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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ziariști 

american Strobe Talbott
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit joi după-amia- 
ză pe ziaristul american Strobe 
Talbott, corespondentul pentru Eu
ropa de Est al revistei „Time".

La primire au participat tova
rășii Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Con
stantin Mitea, consilier al preșe
dintelui Consiliului de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu ziaristului american.

o problemă în curs de rezolvare, dar acțiunea
întreprinsă rămine încă în urma

necesităților și posibilităților reale
între problemele ce trebuie neîn- 

tîrziat și cit mai bine soluționate 
pentru îndeplinirea prevederilor 
maximale ale planului pe acest an, 
subliniate și la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 
a. c., aprovizionarea ritmică a uni
tăților dih economie cu piese de 
schimb la nivelul necesităților are o 
importanță deosebită. Așa cum s-a 
arătat la plenară, cerințele bunei 
funcționări a mașinilor și instala
țiilor, utilizării depline a capacită
ților de producție impun urmărirea 
permanentă de către ministerele 
interesate și organele centrale de 
sinteză a modului 
de asigurare cu 
piese de schimb. 
Prin analizele e- 
fectuate de către 
Ministerul Apro
vizionării Tehni- 
co-Materiale și 
Comitetul de Stat 
al Planificării, 
împreună cu mi
nisterele benefi
ciare și producă
toare, s-a verifi
cat stadiul asigu
rării pieselor de 
schimb pentru a- 
nul 1973 și s-au 
luat măsuri ope
rative 
ficiențelor 
prezintă, la 
coperirii pe 
de piese de 
tuării

I reparații planificate ?
De la bun început se poate apre

cia că, in economie, ținindu-se sea
ma de sarcinile majore ale planu
lui, de capacitățile de producție 
existente, in anul curent sint crea
te condiții pentru ' a se realiza un 
volum de piese de schimb cu circa 
17 Ia sulă mai mare decît în anul 
precedent. Este de relevat, totodată, 
că producția de subansamble, re
pere și seturi de piese de 
schimb a fost mai bine nomi
nalizată la nivelul organelor 
centrale de sinteză și al ministere
lor, al centralelor și întreprinderilor, 
creîndu-se posibilitatea unei mai «' 
judicioase repartizări a fabricației 
acestor piese, în funcție de capaci
tățile de execuție. Bunăoară, pen
tru garantarea producerii unor pie
se deosebit de importante, prin pla-

nul de stat pe anul 1973 au fost no
minalizate de 2,8 ori mai multe pie
se de schimb decît în anul trecut.

Evident, ceea ce interesează cu 
deosebire la ora actuală este felul 
în care s-au perfectat relațiile con
tractuale intre producătorii de piese 
și beneficiarii acestora. O primă 
concluzie : unitățile furnizoare care 
se află in subordinea coordonato
rilor balanțelor pieselor de schimb 
(centrale și ministere) au avizat, 
în general, favorabil și au contrac
tat in cea mai mare parte piesele 
dc schimb, în volumul și structura 
stabilite prin plan și solicitate de

„Asigurarea cu piese de schimb a unităților econo
mice trebuie să constituie o preocupare permanentă a în
treprinderilor, centralelor și ministerelor, în scopul utilizării 

producție, întreținerii corespun- 
a întreruperilor și stagnărilor, 
a tuturor mașinilor, utilajelor

depline a capacităților de | 
zătoare, reducerii la minim 
asigurării bunei funcționări 
și instalațiilor din dotare".

(Din Rezoluția Plenarei C.C. al P.C.R. clin 28 
februarie — 2 martie 1973).

„Focul continuu
a/ abnegației muncitorești

înlăturării de-în vederea
constatate. Cum se 
ora actuală, situația a- 
acest an a necesarului 
schimb destinate efec- 

lucrărilor de întreținere și

beneficiari. Este un fapt care de
monstrează seriozitatea cu care au 
fost analizate dc către coordonatori, 
at.it cererile beneficiarilor, cit și 
posibilitățile reale de execuție, in 
unitățile economice care le apar
țin. Din păcate insă 
cazurile solicitările 
au fost întimpinate 
înțelegere de către; unii producă
tori. Alteori, forurile dc resort ale 
întreprinderilor producătoare și be
neficiare — ne referim atît la cen
trale, cit și Ia unele ministere — nu 
au intervenit direct și operativ pen
tru soluționarea neînțelegerilor pre- 
contractuale, pentru adoptarea mă
surilor ce se impuneau. Astfel, 
pină la sfîrșitul lunii februarie, uni
tățile din cadrul Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini Grele 
și Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini-Unelte și Electro
tehnicii — care furnizează circa o 
treime din necesarul de piese de 
schimb al economiei — comparativ 
cu prevederile planului pe acest'an,

nu în toate 
beneficiarilor 
cu suficientă

unor 
limitate 
Cauza : 
terme- 
punere

funcțiune a 
capacități

nu-și exprimaseră încă avizul pen
tru piese in valoare de circa 20,2 
milioane lei. Și, greu de înțeles, 
nici din piesele avizate favorabil nu 
erau contractate efectiv cantități in 
valoare de 155,2 milioane lei.

Această situație, ca și intirzierile 
în livrarea unor piese de schimb 
contractate cu termene în lunile 
Ianuarie și februarie se datoresc în 
principal capacităților limitate e- 
xistente în sectoarele calde (forjă 
și turnătorie) și în unele sectoare 
de prelucrări mecanice (danturări). 
Să ne referim la cîteva situații 
concrete. Unul din marii furnizori 

de piese de 
schimb auto — 
este vorba de U- 
zina de autocami
oane din Brașov 
— nu și-a dat a- 
vizul in acest an 
decît pentru fa
bricarea 
cantități 
de piese, 
decalarea 
nelor de 
in
noilor 
la turnătoria de 
fontă, din iunie 
in decembrie 1972, 
a determinat lua

rea în considerare a capaci
tății respective pentru produc
ția din acest an. Dar termenul a 
fost decalat din nou pentru a doua 
jumătate a anului 1973, datorită 
nefuncționării corespunzătoare a li
niilor tehnologice montate și so
sirii cu întîrziere a unor utilaje 
din import. O explicație asemănă
toare -o furnizează g-Electroprecizia?. 
din Săftele, care nu a dat în ex* 
ploâtâre la capacitatea proiectată; 
linia tehnologică de fabricare a al- 
ternatoarelor auto și tractoare, pre
cum și linia de fabricare a echipa
mentelor electrice pentru autovehi
cule. Se impune ca, pe lingă sta- 

răspunderilor ce revin fac- 
care au determinat o ase- 
situație, să fie de urgență 

o rezolvare menită să asi-

bilirea 
torilor 
menea 
găsită
gure funcționarea cit mai grabnică 
a capacităților la care ne-am refe
rit — și aceasta în bune condiții.

(Continuare în pag. a III-a)

Ca spicele !
d i n lari^

— Oamenii sint ca spicele din lan, îmi spune la un 
moment dat călătorul de lingă fereastră privind tim
purile ce aleargă fantastic. Așa e o vorbă pe la noi. 
(Cel de la fereastră —■ aveam să aflu mai apoi — 
era cooperator din Vlădești, județul Galați. Fusese la 
București, la un profesor endocrinolog, minat de nu 
știu ce beteșuguri).

