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Cu cea mal înaltă- conslderațlune
NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

De la periferia sudică a capita
le! Egiptului se deschide o pano
ramă largă a llhărulul centru In
dustrial De o parte șl de alta a 
marelui fluviu se profilează coșu
rile (umegiride a numeroase între
prinderi industriale, halele unor 
mari uzine, siluetele blocurilor de 
locuințe recent construite. Denumit 
„inima de oțel" a. Republicii Ara
be Egipt, Heluănui dispune de cel 
mai țlnfir și mol puternic combi
nat metalurgic al țării. care furni
zează sute de mii de tone de Her 
și oțel, atit de necesare dezvoltării 
industriei sale. Peste clțlva ani, 
aici vor lucra circa 250’000 de mun
citori, Iar producția totală a com
binatului se va ridica'iii peste două 
milioane tone anual.

Complexul metalurgic constituie 
unul dintre obiectivele egiptene 
unde se materializează' cooperarea 
economică și tehnică dintre Romă-

Stlmate domnule președinta
Doresc să vă aduc la cunoștință șl pe această cale că Invitația Ex

celenței Voastre de a face o vizită oficială In Republica Guineea, țară 
prietenă, am primit-o cu multă plăcere șl să exprim", totodată, profun
dul meu regret că n-orn avut posibilitatea să-l dau curs, Intruclt pro
gramul vizitei rinele în Africa fusese deja stabilit la acea dată șl nu a 
mal putut fi modificat.

în țara noastră, lupta șl eforturile poporului guineez prieten, sub 
conducerea dumneavoastră, pentru construirea unei societăți noi, pen
tru apărarea libertății șl independenței' naționale, rezultatele obținute 
se bucură de o înaltă apreciere.

Slnt convins că,relațiile de prietenie șl colaborare care s-au stator
nicit Intre țările șl partidele noastre se vor dezvolta-continuu. In Inte
resul popoarelor noastre, al cauze! păcii și unității de acțiune a forțe
lor un ti Imperia liste. .

De aceea, îmi este plăcut să reafirm dorința noastră sinceră de a 
vizita țara dumneavoastră, de a cunoaște nemijlocit preocupările șl 
realizările .dumneavoastră și să vă asigur că vol face tot posibilul ca 
aceasta să aibă Ioc la o dată cit mal apropiată.

Folosesc acest prilej pentru a adresa Excelenței Voastre cele mal 
bune urări de sănătate șl fericire personală șl poporului guineez prieten 
succese tot măi mari In realizarea nobilelor sale idealuri de progres so
cial șl pace. '

Exominînd piese alo tractorului românesc U-650 fabricat la Uzinele „El Nasr'

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Rontante

cepțlei potrivit căreia bazele da a- 
provizionarc trebuie să aparțină nu
mai anumitor departamente «au mi
nistere și sfl deservească exclusiv 
unitățile subordonate , acestor toruri. 
Locul unei asemenea situații 11 va Iun 
amplasarea fudicICasi pe teritoriu 
întregului sistam de aprovizionare 
tehnico-matertalfi. De altfel, un prim 
pas s-ă- și făcut in acest domeniu 
prin înființarea șl organizarea, cu mal 
mull timp 
treprinderi 
nare. Ele au. In principal, următoa
rele sarcini : aprovizionarea benafl- 
ciarllor — Indiferent do subordona
rea acestora — din zona lor do de
servire cu materiale de uz general, 
în cantități nevagonablle ; simplifi
carea relațiilor boneflctar-furnlzor șl 
trecerea treptată la sistemul apro
vizionării fără • comenzi aau cereri

Problema optimizării circuitelor 
de aprovizionare tehnico-matarlală a 
întreprinderilor a fost amplu dez
bătută la Conferința pe țară fi cadre
lor de conducere din fateeprindert și 
centrale lndusirialo și <î« cosabuc- 
ții. „Recent — arăta' tovarășul 
Nicolae Ceaușescu In cuvtntarea 
rostită la încheierea lucrărilor con
ferinței — Comitetul Executiv a In
dicat luarea unul ansamblu de mă
suri pentru asigurarea unei mai 
bune organizări a aprovizionării 
tehuice-materiale, pentru stabilirea 
mal Judicioasă a așezării teritoriale 
a aprovizionării, prin crearea nnor 
baze de aprovizionare cit mai apro
piate de întreprinderile consuma
toare, Este necesar ca aceste măsuri 
să fie puse în aplicare pentru a asi
gura lichidarea anomaliilor existente, 
desfășurarea rapidă, rațională șl 
Ieftinii a aprovizionării tehnlco- 
materiale a întreprinderilor”.

Care slnt căile concrete prin care 
®e acționează pentru a te înfăptui 
atente indicații ale conducerii parti
dului?. Este vorba. în primul rfad, 
de; optimizarea transportului mate
riilor prime și materialelor în eanti- 
tățl de masă, vizindu-se stabilirea 
unor legături raționale Intre furni
zori și bepeficiarl, folosirea celor 
mai directe și mal scurte rute în a- 
cest . domeniu, utilizarea, judicioasă, a 
mijloacelor de transport șl degreva
rea unor importante capacități de 
transport pe calea ferată și auto. Pe 
aceasta bază so scontează obținerea 
unei reduceri n cheltuielilor de apro
vizionarea $1 desfășurarea ritmică a a- 
provlzionfiril tehnlco-malerialc și a 
desfacerii produselor.' Totodată, se 
preconizează folosirea pe scara din 
ce în ce ma| largă a calculatoarelor 
de mare capacitate Ia lucrările de 
optimizare a aprovizionării pentru 
o gamă cit mal variată do produse, 
care circulă in cantități mari pe te
ritoriul țării noastre.

Nu asupra acestor aspecte doresc. 
®fl mă opresc in rlndurilo de față. c.l 
la organizarea proprin-zisă a apro
vizionării ichnico-materlâle ’prin' de
pozite șl baze. In acest sena, prin
cipalul element nou caro trebuie 
avut fa vedere este schimbarea con-

prea labile
ții aprovizionării șl deservirii bene
ficiarilor, prfa asigurarea unor 
stocuri curente necesare derulării 
continue a aprovizionării cu mate
rialo a beneficiarilor, crearea stocu
rilor de intervenție ț| 'valorificarea 
stocurilor disponibile existente la 
deținătorii din economie.

După cum se vede, obiectivele or
ganizării întreprinderilor do aprovi
zionare pe zone slnt deosebit de im
portante. Cum vor fi de-insă înfăp
tuite ? Preconizăm ca trecerea la 
acest slstetn de lucru să ge realizeze 
treptat, pe de o parte, pentru a nu 
se produce perturbări In desfășura
rea aprovizionării fi. pe de altă 
parte, pentru a &o consolida nolio 
relații dintre furnlzor-fatreprindere 
terltorială-beneflciar. Chiar și fa a- 
ceste condiții urmărim ca. prlntr-o 
atentă coordonare a activității uni
tăților de aprovizionare teritorială, 
rtft asigurăm o accelerare a ritmului 
dâ Integrare a acestora fa noul sis
tem. Desigur, preocupările nu 
trebuie eă se rezume doar la punerea 
in punct a sistemului întreprinderilor 
teritoriale de aprovizionare, eL totoda
tă, devin necesara reorganizarea și re
structurarea actualei rețele departa
mentale de baze ș[ depozite, fie prin 
integrarea lor In sistemul teritorial, 
fio prin profilarea lor numai pe ma
terialele specifice consumului între
prinderilor beneficiare pe care io de
servesc In prezent.

Amplasarea ș| structurarea In pro
fil teritorial a rețelei de întreprin
deri de aprovizionare trebuie fa așa 
fel concepute șl efectuata Incit că

nia și Egipt. în cadrul combina
tului siderurgic slnt utilizate loco
motive românești, fabricate de u- 
zlnele „23 August? din București, 
care se bucură de frumoase apre
cieri din partea: conducerii marii 
întreprinderi și a șpeciallșțllor e- 
giptenl. Ele slnt primele locomo
tive de fabricație românească care 
funcționează pe continentul afri
can. ■' ' , ’ ‘ ~

Printre mările Întreprinderi ale 
Heluanului se numără șl comple
xul companiei r ,.E1 Nosr’’ Automo
tive Manufacturing Cp“. caro con
stituie, de ăsemehea, im teren fer
til de colaborare între Egipt și țara 
noastră și unde s-au făcut ample 
pregătiri pentru primirea președin
telui Consiliului 
Ceaușescu. a ‘

în vederea Inirlnlril cu secreta
rul general al partidului, președin
tele Consiliului de Stat ai Româ
niei, Nicolae Ceaușescu. muncito
rii. ingineri! și tehnicienii marii u- 
zîne s-a'u pregătit cu multă însu
flețire, dorind să dea un cadru cit 
mai sărbătoresc prezenței In ria
dul lor a solilor poporului român 
prieten. Pe mari lozinci instalate 
pe fațadele clădirilor sau în hala 
liniei, de asamblare se poa-. 
te citi : „Bun .venit președintelui 
Ceaușescu !“, „Trăiască Ceaușescu 
șl Sadat !“, „Trăiască prietenia 
dintre poporul român și poporul 
egiptean !“.

Oaspete al muncitorilor comple
xului industrial de autovehicule 
„El Nasr“, conducătorul partidului 
șl statului nostru,

In cadrul masurilor indicate 

de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R.

BUCUREȘTI 
în numele poporului grec șl al meu personal, doresc să mulțumesc 

Excelenței Voastre pentru bunele urări pe care ați binevoit să mi le 
adresați cu ocazia sărbătorii naționale a țârii noastre și vă rog să pri
miți urările mele, împreună cu ale poporului grec, pentru ferleirea dv. 
personală ș! prosperitatea poporului român prieten.

GHEORGHIOS PAPADOPOULOS
Regent i:

nak, admîrind vesti

Ceaușescu, a fost înconjurat de n- 
ceștia cu sentimente fierbinți de 
dragoste șl prietenie.

„Sîntem deosebit de bucuroși 
— ne declarau reprezentanții aces
tei mari companii Industriale — 
de a, avea In mijlocul nostru pe 
șeful statului român. Sintem si-

Excelenței Sale AHMED SEKOU TOUllE
' Președintela Republicii Guineea

Heluan— localitate situată în 
Imediată apropiere a orașului 
Cairo — este unul dintre cele mai 
puternice, centre aierindiistrlei e- 
glptone, constituind, alături, de 
marele baraj.de fa Assuăn, cea 
mai importantă realizare din ulti
mele două decenii a poporului de 
pe malurile Nilului, expresia fide
lă a dorinței sale de a făuri o e- 
conomle modernă. In continuă dez
voltare.

determine stabilirea onor relații eco
nomice permanente între aceste uni- 
lăți, furnizorii ți beneficiarii lor. 
Prlntr-o susținută activitate d« 
prospectare a pieței, a cerințe
lor , beneficiarilor șl •« posibilități
lor ''.’fumizorbor,'' wiltăple.. lorilofiale’ 
de aprovizionare trebuie să ajungă 
să cunoască fa orice moment volu
mul șl structura producției si con
sumului, evoluția lor fa perspectivă, 
nevoile urgente de materii prime șl 
materiale.', posibilitățile de interven
ție operativă pentru menținerea rit
micității aprovizionării. Astfel. între
prinderile teritoriale de aprovizio
nară vor putea trece, în etape, la li
vrarea din depozit a materialelor. Ia 
cerere; după neeesități, fără să mal 
fie nevoie cm beneficiarii să întoc
mească șl să transmită cereri preala
bile sau comenzL în prima etapă 
— anul 1873 — se va trece in această 
modalitate de lucru pentru uni
tățile bugetare șl social-cul turale, 
ca șl pentru unitățile prestatoare de 
servicii sau unele unități economice 
locale, urtnlnd ca an de an nomen
clatorul de materiale șl sfera de be
neficiari să fie extinsa. Evident, a- 
eeastă activitate presupune o orga
nizare temeinici, o muncă de con
cepție, de previziune șl do perspec
tivă, o conlucrare sistematică, susți
nuta, cu toți factorii caro concură Ia 
desfășurarea ritmică a procesului 
do aprovizionare tehnico-nvilerlală. 
Scopul propus va 11 atins numai 
dacă aceste Întreprinderi teritoriale 
vor deveni unități puternice, pilonii 
pa care trebuie să ®e eprijlne reali
zarea aprovizionării șl desfacerii tn 
zona respectivă. Ele trebuie să ciș- 
tlge încrederea beneficiarilor din 
raza lor de activitate, să garanteze 
acestora asigurarea cu resursele ma
teriale de care au nevoie, deservirea 
lor prompta, fa funcție de necesită
țile curenta ale producției.

La rindul lor, furnizorii se vor 
bucura de avantaje economice prin 
funcționarea sistemului Întreprin
derilor teritoriale ■ de aprovizio
nare. Se știe că livrarea Ih can
tități mici a materialelor, către un 
număr mare de beneficiari, solicita 
mulț și aglomerează-apăratul de des
facere al furnizorilor cu lucrări de 
„pulverizare” a loturilor, de expedie
re șl transport, de întocmire a.forma
lităților ș.a. La materialele comuna 
(metal, lemn, unele produse - ehi- 
mice. hirtie ș.n.) expedierea loturi
lor in cantități mici către un număr 
maro de beneficiari reprezintă une
ori 25—40 la sulă din totalul produ
selor desfăcute, iar din punct de ve
dere al volumului do lucrări, ele o-
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majoratul acestora.
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Clnd a apărut la noi în țară 
roaia olarului ? întrebarea depă
șește granițele propriu-ztec alo 
acestui meșteșug, a cărui virata 
nimeni dintre cm ce ii mal prac
tică nu ar putca-o preciza. în 
căutarea începuturilor Iul, ar
heologii propun o nouă dată. Cu 
ocazia săpăturilor efectuate in 
necropola neolitică de la Cer- 
nlca au fost descoperite citeva 
bordeie datinii din secolul al 
IV-lea î.e.n., în care, alături de 
ceramică lucrată cu mina șl ce
ramică grecească cu tirnls. au 
fost gările șl fragmente de ce
ramică autohtonă, lucrată de 
populația getică a acestor tocuri 
Ia roata olarului. Descoperirea, 
deosebit de Importantă, coriști- | 
talc una din primele mărturii 
privind utilizarea pe teritoriul j 
patrie! noastre a roții olarului, 
care, deși or avea astfel la activ 
nu mal puțin de 24 de secole, , 
ș® menține încă In actualitate.

cer atenție maximă pentru pregătirea a * ’

|
i
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LA ZI, PE OGOARE
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In ultimele zile numeroase unități agricole nu terminat lMâmlnțarea 
culturilor din prima epocă șl au efectuat pregătiri intense pentru ca În
treaga suprafață destinată porumbului te poată fi semănată la un nivel 
calitativ exemplar. Pină ta ziua de 5 aprilie n.c. au fost însiminlaic peste 
1 600 600 ha, ceea ee reprezintă o Jumătate de milion ha mal mult dedț la 
aceeași daii clin anul trecut. în prezent mal sint de însămtnțal suprafețe 
Însemnate cu eteriă . de zahăr, Eoarea-soareJui, legume, cartofi. Pină la 
data amintită, ta-cooperativele agricole, floarca-soarelul s-a insămlnțat pe 
89 la sută din suprafața prevăzută, fifcela de zahăr pe 86 la sută din total, 

_ î „..J „nu,— tyu.â —— 80 Ia 
ui înaintat, se Impune ca semănatul gă fie lur- 
județale Botoșani, Iași și Olt, iar ta sfecla de 
Covosna, Cloj, Neamț, Bacău rj.a., unde ea în- 

■rieri. ■ ' ’i
— întemlnțarea 

început inîr-o serie de unități agricole din județele 
nan, Dolj, Ilfov, Olt/ Brăila,. Mehedinți; ș.a. Desigur, ta 

condițiile climatice vor; permite, semi-

rea mecanizatorilor și cooperatorilor 
iMlralțj pentru deservirea mașinilor ; 
asigurarea seminței șl organizarea ml- 
nufloasA a mundi in flux’ neîntrerupt 
Se poate spune c&. la ora actuală. 
In întreprinderile agricole de stat 
ri stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii au fost puse in stare de func
ționare toate mașinile de semănat 
porumb. Din vreme s-au efectuat 
probele do funcționare a semănăto
rilor S.P.C.-S. Este necesar ca în mo
mentul tind se va da semnalul înce
peri! insămlnțărll porumbului mași
nile să fie scoase pe tarla șl să ee 
lucreze din zori ri - plnă seara.

Succesul unei culturi de porumb 
poate fi asigurat dacă operația de se
mănat se dcafltșoară în condițiile 
unci' calități superioare.1 Cele mal 
grave perturbați! apar de obicei cirri 
calitatea accatei lucrări aste neglija
tă. Scăderi pronunțata de producție 
au loc in condițiile in care nu slnt 
respectate epoca optimă de insămin- 
țat, densitatea șl adlndmea de semă
nat. Semănatul nu poate lncepa in 
nici, un caz dedt la data la care in 
sol temperatura de 8 grade e® men
ține conrianlă, Iar densitatea la hec
tar trebuie optimizată In rașon de, 
umiditatea Bolului.

Goomeiria perfectă a lanului, mate
rializată In rinduri drepte, asigură 
desfășurarea in bune condiții a lu
crări’o- viitoare de Întreținere me
canizata, dt și a recoltatului meca
nizat De aceea se impune ca la pri
ma deplasare a agregatului da semă
nat să se. facă jalonarea șl apoi «ă sa 
verifice periodic marcatoarele. Este 
necesar ca in timpul eemănalului să 
sa controleze uniformitatea adlnd- 
mJI, păstrarea distanta! între rinduri, 
evitarea greșurilor șl semănatul pină 
1b marginea tarlalei. Pentru obține
rea uniformității la semănat, viteza 
dc Înaintare a tractorului nu va tre
bui ®S depășească 4—5 irin pa orii, in 
funcție de gradul de mărunțlre șl de 
umiditate al solului In general, se va 
urmări ca semănatul porumbului in 
aceasta primăvară, pentru cauzele a- 
mlntita, eă eo termina W fiecare 
unitate in timpul cel mal scurt (8—10 
zile).

Dar factorul hotărî tor al tuturor 
deciziilor rflmlno specialistul unită
ții. Prezența ca In mijlocul muncii 
este absolut obligatorie, specialistul 
fiind singurul capabil să hotărască 
măsurile cuvenit®. In raport da condi
țiile existente.

Porumbul deține, ca cuprafață și 
producție, primul loc in ierarhia plan
telor agricole caro se cultivă ta noi 
in țară, în vederea obținerii unor re
colte mari ta acest an, încă înainte 
de începerea campaniei agricole de 
primăvară au avut ion trei conferin
țe tatarjudețene, cu caracter de- lu
cru, la Timișoara, Brăila șl Iași, ur
mate de conferințe județene, unde au 
fost definitivate tehnologiile de cul
tivare a porumbului. întradt so a- 
. . . vremea tasămlnțfiril accatel 
culturi, lor Sn unele locuri această lu
crare a șl început, am urmărit, in 
cadrul unul raid, ram se respectă cele 
stabilite ta consfătuirile amintite.

Una dintre cerlnțete primordiale 
pentru obținerea uuor producții mari 
de porumb ta hectar, fără nici o chel- 

1 tutelă suplimentară, o constituie rota- 
* țla culturilor. Aceasta măsură, cea 

mal simplă regulă agrotehnică, educ© 
chiar și In condițiile unei agriculturi 
moderne, bazate pe mecanizare, chi
mizare și Irigare, un spor de recolta 
dc 5—10 ta sută, fapt demonstrat de 
experiențele întreprinse la Institutul 
dc cercetări pentru cereale șl țilante 
tehnice do ta Ftindulca, confirmat de 
rezultatele multor unități do produc
ție în județul Constanța, ta bazu 
măsurilor luate de direcția generală 
agricolă, la fiecare cooperativă agri
colă s-a întocmit un pian de ampla
sare a porumbului, astfel ca această 
cultură să nu revină po același toc

■ mal mult de doi ani. In’ cele mai mul
te unități porumbul va Insămlnța 
după alte premergătoare, ceea ce va 
crea condiții bune pentru dezvoltarea 
normală a plantelor. Cu aed—‘ 
tenții 6-a plecat șl ta județul 
numai că aici continua fiâ 
mare pondere structura de rotație po- 
ramb-porumb. care se cultivă de mul
te ori și in al treilea sau al patrulea 
an. Conștient! de acest neajuns, spe
cialiștii din unitățile agricole unde nu 
s-a putut face o amplasare corectă 
au atabllit să ee aplice alte măsuri 
agrotehnice care să suplinească acest 
neajuns : fertilizarea cu, doze mal 
mari de îngrășăminte, pregătirea 

.exemplară a terenului, combaterea 
dăunătorilor ete. Eșta nemsar ca, in- - , - ", - —
deosebi acolo unde nu 6-a putut as!- fertilizate pină in ^prezent
gura o rotație bună a culturilor, să ■- - - -* ■ MH "
es urmărească respectarea cu cea 
mal mare strictețe a celortalta mă
suri agrotehnice.

Fertilizarea1 constituie un alt ale- 
ment principal de sporire a produc
ției. Ctnwsond bine nevoile plantator

?nH« « ofirtenifi ° diițft cu iemitoatul. prin adau-anllca o fe.liliza.c eficientă șl eco s.P.C.-U n cu-

I
I
Itlvare 

prople 
culturiI

I
i

I
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(Urmare din pag. 1)

era irecupe
rabila

Plecat de la Mediaș, ea o auto
furgonetă. Andrei lonaț, șofer la 
întreprinderea „Telcconsfroc- 
fia“-UucurefH, urma să efectu
eze o eurrd psnd in comuna Bil- 
eîurești (Dimboul(a) pentru a a- 
duce 13 muncitori pe șantier. 
Trednd insă pe lingă orașul Șă- 
cele, unde ijî avea domiciliul, , 
A.l.'n-a rezistat ispitei de a da o f 
fugă pină acasă. Ața se face că 
a ajuns la BUciuresli abia a 
doua ri, eind trebuia să fie laz- 
Media?. Dar deși obosit peste , 
md^urd. A. I. nu era concins că 
nu va scoate întinderea. Deo
dată, in -—----- r
reș), alipind pentru o clipă Ia 
volan, a intrat cu autofurgoneta 
înlr-uti camion staționat pe 
dreapta soșelci: 13 muncitori au

I 
I
I 
I

ilnntetor. Cu aceleași in- 
Tulcea, 
alba o

cariofti timpurii și dc vară — 83 Ia suta, legume din prima epocă 
sulă. Tinlnd seama de timpul ’ 
gentai’ ta fioaxca-soarclul in 
zahăr in județele Botoșani, CuvuanB, 
regteireazfl ral o mal mari intirrieri.
’ Una dintre cele mai importanta lucrări de primăvară - 

țporumbului".^--a ■" 1—
Ialomița, Teleorman, „
următoarele zile, po măsură ce condlț . _______ , ... ___ ______ ...
natul poimmbulul se va intensifica f ta sudul și vertulsțăril și va inercte 
și in celelalte județe. In prezent Drincipalul este să se efectueze cn cea 
mal mare atenție pregătirile pentru însămînțarea acestei prețioase căi
turi in limitele timpului optim șl în condiții agrotehnice superioare. Este 
necesar ca specialiștii să controleze zilnic starea terenului șl să intervină 
operativ pontrj evitarea pierderilor de umiditate eau pentru distragerea 
buruienilor acolo unde este cazul. ■ ■ ■ , ,

Un mare volum de lucrări ee cer© executat pentru îmbunătățirea pă
șunilor și fi nete tor naturale. Pe toate cele peste 4 milioane do hectare du 
pajiști trebuie intena!Beate acțiunile privind curățirea do mărăcini' «1 
alta esențe lemnoase nefolositoare, împrfiștiarea mușuroaielor, amenaja
rea de adăpători șl adăposturi simplei. Pentru sporirea producției de masă 
verde este necesar să ®e administrez© întreaga cantitate de îngrăsămtatc 
chimice disponibilă, precum șl Îngrășăminte naturale.

Folosind cu chibzuință mijloacele de cate dispun, oamenii muncii din 
agricultură trebuie să efectueze la timp toata lucrările agricole de «ezon, 
d© care depinde creșterea recoltelor.

’ j v> ~t

./■

de aprovizionare
■ * 4 '■ f ‘ 'i. r K . i j S ‘ .

tehnico-mâțerială
" • . ■ f ’ ■ *

Mare, Tg. Mureș, Deva, Constanța, 
Suceava. Bacău ; stat, de ademenea,

cupă apăratul de desfacere ta pro- construcția capacități de depozi-JSrile cta ta-W»ta rată (£ ferma- V'!5e“; ^^±±2
rea unor loturi mari, yagonnblle, co Xtil^^n rolJLta hMete
elnt expediate de către furnizori In- 
trcprlnderiLor teritoriale, de . aprovt- ■ l?r ix)i cajwiciiâjl
zSonare cîImbiA aceste ncaJuneurL
Potrivit analîzG*ar efectuai la Dl- Incârcarordes^nsire. etlvuire,
roefla generală a întreprinderilor te- JS"S2S,.lnS d, ?

de materiale , —
noile depozite, coeficientul de me
canizare al activității ta acest do- 

- meniu să ajungă la 80 la euiă. Tot
odată, se vor Introduce sisteme mo
derna de depozitare la înălțime (6— 
8—10—12 m), care oă asigure, folosi
rea intensivă a spațiilor construite 
șl reducerea suprafețelor ce ar fi 
trebuit scoase din circuital agricol 
— o deosebită Importanță avlnd ex
tinderea folosirii containerelor care 
permit, po lingă o manipulare rnp‘- 
dă, fără pierderi, a materialelor șt, o 
folosire eficientă a spațiului de depo
zitare.

de încârcaro-descărcare.

