
tuității asisten
ței medicale 
pentru inireaga. 
populație, în 
baza art. 4 din 
decret — așa 
cum a fost mo
dificat prin Decretul nr. 2&V197I — 
Instrucțiunile Uniunii Naționale a 
Cooperativelor. Agricole de Produc
ție și ale Ministerului Sănătății 
stipulează că asistenta medicală, în
treținerea șl materialele sanitare se 
acordă membrilor cooperatori, pen
sionarilor șl membrilor lor de fa
milie pe baza adeverinței eliberate 
de cooperativa agricolă de produc
ție nl cărei membru este solicitan
tul. Adeverința trebuie să atesta 
tn mod obligatoriu că solicitantul 
este membru al cooperativei agri
cole sau membru ’de familie ol 
cooț>erutorulul, pensionar Cj\.P. 
sau membru de familie al aces
tuia.
; Pncă, din qdevertata rezultă că 

Bolidtantul este membru al coope
rativei agricole de producție șl par
ticipă efectiv la muncă, este mem
bru pensionar al cooperativei agri
cole de producție sau este membru 
de familie al aeestor categorii, uni
tățile sanitare ii vor acorda In mod 
gratuit întreținere, medicamente și 
materiale sanitare pe timpul Inter
nării In spitale. In plus, dacă soli-. 
ritantul este membru pensionar al 
cooperativei agricole de producție 
san membru de familie al acestuia, 
el beneficiază In mod gratuit de 
medicamente șl materiale sanitare 
șl în tratamentul ambulator. în ca
zul că adeverința eliberată coope
ratorului sau membrilor de familie 
ol acestuia nu prevede că solici
tantul a partldpat efectiv la mun
că, el și membrii săi do familie be
neficiază de o reducere de 50—75 la 
nulă din proțul de cost mediu pen
tru întreținere, medicamente șl 
materiale sanitare. In spitale șl am
bulatorii de specialitate.

La întrebările unor cititori, adresate redacției ziarului nostru In 
legătură eu modul în care este reglementată acordarea asistenței me
dicale membrilor cooperativelor agricole de producție șl familiilor lor, 
răspunde tovarășul dr. CLAUDIU TAINDEL, directorul Direcției asis
tenței medlcalo din Ministerul Sănătății.

Este locul sfl subltaicm că regu
lamentul pentru aplicarea Hotariril 
Consiliului U.N.C.A.P. din 11 Iunie 
1971 precizează că prin membri de 
familie trebuie să se înțeleagă : so
țul (soția) ; copiii pină la 16 uni 
sau, ducă urmează o școală, pină 
la terminarea acesteia : copiii in
capabili de muncă. Indiferent de 
vlrstă. dacă și-au pierdut capacita
tea de muncă Înainte de ImplLnl- 
rea virstel de 16 ani ; părinții și 
bunici! ; frații șl surorile membru
lui cooperator. Incapabili de muncă 

Uneori, In practică s-au Lvlt con
fuzii dtn cauza interpretării gre
șite a arh 4. alin. 2 din decretul a- 
jnlntit. De aceea apreciem că n- 
doverlnțele eliberate de consiliul 
de conducere ai cooperativei agri
cole trebuie că specifice, ota 

cum am ară
tat. că solici
tantul participă 
efectiv ta mun
că, are ■ cali
tatea de pen
sionar C.A.P. 
sau este m c m- 
b r u do fa
milie al a- 
cestor catego
rii, conform re
gulamentului 
1-a bo r a t 
U.N.C.A.P., 

baza prevederilor Hotăriril Con
siliului U.N.C.A.P. din 11 iu
nie 1971. Adeverința eliberată 
pentru o unitate sanitară nu tre
buie Bă consemneze insă șl numă
rul de norme de muncă efectuate 
de solicitant, intruclt singura In 
măsură să aprecieze dacă un mem
bru cooperator îșl îndeplinește 
obligațiile'ee-i revin, conform sta
tutului cooperativei agricole de 
producție, este conducerea oces- 
leta. O asemenea interpretare co
respunde variatelor condiții la 
care se desfășoară munca in a- 
gricultură.

Instrucțiunile Ministerului Să
nătății stipulează că ThJ cadrul În
grijirilor medicale acordate am
bulator șl In spitale'Trebuie să se 
elen prioritate tratamentului boli
lor acute șl urgențelor riiirurgi- 
cale. în acest ..sens so vor de
pune eforturi pentru obținerea de 
rezultate optime In salvarea vie
ții șl vindecarea bolnavilor, în 
prevenirea croniclzflril bolilor șl 
pentru perfecționarea recuperării 
medico-soclo-profeslonalo a cazu
rilor. Este necesar să so respecte 
cu strictețe condițiile stabilite 

. pentru eliberarea șl difuzarea me- 
dloamentelor. Indiclndu-se trata
mentul Individualizat după stadiul 
bolii șl reactivitatea bolnavului, 
în prezent, centrul medlco-sanitar 
rural, dotat cu instrumentar do uz 
curent pentru efectuarea unor in-! 
vestignțll șl tratamente în specia-! 
litățl medicale mal dea solicitate 
— medicină internă. O.R.L.. oftal
mologie. obstetrică-glEOCologia —: 
îndeplinește toate condițiile ca me
dicii specialiști din poUelinielle șl 
spitalele urbane să se deplaseze pe
riodic In comune pentru a acorda 
consultații populației din mediul 
rural care ee adresează acestor 
unități.

Răspuns 
la întrebările 

cititorilor

este deloc redus. Potrivit 
datelor pa care io deține 
Comandamentul pompieri
lor, rezultă că nu peste 
lot ®-au luat măsurile co
respunzătoare pentru pre
venirea lor, pentru desfă
șurarea unei munci perse
verente de educare In spi
ritul grijii civice de apăra
re a bunurilor noastre, ale 
tuturor. Aceasta este cu a- 
tjt mai necMitr, cu cit cli
ma secetoasă din ace®, an. 
căldura, linsa da umiditate

Indcmlnă șl caro trebuie fo
losite.din plin in această ac
țiune.

Slntem informați că. îm
preună cu inspectoratele sil
vice județene șl cu unltăți- 
lo de exploatare forestieră, 
pompieri! au organizat con
troale pentru prevenirea in
cendiilor la ocoalele silvice 
din punctele de exploatare, 
la cabanele turistice șl la 
casele de vlnfiloare. In a- 
celașl timp, In cele mal 
multe locuri s-au întreprins

lecUvitSUL orturi el
încordare din partea d, 
atja cum s-au petrecut 
do curind lucrurile |n co
muna Brildișoru de Jos. 
județul Carais-Sevcrin. La 
ora clnd in vecinătatea 
lor scfntela neglijenței 
s-a aprins, 
aflau acasă, 
binemeritata, 
incendiului 
zat pină la 
un efort supraomenesc. Șl. 
după ore In sir. împreună 
cu militari! companiei de 
pompieri Ora vița, el au reu
șit să salveze de la distru
gere pesic 100 de hectare 
ale pădurii MaUs-Planlța.

Am putea continua cu e- 
xemplole care acuză nepă
sarea, Inconștienta Nu
mărul Incendiilor Izbucnite 
In păduri in acest an nu

neglijentei 
locuitorii se 

la odihnă 
Localizarea 

l-n moblll- 
imuL ceri nd

stat factori care favorizea
ză incendiile. Focul făcut 
în locuri nepermlso. lăsat 
nesupravegheat, fumatul, 
jocul copiilor cu focul, geln- 
telle de la locomotive — 
reprezintă lot nil tea peri
cole care. Ignorate, pot a- 
vea consecințe dezastruoase.

— Combaterea Incendii
lor de pădure — no ftp'jr.e 
tovarășul general-locotenent 
Pamfil Tatu, comandantul 
pompierilor — cade In pri
mul rind tn sarcina con
siliilor populare, a orga
nelor silvice, a coman
damentelor fudețone de a- 
pâraro a fondului forestier. 
In ©gală măsură Insă În
șiruirea tuturor celor ce-șl 
desfășoară activitatea in 
mediul silvic, perfecționarea 
mijloacelor de propagandă, 
educarea cetățenilor 
a ii tea forme ce no

acțiuni hotarllo caro ină a- 
pero pădurile. Relevăm în
deosebi preocuparea grupu
lui de pompieri al județu
lui Satu-Mare, care. îm
preună cu gărzile patrioti
co șl formațiile civile de 
pompieri din 2SI do comu
ne fi orașe limitrofe pădu
rilor. au stabilit o supra
veghere atentă In scopul 

'depistării sl înlăturării ori
căror cauze de Incendiu.

Desigur, pentru prelntlm- 
plnarea acestor calamități 
trebuie să se realizeze. In 
primul rind. o supraveghere 
permanentă a zonelor ex
puse In mod deosebit aces
tor pericole. Este necesară, 
in aoeet sens, acțiunea co
ordonată a ministerelor care 
dispun de aparate de zbor 
— Ministerul Transporturi
lor si Telecomunicațiilor,

Ministerul Forțelor Armata, 
Minklenil Sănătății și Mi
ni starul Agriculturii, Indus
triei Alimentaro el Apelor. 
Pe de altă parte, sa impun
acțiuni de instruire temei
nică a tuturor cetățenilor 
care. într-un fd sau altul, 
au contact cu pădurea — 
do În muncitorul forestier 
șl ghidul grupurilor de 
excursioniști. Dină La păs
torul c.ire-țj aduce turma po 
pășunile împădurite.

îndeplinirea acestor mă
suri stringente va ayea. cu 
elguranta. cu efect dimi
nuarea cauzelor care pot 
provoca incendierea pădu
rilor. Este nevoie Insă ca 
flecare cetățean, de la cel 
mal Unăr șl pină la cel mal 
in virata. ®ă fie convins, 
prlntr-o sistematică muncă 
educativă desfășurata la că
minul cultural și casa ds 
cultură, la stația de rndldfi- 
care șl do In om la om, de 
însemnătatea deosebită a 
acestei acțiuni. In asa fd 
Incit fiecare că se dmta res
ponsabil pentru tot ceea ce 
sa petrece In jurul Iul. să 
combată cu fermitate actele 
da neglijență care pol avea 
consecințe grave, pot lotri tn 
patrimoniul nostru fores
tier. Eforturile susținute 
întreprinse de partidul și 
statul nostru privind ex
ploatarea judicioasă a pă
durilor. regenerarea aces
tora. împădurirea de noi 
zone vizează in același 
timp șl apărarea acestei Im
portante avuții naționale 
împotriva Incendiilor, acțiu
ne la care, dlntr-un adine 
sentiment de responsabili
tate civică, slntem chemați 
cu toții fiă no aducem con
tribuția.

Colonel
Octavian GOGA, 
locotenent-ma|or ing« 
Toma
CONSTANTINES CU
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CU PRILEJUL DINEULUI OFERIT

0E PREȘEDINTELE REPUBLICII ARABE EGIPT8)
Toastul președintelui

Anwar Sadat

'..fy
i '.'W

t
Dragă prietene, prejedlnie
Nlcotae Ceaușescu,
Dragi prieteni,

.V

în numele poporului și guvernu
lui Republicii Arabe Egipt și In 
numele Uniunii- Socialiste, Arabe, 
tal este plăcut să vă salut pe 
dumneavoaștră, pe soția dumnea
voastră șl' excelenta delegație 
■care vă însoțește, dorlndu-vă o șe
dere plăcută și rodnică, în cursul 
căreia veți putea lua cunoștință 
de Istoria omului egiptean, autorul 
primei civilizații din Iunie, ■ luptă
tor de-a,lungul anilor pentru pro
gres și libertate.

Poporul nostru vă salută astăzi 
în calitatea dumneavoastră de 
conducător al unei țări care luptă 
pentru Independența si libertatea . 
el și. care crede in principiile no
bile pentru care luptă în vederea 
instaurări! libertății, păcii și;bimă- 
stăril. Vizita pe care o întreprin
deți vă va da ocazia să luaț! cu
noștință de natura etape! pe care 
o parcurgem, de poziția nooslri 
față .de sfidările care ne confrun
tă, atașamentul nostru față de 
cauza păcii bazate pe dreptate șl 
respectul drepturilor fundamenta
le ale omului contemporan.

Vizita dumneavoastră va aduce 
o contribuție pozitivă la așezarea 
unor baze solide ale unei noi eta
pe a relațiilor dintre yirlle noas
tre, constituind un moment impor
tant In diversificarea lor, a unei 
cooperări fructuoase Intre po
poarele noastre, spre binele și 
bunăstarea lor.

Dragă , prietene,

Ați venit la noi după o călăto
rie de-a lungul continentului a- 
frlcan ; fără îndoială că ați simțit 
îndeaproape ■ problemele care i»n- 
fruntă acest continent, care duce, 
o luptă Indirjită pentru o viață 
demnă, în pofida sfidărilor de di
ferite feluri create de statele im
perialiste in decursul secolelor 
care au trecut și care continuă să 
fie create în fața bunăstării, pros
perității și chiar libertății acestor 
popoare In alegerea drumului tor. 
împotriva Africii, aceste forțe a- 
plleă o politică expansionistă, în- 
treprlnzînd acțiuni de sabotaj, de 
separare ș! discriminare rasială șl, 
!n final, recurg la agresiunea ar
mați Sălbăticia lor se manifestă 
In Rhodesia, Africa de Sud, colo
niile portugheze șl In numeroase 
state independente ‘ ale Africii. 
Toate aceste forțe, constituite In
tr-un pact, sfidează organizațiile 
internaționale șl regionale, opinia 
publică mondială, toate principiile 

■și documentele elaborate de comu
nitatea internațională, menite - să 
jaslgure dreptul omului de pretu
tindeni.

Dragă prietene, '

La sQrșitul călătoriei dumnea
voastră în Africa veți avpa oca
zia, .aici, în zona noastră, să luațl 
cunoștință de aspectele agresiunii 
exercitate de sionismul mondial 
în Palestina, împotriva poporului 
palesilnean, în Ierusalim-șl Gaza, 
pe main! occidental al Iordanului 
și In interiorul teritoriilor arabe 
din, jurul acestuia.

Această agresiune este sprijinită 
de Statele Unite ale Ameridi , și 
allațll lor, care vorbesc uneori în 
humele acestora: în acțiunea de 
dominare a teritoriilor și popoare
lor arabe, a bogățiilor lor națio
nale: Ea reprezintă o nouă serie 
a agresiunii dezlănțuite de aceste 
torțe împotriva regiunii noastre, 
care’ șperă să’înfăptuiască ;ceea ce 
a eșuat din dorințele lor, în mod 
special din ,1059. Sintem încredin
țați că aceste torțe slot ta sflrșltuî 
lor și în final vor suferi Ihfrfnger'ea 
și retragerea, așa cum se dovedește 
în zona noastră arabă. De aseme
nea,;, ele suferă Infringer! In* Asia 
de s'ud-esț, tn Africa șl America 
Latină ’ ,‘

Ințălegînd .acest lucru, aceste for
țe fac presiuni poiitice,: militare șl 
psihologice, sperind să obțină vie-

■ ’ ' ■■

torta. Ele sprijină capacitățile mili
tare' ale Israelului In aer șl pe 
mare, vizlnd să-șl mențină Intere
sele șl să exercite o agresiune con
tinua,

în umbra agresiunii, a unor în- 
cercârl șl acțiuni de Intimidare, ele 
se prefac a fi pentru pace și În
cearcă să înșele lumea înainte, de a 
ne înșela pe noi. Noi știm exact, 
din experiența noaslrâ îndelungată, 
de partea cui &e situează Statale 
Unite ale Americli. care sini poli
tica șl. scopurile lor. Noi, aici; sîn- 
tem conștlenți de toate uneltirile 
care ni se pregătesc In calea eli
berării noastre, a voinței poporu
lui. Sintem încredințați de drep
tatea cauzei noastre și sintem hotă- 
rifl să nu cedăm din drepturile 
noastre.

Lupta noastră nu se va opri pînfl 
nu vom lichida agresiunea șl vom 
redobîndi drepturile noastre.

Dragă prietene,

Egiptul a întreprins tot ce l-a 
stat in putință pentru înfăptuirea 
păcii, Iu Iad în considerație răspun
derea sa nu ■ numai fațfl de po- 
jșoarele noastre arabe, dar șl pen
tru consolidarea păcii în lume. Noi 
înțelegem câ pacea este Indivizi
bilă, Insă noi nu putem să fim sin
guri răspunzători de .înfăptuirea 
aceste]' păci. Și nu vom înfăptui 
pacea pe seama tragediei poporu
lui paleștlneah și a popoarelor re- 

. glun.ll’ noastre.
Națiunile Unite și reprezentantul 

secretarului general au întreprins 
în decursul celor cinci nhi uncie 
acțiuni în vederea’'Înfăptuirii păcii, 
Răspunderea' pentru situația ac
tuală revine acelor forțe care îm| 
piedică Instaurarea păcii.

Popoarele noastre nu vor rft- 
mîne pasive în timp ce aceste forțe 
întreprind acțiuni pentru a ne pune 
în fața faptului Împlinit pe terito
riile noastre. Opinia publică mon
dială â devenit conștientă de rea- 
lțtataa Intențiilor expansioniste ale 
Israelului. Prietenii libertății, drep
tății șL legii, de pretutindeni,' se si
tuează cu fidelitate do partea prin
cipiilor noastre. Sute de , milioane 
de oameni din statele socialiste, în 
frunte cu Uniunea Sovietică, se si
tuează eu fermitate împotriva a- 
greslunii șl acordă tot sprijinul 
pentru lichidarea ocupației.

Popoarele noastre arabe înțeleg 
astăzi foarte mult drepturile lor și 
sînt hotărîte să și le revendice, 
pind pregătite să folosească toata 
armele in bătălia destinului; nu 
le vor înșela acele forțe care pe de 
o parte sprijină agresiunea, șl prin 
aceasta amenință națiunea noas
tră, integritatea el, iar pe de altă 
parte acționează pentru a menține 
interesele 'acesteia în țara noastră. 
După cum nu ne , vor înșela acele, 
argumentări ce contravin princi
piilor și legLlor internaționale.

Dragă prietene,
Sintem încredințați câ dumnea

voastră și poporul dumneavoastră 
luptător, care dorește pacea și pro
gresul, veți face totul pentru cauza 
victoriei, dreptății și justiției.

Dragi prieteni,
Vă Invit să fiți alături de mine 

In a saluta, In mijlocul nostru, pe 
prietenul Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președinte ol Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, pe doamna .Ceaușescu, pe 
membrii delegației care 11 însoțesc 
pe Excelența sa, pe poporul român 
prieten, căruia Ii dorim un progres 
continuu șl succese tot mai mari.

Salul prietenia dintre România 
și. Egipt, țări care depun eforturi 
pe călea dezvoltării șl construirii 
unei vieți hol pentru popoarele șl 
țările noastre.

Toastul președintelui 

Nicolae Ceaușescu
progresul fie’cfi rel țâri ta porte, 
pentru cauza păcii în generat

Nu uităm însă că In lume sînt 
și țâri cu orindulri sociale diferite 
și, ea atare, trebuie să găsim cili 
de colaborare, în spiritul princi
piilor coexistenței pașnice, intre 
toate statele. De altfel,' noi consi
derăm că, in condițiile puternicei 
revoluții tehnlco-ștllnțlfice con
temporane, este o .necesitate co- 
taborareâ Între toate statele, par
ticiparea. tor activă ta diviziunea 
internațională, a muncii.