— Ce vreți să spuneți cu spicele ?
Omul, bucuros și pentru faptul că temerile lui cu 

privire la sănătatea șubredă n-au fost întemeiate, 
ride :

— Ca. să mă înțelegeți mai bine, să vă spun o tn-
timplare trăită.'Era în urmă cu cițiva ani, tind, dacă 
făceai rost de-o mină de azotat, se zicea că l-ai prins 
pe dumnezeu de picior. Nu ca acum cînd numai noi 
dăm pe 3 000 de hectare și încă spunem că am vrea 
mai mult... C........ '------- , '
mina. Mașinile au venit după. II împrăștiam 
învățasem altădată să semănăm „pe piele". Cu

Cum ziceam, dădeam azotat la griu. Cu
' ' " ...................... cum

in-

structaj făcut la cataramă. Numai că omul e om,
- ■ ‘ ’ >-.ț merstoți cu același chip sau gind, cu același 

vrednicie. Unii își făceau datoria corect.
Alții...
Dar cel mai bine s-a văzut cînd griul a 

locurile unde azotatul a fost împrăștiat 
lanul arăta drept, frumos. In alte 
pipernicite ori săltate nefiresc, după cum ,,

nu 
ori

crescut. In 
fără cusur, 

locuri, brazde 
____  _____  __ , _ „s-a jucat" 

cu îngrășământul cel care a trecut pe acolo. Ca să 
nu mai spunem cum arătau capetele de lan : căru
țașii, grăbiți, azvirliseră, parcă să scape mai repede, 
cu lopata 1
- Și?
— Și cum 

lui acum, se 
lanul sluțit

fiecare știa pe unde a mers, iar în urma 
vedea limpede cum și-a făcut datoria — 

.................. ne era cel mai bun martor ! — ne-am 
strins la locul faptei și ne-am judecat pe rind. Atunci 
unul din noi a zis că oamenii, sint ca spicele : ici 
crescute galbene, prizărite, datorită neglijenței, colo, 
frumoase, sănătoase, mai mare bucuria la privit. 
Acum...

— Ei?
— Acum ridem de întâmplare. Pentru că a trecut 

vreme și tot mai. puțini sint acei care sluțesc lanu
rile. Și, mai adaug, nu ne lăsăm, îi ajutăm, după 
priceperea noastră, pe fiecare — e vorba de oameni 
— să crească frumos, drept.

Privirea cooperatorului din Vlădești alerga fantas
tic, odată cu trenul, peste cimpia fără orizonturi a 
Bărăganului, unde omul zilelor noastre, odată cu 
recoltele record. pe care le așază gospodărește in 
fiece toamnă și primăvară la germinat, își vădește 
propria lui împlinire. Și poate nu greșeam gindind 
că privirea călătorului alerga in egală 
după lanurile frumoase, și .
drept, frumos.

’î măsură și 
după omul crescut demn,

lise TÂNĂSACHE

Miercuri, la Uzina „Republica" din Capitală. Discutăm cu lamiinoristul 
Marius Jianu: „Stau aproape de uzină. Luni, eiindam văzut că ninge, 
mi-am luat minoare pentru două schimburi. A fost binevenită: am luorat 
12 orc. Marti — 10“. „Vremea rea n-a perturbat munca noastră, adaugă 
maistrul Nicolae Nedelcu. Acum lucrăm la o comandă pentru ex
port, unde se aplică și o inovație de-a mea. Pină la ora 14 am reali
zat in plus .aproape 200 bucăți laminate. Adică aproape 6 kilometri 
liniari". Maistrul „traduce" zimbind : „Cam atîta am mers pe ‘ — ~~ 
ajung la timp la uzină..."

La „Republica", laminoriștiî întrețin „focul continuu" al 
prin înaltele dovezi de conștiință muncitorească. Este de fapt o 
secvență — fotografia de mai sus asta a căutat să surprindă 
emoționanta pildă de abnegație și dăr.uire a muncitorilor care, 
aceste zile, ca întotdeauna, se află la post, își îndeplinesc exemplar 
îndatoririle. Foto : M. Andreescu

jos, să

muncii 
simplă 
— din 

în

Colectivele întreprinde
rilor industriale din jude
țul Caraș-Severin au depă?it 
prevederile maximale Ia principalii 
indicatori de plan. Bilanțul pe două 
luni și prima decadă din martie a- 
testă că s-au dat. la nivelul județu
lui, peste prevederile planului, 875 
tone cărbune brut, 472 tone cocs me
talurgic, 351 tone minereu preparat, 
5 000 tone fontă brută. 8 335 tone o- 
țel, 2 036 tone laminate finite pline, 
două motoare Diesel de 1 250 CP, 
precum și 396 tone de utilaj pen
tru industria metalurgică.

tă de trei decenii, au expediat In 
străinătate, spre a face cunoscută 
flora României, o centurie deose
bită, cu cifra de specie 3 000. In 
cele mai mari muzee botanice și 
ierbare universitare de pe glob 
sint reprezentate pînă acum 3 000 
de specii de plante din cele aproa
pe 3 600 cite trăiesc in tara noas
tră.

bihor Se msămînțează de zor
ORADEA (cores- rii, orzului de pri- 

ponțlen.tul „Scînteii",, măva'ră, ovăzului și 
Duțnitru Gâță),, — , altor Culturi dint pri- 

' îh timp ce îh' unele ma. urgență. Coope
ratorii din' Salonta 
au însămînțat 
hectare 
culturi, 
rativa 
Tarcea 
cartofii 
se însămînțează 100 
de hectare: cu vale- 
riană, 15 hectare cu 
mazăre și 50 hecta
re cu trifoliene. în
sămînțarea culturi
lor din prima urgen-

județe se fac efor
turi pentru înlătura
rea efectelor zăpezii, 
în județul Bihor, da
torită zilelor însori
te, continuă însă- 
mînțările de primă
vară. In cursul zilei 
de ieri (15 martie), 
cooperativele agri
cole din raza de ac
tivitate a S.M.A. Sa- 
lonta au terminat 
însămînțarea mază-

400 
cu diferite 
La coope- 

agricolă din 
se plantează 

timpurii și

ță se apropie de 
sfîrșit și în .-coopera
tivele agricole f Mă* 
dăras, Homorog, la- 
noșda, Calâcea și al
tele. Pentru grăbi
rea lucrărilor, orga
nele agricole au luat 
măsuri ca mijloacele 
mecanice din zonele 
unde încă nu se poa
te munci la cîmp să 
fie transportate în 
unitățile învecinate, 
unde se poate pre
găti terenul și însă
mânța.

Energeticiemi de la 
Centrala termoelectrică 
Mintia-Deva au Produs> de la 
începutul anului și pînă la 15 
martie, un miliard kWh ener
gie electrică, ce .a fost pulsată in 
sistemul energetic național. Din a- 
cest miliard, peste 22 milioane kWh 
epergie electrică reprezintă pro
ducția realizată peste sarcinile 
maximale revenite pe perioada ce 
a trecut din acest an.

în orașul Luduș au fost 
finalizate numeroase o- 
biective sociale.în nou] car- 
tier „Gării" a fost construită 
o casă de copii cu săli de medita
ție, internate, săli de mese etc, care 
asigură condiții optime de îngriji
re pentru 300 de copii rămași fără 
părinți. Tot în această zonă a ora
șului, prin supraetajarea grădiniței 
nr. 2, s-a dublat capacitatea a.ces- 
teiă. ‘ Microcomplexul de servire al 
cooperației' meșteșugărești, super- 
magazinul și alte''două construcții 
recente completează peisajul urba
nistic al cartierului.