Incit, In medie, pentru toate grapele 
de materiale stocate ai derutate prin 
noile depozite, coeficientul de me-

I 
I

in comuna Saachiz (Ma- » 
’ afipind pentru o clipă la I 

autofurgoneta I 
__  __ ______ pe 
„.„r________________ " ' 1 |
fort rditifl grav, iar Constantin I 
Predescu, normatorul șantieru- 8 î

I
lui. a decedat. Acum șoferul in 
cauză se va convinge că, departe 
de a fi o scuză, oboseala pe care 
o acuză este o culpă gravă.

Pe lingă

' • ' .ț;

..De foarte niulțl an! nu mal tngră- 
;.âm noramtail”. O fi adevărată a* 

dar colegii lor do- 
itlețul Constanța, le

..lta<) IVril MB JUJIU (4 HJJLâ UU HAtaJl AUgJ. U ' 
șăm porumbul0. O fi adevărată a* 

justificare, r’~-------- J~
brpgenl, cel din jui . .
dau replica „la fața locului”. SI aici 
nu s-au primii 11 (MO tone din Ingrășă- 
mlntele prevăriile, dar au fost adop
tate unele măsuri speciale intre care. 
Pe prim loc .se. situează folosirea la 
maximum a îngrășămintelor organice.

10 MM) hectare șl resursele mâl per
mit fertilizarea a încă peste 10 OM 
hectare. Aeeaslă lucrare este urgen
tată Îndeosebi In zonele amenajate 
pentru Irigat în urma unor verifi
cări atente au foot evidențiate alto 
cantități mari de îngrășăminte orga
nice care depășesc 100 OOT de tone. 
Fertilizarea soiului cu , azot bc va

ceasta

ritorioie do aprovizionare, estetă 
premise ca prodoseie care de regulă 
se livrează In cantități nevagonablle 
la un număr mare de consumatori 
(aparataj electric, organe de asam
blare, electrozi de sudură ș.a.), să fie 
desfăcute de unitățile teritoriale.

(Existente unei elnguro rețele de 
aprovizionare prezintă un avantaj 
important și din punctul de vedere 
al concentrării stocurilor dc mate
riale Intr-un număr mai mic de în
treprinderi, «tocuri care astăzi stat 
dispersate practic în aproape toate 
bazele șl dwozltelc de subordonare 
departamentală. In plus, Intensifica
rea vatorlticărli stocurilor dlsponl- i- r7'- ,
bite existente ta economie, crearea ÎA 
stocurilor de intervenție care eă " ~ “ *“
poală £1 utilizate ori de die ori ee 
produc dereglări ih procesul do a- 
provlzlonare slnt factori de natură 
sâ confere o eficiență mal mare ac
tivității economice a întreprinderilor 
industriale.

în conflgurațln sa actuală, siste
mul organizatoric teritorial al a- 
provlzlonării cuprinde 18 întreprin
deri subordonate Ministerului Apro
vizionării Tehnlco-Materialc și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe. Desigur, teecerea ta etape Ia 
preluarea întregului „pachet*! da 
sarcini prevăzut, creșterea continuă 
a volumului dc materii primo și pro
duse ce fac obte-ctuJ retatiilos- do a- 
provlzlonaro-desfaccre, adopl

; lava W .ww ■WHltat.UIW WV . . W A H-u
determină necesitatea extinderii re
țelei întreprinderilor teritoriale de 
aprovizionare, astfel Incit ele să fie 
prezente ta flecare județ. O compa-^ 
rație cate elocventă : se prevede ca 
în anul 1915 volumul aprovizionări
lor efectuate prin aceste întreprin
deri să crească de aproape 6 ori față 
de 1972. în acwt scop s-a luat mă
sura clezvo'tfirii bazei materiale a 
unităților teritoriale. Ptaă la finei© 
acestui an vor intra în funcțiune ca
pacități noi de <le;H>zltorc ta Bucu
rești, Galați, Ploiești, Pitești. Dala

dc capacități de depozitare ec are in 
vedeze șl așezarea lor judicioasă 
față de căile de comunicații, de ar
terele de mare trafic, pentru a per
mite efectuarea unor transporturi 
arapide și Ieftine. Este demnă , de 
relevat In această privință construi
rea unor mari capacități de depozi
tareile-a lungul Dunării (îndeosebi 
în Județele Dolj, Mehedinți șl Caraș- 
Severîn), pentru ■ aprovizionarea be
neficiarilor din zonele apropiate ; 
totodată, so creează posibilitatea le
gării ulterioare a acestor baze și 
depozite do căile navigabile ale Hu
riilor din Interior, prin oceaata asi- 
gurîndu^e reducerea cheltuielilor ds 
transport, . descongestionarea actua- 
lrior rute, un trafic mai operativ și 
do maro capacitate.

Desigur, dotarea materială co
respunzătoare reprezintă o condiție 
hotar!toare pentru buna funcționare 
a rețelei de întreprinderi teritoriale 
de aprovizionare. Esențial este ipaă 
modul în care unitățile vor reuși să 
se Integreze In circuitul economic, 
s& răspundă Bollcilărilor beneficiari
lor șl furnizorilor. Or, din acest 
punct de vedere, activitatea între
prinderilor teritoriale do aprovizio
nare nu corespunde încă ccrințator. 
în multe asemenea unități, datorită 
atit’ slabei calificări a cadrelor, cit 
șl organizării necorespunzătoare a ac
tivităților comerciale, ee mai întil- 
nesc fenomene de birocratism, de 
lipsă de solicitudine pentru soluțio
narea problemelor care interesează 
Intrcprinderfln. furnizoare 
neficime. Ita .acrea, fefl. st

r^^'Mrior'dIri>-r«îe«le‘!rahiUi!,JîmIra- 
’lrinlâ.țlrca’,stni<'lurii'prrsontilului ?«- 

eestora, organizarea științifică, pe 
baze moderne, a tuturor serviciilor 
șl sectoarelor din uniUțile terito
riale, pentru îndrumarea șl controlul 
permanent al activității lor. Ne stră
duim »ă sădim 'in conștiința fiecărui 
lucrător din întreprinderile terito
riale de aprovizionare-o atitudine de 
Înaltă răspundere in îndeplinirea 
ord ni lor- ce revin acestor unități.

Faptul că principiul . teritorialM- 
ril aprovizionării tehnlco-mnțeriaie 
urmează să se ,îmbine armonios cu 
amplasarea capadtfițlior de produc
ție, cu repartizarea Judicioasă a for
țelor de producție in toate zonele 
țării impune cu atlt mal mult în
datorirea de a face din sistemul teri
torial de aprovizionare și desfacere 
un organism viu, receptiv le cerin
țele și exigențele derulării optime’ a 
fluxurilor de materiale, operativ în 
Intervențiile pe care trebuie ,iă Ie 
întreprindă atunci dnd mersul rit
mic ai producției eilo periclitat, mo
bil și adaptabil la oohdlțlile pe care 
activitatea economică Ie Impune in 
curaul reaiizărll planului In intre- 
prlnderi;1

In vederea urgentării acestei lucrări. 
Penira limitarea la maximum a pier
derii umidității din Bol se cere să 
fio luata măsuri ca lucrările de pre
gătire a patului germinativ afi ee 
execute cil mai aproape cta ziua eo- 
mănatulul și la o adfaclmc care să 
nu depășească po cea de îngropare 
n seminței. în acest ncop; specialiștii 
din unități vor trebui să guprave- 
gheze Îndeaproape calitatea lucrări
lor executate de mecanizatori, manl- 
fcslînd maximum do exigență.

în condițiile acestei primăveri se
mănatul porumbului a Început ceva 
ma! devreme. Trebuie luată insă mă
sura , ca această lucrare să se înca
dreze in limitele epocii optime în 
toate zonele țării. Care sint aceste 
măsuri speciale ? Succint ele pot fi 
enumerate astfel : pregătirea și încer
carea mașinilor de semănat, aslgura-

______ . ..___ ptarea u- 
nor sisteme evoluate de deservire

Radu APOSTOL 
Lucian CIUBOTARII 
Șl. DORGOȘAN

aplica o fertilizare eficientă e! eco
nomică. Această operațiune este ușu
rată de faptul’ că, pentru majoritatea 
terenurilor earo urmează a fi insă- 
mințate cu porumb, există o cartare 
agrochimie!. Specialiștii din unități 
au definitivat din vreme planul de, 
fertilizare concomitent cu lucrările 
de amplasare, cu , precizarea pe tar
lale a sortimentelor ș! cantităților de ■ 
îngrășăminte caro m vor aplica in a- 
eeturiă primăvară. în acopul utilizării 
eficienta a îngrășămintelor chimice 
6-nu avut In vedere analizele ngrochl- 
micc și recomandările stațiunilor cx- 

I perimentale din zonă, plantele premer
gătoare și nivelul anterior do IngrA-. 

| șarc, precum șl producția pre
văzută a se realiza. Cum sa res-

■ pectă ..programele dc măsuri.” elabo- 
I • rata, de consfătuirile nmiutite ?

în unitățile agricole de atat ®i coo- 
peratiste din județul Ialomița unde, 

I in acest an, se cultivă peste 143 C©0 
hectare cu porumb, din care aproa
pe jumătate vor fl Irigate, acțlu- 

, nea do fertilizare este po terminata. 
S-au admlnlelrnt mari cantități de 
îngrășăminte chimice și sa așteaptă li
vrarea altern spro a ii incorporate in 

I sol Condițiile specifice culturii Irigate 
sau neirigate do porumb au fost 

I avute în vedere la aplicarea dlferen- 
I flatâ a îngrășămintelor penteu spori

rea efieianțe! lor economice. în ju- 
i dcțul Tuleaa, In marea majoritate a 
I unităților vizitate există foarte puțină 

doză... da opîlmlsm privind adminis- 
I trssrea îngrășămintelor. „Nu avem" 

este lozinca, dar șl scuza In același
■ nu 

cltu.i'Ie.

I
L-ătenl’ (Ialomltal^j^rau,, 
curind etrâjulte ac cî- | .. ........ I

I
I
I
I
I
I
I
Ieste lozinca, oar și scuza in ace. 

timp. Mulțl spectallțll nlc! măcar 
consideră anormală această situa

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II

O marc parte din ulițele co
munei Sărățeni (Ia!omi{aL_jrâu,, 
piuă du surind străjuite do cî- 
teva șiruri do plopi de țoală 
frumusețea. Erau, pentru că, da
torită unei măsuri cel puțin ne
chibzuite peste foarte puțină 
me"nu vor mai fi. Intrigați.

ițind vre-
_______ ____ ț___ _  _ 7J pe

semne. de faptul că plopii res
pectivi se Înălțau falnic po ver
ticală, dumnealor s-au glndit 
sA-1 oblige să mai crească și pe 
orizontală. Drept pentru care, 
nld una, nlc! două, le-au retezat 
virfurils șl toate crengile care 
aveau tendința să o ia în sus. 
Rezultatul acestei „toalete* este 
că plopii astfel mutilați au deve
nit niște— stlip! Jalnici șl Inu
tili, care. în peisajul localității, 
nu par a mai aven alt rost de- 
cit acela de a arăta color ca 
tree po lingă el că vor mal de
veni plopi cine!... o fac® plopul 
pere I

„Padurea" 
unui control

Recent, echipe de control for- 
• mate din lucrători ai miliției ffi 
spedaUiti silvici au efectuat un 
sondaj in sonde forestiere ale 
județului Cluj, urmărind modul 
in cară se respectă normele le
gale privind exploatarea pddti- ' 
rilor. Au fost verificate 19 ineta- 
lafil de debitat buftmi ale unor 
cooperative agricole sau ale u- 
nor persoane particulare, slabi- 
lindu-se cd multe dintTe ele 
funcționau ca-n™ codru, fără 
autorlsatU fl forme legale. Tot
odată, pe dramurile forestiere 
ou fost oprite la control 03 
autovehicule, dintre curs 41 e- 
fectuau transporturi ilegale. 
Cu acest prilej ou fost confis
cate lemne șl material lemnos 
sustras fraudulos din pădure 
In valoare dc 43 000 lei. Cum 

'se vede, o adevărată pădure 
adunată pur fl simplu de pe 
drum ! De unde result# eâ a- 
semaneo controale sirii mai 
misii decît necesare. Dar elo 
nu trebuie sd lase^. de lemn 
organele de resort, datoare sa 
ta măsuri in consecință.

De la nuntă 
la peni
tenciar

în timp ee 3- întorceau spre 
casă de la o nuntă, Dumitra 
Beneă și Dumitra Radu,, din 
Cosula (Botoșani), s-au Intllnit 
ra ma! mulț! consăteni țfl, din 
una din uita, ®-au luat In cear
ta cu el. Șl, dc Ia duelul, ver
bal, ram amindo! rapseșeră 
cile un par dlntr-un gard, au 
trecut la un schimb de replici 
mult mal tari. în această Încă
ierare. loan Irod lefi, iată a 4 
copil, a fost grav lovit și, cu 
toate îngrijirile acordate la 
spital, nu a mai putut £1 sal
vai. Zilele trecute, D.B. si 
D.fl. au compărut In fața In
stanțe! de judecată. Prin sen
tința pronunțată in fața consă
tenilor lor. cei do! au tort con
damnați la cite 14 ahl închi
soare și obligați, totodată, «5 
plătească pensii de intrcțlriere 
pentru cei patru copil, plnă la

3

8

garea la semănătorile S.P.C.-8 n cu
tiilor de 1a semănfitorilo unlveraale. 
S-n prevăzut și fertilizarea o dată cu 
prașilele mecanice, prin adoptarea 
acelorași dispozitive la prăși tori. In 
concluzie, la stabilirea unul sistem 
rațional de fertiJIznro pentru cultura 
ponimbuiuJ specialistul din unitate 
trebuie j să.: albă . in .vedere toți; fac- 

. torjl care tafluentenza efjqncitatau 
aceste! acțiuni.

gătlro a îKtlulul germinativ, cerință 
relevata In mod deosebit în această 
primăvară datorita rezervei minime 
de apă din sol, care trebuie păstrată. 
Scopul acestor lucrări Mte de a ni
vela terenul, de a distrage buruienile 
șl do a forma la suprafața solului un 
strat protector care să împiedice eva
porarea apoi, favorizlnd în același 
timp pătrunderea aerului șl a apel 
provenite din piol. Rezultatele prac
tici! agricole au demonstrat că pre
gătirea solului prin grfipare, undo re
zerva de apă In sol este mai mică, 
eau dlsculrc. po soluri cu umiditate 
suficienta, distruge buruienile, asigu
ră un strat afinat, uniform structu
rat, cu alte cuvinte, un bun pat 
germinativ. Pe majoritatea solelor ce 
urmează a îi însămințat porumbul 
terenul a fost grâpat. Din datele cen
tralizata la minister rezultă că gru
patul ogoarelor ee poate considera 
Încheiat. A mal rămas de efectuat a- 
ceastă lucrare pe unele suprafețe în 
Județele Gorj, VTlcea, Hunedoara, 
Suceava, Sălaj. Trebuia; luata măsuri

1

i

Se preflâtețte terenul pentru semânotui porumbului ta cooperativa agricolâ Slobozia Bradului, judejul Vrancea
Foto : M. Cioc

.e -sau ț: be- 
stabillt un 

luni pentru

4

rupsese ră

nu s-a desfășurat 
acțiune destinată

municipal Pitajti al P.C.R.

concluzia ce <rs Impune după sfătulre la care au tost I 
vizitarea cabinetului de vitați eă-șl apună cuvin 

tehnologul set al uzinei,1 &

un fiu de
Întreprinderii0

,___, • »■;
împărat In fața In- 
iudecală. Prin sen-

b tari ru mării lor de către 
politica organizațiile do partid.

Petre POPA

0 cronica vie a ac- edicte «i p^ bfio „«»u>u«i|a gramu-
tivitâțll întregului e- <?nci «w ™mfinești rar9 lui avertizează" - 
chlaal foala volanlă nele lumii m ° 9 °OTA 60 Intitulează, sugestiv, uni

vil experianțe! Grupului in
dustrial do petrochimie . s-a 
hotărlt Îmbunătățirea meto
dologiei de organizare a 
comisiilor de disciplină _ șl

CcMiderind o îndatorire

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scinîeii

dm actiwMM vganațiiillor de partid

perativă a experiența! res
pectivelor, colectiva, secția 
de propagandă a Comitetu
lui județean de partid Bra
șov a editat, in tiraje de

chestionarul de prezentare a inițiative-

urbană — la fabrica de stofe 
activitatea

.Carnetul calității0, InrliictrlfllA din Pi- eatartațllor navetiști ț.potri- .1 ™ HlUUaUlUUS Ulii TI i-ît nYOeriontal tiranului în-
toștlsu ba7Ja sSa,31l!*

d:n recentele inițiative ale rll mai multor temc-ca. 
organizațiilor . de partid din po marginea cărora se 

5j“ întreprinderile brașovene perimentează diferiie a

dente. de desfășurare a

Un amplu coloc
viu cu locuitorii din 
Alba lulla a £osS llUliat

’de comitetul municipal do 
partid, po parcursul ma! 
multor Itird. în dezbatere : 
aspecte importante ale edu
cației prin muncă ei pentru 
muncă, cunoașterea și res
pectarea legilor etc. Un loc 
da seamă in acest colocviu 
ti ocupă dialogul direct al 
cadrelor de conducere ale 
unor sectoare de larg Lnie- 
ros cu cetățeni L

O întilnlrc a avut loe 
între salariati a! intee- 
pri raderii do gospodărie co
munală șl locativă și ci tava 
suta de cetățeni, urmlnd ca 

. asemenea dialoguri aâ pună, 
. pe rind. față Jn față cu be

neficiarii serviciilor lor, lu
crători din unitățile sani
taro. comerciale, pTcsta- 

• toaro de seralei I șl ale coo
perației meșteșugărești. Pa 
primul plan al îndatoriri
lor organizațiilor de partid 
eo situează urmărirea mo
dulul cum se rezolvă ecrih-'- 
țela șl cum sa aplică pro
punerile formulata de cetă
țeni In cadrul acestui dla-

Rubricd redactata de « 
Dumitra TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 
«i corespondenții „Scrnteii11

■ .fi

..Balanța gramu<sactologta, ca prindjsal in
strument de cunoaștere, e-a 
adresat membrilor de par
tid din sectoarele de acti
vitate cele mal reprezenta
tive ale județului. La acți
une ș!-au adus contribuția, 
lucrind ca operatori de te
ren, activiști da partid, 
membri al comisiei organi
zatorico, alț! comuniști cu 
experiență ta domeniul 
muncii polltico-organlzato- 
ricc.

Cercetarea urmează e& 
fi© extinsă asupra a apro
ximativ 3 8'90 de ’ membri 
do partid.

Dumitru ALUPEI 
activișt al Comitetului 
Județean de partid 
Suceava. . . :

„Micronul, gra
mul și secunda in 
slujba eficienței e- 
conomlce", iEu 0Xe' 
cut. eu controlez, eu răs- 
pund“. „( 
„Autocontrolul pe faze de o- 
perațli“ eînt nurnai citeva ' 
din recentele inițiative ale rll mai multor teme-cadra,

. . diferite acti
vități politice ?l educative 
cum sfnt: munca t 
in rindul navetiștilor — la 
C.ELLL.', reducerea consu- 
mulul de metal — la Uzi- , _ .

roușcLl15 ‘ aa - autblOrîsiifeâ»' Integra5-1^.. sccfstor g! Cocnîifiiului 
---- ’ “ ‘ ‘ .. .

lor amintite, precum și alto 
■ materiale (intre caro : „Me

talul șl nolle sale valori — 
8 Întrebări și răspunsuri") 
— toate constituind un spri
jin prețios pentru agitatori 
In desfășurarea muncii po
litic® de la om la om.

Marla BABO1AN

cipal de partid a organizat 
o masă rotundă cu activiști 
de partid, «Indicat șl U.T.C., 
monltă flă înlesnească gene
ralizarea experienței poziti
ve, amplificarea preocupă
rilor organizațiilor de partid 
In direcțiile amintite.

Concluziile s-au referit, 
între altele, la neeaaitatea 
măririi numărului de tipă
rituri documentare și infor
mativa, in sprijinul activi
tății agitatorilor ; o-au con-Particularitățile și

specificul muncii în turn», 'modalități mal efi- 
dlferlta întreprinderi

care salariat ■ 
onoare al 
urmărește formarea unei 
înalte conștiințe sodaltate a 
tuturor membritor colectiv 
vulul Sprijinită puternic 
de către comitetul de par
tid din uzină — prin orga
nizarea unor întilnlri între 
muncitor! fruntași șl gru
puri de utedșli, editarea 
unei fol volante decadalc, 
care popularizează rezulta
tele celor ce tind la obțlna- 
rea titlului, pregătirea unul 
spectacol apodal al brigăzii 
artistice 'de agitație, turna-

, —■ Ui ti UU
Chipaj est® foala volanlâ nele lumii.
,.CarpațiH. editată la bordul 
mineralierului cu același 
nume. Aici tr'nt consemnate 
evenimentele politice petre
cute. numeroasele manifes
tări educative și cultural- 
ștltațlfice Inițiate de orga
nizația de partid : expuneri, 
concursuri profesionale, sim
pozioane etc. De rari nd a 
fost deachiiâ și o carte de

din acțiunile politice ds masă 
inițiate de comitetul de par
tid de la Uzinele mecanice 
d§ mașini și utilaj mtaler 
din Bala Marc. Pornită da 
la necesitatea înlăturări! u- 
nor neajunsuri ta folosirea 
rațională a metalului, acțiu
nea a debutai printr-o con- 

.ta-, 
talul 

științe codate din comuna
SlBpu. județul Buzău. Co- nJal.5trl" muncl-J. tori fruntași in producție,
tacțHle de ziare șl reviste inovatori. Comuniștii partl- 

clpanțl au evidențiat exis
tența unor Însemnate rezer-

Cu firmâ, dor fârâ
GCtivitale. Acefl®^ ®sie

Ștefan DINICA 
corespondentul „Scînteîi" întreprinderile

(..Rulmentul0. „Tractorul0, 
Uzina de autocamioane) 
eu soopu! tte a de
termina creșterea responsa
bilității oamenilor t __ __ ___________ _
paniru îndeplinirea exem- rea tineretului In r 
plarS a sarcinilor da pro- ducțte.ti in vțațit jsocîală 

'ducție. j ..... " ' *■ *—1
ț™®™ o smurorae de disciplină și

primordiali transmiterea o- muncâ agitatorilor - la ‘ 
i •- Q-upy] industrial do petro

chimie. , Informarea opera
tivă a oamenilor muncii — 
la Grupul de coMÎructJl in
dustriale. După aproape 
dnc! Iun! de Ia declanșarea 
acțiunilor, comitatul muni-

„Cunoașterea și 
aplicarea de câtre 
comuniști a preve
derilor Statutului
P.C.R." c’9’s temu unui
studiu sociologic Inițiat da 
către comisia organizatorică 
a Comitetului județean de 
partid Suceava. Pină, la h- 
reasia dată a toat’slrăbă- T-.„ 
Sulă o primă etapă a cerce- mil de exemplare, broșuri 
tării, in care

Chemarea lansata 
de comuniștii din 
secția vulcanizare a 
uzinei de anvelope 
„Victoria" dln Flo^;1- 
Prahova sub lozinca

rea unul film — acțiunea * 
declanșai repede o adevă
rată întrecere intre ate
liere. secții etc. Pentru 
comportarea lor în produc
ție și in viața de toate zi
lele, 18 comuniști de la 
vulcanizare au ciștigal — 
primii — Uliul de „Fiu de 
onoare al întreprinderii0.

Valoarea ’inițiativei e 
confirmată de rezultatele
in producție : planul uzinei 
a foit îndeplinit ?l depășit, 
intirzlerilo. absențele de Iu 
«Crvlclu, indisciplina teh- 
no’oglcfl au devenit cazuri 
rare. Un argument puternic _ _
pentru comitetul județean de echipă el disciplina, Ișl 
de partid de a acționa in 
sensul extinderii el

onoare a navei in caro. pe 
lingă impresiile oaspeților, 
stat Înscrise numele fruiita- 
gllor In muncă.

în cadrul unui schimb de 
experiență Între secretarii 
organizațiilor de partid da 
pe navele romănoș’l — or
ganizat de Comitetul de 
partid al portului Constan
ța — secretarul organizației 
do partid de pe „Corpați" 
a înfățișat eficiența măsu
rilor luate ta ultimul timp 
pe'ilhla îmbunătățiri! mun
cii politice de masă : oa
meni! colaborează ma! 
bine, tntărindu-se spiritul

Îmbogățesc nivelul poilt! co- 
Ideologic, orizontul cultu- 

„ . .. ^..nn.n.. sartdnlle slnt tadepli-
ConstanUn CAPRARU mte exemplar, 
corespondentul „Sdnteii Asemenea cronici0 cum

rint incomplete ; în spriji
nul propagandiștilor șl agi- 
tatorltor nu ne găsesc nici ve interne, propunlnd tot- 
un fel de alte materiale do- s
cumentare, nu alnt arignra- 
te condiții pentru desfă
șurarea unor consultații. 
Localul ș! programul mani- 
fastarilor pe luna ianuarie 
stat Blngurele tocilei! ale 
existenței cabinetului.

Constatări similare te pot 
face șl in comunele Merel, 
Bîaoca, Vadu Pașii. Ln Cos- 
tejtl, comitetul comunal de 
partid nu s-a ocupat nici 
dc găsirea unu! sediu- co
respunzător pentru cabinet 
— acesta fiind plasat, deo
camdată, în bibliotecă, 
undeva la marginea salu
lui — nici dc ceea ce se În
treprinde. Așa so face că, 
in decursul ultimelor două 
luni, aid nu s-a de-tfășuraț 
nici o acțiune destinată 
propagandiștilor, agitatori- 
tor, celorlalți comuniști ; nu 
60 știe nld In ce va com
ata activitatea 6e viitor.

Po dnd o analiză dta 
partea comitetului jude
țean de partid ?