Desigur, In același’ timp, nu ui
tăm că in lume mai acționează, din 
păcate, forța, se mal recurge ta 
practicile imperialiste de amestec 
în .treburile tillor state. De aceea, 
România acționează cu toată hotă- 
riren pentru a se pune capăt poli
ticii .Imperialiste de forță șl dictat 

Este necesar să punem la baza 
relațiilor Intre state deplina ega
litate in drepturi, respectul Inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecul în treburile' interne, 
avantajul reciproc,' Noi pornim de 
la faptul că un popor care dorește 
să trăiască liber trebuie să înțe
leagă că, în același timp, trebuie să 
respecte șl dorința altor popoare 
de a fl libere, stăpine pe destinele 
lor. Problema organizării și dez
voltări! unei națiuni -sau alteia 
constituie preocuparea’ fiecărui po
por șl nimeni nu poate să se ames
tece șl să încerce, să-și impună 
punctul său de vedere. Iată de ce 
România acționează cu toată fer
mitatea pentru lichidarea colonia
lismului. neocolontalismulul, pen
tru dreptOl popoarelor de a-șl de- țâri - : 
ddo singure., destinele.- ..... ...

în vizita pe care am făcu t-o îh- 
tr-un număr de țări din Africa am 
putut constata cu satisfacție do
rință acestor popoare de a-șl uni' 
.eforturile.pentru a-și: asigura, dez
voltarea Independență. Considerăm 
că este neceaar de a intensifica e- 
forturile pentru lichidarea colonia
lismului din Africa, pentru lichi- . 
darea raslsmuluU’In acest sens, noi 
apreciem că este necesnr. de a;se. 
ncorxta mal’mult sprijin popoare-' 
lor din Angolfi, Mozaniblc, ' Gul- 
neea-BIssau,, pentru,a scutura mai 
rapid dominația coloniaii’i portu
gheză. România a acordat șl va a- 
corda și în vlLțor întregul său spri
jin'acestor popoare pentru ,n-șl 
clștlgn independența.

Considerăm, de asemenea, ■ că 
una din problemele'centrale ale 
țărilor Africii este dezvoltarea u- 
nel- puternice economii Indepen
dente. în acest sens, este necesară 
atit o strînsS colaborare Intre ele, 
cit șl cu celelalte țări de pe alte 
continente, cu țările socialiste, pen
tru a asigura um progres mai rapid. 
Relațiile României cu țările ’care 
nu pășit pe calea dezvoltării inde
pendente • urmăresc tocmai asigu
rarea dezvoltări! fiecărei economii 
în parte și, in același timp,.servesc 
cauza luptei nntlimperlallste. '

Dragă prietene.

Cunoaștem preocupările dumnea
voastră pentru lichidarea stării de 
încordare'și o .urmărilor conflictu
lui din 1007. Noi am salutat diver
sele propuneri pe care legați făcut 
în direcția unei soluții politice, pe 
baza rezoluției Consiliului de Secu
ritate din 1907. Noi ne pronunțăm 
în general împotriva, oricăror cu
ceriri teritoriale ; de aceea, ne-am 
pronunțat .șl ne pronunțăm pentru 
retragerea tțupelor isrnellene din 
teritoriile ocupate. Considerăm că 
este necesar să se ajungfi 1a o so
luție care să excludă In’ viitor un 
nou război, să garanteze integrita
tea șl suveranitatea tuturor state
lor. Sperăm că prin eforturile tu
turor celor dornici de pace,.de asi
gurarea dezvoltării- Independente a 
fiecărei națiuni, se va ajunge 1a 
realizarea păcii în'această zonă.

în același timp, noi considerăm 
că trebuie să se țină seama .șl de so
luționarea problemelor populației 
palestinene.

Dragă prietene, președinte
Anwar Sadat,
Dragi prieteni, ■

Vă rog sfi-ml permiteți ca, In 
numele meu, al tovarășei mele și 
al colaboratorilor care mă înso
țesc, să vă exprim cele mal calde 
mulțumiri pentru amabila invita
ție de a vizita țara dumneavoastră.' 
Doresc, de asemenea, să exprim 
mulțumirile noastre pentru ospj-’ 
talltatea cu care ne înconjurați, 
pentru cuvintele adresate poporu
lui român. '

Este pentru mine o deosebită 
plăcere să vă "adresez, cu acest 
prilej, dumneavoastră, domnule' 
președinte, soției dumneavoastră, 
guvernului și întregului popor e- 
glptean prieten, un salut cordial 
din ' partea mea, a Consiliului de 
Stat, a guvernului, a întregului 
popor român.

între țările noastre există vechi 
relații de prietenie. Istoria vorbeș
te de. legături străvechi Intre po
poarele român -și egiptean. De-a 
lungul secolelor, poporul român, 
ca și poporul egiptean, au cunos
cut Jugul asupririi străine șl au 
dus lupte grele pentru eliberarea 
națională șl "socială.

Cunoaștem contribuția deosebit 
de prețioasă a poporului egiptean 
la civilizația șl cultura universală, 
așa cum cunoaștem eforturile pe 
care le face , astăzi pe calea dez
voltării cconomlco-sociate, a fău
ririi unei economii puternice. In
dependente."

Am venit .In țara'dumneavoas
tră" cu dorința de ă explora ' îm
preună căile pentru .dezvoltarea 
tot,mal puternică a cooperării în 
domeniile economic, științific, cul
tural, in toate sectoarele de acti
vitate. Sperăm „că In aceste zile, 
pe care le vom petrece în țara 
dumneavo'istră, vom putea cu
noaște mai îndeaproape preocupă
rile de astăzi și de .viitor ale po
porului egiptean, vom putea găsi 
împreună căile pentru o conlu
crare mal strthsă între România 
șl -Egipt . ’

Poporul român este preocupat 
astăzi de a asigura -dezvoltarea 
tot mal puternică a patriei sale 
pe calea făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate. Am 
obținut -In cei 27 de ani de ta eli
berare succese remarcabile, - In
dustria românească produce astăzi 
de 19 ori mal mult decît înainte 
de eliberare. Agricultura — com
plet copperatlvlzotă -- asigură sa
tisfacerea tuturor cerințelor de 
produse agroalimentare. ale între
gului nostru popor. Am acordat 
șl acordăm o mare atenție proble
melor Invățămîntulul, științei, cul
turii consldcrind că acestea repre
zintă. factori hoiărilori pentru pro
gresul oricărei țări. Dezvoltind în
treaga activitate economico-socta
ta, am pus și . punem pe primul 
plan, creșterea bunăstării materiale 
și spirituale a poporului. Facem 
totul ca socialismul să asigure o- 
mulul cele mal bune condiții de 
viața, cele mal largi libertăți de
mocratice, .dezvoltarea umanls- 

. mulul — toate acestea constituind, 
de altfel, esența însăși a societății 
sorini is te. ,

Avind' asemenea preocupări, 
este de -Înțeles că acordăm o mare 
atenție colaborării cu celelalte 
state ale lirmii. No! pornim de. ta 
faptul că. pentru ti putea con
centra eforturile în direcția dez
voltării economlco-socinle, este 
nevoie do colaborare, de pace 
Intre toate ‘popoarele lumii.

Fiind țară socialistă, punem, de
sigur, im? prim plan relațiile cu 
toate statele socialiste, cu țările 
care au pășit pe calea dezvoltării 
'Independente. Considerăm că co
laborarea1 economică, tehnică ști
ințifică culturală și In toate do
meniile dintre țările-socialiste și 
țările care doresc să se dezvolte 
independent este esențială pentru
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O pace trainică nu poate fi rea-
Uzată dacă nu se asigură pentru 
r 
viață corespunzăti 
f "7"
țelor sale.

In acest spirit a acționat și va 
acționa România. Și-in viitor, ea 
va tace toi ceea.ee poald pcntni a 
contribui ta; realizarea .acestor de
ziderate ! Noi știm că nici un po
por nu se poate dezvolta în condi
ții de război ; de aceea, dorim ca 
poporul .egiptean să albă cit mal 
repede condiții de pace spre a se 
putea concentra asupra dezvoltări! 
sale In toate domeniile de activi
tate- . .

Știm; de asemenea, că pacea este 
indivizibilă De aceea, ne pronun
țăm pentru a se pune capăt răz
boiului din Indochina, pentru re
tragerea trupelor Statelor Unite, 
pentru dreptul popoarelor vietna
mez, cambodgian șl laoțian de a-șl 
hotărî singure calea dezvoltării lor. 
î.n general no pronunțăm cu hotă- 
rîrc împotriva acțiunilor ml.litare 
îndreptate. contra' altor state. Isto
ria a demonstrat că asemenea ac
țiuni nu servesc pînă 1a urmă decît 
cercurilor imperialiste, colonia
liste.

Trăind în Europa, mllliăm pen
tru Instaurarea unul climat de 
securitate și pace pe continent, 
pentru o largă colaborare între 
toate statele, pe baza deplinei ega
lități In drepturi ; avem convinge
rea câ aceasta corespunde atlt in
tereselor . națiunilor europene, cil 
și cauzei securități! și păcii tuturor 
popoarelor lumii.

Ne pronunțăm, de asemenea, 
pentru, măsuri hotărlte pe calea 
dezarmării, și lichidării pericolului 
unui război -atomic. Pornim de in 
faptul că este necesar ca popoarele 
să-șl spună cu mal muită holărire 
cuvintul asupra tuturor probleme
lor internaționale. Desigur, există 

ri, țări mijlocii, țări mici,

• marilor probleme Inter
nați. e nu se poate fuce decît cu 
participarea tuturor statelor. Este 
dreptul fiecărui popor de a partici
pa la soluționarea problemelor care 
11 privesc —, și problemele păcii și 
cooperării Internaționale privesc 
toate popoarele lumii! Do nceen, 
noi considerăm că și țările mici și 
mijlocii — așa cum sînt România 
șl Egiptul — irebuie să-șl spună cu 
mal muiiă hotărîre cuvintul in via
ța’ internațională.

Este’ necesar să crească rolul Or
ganizației Națiunilor Unite, să 
crească rolul șl cuvintul statelor 
mici și mijlocii în aceaștă organi
zație. în -ce privește România, ea 
este hotărilă să participe tot mai 
activ la viața internațională, iar. în 
problemele care o privesc, "este 
ferm decisă să se ocupe ea însăși 
de acestea — dezvolîînd, desigur, 
colaborarea șl cooperarea cu toate 
țările care se pronunță pentru con-: 
lucrare Intre popoare, pentru pace 
șl’ progres soclnL în acest spirit do
rim să' abordăm, împreună cu dum
neavoastră, problemele internațio
nale actuale. Șl sper, dragă prie
tene, că vom găsi șl In acest dome
niu multe puncte comune, că vom 
găsi un clmp larg de colaborare 
pentru a spori contribuția țărilor 
noastre la cauza păcii și cooperării.

lncepîhd vizita în țara dumnea
voastră cu aceste glnduri, tal ex
prim convingerea că această vizită, 
convorbirile pe care le fvom avea 
împreună vor marca un moment 
nou In relațiile dintre România șl 
Egipt în definitiv, cred că nimic 
nu"; desparte România și Egiptul ; 
dimpotrivă, totul pledează pentru 
o colaborare șl o cooperare strinse 
între'ele în toate domeniile de ac
tivitate.

V-aș ruga, drag! prieteni, să. în
chinați cu mine — ca să spun așa 
— pentru dezvoltarea colaborării șl 
prieteniei dintre România și Egipt! 
■ Doresc,sfi vă adresez, încă o dată, 
dragă prietene și dragi prieteni, 
cele mol bune urări, să urez po
porului dumneavoastră realizarea 
cit maL grabnică a dorințelor sale 
de pace, să-i urez multă prosperi
tate și fericire.

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor I

pop'ulația palestlneană condiții de 
viață corespunzătoare, de dezvol
tare Independentă, potrivit dorin-

de misiuni <
Șefii misiunilor diplomatico a a- 

proap-a 60 de țări, acreditați la Cairo, 
Împreună cu soliile lor. au făcut o 
vizită președintelui Consiliului de 
Stat, Nlcotae Ceaușescu, șl tovarășei 
Elena Ceaușescu. luni după-amlază, 
la Palatul Kubbeh, cu prilejul vizitei 
oaspeților român! In Republica Arabă 
Egipt.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu șl to
varășa Elena Ceaușescu au primit, cu 
acest prilej, pe ambasadorii Etiopiei. 
Belgiei, Llbșriel, Kuweitului. Sue
diei, Greciei. Zairului. Cubei. Finlan
dei, Mongoliei, R. D. Germane, Ira
kului, Argentinei. Iugoslaviei. Repu
blicii Burundi. Republicii Democrati
ce Populare a Yemenului. R. P. Chi
neze, Ungariei, Flllplnelor. Albaniei, 
Japoniei, Tunisiei. Iranului. Poloniei, 
Marocului. Ugandel. Republicii Mali; 
Republicii Shri Lanka, Pakistanului, 
G.R.P. al Republicii Vietnamului do 
Sud, Indoneziei. Venczuelel. Dane
marcei, Algeriei; Libanului. Republi
cii Populare Congo, Columbiei. Bra
ziliei, Tanzaniei, Turciei, pe lnsărcl- 
nații cu afaceri al Libiei, Slerrol 
Leone, Cambodgiel, Camerunului, 
Chanel, Spaniei. Sudanului. Indiei. 
Olandei. Italiei. R. D. Vietnam, 
R.P.D. Coreene. Guineei, Maurltanlel, 
Canadei, Senegalului. Republici! Afri
ca Centrală, Uniunii Sovietice.

La solemnitate au asistat tovarășii 
Ion Pățan, vicepreședinte .pi Consi
liului de Miniștri, ministru ăl comer
țului exterior. Comellu MAnescu,'mi
nistrul afacerilor externe, precum șl 
Tltus Slnu, ambasadorul României la 
Cairo.

liplomâtîcej
. Ș . v’

Tovarășul Nicolas Ceaușescu 6-a. 
Întreținut cordial cu șefii misiunilor; 
diplomatice ale. Etiopiei. Algeriei,, 
R.P. Chineze, Republicii Populara 

go, Iugoslaviei. Finlandei. Zalru- 
Ungariel, Tunisiei, Turciei. Cubei. 
îriel, Libiei, Argentinei, Fillplne^' 

kw. Mongoliei, II. D. Germane. G.R.P», 
tiz _ țX ■X ™" . - - ~-'-a
Poloniei, Bulgariei. Uniunii Sovietico,'

Congo, Iugoslaviei. Finlandei.
Iul, J’ . "" ~
Liberiei. .
al Repubîldi Vietnamului de ShtiS 
Poloniei, Bulgariei, Uniunii Sovietice^ 
Republici! Africa Centrală, Ghariei, 
Iranului, Greciei, Republicii .Democra-j 
lice Populare a Yemenului si ale altor, 
state. - ■

A fost subliniată, cu acest prilej; 
Însemnătatea deosebită a vizitei In' 
Africa, aprecilndu-se că .ea a dat re
zultate foarte bune. .Numeroși ambu-, 
sadorl și-au exprimat speranța cX 
țările lor vor avea onoarea de a țț 
vizitate de șeful statului român. în 
context, a fost relevată însemnătatea 
deosebită a convorbirilor la nivel, 
înalt pentru stimularea relațiilor bl- 
laternle șl soluționarea problemelor 
internaționale ln‘ spiritul colaborării 
dintre state.

în cadrul discuțiilor, șeful statului 
român s-a referit la unele probleme. 
Internaționale, reaflrmlnd poziția; 
României față de problemele Con-’ 
ferlnțel pentru securitate In Europa, 
transformarea Balcanilor !nlr-o zonă1 
a păcii, lichidarea focarelor de ten
siune șl conflict din lume. Toți șefii 
misiunilor diplomatice au exprimat 
prețuirea șl admirația țărilor lor față 
de politica României socialiste,- fam 
de activitatea conducătorului el. ac
tivitate consacrată cauzei păcii, secu
rității internaționale, cauzei colabo
rării Intre popoare.

.>\'4țt'-:

j!j\ După cum s-a anunțat, In 
. * Sdlncul oferit duminică scara 
' Ia Palatul Abdln în onoarea 

secretarului general al- Partidului 
' Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat, Nicolne Ceaușescu. 
și a tovarășei Elena Ceaușescu de 
președintele Republicii Arabe Egipt, 
Anwar Sadnt, șl doamna DJilian 
Sudat, cel doi șefi de stat au rostit 
toasturi.

Ample și
Vizita In Egipt a secretarului ge

neral ăl Partidului Comunist Ro
mân. 'președintele Consiliului de 
Stat al României; tovarășul Nlcotae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, continuă să se afle 
in centrul atenției presei egiptene, 
cat.o consacră spa'll largi relatării 
diferitelor momente ale primei zile, 
subliniind cordialitatea cu care au 
fost primiți Inalțll oaspeți, aportul 
deosebit de Important al contactelor 
șj, întrevederilor șefului statului ro
mân cu președintele Anwar Sadat la 
dezvoltarea continuă a relațiilor do 
prietenie dintre cele două (âri.

Ziarul „AL. AHRAM", principalul 
cotidian egiptean, a publicat pe pri-

Inillniro prioleacoscCi [ntro tovarășa Elena Ceaușescu și doamna 
Sadat

și vizite ți

ale tovarășei Elena Ceaușescu
In cursul dupâ-amlezli de luni, 

tovarășa F3ena Ceaușescu a primit, 
la Pătatul Kubbeh, o delegație a 
Secretariatului pentru problemele 
mișcării de femei al Uniunii Socia
listo Arabe, condusă de Karima El 
Sayed, care răspunde de acest se
cretariat. o i,

A avut loc o discuție cordială, în 
cadrul căreia atlt conducătoarea, 
cit și mal multe membre ale dele
gației, caro nu vizitat România a- 
nul. trecut, ș!-au exprimat satisfac
ția pentru poslbllitațile ce II e-au 
oferit de n cunoaște mal îndeaproa
pe realitățile din țara noastră.

Au fost, de asemenea, nbordale 
probleme privind activitatea organi
zațiilor de femei din Republica A- 
rabă Egipt șl Republica Socialistă 
România, precum șl bunele relații 
existente Intre acesta organizații «1 
perspectivele dezvoltării lor în 
continuare.

*
Luni, 3 aprilie, tovarășa 

r . ■ ; ■ ■ ?
teaj nl afacerilor sociale, doamna 
Aisha Haleb, a vizitat Centrul națio
nal de cercetare științifică din 
Cairo. Directorul centrului, dr. Du- 
homi Abdurahman Musa, a prezentat 
pe larg preocupările colectivului da 
cercetători, activitatea orientata, in 
special, spro rezolvarea unor pro-

Luni, 3 aprilie, tovarășa Elena 
Ceaușescu. Insolită de mintMruI eglp-

:ri

bleme privind eforturile de dezvol
tare economică a tarii. | i

Vorbind despre colaboratorii săi;' 
directorul centrului’ a prezentat apor
tul deosebit al doctorilor în științe 
Mohamed Ibrahim Rushoy, Hassan 
Amiri Hassan, Bahey El Dirt Mus
tafa. Mohamed Abdel Wnhab, Mo- 
hnmed Hafiz Yousef, care au studiat 
In Romănla si care lucrează gctmi In 
munca de cercetare pentru valori IS 
careu completă a petrolului — Im-? 
portantă sursă naturală, care asigură' 
venituri Însemnate economiei egip
tene. . J

Membrii consiliului de conducere 
al centrului, șefi! celor opt secții au 
urmărit. In prezentarea tovarășei 
Elena Ceaușescu, date privind orga
nizarea cercetării șiiințlflce In Romă
nla. strinsa legătură a activității oa
menilor de ștllrită cu producția!, 
participarea directă ,a acestora la. 
dezvoltarea tuturor .compartimente
lor societății românești contempt»-1 
rane.

în continuare, tovarășa ' Elena 
Cenușcscu a vizitat laboratoare dei 
chimie a petrolului, de colorant! or
ganici șl polimeri. Directorul centrul 
Iul a exprimat onoarea d«o%ebltă; a 
colectivului de cerco’.ători de a primi, 
vizita tovorâșel Elena Ceaușescu. rfe- 
a cunoaște aspecte ale prestigioasei 
activități științifice desfășurate in’ ■ 
România. ‘ t

h 
'țiImagini impresionante 

ale unei străvechi civilizații 
(Urmare din pag. I)

afacerilor sociale, rt ceilalți membri 
ai Comitetului de omoare.