CORESPONDENȚII „SClNTEII" TRANSMIT DIN JUDEȚELE AFECTATE DE INTEMPERII

Situația, aseară la ora 23
© PRETUTINDENI S-AU 
ABNEGAȚIE © Mii DE

® ÎN ÎNTREPRINDERILE
MUNCITORII

LUAT MASURI ENERGICE © OAMENII MUNCESC CU 
KM DE DRUMURI AU FOST REDATE CIRCULAȚIEI 

INDUSTRIALE Șl UNITĂȚILE AGRICOLE AFECTATE, 
Șl ȚĂRANII FAC TOTUL PENTRU EVITAREA PIERDERILOR

BUCUREȘTI
oră au fost curățate — pînă la asfalt 

circulă mijloacele de transport 
și înlăturarea crustei de gheață
r.) 600 de utilaje mecanice și

Pină la această
— toate străzile pe care 
in comun. La deszăpezire 
au participat azi (ieri. n. 
aproximativ 160 000 de cetățeni. A fost restabilită legătura 
cu -depozitele de cartofi, cu întreprinderile din împreju
rimile Capitalei care livrează materii prime de strictă ne
cesitate producției din fabrici și uzine. Au fost evacuați 
in apele Dîmboviței peste 30 000 mc de zăpadă.

Azi au circulat aproximativ 2 000 de mijloace de trans
port. in comun (552 tramvaie, 484 troleibuze și 1 017 auto
buze), salariații I.T.B. depunind eforturi pentru repararea 
celor 217 mijloace de transport rămase încă defecte din 
zilele precedente.

Pentru aprovizionarea populației cu produse de strictă 
necesitate, au fost livrate magazinelor 80 000 1 lapte, 80 t 
carne, 60 1 preparate de carne, 45 t pește congelai. 200 t 
cartofi și alte alimente. De asemenea, s-au asigurat stocuri 
însemnate dc combustibil : motorină, petrol lampant, bu
telii, precum și 59 000 t de lemne și 28 000 t cărbuni.

Pentru a fi prevenite eventualele inundații datorate to
pirii celor aproximativ 20 milioane mc de zăpadă care 
acoperă municipiul și a da posibilitate scurgerii apelor, 
au fost goliți 26 milioane mc de apă din lacurile din in
teriorul și împrejurimile Capitalei.

Pină la această oră au fost curățate de zăpadă și re
date circulației principalele gări și triaje din Capitală : 
București-Triaj, Chiajna, Obor. Progresul, Ciorogîrla, Că- 
țeJu, Jilava ș.a. Astfel, a putut începe descărcarea celor 
5 000 de vagoane cu materii prime aflate aici. Totodată, 
a început încărcarea vagoanelor cu produsele finite rea
lizate de întreprinderile bucureștene și necesare benefi
ciarilor din provincie.

în cursul zilei de ieri utilajele salubrității municipale 
și ale armatei au lucrat pentru restabilirea circulației pe 
traseele ce leagă Capitala cu comunele suburbane și loca
litățile apropiate. Pină la or.a 23 fuseseră redate circu
lației traseele 28, 49, 46, 53. 55. 54 și șoselele ce duc spre 
Ploiești, Pitești (autostrada), Tirgoviște. Urziceni, Lehliu, 
Giurgiu. Se lucrează in continuare intens pe drumurile ce 
duc spre Alexandria, Oltenița ș.a.

In ședința de azi, comandamentul Capitalei a stabilit 
următoarele sarcini prioritare :

• desfundarea gurilor de canal de pe străzi ;
« degajarea zăpezii din toate stațiile C.F.R. aflate pe 

linia de centură a Capitalei :
• repararea mijloacelor de transport în comun defecte ;
• antrenarea mai susținută a cetățenilor la îndepărta

rea zăpezii și gheții de pe străzi, trotuare și acoperișu
rile caselor.

© ARGEȘ
Deszăpezirea înregistrează, la Pitești, Curtea de Argeș 

și Cîmpulung, o participare masivă. Nu există familie 
care să nu fi participat. Drept urmare, toate arterele a- 
cestor localități au fost curățate. Prin folosirea utilajelor 
de la întreprinderea de drumuri, .din I.M.A. și ale între
prinderii petrolifere au fost redate circulației traseele 
Costești-Stolnici-Hirsești-Brăila, Costești-Rociu-Negrești- 
Mozăceni și Trivale-Cocu-Cotmeanu. Pe traseul Slobozia- 
Ștefan cel Mare lucrează intens militari cu tanchete și 
autogredere. Ritmul producției industriale : producția la 
rafinăria Grupului industrial petrochimic stagnează din 
pricina defecțiunii. în afara județului, a conductei de ți
ței. Fabrica de acrilonitril și, parțial, cea de polietilenă 
stagnează din lipsă de materie primă (cisternele s-au în
zăpezit la Sibiu). în celelalte întreprinderi activitatea de
curge normal. Navetiștilor li s-au asigurat condiții de 
transport. In legumicultura și zootehnie : pretutindeni 
măsuri energice, activitate normală. Starea vremii : Vint 
slab. Ninsoare slabă, pe alocuri lapoviță. Temperatura : 
între 0 și plus 2 grade. O dispoziție a comandamentului 
județean, pentru întreaga populație : să contribuie la de
pistarea tuturor locurilor care, in afară de cele cunoscu
te. ar putea fi primejduite de eventualele inundații. Ul
tima veste : în vreme ce transmit, un telefon de la Com
binatul petrochimic mă anunță că rafinăria, care stagnase, 
a reintrat în funcțiune. Avaria conductei a fcxst reperată 
și remediată.

(Continuare în pag. a Il-a)

în localitățile rurale ale 
județului Timiș au fost 
create — în ultimii doi ani 
— 354 noi unități cu ca
racter industrial și pre
statoare de servicii aparți- 
nînd cooperativelor agricole, coope
rației de consum și celei meșteșu
gărești, consiliilor populare. Numă
rul total al unităților de acest fel 
a ajuns astfel la 2 374. în satele 
timișene mai funcționează secții de 
producție ale întreprinderilor de in
dustrie locală, precum și unități 
aparținînd unor uzine ca „Electro- 
banat", „Electrotimiș" și altor în
treprinderi de interes republican 
din municipiul Timișoara. în pre
zent. în întreprinderile industriale 
de stat și unitățile cu activitate in
dustrială și prestatoare de servicii 
din mediul rural sint cuprinși pes
te 17 000 de salariați, care realizea
ză o producție globală anuală în 
valoare de 1.8 miliarde lei.

Noutăți la Hercuîsme. 
Prin grija organelor locale, | se 
află in construcție, pe lingă un 
mare hotel, și alte obiective ; se fac 
amenajări de amploare și pentru 
dezvoltarea capacității de trata
ment. între noutățile la ordinea 
zilei se numără și realizarea unui 
nou camping — al doilea din loca
litate. De asemenea, după 25 de 
ani de nefolosință, 48 cabine rea- 
menajate pentru băi termale se 
pregătesc în interioarele pavilioa
nelor ,,Neptun“ și Apollo" —■ care 
funcționau doar cu o treime din 
capacitate — la care se adaugă și 
două noi bazine de înot. Prin da
rea în folosință a noilor cabine, 
capacitatea de tratament crește pe 
an cu 1 536 zile-om băi. Se lucrea
ză intens și in interiorul hotelului 
„Decebal“ pentru darea in folosin
ță a unei moderne saune, dotată cu 
instalații moderne.