Radu GHEORGHIU 
corejpondontul- „Sclnfeii"

odaiă soluții practice de re
ducere a consumului do me
tal — de la proiectare șt 
debitare pină la montaj — 
astfel ca ta acest an să ee 
obțină o economie de peste 
IM tone. Au rezultai, de a- 
semenea, modalități efici
ente * de perfecționare ■ 
sistemului Informațional de;' 
urmărire a’ consumurilor, de 
bnbunitățlro a asistenței 
tehnice la fiecare loc de 
muncă etc.

Programul de manifestări 
alcătuit do comitetul de 
partid cuprinde, in conti
nuare, dezbateri in secții și 
pe echipe cu specialiștii 
din servltijle de proiectar© 
și pregătire a producției, 
„mese rotonde", schimburi 
do opinti și experiența, emi
siuni la stația de radioam
plificare. toate vizind creș
terea răspunderii si a ini
țiativei comuniștilor din 
uzină

N'Icolae C1OFLICA 
secretarul Comitetului 
de partid 
de la U.MW.UM 
Baia Mare
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guri că vizita sa în Egipt vn fi 
încununată de succes;, constituind 
încă o dovadă a bunelor relații 
dintre țările noastre și a dorinței 
lor de a dezvolta continuu coope
rarea economică și tehnică".

a tractoarelor 
românești U 650-M

în această atmosferă a1 început,
■ miercuri după-amlază, vizita to

varășului Nicolae Ceaușescu la a- 
ceostă uzină.

îri InUmpinorea oaspetelui, care 
. este însoțit de Ion Pățan,. vlcepre- 
'. ședințe al Consiliului dc Miniștri 
,,și ministrul comerțului exterior, 

și de Bujor Almășan, mlniștrul
■ minelor, - petrolului șl geologiei, 

lor din partea egipteană de Mam-
j'jdțiJfr Salem, vlcepremier și minls- 
*raru al afacerilor Interne, ■ au Ieșit 

^muncitorii de la cel mal puternic 
combinat metalurgic nl țării, de la 
uzinele dc locomotive, de la fa
brica do produse electrice .și alte 

•întreprinderi. <
■ Stat mfi șl mil de oameni care 

' aclamă, salută cu entuziasm . pe 
conducătorul de partid șl de stat

‘ al țării noastre.1 în această ambi
anță "de puternică Însuflețire, ex
presie vie, emoțlonântă, a priete
niei • slrinse care leagă cele două 
popoare în lupta pentru pncc șl 
progres social, împotriva Imperia
lismului, este străbătut Heluanul, 

în acest concert industrial șl-nu 
găsit locul firesc și utilaje româ-

. neștl, combinatul metalurgic, din 
Hcluan fiind unul din obiectivele 
egiptene unde ele pbt' fi, talîtalte.

> Uzinele de autocamioane, autobuze 
i și tractoare, către care ne îndrep

tăm și unde urmează să fie Inau
gurată astăzi Ilnln de asamblare a 
tractoarelor românești U 059-M, 
constituie încă un exemplu al ca-

■ racterulul fertil al colhbdrăril eco- 
nomlce șl tehnice româno-egiplene.

Oaspeții români slnt așteptați 
aici, ta „El Nasr" — ta acordurile 

"tinor melodii populare românești, 
atît dc emoționante pe aceste me
leaguri — de o mare mulțime de 

'ți «.rnuncltotj,; . . 2
portretele

t, Ceaușescu șl ale președintelui An- 
■ war Sadat, drapelele celor două 
•țâri prietene/ urări de salul. ■

Y1” Nc,aflăifr;la:.un’/(tonlplexî1'fn9us? 
,oțrlni carc;So.,ta'tJndpîpy .'oțsițpr.gfuj 
- tță dc .c!rcari20 idețhcctare; •uncie*Iții 
1 desfășoară activitatea circa. 8 OOO de 
'muncitori. în fața unei mari mache
te, directorul general iii societății 
,,’El Nas'r",1 inginerul Abciel'Gazarln, 
înfățișează, pe scurt, Istoricul aces
tei. Întreprinderi, direcțiile prta-

• c'.pale ale activității sale.
• mal veche • dintre , 'secții,

ț .'

Pretutindeni se văd 
președintelui , Nicolae

înlHnlrilc cu muncitorii aflnțl în 
plin, proces de producție stat tot 
ntltea momente care vorbesc despre . . .. . .. ______
considerația și respectul do care pînă la refuz spațiile dintre mașini, 
se- bucură tovarășul Ceaușescu, . — 
România socialistă, pe care oa-

, menii muncii egipteni au slm- .^U111£JUU 1U1H1>BUJ, UIlrelW¥1 
țl’.-o, mereu alături, în bătăliile general ol societății, Abdel Gazarin, 
.lor, pentru cucerirea unei reale • - ..........................
independențe, pentru făurirea unei 
patrii? noi, In eforturile depuse’pe 
drumul transformărilor economico 
și sociale pe care se află astăzi an
gajată Republica Arabă Egipt 
Conducătorul partidului șl statu
lui nostru urmărește diferitele faze 
ale- procesului.de producție, exami
nează unele dintre piesele com
plexe realizate aici, strlnge cu căl
dură mllnlle făuritorilor lori Lă- 
sind lucrul pentru clteva clipe, 
zeci șl zeci de muncitori se în
dreaptă spre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adreslndu-i emoțio
nanta cuvinte de salut, tnconju.rin- 
du-1 cu multă dragoste, avlnd : în
tipărită pe fețele lor- bucuria de 
a-t cunoaște personal. Sint, scene șl 
Imagini care îți creează sentimentul 
că te af li acasă, pe meleaguri, româ
nești. Iată-1 pe unul dintre munci
tori care, ca utili a alții,’poartă In 
mllnl o pancartă luată de In locul 
de muncă, unde, în locul cifrelor și 
diagramelor, a scris cu cretă : .IBlne 
ați \ venit, Nicolae ■ Ceaușescu I*. 
„Stat Mohammed Issa șl-sînl foar
te fericit' de această vizită a unul 
mare prieten‘șl frate al poporului 
meu, ne , spune el Slntem foarte 
bucuroși că II avem In mijlocul nos
tru pe Nicolae Ceaușescu. pe care îl 
prețuim șl II stimăm. Ce pot să 
spun mini mult decit că slnt foarte, 
fericit că trăiesc un asemenea eve
niment".

Ca el slnt toți cel care au trans
format drumul parcurs prin uzină 
de conducătorul partidului șl sta
tului nostru Intr-un adevărat cu
loar viu al prieteniei. Este o mul
țime Impresionantă, care aplaudă 
neîncetat, aclamațiile ..Ceaușescu 
— Ceaușescu" nu contenesc, acope
rind vuietul mașinilor. Tn șirul- a- 
cestor secvențe grăitoare, ale vizi
tei reține atenția un alt mo
ment deosebit : tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este Invitat de către 
muncitori să declanșeze comanda 
de ridicare de pe bandă -a moto
rului Diesel care poartă numărul 
13 000.

în aceeași atmosferă însuflețltoa- 
re‘ se parcurge, pe fluxul tehnolo
gic, Intr-o altă hală a uzinei, ban
da de montaj la capătul căreia slnt 
gata să pornească primele tracloa- 

‘ re asamblate din piese românești. 
Sînt clipe de neuitat, subliniate de 
urâlele tuturor, celpr prezcnțl. Mun
citorii aclamă, salută entuziast, J3ln . 
toate părțile țtejnltod sute do'mîTni 
spre tovarășui"N"iț§5tao Ceâușesdâ? 
In jurul căruia mulțimea a devenit 
ntîț de. densă. Incit parc o'adevăra
tă tălăzulrc omenească. ■ ” .

Cea 
cea 

de autobuze, n început să fie con
struită in anul 1039, data care re
prezintă nu numai momentul naș
terii uneia’ dintre cele trial com
plexe întreprinderi industriale din 

. țară, cl și debutul fabricării unei 
seri! întregi de produse de .maro 
importanță pentru economia, na
țională — dovadă edificatoare a 
importantelor transformări petre- 

■ eiite In Egipt după revoluția din 
. Iulie 1032. Vechilor secții ale uzi

nei li s-au adăugat apoi altelcnoi. 
Unele proiecte, ca, de exemplu, 
inaugurarea procesului de. asam
blare a tractoarelor fabricate tn 
cooperare cu țara noastră, slnt 
realizate,- datorită nivelului tehnic 
atins de marea uzină, -colabo- 

^rftriLfructuoase cu partenerii ei, 
' ‘̂.intr-im ritm foarte rapid. Acest 

: fapt este deosebit de evident în 
cazul de față- Deși de ,1a semnarea 
contractului Intre întreprinderea 
de comerț exterior „Autotractor" 

. din- Brașov șl compania „El Nasr 
. Automotive Manufacturing Co" 

cu privire’ta'livrarea1 pieselor ne
cesare. fabricării tractoarelor au 
trecut numai trei luni și jumătate, 
linia de asamblare este gata să'.li
vrezeaceste utilaje. „Ne înțelegem 
foarte bine cu prietenii -noștri ro
mâni —’ ne declară Flamdl El 
ButakJ,- șeful controlului tehnic al 
liniei de asamblare.' Deși slnt aici 
de puțină vreme, el aii reușit să se 
apropie foarte mult de noi, să ne 
Înțeleagă și să ne sprijine din toată 

- inima In importanta obligație pe 
. care o avem de a-livra țării no! 
' tractoare de înaltă calitate".

După cum se. știe, tractonreib de 
fabricație românească lucrează de 
rrud mulțl ard pe pămînturile valo
rificate din apropierea văii Nflu- 
Iul. fiind debseblt de ■căutate nu 
numai In sectorul agricol, cl și in 

tane.

Mitingul prieteniei 
româno-egiptenc

Ca 
țlonante tnliiniri nre loc un mi
ting spontan al prieteniei româno- 
eglpțcne. Nu a fost ridicată o tri-

o încununare’ a acestei emo-

bună specială, cl, simplu, firesc, 
Imensa hală s-a transformat într-un 
amfiteatru viu, muncitorii ocuplnd

. sau ‘ înălțlndu-se în grupuri com
pacte deasupra utilajelor.

Deâchlzînd mitingul, directorul 

a arătat , că, pentru’ colectivul de 
muncă al uzinei, vizita conducăto
rului; partidului și statutar nostru 
constituie p mare cinste.

în numele administrației fabri
cii, ta numele muncitorilor-— a 
spus vorbitorul — salutăm pe’ Ex
celență •Voastră,' oaspete' de vază 
nl Republicii Arabe Egipt, repre
zentant al. poporalul român luptă
tor pentru ■ progres șl pace. ■

Exprirhtadu-șl bucuria de' a pu
tea Informa pe tovarășul Ceaușescu 
că uzina înregistrează o nouă pa
gină d.e Istorie prin' cooperarea 
fructuoasă dintre România șl. Re
publica Arabă-Egipt, ’ vorbitorul‘a 
subliniat importanța acestei co
laborări, satisfacția pentru posibl- 

"Uțaten de a face schimb de expe
riență In1 acest domeniu.

în continuare, vorbitorul a spus: 
Deschiderea acestei linii a tractoa
relor românești este o expresie a 
cooperării noastre, între boitoare 
iubitoare de pace, pe bazele echi
tății, pentru ridicarea nivelului de 
viață. -Noi, aici, ta Egipt, dorim 
foarte mult o cooperare 'de acest 
fel, pentru pace și fericire. Arăttad 
că opera de industrializare a țării 
aduce mari transformări înnoi
toare șl constituie, totodată, o ac
țiune de luptă împotriva Imperia
lismului, intr-o perioadă etnd po
porul egiptean- se află in plină 
dezvoltare, vorbitorul a spus : Vom 
face toiul ca să'fim alături de con
ducătorul nostru, Anwar Sadat

Trăiască prietenia româno-eglp- 
teană l

A luat apoi cuvîntul Hassan Abd 
El-Fattah, subsecretar, de stat la 
Ministerul Industriei, care a spus : 
Slntem toarte bucuroși să vă ^pri-- 
mim astăzi atei, în această cetate 
a Industriei noastre, pe dumnea
voastră, oaspete de onoare al po
porului nostru, președintele Consi
liului de Stat nl României prietene.

Vă Informăm că fabricăm primul 
tractor1 românesc pe teritoriul nos
tru. Folosesc acest prilej spre a ne 
exprima bucuria pentru cooperarea 
cu România, cooperare care repre
zintă o acțiune foarte importantă 
pentru noi. Apreciem eforturile spe
cialiștilor români de a ne ajuta să 
producem noul tractor. Slntem, de 
asemenea,- foarte fericiți să vă ară
tăm că dezvoltarea fhdustrlel noas
tre va-lărgi terenul egOpefărll con
tinue între popoarele'"român și^-e- 
giptonn.

Ară tind că acțiunile de cooperare 
eglpteano-romfine se vor • extinde șl 
în domeniul fabricării unor mijloa
ce de transport, vorbitorul a.afir- 
mat că specialiștii egipteni sludio- 
ză multe forme de cooperare’în do
meniul construcției dc mașini'.

în încheiere, el șl-n exprimat do
rința de extindere n. colaborării in
tre specialiști! egipteni și .fomănl.

Primit cu entuziaste aclamații, 
In cuvîntul tovarășul ‘ Nicolae 
Ceaușescu. . .

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu
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Domnule vlcepremier, 
Domnule director general. 
Domnule- director,;
Dragi prieten! egipteni,

Este o deosebită plăcere pentru 
mine că mă aflu astăzi ta mijlo
cul dumneavoastră /nl acestui mi
nunat colectiv de- muncitori șl In
gineri. Doresc să vă'adresez salu
tul frățesc al mundtprlmll româ
ne. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Este o deosebită satisfacție pen
tru mine că " vizitez complexul 
dumneavoastră de construcții de 
mașini, în momentul, tn care ur-. 
mează să intre ta funcțiune linia 
de tractoare fabricată ta coopera
re. cu România. Aș dori să -consi
der aceasta ca un simbol al per
spectivei dezvoltării, unei colabo
rări Jri multe domenii între -Româ
nia și Egipt. (Aplauze puternice).

Vă pot Informa că în discuțiile 
cti președintele dumneavoastră. 

, prietenul Sadat, am ajuns la în-, 
țelegcrea de a pune bazele unei 

.... dezvoilârl a cooperării rbmâno-e-
alte sectoare ale economiei egip- giptene în multe domenii de ac- 

tlvltate ; de aceea, consider că ceea 
ce uni realizat pînă acum; precum 
ți darea ta funcțiune, â aeestel li
nii de tractoare.- constituie numai 
începutul cooperării noastre în 
domeniul construcției de mașini. 
(VII aplauze).

Desigur, dezvoltarea Industriei 
constructoare de mașini șl, ta ge
neral, dezvoltarea unei Industrii 
puternice, este condiția esențială 
ca un popor să trăiască liber si 
Independent. (Aplauze puternice).

Sper că într-o perioadă scurtă 
cooperarea ta domeniul tractoare
lor va duce ta producerea In E- 
glpt a’unei game Întregi de trac
toare — șl, așa cum a spus domnul 
director aici — șl ta dezvoltarea 
producției ta domeniul mijloace
lor de transport în acest fel, în
treprinderea dumneavoastră se va 
lega strins cu întreprinderile si
milare din România, se va întări 
colaixirarea dintre muncitorii ro-

de această vizită 
a anul mare prieten 
și frate al poporului 

meu“
Invitat de către gazde, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și ceilalți oas
peți vizitează halele de prelucrări 
mecanice; motoare-Dlesel, autobu
ze și tractoare. Conducătorul parti
dului ți statului nostru este întlm- 
pinat cu căldura sentimentelor de 
prietenie. Izvorî.te din legăturile de 
solidaritate, unitate șl prietenie mi
litantă dintre cele două popoare.

•

mâni ș!. muncitorii egipteni, 
ce va contribui la întărirea . _
teniei , intre popoarele noastre. (A- 
plaiize puternice).

Ne bucurii ' -rezultatele pe 
care le obțineți îți;, .dezvol
tarea Industriei constructoare de 
mașini. Știm că Egiptul are 
anumite greutăți dalprită faptului 
că Î11 Orientul Mijlociu se tnențtae 
încă -situația? Încordâlâ' .-Nol spe
răm că inițiativele luate de Egipt, 
de președintele Sadat, pentru o-so
luționare politică rapidă.a acestui 
conflict, vor duce la realizarea pă
cii, la eliberarea teritoriilor ocu
pate,'șl vor permite astfel poporu
lui egiptean ;să-și consacre Întrea
ga forță dezvoltării economice, so
ciale, bunăstării sale. (Vil, aplauze, 
prelungite).

Ca prieteni nl poporului egip
tean, dorim să obțineți rezultate,tot 
mai bune în țoale domeniile de ac
tivitate. Dorim poporalul egiptean 
să fie.slăplnl pe dâsUnele șale și 
să-și făurească viata așa -cum o 
dorește elJ .(Aplauze puieriilce).

Trăiască colaborare^ dintre cla
sa muncitoare din România șl din 
Egipt I (Aplauze puternice).

Trăiască prietenia, lh continuă 
dezvoltare, dintre poporul jromăn $1 
poporul egiptean 1 (Vii aplauze).

Să se. dezvolte atit Romftnla, cît 
șl Egiptul pe calea Independenței șl 
bunăstării 1 (Aplauze puternice).

Vă doresc multă sănătnte-șl mul
tă fericire 1 (Ovații puternice, a- 
plauze prelungite).

Cuvtatarea n fost deseori între
ruptă de tumultul aplauzelor,, ăl 
glasurilor care scandează minute în 
șir „Ceaușescu — Ceaușescu".

Conducătorul partidului și statu
tar nostru răspunde cu căldură a- 
cestel Impresionante mărturii a 
prieteniei româno-eglpte'rie. Mun
citorii Ișl Iau rămas bun de la to
varășul Nicolae Ceaușesraț, înso- 
țlndu-1. în grupuri compacte, ptafl 
Ia porțile uzinei. petrecindu-I cu 
urale și lozinci ta cinstea sa, n 
României soclaListe, a legăturilor da

ce vn contribui la Întărirea prie-

în fo]a celebrului monument al antichității — Sfinxul

Ml

1

mal mari in activitatea lor pusă în 
slujba mecanizării agriculturii, a 
dezvoltării eeonomlei naționale, a 
făuririi unei patrii libere, indepen
dente șl prospere".

Prin întreaga sa desfășurare, vi
zita conducătorului partidului șl 
statului nostru la puternica unitate 
Industrială a Heluanulul a înscris 
o pagină de neuitat în Istoria legă
turilor româno-egiptene. ?

La Luxor și Karnak — pe locurile
a ■ ■. " ’ J \ ji " ? "4’.. '.’1 1 ’ , ' B f : i ' , ' * ' ’ f "4

unei străvechi civilizații
dide fresce și unde se află un sar
cofag de aur, și mormintiil lut 
Set! I, cu decorații interioare, ad- 
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apoi , țenjplu| reginei ; Hatshepsut, 
îrt formh 'de, terasă, cu’ "'‘celebrele 
sale- picturi murale ; in continua
re, coloana de-mașini trece pe lin
gă coloșii Iul Memnon, două statul 
gigantice din gresie reprețenllnd 
pe faraonul Amenophis III.

Călătoria se, încheie cu vizitarea 
templului Karnak, considerai prin
cipalul lăcaș‘sacru ol Egiptului an
tic. Șirurile nesflrșlle de '’piloni, 
curți Interioare și săli susținuta de 
coloane, statuile maiestuoase, lu
crările din Interior fac din acest 
templu una dintre cele mal gran
dioase construcții. ■

Pe aleea din fața templului, 
mărginită de o parte șl de alta de 
sflncși, oaspeții stat tatîmplnațl de 
guvernatorul-provinciei ’Kinn, ge- 

o. „...v.,.. herailui Abdel Suiam Tawfik, care
lor sociale. Steaguri, portrete; io- oferă, tn semn de omagiu, secrete
zi nici de salut pot . fi văzute pre- ralul general nl Partidului Cornu-
tullndenl' și aici, ca, de altfel,, in nlst Român, președintele Consiliu- 
toate locurile care au fost vizitate lui dc Stat al României socialiste, 
pină acum. cheia orașului Luxor.

Au venit aici, la Luxor, împreu- De-a lungul întregii vizite, tovn- 
nă cu-familiile lor, pentru a-1 sa- rășul'Nicolae Ceaușescu șl tova- 
luta pe conducătorul nostru de rAsn R|(>nn ci,n,1<!fW11 rinll o InnHB 
partid șl de stat, și numeroși spe
cialiști români care lucrează la 

.Complexul industrial de extragere 
■ și înnobilare n fosfațllor -de la- 
I-Iamraweta. Cuvintele’de bum ve
nit in limba română se înfrățesc, 
âstfel, cu cele rostite în limba' a- 
rabă. -

■Primul obiectiv vizitat este ves
tita >,Vale a Regilor", care adăpos- 
tește. săpate în sHncft, morminte 
ale faraonilor. Pentru a se ajunge 
aici, ăe trece cu bacul Nilul. Prin
tre’ cele mal Impresionante.vestigii 
cîe aici se numără mormlntul lui 
Tutenkhamon, a cărui cameră 
mortuară" este1 împodobită cu spien-

solidaritate care unesc cele două 
popoare. ,

Iscălind In cartea de onoare a 
uzinei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
releva : „Ne-a făcut mare plăcere 
să vizităm secția, de tractoare a 
uzinei „EI Nasr" — simbol al co
laborării șl cooperării fructuoase 
care se dezvoltă intre. România și 
R. A. Egipt.

Urăm muncitorilor, tehnicienilor 
și .inginerilor secției, succese cit

j.' :’I .. «

în cursul dimineții de miercuri, dide fresce și unde se află'un sar- 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to- cotag de aur, și mormtalul lut 
vnrășa Elena Ceaușescu nu vizitat Șeii -1, cu decorații interioare, nd- 
vesllgiile Istorice de la faixor și \mîrâbil " pâsirate. _Șe" . v.izjțcăzâ 
Karniik, care alcătuiesc uh urlsum- iawj.ii

- blu-<unlc<1n -lume prin proporțiile
-.'și măreția,lor;

Pe aceste meleaguri a feat vatra 
' vestitei Thebe, capitala străvechiu

lui Egipt, unde, de-a lungul seco
le kk, au fost ridicate temple ur!a- 
șe — cu pereți Împodobiți de hie
roglife și mii de Imagini, reprezen- 
tind o veritabilă corle de Istorie 
dăltuită ta piatră — gigantice sta
lul și basoreliefuri, alei străjuite 
de sflncși ce uimesc și astăzi prin 
perfecțiunea atinsă.

Atît pe aeroportul din L-uxor. cit 
șl pe străzile •'orașului, iwpulațln a 
făcut'o fnimojisă primire.oaspeți- 
lor români, care stat • însoțiți de 
vicepremleru! Mamduh Stilem. ini- 
nlșlru’ 'nl-afacerilor Interne, șl de . .
Alsha ltateb, ministru, nl afaceri- neralul Abdel Salam Tawfik, care

rășa Elena Ceaușescu . dau o înaltă 
apreciere acestor mărturii ale tre
cutului, rod. al muncii, și nl geniu
lui creator.ol unul popor înzestrat, 
care, astăzi, Ișl făurește, cu aceeași 
slrguință, edificii de un alt gen, 
puse fri slujba bunăstării și înflo
ririi patrieL'

In cursul după-nmlezil, oaspeții 
s-au reîntors cu avionul ta Cairo.

Reportajele vizitei 
au fost realizate de : . 
Adrian IO.NESCU 
Romulus CAPLESCU 
Nicolae N. LUPU

Dineu în onoarea
©

Secretarul general; al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele ’ Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nlcotao Ceaușescu, șl tovarășa 
Elena’ Ceaușescu au oferit, miercuri 
seară, în saloanele Pătatului Abdin 
din capitala egipteană, un dineu 

. oficial în ■,onoarea, președintelui 
Republicii Arabe Egipt, președin
tele Uniunii Socialiste Arabe, An
war Sudat, șl a doamnei. Djihan 
Sadat. .

Ea dineu au luat parte persona
lități ale vieții politice, egiptene : 

“Hussein1 El iShafel, ■ Mahmud 
Fawzl, .Hafez Badawi, Azlz Ședky, 
Șnyed .Morel, Mohamed Abdallah 
Merzabon, Moltamed Abdel Kader 
Hatem, Mamduh Șalem, Mohamed 

. Ahmed Sadek; Hafez Ismail, Mu-

Secretarul general al
uliii ' • frcm »i w» 8 kiftlliî rtwv» ?! »•

rad Ghaleb, Yahya Al Molia, Os
man Assal, ambasadorul Republi
cii Arabe .Egipt la București.

A participat Khalri Al Saghlr, 
președintele Adunării Naționale a 
Confederației Republicilor Arabe.

Au luat parte, de asemenea, to
varășii Ion Pățan, Comeliu Mă- 
neșcu, Bujor Almâșan, Tltus Sinui,'- 
ambasadorul României ta Cairo, 

" Ștefan Andrei, Constantin Mltea. 
Gheorghe Oprea șl alte persoane 
oficiale române.

Printre Invitați "s-ău aflat- șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 

1 la Cairo. >
în cursul dineului, care s-a des

fășurat intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl președintele Anwar 
Sadat au rostit toasturi.

Întîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
cu Yasser Arafat

Miercuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, s-a 
înlllnit ta Cairo cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei.

La înlllnire au participat, din 
partea.Partidului Comunist Român, 
Ion Pățan, membru al C.C. al 
P.C.R., șl Ștefan Andrei, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.. prlrn- 
adjunct al șefului secției Interna
ționale o C.C. al P.C.R.

Din partea Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei au participat 
Farouk Qaddouml. membru al Co
mitetului Executiv nl O.E.P„ șl 
Rlbhl Awad, purtător de cuvînt 
oficial al Conferinței populație! pa- 
lestlnene, director pentru Informa
ții șl relații externe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat solidaritatea P.C.R, șl a 
poporului român eu lupta dreaptă 
dusă de. populația palestlneană 

’1 - . ■ *•. ;
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pentru dreptul ta-autodeterminare, 
pentru rezolvarea 
in conformitate cu interesele ei na
ționale, pentru a-și asigura condi
țiile care să-l permită să-și orga
nizeze o viață libera și indepen
dentă.