Monumentala ctadlre. aflată in 
Piața „Al Tahriri („Piața Libertă
ții0), cu adăpostește muzeul, dispu
ne de cea mai bogata colecție de 
vestigii ale Egiptului antic.'descope
rita pe parcursul mal multor deee- 
nil de asidue cercetări arheologico 
— Ih total aproape o sută de mii de 
piese — statul, mumii, sarcofage, 
stele funerare, bijuterii, obiecte de 
uz personal, care oferă o Imagine 
Impresionantă a înaltului grad do 
dezvoltare atins de civilizația egip
teana cu milenii In urmă Multe din
tre piesele expuse. mârturU grăitoa
re ale geniului unul popor stră
vechi. reprezintă, prin perfeciiunea 
șl originalitatea lor. creații do o va
loare inestimabilă.

Directorul muzeului. A. Seltm, dă 
ample explicații asupra, diverselor 
exponote, printre care statuia din 
dlorlt n lui Khofren. grupul statuar 
din șist al Iu! Mykerinos șl'al zelțoi 
Hathor. statuile din calcar ale iul 
Rabotep ți soției sale NofreL care se 
numără printre cele mal remarca
bile opere ale ontlchltățLL Se vlzl-

t
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tenză In continuare săJHe care cu
prind o mare parte din tezaurul gă-11 
slt In 'mormăitul Iul Tutanltamon —.i 
singurul mormlnt faraonic care nu a 
căzut pradâ jefuirilor în decursul1 
mileniilor, râmlnlnd intact — o scria 
de .piese, printre care faimoasa mas
că de nur care acoperea chLpul mu-", 
mleL aflindu-se In momentul de fati 
la Londra, unde s-a organizat o ex-1 
poziție jubiliară — sala mumiilor, 
alte săli ale muzeului. J

Oaspeții dau o înaltă apreciere 
acestor relicve ale strălucitei clvllta 
zații care s-a născut pe malurile N13 
lulul'cu mil de ani fn urmă și car®' 
astăzi c.ilo dusă mai departe., In 
condițiile noi. de către ponorul aces
tor meleaguri, redevenit stăpln p»h 
proprta-i soartă

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu și to^arflșn Elenaț 
Ceaușescu scriu In cartea de onoare f 
„Am vizitat cu deosebit interes 
„Muzeul de egiptologie” care oferă o' 
amplă Imagine a străvechi! civiliza-3! 
țll înflorite ne aceste meleaguri.

Calde felicitări organizatorilor, 
muzeului pentru grija cu care con
servă <sl pun In vatoare aceste Ine
stimabile valori de artă".

e

elogioase relatări în presa
mu pagină un tunpln reportaj nl so
sirii in capitală a conducătorului 
partJdulul'șI statului nostru. Sînt In
serate, de asemenea, știri despre de
punerea de coroana la Mausoleul Iul 
Gamal Abdel Nasser, despre vizita 
Protocolară făcuta la reședința de la 

ulza a președintelui Anwar Sndat, 
despre schimbul do decorații, pre
cum șl despre dineul oferit ta dnslea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu la palatul 

.Abdln. '! ■ ’
Televiziunea egipteană a Iransmis. 

pe lingă reportajele vizite!, un film 
cu momente din viața și, activitatea 
tovarășului Nlcotae Ceaușescu. ȘUri 
despre vizita nu fost, de asemenea,nu fost, de asemenea,

transmise în toate buletinele do ac- 
lunlitațl ale postului de radio.

Ziarele „AL GOUMHOURJA", „AL 
MASSAA" șl „AL AKWBAR- rela
tează, dej asemenea, despre primirea 
grieionească ce lc-a fost tăcută soli- 

>r poporului romfln de către con
ducătorii egipteni șl de locuitorii o- 
rașulul Cairo.

„LE PROGRES EGYPTIEN-, 
„JOURNAL D'EGYPTET șl „EGYP
TIAN GAZETTE" acordă, de ase
menea. umple spații,'primei; die a 
vizitei, relatlnd, totodată.- despre 
programul zilelor următoare.

Toate ziarele publică, de aseme
nea, numeroase fotografii de la so-

cere-slrca oaspeților români, de In 
monla schimbului de decorații, pre-
cum șl de 1a oile momente ole zilei 
de duminică.

Cotidianul „AL AHRAM" inse
rează șj un articol semnat de prof. 
Roman Moldovan, președintele Ca
merei de Comerț, cu privire la dez
voltarea comerțului exterior al 
României. Aceiași zJnr Informează 
pe larg despre decinrnția comună 
rornărio-sisdaneză, sub!lnllndu-sc eă 
In această se cerc soluționarea 
grabnică a sllunpei din Orientul A- 
proplat și se exprimă Sprijinul față 
de mișcările de eliberare din țările 
africane, asiatice șl arabe.

ceea.ee
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(Urmare din pag. I)
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lor de ariâ — 
pentru ridicarea _ .
și cctățeneșLi a maselor® și
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Investiții,’ta vederea asigurării
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poate oferi certitudinea unul succes 
in operațiunea de maximă răspundere 
socială a educării socialiste a mase
lor. în această amplă acțiune, rolul 
conducător revine organizațiilor de 
partid care au datoria să coordoneze 
șl să îndrume toate eforturile și ini
țiativele apărute. Numai un punct 
de vedere comun, o strategie unitară 
dirija IA cu competență și pricepere de 
organizațiile de partid pot stimula 
acele acțiuni comune, convergente, 
pol declanșa potentele organizatori
ce insuficient valorificate plnă acum 
în sectorul de care ne ocupăm.

După cum s-a evidențiat din expe
riența de plnă acum, conținutul în
tregului program al Instituțiilor cul
turale trebuie să contribuie la cu
noașterea obiectivelor programului 
de edificare a societății socialiste, la

convingător al exemplelor și date
lor obiective care poi prilejul dezba
teri, Inlilnlrî cu cadre din aparatul 
de partid șl de stal, experiențe șl de
monstrații încărcate de puternie me
saj educativ — pagini de contribuție 
specifică, proprie, la edificarea socic- 
iâțli socialiste, pentru susținerea că
rora vor trebui folosite cele mal 
competente cadre de specialitate, 
capabile să asigure argumentația co
respunzătoare, să realizeze o unitate 
organică intre datele șlllnlel și rea- 
lltațlle locale. Ce man Ițea țări organi
zăm 7 Răspunsul nu poale tl dedt 
unul singur : cele caro pot avea un 
larg ecou social, destinate dezbaterii 
problemelor politice; economice, Juri
dice. social-cu! turale locale, aspecte
lor otice ale relațiilor Interumnne 
din colectivitățile , respective. Ac-

■ REVOLUȚIONAR P ÂR TI Nil C

Daeă pe harta României contem
porane am nota cu precizie întregul 
sistem nl așezămintelor cullurale a- 
fiate la dispoziția celor aproape 21 
de milioane de locuitori al tării, am 
obține Imaginea unei ample rețele, 
caracterizată prin varietate, diversi
tate. forță de pătrundere. O sim
plă enumerare a acestor Instituții, 
Inccpînd cu bibliotecile, căminele 
culturale, casele de cultură șl ter- 
mintnd cu muzeele, cluburile. Insti
tuțiile artistice profesioniste, este 
suficientă pentru a evoca convingă
tor uriașa forță de caro dispune sis
temul așezămintelor cullurale ta no
bila șl complexa misiune ce l-a fost 
IncredlnțalA: educația socialistă a 
maselor. Anallzlnd ac®rt aspect 
la consfătuirea de lucru n acti
vului de partid din domeniul Ideo
logiei șl ol ac
tivității politice 
șl cultural-edu
cative din iulie 
anul trecut, to
varășul Nlcolae 
Ceaușescu arăta 
că o parte din a- 
șezămlntele cul
turale „au de
venit nu atit in
stituții de educație, cit moi mult In
stituții de 1 distracție — șl aceasta 
fără un conținut educativ”, subli
niind, In același timp, că, mal mult 
decit oriclnd, „cluburile muncitorești, 
căminele culturale din sate trebuie 
să devină instituții de educație po
litică, socialistă a muncitorilor, a 
celorlalți salariațl, a țărănimii, a 
tuturor membrilor societății noastre".

Posibilitățile nelimitate do îmbu
nătățire a munci! polllico-kleologlco 
și cultural-educative au fost cu cla
ritate puse In evidenta la plenara 
C’.C. al P.C.R. din, 3—3 noiembrie 1071, 
Din expunerea secretarului general 
al partidului, din desfășurarea dez- . 
baterilor s-a conturat linia clară 
care trebuie că ghideze activitatea da 
zi cu z! a tuturor instituțiilor cultu
rale din țară : cristalizarea unei con
cepții științifice de perspectivă in 
educația socialista n mnsolor celor 
mal largi, concepție care să țină 
scama do obiectivele generale de 
dezvoltare a eocletațli, «e lărgirea 
orizontului științific șl tehnic al oa
menilor muncii, do schimbările ‘ ta 
structura populației. modernizarea 
industriei și agriculturii, tendințele 
de urbanizare care rertnmă noi for
me de activitate. Ceea co se Impune 
a fl realizat In acest sector de o 
deosebită Importanță pențru viața 
socială este o influențare a modu
lui de a gindl al oamenilor, avtad 
drept scop final introducerea, la sca
ra întregii națiuni a principiilor so- 
dallsie de muncă șl viață.

Atingerea unul asemenea țel no
bil a presupus șl presupune o preo
cupare din co în ce mai susținută 
pentru organizarea șl îmbunătățirea 
conținutului acțiunilor cultural-edu
cative de masă. Constituirea comite
telor județene do cultură și educație 
socialistă, organisme de partid șl do 
stat, ca șl primele măsuri Întreprin
se de acestea permit consemnarea 
unor realizări certe, oferind exemple 
de reconsiderare o conceptului „cul
tură de masă" și de introducere a 
unul nou stil do muncă, ta concor
danta cu cerințele puse de partid. 
Se poate vorbi, tavesîlglnd viata cul
turală a diferitelor judele din țară, 
despre un nou mod de a gindl și da 
a acționa al majorității Instituțiilor 
culturale locale. Zeci de manifestări 
cu un larg ecou de masă (cum ar tl 
„Ubrts .72". primul ..Sakm județean 
de carte" din țară deschis recent la 
Piatra Neamț sau entuziastele Inau
gurări de noi societăți culturale din 
Argeș), festivaluri cu caracter local, 
care Încep să se debaraseze de „fes- 
tJvlsmul” prezent, din păcate, ani 
de-a riadul pe-.scena unor asemenea 
întreceri ale amatorilor — lată tot 
ntltea argumente caro ne permit să 
afirmăm că un suflu nou n început 
să se facă simțit th activitatea 
cultural-educativă.

Rovitallzarcu așezămintelor cultu
rale a oornlt de la premisa că via
ța culturală a unei eolerilvltatl este 
un proces complex la care concură, 
in egală măsură, mal multi factori ți 
organisme educative, fleeare mclionlnd 
din unghiuri diferite șl cu mijloace 
specifice în scopul realizării obiecti
velor comune. Alinierea Intr-un front 
unic a tuturor forțelor posibile («In
dicate. U.T.C. șl alte organizații de 
masă, consilii de conducere ale C.A.P., 
asociații profesionale, intelectuali)

popularizarea legilor și a codului 
moral nl societății noastre, la promo
varea valorilor literar-arllstlce au
tentice. ț "

Dlscullnd despre conținutul mani
festărilor. nu pulem omite o altă 
condiție absolut necesară usn- 
tru ca acestea ®ă se plaseze în 
focarul Interesului colectiv : fun- 
damenlarea științifică a activi
tății cultural-educative de masă 
pe baza cunoașterii concrete a ce
rințelor spirituale ale eoIecLIvIl&țiL 
Numeroși directori de cămine cul
turale. de case de cultură recu
nosc că practica le-a demonstrat 
necesitatea cunoașterii exacte a cnrnc- 
terlsticLlor vieții materiale șl spirituale 
u diferitelor categorii de oameni. Un 
,.moHo“,al activității Intîlnlt la du
hul Uzinei de autoturisme Pi
tești : ..Orice activitate cultu
rală — un sprijin eficient proble
melor producției", poate constitui, 
de fapt, exigenta lapidar exprima
tă ce se ridică în fata funcțio
nării tuturor așezămintelor culturale. 
Mal ales la cluburile mundtorești, 
iu casele de cultură ale sindicatelor, 
asemenea preocupări au datoria să 
devină prioritare. Prin mijloace „ 
forme specifice. Imbrăcînd haina a- 
tractivă a concursurilor, a dezbateri
lor între colegii de muncă, asemenea 

. teme Înscrise In programul cluburilor 
pot aduce o contribuție de cubstanfâ 
la realizarea sarcinilor de plan.

Așadar, numai pe această bază, a 
cunoașterii amănunțite, nuanțate, a 
„pulsului” vieții din flecare sat sau 
oraș ..se poate stabil!. In continuare, 
conținutul man! feat Arilor de ia 
așezămlhtele culturale. Reflex ne
mijlocit al realității lată, ce
rința fundamentală s oricărui 
program de activliate. Cunoaște
rea la care ne referim poate fi 
lesne realizată prin Investigarea știin
țifică a fiecărei zone în parte. Iar 
,științific" nu înseamnă numai parti
ciparea nomljlbcltă a specialiștilor 
din marile centre universitaro ale ță
rii. O cercetare corectă, profundă, iri- 
cluzind sondaje, studii, anchete ca 
caracter sociologic se ponte întreprin
de — iar acest lucru e.-.lc absolut ne
cesar — și cu forțe proprii, apellnd ia 
intelectualii din comună, la fruntașii 
salului, care, In urma explicării teh
nicii de lucru, au dovedit că pot să 
adudi o contribuție utilă șl in acest 
domeniu.

O Importanță deosebllă prezintă 
șl întrebarea justificată a orga
nizatorilor manifestărilor educative 
de mwâ: ce forme de activitate au 
prioritate 7 ce modalități se pot uti
liza 7 Un dmplu răspuns enumerntlv 
B-ar dovedi unilateral șl. Implicit, 
greșit. Cu atit moli mult cu cit există 
In prezent tendința de a aduce toate 
aceste manifestări Ia un numitor 
comun, din punct de vedere al „for
mulei" organizatorice. în multe io- 
calliăll conferința — foarte adesea 
primiîă de ' Ia centru — constituie 
încă modalitatea principală folosită 
în activitatea căminului cultural. De 
pildă. în urma unui recent sondaj 
«-a constatat că in comuna Zăvoaie, 
județul Brăila, s-au ținut anul tre
cut 74 de conferințe, dor nici o dez
batere. masă rotundă, scară do În
trebări șl răspunsuri. Renunțlnd !■ 
caracterul Improvizat, abstract., acti
vitatea culturală de masă trebuie 
să-și clădească acțiunile în gTalul

— după calcule preliminate — pon
deri scăzute din planul anual de in
vestiții. aceasta se datoreșto, Ini bună 
măsură, slabei preocupări a condu
cerilor de șantiere pentru pregăti
rea lucrului pe timpul Iernii, ..golu
rilor" apărute In aprovizionarea șan
tierelor cu materiale de construcții, 
asigurării cu Intirzlere a utilajelor 
tehnologice, a documentațiilor do 
execuție. Esențial este acum ca toa
te neajunsurile înregistrate in pri
mul trimestru pe diferite șantiere 
si fie grabnic lichidate, urmărln- 
du-se recuperarea nelntlralătfl a 
tuturor restanțelor In vederea res- ■ 
partăril termenelor do punere 
funcțiune stabilite pentru prima ju
mătate a anului șl realizării in se
mestrul I a cel puțin 30 la sută din 
planul anual do Investiții. Concret, 
in ce direcții trebuie să se acțio

nez® cu prioritate 7
Nctnllrzlat, trebuie întărită colabo

rarea, pătrunsă de un înalt spirit de 
răspundere, a tuturor factorilor an
gajați In procesul de v realizare a 

. Investițiilor : beneficiari, prolcdanțl, 
constructori, furnizori de utilaje. Nu 
este Ump pentru tatonări, discu
ții sterile și Învinuiri reciproce, 
nu trebuie lăsate problemele afla
te In suspensie să se rezolve de 
la "sine. în perioada In care ne 
aflăm, conlucrarea fnire fadoni 
răspunzători da realizarea Investi
ția! are specificul ol. obiectivele 
el prectee de realizat: asigura
rea tuturo? documentațiilor tehni
ce șl de execuție, definitivarea 
livrării utilajelor tehnologico la date 
corelate cu termenele de montaj, 

-crearea tuturor condițiilor pentru 
desfășurarea normală, ritmică, po
trivit graficelor, a lucrărilor pe 
flecare șantier. întreaga activitate 
a factorilor răspunzători de reallza-

rea Investițiilor trebuie subordonată 
imperativului punerii In funcțiune 
la termen a noilor obiective. în a- 
cest scop, do maximă actualitate 
este aplicarea riguroasă în practică 
a programului de măsuri, aprobat 
in toamna irecută de către Secre
tariatul C.C. al P.C.R., care vizează 
îmbunătățirea execuției lucrărilor de 
eoustruețll-monlaj, creșterea gradu
lui de mecanizare, utilizarea judi
cioasă a forței de muncă, întărirea

ordlnllșl discipline! po toate șan
tierele de construcții.

Dacă In primul trimestru al a- 
cestul an pe unele șantiere aparțl- 
nlnd trusturilor de construcții Indus
triale din lași și Cratovn g-au în
registrat ritmuri nocorespunzătoare 
de lucru, care au culminat eu nerea- 
ILzarea sarcinilor de plan stabilite, 
aceasta se daloreșlo. In principal, 
slabei pregătiri a investițiilor aces
tui an, neaalgurfirll la timp a docu
mentațiilor tehnlco-cronomlce. Or, 
după cum se știe, fără să albă acosta 
documentații, practic, constructorul nu 
poate „ataca" lucrările, lor benefi
ciarul Intlrzle Încheierea contrac
telor pentru utilajele tehnologice. 
Iată da ce. anallzlnd cu maximă 
răspundere situația crilleă creată 
pe unele șantiere, trebuie. In cel mal 
scurt timp, să fie trase concluziile 
cuvenite, să se acționeze prompt gi

țluntie vlzfnd educația patriotică,1 
formarea gustului artistic, a unul sis
tem de valori ea te ti ce care să permită 
publicului fiă ®e orienteze sigur spre 
marile creații ale artei trebuie, de a- 
semenea, să capete o pondere mal în
semnată. La ele pot fi antrenați atit 
specialiști da renume, cit și oameni 
Înaintați din colectivitățile respective, 
avlnd darul de a se face ascultați do 
mase, de a le capta atenția, munci
tori și țărani purtători ai unor me
saje generoase, cu o experiență de 
viață bogată, plină do Învățăminte.

Acțiunea de revllallzare a așeză
mintelor culturalo a inclus șl evalua
rea atentă a forțelor existente, o 
trecere In revistă a bazei ma
teriale a culturii. Iar primele con
cluzii au fost revelatoare. Miile 
de așezăminte culturale de In orașe 
și sate s-au dovedit folosite insufi
cient. Do pildă, la Cn.Ra de cultură 
din Slatina, deși există aparatură 
pentru un clncciub, de patru ani 
nimeni nu o folosește. La Eteclean- 
BLstrlța Năsăud, la biblioteca din 
localitate, deși cererile cititorilor stat 
numeroase, s-a renunțat la 10 (MM) lei 
din banii alocați pentru achiziții, In- 
truclt bibliotecara _a apreciat" că nu 
mal avea capacitate do prelucrare. 
Cu prilejul unor raiduri, lipsa de 
preocupare pentru viața culturală 
locală a fost sesizată la numeroase 
cămine culturalo din județele Ilfov, 
Maramureș. Satu Mare etc.