Se pun în valoare noi 
rezerve de hidrocarburi. 
Specialiștii Institutului de cercetări 
și proiectări in domeniul țițeiului 
și gazelor din Cimpina. împreună 
cu cei din schele, au inițiat o scrie 
de acțiuni menite să ducă la in
tensificarea și punerea în valoare 
a unor rezerve de hidrocarburi. 
Astfel, au fost elaborate studii teh- 
nico-economice privind săparea 
sondelor la mari adincimi și ex
ploatarea țițeiului din zone vechi 
prin combustie subterană și injec
ții cu apă sau gaze de sondă. S-a 
întocmit, de asemenea, un program 
complex de cercetări geologice și 
tehnologice pentru stabilirea poten
țialului și a calității unor zăcămin
te de țiței, • determinarea posibili
tăților de exploatare rațională a 
sondelor.

Pe arterele Capitalei, degajînd zăpada
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© BUZĂU
A nins fără întrerupere. Pe alocuri, din pricina vis

colului, zăpada atinge 3 metri. Comandamentul județean 
a inițiat acțiuni energice. Circulația pe drumurile na
ționale Buzău—Urziceni, Buzău—Mizil a fost restabilită. 
S-a asigurat traficul autobuzelor spre comunele Poșta 
C'ilnău, Sudiți, Vadul Sorești, Costești, Gherăseni. Joi, 
încă din primele ore ale dimineții, aproape 9 000 de ce
tățeni au lucrat la deszăpezirea municipiului Buzău. în 
gara Buzău și atelierele C.F.R. 300 de muncitori și cîteva 
sute de militari lucrează la deblocarea liniilor și apa
ratelor de cale. în sectoarele zootehnice din unitățile 
agricole se fac eforturi serioase pentru menținerea unei 
activități normale. La Complexul de îngrășare a porcilor 
Verguleasa, de pildă, stratul de zăpadă a atins 2 metri. 
300 de oameni lucrează aici pentru asigurarea furajelor 
celor 30 000 de porci.

Comandamentul județean îșl concentrează în prezent 
atenția spre cîteva probleme importante : asigurarea 
stocurilor de granule din polietilenă la Uzina de prelu
crare a maselor plastice, la fabrica de zahăr — care și-a 
încetat activitatea din lipsa sfeclei de zahăr — și la în
treprinderea de geamuri, la asigurarea transportului mun
citorilor navetiști — joi dimineața 1 200 de muncitori de 
la întreprinderea de construcții-montaj nu au putut veni 
la lucru. i

© BRĂILA
Ninge slab, dar ninge. Stratul de zăpadă a atins grosi

mea de 50-60 cm, in unele porțiuni chiar un metru. Local 
a viscolit. Autofreze, autogredere, tractoare cu lame, bul
dozere, patruzeci de mii de oameni luptă cu viscolul care 
introienește șoselele spre Galați, Făurei, Slobozia, însu
răței, Rimnicul Sărat. în gara Cireșu au fost blocate în 
zăpadă 20 de cisterne cu țiței ; într-un timp record, apro
ximativ 80 de cetățeni le-au deszăpezit. în municipiul 
Brăila se circulă normal către toate punctele importante 
ale orașului. Este rezultatul acțiunii a 30 000 de locuitori 
și militari.

Aprovizionarea tehnico-materială a întreprinderilor s-a 
desfășurat ritmic, producția nu a suferit. 300 de munci
tori ai combinatului de fibre artificiale au hotărît să ră- 
mînă în continuare în secțiile de producție, pentru a în
locui pe salariații absenți, izolați la domiciliu în localită
țile din împrejurimi. La fabrica de conserve Zagna—Vă- 
deni, singura întreprindere industrială afectată de ava
rierea liniilor electrice, se lucrează manual. La comple
xul porcin Brăila s-a pus în funcțiune un grup electrogen 
propriu, 3 vagoane cu combustibil au fost expediate și au 
ajuns la I.A.S. Dunărea — Brăila unde stocurile erau 
aproape epuizate,

Vînt puternic în continuare. Se lucrează intens la refa
cerea liniilor electrice, a celor 8 linii telefonice cu 28 de 
comune încă blocate, continuă acțiunile de deszăpezire pe 
drumurile naționale.

© DOLJ
De 24 de ore. pe toate drumurile județului (1 500 km), 

unde au acționat 100 de utilaje grele și tractoare cu plu
guri, se circulă normal. De asemenea, TOATE ÎNTRE
PRINDERILE INDUSTRIALE DIN JUDEȚ ȘI MUNICI
PIUL CRAIOVA LUCREAZĂ NORMAL. Toți muncitorii 
de la Combinajtuil chimic, întreprinderea de prefabricate 
și „Electroputere" au fost prezenti la lucru, inclusiv na
vetiștii. Iată două dintre cele mai recente succese în pro
ducție : Azi (ieri, n.r.) la „îngrășăminte'azotoase** (Com
binatul chimic) a fost îndeplinit 'planul pe primul tri
mestru ; Fabrica din Podari a livrat peste plan 600 de 
tone de zahăr. Situația în agricultură : Ca urmare a mă
surilor luate, în toate serele și răsadnițele din I.P.V.L.F. 
și C.A.P.-uri se lucrează intens. De pildă, la 15 martie, 
I.A.S. Isalnița a recoltat și expediat pieței 50 de tone de 
castraveți, adică dublu față de producția zilei precedente, 
în solariile I.P.V.L.F. s-au repicat 19 000 de fire de to
mate. varză, ardei grași și vinete. Nu s-au înregistrat 
nici un fel de pierderi. Acțiunea de deszăpezire : 
azi (ieri, n.r.), la Craiova au luat lopata in mină aproxi
mativ 20 000 de cetățeni, iar în județ 60 000 de țărani 
cooperatori. Starea vremii : soare, căldură, zapada se to
pește.

© DÎMBOVIȚA
1 200 de oameni și 15 utilaje grele au lucrat pentru 

deszăpezirea importantului nod de cale ferată Titu. Dru
muri deszăpezite : D.E. 15 (10 km) ; D.N. 7 (105 km) și 
căile județene de acces din zonele Sălcuța-Braniște-Bă- 
teni (14 km). Vișina, Petreșiti, Arsuri. Cobia, Ludești ș.a., 
acțiuni la care au participat mii de cetățeni (2 500 la 
Moreni, 4 000 la Titu etc.). Din păcate, s-au înregistrat și 
evenimente deosebite : viscolul a provocat serioase avarii 
la alimentarea cu energie electrică a U.U.P. Tîrgoviște și 
Combinatul avicol Titu. Pagube : la Tîrgoviște, patru 
secții de bază și-au întrerupt parțial producția timp de 5 
ore, iar la Titu pierderea a peste 30 000 de pui. Prin inter
venția energică a comandamentelor locale, echipe-spe- 
cializate au restabilit, în ambele unități, cursul normal al 
producției. Constructorii de utilaj petrolier s-au angajat 
să lucreze în următoarele două duminici pentru a-și în
deplini, in pofida accidentelor, sarcinile de producție. în 
legumicultură și zootehnie : toate activitățile au decurs 
normal. Starea vremii și consecințele ei : la Tîrgoviște 
este moină și burnițează. Ultima oră : întrucît stația 
meteorologică anunță creșterea nivelului apelor din județ, 
comandamentul județean și-a concentrat atenția spre 
cotele de avertizare ale Ialomiței, Dîmboviței, Argeșului 
și Cricovului Dulce.