Yasser Arafat a expus situația 
actuală a luptei populației palestl- 
nene, schimbările șl dificultățile cu 
care aceasta este' confruntată. El 
s-a referit In obiectivul strategic al 
creării unu! stat palestlnean. de- 
mocratîc, în care sfi trăiască? îm
preună, ta conviețuire pașnică, 
musulmani, creștini .și evrei.

•Tovarășul Nlcolo'c Ceaușescu a 
Invitat o delegație a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, con
dusă de președintele Yasser Ara
fat, să facă o vizită in România.

Invitația a fost ncceptaiă .cu plă
cere, data urmînd să Tie® stabilită 
ulterior.

întîlnirea s-n desfășurat într-a 
atmosferă prietenească.
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piWM C vn MBiÎH si Mbh

problemelor sale

■' j

. .. , f

iMlercurî seara, la Cairo a avut loc 
semnarea unul protocol privind coo
perarea economică șl tehnică1 Intre 
Republica Socialista România și 
R. A. Egipt. Din partea română, pro- 
tocolul' a fost semnat de către tova
rășul Ion Pățan, vicepreședinte al 

"Consiliului de Miniștri.1 ministru al 
comerțului exterior, Iar din partea 
egipteană do. Mohamed Merzaban, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri șl ministru al economiei șl co
merțului exterior.

La Ministerul Afacerilor Externe 
ol Republicii Arabe Egipt au rivutloc 
miercuri convorbiri intre ministrul n- 
facerllor externe ai Republicii Socia
liste România, CbrneLlu Mânescu, și 
ministrul afacerilor externe ol Repu
blicii Araba Egipt, dr. Murad Ghaleb.

în cadrul convorbirilor, desfășurate 
Intr-o atmosferă cordială, s-a efectuat 
un larg schimb de opinii asupra pro
blemelor internaționale actuale.

La. convorbiri au participat funcțio
nari superiori din cele două mlntstero 
de externe.

*
în timpul vizitei In Egipt n con

ducătorului partidului șl statului 
nostru, tovarășul Bujor Almfișnn. 
ministrul minelor, petrolului șl geo
logiei. a făcut o călătorie la Ham- 
rawein, unde, in baza acordului tn-Foto : Adffhel Pasat

_____
O caldâ primire In mijlocul muncitorilor complexului industrial do la Hcluan

w»
-

Tn aceeași zi, tovarășul Ion Pflțan 
a avut convorbiri cu " vlcepremlerul 
Mohamed Merzaban, cu ministrul in
dustriei petrolului șl resurselor mi
niere, Yahya Molia, cu ministrul 
agriculturii șl ameliorării terenurilor1, 
Mustafa El, Gaball.

Convorbirile s-au referit la măsu
rile, pa care urmează să le întreprin
dă cele două părți in vederea dez
voltării tn continuare a schimburilor 
comerciale șl a cooperării economice 
șl tehnice Intre România șl Egipt ,

terguventâmenta) de cooperare eco
nomică șl tehnică dintre Republica 
Socialistă România șl Republica 
Arabă Egipt, se execută, pe midul 
Mărit Roșii, un complex Industrial 
de fosfați, care urmează ®ă albă o 
capacitate .de producție anuală de 
I. MOOM tone minereu fosfaile si 
COT COT tone fosfat, concentrat.

în cursul vizitei «azdele au dat o 
înaltă apreciere cooperării romăno- 
eglptene., modulul cum se aplică a- 
cordul Lntcrguvernamenlal dintre 
cele două țări. ,

Totodată, ministrul român a avut 
o întrevedere de lucru cu dr. Yahya 
Al Molia, ministrul Industriei, petro
lului și resurselor minerale al Egip
tului ; ou fost examinate unele măsuri 
pentru punerea In funcțiuni, in vii
torul apropiat, a Complexului minier 
HamraweLn, precum și înființarea 
unor sodetațj mixte de cooperare lh 
domeniul industriei extractive.

*
La sediul Uniunii Socialiste Arabs 

a avut loc o lntllnire Intre Sayed 
Mare!, prlm-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Socialiste Arab® 
din Republica Arabă Egipt, șl Ștefan 
Andrei, membru supleant ol Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, prlm-ndjunct nl șefului secției 
internaționale a C.C.1 al P.C.R."

La lntllnire au participat dr. Gaber 
Gad Abdel Rahman, secetnr al C.C.

_____  , _ _ ■ _____ _ 
Fakhrl Abdel Nabl, membri ai C.C. 
al U.S.A., șl Loutfî EI Kholl, responr 
săbii cu problemele politice șl cu re
lațiile1 Internaționale ale Uniunii So-

I ciul iste Arabo. .
Tn cursul convorbirii s-a exprimat 

satisfacția pentru relațiile existenta 
Intre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Socialista Arnbfl. subllnlln- 
du-se. totodată,' însemnătatea Intări- 

’ rll acestor raporturi In diverse do
menii.

Ca urmare a discuțiilor avute, a 
, fost semnat un acord de cooperare 
Intre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Socialistă 1 Arabă pe o pe
rioadă de ,uh tei, fn care se" prevăd 

; vizite reciproce do‘ delegații pentru 
. schimburi" de păreri șl pentru 

studierea experienței reciproce, con- 
.J mllări-Intre secțiile Comitetelor Cen

trale In probleme de interes mu
tual. schimburi de Informații șl ma- 

" terlale, stimularea și promovarea re
lațiilor dintre organizațiile tde masă 
din Republica Soclojtsffl- România șl 
Republica Arabă Egipt.»

■ nl U.S.A. pentru -problemele orientă
rii Șl ideologiei, Ahmed Found șl
""....................  ' 1 ai C.C.

problemele politice ®1 cu re- 
ieranilonaie ale Unlur

procesului.de
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adus fopte-

cinema

formărfior rapjde, al dinamismului țș^

A apărut nr. 3 al revistei

rin cinstea

CARNET PLASTIC

r - -
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tlzunlt populari ai obiectelor casnice 
din lemn),' in timp ce ni doilea e 
confuz, departe de a extrage sensu
rile profunde ale simbolului pe cn.re-1 
reprezintă bradul In tradițiile popora-

Funcția șl semnificația educatlv- 
soclală de ars persuaniiejiill, artă a 
informării convingătoare, ale docu
mentarului. in diferitele sale forme, 
au fost de ntilea ori scoase in • ,evl-. . ------ ------------ ,-----,— .
dență — prin articole, studii, dezba- lui nostru. Același lucru bo poalo nflr-
tori. Interviuri —1 tacit nuftnal, cer.o mn șl despre PAmîniul șl șarpele de
argumentare specială. Documentarul,, 
datorită extraordinarei sale puteri de 
pătrundere șl de reprezentare a celor 
mol vânate aspecte șl fenomene din 
viața națională (economie, relații so
ciale, efort Industrial, știință, cultu
ră, artă, felelor, sport etc.), joacă un 
rol important In evoluția generală a 
conștiințelor. ;

De aceea, tradiționalul'concurs a- 
nual organizat do studioul „Sabla" 
pentru desemnarea celor :nni 
roasa filme documentare constituie, 
fără Îndoială, un , , ,
mijloc potrivit do . 
ar măsura. Pe
riodic, stadiul a- 
tina de ■ capaci
tatea docuin en
ter 1st! lor noștri 
in a cuprinde 
realitatea, de ten
siunea tor Ideo
logică șl creatoa
re în raport cu 
manifestările tra
tate. Am avut, 
astfel, ocazia sA 
vedem sau eă re
vedem — intr-o 
trecere in revis
tă relativ 
cludentă - 
cumentare eelec- • 
tlonata in ca
drul studioului 
ca fiind cele, 
mal reprezentati
ve din .numărul 
de aproape 1M. 
realizat anul tre
cut ia „Schia", 
împărțite In dife
rite categorii : 
..înfăptuiri In con
strucția socialis
mului’. „pertec- E 
ționarea vieții so
ciale*. „educație 
estetică", contribuții românești la 
progresul fioclnl. Ia dezvoltarea cul
turii șl științei mondiale’, ..uîiiitnrft" 
(adică tehnofllmo sau comenzi, spe
ciale) — filmele văzute, ca șl ceie pe 
care ie adaugă memoria noastră de 
spectatori, ne-au oferit o imagine 
destul de clară a calităților și scăde
rilor documentarului nostru cinema
tografic la ora actuală.

Ar £1 inexact să afirmăm că scăde
rile slnt precumpănitoare față de ca
lități. Se observă, do pildă, un plus 
de responsabilitate, de angajare mo
rală ®I civică a realizatorilor in re
flectarea șl comunicarea fenomenului 
social. Fllmul-anchetă a cișllgal, in 
acest serul, poziții moi avansata i 'e 
cazul episodului Hunedoara, oameni 
șl oțel (din tripticul Triunghiul de 
foc) nl iul AL Boiangiu. In care dia
logul cineastului cu do! dintre actte 
viștil do partid .al combinatului, ara 
nerv, sinceritate șl o anumită vigoare 
ta analiza curbei de evoluție a pu
ternicului centru siderurgic, de la 
starea rudimentară de acum două zeci 
de ani la perfecționarea și am
plitudinea do ostăzL Scurtele por
trete umane, aproape niște efi
gii, din Acești oameni —■ film 
ce marchează debutul promițător al 
FeUctel Ccrnălanil, no familiarizează 
cu destinele patetice, Intr-un fel cx- 
poneiifiale, ale cllorva din construc
torii barajului de la Porțile de Fler. 
Oamenii slnt surprinși — in aceste 
filme;— cu autenticitate, cuvintele și 
ra!l0a-Xd“r&^Wwlnd . . âe mito, romentariul.la .aeria. dețpre „ 

riioz.M 
fragmentului și nu ajung să reconsH- 
luie tabloul întregului, al finalității 
eforturilor. Pe, scurt, dacă nl ee vor
bește, bunăoară, de extensiunea do- 
bindltă de combinatul bunedorean, 
care „id trecut putea 11 străbătut in 
clteva ore, iar aram nu-ți ajung nici 
trei zile*, filmul ar fi trebuit, cred, 
să vizualizeze acest raport ; după ram 
o privire.mal puțin fragmentară asu
pra grandioasei construcții hldroene*- 
gătlco da pe Dunăre ne-ar fi limpe
zit mal bine rostul eforturilor depus® 
da muncitorii șl tehnicienii dlh Acești 
oameni. Măi expresiv dta acest punct 
de vedere e După zece ani al Euge
niei Guri! care materializează' cine
matografic altt contrastul dintre fos
ta, pestilențiala „groapă Floreasca” șl 
octuala față urbanistică a locului, cit 
șl modificările survenite in existența 
concretă, soclaiă ți morală, n unor fa
milii clndva arii de năpăstuite.

■ Tot filmc-ancheifi slnt șl Cuțitul 
de Tltus Mesaroș șl Printre tineri da 
Ion Mosra. ambele interesante ri vii, 
cu un plus de energie cetățenească 
In cel dtatIL Cuțitul atacă fronta! 
rarajea, tema delincventei, fie Șl tn- 
ilmplătoare. puntad In lumină con
secințele alcoolismului șl sile Upsel 
de educație. De altfel. Cuțitul s-a de
tașat de celelalte pelicule prin stric
tețea șl inrlsivltalea ra care regizo
rul Maaroș și-a urmărit obiectivul 
etic, ferindu-I de didacticism. Printre 
ilneri e alnșant. mal ales ta primele 
două „scheciuri* (Suceava șl Iași), 
devenind mal convențional In al trei
lea (Argeș) și Îndeosebi In ultimul 
(Cluj).

Plin de fannecui proaspăt ai miri
lor „pictori* dta Vulturești c Visele 
copilăriei al lui Jean Petrovlc! sem- 
nallnd și lluatrind ra pasiune un 
exemplu de activitate extrașcolară 
demn de a fi urma! Caniita profana, 
dedicat de Nina Behar operei jculp- 
torulul clujean Servatlus, amestecă 
elemente esențiale, definitorii, cu pri
sosuri care încarcă Imaginea șl îm
piedică desprinderea unei ide! nete ta 
legătură cu valoarea operei șl biogra
fie! spirituale a artistului portrelizat.

Filme etno-folclortce. Meșterii lem
nului de Constantin Budlșteanu și 
Sub semnul bradului de Siavomlr 
Popovlcl se diferențiază evident : pri
mul e coerent șl aplicat la temă (ar-

același. Sta vom Ir Popovlcl, neclar, cu 
o materie Insuficient studlață. Un 
surprinzător talmeș-baimeș obține — 
tot pe temă folclorică — Mirel li’.eyu 
cu In marca trecere, unde bocetele -- 
etalate cu binecunoscuta măiestrie de 
corul „Madrigal" — n-au nici o legă
tură cu decorul cind do ..moși*, cind 
de cimitir al fiarelor vechi, c!nd ab
stract scenografic,' Iar acesta — nici 
o legătură cu coregrafia, care, lâ 
rindul ei. ml s-a părut total străină 
de spiritul poeziei Iul Blaga po care

mitra Dona enle corespunzător scopu
lui propus (educarea autocnobțBșU-

.. ___ ____ _ . _ ___„ .
Temă fără vartaținni ol iui Stefan bule să apară in reaiitatul dnal — 

filmul —complet sau aproape corn-, ■ 
. piei valorificate. Cu alte cuvtate, tre- 

laule spus tot sau aproape tot c® se 
poate spune, cinematografia'ta legă
tură cu subiectul ales ; după cum total 
trebuie spus eu multă limpezime și 
eficacitate educativă (nu 'didacticist, 
insă), pentru ca fltaielo să-șl atingă

documentarului cinematografia Ca
, __ _ ______ ___ ,__________ In orice lucrare de știință sau de artă, .
. lor), iar metafora umoristică din enunțurile, premisele/tematice tre-

Fischer e amuzantă, deși îdeea —
■ anacronismul etalatelor „manuale* l-

- cerca mal multă: concizie.
*■

în afară de'aceste , sumare apre
cieri, selecția de filme ■ prezentate da 
studioul „AL Sâhla*, precum șl alta 
documentare din ultimul timp ne ___ __________  _____  __ ___
oferă posibilitatea de a formula și scopul propus ! popularizarea științei,
eltava concluzii mai generale,' menita a CjK-lrlli a artel [n ‘toIoouJ tura-or’ 
să solicite atenția doramentarișlilor. '.............
' „Obiectul documentarului e de a 
reprezenta ’ viața in forma ta caro 
o trăim" (Flaherty) ; „documentatul 
este tratarea creatoare a realltațll în exista tacă prea

,.d ■ u,'. - V'

Funcția documentarului cinematografic:

Sumarul numărului 3 ol noii 
reviste Ilustrate de turism 
„România pitorească* cuprinde, 
printre altele, o hartă complexă 
a CiUcnșulul, 1 mas Ini color, ine
dite, din Peștera , lui Epurau, 
precum șl rubricile i în organi
zarea revistei : excursie specia
lă de primăvară. In Piatra Cra
iului. la 23 aprilie ; excursii de 
1 pină la 7 xlle : trasee alpine 
— de dificultate medie — pentru 
luna aprilie. Slnt Inserate, de 
asemenea. Idei șl opinii pentru 
un turism complex In mediu) 
rural. Revista publică in acest 
număr regulamentul concursu
lui ..Firul Arladnei*.

categorlllor da public.
în neclari timp, as impune o mai 

mare economie in limbajul fllmle i 
multe prisosuri, 
adaosuri, aspecte 
neesențlăie. Prin
tre altele, ta a- 
proape jumătate 
din documentare
le văzute am no
tat tendința ciu
dată b, reali
zatorilor de a-ri 
exhiba 
persoană (uneori 
ri familia), adi
că de a apărea

ltf Casa Ziariștilor

o „ilustrează’. O piluzâ do Inspirație
— mu o excesivă.căutare de „efecte*
— in opera acestui valoros documen- 

’ tariftt .cnro 0 Bieșu; alteori .mult mal
slrlct In doblndlrea unității de.gln- 
dirc și de ști!

De-a dreptul Jenant, Indigest, e 
Fetița-ra chibrituri de Octav Ionita: 
wind fă tragă un semnal de alarmă 
In legătură cu neatenția șl neglijen
ță unor părinți hechfbzulțl, regizorul 
a pus semnul egalității intre acesta 
cusururi șl vulgaritatea cea mai cra
să, imaglnlnd o povestioară descusu
tă, artificială șl trivială. Intr-o pu
bere in imagine diletantă. Cred Că 
un asemenea rezultat se explică șl 
prin subaprecierea filmului-coman- 
dă. ea și prin superficialitatea aau 
naivitatea coma;.!.-____ 1 2_
nomen de altfel foarte frecvent ta- 
tllnlt.

Filmele do știință popularizată ale 
Donel Barta (Prin codrii de sub apă, 
Glzele Deltei, llrme pe nisip) sil a- 
părut, câ întotdeauna, interesante șl 
folositoare;:'ca ș! ac '—
puțin inspirate'dedt ___ _____....__
re) — ale iul Ion Bostan (Sturionii șl inci un larg spațiu de ameliorare. Se 
înlilnlre cu cerul). «_>

Corecte, ferite de un estetism pa
razitar, cu un montaj destul de dina
mic sint filmele sportive Anul bărci
lor de aur și Atletism, emoțl! nepre
văzut de Ervln Szekler, comentariul 
acestuia din urmă, semnat de ton 
Chl-Ilă, caracteririndu-se, din păcate; 
prinlr-o literaturizare inadecvati^ (ca,

acțiune" (Griomon) ; aceste enunțuri 
teoretice, care stau la baza docu- 

• mentorului cinematografic, par a 
gări o înțelegere mul profundă prin
tre tinoașlll da la „SatUa*. La posi
bilele întrebări —, Viața, realitatea, 
dar a cui și cum ? — e! răapuhd așe
zi nd omul contemporan In centrul 
fllmeior lor. Indiferent de ‘tratarea 
stilistică a temelor — uneori epică, 
alEeori mal lirică — omul e mereu 
prezent,’ cu greutăți șl cir- necazuri 
inerente, dar și cu bucuriile ți mul
țumirile pe. care 10 dau munco, pro
pria lor muncă, șl perspectivele unei 
existente tot piui prospere. Documen
tarele noastre ne Oferă progresiv ta
bloul -linei tipologii umane diverse ș: 

superficialitatea sau nuanțate, complexe; tablou din care 
indltaruiul însuși, fe- nu lipsesc accentele de dezbatere eli- 
. . că, de liber schimb de opinii, șl uno-

orl chiar de umor «au de Ironie, toate 
to «copul de a contribui la perfecțio
narea vieți] noastre sociale. De aici ®e 
desprinde o altă idee, șl anume aceea 

părut, câ întotdeauna, interesante șl a aclualllățll, tot mol infim Incorpo- 
fotosltoare ; ca șl acelea (ponte mal rală substaiitel documentarelor. Evi-

...................declt altele, ănlerloa- dent, din acest punct.de vedere existădenî, din aceri punct.de vedere existfi 
1 iz -.l ------ ■’i
simte nevoia " tinel ■ Informări inai 
prompte șl mal minuțioase, pentru a 
se extinde baza unei selecții mai ri
guroase șl mal semnificative a fap
telor și a diferitelor manifestări ale 
realltațll noastre economice, nodale, 
culturalo.

în primul rind. se face, cred/șlm-

un ăQp t'i<îildopabeiL<5;-.îlnii:c3 
r icgtae-Tsau* tandm,răbkilulfta';tora nu 

'^iblratulul)'. - ui tazișu!' ' _.hîtjA"
La obiect, cu o Imagine eficace și 

expresivă e filmul științific • despre 
later, Holografla de Doru Chr.țu, ca 
și Inteligenta cifrată do Dayld fteu. 
în timp ce Glndlre* matematică re- 
mineaseă de Zoltan Terne? — sur- 
prtarind dleva figuri de fia van țl, „ta 
balot $1 papuci* — este, după opinia 
mea, Inooncludent din pricina lipsei 

■ de.rigoare și expresivitate a realizări! 
cinematografica.

în fiflrșIL dintre filmețe .văzute, 
„utilitarul" Grăbește-te incet de Du-

țltă necesitatea unul efort susținut șl

z 
n

■ luruor necurei reajjzari, ca și i udei , 
mal mari asntltățJ d® Informații in 
raport cu complexul de elemente și 
do aspecte ale vripțli. Solea și pasiu
nea pentru realitate — ăporite in ul
tima Vreme — se cer însoțite de □ 
mal limpede circumscriere a temelor 
șl mai olea de o adecvată aprofun
dare a lor. Șl gelectaroa consultanți
lor "științifici a-ar cuveni să fio mal 
riguroasă, ta funcție aUt de compe
tență Și talent 'expozitiv, In diferitele 
dLsclpiJnc, ciț fi de înțelegerea roa- 
tulul șl mijloacelor, a obiectivelor

propria
și familia), adi- 
că de a apărea 

0i • el inșlșl ta ■ film
(nu ne referim la 
anchetele directe, 
ci ia ckicuniento- 
rolo științifice și 

■ a la tehnofilme : se
pierde mult timp 

/vsi cu I’tararoh unor
împrejurări su- 

/ W blecllve, persona
le. nie regizorilor, 
in dauna intăți- 

' sării obiective a 
„ir -»u»- faptelor), Poate
1$ pa că de vină sini șl
H Ea ..aln.'îurlle* cahtl-
i ; ! talive obligatorii

— un anumit me- 
iraj - carc-i de
termină pe ■ ci
neaști gă „um-, 
p]e„ nesamnlfl- 

" catlv Umpul ri 
spațiul propriilor filme. Asemenea 
standardizări n-au ce căuta insă ta 
artă, iar documentarul cinematogra
fic Intră ta sfera artei.

Comentariul, adică partea vorbită, 
rărnlnc punctul nevralgic al filmului 
noatrii documentar. Textele sini de 
cele nul multe ori île anoște șl ne- 
esenUale, fie grandilocvente, retori
ce, lipsite de obiectivitatea șl de mâ
nură care constituie o condiție fun
damentală a comentariului. RdaLLrea 
acestor ieste, do asemenea, o in ge
nere anapoda ș! convențional'scenică 
(actoricești „jucaiă*).

în orice caz, e bine ca documenta
riștii noștri eă asimileze pucerlrlle 
esteticii contemporane, care (ctfea ce 
este In folosul regizorilor mal ales) 
-indică valoarea artistică in ’ adevărul 
și exprerivltalea -adlncă a realității, 
a vieții. înainte de ă fi „frumos*, uh 
documentar Irebute să fio clar, pre
cis, sincer, eob-u in pasiunea ,vi ml- 
lltanlă. Cele fus! reușite filme ale 
studioului „Al. Sabla* —, cete 'care 
de-a lungul anilor au Inregtetrat suc- 
cose .de prestigiu ri uu prefigurat 
chiar, la un moment dat, o „școală0 
— au avut aceste atribute esențiale 
ale unul documentar demn do func
ția &a socială, morală șl estetlcS.

E limpede pentru oricine că filmul 
documentar.trebuie să fie un reflex — 
șl încă din Cete măi vil, mal directe, 
mai prompte — ăl ansamblului de re
lații sociale și de producție, al tinnfi- 
formărllor rapjde, al dlnamtemulul pa- 

. . rnctertajlc dezvoltărli socleiățU epclș- , 
' ,liste rotn.flpes.a>;iD«Jaceep„.« UireăC; ra ,m.

., realiza lorii.: decuman ta ri ș 11. r sfi -șl; po-Jrm. 
trivcascl pasul eu acest proccâ. evd-’ 
lutlv al întregii țări, să intre In rit-- 
mul apcrtflc ol zUel da azi. Cu alțe 
cuvinte, imaginile audlp-yfetate pe 
care ni ta oferă fie'echivalentul 
expresiv al lmagtallor multiple și 
_denae din realitate. Acțlonlnd Intc-o 
asemenea direcția, pe un front de lu
cru amplu, documentarul noatru 
clnemfitogtnflc va răspunde cu efica
citate propriei misiuni de factor do 
educnțlo șl formare a conștiințelor.

Florian POTRA

tor cotidiene, ta rele
varea firescului, dar 
șl a caracterului tor 
reprezentativ, încre
zătoare in forța emoț 
țtonală a unul peisaj 
sau naturi moarta, ta 
puterea evocatoare a 
faptelor șl aspectelor 
zilnice, aceste lucrări, 
Iradiind Imaginea a-’ 
pocii noastre, i consti
tuie. implicit, un o- 
magiu.

VlzlUnd această ex
poziția omagială re
alizezi cu relativă u-

M'- șurtață că există In-
-ri‘ tri-adavăr o mare dls-

chlderll acestei expo- ponlbllitatc față de
talii! nnarțlne ziarului- mal vâriate mo-
„Srinteia tineretului**.

Un cpLrit echilibrat, 
lucid -In stare --ă tem
pereze excesele. <~ 
orice fe! același spirit 
care a insolit aria ro
mânească dela înce
puturile el. se race 
vizibil. O solidaritate 
funciară cu frumuse
țile peisajului, cflDaei- 
tatea surprinderii mi
racolului vieții par a 
caracteriza multe din 
lucrările expuse. Far
mecul tor siă. de cele 
mal multe ori. in ros
tirea simplă b lucruri
lor. In 
moțlei, 

’ discret

AlMurtadu-so nume
roasa tor manifestări

culturale care, ta pri
măvara acestui.- an, 
șl-au propus să ani
verseze împlinirea u- 
nel Jumătăți de veac 
da la tnfllnțâroa Uniu
nii Tineretului Comu
nist — expoziția de 
pictură șl sculptură 
deschisă in holul Ca
sei Ziariștilor reuneș
te lucrările unul'mare 

. număr do artiști care, 
deși țineri, s-au nflr- 

' mat pe deplin in ca
dru] vieți! noastre r~ 
tlstice. Inițiativa deș

Seria edițiilor definitive, 
tipărite sub îngrijirea au
torilor in editura Minerva, 
și-a adăugat, de curlnd. 
două masive volume de 
Scrieri, care cuprind cea 
mal mare parte a versuri
lor scrise de-a lungul a 
peste patru decenii de Ma
ri# Banuș. Poeziilor publi
cate anterior In volume H 
se adaugă altele. Inedita 
sau tipărite doar tn reviste, 
reunite In sfirșltul volumu
lui doi sub titlul „Răzlețe*. 
Selecția, judicios alcătuită, 
subliniază cu fidelitate evo
luția In timp a poate! 
transcrie din perspective 
multiple dimensiunile crcn- 
tlel sale.