Trnducînd în viață Indicațiile cu
prinse In programul educării socia
liste a maselor, organele șl organi
zațiile de partid au impulsionat șl 
dezvoltarea activităților cultural-nr- 
tistice de masă. în fabrici, uzine. 
Instituții, la sate activează un nu
măr eporit de formații artistice de 
amatori (coruri, echipe do dansuri, 
brigăzi artistice etc.). Merită subli
niată, de asemenea, îmbogățirea 
formelor șl conținutului contacte
lor dintre creatorii din domeniul 
artei și culturii șl oamenii muncii 
din fabrici și <do po ogoare, spri- 
Jîiiul mal Intens acordat de aceș
tia activității așezămlntelOT culturale 
do masă. Demn de relevat este. In 
această privință, angajamentul asu
mat do organizația de partid a sec

torului 1 din Ca
pitală de a asi
gura intensifica
rea parti ci păr 11
oamenilor ele artă 
șl cultură din sec
tor la activitatea 
de educare etică 
șl estetică a ma
selor sub devize
le : „Fiecare crea- 

un militant activ 
conștiinței politic® 

,..i „Flecare 
creatOT de artă — un participant di
rect In Înflorirea activității artistice 
de masă".

Se conturează, așadar, un evantai 
bogat de forme nlo activității cultu
ral-educative de masă. Se conturea
ză, intr-o perspectivă apropiată,’ de
pășirea totală a Inerțiilor și rutinei 
care — otltio snl In tind — nu gre
vat asupra acestui Important sector 
de activitate.

Sub conducerea organizațiilor de 
partid, sub directa lor îndrumare, 
noile organe, culturale Județene, toa
te lnstltujlllo culturale. Indiferent de 
sistemul organizatoric căruia 11 a- 
parțln, au datoria șă ofere măsura 
adevăratului lor potențial, să asigu
re o largă oglindire a faptelor de 
muncă șl viață prin care se expri
mă veridic și convingător socialismul 
io acțiunea cotidiană a oamenilor. 
O activitate culturală in rare politi
cul să reprezinte elementul predo
minant, la nivelul înaltelor cerințe 
formulate de Congresul al X-lea al 
partidului, de celelalte documente 
de partid — lată ce se cere în jire- 
zent cu îndreptățire dim partea am
plului sistem ol așezămintelor cul
turale de masă.

Radu CONSTANTINESCU

Există o preocupare 
veche a colectivului 
comedie de Ia Teatrul „Ion 
Vnsllescu”’ de a-^i găsi un 
profil și de a-șl ridica ni
velul artistic.

Problema profilului con
tinuă eă fie deschisă — crte 
două aspecte ale realizării 
Iul rămlnlnd deopotrivă va-\ 
Ioarea dramaturgiei pro
movate, rezonanța el ta 
conștiințe ?1 adecvarea re
pertoriului lâ cerințele 
spectatorilor, la obiectivele 
muncii educative.

Conslderînd. pe bună 
dreptate, că publicul nu 
mai e diferențial după 
zona ta care locuiește șl 
nici legat neapărat de ea ;

■ că nivelul Iul general de 
cultură formulează exi
gențe superioare : că „pro
vincialismul" repertoriului 
teatral e o noțiune una
nim dezavuată, orienta
rea spre un repertoriu de 
substanță fiind, de aseme
nea. unanimă — Teotrul 
„Ion yasllescu" s-a orien
tal, In genere, spre lucrări 
nu prea grele, nu prea com
plicate, dar satisfăcătoare 
din perspectiva probleme
lor ce le atingeau. Așa. de 
pildă, „Felele Dldinel", „Si
ciliana", Acceptabilă retro
activ, orientarea aceasta 
este Insă după opinia noas
tră aplă de anumite îmbu
nătățiri In perspectivă, ntlta 
vreme cit se cere ca Tea
trul „Ion Vasilescu" să pre
zinte diferența specifica de 
teatru popular, căruia îi 
incumbă datoria unor de
plasări șl mol frecvente, și 
mal slstemotlco, cu carac
ter de etaglunl permn- • 
nente. șl In primul rlnd în 
Județul Ilfov. Ceea ce 
presupune o dramaturgie 
mal apropiată ca proble
matică de realitățile, struc
turile umane șl sufle‘ești 
alo populației rurale. Ceea 
ce presupune, pe tie altă 
parte, șl cu aceasta abor
dăm o altă problemă, un 
gust artistic sigur, fără re
proș — teatrul avtad mi
siunea de a forma ‘ simțul 
frumosului, de a trezi plă
cerea pentru orln scenică.

în prlvlnțn realizărilor 
sale artistice, Teatru! „son 
Vasilescu" a cunoscut un 
proces pozitiv. Aceasta de
sigur — dacă nu ză
bovim asupra unor pie
dici principale care nu In
hibat adesea elanurile co
mentariilor și aplauzele 
publicului : ambianța spec
tacolelor. gustul — mul 
mult dedt Îndoielnic șl 
plin de pretenții care pre
zida elaborarea decorurilor 
șl a costumelor șl care se 
extindea șl asupra Impre
siei lăsate de jocul actori
lor — urlțtadu-L vulgnri- 
ztadu-1.

Stlmulll principali care 
fac totuși ca din ce în ce 
mal buna Impresie să pre
valeze : actorii. Teatrul 
„Ion Vasilescu" are o bună 
echipă de actori care bu 
făcut efortul fructuos de 
a ridica continuu interpre-

Autorul te arată priceput tatea opțiunilor. Iar munca. 
In conceperea acțiunii, In atitudinea față do ea. roa- 

in dezlegarea lui firească, stitule deopotrivă o „pla- . ,t . [rg încercare» Bj 0 goiu-
Ua.

Adevărurile pa care le 
conține „într-un ceas bun" I 
realismul său — generator 
al unui optimism de calita
te. mesajul adresat tinerilor 
do a-si alege cu responsabi
litate drumul in viață — 
chior dacă el presupune 
dureroasa experiență a eșe
cului temporar, amlnarea 
momentului atingerii Idea
lurilor. — au conferit piesei 
lui Rozov o certă rezisten
ță In timp.

Spectacolul — care a bene
ficiat ș: de contribuția unei 
actrițe cu o mal mare expe
riență scenică. Telly Barbu 
— ne-a confirmat bogatele 
resurse nlo acestui colectiv 
actoricesc, dar șl insuficien
ța Iul. EI n buh In evi
dență resursele, mobilita
tea. naturalețea.., umorul 
lui George Bănică, după 
cum o reliefat Inteli
gența șl temperamentul Ml- 
naelei Dumbravă, pricepe
rea sa de a crea compoziții 
pline de naturalețe, pros
pețime și spontaneitate (dar 
șl nedezmințita șl nesupra- 
vegheata sa înclinație spre 
exces). „într-un ceas bun !“ 
a constituit, de asemenea, 

, __ r\^.rr^\tr UQ relevant indicator al ni
ne V. ROZiOV velulul de onorabilă profe- 

slonalitate ‘ ol celorlalți in
terpret! dlslrlbulțl — capa
bili să Interpreteze cu acu
ratețe. convingător, roluri 
mal mid (George Cfwlln. 
Stellan Cremeneluc.. Irlna 
Blrlădeanu) snu mal nutin 
adecvate resurselor lor 
prlnclnale (Sorin Gheorghiu, 
Al. Manblescu);

Spectacol alert, curat, cel 
mal adesea convingător — 
„într-un ceas bun !" a pus 
însă în evidență, din nou, 
..lentul" care, cu nepermfeă 
perseverență. împovărează 
însăși dorința actorilor 
do a realiza spectacole 
de calitate, gustul îndoielnic 
șl nefunctionalltatea cadru
lui scenografic șl al,costume
lor (conspectate — uneori
— ca șl In cazul piesei po
lițiste anterior comentate, 
după reviste do modă ex
centrice).

Aprecierea succintă a ac
tivității secției de comedie
— pe afișul căreia s-a In
serts recent o nouă șl In
teresantă premieră. „Clnte- 
cele fantoșei" — șl estimarea 
latentelor artistice ale co
lectivului său actoricesc ne 
fac eă-i așteptăm viitoarele 
spectacole cu optimism. Un 
optimism care este susținut

1 șl de credința noastră ta
1 efortul neobosit al conduce-
1 ril artistice a Teatrului „Ion

Vasilescu" In alegerea re- 
1 periodului de ținută. In se-

1 iertarea unor colaboratori
1 de valoare certă și ta ur-
1 mărirea programatică a

tarea la un nivel demn de 
oricare dintre scenele bucu- ------ ------------------------------------------ . ...
reșlene. Efortul outedepă- închegarea conflictului șl dele date In procesul ei con- 
șlrii este evident de clțlva " - • = >_± ..... -» t_,„x
nnl încoace — mal ales n- 
tuncl clnd colectivul acto
ricesc e condus de un re- 
glzor stăpln pe intențiile 
șl mijloacele sale și clnd 
poslbllltățJlo numeric 
trinse alo colectivului 
determină distribuiri 
forțate.

res- 
nu 

ușor

în dezvăluirea abilă a Iden
tităților : In imaginarea u- 
nor duble substituiri de 
persoane șl a unor răstur- ‘ 
nări spectaculoase de si
tuații : In varierea dinami
că a Ipotezelor de natură 
să dezlege enigmele. Dia
logul e limpede, uneori

Două spectacole 
la Teatrul „Ion Vasilescu"

tac“
de TUDOR NEGOIȚA

Afișul actualei stagiuni sa 
prezintă destul de variat și 
nu lipsit de interesanta Ini
țiative.

Teatrul șl-a deschis sta
giunea cu o piesă originală 
— adjudedndu-șl inițiativa 
de a prezenta publicului 
un nou dramaturg : Tudor 
Negolță. Scrierea sa, „Cind 
revolverele tac”, cate o pla
să de factură polițistă in
spirată din activitatea de 
Înalt patriotism, din munca 
plină de abnegație a orga
nelor securității stalului. 
Eroii el : ofițeri angajați 
lnlr-o importantă acțiune 
de contraspionaj Industrial. 
Ambiția lut Tudor Negoîță, 
în parte atinsă, este aceea 
ca dincolo’ de caracterul 
pasionant al faptelor (ur
mărirea curajoasă a spioni
lor. făcută mereu cu riscul 
suprem al vieții) și dincolo 
de atracția genului, să In
vestigheze o problematică 
umană. Este vorba despre 
psihologia specială a aces
tor oameni care nu au 
dreptul să-și .piardă luci
ditatea nici măcar o clipă 
șl a căror profesie presu
pune In fiecare clipă o 
mure și operativă _ Inteli
gență, acțiune promptă. De 
asemenea, o profundă ostili
tate la „aventură". Șl mal 
ales o credință In noblețea 
misiunii lor împinsă plnă 
Ia sacrificiu — sacrificiul 
vieții, al unor aspirații rnai 
personale, al studiilor 
bază făcute ele.

insă obositor aforistic și 
tlnzlnd excesiv să înlocuias
că allt de necesara carac
terizare prin acțiune a 
personajelor.

Spectacolul realizat sub 
conducerea tinerel regizoa
re Olimpia Arghir și cu 
contribuția actorilor: A- 
drlan Petrache, Marinna 
Cercel, Cristina Deleanu, 
Dinu Cezar. Cornel Girbea, 
Ion Nlclu, Marius Mari
nescu este lucrat cu profe- 
slonalitate, adecvat genului 
și lipsit de exagerări. EI lasă 
o Impresie plăcută șl cre
ează un cert Interes pen
tru autorui-debutant șl ge
nul pe care 11 cultivă.

La 17 ani de la premiera 
absolută șl la 16 do la cea 
românească, comedia Iul 
Victor Rozov, jntr-nn ceas 
bun șl-â început o nouă 
viață scenică la Teatrul 
„Ion Vnsilescu" ■ — regizo
rul fiind același cu cel care 
a «semnat montarea Națio
nalului clujean : Călin Flo
rian.

Ple®a lu! Rozov Insistă 
asupra faptului că adevărata 
realizare In viață nu poate 
exclude, mal mult, trebulo 
să albă drept premisă su
perioritatea etică. înainte de 
a se preocupa de ce anume 
ajung, tinerii, ca și părinții 
lor trebuie să ee întrebe cu __ ___ _ _ _______
ce mentalitate pornesc ei eă continuei profesionalizări și 
își croiască viitorul, Zestrea reprofeslonnllzări a actori 
morală girează Intr-un fel Iot- 
inedit și calitatea și maturl- Natalia STANCH

eficient pentru înlăturarea ei, bene
ficiarii nVfnd, In acest sens, obliga
ția stabilită prin lege să asigure ne- 
IntlrzJa* Întreaga documentație ne
cesară bunel desfășurări a lucrului. Nu 
este admisibil ca la unele obiective cu 
termen de punere In funcțiune In 
acest trimestru să existe incertitu
dinea definitivării documentației de 
execuție, ca economia națională să 
beneficieze cu Intirzlere de pe urma 
.efortului de investiții din cauza co-

vulul cSrula îl sdnt destinate utila
jele. oșo cum impuși Interesele ma
jore ale economici. Pe Secare șan
tier, beneficiarul șl constructorul 
trebuie să examineze nelntirzlat si
tuația de fapt In privința asigurării 
cu utilaje, să ren na Uzeze realist și 
obiectiv corelarea graficelor de 11- 
vrkre a utilajelor cu ’ termenele de 
punere In funcțiune, pentru 'a acor
da prioritate obiectivelor prevăzute 
să fie dale In exploatare in prig

PROGRAMUL I

•’ t “ j I ’ .. ’ jh... ■;
meditații unor protednnțl sau lipsei 
de răspundere din pariea beneficia- } 
rilor care lșl Ignoră obligațiile sta
bilite prin lege.

Cu deosebită energie șl cu mă
suri Imediate trebuie sil se acționeze 
ta unitățile furnizoare de utilaje

mul semestru al anului șl celor res
tante din anul trecut

In ce privește actlvltalea construc
torilor. Imperatival luării de măsuri 
ferme pentru lichidarea neajunsuri
lor apărute in organizarea muncii 

________,__  ______ _ este evident. Po primul plan se sl- 
tetmologlee pentru noile obleellve luează cele care vizează mal buna 
de fnvesfilll, in vederea asigurării 
,livrării lor la timp. Trebuie efi w 
înțeleagă clar cte către furnizorii 
care au; înregistrat restanțe La li
vrări In anul trecut sau In trimes
trul 1 r- Uzina de utilaj chimic 
Ploiești. Uzina .Independența" Si
biu’ ș.n. — că acestea trebuie recu
perate, că fără lichidarea lor o;»- 
ratlvă o serie de obiective nu vor 
putea Ihtrh In funcțiune In termen. 
Obligațiile contractuale privind li
vrarea utilajelor tehnologice se cer 
onorate Integral și la termenele sta
bilite, Indiferent do natura oblecll-

foloslre a mijloacelor tehnico din 
dotare șl a forței de muncă.. Se 
constată, pe unele șantiere, efl pen
tru o serie de lucrări de mare volum 
— cum sini săpăturile șl turnările 
de fundații — se apelează încă 
la munca manuală, in timp ce 
mijloacele de mecanizare stat fo
losite parțial, In mod cu totul 
nerațional. Fiind vorba de operațiuni 
cu mure extindere pe o serie de 
șantiere. In acest trimestru este ne
cesar să ®e acționeze nelntîrzlat 
pentru generalizarea și In construcții 
a schimburilor doi al trei, mal alea

pentru lucrările deservite da utilaje 
grele. Da asemenea, cu toată acui
tatea se ridică șl problema valorifi
cării Integrale a potențialului u- 
man, folosirii din plin a timpului de 
lucru pa șantiere. în ciuda eforturilor 
depuse In ultima vreme In acest 
sens, ne constată, din păcate, că nu 
s-au înregistrat îmbunătățirile mult 
așteptate. Șl așa cum a dovedit prac
tica", adevăratul remediu al acestei 
situații criilce II poate constitui 
extinderea acordului global. O-, 
este surprinzător să constatăm că, 
deși rezultatele obținute In cursul 
onului trecut au demonstrat superio
ritatea acestei forme silmutaUve de 
salarizare, aradul de extindere a a- 
cordulul global a marcat, In unitățile 
ailnlsterulul Construcțiilor Indus
triale, o scădere In trimestrul I din 
1972 față de sfirșltul anului 1071. 
Conducerile de șantiere, organizațiile 
de partid trebuie să la, toate măsurile 
organizatorice, să intensifice munca 
politică pentru Întărirea ordinii și 
disciplinei, ridicarea gradului de con
știință și răspundere a constructori
lor, pentru fructificarea deplină n po
tențialului tehnic șl uman de po fle
care șantier.

Din perspectiva sarcinilor simți
tor amplificate din acest trimes
tru trebuie privită întreaga ncilvi- 

—late ce se desfășoară In domeniul 
Investițiilor. Timpul prielnic ol aces
tor luni trebuie folosit integral pen
tru a se obține maximum de rezul
tate de către constructorii, monloriî 
șl Instalatorii de pe fiecare șantier. 
Nu trebuie precupețit nld un efort 
pentru n materializa exemplar pla
nul de Investiții pe «cest an, pentru 
a asigura Integrarea la termen In 
circuitul economic a fiecărui obiec
tiv, astfel ea statul să beneflclezo 
la Ump de pe urma efortului de In
vestiții pe cnre-1 face In vederea 
dezvoltării șl modernizării economiei 
naționale.

8.C0 DeschliJerea emisiunii de <11- 
mlneală a Telex.

S,Q5 Toleșcoala o Valea OttaluL 
Proxima prof. dr. Grigoris Po- 
®ca (Geografia llornanlei) 
o Modele de analiza alnlacti- .. 
că. Prezint', coat. dr. Gri gore 
Brfineuțl (Umba româna).

L6.M Cura do limba rusă. Loctla 
a 10-a.

18J0 Ex-Tcrra "72. Tema I : Moio- 
rex — predarea construcției 
cartului (partea I). Emisiune 
do Cristiana Vega și Gcorgo 
Craîbveanu.

19.53 Cfirnlnul (reluare).
11.40 FDm serial : „Patru tanchlțil 

șl uo cline” (1X1 — reluare.
12.M Telejurnal.
16,39t-17,co Cura de limbă france

za. Lecția a ®-a — reluare.
17J0 Deschiderea’ emisiunii de 

după-amioză. Enciclopedie 
paniru elev).

IB,W Muzică de promenada execu-ț 
tata do Fanfara reprezenta
tivă a Armatei.

18.10 Documentar TV.
18.30 întrebări șl răspunsuri. Emi

siunea a Il-a • Probleme teo
retice ale făuririi sucit;:Ații
socialiste multilateral dezvol
tate. Cum go manifestă creș
terea roiului conducător al 
partidului în etapa făuririi 
„orie:ăill KKăâllsle multilate
ral dezvoltate 7 a Glndlrea 
filozofică șl sodăl-pollUcă 
marxista în contemporanei
tate. Ce se înțelege prin în
străinare șl dacă acest feno
men are loc șl In socialism 7 
a Poziția P.C.B. In proble
mele Internaționale șl politi
ca externă a României. Ce 
este Piața comună șl ce re- 
prezlnta ea In ansamblul re
lațiilor Intcrcapltallsle 7

1».M CIntec șl Joc In Poiana Lacu
lui — Argeș.

15.53 1031 de seri — „Aventurile 
celor doi cățel”.

19.30 Telejurnal a Ediție" specială. 
Lucrări ‘ " 
vară.

15,1 a Teatru 
Domnul 
fenbacb șl St Romi.

31.10 Prim plan. Acad. VstsUe 
MIrza. Emisiune de Ion Sava.

31.40 Teleglob : Rapsodia ungară. 
Reportaj de Aristide Buholu 
șl Constantin VoiiltebL

K.te Emisiune inuzical-eoregrafleă. 
Arii din opere șl operele, 
scene de balet, muzică popu
lară Interpretate de soliști șl 
ansambluri din R.P. Ungară. 