@ GALAȚI
în bătălia cu zăpada și viscolul, care continuă de peste 

100 de ore, au fost mobilizate peste 500 de utilaje și zeci 
de mii de oameni. Drumul național Galați — Tecuci — 
Mărășești — cea mai Importantă arteră de aprovizionare 
a combinatului siderurgic — este menținut in stare prac
ticabilă. Atit pe căile rutiere cit și pe Dunăre sosesc 
neîntrerupt materiile prime necesare industriei. Docherii 
și navigatorii transportă și manipulează, în condiții grele 
de lucru, mii de tone de minereu, cocs, calcar etc. As
tăzi, (ieri n.r.), patru linii de energie electrică a cite 
100 kV au fost întrerupte datorită unei avarii. Pentru 
scurt timp însă, deoarece s-a acționat cu promptitudine. 
Chiar și in aceste condiții deosebite, multe unități in
dustriale au raportat depășiri importante de producție : 
uzina „Laminorul de tablă** a realizat in ultimele 2 zile 
120 tone laminate finite și 20 tone tablă zincată peste plan. 
Producții suplimentare însemnate a obținut si colectivul 
întreprinderii de sirmă. cuie și lanțuri. Pentru degajarea 
arterelor de circulație ale orașului Galați au lucrat astăzi 
peste 40 000 de cetățeni, elevi, studenți, iar în întregul ju
deț peste 70 000.

Continuă să ningă și să viscolească.

© ILFOV
Mai înitîi o veste bună : s-a reluat circulația pe dru

murile naționale București — Ploiești, București — Buf
tea, București — Urziceni, București — Fundulea, Bucu
rești — Călugăreni, București — Bolintinu și Bucu
rești — Danubiana. în orașele Urziceni, Buftea, Oltenița,
și municipiul Giurgiu s-a reluat circulația normală. 
390 km drumuri naționale și 100 km drumuri județene
au fost desfundate. în industrie, î,n zilele de 14 și 15
martie planul de producție a fost realizat in proporție 
de 92—94 la sută. Se fac eforturi pentru recuperarea ră
mânerilor în urmă. în unitățile agricole s-au făcut stocuri 
de furaje și apă în grajduri, in ede mai multe locuri, 
pontru 2—3 zile. în legumicultură — îndeosebi la serele 
încălzite de la cooperativele agricole de producție Nuci, 
Movilița. Vărăști și Ghimpați — unde situația a impus — 
s-a intervenit operativ pentru prevenirea pierderilor. Pa
gube s-au înregistrat la solariile neîncălzite, care au fost 
distruse parțial. Azi, la acțiunile de deszăpezire au par
ticipat 160 000—200 000 de cetățeni.

® OLT
A fost înlăturată zăpada de pe mai mult de 500 

km de drumuri județene și comunale. Nici o localitate 
din județul Olt nu mai este Izolată. în industria județu
lui. chiar și in asemenea condiții, s-au realizat producții 
suplimentare. Toți muncitorii și-au început ieri progra
mul la orele prevăzute, navetiștii fiind aduși cu mașini 
speciale. La rindul lor, lucrătorii de pe ogoare au acordat 
o atenție deosebită activității din zootehnie și legumi
cultura. De pildă, la Coteana, peste 1 000 de cetățeni au 
lucrat de dimineață la degajarea zăpezii pe drumul care 
face legătura intre sat și sectorul zootehnic al coopera
tivei. Comandamentul județean a dat dispoziții in legă
tură cu măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea inun
dațiilor. S-a luat legătura cu Uzina de alumină din Ora
dea pentru a trimite de urgență oiteva vagoane cu mate
rie primă pentru uzina de aluminiu. Nu mai ninge și nu 
mai bate vîntul. Viața a reintrat in normal. Dacă nu mai 
ninge, de miine nu mal sint probleme.

@ PRAHOVA
în 24 de ore s-au deszăpezit toate drumurile naționa

le. In prezent se acționează pe drumul Albești — Urzi
ceni. care a fost cel mai greu afectat de zăpadă. S-au des
zăpezit. de asemenea, drumurile județene Potigrafu — 
Balta Doamnei — Gheorghița ; Fulga — Sălciile. Cu ex
cepția uzinei chimice de la Valea Călugărească (aici lip
sește soda calcinată), nu sint probleme de aprovizionare 
tehnico-materială. (S-au făcut intervenții pentru a se ex
pedia urgent această materie primă de la Govora). Toți 
navetiștii care n-au putut pleca acasă de Ia Ploiești și 
Cîmpina — circa 3 800 — au fost cazați în internate șco
lare, cămine muncitorești, la tovarășii lor de muncă. Can
tinele muncitorești de la „Feroemail" și „Dorobamtu** le-au 
servit hrană caldă. Alți 3 000 de muncitori navetiști n-au 
putut să vină la posturile lor. Ei au fost înlocuiți la 
uzina „1 Mai", la Uzina de utilaj chimic-Ploiești, Ia 
„Feroemail** și in alte părți de către schimburi prelun
gite. Populația prahoveană a participat intens Ia deszăpe
zirea unor ferme zootehnice și unități de alimentație. La 
Mizil au lucrat Ia deszăpezire 3 000 de oameni, la Plo
iești — 30 000, la Văleni de Munte — 3 500, la Sinaia — 
3 000. Peste 1 500 militari au lucrat la deszăpezirea liniilor 
de cale ferată-triaj la Brazi și Ploiești Sud. La Rafinăria 
Brazi instalațiile au funcționat la parametri înalti.

• TELEORMAN
Au fost degajate, ou ajutorul a 172 de mari utilaje, prin

cipalele artere in toate orașele, precum și peste 500 km 
de drumuri naționale, județene și comunale. S-a resta
bilit circulația și pe rutele Alexandria—Roșiori de Vede, 
Alexandria—Smirdioasa—Bragadiru, Alexandria—Orbeas
că—Tătărăștii de Sus, Roșiorii de Vede—Scrioaștea—Bă
lăci, Tr. Măgurele—Plopii Slăvitești—Beciu, Roșiorii de 
Vede—Tr. Măgurele, Drăgănești-Vlașca—Videle, Olteni— 
Virtoapele, Furculești—Urlui—Bogdana. La acțiunea de 
deszăpezire au participat, in județ, aproximativ 150 000 
de cetățeni, intre care și numeroși militari, cu utilaje 
din dotarea armatei. în industrie : aprovizionarea tehnico- 
materială și producția au decurs normal. Toți navetiștii 
au fost prezenți la muncă. în agricultură : în toate uni
tățile s-au asigurat hrană și apă pentru animale, au fost 
deszăpezite toate serele și solariile. Sau evitat pierderi 
de răsaduri. Starea vremii : Timp cald. In perspectivă, 
topire rapidă a zăpezii.