Publicată pentru prima 
oară în 1023 de Tudor Ar- 
ghez! in „Bilete de papa
gal*. redescoperită după o 
tăcere de cițlva ah! de Za- 
harlfl Stanra și puhllcată 
frecvent In- revista ,.Azi:. 
1h începutul deceniului al 
patrulea, drumul literar al 
poetel se dovedește sur
prinzător da Interesant. 
Pină a se cristaliza ta for
mele proprii, arta poelrt 
B învățat mult din exerci
țiile de tălmăcire din liri
ca universală, in special a 
expresioniștilor german! 
cu apllcațlune deosebită din 
Rilke. preocupări ■ cărora 
le-a rămas creălnctoasă. 
Recentele tălmăciri din 11- 

, rlca unor cunoscut! poeți 
indică, o dată mal mult, 
vocația aparte a poetel șl 
pentru acest domeniu.

Poeziile Măriei Banus 
au arătat încă de la Început 
că ne aflăm ta fața unul 
poet autentic. ..Țara fete
lor* (1033) e consemnat ca 
un eveniment editorial de 
critici prestltrioșl ca G. C&- 
linescu sau PomplUu Con- 
stantlnescu. Puternica in
dividualitate a poezie! de 
început apare după trece
rea anilor la fel de vie; 
prospețimea șl vitalitatea, 
capacitatea versului de a 
cuprinde viratele juvenile, 
candoarea adine zguduită 
de relevarea naturii femi
nine. tot ceea ce nre legll- 

’ tură;cu Iubirea Si nellnta-, 
tea au fost conservate. în 
succesiunea scrierilor se 
confirmă debutai do ex
cepția al Măriei Banii?. 
O chemare venită de de
parte, un freamăt ol fiin
ței adulmecînd dimensiu
nile vieții noi ce-șl făceau

toc, se Concretizează in
tr-un fior existențial de 
nebănultă adlnclme : „Vin 
cu an singe nod ca o cofă 
de zmeură dulce / 81 mă 
mir. Mă cant Tolu-Î al 
meu și nu e. I Fruntea 
mea aținuse vinSU. grea, 
ea o gutuie, / și mă rugase 
încet să se culce. / Șl a- 
nim o ridic și o due din
tre -ngustele. Paturi. / Ziua 
pe tnilnl se desface, ușor 
ca o buclă. I Trec nevă
zute prin mine, trupuri de 
pîclă. / Gura mușcată de 
moarte cum să o sa-

Evoluția ulterioară a pos
tal va fi marcată tot mai 
mult de evenimentul sorini 
șl Istoric. Marea confrun
tare n umanității cu lrațlo- 
nalltfttea și forțele Inlune- 
< • - - -» 
funerar Încărcat de pilosul 
omenirii. într-un „clntec da 
leagăn pentru copiii răz
boiului*, poeta transcrie in 
viziuni apocaliptice strigă
tul tragic al maniei marto
ră neputincioasă la măce
lul propriilor săi fii. ÎI va 
îl dat Insă poetel să vadă 
nu numai oroarea, durerea

PROGRAMUL I
J .... .......

8,03 Deschiderea emisiunii rte dl- 
minea|i. Telex.

9,88 prieîenli lui Așchluță.
0,30 Vetre folclorice. Cinice șl jcc 

din Maramureș.
18,80 Gura da limba engleză. Lccjla 

a 10-a.
18.33 Din lumea științei șl lohnlclL
11,to Teatru Urla TV : „Domnul 

Cboufieuri* do J. Offenbach 
șl St, Rcmy.

13,» TelejurtiaJ.
15,r.3 Matineu de vacanță.
ia,Z3—16,15 Cura da limba germa

nă. Lecpa a B-a — reluare.
18,8.3 Muzică populară româneasca, 
ta jurai orei 17,«0, transmisie di

rectă de la aeroportul 114- 
iitMi, cu prilejul întoarcerii 
In Capitală a tovarășului 
Nleblae Ceaușescu, secretar 
generai al Pnrildulul Comu
nist ilomân, președintele Con- 
slllulul de Stat ai Republicii 
Socialiste , România, care, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceăușeacu, aticul — Intre U 
marile șl B aprilie — virile 
oilcLale in i nepubilca Alge- 
rtanâ Democrallc4 șl Popu
lara! Republica Africa Cen
trali, • Republica Populara. 
Congo, Republica Zair, Repu
blica Zambia, Republica Uni
ți Tanzania, Republica De- 
mocraUcâ Sudan șl Republi
ca Arabi Egipt.

18, M Fotbal i Fcrencvaros Buda
pesta — Wolverhampton Lon
dra (semlfirjitete cupei 
U.E.F.A.). înregistrare de la 
Budapesta. Repriza a doua.

i®,18 Publicitate.
19. M 1031 de ceri : „Aventurile

celor doi cățel*1-
1®JO Telejurnal.
39,18 Ținerii despre el înșiși.
ZI,18 Pagini de umor ■ Retroept 

tlvâ Maek Sennelt (II) • 
cromedaltoh Billy Bevari.

51.M Scară de balet. Premieră TV: 
Balada hnlrtuceaicfi de Paul 
ConsianUncsctl.

Șf.â'j „34 de ore*.-

PROGRAMUL II
33,W Concert simfonic al orches

trei lladlotetoviriunlL Dirijor : 
Emanuel Eenascu. Soltști ■ 
.Gheorghe Crisnaru șl Ștefan 
Ruha. In program : Th. Gri- 
gorlu — „Eegln pontică*' î; A. 
Vlvaidl — „Anotimpurile*. 
Prezintă Gheorghe Firea.

31,00 Desen animat : „Lupul șt 
. mielul.

31,10 Agenda. 
â.M Intermezzo muzical ,cu for-; 
• mațta Moderato.
31,» Film certai „Pianata giganți- 

lor“ (reluare). 1
52.33 Cărți Șl IdeL M. Halea : 

„Prelegeri do estetică". Par
ticipă s Nlcolae Balotă, Tlius 
Mccanu, Matei CăUtlescu.

Horla Rotea („Uzină". 
„Tractor") sau do 
Mursa Ion (,.Construc
torii*. „Gravă*) reme
morează. concretizea
ză momonle de luptă, 
prefaceri sociale caro 
au Întovărășit dezvol
tarea noastră tatorlcă. 
Tot așa după cum 
portretele șl compo- 
zlțllle cu cornder is
toric realizate de Iri
na Labln. Sabina Ivas- 
cu, Ctocolu Emil. Boi- 
dura OvidlU. Corne- 
Uu Vasilescu iau Mo- 
honu Dan fnteeprlnd 
o analiză lucidă, gra
vă a trecutului nostru 

Unind uneori mai 
mult de vlzualltate 
ueclt de spiritualitate. 

Subiectele de actua
litate au fost abordate 
cu conștiința clară -fl 
Idealul umai.lsl con

tase atonă 
j continua

rea tradițiilor spiritua
le constructive, dar șl 
continuă perfecționa
re : exprimare a unui 
vibrant mesaj mili
tant, dar șl clipe da 

„ destindere iu ■ fața 
unul peisaj sau a unul 
portret. Numeroase
lucrări «eronate de 

■Siandu* Gheorghe.
PelmiM Stefan. Tudor 
Nlcolae, Raluca Gri- 

Anghelnche 
«au Tuta- 

lanu FSoarea Iliislrea- 
. ză acest ol doilea as

pect ■■
Fără a fi bogat re

prezentată. grafica 
constituie un capitol 
aparte In cadrul expo
ziției, Afișul mal alei 
dată fiind specificita
tea limbajului său. a- 
d re seară apeluri fer
vente ta gprijinul 
muncii patriotice In 
compoziții simple, ex
presive (Tudor Jebe- 
leanu — ..Labor pro 

Hria*r Ioane Grigo- 
rescu — -Cit nul 
mulțl po șantierele 
patriei" ete.).

Sculptară in marea 
majoritate a lucrări
lor a adoptat formule 
simple și atotcuprin
zătoare. caro se men
țin pe planul unor 
semnificații generale

inventlvltate. semnate 
de lon-Grlgore, Tomo 
Roată. -Benone Șuvăi- 
lă. Sempronlu. Iclo- 
zan. Vladimir Zamtl- 
resen. .Mihai Bnndac,' 
Nlcoiae Groza, l" " 
Petre. Cristian Brea- 
zu.„ Și cu aceasta nu 
am citat toate nu
mele In rifidurlie 
do față, care nu do- ort 
reâc deci* să subitele- L.a'urent!u

Sala Kalinderu

■Confruntarea unor
valori necimoscuto nu- 

’ bllraluL pe cară o rea
lizează fiecare nouă 
expoziție de arte Plas
tică deschisă de stu
dent! a‘ devenit un fe
nomen dinamic, stimu
lativ. Reluarea perio
dică a unor asemenea 
manifestări nu numai 
că- dă posibilitatea 
stabilirii unor relie
furi și conexiuni. ■ dar 
înregistrează cu fide
litate fenomene de 
creștere șl descrește
re. de trăire ih timp. 
Expoziția de pictură, 
sculptură și grafică 
deschisă' de studenții 
buraresteni ta sălile 
Kailiuleții-'’> se' plasea- 
fe’^e'^fte^cearta 
sitb;»mnuJ nyinireslfi- 
filGr prilejuite de a- 
nlversarea semicente
narului U.T.C. Oma
giul ' ‘ chior mal ti
neri artiști sa adre
sează direct orgordza-

încercarea de a des
coperi aspecte el scm-_ 
niflcatll noi ta cadrul 
unor teme Llsplrate 
de realitățile specifice 
epoci! noastre conlem-
porntie sau de trecutul P~<
Istoric'1 nu concentrat leb
eforturile acestor nr- P»1
ilțttJ eflnți In plin 
proces de formare ; nu 
oferit posibilitatea ale
gerii mijloacelor celor 
mai potrivite pentru a 
le pune In valoare sen
sul. utilitatea. Chiar 
dacă ta unele lluriirl 
Meilc enunțate nu 
au beneficiat de mii- ---- -—-;
toace artistice rtau- ,. (Flefeslg Nlcolae. Sa- 
roase. Chiar dacă alte- bu Gcorse. Farcax 
le nu au reușit să-ta- Vlobe! Patrovitz 1st-•

murită „ozijto sălile Ka-

plMea' {egrete. i:JM

tari taedlie. --------
relevat, ta ansamblul .
expoziției, efortul de fortuj studenților In- 
slncronlzare -cu carac
tere comune întregii

.... . ..... uTta ~ _____ ..o—-
țlel care, timp de S0 româneșlf. efortul de prin operă experiențe 
dă ani, a Îndrumat a exprima viața so- gpec|fiCg care ță g® ta- 

cletățli noastre. Pla- seric ta ansamblul vast 
ia semnate de Mircea 9i complex al artei' 

jți-în contemporane.

Mancas („Luptă), de Marina PREUTU

lupta fi activitatea u- 
nor generații succesi
ve do tineri mill!an ți 
pentru făurirea unei 
noi eorielățl.

In

cieîățll noastre. Pla- scria ta ansamblul vast 
...... L.

Constanilnescu („Io 
uzină1") sau de Virali

o Felix șl Otllla (ambele serii),: 
PATRIA - M3t 18; l«3î S3. FLO- 
REASCA - 1SJ0; 18.
• Program pentru copii : DOINA 
- 10.
o Uri, pușUule 1 1 DOINA — 11.M; 
18,43; ia i 18.18: 39,30.
e Evadare din Planeta maimuțe
lor i luceafărul — s; u.ia; 
Ura; ia; «joi sa.«, bucurești 
- B;,u,ia: «jos 10.M: is.«t a,,.,

- w 
13,331 iO.TiîSlăe.ia,? 2 CAPITOL■■țS'îl 
iM8r’M;i3.r iB.iaiuurio'.ii;’ lila
a Pentru ci se Iubesc s CEN
TRAL - B; 11,18: 13,30; 18; 18,13: 
K,W. MELODIA - 8;...................
18; 18.30; 39,43. 
o Străinul : LUMINA 
18; îî.M. 
o Preria t FESTIVAL 
13,Wî 18; 18,S3; K,«.
• Povestea micului cocoșat 
Iz; IM®, Biscuiți pentru câte! — 
18,391 18,<3, Tractoriștii - î; “ 
NEMATECA (sala Union).
o Micul Bcâldâtor : VICTORIA —
• : ii.ia: ia.»: wț ib.m; m.«.- mio-

U..Î3; 13,»:

— 8; iz»;

FESTIVAL — 0; 11,13;

w;
Si : CI

________  v___ _____ _ ■ 1-
Mirai scăldător i VICTORIA

„Căntece sub tancuri’, sacră, Intr-un mod prrso-
pină la „Magnet* mu ...Me- mal. vechea temă a frumu-
tanwrfoze*. materia proâs- sețli 1 șl responsabili lății
păta pătrundă masiv ta. materne, surprinzlnd gama

largă a sentimentelor și 
trăirilor, transcrise Intr-un 
registru liric superior: 
„Voi lansa strigătul adine, 
pătimaș / al femeii ce creș- . 
te copii, / 'f vrea să-l vadă 
eresetnd. I ...Voi vorbi ra 
vorbele mame! / ee se 
scoală ta zori / șl aprinde 
forai / și pune apa să fiar
bă / ... Cu vorbele ma
mei, / ce-șl vorbește noap
tea, / cind ceilalți dorm, /

poezie. Arta devine prin 
.. _____ _____ definiție reparatorie, vinde

cata declanșează cin tecul ■ ' că răni, înfrumusețează,
................ "" spală cu lacrimile sufletu-'Șf

Iul uratele marelui dlhiviu 
de Singe. Poezia Martel 
Banuș capătă o perspec
tivă etică fundamentala 
nouă, Afltadu-șl chema
rea fa mijlocul colecti
vității, poota ișl înteme
iază o altă artă poetică 
născută din conștiința ‘ ta- ■

CRITICA LITERARA MARIA BANUȘ:

tari 7 / / $1 el ee ridică, ge- ei Jalea oamenilor, dar rj! că 
nunchlui, A- mielului frto- Întrevadă speranțele renăs-
tă arșică / singură dibuie cute ta viitorul mal bun al

crederi* în umanitate. Pos
tul politic preocupat de ros- 

......___. .......... _______ „ tal mobilizator al versului
cărarea. / omenirii. Inrilnlrea cu mlș- se arată entuziasmat de

marile prefaceri ide soclri- 
iUmulul. Personalitatea 
mană ațțt de violent ta 
Stată, pini

tă arșică / ringuri 
umbletul, rllmul, că____ _
Tolu! e bubă șl doare ! pa
sai, .lumina, suflarea. / 
Dar așiepL1 AdulmeG Ud 
murmur, uh el atee obscur 
se ridică". :

Originalitatea debutului 
venea nu numai din eon- 
stringătoarea erupție • vir- 
stetor modelate de con
vingeri morale adeseori 
restrictive, d șl din i____
tlla, Imtă sesizabila tn sub
text, convingere filozofică ; 
ea înlocuia astfel lumea ...__________________ ,
inospitalieră, plina de cap- chin si tari! Opțiunea ro
ca no cu sita reconstituită 
din ascultarea mișcărilor 
interioare, din fragmentate 
amintirilor, decantate de 
sensibilliaton acută tatr-0 
viziune cuprinzătoare care 
nu se. revendica unul sis
tem. ci exprima direct un 
m6d de viață, toiul de a 
gindl șl tta'.ți al omului 
.simplu, Lirismul surpriri- 
unei vlrște devenită con
știentă de propriu, existen
ță. care trăia nemlllodt Ia 
Intensități explozive, sen
timentele vil ale tinereții 
răscoiltoare.

careă revoluționară, cu co
muniștii, l-a dat încrede
rea ta ziua de mUne i
muni știi, 
rea in ___ __ ____ .
„AvcuIU, drumețule ta. Lu
mea exista... Tovarășii 
drumului... Tovarășii atol*».. 

Noua orientare.a Urlomu- 
lui iau va deveni precum
pănitoare după eliberare.

...____ Poeta se situează cu depll-
neros- hă înțelegere, entuziastă de 
- —partea forțelor progresiste 

șl revoluționare, care lup
tau pentru făurirea notații

volultonară con.ieCTcntă va 
decide destinul croației 
sale. Universul nou de 
teme șl preocupări, pers
pective amplă asupra vie
ții ne conturează tot mal 
mult In versta militant, 
agitatoric, care celebrează 
evenimentele de seamă 
ate timpului aau intre- .

. . .. _______ ......____ ___ ___ ' prinde’- cu uneltele pam- -
dea convingător Imaginea tleiarulta adevărate ope- 
iinel virste devenită con- rații de chirurgie sorts-
............. ' ‘ !ă șl morală. Poota Intră „S1 

In forumul cetății cu con- (pi 
știința vie a menirii eaie tova dintre cele mii sem-
transformatoare. De io nlflcntive. cu inrcă clrc-ula-
„Tărim intermediar*

și privește-nainte, in întu
neric / peste plicuri de um
bri /, peste poterile lungi, 
neguroase ale vremi! I 
șf-i ciulă’. în poemul 
„La porțllo ralului*, ve
chiul mit este recreat 
dlnte-o nouă nerspectivă 
socială și eilcă : boe
mul devine 'astfel un 
imn a! dragostei Împli
nite Intre oameni deplin 

-------  ------- --- egali, ngplrind cu aceeași 
muncii deacătaSote de ser------- nesecată pasiune la In
vitați. eroismul omului-------blre șl frumos. Un uma-
corst-tructor, egalitatea de- ’ nlsm generos înfrumuse

țează și dă căldură întregii 
poezii, dezvăluie stări de 
O discretă lumină sliHeteas- 
că. Arte poetel se situea
ză ta miezul existenței co
lectivității pe care o expri
mă in 'versuri simple, cu 
reală forță de comunicare 
ș! tariurlre.

Ampla „Ieșire din sine”, 
dpre „conștiința lumii*, este 
un gest creator cu Implica
ții nebănuit de semnificati
ve. Chiar dacă ne alocuri 
s-a lăsat ademenită do ver
sul ocazional, da anecdoti
că sau excesul deacrln- 
tlvtst, poezia matarită- 
Ui afirmă un destin Poetic 

.___ „ , . ^7 In deplină consonanță cu
lie si audientă). Poete con- viratele țării, se dovedește

j u- 
____ ._____________ ultra.-'..- 

glală, plnă nu de mult. Iși 
regăsește condiția ființai bu- 
parioare. Biaptaă pe soarta 
sa șl a lumii. Poete va an
te ustte! intr-un larg e- ■ 
voalai de motive, noblețea 

de ser- 
omulul

plină a oamenilor.
Una dintre calităUle lite

raturii Măriei Banua este 
marea sensibilitate femini
nă. Vocea profund mater
nă, ca și dragostea filiala 
se profilează pe un orizont 
uman larg. revăretadu-se 
in marea acțiune de înțele
gere intre oameni, pace si 
cunoaștere. Așa s-au năs
cut poemele do more suflu 
epic șl agitatoric, poezia 
militantă, de tribună din 
„Ția-ți vorbesc. Americă". 
„La porțiie ralului* sau 
.Jtau la cumpăna lumilor*, 
(pentru a -aminti doar d-

1

mesagerul unor mari idea
luri.

bstalgur,' pentru un poet 
cu o structura modelată 
puternic de Viratele copilă
riei. conviețuirea Intre poe
zia cetățenească șl lirico 
confesivă nu poate r fi do
rit un gest de permanent 
eriiUlbru. Poeta caută con
tinuu. pe măsură ce expe
riența și cultura oslmllată 
sporesc, no! orizonturi. O 
nouă dimensiune a lirismu
lui se anunța încă din vo
lumul .„Magnet* prin-ver
suri de o natură aparte : 
„începe cunoașterea, vir
atele fără vedenii. I Clltil 
de neguri, ghemul de aur 
destram. I Focu-I mal tare. 
Intrăm în aprinse milenii. 
/ Săgeata zvîriltS te-atingei 
Te dibui. Te ama.’ Medita
ția lirică UI mută accentele, 
iar reflecția asupra exlslert- 
tel este solicitată de între
bări ce necesită un răspuns 
complet.

Oricare vor fi riștlfturlle 
viitoare ale poetel, unele 
n! se par de pe acum defi
nitiv .statornicite. Versta 
i-a fost întotdeauna scăldat 
ta magma fierbinte a sufle
tului ce a țișnlt indiferent 
unde țintea. împurpurat de 
substanța grea a vieții s! 
de ce nu. împovărat de 
marea grijă de a se expri
ma pe sine eau lumea a- 
dlnc retrăită. Sinceritatea 
șl patima adevărului — 
coabitare structurală — de
venite nu ații axiome es
tetice. cit principii genera
toare ale fiorului poeiîc, 
templul de tatllhlre a eti
cului cu arta, definesc poe
zia Mărie! Banuș ca expre
sie lirică a unul mod d® 
existență, atitudine simți
tă ®J trăită, reflex organic 
de lncrustare ta materia 
vieții, de Interpretare a is
toriei. Neîntreruptul dialog 
cu viața cetăți! simțirea 
înaltă, animală de nobile 
Idealuri umane, generozi
tatea gfndulul ri tăria TaP- 
tol. capacitatea de a face 
să răsune In fiecare vira o 
voce distinctă, neconfiin- 
dablță conferă poetel un 
dostîn liric de Înalt prestl-

Emil VASIUESCU

8: H.I5: ta,»: ia: îa.m; 33.49. mio
rița - io: n,»: 13; 17,»; ku 
O Pădurea pierdută 1 GRI VITA (— 
■a: 11,15; IL3.j; 10; 18.15; AU
RORA - 9: 11,15: 13.»: 13,43; ie: 
13,15. u I I
o Incidentul : FEROVIAR — [l;
11.13: 13.33: 10: H»; sw, vol- i 
GA - 10: ta»: 15: 17.3O: », GLO
RIA — s; 11,15; 1Z.M: ■»; îe.is; 1
• Intrarea liberă la Oflclul stării I 
dvlle ! VIITORUL - 18; 18; Î0, 
q Tarzan, omul Junglei : 0—18,34 1 
in continuare : Program do Hlnie 
documentare - 33.15; TIMPURI 1 
NOI. ; |
g Aventuri tn Ontario : PRO-

RESUL - 15.M; 18: KI.IS. |
o Puterea șl Adevărul 1 RAHOVA 
- 15.30: 10. I
o Adio, domnule Chips : EXCEL
SIOR — oja: 13; ia.ia: ibjo. mo-

___ î- .
____ ... .MâT 18.30," MO
DERN - S; 13.30: IS; 1B.M.
« Facerea lumii : UNIREA .i 
15.39: |8; a,15.
o Fericit cel care, ca Ullse : TO
MIS - 8: 11.13; I3.S3; '1«; 18.13: 
Î0.Z5, FLAMURA - 8: 11.13: 13.»; 
18; 18.15; »W.
o Decolarea i FERENTARI — 
18.13: 17.45: 39.
• Steaua Sudului : DUCEGI — .
15 J0: 18: S3.S3. !
• Viata do tetnIUe s POPULAR — i 
15.30: 18: 38.1».
• Sacro și Vauzettl : BUZESTI — l
18.30: IB: S3.S3. >
O Torentul do Her a MUNCA — ț 
U: 18: io
O Love Story a PACEA — îl: 
Ul.is: 18: so. [•
q Tata ra de-a sila : ARTA 
18.»: 18: ».I5.
n Ultimul războinic a LIRA
18.30: îs: 13.13.
O Greșeala fatală a LA HO MET
15.Î3 ;17.»1 IB.M».

teatre
do operetă t My fair

a lotru. Național ..I. L. C&a- 
Bale* (sala Comedia) : Coana 
Chiri ța — 15; Regele Lear — S3; 
(Sala Studio) 1 Să nu-|l taci prăvă
lie cu scară — M.
■ Teatrul „Luda Sturdza Du- . 
tandra* (sala din bd. Schliu Mă- l 
gureanu) : Coloana Infinita — . 
18,30: Transplantarea Inimii necu
noscuta — 13: (sala din str. Alex. 
Sabla) i Vicarul — ».
• Teatrul de Comedie : Interesul 
general — S.
a Teatrul Mic : Pisica Sălbatică
- 18.Z3.
• Teatrul ..C. L Nottara* (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 18.»; 
(sala Studio) : Vinovatul - SO.
• Teatral GluteșU S Nunta Iul Fl- 
saro - 18.S5.
a Teatrul „ton Creanga* i Cind 
săpiămtnl In bileon — io: Cara- 
glale, o soacră șl™, alții — 15. 
a Teafrul „Tăndârlcâ” (anta din 
Calea Victoriei) ■ Nlnlgra si Allgra
- 1S: Nocturn VI — 31.W: (sola
din str Academiei) : Cartea ra 
Apolodor — 10 
a Teatral sailrld-triurlcnl ..C. Tfi- 
năse“ (sala Savoy) : Blmbirică — 
1B.Z3; (sala din Calea Victoriei nr. 
I7D : Groapa - ib.m.
a Teatral de revista sl comedie 
„ton Vaălieacu* : VarieUtU non
stop - 1»,®3.
« An>smhiui artistle ..Rhosumjib 
Română* : La Izvoare de frtnnu- 
sete - I8..W 
a dreul ..GlhDiis” : Planetele rid 
Sub cupolă

punct.de
punct.de
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Atelierul ucenicilor
Tntr-o fostă secție de producție 

(reamplasată In alte hale) a Uzl-

Britanice-T. U. C
■ L ■ •'■.’! 'Whw 

f 
f

FOTBAL După meciul de verificare de ieri

pentru

SdNTElĂ

FTorian Dănălnche, ministrul-trâns- 
portUrllor șl telecomunicațiilor, a pri
mit miercuri delegația, guvernam ( 
tete a Republicii Populara Chine 
condusă de Ma Jen-Huel; adjunct aî 
șpftilul Administrației Generale a 
Aviației ClvUal

• *
In după-amlaza aceleiași zile.

membrii delegației - chineze au vizi
tat. Muzeul de Istorie a Partidului 
Comunist, a mișcării revoluționare șl 
democratice din Romănla.