S2,îd ,,î'. de oro".

f lor t LUCEAFARUL_—
13,30; ISj Tâ^ai' iȘ.lB, DUCUREini
— ®: u,iB; 13,3»; ia.ro; i«,«; st. 
a Mary Poppins | SCALA - 9,33; 
13; 1SJ3Î EB, FESTIVAL - e,M; 13; 
10,23; 19,20, FAVORIT — 9.TO; UJ8; 
is,ro; ia,». .
• Pentru că so iubesc : CENTRAL
— 8; 11,18; 13,39; 18; ia,i3 -----
MELODIA
121 33 ■ 33 43.
e’DUmlnlc* la ora I : LUMINA 
6: iî: îs; 10; 334».
a Ma.rlsla șl Napoleon — 18; u, 
Sjtataliary — 14,15. Biscuiți pentru 

, cățel — 18,33: 18,43, Pe curind —
31 : CINEMATECA (eala Union), 
a Micul scildâtor : VICTORIA — 
B; 11,U; 13,39: 15; 18,30; 33.43, MIO
RIȚA - 10: I3.ro; 15; 1740: sst 
a Pădurea pierdută î GRIVITA — 
6; 11,15; 1340: 18: 18.15: 3040. AU
RORA — 8; 11,15; 13.30: 13.43: 18; 
30,15.
a Incidentul t FEROVIAR 
ÎL1B; 13,33; 10; 1840; 35.45, 
GA — --------- --
ria —
»40. 
a Intri 
civile : ____ ... ... ____________
S Tarzan, omul Junglei : S—IE.M

continuare. Program de filme

fi; 11,15;
Î3^2,

13,3® J 16;

- »; 
______ _____________ VOL-, 

10; lâjss: 10; 17,30: M. GLO- 
- 0: 11.15: 13,10: 16:___i*”;

I 
Intrarea liberă la Oficiul arirll 
™ : VICTORUL - 18: 18; M.

9; li.15: 11,30: 16 18, iS;

TIMPURI

PROGRE-

agricole ds prlmă- 

Itrte TV, Opereta. 
Choufieurl de J. at

P1IOG HAMUL n .

20,10 Teleclnemateca pentru copil 
șl tineret. „Cele tret lumi ale 
Iul Gulliver" — o producție 
a studiourilor americane.

21.45 Agenda.
21,55 Luminițe rampe!. Artiști de 

mtlne participant la cel de-al ' 
dolten Festival al tinerilor 
muzicieni — București 1872, 
organizat în ctnsiea semicen
tenarului U.T.C.

22,33.Telex tehnlco-ștllnțlfto. Re
dactor : Ștefana Bratu.

33,33 Dicționar muzlcat-dLstractlv 
(reluare).

cinema
o Felix ți OtUla (ambele serii).! 
PATRIA - 947: 13: 18.33: 20. PITO
REASCA — 15.30: 19.
• Plrostnanl : CAPITOL — S.S); 
11.43: 14; 18.15: 18,30: 50.45.
• Program pentru eopU i DOINA 
— 10.
• Hei, pușllule I DOINA - 11.30: 
13.43: 16; 18,15: «.S3.

Evadare din Planeta malmuțe-

documentare — is.ISj
NOI.
a Aventuri tn Ontario s 
SUL — 134-3: 18: «.13.
o Puterea șl Adevărul i RAHOVA 
— 1343; 19.
a Adio, domnule Chips t EXCEL
SIOR — MO; 13: 18,15: IS.K. MO
DERN — 0; 13.23: 18; 10.33.
a Facerea lumii : UNIREA — 
ta.»: 18: 3J.15. î
a Fericit cel care, ca UUse i TO
MIS — 0: 11.15: 13,30: IS: 18.15;
50,30. FLAMURA — S: 11,15: 13,30: 
îs; ia,ia: «.m.
a Decolarea t FERENTARI 
1543 17.43; SS.
a Steaua Sudului : BUCEGI 
18.33: ÎS: Î3.W.
a Viața de familie t POPULAR 
1349; ÎS; 39.13.
a Sacco șl Vanzetti « BUZEȘTI 
15,30: 18: 3343.
a Torentul de fler i MUNCA
10: 18: M.
a Love Story t PACEA — 11: 15.43! 
îs; ».«.

teatre
• Filarmonica de stat „Gcorg» 
Enescu” (la Ateneul Român);:

. Ciclul Tineri Interpret! po sce
nele Filarmonicii — Reriia.1 de 
plan susținui de Paul Surdulescu ; 
Iteclta! do vloarâ susținut de Cor
nelia VasJle — la plan Mlreea Voi- 
cu — S3.
• Conservatorul de muzică „C3- 
prtan Porumbaseu” : Concert sim
fonic. Dirijor : Alexandra ȘumakL 
Hollșt! t Andre! Csaba — violoncel 
șl JusUn Opreau — plan — M,

a Opera Română : Carmen — 

• Teatrul de opereta : Voievodul 
țiganilor — 1SJ.J.
• Teatru! Național „L L. Cara- 
glato” (sala Studio) : Jocul de-a 
vacanța — sa.
• Teatrul „Lucia Slurdza Bulan- 
dra” (sala din bd. Schitu MSgu- 
rcanu) : Leonce șl Lena — se; 
(sala din str. Alex. Sabla) : Iubire 
pentru Iubire — M.
<a Teatrul de comedie : Nlenle — 
so.
o Teatrul Mic : Vicleniile Iul Sca- 
pln - 19,30.
o Teatrul „C. L Nottara” (sala 
Studio) : Schimbul — M.
• Teatral Ciulești : Omul care a 
văzul moartea — 10.33,
a Teatrul „Țândăricâ” (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile Iul 
Plum-PIum — tu; (sala din str. 
Academiei) : Râl șl NătAriU — 1S. 
• Teatral de revtslă șl comedie 
„Ion Vasilescu” : Varietăți non
stop - 10T3.
o Teatrul catlrlc-muzlcal „C. Tfl- 
nase” (sala Savoy) : Blmblrlcă — 
îs.33: (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 1PJ0.
o Circul „Globus* : Planetele rid 
sub cupola — 10.33.
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La Invitația ministrului muncii, 
Petre Lupu, luni dimineața. Însoțit da 
un grup de specialiști, a sosit In Ca
pitală prcședlntel-e Comitetului do 
Stat pentru Problemele de Muncă și 
Salarii al Consiliului do Miniștri al 
U.R.S.S.. A, P. Volkov.

La sosire, pa aeroportul Olopenl, 
oaspeții au fost salutați de ministrul 
român al muncii și de alțl membri 
sV conducerii ministerului. Au fost 
de față V. I. Drozdenko, ambnsado- 
Irul Uniunii Sovietice la Btfcureșli, șl 
membri al ambasadei.

în după-amlaza aceleiași zile. A. P. 
Volkov ș| persoanele oficiale care 11 
însoțesc au făcut o vizită la Minis
terul Mundi, undo au început con
vorbirile cu Petre Lu'pu șl cu olU 
membri al conducerii ministerului.

în zilele următoare, oaspeții vor 
continua schlrtibul de opinii cu ca
drele de conducere ale Ministerului 
Muncii șl vor vizita obiective indus
triale din București și din alte loca
lități ele țării.

CORESPONDENȚII „SCÎNTEU" TRANSMIT:
pacitatea de cazare șl tratament 
Alei a fost dat In folosință un nou 
bazjn care ponte asigura, intr-o se
rie, tratamentul a 1 2»0 paclențl.' Oa
menii munci! venlțl in stațiune 
pentru odihnă șl tratament nu In 
dispoziție și o nouă vllfl cu confort 
sporit. In camera cu 1 sau cu 2 
paturi.

satelor țării, nu schimbat si îmbu
nătățit considerabil condițiile de 
trai ale celor ce muncesc. Oilor In 
aceste zUe ou fost publicate șl su
puse unei Inral discuții modifică
rile propuse a se aduce Constitu
ției din lilts, cu scopul ca legea 
fundamentata să reflecte transfor
mările esențiale ce au intervenit 
de atunci șl «ă corespundă noilor 
cerințe ale construcției socialista.

Animat de calde sentimente de 
prietenie frățească față do harnicul 
popor al R. P. Ungare, poporul ro
mân urmărește cu simpatie tovără
șească rodnica activitate construc
tivă a oamenilor muncii din această 
țară șl se burară din inimă de 
izbînzlle lor In opera de construc
ție socialistă Slnt sentimente fi
rești Intre poixrare vecine, a căror 
prietenie — depășind vicisitudinile 
politicii de învrăjbire artificială, 
alimentata șl practicata fn trecut 
do clasele exploatatoare din cele 
două tari — a fost propagata cu 
fermitate do cei moi buni fll ni 
popoarelor noastre. In frunte cu 
comuniștii. în unii socialismului, 
această prietenie, fundamentată trai
nic pe comunitatea de Ideologie, de 
aspirații și de țeluri a popoarelor 
noastre, pe principiile mnrxlsm-lc- rarca uc a izjiuic nui auixv.-^:, iu 
nlnlsmulul 'I intcrnaționnllsnuilul munca pentru progresul șl Inflori- 
protetar. a căpătat noi valențe șl 
semnificații, umpllfidndu-se pe cele 
mol diverse planuri — politic, eco
nomic. tohnlco-șlllnțitic. cultural ele.

O contribuție de excepțională În
semnătate Ia dezvoltarea continuă a 
raporturilor de prietenie, colaborare

pi solidaritate tovărășească dintre 
Partidul Comunist Român șl Parti
dul Muncitoresc Socialist Ungar, 
dintre colo două țări șl po
poare nu adus-o șl o aduc 
contactele, schimburile de vizite, 
IntUnlrile la cel mal înait nivel 
ale conducătorilor partidelor șl sta
telor noastre. Utilitatea și caracte
rul fructuos al acestor contacte au 
fost demonstrate încă o dată cu o- 
cazla recentei Intilnlri de la Bucu
rești dintre tovarășii Nlcolae 
Ceaușescu șl Jânosi Kădâr. dintre

Poporul ungar sărbătorește astăzi 
împlinirea a 27 de ani de la un eve
niment de Însemnătate capitală a! 
Istoriei sale — eliberarea patriei de 
sub jugul fascist șl nașterea Un
gariei noi; populara.

Această aniversare prilejuiește, an 
de an, evocarea marilor bătălii pur
tata do popoare Împotriva fascismu
lui, a victoriilor strălucite repurtate 
de armatele Uniunii Sovietice, care 
au dus pe umeri greul războiului 
antihitlerist. Cot la coi cu armata 
sovietică, ostașii și ofițerii armatei 
române, după ce au luptat cu eroism 
pentru elibsraren întregului teritoriu 
al patriei noastre, au participat cu 
aceeași abnegație, însuflețiți de un 
înalt spirit internaționalist. la gre
lele bătălii pentru izgonirea hltle- 
rlștilor de pe teritoriile Ungariei și 
Cehoslovaciei, plnă la victoria finală 
Împotriva nazismului. Slngele vărsat 
In lupta comună antifascista de col 
mal buni fii al popoarelor român și 
ungar a cimentat prietenia trainică 
dintre cele două țări; dintre po
poarele noastre.

în răstimpul core s-a scurs de a- 
tuncL oamenii muncii din Ungaria, 
dev.enlțl stăplni pe propriile desti
ne,'au Înfăptuit, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar. profunde transformări In viața 
eocial-poUlică a țării. Succesele re
marcabile obținute In creșterea con
tinuă a forțelor de producție, în 
dezvoltarea economiei. Științei șl 
culturii, in toate domeniile construc
ției socialiste, au generat adinei pro
cese Înnoitoare in viața orașelor șl

; „Copacii sâ crească 
! viguroși ca noi''
1 Consemnăm o acțiune de amploa- 
1 re a organizației de pionier! din 
1 Constanța, cu o denumire slmboli- 
' că, plină de sensuri — „Copacii să 
i crească viguroși ca [ noi". Despre 
i ce este vorba ? De-a lungul noii 
, magistrale rutiere a litoralului, 
! Intre Ovtdiu și Mangalia, pe o 

distanță de 50 kilometri, pionierii 
din toata localitățile care aparțin 
municipiului Constanta au Început 
plantarea a mii șl mU de pulețl do 
arbori. El șl-au asumat, totelată, 
șl sarcina Îngrijirii lor după plan
tare.
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de ministru al aface- 
al Repubhttl Unita

Prin noile construcții, dezvolta
rea celor existente șl amenajările 
din ultimii ani, cunoscuta stațiune 
balneara Pucioasa șl-a dublat ca-

eMARAMUR^Ș'

Janos
■V'l.i

■Patria” din 
luni ceara.

:i

SpîfflBOyiȚA^
pe valea Șiretului

Pe ’ ■ _ . . ..
Jizarea unul nou sistem de’irigații.
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peste hotare

româiw-sudaneze
progresiste In flecara

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneiiu 
Mănescu, a primit din partea omolo
gului aău tanzanlan, John Maiecela, 
un cald mesaj de mulțumiri pentru 
felicitările adresate cu prilejul numi
rii . In funcția 
rilor externa 
Tanz.'i.n.ia.

*
Cu ocazia negocierii programului 

de schimburi culturale șl științifice 
romă no-tunisiene, care are loc în 
Knt la București, ambasadorul 

blldi Tunisiene In Republica So
cialistă România. AbdelmaJld Cha- 
ker, a oferit luni un dineu, In sa
loanele hotelului „Intercontinental".

Au luat .parte VaslJe GUga. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. funcționari superiori din M.A.E., 
precum și membrii celor două dele
gații care participă la tratative.

*
Luni seara a sosit In Capitală se

natorul Abbas Massoudl, președin
tele Grupului de publicații Atteln'at 
din Iran, care, la Invitația conducerii no 
Ministerului Afacerilor Externe, 
va face o .vizită In țara 'noastră.

La sosire, pe aeroportul OtopenL

oaspeteio a fost salutat de Vaslie 
Gllga, adjunct ol ministrului afaceri
lor externe, tie funcționari superiori 
din M.A.E.

A fost de față dr. Ahmad Ajdnrl. 
însărcinatul cu afaceri ad-lntedm al 
Iranului la București.

• *
Sub auspiciile Comitetului de lupta 

pentru pace al județului Bihor șl 
Consiliului județean A.R.L.U.S., luni 
a avut loc In sala Teatrului de stat 
din Oradea o adunare ■comemorativă 
prilejuită de Împlinirea a IOT de ani 
de la nașterea compozitorului șl pia
nistului rus A. N. Skriabln.

*
Prof. dr. Giuseppe GrassI. secreta

rul general al Colegiului internatio
nal de chirurgie digestivă. o efec
tuat luni, 1a clinic:! chirurgicală nr. 
1 din Cluj, o operație dc ulcer gastric 
cu vagotomle selectivă după o me
todă aplicată 1a clinica Santa plo- 
vannî din Roma. Specialistul Italian 
a fost asistat de prof. dr. docent Au
rel Nana, președintele secției rpmâ-r 

a Societății Internaționale de 
gastroenterologie, de alțl chirurgi 
români.

(Agerpres)

Complex școlar 
la Odoreu

în comuna Odoreu — localitate 
reconstruită din temelii după cala
mitățile naturale din 1070 șl aflată 
in prezent In plin proces de urba
nizare — s-a ridicat uh modem 
complex școlar. El este alcătuit 
dintr-o școală cu 10 săli de clasă, 
4 laboratoare, o sală do gimnas
tică, o creșă șl; un cămin, prevă- 
zuie cu toate dotările, necesare. Da 
remarcat că sala de gimnastică este 
cea mai mare sală de sport din 
județ șl va putea găzdui numeroa
se competiții de anvergură

in alimentația 
publică

La Bata Mure, organele corner 
claie locale acordă o .atenție eres- ■ 
tindă profilării unităților de ali
mentație publică. Pe Ungă unele 
unități care servesc preparate cu 
specific tocai — hanul „Dealul Flo
rilor”. restaurantul „Maramureșul” 
șl altele — la restaurantul Iacto-ve- 
Ketarian a fost deschis un „auto- 
bar", unde slnt puse la dispoziția 
șoferilor preparate șl... numai bău
turi reconfortante, răcoritoare. în 
următoarele zile Ișî vor deschide 
porțile restauranlela „Pescarul”, 
profitat pe desfacerea produselor 
șl preparatelor din pește, precum 
șl „Butoiașul cu bere”, care pro
mite că va avea șl gheață toata 
vara.

ceilalți membri al delegațiilor de 
partid și guvernamentalei,românii șl
ungară Conv«jrb!rile purtate intre 
cele două delegații, semnarea, cu a- 
eest prilej, a noului Tratat romăno- 
ungnr do prietenie, colaborare șl n- 
slștență mutuală — document ce re
prezintă o puternică bază juridlco- 
polltlcă șl un cadru propice pentru 
intensificarea conlucrării dintre ță
rile noastre in cele mal variate do
menii — au înscris un moment deo
sebit de Important, In cronica rela- 
țlllor frățești reciproce.

Cu prilejul marii sărbători a Un
gariei socialiste, poporul român 
transmite poporului din țara vecină 
și prietenii un călduros salut șl u- 
rnrea de a obține noi succese. In

rea patriei sale, exprlmlndu-șl con
vingerea că relațiile de prietenie și 
colaborare româno-ungare vor cu
noaște o evoluție continuu ascen
dentă. in Interesul ambelor țări, al 
cauze! socialismului, păcii și pro
gresului in lume.

Anallzlnd rezultatele obținute 
nul trecut In cadrul concursului 
destinat stimulării acțiunilor între
prinse In scopul realizării progra
mului de ' autoutUare, conducerea 
Ministerului Industriei Construcții
lor de Mașini a acordat premii in 
valoare dc 1110 (HO ici, unor colective 
din uzine șl centrale industriale. 
Analiza relevă faptul, că în cursul 
anului trecut s-au realizat 28 607 
mașini șl utilaje in valoare de 423 
milioane lei. ceea ce reprezintă mal 
mult de jumătate din volumul total 
al autoutltarilor pe întreaga in
dustrie.

Pentru realizările obținute, colec
tivele de» autoutllare de 1a Șantierul 
naval Tr. Severin au tort premiate 
cu suma de 165 (MM lei. cele ale Uzi-

nel de vagoane Arad — cu 120 (MO 
lei. iar cela de la uzina ..Eiectro- 

, magnetlcn11 București — cu-63 0(10 
Iei. Au fost acordate mențiuni fn 
valoare de 55 W0, 33 (©3 șl 25 (MM lei 
— in ordine — colectivdfof Uzinei 
de strunguri Arad, F.M.U.A.-Bucu- 
reșîl șl Uzinei mecanice Sibiu. Au 
primit premii speelnle.de 50 000— 
100 0G0 lei Uzinele de autocamioane 
șl uzinele ..Tractorul’ Brașov. Uzi
na dc mașini grele București șl 
uzina „Elcctropulcro” Craiova. De ase
menea, nu fast răsplătite cu premii 
colectivele Grupului -de uzine de 
vagoane Arad, Centralei industriale 
a construcțiilor navale Galați șl 
Grupului de uzine de aparate și mn- 
51 nl electrice Craiova.

In stațiunea
Pucioasa

valea Șiretului a început rea- 

Pe o suprafață de pesta 1 700ljec- 
tare, aparțlnlnd întreprinderii a- 
grlcole de stat Traian și coopsa- 
tlvetor agricole dc producție din 
DămlencșU, Bălușeștl și Iciișeștl, se 
executa In prezent lucrări de mon
tare a conductelor îngropate șl de 
construcție a stațiilor de pompare 
șl repompare a apeL

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voltec, a trimis președintelui 
Adunării de Stat a R. P. Ungare, 
Antal Aprd, o telegramă de felicitare 
cu prilejul celei do-a 27-a aniversări 
a eliberării Ungariei de sub jugul 
fascist,

partida cu fotbaliștii francezi
0 Meciul România-Franța, sîmbâtâ, pe stadionul 

„23 August", de la ora 16,30

Pregătirile pentru dubla par- rearm, Lupescti, Dinu, Delcanu 
tldfi cu reprezentativa Ungariei llâlmăgcanu, N. loncscu—Duml- 
®e Intensifică. Lotul nostru do 
fotbal va susține, după cum am 
mai anunțai, un meci amical, 
de verificare, sfmbătă după a- 
mlază (de la ora 16,301 pe sta
dionul ..23 August" cu naționala 
Franței. Tn vederea acestui jo.: 
a fost stabilit următorul lot : 
Rădncanu, Ademache—Silmă-

trn, Nunweiller VI, Anca—Lu- 
cescn, Dcmbrovschl, Dobrin, Ior- 
dlncscu, Domldc, Ulfălcanu, 
Sandu Mircea, Ft. Dumitrescu.