Abnegație, responsabilitate civică, iată atributele esențiale ale cetățenilor Capitalei, dove
dite în acțiunea de deszăpezire

Caii-putere ai tractoarelor, înfruntînd nămeții pe o stradă bucureșteană

Secvență ostășească, in Gara de Nord Foto : S. Cristian

a ta revise h cir
00 trenuri accelerate si Me
Pe mii de kilometri de linii fera

te principale, in triaje, depouri și 
stații, ceferiștii, alți oameni ai mun
cii, populația din localitățile și car
tierele apropiate au lucrat intens în 
cursul zilei de joi pentru restabi
lirea integrală a traficului feroviar 
în toate zonele țării.

La aceste acțiuni, care vizează de
blocarea în termenul cel mai scurt 
a circa 300 linii secundare și de ga- 
rare, participă peste zece mii de 
lucrători ai căilor ferate, alți oameni 
ai muncii, militari, locuitori din 
apropierea unităților feroviare. După 
informațiile furnizate de comanda
mentele județene de deszăpezire, se 
lucrează intens la degajarea platfor
melor de încărcare și descărcare, 
pentru a asigura aprovizionarea rit
mică cu materii prime, combustibil 
și produse finite a întreprinderilor 
economice și a mărfurilor necesare 
satisfacerii cerințelor populației.

Așa cum reiese din ultimele date 
primite de la Departamentul căilor

ferate, îh ziua de 15.martie au fost 
repuse în circulație 50 de accelerate 
și personale. Au mai rămas tempo
rar suspendate 25 de trenuri, îndeo
sebi cele care circulă pe traseele 
care unesc Capitala cu localitățile 
Constanta, Galați, Pitești și Giurgiu.

(Agerpres)

Măsuri luate de 
comandamentul Capitalei 
pentru aprovizionarea 

tehnico-materială 
a în'irepriiiderilor

Starea vremii în tară
(15 MARTIE)

ALBA — ziua — lapoviță. ARAD
— ziua — lapoviță. Seara — timp 
frumos. ARGEȘ — dimineața și la 
prînz — ninsoare slabă ; seara — 
ploaie măruntă. BACĂU — ninsoare 
și viscol puternic. BIHOR — cerul 
ușor înnorat. Pe cimp se ară și 
se însămințează. BISTRIȚA-NA- 
SĂUD — timp frumos. Pe cîmp se 
ară. BOTOȘANI — ninsoare abun
dentă, parțial viscol. BRAȘOV — 
ninsoare slabă. BRĂILA — nin
soare și viscol. BUZĂU — ninsoa
rea a încetat. Vînt slab. CARAȘ- 
SEVERIN — ninsoare slabă. CLUJ
— lapoviță și ninsoare. CONSTAN
ȚA — cer înnorat. COVASNA — 
ninsoare slabă. DÎMBOVIȚA — di
mineața — ninsoare și lapoviță ; 
șeara — burniță. DOLJ — timp 
frumos. Cer senin. Zăpada se to
pește. GALAȚI — toată ziua nin
soare și viscol puternic. GORJ — 
timp frumos. Soare. Cald. HAR
GHITA — ninsoare slabă HUNE
DOARA — timp frumos. IALO
MIȚA — ninsoare ; în unele locuri
— ploaie. IAȘI — ninsoare și vis
col. ILFOV — lapoviță și ninsoare. 
MARAMUREȘ — timp frumos. ME
HEDINȚI — timp frumos. Cer se
nin. MUREȘ — ninsoare slabă. 
NEAMȚ — ninsoare și viscol pu
ternic. OLT — toată ziua timp fru

mos. PRAHOVA — dimineața — 
ninsoare slabă, la prînz a încetat, 
seara — burniță. SATU-MARE — 
timp frumos. Pe cimp se ară. 
SĂLAJ — ziua lapoviță. Seara 
timp frumos. SIBIU — ninsoare 
slabă. SUCEAVA — lapoviță și nin
soare. TELEORMAN — dimineața 
— ninsoare slabă ; seara — cer 
înnorat. TIMIȘ — cer înnorat. Sea
ra — burniță. TULCEA — ninsoa
rea a încetat. Vînt puternic. VAS
LUI — ninsoare și viscol. VIL- 
CEA — cer înnorat. Vînt slab. 
VRANCEA — ninsoare și viscol.

★
Începînd din dimineața zilei de 

vineri, vremea se va ameliora trep
tat în toate regiunile țării. Cerul 
va fi schimbător, mai mult acoperit 
în Muntenia, Dobrogea șl Moldova, 
unde precipitațiile, mai ales sub 
formă de ninsoare, vor deveni lo
cale. în celelalte regiuni, precipi
tațiile vor avea caracter izolat. Vîn
tul va continua să prezinte intensi
ficări în estul țării, dar va slăbi 
treptat. în celelalte regiuni, vîntul 
va sufla slab pină la potrivit. Tem
peraturile maxime vor oscila între 
minus 1 grad și 9 grade. Pe alocuri, 
în sud-estul țării, se va semnala 
polei.

...Azi vorbim încă de zăpadă. 
Miine vom avea de-a face cu apa 
rezultată din topire. Ce reprezintă 
aceasta pentru regimul hidrologic?

Iată ce ne răspunde, la întrebarea 
de mai sus, dr. ing. Mircea Podani, 
directorul Comisiei permanente pen
tru apărarea împotriva inundațiilor :

în linii mari, ninsorile din ulti
mele zile s-au suprapus peste unele 
regiuni ale țării care, in ultimii trei 
ani, au primit exces de precipitații. 
Echivalentul cantităților căzute în 
prezent, echivalent corespunzător 
atit zăpezii cit și ploilor (vezi har ia 
din Scinteia din 15. III), variază de 
la 20 de litri de apă pe metrul pă
trat în nordul Moldovei și pină la 
80 litri (local — chiar 90 litri) în 
zona Alexandria, Giurgiu, Fundulea, 
Tîrgoviște. în Oltenia, echivalentul 
de apă este cuprins intre 30—60 litri 
pe metru pătrat (Bechet și Caracal).

După cum spuneam, acestea sint și 
regiunile cu echilibrul hidrologic 
perturbat de cîțiva ani. Zona subcar
patică și Cîmpia dunăreană au pri
mit în anii 1970—1972 intre 500—1 300 
mm de apă pe metrul pătrat mai 
mult decît cantitatea obișnuită.

Acest surplus nu s-a scurs, nu s-a 
evaporat, s-a adăugat peste umidita
tea normală tulburind echilibrul e- 
xistent. Această situație ca și stadiul 
încă incipient a! unor lucrări de de
secare au condus la faptul că pe 
întinse zone stratul freatic s-a ridi
cat foarte îproape le suprafață.

Pe alocuri, apa băltește și gene
rează așa-numitele crovuri.

Zone de-a lungul unor cursuri de 
apă (Ialomița, Călmățuiul, Buzăul, 
Argeșul, Dîmbovița), precum și o 
fișie largă ce afectează nordul jude
țelor Ilfov și Ialomița și sudul ju
dețelor Dîmbovița, Prahova și Buzău 
se caracterizează prin excese de u- 
miditate de ordinul a 500—2 000 mc 
de apă la ha.