Ambasadorul R. P. .Chineze, Cian 
Hal-fun.’a oferit un dineu În onoarea 
delegației .guvernamentale chineze.

(Agcrpres).

LUCRĂRILE UNOR COMISII
ALE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Comisia pentru politica externă
Organizație! de colaborare tn Indus
tria de rulmenți (O.C.I.R.).

Prezentarea proiectelor de decrete 
a fost făcută de tovarășii : Ion 
Stolon, adjunct al ministrului comer
țului exterior. Mlhal BSlănescu. șeful 
Departamentului transporturilor auto, 
navale și aeriana, șl Nlrolae Cocoș, 
adjunct al ministrului Industrie! con
strucțiilor de mașini.

Comisia pentru politica externă a 
avizat favorabil proiectele de de
crete. •

în romul ședinței a fost prezen
tați de asemenea, o Informare a de
legație! Marii Adunări Naționale, 
condusă de tovarășul. Mihal Dalea. 
care. In Invitația celor două comitete 
de politică externă ale parlamentului 
iugoslav, a făcut o vizită In Repu-' 
bllca Socialistă Federativă Iugosla
vie. în luna martie a.c.

, Comisia pentru politica externă a 
Marii Adunări Naționale s-a întru
nit sub președinția tovarășului Ml- 
hal Dalea. președintele comisia!.

Din însărcinarea Consiliului de 
Ștat au fost examinate șl discutate : 
Proiectul de decret pentru ratificarea 
Convenție! dintre guvernul Republi
cii Socialiste Romănla gl guvernul 
Republicii Populare Bulgaria, pri
vind colaborarea vamală. încheiată 
Ia Sofia la 34 noiembrie 1871 : Pro
iectul do decret pentru acceptarea 
unor, amendamente la Regulile anexe 
ale,Convenției Internaționale pentru 
ocrobrea vieții omenești pe mare, 
încheiată În Londra la 17 Iunie lf»9. 
le care Republica Socialistă Romă- 
țila a aderat prin Decretul nr. 
773/lOtX) ; Proiectul de decret pentru 
aderarea Republicii Socialiste Româ-efierarea Republicii Socialiste Româ- 
hla la Convenția privind Înființarea

Comisia pentru consiliile populare și administrația de stat
Comisia pentru consiliile populare 

5i administrația de stat n Marii A- 
Uunări Naționale. întrunită, sub pre
ședinția tovarășului Dumitru Balolla. 
a analizat, din Însărcinarea Consiliu
lui de Stat, modul tn care stat doil
ea te dispozițiile Legii nr. 10f10®8 cu 
privire la normarea șl repartizarea 
locuințelor din fondul locativ de stat 
de către comitetele executive ale con- I 
■sillllor populare, întreprinderile și 
organizațiile economice de stat

1n cursul discuțiilor au fost rele
vate îmbunătățirea activității de re
partizare. administrare șl întreținere 
a locuințelor din fondul locativ de 
stat, precum și UpsurUa constatate. 
Totodată, au fost făcute propuneri 
menite pă asigure perfecționarea. In 
continuare! a aceste! activ!:,'?.!. Un 
raport roprinzlnd concluziile șl pro
punerile comisiei In problema exami
nată urmează a fi înaintat Consi
liului de Stat

(Agerpres)

La Invitația Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Slndlcntelor'din 
România. miercuri seara a sosii In 
Capitală o ;delegație a Congresului 

/Sindicatelor Britanice • — T.U.C-.
conduiă“de' Victor Feather, secretar 
general al T.U.C.

Din delegație moiDin delegație mol fac parte 
George Smith, președintele Consi
liului general ol T.U.C.. secretar 
general al Sindicalului muncitorilor 
din Industria lemnului. Jack Jones, 
membru al Consiliului General ol 
T.U.Cl, secretar general al Sindica
tului muncitorilor din IraMporturL

Deva in devenire
în incinta institutului Județean 

Hunedoara pentru proiectări, s-a 
deschis expoziția cu schițe dc sis
tematizare a municipiului Deva. Cu 
ajutorul machetelor, planșelor și 
graficelor este Ilustrată evoluția e- 
cor-omlcă. social -culturală șl știin
țifică a Devei In perspectiva anu
lui 19®0 șl, orientativ, a anului 
2000. Potrivit prognozelor, în urmă
torii 20 dc ani sa vor construi ta 
Deva noi fabrici șl uzine. 40 (MM 
apartamente-dta care , pesta 6C®9 
in cursul actual ui ui cincinal, nu
meroase edificii sociale, culturale 
șl comerciale. Expoziția Invită pe 
locuitorii Devei sa participe activ 
ta dezbaterea schițe! de sistemati
zare a municipiului, prin observa
ții. sugestii șl propunerj concrete.

’S" ■

i s, ii

. La 5 aprilie a.c. a avut loc, la Mi
nisterul Afacerilor Externe, ■ semna- i 
rea Programului de schimburi cultu- 
hile șl științifice pe anii .1972—1973 
între 'Republica’ ȘoetelLsta: Rqmărj|njji' 
Republica, TunislUnfo'/™1'’>K.r,j > * 

Programul prevede ‘schimburi jfe,« 
badre didactice, acordarea.t.r&olprocasi 
de burse da studii șl specializare, 
prhlrnburi dc cărți șl materiala do
cumentare din domeniile fnvățămln- ■ 
tuiul șl culturii, de expoziții. Invita
rea de specialiști din domeniile cul
turii și artelor, participarea cu fil
me. ansambluri artistice șl specialiști 
la reuniunile naționale eu caracter 
Internațional organizate In flecare 
din cele două țări. SInt, de asemenea, 
prevăzute schimburi tn domeniile ra- . 
diotelevizlunil, presai, sportului 
turismului'

Din partea română, programul a 
fost semnat de Vaztlle Gllga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, lor 
din .partea tunisiană de Naceur 
Chllpul. .jțcțretor general Ift Mlnta.to- , 
țul Culftiril șl înformaUl!or?t. 
ț Lrfl semnare au participat Tțalan 
Popi adjiinet • al mlntftruliif educației , 
și Invățămlntului, Ion Jlnga, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii șl Edu
cație! Socialiste. Octav Llvezeanu, 
vicepreședinte si I.R.RC.S., funcțio
nari superiori din Ministerul Afaceri
lor Externe, precum șl membrii celor 
două delegații.

A fost, de asemenea, prezent Ab- 
delrnnjld Chaker, ambasadorul Repu» 
b!icl| Tunlalene în Republica Socia
listă România.

(Agernre®)

> Primăvara codrilor 
» de aramă...
) Se Împlinesc 23 de, an! de tind, 
) In urma unei furtuni puternice, dea- 
k Iul Pietricica a fost despuiat dc hnl-
> na vegetală a brazilor falnici despre 
l care Caitatrat Hogaș apunea că for- 
l hieazfi o veritabilă antenă vcsrdo, a 
. orașului Piatra'Neamț. Dar," tot. a? 
brettnncUTh;'primavâra Iute 1847;! nili:'da 
T tlhdrljtorganlzBtl Tn^primele’lirlgăM 
•'Tălalrnuncii- patrtollce;iW &Arinf”d3tf-
> lulul o nouă haină, planii rid cele 20
> hectare devastate de furtună cu oițl 
t brazi caro, acum, difuzează, cu dăr- 
; nlde, peste ora.?, un aer reconfor- 
. tant. Acest Jubileu ore o ăemnlfi-

caile aparte, Intrudt dealul Pielri- 
’ elen a devenit un simbol al atnple- 
’ lor acțiuni dc împădurire caro ss 

de.if.teoarfl astăzi In. JudeL Numai 
In această primăvară, spre exem
plu. „codrii do aramă” străbătuți ds 
Hogaș șl dntați de Emlnescu Înti
neresc- pe încă 13 Mă de hectare.

J. A. Hargreaves, șeful secției relg- 
ții internaționala a T.U.C.

La sosire, pe aeroportul» Interna- r 
țional Otopeni. delegația sindicatelor 
britanice a fost Intlmplnată de tova
rășul Vlrgil Trofin, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.IL.tde 
membri al Consiliului Central ăl 
U.G.S.R.. activist! sindicali.

Au fost prezentl. da asemenea, am
basadorul Marii Britanii la Ducu- 
reștl Derick Ashe, șl membri ni am- 
basadeL * ' ' ’
r

vremea
Ieri tn țxrt ■ Vremea e-a menținui 

călduroasa. Cerul n tosl variabil. Inco- 
rări mal accentuate e-au semnalat In 
zona de munte șl Maramureș, unde 
Izolat a plouat. Vlntul a suflat slab, 
plrta la potrivit. Temperatura aerului 
la ora U oscila Intre 10 grade ta Sullna 
și;Mangalia'si 13 de gratie In’mal multa 
localltfiU din Banat $1 Clmpta Dunării. 
In București i Vremea s-a menținut 
călduroasa. Cerul a fost variabil. Vlntul 
a suflat slab, ptaa ta potrivit. Tempe
ratura maximă a fost de » de gratie.

Timpul ^probabil pentru zBele do 7, I
șl 8 aprilie. In țară l Vremea ;va fl-Inî 
general Instabila tn nordul tarii șl ta 
zona de munte,, unde cerul va H mai 
mult-rtoroa ti' vor cădea , ploi locale. In 
celelalte regiuni, cerul va îi variabil și 
vor cădea ploi cu caracter Izolat Vlntul 

..va sufla potrivii, cu fntertsiBcărl de 
scurta durata Temperaturile minime 
vorlH cuprinsa Intre zero șl 10 grade, 
lxdlat mal cobortte tn depresiuni. Iar 
maximele vor oscila foire 13 șl a de 
grade, local mal ridicate. La BncureșU : 
vreme tn general frumoasă, cu cer va-

1 rlablL V7nt slab, plnfi la potrivit Tem-> . 
peratura în ecSdero ușoara la începutul 
intervalului.

s

*!

Alo!... scutit de 
serviciile lui „09"

Legăturile telefonice Intre Sibiu 
;I MciU.; tot mal greoaie, ser
viciul „60“ nemalreușlnd. pur șl 
simplu, să facă față comenzilor. Lu
crurile s-nu simplificat eonsJderabiL 
La oficiul poștal din Mediaș a fost 
pus la dispoziția cetătanilor ’ un a- 
parat telefonic automat, avlnd le
gătură directă cu SlbluL Semnalăm 
șl la oficiul telefonie din Sibiu 
montarea a două aparate automa
te, cu ajutorul cărora convorbirile 
cu ; ~ 7" m - -
fac direct, prin prefix.

nei „Unlo" Satu-Mare, ș-a amena
jat un atelier destinat. In exclusi
vitate. ucenicilor din anil 111 al 
școlii profesionale uzinale. Atelie
rul este Înzestrat cu , mașini șl uti
laje modeme, o magazie de scule, 
material didactic, vestiare, bale 
ete.

. ..MOSCOVA -5 (Agerpres). — 
Agenția TASS informează 
că In Uniunea Sovietică au fost 
lansați, fa 4 aprilie; eu o singură 
radiată purtătoare, un satelit 
de telecomunicații sovietic 
„Molnia-l” ri un mic satelit 
autonom, de construcție fran
ceză, „Mas*. Ei s-au plasat ps 
o orăitd eliptică, cu apogeul la 
î? 260 km, In emisfera nordică, 
și perigeul la 4S8 km. In emi
sfera sudied. Perioada de rotație 
este de 11 ore ți 45 minute, iar 
înclinația orbitei de 65.6 prade.

; Satelitul de telecomunicații 
„Molnia-1* este destinat să asi
gure exploatarea sistemului de 
comunicații la mare distantă 
prin telefon și telegraf și să 
transmită programele postului 
central de televiziune al U.R.S.S. 
spre punctele din rețeaua „Or
bita*. eterate in zone ale extre
mului nord sovietic. Siberiei,

H j

Orientului îndepărtat și Aste! 
mijlocii sovietice.

La bordul său, pe Ungă apa
ratura pentru transmiterea pro
gramelor televiziunii și pentru 
comunicațiile radio la mari dis
tante. pe mai multe canale, 
sini instalate un complex de 
aparate de comandă și măsură
tori, sisteme de orientare-corec- 
fie a orbitei }l alimentare cu 
energie a satelitului. Potrivit' 
datelor recepționate, aparatajul 
instalat ia bord funcționează 
normal.
i Satelitul francez „Mas” este 

destldat studierii caracteristici
lor diferitelor baterii solare tn 
condițiile spațiului cosmic.

Lansarea acestui satelit a fost 
înfăptuită tn conformitate cu 
programul de colaborare din
tre Uniunea Sovietică și Franța 
tn domeniul cercetării țl folosi
rii spațiului cosmic tn scopuri 
pașnice.'

ijutoru! cărora convorbiri 
orașele București și Brașov se

Vești bune pentru 
automobiliști

Cine a călătorit cu mașina do la 
Ieși către Pașcani nu sa poate că 
nu fî staționat 1a bariera peste 
calea ferată de 1a Intrarea tn Paș
cani. O statistică oftată la Direc
ția de drumuri și poduri Iași a- 
rată că șoferi! pierdeau, aștepttad 
In această barieră, circa , 33 (KM) ora 
anual. Pentru înlăturarea acestor 
întlrzle-l păgubitoare se ” con- 
slrulește un1 pasaj cu 4 deschideri ’ 
8i o vârtahtăi a'șosele! de'cffrei tlirf 
Km. carestaslgurfi- legătufăî'main 11 
bună cu rațeausr stradală .teșbrațu.4. : 
Iui Pașcani. Deci, în curind, cale 
largă spre Pașcani I ,
, » 'a»,”' ' » •»»’ ’

Cenaclul literar 
județean

Din Inițiativa comitetului Jude- „ 
țean de cultură ți educație socia
listă a avut-loc la Vaslui o-ședință 
de constituire a unui cenaclu lite
rar,, Județean, ședință ,1a care au 
participat, ■ reprezentanți ? al - ceha- 
ciufitoridln Iași. Blflad, Huși, Vas
lui ș.a. La prima Întrunire de lu
cru. membrii apprțlnlnd tuturor, 
cenaclurilor din, tocalllățllo județu
lui au prezentat lucrări proprii 
(poezie și proză)’ șl' au procedat 
apoi la un util șl fructuos schimb

Ce! ce se îndreaptă cu trenul 
spre Ulon-Bator venind din nord- 
vestm țării remarcă, Înainte do a 
Intra In oraș, un Indicator de dreu-

deșert Gobi au ridicat un nou oraș 
— Dalansadgad. Ocuplnd o supra
față de peste 2 400'hectare, această 
localitate, răsărită „ca din pămlnt, 

lațle purltnd denumirea Toigoit. adăpostește întreprinderi Indus- 
într-tin Lrecut nu prea îndepărtat, triale, școli, instituții roclal-cultu- 

.'alcL, la periferia capitalei, nu ea rale, cartiere de locuit, baze epor- 
puteau vedra» dealt dealuri golașe, live.
Astăzi, pe acesta locuri se înalță Anii cincinalului curent, cum

(construcțiile» unor moderne Intre-

■ti va

Ieri ■ sosit ta Capitală Aaron 
G. D. Ndlovu, secretar general al 
Congresului African al Sindicatelor 
din Zimbabwe, ■ care, la Invitația 
Consiliului Central al U.G.S.R.. face 
o vizită de prietenie In țara noastră.

La sosire, oaspetele african a fost 
întimplnat de Larisa Muntennu. se
cretar ol „Consiliului Central C 
U.G.S.R.

îf/'zllele de 4 s! 5 aprilie s-au des
fășurat In Capitală lucrările coloc
viului cu tema : „Evoluția structu
rilor șl formelor tavălămlhtulul su
perior". organizat de Universitatea 
din București.

La colocviu ou participat Mircea 
Mallța. ministrul educației șl invățfi- 
mlntulul, rectori al unor Instituții d® 
Invățămtnt superior, din București șl 
din alte centre universitare, cadre 
didactice din Inygtămlhtul superior, 
cercetători, student!.

Colocviul a relevat multiplele po- 
sibllltăl! de care dispune învățămin
te!'superior din tara noastră pentru 
o dt mai strinsă legătură cu activi
tatea de cercetare îl cu producția. 
In acest sens. In referatele prezentate 
și In cadrul dezbaterilor au fost fă
cute numeroase propuneri vlzîhd 
perfecționarea conținutului procesu
lui , de Invățămlnt șl a activității

științifico a .cadrelor didactice șl stu
denților, structura Invățămlniulul 
postuniversitar. ■ '

Miercuri a avut toc în Capitală ver
nisajul expoziției de artă fotografică 
a artiștilor fotografi Michel Cresp 
din Monte-Corio, Monaeo, sl Mlchal

Baltă să fie...
p L\* 1 •irili'y/’iîîM'* -

Pe o suprafață, do 8’ hectare da 
teren neproductiv mlăștinos, 
membrii cooperativei/agricole de 
producție din, Belln ăubo: firii a- 
menajarea unul heleșteu. Lucrările 
de amenajare, începute încă dta 
timpul iernii, au Intrat ,ln faza fi
nală. în curlnd. Intre digurile 
heleșteulul ea vor acumula peste 
120 000 metri cubl apă. Heleș
teul va servi, firește. pentru 
peste, dar șl ca lac de acumulare

■ pentru Jrlgarea p&mlnturBor din

Pădure - laborator
In apropiere de Turda, In bazi

nul forestier Valea Ieril din Mun
ții Apuseni, au început lucrările 
de amenajare a unul teren de, 0 ha

' feți de totolld-dtT diferite țări' Wr', 
^Europei r.UiR-'S.S.', "Suedia, Flnlâîi-"f
da, Norvegia. R. P. Polonă etc. A- .< 
semenaa pădurf-laborntor se • vor < 
mnl crea șl In nlie zone alo Car- < 
pațllor. Ele vor fl urmărite de vi- < 
itoarele generații de silvicultori șl < 
cercetători timp de peste 00 de ( 
ani. Scopul exi»erimentăril: slabi- ' 
Urca celor mal bune proveniențe ’ 
de molid pentru răsplndlrea lor pe * 
arii întinse. <

;!ț .

Glrardot din Besancon, Franța, orga
nizată de Asociația Artiștilor Foto
grafi din Republica StoclalLsta Roma
nia. Printre persoanele prezente se 
aflau membri al ambasadei Franței 
la București.

(Agerpras)

Fișe monografice
La Alba lulls o fost tipărit un 

volum Intitulat „Localitățile jude
țului Alba”. Lucrarea, cu caracter
documentar. înmănunchează fișe 
monografice despre toate cale 0 
orașe și 67 comune din ludeț. Fisele 
cuprind, pentru fiecare localitate 
in parte, dote geografice și Isto
rice. notații sugestive privind dez- 
voltarea economică șl socială din 
anii construcției socialiste. Volu
mul este Ilustrat cu un mare 
măr de fotografii.

Noi spații
1; ■, ’ \ > ■ “ i. ■_ S-

comerciale
Rețeaua comercială a orașului. 

Buhușl s-a îmbogățit cu noi uni
tăți. Printre acextââ se numără un 
modern magazin universal (cu ra- 
tar, electrocasniee șl rgstauranâ. 
un magazin alimentar cu nutoter- , 
vira pentru' muncitorii taxtlllstl șl 
u:: restaurant cu specific moldove
nesc — „Buhuseanca”. Alta două 1 
mari unități — ud complex al coo
perației meșteșugărești șl un ma- 1 
gnzln de produse Industriale — vor i 
fi date In curind In folosință.

•■■■' '-n j ;.>■ ■ ș.'t r.3!'
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NUMERELE EXTRASE 
LA CONCURSUL NR. 14 

DIN 5 APRILIE 1972
FOND GENERAL DE PREMII :

7 707 709 Iei din care 1457 703 lei re
port.

EXTRAGEREA I : 10 3 23 dO 41 33
FOND DE PREMII: 1 OM 193 lei 

din care 1160 838 lei report categ; 1.
EXTRAGEREA a II-a: 39 43 14 3 28.
FOND DE PREMII : &03 2D5 lol din 

care 293 770 lei report categ. A.

EXTRAGEREA I i Categ. 1 : 3 va
riante (10 Io iută) a 49 414 lei ; categ
2 : 3.43 a 28 648 lei ; categ. 3 : 27.30 e
3 620 lei : categ. 4 :. 52 a 1 001 Iei : 
categ, 5 : 108.25 a 409 lei ; categ. 
233.93 a 618 Io!.

EXTRAGEREA a n-a : Categ. 
2,10 variante a 38 623 lei : categ. 
3 a 27 033 lei : categ; C : 10.73 a 7 B45 
lei ; categ. D : 28 a 3 120 lei : culeg 
E : 30.55 n 3 635 lei ; culeg. F : 63.20 a 
1 169 lei; categ. Z : 1741.60 a 100 lei.

partidă cu Franța
Sportul studențesc): care Ieri a fost 
folosit In toate cele trei reprize, co:n- 
■'ortlndu-se promițător si înscriind 

. . „ __ ____ , primul'din ceiețclncl goluri marcate
Ieri un Joc de verificare cu formația de lot (celelalte goluri 9-au marcat 
buroreșteană „T.M.B.” (din divizia ’ Jn ordine ■ de Dembrovsehl, Iordfl- 
C7k Desfășurat In general, tntr-un nescu, Dinu șl din nou lordlnexcu). 
HiÂrn- «i’ niiTnfi^tncaRâ SaiH-» IfF’-nCKir-’’ " ■ ' • ■ ' ’■ W •I. D.

Lupte greco-romane și libere

Pe distanta de 3 repriza a ®0 de 
minute, lotul reprezentativ dc fotbal j 
— aflat’In preajma partidei amicale po:
eu naționala Franței ri-, o- susținut prl

‘ ’
bucureșteană „T.M.B.'1 (din divizia 
c;. “■'
ritm viul cil numeroasa faze ta poar
ta echipei gazdă (apărată o repriză 
de Adumache. una de Răducanu șl 
alta de propriul portar), me
ciul a fost urmărit sl apreciat de 
numerosul public prezent In tribune 
(circa 3 0WI de spectatori). Antrenorul 
Angelo Nlculescu a declarat : „Simt 
mulțumit cum au evoluat toți Jucăto
rii tricolori. Privim cu Încredere to- 
lllnlreo de slmbătă cu francezii. Sper 
că ne vom lua revanșa, făelnd, bine
înțeles, un Joc de bună factură teh
nică”.

în ce privește echipa pentru slm- 
bSIă, antrenorul Nlculettcu a pre
cizat : „Vom folosi — cel puțin tn 
prima repriză — următorul unspre
zece : RSducana — Sălrnăreanu. Ln- 
peseu, Dinu, Deleanu — Dumitru, 
Nunwelller VI — Lneescn. Dembrov- 
schl. Sandu Mlrr.ea, lordanescti. Cu o 
alngură excepție, cate vorba dec! de 
cel care au Jucat acum cu T.M.B. 
Deși Nae lonewu a mers bine. 11 vom 
prefera pe Deleanu. mal experimen
tat. Ml-a plăcut șl Jocul Iul Domlde. 
Ulfăleanu. Anca. FL Dumitrescu, fo
losiți doar în repriza a treia*

Este de observat că din echipa a- 
nunțată lipsește Dobrln care nu 
este complet restabilit după acciden
tul avut Aceasta a determinat titu
larizarea debutantului Sandu Mlrcea 
(un Unăr șl talentat Jucător de la

. « RUGBlȘ— Echipa de rugbl
Sportul studențesc din București, a- 
flată in turneu In Franța, a tntllnlt 
la Clermont Ferrand formația uni
versitară ,din localitate. Partida s-a 
Încheiat cu scorul do 16—10 (10—10) 
In favoarea’ gazdelor.

.•-La Lisabona,. In med, retur pen
tru "preliminariile „Cupei Națiunilor" 
— F.LR.A. la rugbl, echipa Italie! a 
învins cu 15—7 selecționate .’ Portu
galiei. Primul meci se încheiase la 
egalitate: (0—0).-Rugblțtll' Italieni 
s-au calificat pentru turneul final.