Selectlonablill vor face mlt- 
ne. miercuri (de la ora 10), un 
joc-școală cu formația bucu- 
reșteană T.M.B., pe terenul a- 
cestela (țos. Olteniței).

e MONTE CARLO. — Turneul in
ternațional de tenis de la Morile 
Carlo s-a încheiat Ieri cu finala 
probei de simplu bărbați. in care 
s-au InUlnit românul Iile Năstase și 
cehoslovacul Frantisek Pala. Conflr- 
mind pronosticurile. Iile Năstase a 
obținut victoria in trei seturi : 0—1, 
0—0. 0—3.

• MADRrD. — Proba de spadă din 
cadrul campionatele mondiale de 
scrimă pentru tineret a luat sfirșlt 
cu victoria sportivului elvețian Eve- 
quoz. Reprezentantul României, Paul 
Szabo, s-a clasat pe locul trei In tur
neul final, obțlnlnd medalia da bronz. 
Pe locul doi s-a situat scrimcrul po
lonez Janikowski.

© ROMA. ConfenHnd finala tur
neului Internațional de rugbl FIRA 
-72, rezervat echipelor de juniori, co
respondentul agenției France Prosso 
scrie, Intro altele : „Echipa României 
Iți Înscrie pentru prima oară numele 
In palmaresul acestei competiții, dș- 
tigata pină acum de trei ori conse
cutiv de reprezentativa Franței. în 
finala disputată la Roma, In prezența 
unul public numeros, tinerii rugblșll 
români nu învins cu scorul do 17—11 
selecționata Spaniei, care furnizase 
marea surpriză prin eliminarea echi
pei Franței. RugbLștil români nu de
monstrat în acest turneu o bună con
diție fizică și o tehnică a jocului 
care confirmă valoarea bine cunoscută 
a rugbiuiu! din România”.

• PLEVEN. Cursa cicliști inter
națională desfășurată In circuit la 
Pleven (Bulgaria) a fost dșllgata de 
rutierul român Mircea Virgil — 17 
puncte, urmat de Vasil Budakov 
(Bulgaria). Ivan Stefanov (Bulgaria) 
șl Nlcolae Gavrita (România).

O BUDAPESTA. La P.dntu: spor-
t unturilor din Budapesta a început 

mare concurs internațional de lupte 
greco-romune șl libere, reunind spor
tivi din 7 țări, printre care și Româ
nia. în competiția de lupte greco- 
romane, campionul român Gheorghe 
Bereeanu (cat. 48 kg) l-a învins prin 
iua pe Seres (Ungaria).

darea forțelor păcii, democrației șl 
progresului, creșterea' Influenței lor 
In lume reprezintă tendința funda
mentata pn arena politică mondială. 
„Noi apreciem — a declarat tovară
șul Nlcolae Cenușeseu — că dezvol
tarea evenimentelor Internaționale 
este în favoarea forțelor care so pro
nunță pentru egalitate in drepturi, 
pentru libertate șî progTes social, că 
popoarele care au pornit pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare repre
zintă o uriașă forță contemporană, în 
stare să-țl asigure o viață liberă, in- 
dcpcndenlă”.

în lumea de uzi continuă să existe 
șl să acționeze Imperialismul, poli
tica lui de dominație, dictat și asu
prire, do intervenții în treburile In
terne ale altor popoare. Este însă 
incontestabil că dacă forțele antllm- 
periaUste. progresiste, popoarele caro 
năzuiesc să trăiască libere. Iști dau 
mlnn’^i acționează In mod unitar, elo 
își pot Impune dreptul sacru de a 
trăi și a se dezvolta potrivit voinței 
șl Intereselor lor proprii, pot asigura 
pocea și securitatea internațională. 
Realizarea cotaborăril șl soSldorilății 
tuturor forțelor anltlmperiallste de
pinde într-o măsură esențială de uni
tatea șl coeziunea forțelor progresiste 
pe planul fiecărei țâri ; de aid nece
sitatea Imperioasă de a so acorda o 
mare atenție solidarității forțelw re- 

, voluțlonaro, ' ’
țară in parte.

Reglementarea problemelor care 
confruntă in prezent omenirea nu 
este de conceput dedt prin partici
parea activă a tuturor statelor, indi
ferent de mărimea și potențialul lor 
aciuat Pentru a fi trainice, pentru a 
servi țelului destinderii și cooperării 
Internaționale, relațiile dintre stata 
se cer clădite pe respectarea strictă, 
neabătuta a principiilor Independen
ței șl suveranltațll naționale, nea
mestecului în treburile Interne ale 
altor țări, egalității in drepturi șl a- 
vantajuiul reciproc. Corolarul logic 
al acestor norme de aplicație univer
sală ale dreptului internațional II 
constituie principiul — subliniat de 
cei do! președinți — al excluderii fo
losirii forței sau amenințării cu torța 
din relațiile Internaționale și regle
mentarii problemelor controversate, 
litigioase exclusiv pe că! politice, 
prin tratative purtate in spiritul res
pectului reciproc. în legătură cu pro
blema relațiilor Interstatale, tre
buie, desigur, avut în vedere că 
situația din flecare tară are partl- 
cularîtațlle sale de ord'n Istoric ș! 
sorini : Inlr-un fel se pot soluționa

La cinematograful
București a avut loc, ____
gata noului film românesc Felix și 
OUlta”. Realizat do Iulian Mlhu.

: după un.scenariu...-cSetnnaL.de.loan» 
Grigorescu. filmul are ta bază cunos
cutul roman „Enigmă Otîllel” de 
George Călinescu. Imaginea peliculei 
aparține lui Alexandru Ințooureasiu 
și Gheorghe Fischer, scenografia lui 
Radu Boruzescu șl Llvlu Popa, iar 
partitura muzicală compozitorului 
Ana toi Vleru.

Cu acest prilej.

După cum s-a mal anunțat în ui- 
tlriiul timp, în unele țâri au apărut 
cazuri de îmbolnăvire do variolă 
Deși In România nu s-a semnalat 
nici un așemenea caz. Ministerul Să
nătății s luat toate măsurile de pre
venire a apariției acestei boli' pe 
teritoriul țării noastre. Astfel, au 
fost intensificate acțiunile de pata 
sanitari) a frontierei. S-a Instituit 
obligativitatea prezentării certifica
tului do vaccinare anilvoriollcă pen-

problemele 'edificării orindulrll noi, 
socialisto în România, In alt fel se 
pun problemele dezvoltării sociale 
în alte țări, șî In alt mod In 
Sudan. Da aici pot decurge deo
sebiri de vederi și de Interpretare a 
fenomenelor vieții interne, ca și Interv- 
națlonaie. Așa cum este bine cunoscut, 
România s-a elluat șl se situează pa 
poziția că flecare stat are dreptul su
veran de a decide asupra ilezvoitănl 
sale șl asupra politicii sale externe : 
deosebirile de păreri nu trebuie sfi 
Împiedice colaborarea dintre state ;

na Urșlanu a prezentat publicului pa 
principalii realizatori al filmului.

La spectacol au asistat Dumitru 
GhLșe, vicepreședinte al Consiliului 
CulȘirll;,șl; Educației Socialiste, ~cî--. 
JțeașU, alțl oameni de artă șl cuî- 
tură'. un numeros public.

★
In aceeași seară a fost prezentat 

In premieră șl filmul documentar 
„Cel mnl tlnăr oțel”, producție a 
studioului cinematografic „Alexan
dru Sahla". In regla Iul Nlcotae Ca

Cu ocazia celei de-a XXVII-a ani
versări a eliberări! Ungariei, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneiiu Mân es
eu, a trimis o telegramă de felicitare 
ministrului afacerilor externa al Re
publicii Populare Ungare, 
Peter.

ConsHIul Național til Frontului U- 
nitațtl,Socialiste, Consiliul Central aJ 
Uniunii Generale ,a Sindicatelor din 
România, Cdnxlliul Național al Fe
meilor, Comitetul Național pcnîru 
Apărarea Păcii șl Comitetul Foștilor 
Luptători Antifasciști au trimis te
legrams de felicitare organizațiilor 
similare din R.P. Ungară cu prilejul 
celei de-a 27-a aniversări a elibe
rării UngorieL

tru toate persoanele care vin sau 
tranzitează prin tara noastră șl pro
vin din țări In care s-au înregistrat 
cazuri de îmbolnăviri.

Totodată, s-a efectuat vaccinarea 
sau revaednarea antîvartolică a 
populației din zonele cu risc crescut 
de contaminare, precum șl a persoa
nelor care prin profesiunea lor sint 
mal expuse (personalul sanitar, ho
telier jȘ.0.).

(Agerpres)

lalea reglementarii grabnice a con
flictului din această regiune, pe baza 
rezoluției Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 19'37 și a rezoluției 
Adunării Generale a O.N.U. din 13 
decembrie 1971. Aceasta presupune 
— după cum susține In permanență 
țara noastră șl cum a fost reafirmat 
șl In cursul vizitei — retragerea tru
pelor iHraeliene din teritoriile arabe 
ocupata, stabilirea do garanții sigura 
pentru evitarea de no! neta de război 
șl pentru asigurarea Independenței șl 
suveranitățli tuturor statelor din a-

dimpotrivă, existența unor deosebiri 
de pateri face cu atlt mat necesară 
recurgerea la metoda contactelor, a 
discuțiilor, a căutării căilor spre în
țelegere reciprocă. Acest punct de 
vedere, susținut in permanență de 
țara noastră, șl-a găsit reflectarea și 
în Declarația comună romăno-suda- 
neză. Cortsccvcnta cu care România 
afirmă, promovează șl apără princi
piile fundamentale [ale relațiilor In
ternaționale se bucură de o deosebită 
prețuire Internațională. „Președintele 
Republicii Democratice Sudan — «e 
arată In Declarația comună — o ex
primat aprecierea sa față de rolul ac
tiv pc core 11 joacă Republica Socia
listă România in promovarea princi
piilor fundamentale ale dreptului in
ternațional și față de sprijinul pe care 
11 acordă țârilor ce fel-au cucerit de 
curind Independența, in Inpla de apă
rare șl consolidare a Independenței 
și suveranității lor naționale”.

Persistența focarelor de tensiune șl 
conflict din diferite părți nle lumii 
părlc.lltează pacea șl securitatea ge
nerală. Exprlmlndu-șl profunda În
grijorare față de situația plină de 
pericole din Orientul Apropiat, cei 
doi șefi de state ou subliniat neaiifi-

ceasta zonă. Totodată, o soluție justa 
trebuie să țină seama da Interesele 
populației palesllnene, să asigure 
condiții ca ca ita-șl poată desfășura 
viața potrivii propriei sale voințe.

Susținlnd dreptul Inalienabil al tu
turor popoarelor de a trăi indepen
dent și de a duce lupta prin toate 
mijloacele, inclusiv pe cale armata, 
pentru aiingerea acestui țel, cele 
două părți au exprimat sprijinul șl 
solidaritatea cu mișcările nfdcano 
dc eliberare din Angola, Mozamblc, 
Gutaeeâ-Blssau, Namibia șl alte te
ritorii caro sa află Încă sub domi
nația colonială, au condamnat poli
tica de apartheid șl discriminarea 
rasială ale guvernelor Africii de sud 
șl Rhodoslel.

Solidare cu lupta pentru libertate 
a popoarelor vietnamez, cambodgian 
șl laoțian. împotriva Intervenției 
străine. România șl Sudanul sprijină 
eforturile acestora și «o pronunță 
hotarît pentru retragerea trupelor 
americane $1 alo allnților lor din 
Indochina, pentru reglementarea 
politică a problemelor existente, 
conform drepturilor popoarelor 
din sud-eslul asiatic de a-®i ho
tărî singure soarta. în cursul oon-

La invitația comitetelor județene 
Bekes, Bajdu-Bihar, Szabolcs-Szat- 
mar șl Szeged ale Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, delegații 

;a!o comitetelor județene Arad, Bihor, 
Satu-ÎMare șl Timiș ale Partidului 
Comunist Român au plecat In țara 
vecină pentru a participa ta festivi
tățile prilejuite de cea do-a XXVII-a 
aniversaro a eliberării Ungariei de 
sub Jugul fascist,

vorbirilor a- fost exprimat «sprijinul 
celor două țâri față de propunerile 
Republicii Populare Democrate Co
reene pentru reunlflcaraa pașnică a 
țârii- '

Pe bună dreptate a-a «subliniat 
în decurslil convorbirilor că evoluția 
relațiilor economico internaționale, 

■.reducerea decalajului existent In
tre nivelul țărilor avansate econo- 
micește și cel al țărilor în tuns de 
dezvoltare constituie o problemă de 
Inlorea vital pentru întreaga omenire. 
Apropiata reuniune UNCTAD III 
poate avea o Importanță deosebita in 
promovarea colaborării Internaționale 
In scopul soluționării Judlcloas-a a a- 
cestor probleme. .

Pacea șl securitatea In Europa con- 
siitulo nu numai un deziderat major 
al popoarelor acestui continent, dar 
și o problemă Importantă pentru po
poarele de pe celelalte continente. 
Sudanul apreciază rolul activ pa care 
România 11 are In soluționarea acestei 
probleme. Cel doi șefi de stata și-au 
exprimat satisfacția In legătură cu 
rezultatele pozitive obținute In direc
ția destinderii șl normalizării rela
țiilor dintre «.talele europene, remar- 
c3«k! totodată, evoluția favorabilă a 
pregătirilor in vederea convocării 
conferinței pentru securitate ș! coope
rare europeană.

Pornind de la rolul Important ce 
revine Organizației Națiunilor Unite, 
cel do! președinți au apreciat că res
tabilirea drepturilor legitime ale 
R.P. Chineze in O.N.U. n întărit capa
citatea forului internațional de 
a menține pacea ș! securitatea mon
dială, subliniind necesitatea de a se 
întreprinde In continuare măsuri sus
ceptibile a sjx>ri eficiența m.

în vederea continuării dialogului 
romflr.o-sud.mez. a cărui utilitate a 
fost pregnant reliefata de actuala vi
zită, președintele Nlcolae Ceaușescu 
l-a invitat po președintele Ganfar 
Mohammed Numeiry să facă o vizită 
oficială in România.

Opinia publică din țara noastră Iși 
exprimă satisfacția și aprobarea față 
de activitatea desfășurata de tovară
șul Nîcolae Ceaușescu in Sudan in 
concordantă cu cerințele dezvoltării 
relațiilor dintre cele două tari. 
Acum, cfnd prin vizita care are 
Joc in R. A. Egipt, călătoria In Africa 
se apropie de sflrșit devin lot mal 
evidente succesele acestei nobile mi
siuni de prietenie si cooperare 
temațională, ' ' 
tale pentru relațiile bilaterale

In-; 
întreaga el Inscmnă- 

cu 
țările vizitate, pentru Întărirea for
țelor anticolonialiste șl antllmpe- 
rtallste, pentru cauza generală a pă- 
dl, progresului șl colaborării Intre 
popoare.

„-Șoseaua tace 
cotitură ,’șl deodată, 
răsărită ca din pflminl, 
in fața privirilor apare 
o zonă de turle argln- 
'UL Slnt siluetele zvel
te ale Instalațiilor no
ului combinat 
„Borsod” 
cbarclka. 
roasele 
de îngrășăminte azo- 
toasc. de acid sulfu
ric, do fibre sintetice, 
cu .uzina t.i(„.p.’.ecir!câ 
(care produce tot aut 
curent cil toate centra
lele electrice ale Un
gariei anului 1B37). a- 
ceartâ Întreprindere 
ocupă un loc de frunte 
printre marile obiecti
ve Industriale ale țării.

Kazlncbardka esla 
unul dintre cota mal 
tinere orașe ale Un
gariei socialiste. EI 
a apărut pe harta ță
rii șl ș-n dezvoltat In 
ultimii douăzeci de 
ani ca urmare a mă
surilor luata de 
P.M.S.U. și dc guver
nul ungar pentru dez
voltarea indus'.riei chi
mice. Dur Istoricul a- 
cesiul oraș, al obicei 1- 
velor sale Industriale 
constituie doar un 
exemplu privind ■ ca
dența șî amploarea 
înnoirilor ce ou avui 
loc In anii socialismu
lui în peisajul eco
nomie nl R.P. Ungare. 
Este dt se poaie da 
elocvent fâp'.ui că, In 
perioada care a trecut 
de ta eliberarea tării, 
s-au construit pește 
I IOT noi întreprinderi 
Industriale, s-au înăl
țat șl dezvoltat noi 
orașe, cum slnt Du- 
naujvăro’3. Lenlnvâroa, 
Ajka, Vârpalota. Kom- 
!6, Szaszhalombata. 
Oroszlnnyl și altele. 
Numai în cursul anu
lui trecut au Intrat fn 
producție perte deuă- 
zed de obiective In
dustriale importante.

Bineînțeles. aceas
ta Intensa activitate de 
construcții, caro con
tinuă din piln, nu se 
desfășoară oricum, ci 
se Înscrie In coordo
nate elaborate șl sta
bilite In mod științific, 
preocuparea de căpe
tenie In aceasta direc
ție fîlnd repartizarea 
cit mal echUIbrată n 
forțelor do producție 
pe Întreg teritoriu! 
tării. Acest obiectiv, 
avlnd ca scop atra
gerea tuturor regiu
nilor in procesul înnoi
rilor șl al dezvoltării 
șoclal-econotnlce, se 
Impune cu atlt mal 
mult In Ungaria unde 
situația moștenită in 
aceasta privință de la 
vechile regimuri a 
fost deosebit do grea, 
înainte de 1945, Indus
tria ungară era nu 
numai slab dezvolta
tă, dar și extrem de 
Inegal repartizata, a- 
proaps 53 la sută din 
întreaga producție in
dustrială o țării rca- 
llzJndu-ee pe atunci in 
capitală. în tiran ce 
județ© întregi dispu
neau doar de ci le va 
mici ateliere șl fabrici

din
Cu 

sale

chimic 
Kazln- 
nume- 
fa briei

rudimentar utilate. în 
aceste împrejurări, 
unul dintre principale- 
Ia țeluri ale politicii de 
Investiții a guvernului 
ungar a fost șl este 
orientarea mijloacelor 
financiare spre dezvol
tare:! cu precădere n 
Industriei în provincie 
— In județele și orașe
le rămase In urmă pe 
plan economic.

îmi. amintesc despre 
, . ta una

dintre* sesiunile ' Adu
nării de Stat a 
R.P. Ungare, de pre
ședintele Sfatului 
județului Szabolcs- 
Sratmar. El vorbea 
despre noile obiec
tive industriale con- 
slruile In ultima 
vreme, despre Între
prinderile metalurgice 
și chimice, de materia
le de construcții. ' În
treprinderile alimen-

CORESPON
DENȚA DIN 
BUDAPESTA

tare șl textile care 
au început să schimba 
configurația economică 
a accrtui județ — In 
trecut. unul' dintre 
cele mal vitregite din 
Ungaria. Imaginea în
treprinderilor moder
ne. ambianta specifică 
zonelor de activitate 
Industrială este astăzi 
caracteristică ?! pen
tru oile judote e'"> 
târli cum slnt, de 
pildă. Haîdu, Szolnok, 
Tolnn. Z-ala. Baes— 
Klskun. Somogy, Be
kos. rare Înainte de 
eliberare aveau un 
pronunțat caracter a- 
grar.