în consecință și măsurile de apă
rare împotriva unor eventuale efecte 

'negative ale topirii zăpezilor vor 
trebui să concorde cu situația din 
zonele respective. Deci, atenția ma
ximă trebuie acordată acolo unde 
sint de așteptat că se vor accentua 
băltirile, precum și in zonele depre- 
sionare ale albiilor apelor curgătoare, 
aparent neprimejdioase, dar pe care 
primăvara se scurge intre 70—80 18 
sută din debitul lor anual.

Acesta este șl motivul pentru care 
repetăm indicația că trebuie ținute 
in stare de pregătire toate unitățile 
de pompare și — la primele semne 
ale unei topiri mai repezi — create 
condiții pentru scurgerea nestinghe
rită a apelor. în această situație, spe
cifică lunilor martie și aprilie a.c., 
are o mare Importanță contribuția 
populației la realizarea tuturor mă
surilor preconizate, in special prin 
participarea la săpăturile simple, atit 
pentru drenajul apei cit șl pentru 
consolidarea digurilor.

Ieri, la comandamentul Capitalei a 
avut loc o întîînire de lucru cu toți 
secretarii cu problemele economice 
de la sectoare, cu directorii comer
ciali din centralele industriale și 
unitățile asimilate. Cu acest prilej 
s-au stabilit noi măsuri de aprovi
zionare cu materii prime și mate
riale a întreprinderilor : folosirea 
materialelor aflate in cele 5 000 de 
vagoane existente în stațiile de triaj 
ale Capitalei, stabilirea unei legături 
permanente cu furnizorii din pro
vincie pentru impulsionarea livrări
lor de laminate, de la Combinatul 
siderurgic Galați, plumb, de la Copșa 
Mică, aluminiu, de la Slatina, mo
toare auto, de la Cîmpulung Muscel, 
motoare electrice, de la Timișoara, 
oxigen, de la Buciumeni și Rm. Vil- 
cea, sodă caustică și acid clorhidric, 
de Ia Rm. Vîlcea, cauciuc sintetic, 
de la Borzești, fibre și fire sintetice, 
de la Săvinești, Iași și Brăila.

AU FOST RELUATE
TOATE CURSELE

AERIENE MM
Cu Începere de joi, 15 martie, au 

fost reluate toate cursele aeriene in
terne care se efectuează pe liniile 
care unesc Capitala cu 16 localități 
din țară. în cursul zilei, de pe aero
portul București—Băneasa au plecat 
aeronave spre Sibiu, Cluj. Tg. Mu
reș, Bala Mare, Arad, Oradea și Ti
mișoara.

(Agerpres)

H1H. MS
Alătur! de populația ci- ' 

vilă, militarii armatei 
noastre au continuat să 
acționeze energic pentru 
înlăturarea urmărilor vis
colului și căderilor abun
dente de zăpadă. Ei au 
reușit să redea circulației, 
în mod operativ, șo
seaua Galați—Pechea și 
să elibereze porțiuni în
semnate de pe rutele Te
cuci—Mărășești, București 
— Giurgiu, București—Ol
tenița, București — Urzi
ceni, cit și de pe alte 
trasee.

De asemenea, în noaptea 
de 14 spre 15 șl în ziua 
de 15 martie, militarii au 
lucrat intens la deblocarea 
gărilor din zona Capitalei : 
București—Triaj, Cățelu, 
Obor și Jilava.

La Rm. Sărat, el au de
gajat unele întreprinderi 
industriale ca Fabrica de 
frîne și tampoane, uzinele 
„Partizanul" și altele. Tot 
în această zonă, militarii au 
acordat sprijin unor familii 
ale căror locuințe au sufe
rit deteriorări în urma vis
colului, precum și unor că
lători înzăpeziți pe șosele.

O muncă susținută au 
desfășurat detașamentele de 
ostași pentru curățirea de 
nămeți a aeroporturilor din 
București și Iași.

Unitățile militare au con
tinuat să acorde sprijin ac
tivității de aprovizionare a 
rețelei de magazine și depo
zite alimentare.

fi

în cursul nopții de 14—15 
martie și în ziua de 15 
martie, militarii din uni
tățile și formațiunile Mi
nisterului de Interne au 
continuat să participe la 
înlăturarea consecințelor 
inzăpezirii, îndeplinind di
ferite misiuni încredințate 
de comandamentele județe
ne și al municipiului Bucu
rești.

Dovedind abnegație, de
votament și inițiativă, ofi
țeri și subofițeri ai servi
ciilor de circulație și ai 
posturilor de miliție din 
județele afectate de căde
rile masive de zăpadă și, 
de viscol au acționat, ade
sea cu eroism, pentru sal
varea celor înzăpeziți, pen
tru deblocarea căilor rutiere 
și salvarea bunurilor ob
ștești. Printre cei mulți, ră
mași poate anonimi, s-au 
evidențiat in mod deosebit 
curajul și hotărîrea cu 
care au acționat echipa
jele formate din ÎL maj. 
Teodor Bedros și plu
tonier Ion Vlădescu, plu
tonierul Virgil Ionescu 
și sergent-major Nicolae 
Colțescu, care, deși se a- 
flau în pericol iminent de 
a rămîne înzăpeziți pe au
tostrada București — Pi
tești, au continuat să-șl e- 
xecute misiunea, timp de 
peste 24 de ore, transpor
tând peste 400 persoane ră
mase blocate din cauza vis
colului și luind măsuri pen
tru deszăpezirea autovehi
culelor care blocau șo
seaua.

Un cuvînf cald 
pentru itebiști

Pentru mulți din cel cara 
lucrează la I.T.B. ziua de 
muncă are, de la reîncepe
rea iernii, 10, 14, 16 ore. Cit 

e nevoie. Cei mai mulți din
tre ei sint demni de tot res
pectul pentru bărbăția cu 
care și-au făcut datoria, 
nu de puține ori In condi
ții grele. în numele cărui 
fapt — dacă nu al acestei 
datorii — 150 de conducă
tori auto și mecanici de 
întreținere de la autoba
za Titan n-au trecut o oră 
Pa Ia casele lor timp de 
trei zile 7 Aici au mîncat, 
aici s-au odihnit — dacă 
prin „odihnă" înțelegem 
deszăpezirea fiecărei ma
șini, repararea și angajarea 
ei pa traseu. în numele a-

celelașl datorii — ca noi să 
putem circula spre locu
rile de muncă — 300 de 
salariați de la linii și ma
cazuri au lucrat zi și noapte, 
48 de ore consecutiv, pen
tru ca „nervul" I.T.B.-ului 
să nu cedeze, să funcțione
ze normal sau aproape 
normal. în numele ace
leiași datorii — ca să ne 
putem deplasa de-acasă la 
serviciu și de la serviciu 
acasă — peste 100 de sala- 
riați de la depanare și in
tervenții se află cite 14- 
16 ore in toate colțurile 
Capitalei — acolo unde-i 
nevoie de ci. Și unde nu 
este nevoie, cînd zilnic so
licită intervenții 150-200 de 
vehicule 1

25 de cuvinte pentru cei 
ce deszăpezesc... cu privirea

Am străbătut ieri mai multe 
străzi și cartiere din Capitală. Ne-a 
reținut în mod deosebit atenția par
ticiparea masivă a cetățenilor ia 
curățirea străzilor, la îndepărtarea 
zăpezii de pe trotuare și acoperi
șuri. Astfel, pe străzile Popa Nan, 
Medeleni, Traian ș.a. se putea cir
cula pe trotuare in mod corespun
zător.