: • CV r-1'.- • .șz vis

Selecționata masculină de voie! 
a tarii noastre — aflată In pre
gătire pentru participarea la 
turneul predllmnlc din ■ Franța —, 
«usțlne aăptamlna vutoare cllcva 
partide amicale cu reprezentati
va R. D,- Germane, deținătoarea 
titlului mondial. Primele meciuri 
vor avea loc miercuri șl toi. ta 
Piatra Neamț. Alte două partide . 
se vor disputa simbăU si dumi
nică la Ploiești

BUNA COMPORTARE A SPORTIVILOR 
ROMÂNI LA TURNEUL DE LA BUDAPESTA
Palatul sporturi lot; din Budapesta a ICO kg, înaintea fostului campion

găzduit timp de trei zile un țurmrtJ-----■*'*' '■ ----------- —
internațional da lupte greco-romane 
șl lupte libere, la care au luat parte 
campioni cunosroțl din Bulgaria. 
Cehoslovacia. R. D. Germană. Polo
nia. România. U.R.S.S. șl Ungaria. 
Acest concura, veritabila încercare de 
forte Înaintea Jocurilor Olimpice, a 
prilejuit afirmarea, luptătorilor ro
mâni prczenU In competiție, clasați 
pe locui I la două categorii, pe lo
cul 11 la 3 categorii șl ne tocul HI 
la o categorie. După aprecierea spe
cialiștilor. cea mol valoroasă perfor
manță a fost realizată de ttaărul 
luptător român Victor ' Dolipschl (in

, vlrslă de 20 de ani)'.
lupte greed-rom ane. categoria peste

mondial șl european Merirulov 
(U.R.S.S.) și a campionului bulgar 
Manolov. Tot pe locul’1 s-a clasat 
Gheorghe Berccanu,(categoria 48 kg).- 
urmat In clasament de Sumakov 
(U.R.S.S.) șl Hristov (Bulgaria), tn 
limitele categoriei 100 kg. Nlcolao 
Martlncscu s-a clasat al doilea, fiind 
precedat de maghiarul Klsz. Gheor- 
ghe Stolclu a ocupat locul 3 la cat 
52 kg Locul I a revenit concurentu
lui sovietic Batanov.

In competiția de lupte libere, 
lancu Vangheliei (cat 48 kg). Gheor- 
ghe Stan (rat Si kg). Petrone An- 

___r ........ .. drone (cat 62 kg) șl Stefan Sileau 
victorios la (cat. peste 100 kg) au „ocupat locul 

■ —J..................... doi. . „

• TIR. — în cadrul unul concurs 
de verificare, disputat lo Cludad de 
Mexico, țintașa mexicană Nuria Or
tiz a 'egalați recordul mondial in pro
ba dc skecl cu .290 de talere din 200 
posibile. Nuria Orilz' a fost de două 
ori campioană mondială. 1
• HOCHEI PE GHEAȚA. — Cam

pionatul mondial de hochei pe gheată 
(grupa AJ re vo desfășura ta Prag» ■ 
Intre 7—23 aprilie șl va reuni selec
ționatele U.R.S.S.. Suediei. Finlandei, 
Elveției, R.F. a Germaniei ,ș! Ceho- , 
slovaciei. Partidele ie Joacă lur-retur. 
cita două' In . flecara zl. La 7 apri
lie vor avea loc Inlllnlrlle Cehoslova
cia — Elveția și U.R.S.S — R.F. a 
Germaniei, Comentatorii acordă . pri
ma șansă reprezentativei U.R.S.S„ dfl 
patru ofl campioană ollmplrâ șl’ de
II ori campioană a lumii. Din anul 
1003. hocheîșlll sovietici au cucerit 
fără întrerupere titlu! suprem.

*
în „avanpremieră", selecționata 

Cehoslovaciei a învins, la Proga. cu 
12— 1 (4—1, 2—0, 6—0), echipa R.F. «

’ GerninleL

'f ’ . • (
remarcă' presa din Ulan-Bntor. vor 
"i măreați de no! șl Importanți 
pași In dezvoltarea Industrială a 
țării Se prevede, In primul rlnd. 
extinderea brizei energetice șl de 
combustibil, sporirea producției ma- 

1_. precum și 
___Inut a ramu

rilor celor mal eficiente ale Indus
triei ușoare și alimentare.

în contextul eforturilor construc
tive pentru înfăptuirea acestor 
sarcini, o maro atenție se acordă

prinderi Industriale : combinate de țț marcâți de noi șl Importanți 
morarii șl de prelucrare a cărnii jn dezvoltarea Industrială a

7 ’■ . ’ . • . 1: r ■
extinderea bazei energetice șl 

„ , . - - , . s - - combustibil, sporirea producției
materii pr ma ° autobază, garaje terlalelor de construcția 
ete. -Lucrările de construcție din o- lărgirea. țn ntm susținu 
roastă zonă nu e-au încheiat Insă. Hfo- «a-

morărit șE de preli_______ ______
(cele mal mari din țară). o centrală 
electrică și alta de termofîcare, o 
fabrică do cărămizi, antrepozite de 

iză. garaje

Ele ee desfășoară în prezent — a- 
fllndu-eo fnir-o fază de fintsore — 
la o mare Întreprindere rame vn 
produce îngrășăminte, furaje pe ha«ă ak nin in,i,hj«! BUTcuu,, o marc 01C11UC sc ucoruacărnii. îubrlflanțL în perioada %?- pregătirii șl creșterii într-un ritm 
tualulul cincinal 1871—1875, care 101 mal v!u 0 cadrelor necesare 
prevede, Iu medie. un ritm ' 
anual da creștere a volumului pro
ducției ’ Industriale ■ de 9 la sută, ' 
construcția.'.de' obiectiva Industriale'. ' 
va Fcostllnuar:aiei':iîn,’ritm,'și wmat: *1 
rapid. ducînd la transformaroa>:ț>^ 
Tolgolt-ulul într-un Important car- ' 
tier Industrial al UIon-Bator-uluL" 

Departe de a fi olngulară. evolu- 
țlo Tolgolt-ulul este caracteristică 
ș! altor zone mongole ale căror 
peisaje se îmbogățesc continuu cu 
noi întreprinderi în ultimi! ani au 
fost 'data In foloalnță numeroasa 
obiective. Intre care — exploatarea 
de cărbune din Aduhtdulun. o fa
brică do ciment șl una de cărămizi 
la Darhan, instalațiile pentru pre
lucrarea linii de la Ulgh! șl Clol- 
baLsan, două fabrici de pielărie șl 
una de confecții la Ulan-Botor. Tot 
In capitală qu fost încheiate, nu de 
mult, lucrările de construcție a pri
mai părți a unei noi șl modeme 
termocentrala Ca urmare a efortu-

• rllor - depusa! * pentru • dezvoltarea , .. ■, e -„ ____ —
Industriei In Mongolia se raallzea- producția sporirea productivității 

munclL, o dată cu reducerea chel
tuielilor de producție. îndeplinirea 
exemplară șl depășirea prevederi
lor cincinalului. SInt obiective a 
căror înfăptuire va duce, fflrâ în
doială, la înnoirea altor șl altor re
giuni ale Mongolie! populare, la 
înaintarea întregii țări pa calea 
victorioasă a sociallamuluL

economiei naționale în continuu 
progres. Nu do mult Ia Ulan-Ba- 

_______ ___ tor a fostf.inaugurață.p.nt>ți5 școală 
MtfucțM'.de: obiective industriale’.
r eon.ilnua?:Biei‘:iIn,’ritm. șî ?-?maI:;^gfttlril de. gpectaltetlI,penurii diverse 
..................... .... ’ ■ ■ ■ ~ IfeW&r 

în continuă dezvoltare, tn rețea 
do școli existente slnt pregătiți 
nual peste zece ml! de oameni c 
Ilfîcațl necesari economiei națkh 
nnle Astăzi. In Mongolia, la flecare 
10 600 do locuitori revin 165 de stu- 

, dențl șl aproape 2000 ds elev! : ro 
alte cuvinte, fiecare ol 5-lea locui
tor al țarii învață.

Un puternic stimulent al vatori- 
■ flcărll capacităților creatoare alo 

oamenilor muncii 11 constituie In- 
I trecerea socialistă ce ®o desfășoară 

în Mongolia — mișcare tot mal 
largă, printre ala cărei principale 
obiective figurează : punerea In 

i funcțiune In cel mal scurt timp 
posibil a noilor întreprinderi, folo
sirea completă a capacităților de

zâ acum In numai ,30 de zile o pro
ducție industrială echivalentă cu a- 
ceea a întregului an 1840.

Concomitent cu progresul Indus
trial. eu avlntul economiei în an
samblu, mereu alte regiuni și 

. locuri, odinioară lipsite pfnă șl ds 
nume, eînt trezite la viață, deve
nind cunoscute. Un exemplu în a- 
ce®t sena 11 constituie realizarea 
urbaniștilor mongoli, care tn plin G. DASCAJLU

asupra
în Chile ;are loc o 

vizibilă recrudescen
ță a manifestărilor ei 
activităților cărcurl- 
tor- reacționare, ostile 
guvernului popular. In 
ultimele zile au de
venit cunoscuta noi 
elemente demascatoa
re alo unor planuri 
complotiste elabora
te de extrema dreap
tă chlHariă,; Dezvălui
rea .acestora are toc 
concomitent ’ cu im
pactul produs de arti
colele ziaristului nord- 
amarlcan Jack An- ____ __________ _____
derson. care a denun- identificați nominal
țat o conspirație miră membrii unul srup
la cale In toamna conspirativ : totodată
anului 1(770 (perioada «e face cunoscut rfl
ratlflcăril Rezultatului Investigațiile Intre-
alegerltor prezlden- prinsa îa urma <1 fi
liale de către parla
ment) de monopolul 
nord-omerlcan ,Jn- .
toriiatlonal Telephone re autodenumllă Pa-
and Telegraph*(I.T.T.), trie sl libertate dove-
pentru a împiedica clesc existenta unor
accesul la putere si no! planuri conspira-
guvernului Unllățll live-
populare- Presă de- Conducerea unelti 
mocratlcă din Chile din grupări este atri-
face o legătură dlrec- bultă unul maior ta
tă Intre planul rom- rezervă. Arturo ăîar-
oloțîșt; dat In vileag șhall. strlns legat da
de Anderson. «I o ea- exgeneralul Roberto
rie de oreslunl Tnan- Vlaux. principalul im- ■
clare exercitate osu- pllcat In asoslns-
nra tării de către mo- 'rea generalului Rene 
nopoJurlIe ale căror Schneider, acțiune te-
lnterese.au to®t lezate roristă n extremii

drepte care a vrut *5 
provoace o stare de
tensiune menită "ă 
împiedice finalizarea

tul „Ln Moneda” 
sediul președinției re
publicii șl al unor mi
nistere — alnt anali
zata documentele' fo
losite de Anderson In 
ciclul articolelor sale 
șl care fuseseră remi
se guvernului de că
tre ambasada chilia
na da la Washington. 
După o recentă reu
niune a Consiliului 
superior al securității 
naționale a devenit 
cunoscută opiniei pu
blice șl o altă decla
rație. in care stat

victoriei electorale • 
Unității populare. Po
trivit declarațiilor tă
cuta do ministrul de 
interne. Flernon clei 
Canto grupul avlnd 
în frunte po Marshall 
a urmărit, prin actua
lul complot, trei obiec
tive : asasinarea ’pre
ședintelui republicii, 
eliberarea din Închi
soare a Iul Roberto 
Vlaux șl asaltul pala
tului „La Moneda".

Cercetările alnt ta 
curs si nu este excius 
ca ele să releve di
verse Interferențe nle 
planurilor comptotls- 
te Interne cu cele ex
terne. „Este clar, scrie 
ziarul ..EL SIGLO*. 
că prin conspirațiile 
organizate 
govern citai 
acțloneză 
cele mal 
tlce ale 
nunchi de 
ale moșlerimil sl ma 
rll burghezii".

Măsurile luate de 
autorități — Interzi
cerea unor marșuri 
șl demonstrații pre
gătite cu scopuri pro
vocatoare șl 
ren' la iuslIL. ...... .. 
ră tn cazul unor per
soane acuzate da 
romolot — sini dubla 
te de o sporire a vi 
gilentel maselor

Eugen POP
Santiago de Chile

lnterese.au
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Vietnamul'de > sud in zona localității
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și R F. a Germaniei 6 au. 
>blu asupra climatului ooU-

■I

■vornulul 
Cuba.

j|
In

cepul * convorbirile dintre. Mirko Te- 
khalii Abu Hamad. Informează agen
ția ~

, ■ 'j

_____ _ ... _______ , NIcotae 
irimarut ora- Ceauș*scu, in Austria. ,

tă, miercuri, la Palatul Elytoe, sub

,... . . .. ............ . ...

INTERVIUL CANCELARULUI W. BRANDT ACORDAT ZIARULUI
„IZVESTIA"

KJ

■

HAMBURG

• • '■ d i *,% ■

y j U

„AKTUELT"

de edificarea unei păci trainice"

premii. Faza finală a 
acestui concurs va a- 
vea loc vineri seara.

Consiliul ,’de Minis,... ,— 
mane, și Egon Bahr, sacrei— — 
ta Cancelaria federală a R. F. a Ger-

I;
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„A sosit timpul să ne ocupăm
AUSTRIA
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A FORȚELOR
VIETNAMUL DE SUD 5 (Agerpres). — Agenția „Eliberarea" in

formează despre continuarea cu succes a amplei ofensive declan
șate de forțele patriotice din 
Quang Tri.

în pofida intenselor bombarda
mente efectuate de avioanele ame
ricane B-32. forțele patriotice au 
lAnsal o nouă serie' de atacuri îm
potriva inamicului, tiare încearcă, o 
regrupare intr-un punct afini ta G 
km sud-vesl de Dong 11a. Inamicul 
a suferit lovituri puternice și In 
zona bazei „Anne", importantă po
ziție strategică a trupelor ameriea- 
no-fialgoneze situată ta circa 15 km 
sud de Quang Tri.

Știri de ultimă oră anunță <•“’ haza 
„Annc" a fost cuceriți de pnirioțl în 
noaptea de 3 spre 4 aprilie.

Acțiunile tortelor palrio’.Ice con
tinuă și in provincia Thua Tblen. 
încercările trupelor regimului ma
rionetă de a ocupa poziții In apro
pierea orașului Hue 6-ou eoldat cu 
un eșec Subunitățile Frontului Na
țional de Eliberare au sfărlmal re
zistența Inamicului pe riul Qua Viei 
și .au cucerit punctul de sprijin caro 
împiedica accesul către Hue. Deși 
o escadră de nave militare, aparț’- 
nînd flotei a 7-a americane, a pă
truns tn gurile riuiul Qua VleL, cu 
Intenția de a sprijini rezistența tru
pelor marionetă, eie au fost obligate 
de tirul neslăbit al artileriei forțelor 
patriotice să se retragă din nou In 
golful Tonkin tn cursul operațiuni
lor, patrioțil au scos din luptă peste 
863 de militari inamici, au distrus 277

vehicule militare, între care 70 de 
tancuri și blindate, au doborît 4 a- 
vioane și au capturat Importante 
caniităil de arme șl muniții.

în cursul ultimelor zile, puternice 
atacuri ale forțelor patriotice au 
fost îndreptate și asupra șoselelor 
nr. 10 (An Khe-Plelku) și nr. 14 
(Plelku-Kontum). precum ®l ‘asupra 
dramurilor strategico de acces ale 
Inamicului din zona Plntourilor 
înalte. Ca urmare a acestor acțiuni 
au fost distruse pesta 200 de vehi
cule militare inamice. Ld 4 aprilie 
au1 avut loc puternice ciocniri fn a- 
proplerea orașului Kontum". ale -că
rui împrejurimi au fosi supuse unul 
Intens bombardament.

După cum transmite agenția 
France Pressc, șeful regimului, do la 
Salson,. Thieu. • a declarat in cursul 
unei reuniuni cu ofldălltăt! salgo- 
neze- că situația militară dlh Viet
namul de sud este „foarte critică".

*
WASHINGTON 5 (Agerpres). - 

După cum Informează agenția Asso
ciated Press, președintele Nixon a 
ordonat trimiterea, de la bâzele din 
S.U.Â.. b unei escadrile suplimenta
re de aproximativ 20 bombardiere 
D-52 pentru a contracara puternica 
ofensivă, a forțelor natrlotlce din 
Vietnamul de sud. lansată In ultima 
săptămînă In partea septentrională 
a teritoriului rad-vietnamez. Este a 
doua măsură de acest gen din ulti
mele zile, după sporirea efectivului 
navelor aflate In golful Tonkin cu 
Încă două portavioane.

MOSCOVA 0. Corespondentul 
gerprea. L. DuțA, transmite : Willy . 
Brandt, cancelarul R. F. a Germaniei, 
a acordai unul corespondent al ziaru
lui ,Jzvestla“ un Interviu, In cadrul 
căruia ș-a referit la relațiile tării sale 
cu Uniunea Sovietică- t

Abordind. In acest context, proble
ma Tratatului cu< Uniunea Sovietică, 
cancelarul vest-german a apreciat că 
d tara tarea diferitelor sale aspecte a 
căpătat th ,R. F. n Germaniei ’o marc 
amploare. Aceste discuții..sint compa
rabile cu cele cere au avut .Ioc la în
ceputul deceniului al șaselea in pro
blemele privind tratatele II. F. a Ger
manici cu țările occidentale. Aceste 
dezbateri- aprinse slnt explicabile prin . 
faptul că „Tratatul dintre R. , F. 'a 
Germaniei sl U.R.S.S. este chemat să. 
deschidă o uoțiâ pagină In dezvolta
rea, relațiilor dintre cele două state" 
— a arătat el. Referindu-®e la susnl- 
ciunea dintre reale, două,țări, ca ur
mare n celui, de-oj doilea război mon
dial. Willy Brandi a spus : „în esen
ță .este'vorbă despre fapntl docă vom 
găsi forța șl curajul necesare pentru, a 
pune împreună fundamental încrede
rii și a înălța oo aceasta edificiul u- 
nel colaborări practice. Slnt convină 
că;' tn urma examinării unor nume
roase detalii și. formulări, procesul 
ratificării Tratatului ®o va concentra 
toț mal mult asupra problemelor nrin- 
cloale șl. tri final. In legătură cu n- 
cestea va fi adoptată p hotărire".

După ratificarea Tratatului va exis
ta o bază solidă pentru evoluția ulte
rioară șl. dară, relațiile dintre R. F. in ce, Kcneral. s4 De 0CnDftro
a Germaniei sl Uniunea Sovietică vor flearea unei păci trainice" -
Initepe să .se dezvolte ta fel cum sa LI. 1.. ”
dezvoltă cele dintre Franța ri Units- Brandt

nea Sovietică, adică Eră să compor
te o tentă de senzațional, aceasta va 
ti o mare realizare, a apreciat can
celarul vust-aertnon.

In continuare. WlUy Brandt a ară
tat că a,devenit evidentă Influența po
zitivă pe care bunele relații dintre 
U.lt.S.S. ! “ "

Lin ansaml ___ ____ _
tic european Statele europene se află, 
in fata unei sarcini de dimensiuni Is
torice. fllndvorba de necesitatea de s 
se construi un viitor in care. Indife
rent de deosebirile de orindolre so
cială, colaborarea să asigure narea In 
condiții mal bune decît este posibil 
intr-o situație de confruntare dușmă
noasă — a spus cancelarul

Willy Brandt s-a pronunțai In fa
voarea dezvoltării colaborării econo
mie© cu Uniunea Sovietică, arătind. 
totodată. că in acest domeniu vede 
existenta unor mari posibilități care, 
prin natura lor. depășesc cadrul acor
durilor dinlro cele două state. Tot
odată. el a arătat că. împreună cu a- 
l'ațll lor. cele două țări ar trebui să 
depună eforturi pentru a contribui la 
o evoluție a situației care să nu mai 
necesite cursa Înarmărilor. Conferln’a 
în problemele securității șl colaboră
rii In Europa va da statelor partici
pante la ea posibilitatea să marcheze 
o primă etapă si să schițeze cnlea 
spre realizarea de progrese in viitor.

..In anul . 1945 s-a încheiat răz.bo- 
iul, iar in anul 1970 am încetat „răz
boiul rece“ intre țările noastre. A so
sit timpul ca. In Interesul recloroc șl- 
în cei general, să ne ocupăm de edi- 
" —I ...— — a ară
tat. In încheiere, cancelarul Willy

^ZILELE CULTURII 
ROMÂN EȘ

Bruck an' dor Lei- la deachldcrea expo- Românta, 
tlta, veche afezarc din sifiei, pri.----- 2 ------
apropierea Vienei, ar- șutai Brack an der „Am speranța șl con-, 

" " ' Johann Leas- vlngerea — a subli- 
ambasadorul

___________  Vicna, 
Dumitru Aninolu, au 

l mani- 
festările programate 
In cadrul „Zilelor cul
turii românești" o- 
plindcjc bunele rela
ții existente Iniro 
Austria fi România, 
constituie un- prilej de 
a adinei ' cunoașterea 
și înțelegerea reci
procă.

Filmele , prezentate 
în încheierea fcilivî- 
idfit au infdlljat rea
lizările economice ale. 
Republicii, Socialiste 
România și comorile 
de artă din nordul 
Moldovei. ■,

Publicul prezent a re românești. • 
subliniat cu aplauze ..;L-
călduroase reușita a- se bucură in riadul e- 
ceslel prime mani
festări care marchea
ză deschiderea săpiâ- ,_____ _____ , .
mlnil românești Ta "România ?" dotat cu 
Bru'ck an der Lelthâ. ■ -■ --

Intr-o convorbire cu 
primarul orașului. J. 
Leutner, acesta a ți
nut să evidențieze 
„evoluția ascendentă a 
relațiilor dintre Aus
tria șl România, nt- 
mosfera amicală ce le 
caracterizează, evo
luție stimulată de vi
zita președintelui 

po- Franz Jonas In Româ- 
,nla și a președintelui 
Republicii Socialiste

PNOM PENH 5 (Agerpres). — După 
cum informează Agenția khmeră de 
Informații (A.K.I.). tortele armato 
populare de eliberare națională d.ln 
Cambodgla au înregistrai• noi succese, 
in cursul operațiunilor desfășurate In 
ultimele zile In regiunea Pnom Penh 
și> Kainpol. Patriolll cambodgian! au 
scos din lupta peste 1 (530 de militari 
Inamici. dLstruglnd sau decimlnd 2 ba
talioane, ale dnterventlonlsitilor salso- 
nezl. trei oscadroane do blindate, sta- 
Ha de’ 'radiodifuziune.din' 'că:>ltn!.i 
ca in bod al ană.' w. de1,Ve6 Icâlc milita
re — dintre foro’ÎS’dd .taftcufT'M3ț>lWi;' 
date — 3 depozite' de'>in‘un!WFsl‘Clobo7'' 
rind 7 avioane ale Inamicului.

i ' -«' • p'.'-w. ’ ■ •’

Bombardamente americane
asupra 

R. D. Vietnam,
HANOI 3 (Agerpres). — în zilele 

de 2 și 3 aprilie a.c„ avioane ale 
forțelor aeriene ale S.U.A — Inclu
siv bombardiere glgutil B-32 — au 
atacat un număr de localități situate 
in zona Vlnh Llnh. din R. D. Viet
nam.in ■ timp cc artileria instalată 
la bordul navelor de război aio 
S.U.A. aflata In largul' coastelor 
vietnameze, a supus unul bombarda
ment Intens șase centre populate 
situate ta nord de paralela 17. Mi
nisterul Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam o dat publicității o defilo- 
rațle Iri caro condamnă cu fermitate 
aceste noi acte de agresiune ale Im
perialismului S.U.A. șl cere să se 
pună capăt nelntlrzlut șl definitiv 
oricărei Încălcări n suveranității .Sl 
securității R. D. Vietnam.

* ,
Agenția V.N.A anunță dl forțele 

armate populare din R. D. Vietnam 
au doborlt ta 2-șl 4 aprilie două bom
bardiere strategico americane „B-32". 
care efectuau raiduri asupra zonei 
Vlnh Lînh. Numărul total ol apara
telor de zbor americane doborlte In 
R.D. Vietnam to ridică. în prezent, 
la 3 451 — menționează agenția V.N.A

CAIRO 3 (ABorpres). — După cum 
transmite agenția M.E.N., la Cairo Iți 
desfășoară lucrările, sub președinția 
Iul Sayed: Mareb prlm-sacTctar al 
CC al .Uniunii Socialiste Arabe, reu
niunea Secretariatului general- al 
U.S.A., ta care participă, de aseme
nea. peste' 230. de secretari i al parti
dului din guvernoralele țării și din 
alte < unități . — informează agenția 
M.K.N. în cadrul acestei reuniuni a 
luat cuvîntul vleepremlerul șl minis
trul apărării. Mohamed Ahmed, Sa- i 
di'k.. Referindu-sc la situația’din 
Orientul Apropiat el > a .spus .căj..cetta 
ce a-a IntimptairinvlSW? juLhe:ya,-“-'1 ■ 
rețMșta ,’hldodată/.partlripanțllor ;.lp 1rpunlune.7păj.tprteje 
armate tșl: vor rcrfștlga, In curtau, 
capacitatea de luptă : ele și-au ter
minat Inslrucțta și pregătirile pentru 
lupta de ellljerare a adăugat mi
nistrul egiptean, după cum precizea
ză agenția M E.N. ,

în declarația politică asupra pro- 
biemeLOrientului Apropiat, făcută In 
fața celor prezențl. lamoll Fahmi, 
subsecretar de stat pentru problemele 
externe, a jrpus că această problemă 
afectează șl este afectată, de eveni
mentele Internaționale ca orice criză 
Internațională Evoluțiile pe arena 
Intomațiorială din ultima perioadă

au . necesitat o reevaluare a eforturi
lor noastre do a căuta noi rnotode șl 
noi, strategii pentru reglementarea a- 
costul conflict — a declarat Fahrni — 
adăugind că, In principal, potillca 
egipteană se5 bazează pe acțiuni in 
cadrul lumii arabe șl. de asemenea, 
pe-obținerea sprijinului Intarnațfonal’ 
și’ai țărilor socialiste. ,F,r a reafirmat 
sprijinul deplin al R.A.E. față de mi- 
afunea de pace a: reprezentantului 

. apodal al secretarului genera] ’ al 
O1N.U„ Gunhăr Jarring. '

Referindit-se la discuțiile legate de 
, _ . . și dSjchlderea’Cannlul.ul (de.Suez, FphrnJ.

®e A'a-mal’,., a declarat ca tara sa respinge rolul 
Mltpirdri-. de mediator ' pe care ta” Încercat

-. , g(.],-asume S.U.A Itorițlarihoaxlră., a
spus el, este clară : Canalul este pro
prietate egipteană șl Egiptul are față 
de ol propriile sale drepturi, stipu
late In convențiile internaționale șl in ■ 
acordul de la Cpnstantlnopol. Egip
tenii. care l-au construit, sint gata 
să-1 apere'. - ’

Ashraf Ghprbal. consilier adjunct 
prezidențial pentru problemele laccu- 
ritățil naționale, a insistat asupra 
necesității mobilizării resurselor arabe 

luluL acestor țări pentru

I
necesității mobilizării resurselor arabe 
și a: potențiali.'-’__ rL.. .'.1.1 ___' ...