— ȘI în actualul 
plan cincinal, pe anii 
1B71—1D75 — lml spu
nea tovarășul Koradl 
Gvula. nrim-vfcepreșa- 
dînte al Oficiului na
țional de planificare 
din Ungaria, una din
tre sarcinile noastre 
principale este asigura
rea repartizării rit 
mai jusle a forțelor de 
p-oducțle pentru sta
bilirea unui echilibru 
nl dezvoltării economi
ce Intre toate ludete- 
le tării.

De altfel, datele sta
tistice exfelente con
firmă Intru telul aceas
ta. Dacă In primul olan 
cincinal, pentru con
strucția de noi obiecti
ve industriale In oro- 
vlncle. au fost acorda
te circa 60 la sută din 
loialul fondurilor de 
Investiții. în actualul 
cincinal acestui scop 
ÎI slnt destinate peste 
83 la suta din ansam
blul Invertlțlllor. Este 
semnificativ, de ase
menea. că ta momen
tul de fata numai 41 
la suta din Întreaga 
producție industrială a 
Ungarie! «se realizează 
In Budapesta — ta con
dițiile unul volum glo
bal considerabil mal 
mare.

O altă preocupare

economică, în permn 
nență actuală, o con 
slltulo determinarea 
unor continue modifi
cări calitative In 
slructura Industriei 
ungare. Să vedem co 
arata evoluția din ul
timele două decenii a 
ponderii cltorva ra
muri Industriale prin
cipale. Dacă in lțteO 
producția Industriei 
extractive avea o pon
dere,, de ,26.5Ja , sută 
in volurnul prodOcțlej 
industriale globale, in 
1070 această pondere 
nu mul reprezintă de- 
cit 13 la mita O evo
luție eimllară a a- 
vut-o ți ponderea In
dustrial metalurgice, 
care a scăzut In ace
eași perioadă de la 
11,2 In 8.6 la sută. în 
schimb, de-a lungul 
anilor a sporit mereu 
ponderea producției 
cohstrucUUor de ma
șini (de ta 17.3 la 28.8 
ta sutâ). a Industriei 
chimico (de la 4,2 la 
10.9 ta sută) șl a al
tor ramuri ea : 
duslrlo energetică, 
materialelor do c 
strucjil etc. Ața cum 
a arătat recent tova
rășul Rezsfi Nyera, 
membru ai Biroului 
Politic, secretar al 
C.C. nl P.M.S.U. „Tn 
Industrie, principalii 
factori da modificare a 
raportului dintre ra
muri constau fn chimi
zarea economiei, in 
dezvoltarea construc
țiilor de mașini șl in 
modificarea structurii 
energetice, precum și 
în dezvoltarea unor■ In'.,._____ _____
no! ramuri de produc
ție.
rea ...... 
domeniul 
calcul’.

Evident, toate acesta 
modificări 
au loc in 
dezvoltării 
dinamice a 
naționale tn 
în prezent, . . .
primul Ungariei, 
menii munci s parti
cipă cu Însuflețire ta 
Întrecerea socialista 
pentru îndeplinirea 
sarcinilor do plan, con- 
cenlrlndii-și eforturile 
«spre găsirea unor căi 
și metode tot mai e- 
fidenle de «sporire a 
producției șl de ridi
care a cnlitațil produ
selor. spre îmbunătăți
rea organizării muncii 
și o mol rațională u- 
tillzare a mijloacelor 
de producție șl a for
ței de muncă, sporirea 
efidențel lnvesilțiî- 
Jor etc.

însuflețiți de remar
cabilele realizări de 
ptnă acum, oameni! 
muncii din R.P. Un
gară fșl demonstrea- 
ză zj de zl, o data cu 
talentele și capacitățile 
lor creatoare, hotărî- 
rea de a obține noi șl 
mari Izbfnzi tn activi
tatea ce șl-au dedi
cat-o țelului propășirii 
continue a patriei lor 
socialiste.

structurale 
condițiile 
continue, 

economiei 
ansamblu, 

pe tot cu- 
oa-

AI. PINTEA

Timpul probabil pentru zilele de 
S, 6 șl 7 aprilie. In țară : vremea va 
continua sâ se Încălzească treptat In 
toate regiunile țârii'. Cerul va fi va
riabil înnorărl mai accentuate sa

a . .
vor semnala în jumătatea de nor«j 
țârii, untie vor cădea oloi lorale l 
rest, ploi Izolate. Vlnt poirivlt 
•temperaturile minime vor fi cuprin
se intre zero șl 10 grade, iar maxi
mele vor oscila Intre 14 șl 21 grade, 
local mal ridicate. In București : 
vremea continuă să se încălzească 
treptat. Cerul va £1 variablL Vlnt în 
general slab. Temperatura in crea-

speelnle.de
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‘ MOSCOVA 3 (Agerpres).
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rării, șl specializării ln domeniul con- 
strucțlilor do mașini, organizarea co- 
lâbororil ln dezvoltarea baze! do ma-

poate 
ițhmlle 

anțmate de .bune intenții vor putea să 
conlucreze ln vederea asigurării păcii

comunități

specLaltsU de pe șantier— ..Aici se 

mare forum Internațional care a avui 
' ’ ‘ ‘ - spunea pro- *

îl valorificarea’ lor in interesul 
ului respectiv, dialogul asupra

5

• ’ 7,_‘ { Z / -L
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VIETNAMUL DE SUD

OPERAȚIUNI OFENSIVE J
ALE FORȚELOR PÂTR8OTICE

VIETNAMUL DE SUD 3 (Agerpres). — După ocuparea, în cursul nop
ții dc duminică spre luni, a importantei baze Inamice Dong Ha, patrioțU 
sud-vletnnmezi nu Ihasai noi atacuri asupra pozițiilor saigoneze siiuațe 
pe șoseaua nr. 1 care leagă marile orașe Quang Tri, Hue, Da Nang șl co
boară spre sud pini la Saigon.

Astfel, baza „Anne°. situată ln 25 
kilometri sud de Qunng Tri. a fost 
asaltată !n cumt! zilei de luni, lie 
baza .J?cdro“. la aproximativ 20 ki- 
lomeM sud-vest do același ora.?, a fost 
atacată in duoă-amtaza aceleiași zllo 
pentru a doua oară.

Lupte puternice tint,semnalate ?! 
in zona PlatourUor înalta. Un masiv 
bombardament do artilerie a suferit 
aeroportul Dak To. Ln apropierea șo
selei nr. 14. Intense angajamente ml- clpat-șl 
Btaro s-au Înregistrat și in veelnăta- ’ ln Toilor 
tea orașelor Plelku sl Kontum.

Comandamentul salgonez a confir
mat luni si atacurile asupra bazei 
Lac-Long — dluală la aproximativ 130 
kilometri nord-ve.it de Saigon — caro 
a fost evacuată duminică seară.

Aviația Statelor Uriite. într-o În
cercare de a diminua Tniensitistea a- 
tacurlior lansate de forțele patriotice. 
și-a1 extins bombardamentele asupra 
diverselor regiuni ale Vietnamului 
de siid. efeclutnd luni peste 130 de 
raiduri. La bombardamente au parli- 

’ aparate .. 13-32”, nvind baza 
... __.landă, precum și artileria unor 
nave alo fiolei a 7-a.

convorbirilor dintre cele două
i,=r I-’»' *se«‘ i ■" g " s’ ■’-.*»=■ Ă « 1 1

NICOSIA 3 (Agerpres). — Pre
ședintele Ciprului, arhiepiscopul Ma
karios, a dat publicîlâțli o declarație 
prin care se pronunță’ pentru reluarea 
convorbirilor Intre comunitățile grea- ___ _______ ____________
că șl turcă din Insulă Ln. scopul clnied Presa, declhrațla președintelui 
reglementării diferendelor. „Guver- Makarios Implică și retragerea eon-
nul .cipriot a sprijinit întotdeauna tlngeatelor grecești și turce, cu iifec-
punctul de vedere'potrivit căruia re- «- .
zolva-ca problemei cipriote nu poate 
fl impusă prin intermediul forței cl 
la maia tratativelor. Intr-o atmosferă 
pașnică'" — se arătă in declarație “ 
Informează agenția U.P.I.

Președintele âlakarlos a manifestat 
o alliudine pozitivă față de sugesita 
premierului tare, NLhal Erim, potri
vit căreia cele două comunități ar 
trebui să predea armele aflate în po-

■ -n' ‘ /
seșla lor forțelor O.N.U. de . menți
nere. a păcii in Cipru, să consimtă la 
abolirea posturilor militare ale am
belor părți in Insulă.

După cum apreciază agenția Assn- 
' , declarația președintelui

Makarios Implică și retragerea eon- 

tlve de 930 șl respectiv 730 militari, 
cnrosîaționcază pe Insulă in baza-tra
tatelor semnate la proclamarea in
dependenței Ciprului. Slnt. de aseme
nea,' vizate efectivele mill taro brita
nice staționata. In principul, ln baza 
aeroruivalâ do la Akrotlri —, aproxi
mativ 14 OM militari — cea mai mare 
bază engleză situată in afara terito
riului Marii-Brlta

MOSCOVA

a premierului Maltei
PEKIN 3 (Agerpres). — După cum 

s-a anunțat, premierul Consulului de 
Stat al R.P. Chineze, Ciu En-lal, a 
oferit o recepție ln -cinstea primuiui 
mlnltlru ol Maltei, Dominic Mintoff, . 
care face o/vizltA de prietenia ln 

, R.P. Chineză. , .
în toastul rostit cu acest prilej, pre- 

. miorul chinez a relevat eforturlla pe 
care le'depune poporul maltez pentru 
a-șr consolida Independența națională, spits el, poporul A- -i-.-®»,.,.
securitatea șl suveranitatea do sloi, o nouă Mali’i, ca nuL» «I

«pentru a dezvolta economia națio- 'Premierul Domlnlc Mintoff n subli- 
rtalâ. Guvernul și. poporul chinez au • 
susținut Întotdeauna, a subliniat Ciu 
En-IaL, că toate țările," nutri sau mici, 
trebuie să fie egale.

Deși China și Multa slnt situata la 
o distanță apreciabilă, a spus premie
rul Clu En-lal, ele sini animate de do
rința de a dezvolta înțelegerea recipro
că șl de a întări prietenia. Stabilirea do 
relații diplomatice Intre țările noas
tre, oct realiza’, recent, pe baza prin
cipiului respectării reciproce a su
veranității șl Integrității teritoriale, 
neamestecului in treburile Interne, o- 
gaJității șl avantajului reciproc, este 
ln deplina concordanță cu dorința 
comună a celor două popoare. Pre
mierul Ciu En-lal și-n exprimat con-

’' ’ ‘ ' 1 " <; ; A ■]' i

■Roii
Generalul Vo Nguyen Glop a de

clara! combatanților : „Poporul nos
tru a obținui vlelorll foarte mari, 
șl situația evoluează Intr-un sens 
caro II este foarte favorabil Pe 
diferitele clmpuri dc luptă, forțele 
noastre arm a ie, folosind poziția lor 
dc ofensivă au dat inamicului lovi
turi fuIgertUoarc“.

_ _______________  ■

S.U.A. Acțiuni pentru 
încetarea războiului din Indochina

HANOI 3 (Agerpres). — Preșe
dintele R. D. Vietnam, Ton Duc 
Tbang, însoțit de generalul' Vo' 
Nguyen GLap, n vizitat recent o u- ' 
uitate de transmisii n Armatei 
Populare Vietnameza. Președintele 
R.D. Viotnam n elogiat faptele de 
arme alo unității șl a chemat-o să 
desfășoare eforturi șl mal mari pen
tru a obține noi succese, și mai stră
lucite.

WASHINGTON 3. — Coresponden
tul nostru. C. Alexandroale,' transmi
te : La 1 aprilie n Ir.cepul In Statclo 
Unite compania „S3 so pună capăt 
războiului0, care a inaugurat ofensiva 
de primăvară a partizanilor păcii din 
S5.U.A. la care ci-mi anunțat partici
parea organizații aparțlnind celor mai 
diverse curante politice, religioase șl 
pături sociale, unite ln voința dc a 
determina retragerea tuturor trupelor

Statelor Unite din Indochina și a se 
pune, capăt războiului în această zonă.

Organizațiile pacifiste au planificat 
marTuri șl mitinguri de masă de
monstrații șl conferințe pe teme anti
războinice, slringerea do semnături 
pa petiții, comemorarea mor ții tine
rilor vlelnamezi șl americani răpuși 
de război. Instalarea do pichete Ln 
fața bazelor militare și, centrelor de 
recrutare etc.

Sesiunea Comitetului e- 
xecutiv al Comisiei Econo
mice a O.O. pentru fiirica 
— C.E.A. — In cure participă delegați 
din 10 țâri ale continentului, s-a des
chis luni, la Addis Abeba. Pe ordinea 
de zi a sesiunii figurează prezentarea 
raportului asupra activității desfășu
rate de Comisie Ln anul ; financiar 
11571—1872. Totodată. delegațiile pre
zente la reuniune vor aborda o serie 
de probleme privind situația eco
nomică a țârilor lor.

Șeful statului cambod- 
fjifîîl, președintele Frontului Na
țional Unit ’din Cambodgia, Norodqm 
Slanuk, a avut luni o întrevedere cu 
delegația Organizație! pentru Elibe
rarea Palestinei, condusă de Abu 
NldnL Cu acest prilej a avut Ioc o 
convorbire cordială, prietenească.

Președintele Consiliului 
de Stat al RJJ.G., waiter m- 
brlcht, i-a decernat pentru a doua 
oară, iul Olio Wlnzer. membru al 
Comitetului Central al P.S.U.G., mi
nistrul de externe al R. D. Germane, 
Ordinul „Pentru merite Iri fața Pa
triei0 ln aur, cu prilejul Împlinirii 
virstel de 70 de ani. Cu același pri
lej, printr-’un decret al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. iu! 
Olto Wlnzer i-a fost decernat Ordinul 
Revoluției din Octombrie. ■. . • , - i ■ ' « .

„COSIllOS-483". In Uniunea 
Sovietică n fost lansat luni satelitul 
artificial al Pămlnlulul „Coamos-SfEț0, 
avlnd la bord aparatură . destinată 
cercetării, ln continuare, a spațiului 
cosmic. Aparatele aflate la bordul 
satelitului funcționează normal — 
relatează agenția T.A.S.S.

’MOSCOVA 3 (Agerpres). — La 
Moscova s-au desfășurat lucrârlle ce
lei de-a opta ședințe a Comitetului 
Interguvernamental «ovleto-lugosiav 
de colaborare economică. In cursul 
cftrora n fost analizat un larg cerc 
de probleme privind dezvoltarea re
lațiilor economica șl comerciale bila
terale.1 ‘ 1

DeLeguțLlle conduse de Vladimir 
Novlltov, vicepreședinte ol Consiliu
lui do Miniștri ni U.R.S.S., șl, res
pectiv, Mlriann Krstlnlci. membru ol 
Coreilliulul Executiv Federal al Iu- 
gMlavlel. au cărat de acord asupra 
m&rurllor privind extinderea coope-

lanornril in dezvoltarea bazei fio ma
terii primo a. celor două țări și spo
rirea Uvrărllw reciproce .de materii 
prime, precum și construcția Ln Iu
goslavia a uno-.întreprinderi. .

.......
Alexel Koalghln, președintele Con

sulului de Miniștri al U.R.S.S.. a pri
mit luni pa conducătorul delegației 
Iugoslave. îțllriana Krallnid. Au fost 
examinate probleme privind dez
voltarea comerțului șl colaborării e- 
conotnlce dintre Uniunea Sovietică șl 
Iugoslavia, relatează agenția T.A.S.S.

v Îngere ti că actuala vizită a primu
lui ministru maltez va contribui la

■ dezvoltarea relațiilor de prietenie șl 
a cooperării chlno-nialtezc ln avan
tajul cete- doufl țări. '

La rlndul său, premierul Domlnlc 
Mintoff a relevai, că popoarele mal
tez șl chinez stal animata de o do
rință , comună — aceea de a acționa 
pentru pace In lume. în prezent, a 
~ ■" - -—maltez construiește

ca un centru al păcii.

hiat importanța vizitei delegației 
malteze ta China șl a deciziei celo- 
doiiă părți dom elabora un program 
de cooperară care să ajute Malta eă 
obțină, cit mal curind posibil. Inde
pendența economică Numai in telul 
acesta — u spus el — Malta poale 
deveni un loc Ln care toate, națiunile 
animate de bune intenții vor

In Mediterana și a prosperității ln 
lume. în Încheiere, premierul maltez 
ș!-a exprimat speranța că toate na
țiunile vor deveni egale, iar colonia
lismul, In' toata formele sale, va dis
pare.

Agenția China Nouă Informează 
că, la Pekin, au continuat convorbi
rile dintre premierul Consiliului do 
Stai, Ciu En-lal, șl primul ministru 
al Mâltcl, Domlnlc Mintoff. Coăvor
birile — relntenză agenția s-nu 
desfășurat.într-o atmosferă cordială, 
prietenească

Samson, Dalila 
și Lon Noi

Da, Intr-adevăr, asociația ce
lor trei poate părea oarecum bi
zară. Dăr numai la prima im
presie. '

Despre Samson, legendele 
furnizează dale foarte precise : 
avea o forță uriașă, s-a ‘ luptat 
cu Filistinii fi i-a-făcut knock
out ; purta părul lung, șt tocmai 
irr aceste plete ii statcau pu
terile. Dalila l-a trddal, i-a tuns 
pdrul in somn, uriașul a devenit 
ncpoînîc, Iar Filistinii l-au făcut 
zob. ’

Ce legătură au toate acestea 
cu Lon Noi ?

Mai intii, se știe cd in' ulti
mul timp marioneta respectivă 
a încasat citeca knock-out-uri 
strașnice. Gucernul i s-a destrd- 
mat, iar in zilele din urmă for
țele patriotice au organizat un 
festival răsunător chiar In ca
pitală, ta Pnom Penh : cu arti
ficii șl pocnitori de diferite ca
libre, cu torțe ți lampioane. 
Cele măi înalte torța erau la 
postul de radio șl la aeroport, 
tar cele mal reușite pocnitori 
s-au tras ta podul strategic care 
unește cele două părți ale ora
șului. Podul s-a transformat in 
serpentine, iar avioanele în 
confctl.

.Se parc insă că pe Item Noi nu 
I-a distrat prea piuit reujlta ba
lului. Mai ales că i-ău'urmat un 
fir de demonstrații studențești, 
care au încins șl mai mult at
mosfera fierbinte din Pnom 
Penh. > '

Si atunci, Lon Noi n-a mal 
stai pe glnduri ?! d luat o-de
cizie istorică.

Agenția Francă Presse infor
mează că s-a hoiărlt să radă ta 
cap pe orice student care ar mai 
participa la agitația' pbliticd. Cu 
tpcranla că mițearea de protest 
va avea soarta Iul Samson. Dâ- 
cd-i bal, bal să fie. Cu Lon Noi 
în rolul Dalîlcl.

Numai cd măsura pare insufi
cientă pentru a-țl încinge ad
versarii. Ih primul rind. ar.tre
bui ras în cap întregul popor 
khmer, țl asta-î cam dificil (de 
unde alițla frizeri ?).

Apoi pentru cd ultimele eve
nimente au arătat destul de lim
pede cine pe cine... tunde.

Pină la piele — cu fulgi cu 
tot 1

JAPONIA ACORDĂ
TARIFE'6ENERALIZATE

TOKIO 3. — Corespondentul Ager- 
pres, FL Țtilu, iranamito :, Ministe
rul Industrie! șl Comerțului Exterior 
al Japonie! a difuzat luni un comu
nicat do presă prin caro anunță, că 
guvernul nipon, â hoiârit, ln ședința 
sa din-31 marile, sâ includă, Incepind 
do La 1 aprilie 1972, pe lista benefi
ciarilor de tarife generalizata prefe
rențiale acordate^ țărilor ln cura de 
dezvoltare, Încă' zero state, printre 
care România, Bulgaria, Jamaica. 
Botswana, Qatar, Bahrein etc., șl 18 
teritorii dependenta și colonii.” In aces', 
fel, numărul țărilor- ln curs de' dez
voltare șl , ăl teritoriilor, dependente 
care se bucură ln Japonia-<16 tarife 
generalizate preferențiale pentru 
mărfurile lor a ajuns la 1245

Potrivit comunicatului, produaota 
exportate ln Japonia de' acesta'țări 
vor fi scutite de taxele vamale apli
cate de regulă mărfurilor care1 concu
rează Industriile nipone.' Ministerul 
Finanțelor a hoiârit, totodată, să mo- 
jorozd in anul fiscal 1972 cota mărfu
rilor Importate din țările în cum de 
dezvoltare cu-27,5 La sută (de La 582 
ln 733-milloano dolari).