! coMolIdaraa frontului intern In .lupta 
comună de. eliberare a teritoriilor 
ocupate. ‘ "

Comunicat i
DAMASC 5 (Agerpreș). — In comu

nicatul cu privire la vizita secreta
rului federal’ pentru afacerile exter
ne. Mlrko Tepavnt dat publicității la 
Damasc, se subliniază că Siria șl 
Iugoslavia cer retragerea completă țl 
necondiționată a Israelului de pe 
toate teritoriile arabe ocupate după 
5 iunie IKT7, mențlonlndu-sa că'per- 
petuarao ocupației constituie cauza 
principală a Înrăutățirii crizei din 
Orientul "Apropiat. Se acordă un spri
jin deplin poporului palestinenn I.t. 

‘ lupta sa pentru reHștlgarea dreptu
rilor naționale. Părțile Isi exprimă 
convingerea că sin* necesare efortu
rile țărilor nealiniate din zona Mării 
MMiterane1 pentru întărirea solidari
tății șl a colaborării pașnice dlri _a- 
ceastă parte a lumii. Siria șl Iugo
slavia salută 'restabilirea drepturilor 
R. P. Chineze la O.N.U.. exprimln- 
du-șl convingerea că aceasta va con
tribui la colaborarea internațională șl 
întărirea păcii In lume, "Comunicatul 
salută pregătirile pentru orgnnizarea

avo-sirian
Confesau® cu privire la securitatea 
in Europa, relevtnd că pcntsru reali
zarea unei baze solide a securități,! pa 
continent trebuie să se la în conside
rare șl situația din Orientul Apropiat 
și zona Mării Mcdllorane. Cele două 
țari reafirmă ata'"amantul față de po
litica de neangajare șl relevă necesi
tatea întreprinderii’ urspr eforturi-co
mune In scopul realizării hotărlrllor 
Confcrinței de la Lusaka. Este expri
mată solidaritatea cu lupta poporalii! 
vietnamez, sprijinul pentru ppptfarelo 
din Angola, Mozămblc șl Guineea In 
lupta împotriva ImpertaLtamulul.

* ■

BEIRUT 0 (Agerpres). — Premie
rul' Libanului. Saeb Salam, a primit 
pe secretarul federal; pentru afacerile 
externe al Iugoslaviei, Mirko Tcpavaj, 
aflat lhtr-o; vizită oficială la Beirut' 
Totodată, In capitalâîLibanului au în
ceput*, convorbirile dintre. Mirko Te- 
pavaț șl ministrul de exteroo libanez 
Khallî Abu Hnmad. Informează agen- 

Tanlug. , . .
'•z x'■*; X *5> Jk?-s'Xa’° ■■■'

Delegata P. C. din S.U.A. 1
la Havana, k™1 CMtro-nJ do!lea
secretar al C.C. al P.C. din Cuba, mi
nistrul forțelor armate revoluționare, 
a primit delegația P.C. din S.U.A., 
condusă de Gus Hali, secretarul ge
neral al partidului în cursul Intre-. 
vederii au fost abordate probleme de 
Interes comun. Informează agenția 
P-ensa Latina. Delegația PC. din 
Statele Unite efectuează o vizită In 
Cuba, ta Invitația C.C. al P.C. din 
Cuba.

în legătură cu relațiile 
dintre India, Pakistan și 
Bangladesh. ^.'arauo fă
cuta presei. Rajeswara Rao,'secretar 
general al Consiliului Național a] 
Partidului Comunist din India, a sub- 
llnlnt că P C. din India se pronunță 
pentru „stabilirea unor ! .
între Pakistan. Bangladesh șl India, 
pentru ca popoarele acestor țări să-șl 
poală canaliza întreaga energie spre 
realizarea Independenței economice, 
llchldar-â sfirărlel și înfăptuirea unor 
transformări sodai-economice radi
cale".

Uoxei Kosîghin, p^."- 
lele Consiliului de »' Miniștri al 
U.R.S.Sta l-a primit miercuri ■ pe ■ 
Pierre Dreyfus, președintele eompa- ■ .
ntel franceze de stat ..Renault". fost consacrată în special "oroptatu-
aflat In vizită In U.R.S.S.. ta Invita- iul referendum ce urmează să fie

țta Ministerului. Comerțului Exterior 
al Uniunii Sovietice.

Protocol tdgtmo-chhiez.
Un protocol cu privire ta schim
burile de mărfuri șl plățile p-a 
anul 1972 a fost semnat ta Kabul 
de reprezentanți al Afganistanului 
și R. P. Chineze — Informează agen
ția China Nouă.

Convorbiri R.D.G. - BJF.G.
Michael Kohl, secretar do stat 1a 
“ ........... ■■ Iștri ai R. D. Ger- J

ihr, secretar de stat 
la se pronunța ia Cancelaria federală a R. F. a Ger- 
rclațll de pace maniei, s-au Intllnlt miercuri Ia Bonn

pentru o nouă rundă de tratative de 
două zile, referitoare la acordul ge
nerat âsiipra traficului de persoane 
șl de bunuri. Intre R.D.G. și R.F.G., 
informează agenția de presă A.D.N.

Ședința săptămînala a 
guvernului francez,

președlnțlă Iul Georges Pompidou, a

de
___________________

organizat în Franța asupra pelticii 

de lărgire a Pieței comune. Consi
liul de Miniștri a hotflrit ca referen
dumul să albă loc 1a 23 aprilie ’ șl 
a stabilit modalitățile' de desfășurare 
a campaniei electorale care va1 înce
pe lâ 12 aprilie și va dura 10 zile.

0i nouă reuniune a Comi
siei militare de armistițiu 
din Coreea,,n cadrul ri^ 
prezentanîul R.P.D. Coreene .o .pre
zentat un ferm protest împotriva'In
troducerii Ilegale a unor mari canti
tăți do armament automat fn zona 
demllltarizatfi șl a provocărilor co
mise do militarii sud-coreenl împo
triva posturilor R P.D. Coreene din 
rtbrdu) acestei zone, a avut loc ia 
Panmunjbn — Informează agenția 
<CfC-

Ea Berlin au ,nccput* mtercur1> 
convorbirile Intre ministrul de ex
terne al; R. D. Germane, Oito Wînzer. 
șj omologul său cehoslovac. Bohuslav 
Chnoupek, aflat Intr-o vizită oficială 
în R. D. ‘Germană.

■ ■ i ‘

REDACȚIA 81 ADMINISTRAȚIA a București. Pia (a Sdnteil, * T<Ș IT M 10. 17 M »
Calea Grlvitel nr.

„Danemarca trebuie 
să recunoască R. D. G.“

* ■ ■
COPENHAGA"3 (Agerpres).,— Sub 

titlul „Danemarca trebuie ; isă recu
noască IL D. Germani", ziarul „Ak- 
tueli". organ ol Partidului 2 Soctal- 
Democrat, n publicat un articol al 
Iul Bernhardt Țastcteh, deputat . tn 
Folkellngul danez. Autorul arată că 
nu-poate ti negată existența R. D. 
Germane, ea stat de sine stătător, de ■ 
peste două decenlb El sprijină pro
punerea făcută In Folketing, de re
prezentanții Partidului Socialist Popu
lar. In problema normalizări! relațiilor 
cu [R-’D. Germană, care nrevede.Jn- 
ire a-te'o lnfiintareaj nrri toprczen- - 
tanta sccsnordau daneze-la>Be-Kjt^re'

'■ 'L. ’’■' î’R.' '■

R. A. Yemen se pronunță

barează in acetic zile Lei Iha, Johann 
de primăvară drapelul ner, ji L 
României socialiste. E României la 
semnul găzduirii prie- _______ ......
tenefli a unor ample menționat că 

^manifestări consacra- ■ -
te tării noastre. “Ora-

■ țul, străjuit de mun- 
Iții Leltha, este situat

• intr-o cimple largi, 
la răscrucea unor, im- 
pgrtante căi de circu- 
latie din această par
te a Europei, fiind 
considerat ca o poar- 

l td larg deschisă, ca o 
. Inritație adresată prie- 

V Imilor. 
!In acest cadru . na

tural, la, „Stadthalle", 
a avut loc mărfi sea- 

i ra f 
[ dală _ ____ _______
I expozifiei „ROMÂNIA 
î ASTAAf. tntr-o suită 
1 de imagini sugestive, 
I e-x-pozitia prezintâ ,vi- 

; zitaioriloT frumuse
țea peisajului rorriâ- 

, nesc, momente ca
racteristice din dez
voltarea politică, eco- 

, , nomied fi culturală, 
realizări din anii con
strucției socialiste. Vi
zitatorilor le este pre
zentată. de asemenea, 
o expoziție de cărți 
InmăntincMnd o se
lecție reprezentativă 
de opere din diferite 
domenii — artă, lite
ratură, istorie, i 
IMcă etc. .

în cucîntul ' rostii Repul

încheierea Congresului Uniunii 
Tinerilor Comuniști din Cuba

Revoluționar al Republicii 
’’’ J;

* .
La cantonamentul brigăzii Inîerna- 
_ ,*_ „Juilo Antonio 

Mclla" n avut loc un miting de soli
daritate cu lupta popoarelor din Viet
nam, Laos și Cambodgia. I/i miting 
au participai delegații de tineret, din -, 

luat/cuBȚlntal Osa-aldo Dortfooa Torrn-... hllor CbthunlștLlF^dpba "(UjJCljkftZj 
" doLprehodintele Republicii - Cuba. ?I tre care și ddlegaUa Uniunii” ’TlnO-’^ 

alțl .conducători de partid șl de stat, rolului Comunist'din ROmânla. con- 
cubanezi. La ședința de închidere a dusă de Silvia Iile, secretar al C.'C. 
congresului- a luat . cuvîntul Fidel - al U.T.C. După miting, delegația 
Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. ■ română s-a Intllnlt cu . ' "
din Cuba; primuf ministru al Gu- ..... . -

festivitatea ofi- 
a vernisajului 

expoziției „ROMÂNIA 
ASTĂZI". Jhtr-o sultă

expoziția prezintă ,vi- 
; zitalorilor frumușe-

niat domnia sa — c& 
rotațlllo , dintre po- l 
poarele noastre -se voi 
dezvolta tot mal mulL 
în acest sens doresc 
succes deplin Zilelor 
culturii românești, la , 
BțuckV

*
Programul mani

festărilor consacrate 
României include 
două concerte de mu
zică populară și cla
sică românească, pro
iecții de filme, o in- | 
tilnire româno-austria- 

■ câ de .fotbal. In 
marele restaurant din 
centrul orașului se ser- 
vesc In această sâplâ- 
mlnd preparate culina-

De un mare interes 

lenllor celor patpu 
școli din Brack con
cursul „Cunoașteți

Manifestările romă- i 
nești de la Brack sint ’ 
realizate cu concursul ț 
Ministerului Turti- i 
mulul al României șl ' 
al Insfiîutulul român l 
pentru relații cullu- .’ 
rate cu slrdlnătatea.

P. STANCESCU
Vtena

HAVANA 3. — Corespondentul A-
gcrprcB, ’ V. Stamate, transmite :
Miercuri s-au încheiat ia Havana lu
crările celui de-ai H-lea Congres ol _ _______ _
Uniunii Tinerilor Comuniști, din țlonale a F.M.T.D.
Cuba (U.J.C.). nl cărui partlclpanțl 
au făcut bilanțul actlvllățil organiza
ției șl au analizat sarcinile sale du 
viitor In coasinilroa soriollșrnulul. ln , au participai delegații de tir 
.Guița. ■«.■ " ■■ ■ .. < diferite țâri alo lumii Invita’

‘■filrfTfadnil. lucrărilor congresului auSiT5de-al H-lea Congres al’ UntU: 
. luat, eusylntal OșvaIdo Etortlora Torrn- ;Tțrllor Comuniști, ț

CARACAS
■ 1

lunea ri

Ș

monetare

cu R. P. D. a Yemenului
- SANAA 5 (Agerpres). — Republica 
Arabă Yemen Inttmplnă favorabil 
toate eforturile care vizează redu
cerea tensiunii șl împiedică vărsarea 
ce: singe, a declarat marți un pUr- 
ator do cuvfnt al guvernului de la 
Sanaa, citat-<ks’ agenția France 
Prease, comentlnd comunicatul dat 
publicității la* Aden în urma unei 
sesiuni extraordinare a guvernului 
Republicii Democratica Populare a 
Yemenului

în acest comunicat, guvernul da 
ta Aden-, a propus o Inlllnlre a con
ducătorilor: celor‘ două, țări, retrage
rea forțelor militare masate de-a 
lungul frontierei si încetarea „ac- 
Uvllâților mercenarilor care lansea
ză acțiuni subversive de pe teritoriul 
nord-yemerdî" ca măsuri care ar pu
tea înlătura neînțelegerile existente 
în relațiile dintre cele două țări ve
cine șl ar_pune capăt,, tensiunii exis
tente la granițele lor. .

Purtătorul de cuvlnt nord-yemenlt 
a afirmat.' totodată.; că Republica 

■ Arabă Yemen nu se află lâ originea 
crizei actuale șl nici nu este’respon
sabilă pentru acțiunile de sabotaj 
împotriva Republicii Democratico 
Populnro a Y’emonuluL

, ? V’ '■L'i J ’-■■■ ’U!,' . L.' ,’i'

■ Telului Comunist din România, con
dusă do Silvia Iile, secretar ol C.C. ini HT P . TYmnR mIHnrf ' ” sis» 5«rT'rt S

-__ membrii
grupului de uteelrtl din România căra 
lucrează in cadrul brigăzii „Juilo An
tonio Mella" la construcția școlii ee- 
cundnre șăteștl „Celbn 7". Silvia Iile 
a' felicitat pa tinerii constructori 
români non tril munca desfășurata pc 
șantierul do construcție a școli!1, urih- 
du-le, no!. succese In activitatea lor 

. iri eatlrul brigăzii Internaționale a 
F.M.T.D.

Decernarea titlului 
,,Deshonoris causa"

Nu, nu asta vorba da vreo 
eroare tipografică. Ci de o ră
sunătoare inovație a regimului 
rasist rudj-african.
, După cum) se filo.■respectivul 
regim, preocupat de salvgarda
rea purlîdțiL rasei rasiștilor albi, 
interzicea pind șl cetățenilor 
străini, cu ipidarma clt. de cit 
mai închisă ia culoare, orice ac
ces la anumite manifestări pu
blice — concerte, competiții 
sportive etc. Cintăreli. ca llarry 
Elelafonle, actori ca Sidney Pot- 
tier, atletii negri americani vic
torioși ta Olimpiade nici in vis 
n-ar fi avut drept de. prezentă 
pa scana sau stadioane (e drept 
că nici nu prea vizau ta aseme
nea privilegiu).

Ca urmare a acestei atitudini 
luminate', regimul sud-afrimn 
s-a văzut pus Intr-o serie ddr ‘‘"; 

turnee anulai’;
s-a văzut pus ini 
lucjii penibila — ____________
participări ra/iitale,, ufi Inchire 
in r.as. A’cinjetepăfoare, ca (â nu 
spunem opacă (ar asocia culoa-, 
rea negru) ‘foarte multă lume a 
pus respectivul regim — la re
gim do hotare.

lngenlotl, rasiștii «ud-a/ri- 
cdni au pășit Insă o solul ie'. Bi- 
nelhtălți", .care «A nu implice 
vreo cedare da pontic. Cum ? 
Foarte simplu : sa-i trans
forme pe negri in albi. 
Nu printr-o intervenție asupra 
pigmentului epidermic, ci prin 
instituirea unui titlu onori
fic intitulat „Alb honoris cau
sa". De pildă, unui sportiv ne
gru din S.U.A. i se decerne ti
tlul de „Alb honoris causa*, i se 
prinde pe tricou insigna respec
tivă — șl capătă subit, imediat 
si instantaneu, drept da joc pe 
terenurile din H.Sj7. avlnd ca 
parteneri sau coechipieri aibi 
obijnuifl (nehonoris).

refl spune : grozavă soluție, 
grozavă fantezie l Eroare I Căci 
procedeul nu e nou . Este, de 
fapt, o Invenție mal veche a 
hitlerljlilor — care instituiseră 
titlul de „Arian honoris causs“. 
(Cunoscutul constructor de avi
oane militare Messerschmitt era 
„arian honoris causa").

Concepții comune, metode co
mune. ■

Și epilog identic.

consacrata crizei 
interoccidentale

CARACAS 3 (Agerpres). — Reuniu
nea reprezentanților din 2-1 de țări In 
curs de dezvoltare desfășurată tlmn. 
de două zile In capitala vertezueleană 
In “vederea definirii unei rwzltll co
mune a acestor țări față de criza mo- 

■ netară interoccldentală s-a încheiat 
fără ffă ac Tacă cunoscute public mă
surile preconizate. Potrivit agenției 
Associated Presa, caro citează cercuri 
apropiate reuniunii, nartlcinanlll au 
ajuns la anumite aranjamente co vor 
permite adoptarea unei poziții comu
ne. In nceaală problemă. In cadrul 
discuțiilor ce. vor aven loc la con 
de-a treia conferință ll.X.C.T.A.D. do 
la Santiago de Chile. Un Important 
rezultat al acestei' întruniri, precizează 
agenția, este acela că B-a convenit ca 
orice reglementare a problemelor 
monetare Interoccidentale să nu ea 
adopte fără participarea țărilor In 
curo de dezvoltare.

findrei Gromîko, niinistrui 
afacerilor exterae al Uniunii Sovie
tice, l-a primit, miercuri, pe Swaran 
Singh.,ministrul de externe al Indiei, 
aflat In vizită IprMoscova ca invitat 
a! guvernului sovietic. In timpul con
vorbirii a fo®t continuat schimbul de 
opinii In problemele relațiilor sovie
te—Indiene, precum șil Intr-o sorta de 
probleme Internaționale actuale de 
interca reciproc, Informează agenția 
T.A S.SL în cursul aceleiași zUo. Swa
ran Singh a părăsit capitala. Uniunii 
Sovietice, pleclnd spre patrie.

Pierderile guvernului Ja- 
Beprezentantul Ciprului penez în devize străine, 

la ONI! Zenon R&sldos, a adua urmare a reevaluării cu 16.&U ta sută 
. ' * 7 , , s , . , a yenului, la 18 decembrie 1971. auta cunoșunta secretarulu general al nlllne 1B K11mn 2mm nSll|nrd„ 
O.N.U.. șl,ta,Com!Jiului, de Securita
te deciarâțllle unor oficialități turce 
âlndicind Ihlențla guvernului aces
tei țări de a Interveni prin forță, 
sub un pretext sau altui, in aface
rile Interne ale Ciprului"

întrevedere R. Paasio-
fi. Horden. Etetsel Pms3°. iw«- 
dintele Partidului Social Democrat 
din Finlanda șl • prim-mJnlslru al a- 
ccstei țări, l-a Drimlt miercuri oc 
prof; Albert Norden, membru al Bi
roului politic șl secretar al CC. nl 
Partidului Socialist’Unit, din Germa
nia — Informează, agenția A.D.N.

i ’ ■ ■ • •
Convorbirile Cin En-Iai 

- Do ni in ic MintofL ,-a Pelt|n QU 
continuat convorbirile dintre. Clu En- 
lal, premierul Consiliului* do Stat, și 
Dominic .Mtatolf. primul ministru al 
Maltei, care se află Intr-o vizită ta 

■ Pekin — Informează ngcnțta China 
Nouă. 1

ajuns la sume de 2.M'D miliarde do
lari — se spune Intr-un comunicat 
al Ministerului Finanțelor, ni Japo
niei. publicat la 4 aprilie la Tokio.

Evoluția epidemiei de va
riola care a apărut In unele țări nu 
este alarmantă, apreciază experțll Or
ganizației Mondiale a Sănătății — 
Informează agenția France Presse. 
SpecialistII- In variolă consideră că 
această epidemie nu prezintă peri
cole gravd. deoarece există mijloacele 
necesare pentru a o trina In mod 
eficace.

Gelozia și epoca 
de, piatră

■ lol?

Mare aimzaîie.'.etnologică. O 
expediție de . lacanji șl.carcetA- 
tori americani a descoperit in 
Filipine, In jungla insulei Min
danao, o populație primitivă 
trăind In condițiile epocii de 
piatră. (Nu-i aja cd-i drdputd 
și cariata planeta noaztrd .- 
zjîric-nori șl bldonville-uri, oa
meni pa bună fi oameni In e- 
poca ac piatrd. ordinatoare și 
topoare de cremene ? 1)

Tasaday-i — acesta e humele 
dat respectivei populații — 
riiit Is numdr ' de doar 24, 
trăiesc In condiții da tnspâi- 
Biintdlor primitiBlsm, In irel 
caverne din coasta unul munte, 
hrănindu-se cu ' fructa J și rd- 
ddcini. j

Știrea, ctim spuneam, >al,stlr- 
nlt senzația publicitară. ’Dar și 
gelozie.

Dictatorii Duvalier fi Stroes- 
sner «int indignați „Auzi, oa
meni tic utiintă I Să: tata 
drum pind-n jungla fillpincsd, 
<rind Halii Șl Paraguay sint atlt 
de aproape f"

Convorbiri 
cehoslovaco - sovietice

PRIVIND STAȚIONAREA 
DE TRUPE ALE U.R.S.S. 

PE TERITORIUL 
CEHOSLOVACIEI

PRAGA 3 (Agerpres). — La 5 
aprilie, la Praga au avut loc convor
biri Intro Imputerhldțll guvernelor 

‘ Cehoslovacie! și U.It.S.S. In proble
mele privind staționarea trupelor so
vietice pe teritoriul Cehoslovaciei -- 
genernl-malor I. Turoaik șl general 
Idcotnnent N. G. Baștanlkov.

Ita convorbiri au participat, <Se ase
menea F. Hamouz, vicepreședinte nl 
guvernului Cehoslovaciei, general-co- 
loneT A. M. Mălorov, comandantul 
grupului contrai al trupelor armatei 
tsovtatțce, general-colonel M. Dzur, 
ministrul apărării naționale a Ceho
slovaciei? șl' general-locotenent K. 
Rusov. șeful Marelui Stat Major al 
Armatei populare cehoslovace.

La convorbiri, desfășurate Iritr-o 
atmosferă prietenească sl cordială, au 
fost analizate probleme care decurg 
din condițiile staționării trupelor so
vietice pe teritoriul Cehoslovaciei. .

BONN 3 (Agerpres). — Organiza
ția P.C. German din raionul hambur- 
ghez Harburg a dat publicității ' o 
declaraț'o in care condamnă atacul 
împotriva sediului Birou toi organiza
ției, comis In noaptea do 3 aprilie.’ 
Elementele do dreapta au dat toc clă
dirii, care a'fost complet distrusă. în 
declnrație to arată că în ultimele luni 
s-au înmulțit atacurile Împotriva se
diilor organizațiilor P.C.G. șl tenta
tivele de șantaj șl amenințările 1a a- 
dresa acUviștllor partidului. Aceste 
acte ale elementelor de dreapta, sub
liniază declarația, sini condamnate de 
opinia publică democratică din R.F. 
a Germaniei.

Cileva mii de activiști sociali, li
deri sindicali, profesori1 și docenți, 
avocnțl, ziariști și pretați vest-ger- 
manl âu semnat un „apel împotriva 
anticomunismului". In care se spune 
că un vai de anticomunism amenință 
să ridice piedici In. calea politicii În
dreptate spre islăblrea încordării și 
asigurarea securității în Europa, pu- 
nînd fn primejdie evoluția democra
tică a FLF.G

Jos cu șovinismul 
masculin !

Cunoscuta firmă italiană 
mașini de’scris ,;Olivctli‘
găsit napul. Adică, mai precis, 
fi-a pășit najcL O nașă foarte 
intransigentă, vigilentă, comba
tivă șl ardentă, căci ce poale fi 
mai intransioentă, vlpllcntd. 
combativă fi ardentă dedt o 
asociație feministă americană 7

Totul a pornit de la o reclamă 
extrem de imprudentă â, firmei 
„OUcetti". care a avut nefericita 
■inspirație să alcătuiască o pa
gină pitbllcltara pentru reviste 
și televiziune, prezentlnd o ma
șină de scris și elpgtln’d-o . ca 
„mașină cu creier"

La care, mișcarea feministă a 
sărit ca arsă. Acuzînri firma 
„OUvetti" că ' practică „un odios 
șovinism masculin". Șl pe 
bună dreptate, ’nti-i așa 7 Pentru 
cd respectivele feministe au 
dedus foarte logic, că reclama 
ar putea fi interpretată ca o 
jignire la adresa... daclllotrrafe- 
lor. Iar cum dactilografele slnt, 
în multe/cazuri- de sex feminin, 
însăși mișcarea feministă s-a 
simțit grav lezată.

Bineînțeles că, la fel de logic, 
probleme ca salariile inegale, 
anunțurile frecvente „nu, an- 
gaiăm femei", concedierile ..cu 
prioritate" rezervate femeilor 
și alte asemenea bagatele pre
ocupă mai puțin respectiva 
mișcare feministă și • produc 
mult mai puțină vîlră; (Sint 
doar'un „obicei a! casei").

N-am dori să se înțeleagă 
din. aceasta ci respectiva miș
care nu se orientează just. Că 
vede palul dintre clapele mași
nii de serfs, șl' nu birna din so
cietate. Dimpotrivă. U dăm 
dreptate integrală și abso
luta. considerlnd că prpeedează 
cu diiccrnămint, judecată și 
fără pic de ipocrizie

Ce vreți — altfel ne taxează 
de „șovinism masculin"

N. C.

i București' —