Concomitent, guvernul japonoz a 
hotărlt să pună ln aplicare o scrie 
de riiăsurl de slăbire a restricțiilor 
do aplicare fi tarifelor gc 
preferențiale.

Ședința Comisiei 
permanențe C. A. L 

pentru industriile 
radiotehnicăși electrotehnică

MOSCOVA 3 (Agerpres). — La 
Moscova a luat sfîrțiL ședința Comi
siei permanente C.A.E.R pentru in- 
dușlrtile radlotehntcă șl electrotehnl- 

* că, Ia care au participat delegații din 
Bulgarie. Cehoslovacia, R.D. Germa
nă, Polonia, Românta, Ungaria șl 
U.R.S.S.’, precum șl din Iugoslavia, 
în calitate de observatori, au fost 
prezențl reprezentanți al CubaL.

A avui loc un schimb do păreri șl 
Informații în legătură cu unele as
pecte tehnice legate de, elaborarea 
unul slsiem automat de comunicații 
pentru transmiterea tuturor llpurilo- 
de informații, precum și in legătură 
cu probleme referitoare la automati
zarea .dirijării zborurilor în aviația 
civilă, folosirea Instrumentelor semi
conductoare șl a schemelor, mlcro- 
olecbrpnfce.

P. C. IRAKIAN DESPRE SITUAȚIA POLITICĂ DIN TARĂ
> »

țfl agenția irakiană de presă — I.NÎA. 
Elaborarea Cartel de acțiurio națlo-

, nălâ, se arată in comunicat, a croat 
, o sltanțle nouă, ln care devine posl- 
. bilă unirea torțelor naționale In lup

ta Împotriva imperialismului. Comu
niștii Irakieni— so arată in comuni
cat — slnt gata să depună toate efor-, 

. turtle,* alături do toata partidele șl 
■ . forțele naționale, pentru a forma un 

front, național împotriva forțelor Im
perialiste ?! reacționare.
, Comunicatul roLovă dorința parti
dului ! comunist da a eo alâtura for
țelor naționale Intr-un front care să 
ogllnaeasril’ frăția ®i- unUateaUin 'lup-' 
fă țl.să Întruchipeze' 'alianța munci
torilor. țâțânilor, micii burghezii șl 
a nltor pături progresiste pe baza 
unăi platforme comune de acțiune;

__ tai_________________■ . . ........ --- ------..... ’r:-., r » 1 .a

I ÎN CURS
■ ■ . .

BAGDAD 3 (Agerpres). —, înlr-un 
comunicat: dat publicității cu prilejul 
relei de-a 33-a aniversări o lnteme- 
lorll salo. Partidul, Comunist Irakian 
declară că 'evoluția ritualici politice 
din'țară reprezlnlă un punct de .poti- 
iurâ in lupta poporului Irakian, onun-

Surpriza 
de dimineață

Zilele trecute, la Corns 
vih-Goiiffva,' la. 4 dlmineăja 
s-a oprit un tren în gară (a un 
obicei destul de frecvent la tre
nuri). Din el au coborit 6W de 
muncitori spanioli care, avlnd la 
<H acasd foarte mult timp liber, 
mai precis, un fel dd concediu 
perpetuu (fără plafdj, s-au pin- 
dlt să-și omoare plictisul ji sâ 
plece să-fi caute ceva, de lucru 
aiurea.
.zlu coborit țl„, au avut sur

priza să audă, transmis din toa
te difuzoarele gării, .un apel în 
limba spaniolă, care începea cu 
cuvintele : „Tovarăși "amipranfl 
spanioli v<l vorbesc tovarfișil 
voștri elvcfieni”, după care urmă 
Un fir da sfaturi practice. — cum 
să se comporte faW de antre
prenorii de minâ de lucru iefti-, 
nd, cum să nu se lase intelall șl 
să semneze cor.tracte pentru lo
cuit în barăci etc. Programul 
mutlnal a mai cuprins citeca 
clntece reoobuiionare spaniole si 
s-a încheiat cu cuvintele : ■..Tră
iască lupta revoluționară împo
triva Iui Franco f”. <

Politia a descifrat repede ori
ginea emisiunii — o bandă di 
magnetofon- introdusă în artr-a- 
taful .cabinei de apeluri a r4rb 
— autorii fiind arestați pe mo
tiv de violare de domiciliu (ca
bina) ți daune aduse proprietă
ții (stricaseră broasca uțli).

Pe peron. In fnfimjrișia^ed tre
nului special, venise fi consulul 
Spaniei. Venise să le vorbească 
ce bur.ă-l plinea de emigrant — 
mat dulce dcclt coronacul.

Sâ recunoaștem că plinea 
bună, ca șl rina bună, de di
mineață se cunoaște.

J

Președintele Consiliului în institutele de învâțd- 
de Miniștri dl U.R.S.S., ' mint superior din Bulgaria
Koslghln, a primit luni delegația Ira
niană condusă de Hossain Kizemz, 
ministrul pentru problemele științei 
;;l invfițămlniului superior, aflat in 
vizită la Moscova. Au fost abordate 
probleme privind relațiile . sovieto- 
lrarilene și dezvoltarea colaborării 
tehnlco-științifice dintre cele două 
țări.

PARIS 3. — Corespondentul 
nostru, I’aul Dlaconcscu, trans
mite : In cadrul celei de-a ăl-a 
ediții a Tirgulul Internațional dc 
la Lyon; Ministerul Turismului 
dlh România a prezentat o ex
poziție. Francois Kavier-Ortoll, 
ministru al dezvoltării Indus
triale șl științifice al Franței, a 
adresat felicitări organizatorilor 
pentru modul sugeslîv ln care 
au fost prezeniale frumusețile 
iimsțice alo Rooiinlcl.

Sennlonil american Cllf- 
ford Case șf-a anunțat Intenția de 
a prezenta un proiect de lege prin 
care va cere Congresului să anuleze 
acordurile de asistență Încheiate re
cent de Administrația S.U.A. cu 
Portugalia șl' Bahrein. Ambele acor
duri prevăd menținerea de bazo ale
S. U.A. ijo teritoriile celor două țări.

Congresul popular pales- 
Jincun va O aprilie, la
Cairo, anunță un comunicat dat pu
blicității.de biroul organizației pales- 
tinene „Al Futah“ din Tunis, Con
gresul va reuni pc reprezentanții 
mișcărilor do eliberare palestlneană 
ln scopul ■ unificării acestei mișcări, 
relatează agenția lujilslană de presa
T. A.P.

vor putea fl admiși. In viitor, numai 
ace! tineri ®1 tinere care au un sta
giu ln producție'sau au absolvit 
cursuri și școli de pregătire profe
sională

0 expoziție uidustriald 
suedeza 0 fcst' lnau®x,raîâ ,a 
Pekin. La deschidere nu fost do față 
Pai Slan-kuo. ministrul comerțului 
exterior, U Sul-dn, ministrul con- 
șlnicțlllor de mașini nr. 1. șl alte per
soane oficiale chineze, precum șl 
delegația guveniamentală suedeză, 
condusă de’ KjelbOiof Foldt, minis
trul comerțului. ■ ■

Fostul premier iordanian 
Bahjat Bl Taihouni ® T®ve_ 
nit dumlntaă la Amman In urma uhu! 
turneu efectuat In Egipt. Sudan șl 
ln alte țări nord-nfriemie, .unde a 
prezentat mesaje din partea regelui 
Hussein al Iordaniei conținlnd pla
nul suveranului hașemlt referitor la 
constituirea unul „Regat arab Unit“ 
— Informează agenția Reuter.

24 DE ȚĂRI
DE DEZVOLTARE I 
0 POZIJIE COMUNĂ IN 
PROBLEME MONETARE

•: ■' .<_■ • > .' b-v.. ■ -■ ■CARACAS 3 (Agerpres). — Repre
zentanți din 2S‘de țari in curs' de 
dezvoltare ’ s-au 'refinlt la Caracas 
pentru’n elabora o poziție comună 
ln problemele monetare La apropiata 
CbhfcrinUk tt .Noțiunilor Unite .poniru 
comerț șl dezvoltare (U.N.C.T.AD.) ce 
va aveâ.Toc ’ fu" capitala Republicii 
Chile. PartlcLpanțli la aceasta reu
niune, ln marea lor majoritate,; din 
țările latino-amerleahe, tioresc ca a 
fii-a Cbnfertață U.N.GT.A.D; să adop
te'măsuri in sprijinul țărilor In cura 
do dezvoltare ale căror eforturi pen
tru reducerea decalajului, ce' le des- 
pațte' de țările industrializate slnt 
îngreunate Lde efectele crizei mono; 
tare interoccldontale.

ARGENTINAEVOLUȚIA EPIDEMIEI

BELGRAD 3 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat al stalului major pentru 
apărarea populației împotriva epide
miei de variolă, alcătuit pe lingă Se
cretariatul federal pentru muncă șl 
politica socială. se arată că. de ln 
izbucnirea epidemiei și pină La 2 a- 
prUle, s-au Înregistrat 149 de, cazuri 
de ImbolnăvlrL dintre card 22 mor
tale. In zonele cuprinse de epidemie 
iri desfășoară activitatea peste 70 de 
echipe de specialiști? înzestrate cu 
mijloacele necesare.iri vederea com
baterii epidemiei.

Comunicatul adaugă că,. din împu
ternicirea Consiliului Executiv Fede
ral. stalul major a hoiârit limitarea 
deplasării populației înspre ș! dinspre 
zonele afectate de epidemie. In afară 
da cazurile speciale șl ppsedlnd do
vada de vaccinare Împotriva vario-

BUENOS AIRES 3 (Agerpres). — 
Cercetările din ultimele zile ale po
liției șl armatei argcntlnenc au dus 
La descoperirea locului unde s-a aflat 
delimit Industriașul italian Oberdan 
Saliuslro, răpit ln 21 marile de un 
grup de guerilă, membri ai organiza
ției „Armata revoluționară n pojzoru- 
lui“. se arată: Intr-un comunicat al 
poliției din Buenos Aires. Știrea a 
fost confirmată șl da președintele 
Alejandro Lunuăse. care a nflrmnt 
unor ziariști că principali! autori ai 

, răpirii au fast capturați. Acela?! co
municat al poliției precizează Insă că 
ostaticul nu a fost găsit, deși obiec
tele. din casa conspirativă, situată- la 
periferia orașului, poartă amprentele 
acestuia. Se presupune că, înainte de 
a fi fost depistați, o parte dintre ră
pitori, care au părăsit ascunzătoarea 
In grabă, l-au luat cu el pe Sallustro 
Autoritățile continuă cercetările.

, Președintele Republicii Chile. Sal
vador Allende, a participat Ieri la <50- 
lemnilatca inaugurării edificiului din 
capitala chiltanâ ln caro se vor Edes- 
fășura'. Începi ud de la 13 aprilie. Iu-. 
crârlta celei dc-a train Conferințe a 
Națiunilor Unite pentru Comerț și . 
Dezvoltare. (U.N.C.T.A.D.).' Circa 3 000 
de delegați din 140 do țări urmează «A 
sosească ați pentru a căuta Împreună 
răspunsuri Si soluții Anpl . tineta din 
cele mai acute probleme nio lumii 
cojitcmporMfl — SUBDEZVOLTA
REA, de rezolvarea căreia depind, to- 
tr-o maro măsură. Inaițl progresul 
general și Însăși pacea generala.

In voderen d<ssfâșu"rfir!i In buna 
condiții u lucrărilor, acestui impor
tant forum internațional. In Sanitago, 
pe bulevardul Alameda, s-a terminat 
de curirxJ construcția unui impunător 
palat; ceu.mni marc clădire ridicata 
vreodată in capitala chillnnft. Alcătuit 
din două corpuri — unul etalat pe 
orizontală, destituit dezbaterilor ln 
plen iii<; conferinței, celălalt pe ver
ticală. im turn de 22 etaje, unde vor 
funcționa' birourile secretariatului con
ferinței tî edificiul de pe Alameda 
îmbină neccîltfițlle do funcționalitate 
cu cele ale estetici! urbanistice.

Cu ocazia vizitei pa care am tâcut-o 
la „U.N.C.T.A.D.-riI“ (B$n I «j spu
ne aici, edificiului. !dehtificindu-l prin 
denumire cu destinația lui), cu dte7 
va zlie înainta de Inaugurarea an ofi
cială. generalul Ortarulo lîrbÎM. pre
ședintele teomfaiel haHbnnlc IngârcL 
nhte cu construirea acestui'palat, pre
cum șl' cîi pregătirile .materiale sl or
ganizatorice in vederea' găzduirii calci 
de-a treia soslunf ’U.N.C-Ț.A.D., a __ _  ______ _______
subliniat activitatea desfășurată pen- semnificație deosebită faptul 
tru îndeplinirea corespunzătoare a ' -------  ----- —-
angajamentului ce ș! l-a asuma’. Re
publica Chile de a găzdui conferința 
ln condiții cit mal propice.

Președintele Salvador Allende; șe
ful guvernului Unității populare, o 
fost de mal multe ori șln mliloru! 
muncitorilor sl specialiștilor de pe

■ , > ■ - - ... ■ '

șantierul palatului. In marea sală a 
ședinței plenare; președintele Allende 
a avut o consfătuire cu membrii co
misiei de organizare, cu muncitori, șl 
specialist! de pe șantier— „Aici se 
vor desfășura dezbaterile colul mal Intilnl în capitala unei

— is;SsiLSr XsSS-ilaM ' . .naiua-rwiiAr -‘Jarnii.S;.8in csrR n-l:SH«Mk - <

loc in America Latină

poată cunoaște ChUe si procesul său rării Intre state, pe baze echitabile, 
de 'dezvoltare*. reciproc avantajoase, țările partlcl-

Căllp șl dosllnele contemporajie 
ale • majorilățil popoarelor lumii 
aflate, ln curs de dezvoltare, .se, vor

,„.,i tari care 
parcurge ea însăși una din cele mal 
Importante etape ale istoriei sala.

pante ia dialogul mondial asupra 
dezvoltării speră să so ajungă la 
Inițierea unor acțiuni Internaționale 
eoriceruile și eficace, capabile să 'e 
faciliteze accelerarea. progresului. 

Așa cum se șile. România a acor
dat șl acordă o cleoțebltă imoortan- 
lâ U.N.CT.A.D. Delegația țării 
noastre participă la conferințele a- 
cestui for Internațional dc pa pozi
țiile unei, țări aflata ea Însăși' In
tr-un amplu ■ procca de lichidare a 
grelei moșteniri a trecutului, dc fău
rire a unei • economii moderne, con
fruntată dc probleme similare cu 
cele ale țărilor In cure de dezvol
tare -- respectiv hecoriffltJte. crejle- 
rti,' diversificări! ș! perfecționării 
tinerel, industrii, ale mecanizării «i 
chimizării', agriculturii, alo îmbună
tățiri! comerțului exterior. Intr-un 

- cuvlnt ale reducerii decalajelor față 
de țările cu economii dezvoltate.

Experiența proprie a României 
demonstrează că valorificarea re
surselor materiale șl. umane, dezvol
ta rea forțelor da producție presupun. 
In primul rind. munca 'șl eforturile 
fiecărui popor, ale fiecărui stat șl, 
In ^același, timp, participarea activă 
la circuitul economic mondial. pa 
baza respectării neabătute a prin
cipiilor independente! șl suverani
tății naționale, egalității. In drepturi 
și neamestecului in treburile Interna

ședlnic’c Allende. L-n această • confe- Marile probleme ido dezvoltării -
rlnță. iTopotire. asemenea poporului propulsarea efortului propriu, su-
rtoSlm. care nu pășit lie calea dezvoi- veranitatea asupra bogățiilor națso-
t.Lrll Independente, do rina stătâtoa- nalo sl valorificarea lor In intere,sul
re, vor Avea, prilejul să faeft apte- poporului respectiv, dialogul asupra - rocln-oc
deri. 6â analizeze, rta critice șl rit vină ameliorări condițiilor comertu’ul m- “'Ț?ntojtaul PKlp,oc .
cu Iniția live și măsuri care să oarml- le-național șl a! cooperării -Intr-un WM
ta o schimbare ln Hune, pentru ca cadru echitabil șl'stimulator Iu pen- M SLv'bțările avânaaie .economicei aă Inie- im - Urita in curs de dezvoltare - V.N CT\AuD ca p
leagă cererile noastre Juste.- Are o slnt. astăzi, preocupări care. In tor- » deridornte.o» tă- llo. In curs. de
scmnlHcatie deosebită faptul că' Chile me specifice, determinate' de reali- dezvoltare de .propășire economică,

irll ale fiecărei națiuni, sa do Înlăturare a <
„„„M„™vază in forme variate si ' —~—
solicită o remodelarc constantă a ra-

’ .................... !
relief al lumii contemporane.

Prin confruntarea diverselor ex- 
__ _ ____ JMMĂ periențe proprii; In contextul, pune-
dlr^40i'^^.^’-să-5lnă;.ita!cl.;<jh'ri) ril In valoare a avantajelor colabo-

icruațiunai ți «s cwpumu - iuu-ui 
cadru echitabil șl 'stimulatorii! pen- H 
ini țările ln curs de dezvoltare — u.w 
slnt. astăzi, preocupări tare.' In for-

i ponte deveni scena, celei mal impor- tail le proprii 
tante reuniuni Internaționale din ul- concretizează 
Umil ani. în afară do Însemnătatea ...---- ---------- ,----
Internațională n conferinței, pentru porturilor mondiale, potrivit noului 
rtol. ca iară care Eăvlrșeste un proces-

i revoluționar cu caracteristici nronrii.
! este foarte Important ca reprezentanți

oricăror practic! dis
criminatorii sau colonialiste șl neo- 
cotonlnllste care se opun dezvoltării, 
de consolidare a independentei na
ționale. de progres economic și so
cial ’ ,

Eugen POP

O cazemată 
pentru fetiță 

’ I
Că]iitan de marină comer

cială, autlralianul Wiliam Hd- 
tens cile un sentimmtaL De 
aceea a si vrut siî-i cumpere fe- 
tljcl* sale,., o cacemaiăi

Da, da o cazemată. Ce-i anor
mal ln arta ?

...Havcnjs are o fetită de jaie 
anifori, care t-a năiciit în Cran
ia, dar care trilefta. cu familia, 
in Auitralia. Iar tdtlcul ei ..a 
vrut sâ-t aducă în dar. după 
cum a declarat, „o bucală, de 
pdmînl francez, cu ceea Uiorirf' 
Si dc aceea s-a prezentat la o 
licitație, de la Laudefrano fMo- 
rella) unde se vindeau piese ale 
fostei fortificații — celebra Li
nie Maginot.

Prețul a foit însfi scump, fl 
bietul căpitan nu ți-a putut per
mite sâ-l plăteazeă si lâ plece 
cu cazematufa in burunar.

Dar n-a‘ disperat. A anunțat 
că se va prezenta la o nouă li
citație de materiale de ^fortifi
cații, anunțată pentru curind in 
localitatea Coume. ■ ;

Foarte bine face că c perse
verent. Chiar dacd vor mai trece 
ceva ani, să sperăm că- pină va 
ajunge fetița la vlrsta măriti
șului cazematele țl alte diferite

, al&■'.înarmări- 
lor sg vor obține mult mal con
venabil. .

Chiar p-e grăite.:^ !
N. C.
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