în carnetul de reporter am notat 
însă și adrese unde zăpada stătea 
încă in mormane pe trotuare, fără 
ca locatarii să dea măcar o lopată. 
Este cazul imobilelor de pe str. Că
lărași 196, 210, 212, 214, Dclea Nouă 
16, 20, 24. Labirint nr. 15, 19, 23 ș.a. 
Mai mult : în fața unor blocuri din 
cartierul Balta Albă, blocuri in care 
locuiesc zeci și zeci de familii, ză
pada și gheața împiedică in conti
nuare circulația. Am solicitat opi
niile cîtorva cetățeni asupra acestor 
stări de lucruri.

— De-abia m-am întors din 
schimb, după 16 ore de lucru, și 
totuși nu m-a lăsat inima să nu 
tac curat în fața blocului, ne-a de

clarat Ion Șurubcanu, șofer la I.T.B. 
în schimb, alți colocatari (e vorba 
de cei din blocul Y 1 de pe Bd. Leon- 
tin Sălăjan — n.n.) stau și se uită pa
sivi la geam fără să pună mina pe 
lopată.

— Am mers din apartament, 
în apartament — ne-a spus Ion 
Chelu, împuternicitul asociației 
de locatari din blocul C 4, de 
pe Aleea Postăvaru. Dacă cei 
mal mulți locatari au răspuns Ime
diat la solicitările noastre, alții 
ne-au închis pur și simplu ușa în 
nas : „Dacă e nevoie, plătesc, dar 
să Vină salubritatea să facă rigola 
din fața blocului**.

în loc de orice alt comentariu, re
producem 25 de cuvinte din punctul 
7 al hotărîrii Comandamentului 
central pentru înlăturarea urmări
lor căderilor masive de zăpadă și 
ale viscolului : „Toți cetățenii sint 
obligați să curețe zăpada din fața 
imobilelor unde locuiesc ; pentru 
evitarea pericolelor de accidentare 
se va înlătura zăpada de pe acope
rișurile clădirilor".

Din pricina mașinuței 
„dumnealui44...

Acțiunea de desză
pezire a Capitalei este 
stinjenită de unele de
ficiențe provocate de 
neglijența sau delă
sarea unora, printre 
care și a acelor pro
prietari de autoturis
me ce nu s-au îngrijit 
să-și gareze mașinile 
în locuri special ame
najate ori pe străzi 
mai puțin circulate. 
Din această cauză 
tractoarele cu pluguri 
au fost nevoite să facă 
adevărate slalomuri 
printre vehiculele pă
răsite. Așa, de pildă, 
în ciuda eforturilor 
depuse, n-au putut 
fi redate circulației, 
decît in parte, străzi 
ca Leonttn Sălăjan. Li- 
viu Rebreanu, Doam
na Ghica, Nerva Tra
ian, Popa Tatu ș.a. 
Proprietarii mașinilor 
„uitate" pe carosabil 
(parte din ele consem
nate în numărul din 
14 martie al ziarului 
nostru) au fost invi
tați la serviciul de 
circulație al Inspecto
ratului municipiului 
București din Minis
terul de Interne pen
tru a fi sancționați 
contravențional.

Venind în sprijinul 
eforturilor de norma
lizare rapidă a situa
ției, I.M.B. a între
prins o serie de ac
țiuni menite să asigure 
o fluiditate cit se poate 
de rapidă a mijloace
lor de transport în co
mun, a mașinilor „Sal
vării" și pompierilor, 
unităților care aprovi
zionează orașul cu 
produse alimentare și

industriale etc. Astfel, 
două echipe speciale 
ale serviciului circu
lației, dotate cu ma
carale de mare capaci
tate, au început să de
pisteze, pentru a ridi
ca și depune în locuri 
special amenajate, au
toturismele parcate în 
locuri nepermise. Pro
prietarii lor vor fi 
sancționați pentru ne
glijență.
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FAPTUL

ȘTIRI SPORTIVE
REINNOIȚI-VĂ ABONAMENTELE LA

ERA SOCIALISTĂ

INFORMAȚII
Ministrul afacerilor externe 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea ministru
lui de stat în Ministerul Afacerilor 
Externe al Pakistanului, Aziz Ah
med, pentru mesajul de felicitări 
transmis cu prilejul asumării aces
tei funcții.

Prin Decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, to
varășul Ion Stănescu a fost eliberat 
din funcția de ministru de interne, 
urmând a primi alte însărcinări.

Prin același decret, tovarășul Emil 
Bobu a fost numit in funcția de mi
nistru de interne.

lFYCplpHfpi RhIp
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
Mulțumesc foarte sincer Excelenței Voastre pentru recentul mesaj 

ce mi l-ați adresat cu ocazia încetării focului.
Sperăm că Laosul, în condiții de pace, va putea să se consacre dez

voltării sale, iar in cadrul excelentelor relații dintre cele două țări ale 
noastre vor continua să se întărească legăturile de prietenie și cooperare 
care există deja.

Cu cea mai înaltă considerație,

Dezbaterea publică a proiectelor de lege aprobate de Plenara 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 28 fe
bruarie—2 martie 1973 și publicate în presă se prelungește pînă 
la 25 martie 1973.

★

Delegația Tineretului Liber Ger
man (F.D.J.) din R.D. Germană, 
condusă de Gunther Jahn, prim-se- 
cretar al Consiliului Central al 
F.D.J., care — la invitația Comite
tului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist — a făcut o vizită în țara 
noastră, a părăsit luni Capitala.

Prințul SUVANNĂ FUMA
Președintele Guvernului Provizoriu 

de Uniune Națională din Laos

Am salvat doi nuci!
ÎNCEPUTUL ESTE, FĂRĂ EXAGERARE, FOARTE ÎNCURAJATOR

® Turneul internațional de șah, care 
se desfășoară în Aula Bibliotecii 
Centrale Universitare din Capitală, 
a continuat cu partidele rundei a 8-a. 
în cea mai frumoasă partidă a rundei, 
Dumitru Ghizdavu (cu piesele negre) 
l-a invins in 36 de mutări pe maes
trul bulgar Spiridonov. Partoș a câș
tigat la iugoslavul Os-toici, iar Honfi 
(Ungaria) la Ghițescu. Partida dintre 
marele maestru sovietic Mark Tai- 
manov și T. Stanciu s-a încheiat re
miză după 40 de mutări. Celelalte 
trei partide : Gheorghiu-Ungureanu, 
Stoica-Rukavina (Iugoslavia) și 
Knaak (R. D. Germană) — Fichtl 
(Cehoslovacia) s-au întrerupt. în cla
sament conduc 
(România) și ___ ________
(U.R.S.S.) — du _cîte 5,5_puncte fie
care, urmați de , ; ’ ' j
5 puncte. Astăzi, cu începere de la 
ora 16, se desfășoară runda a 9-a.

La un pas 
de accident

Dumitru Ghizdavu 
Mark Taimanov

Partoș (România) —

Mărturisim că n-am intenționat să 
revenim atît de repede asupra PRO
BLEMEI NUCULUI. Tonul scrisori
lor primite ne forțează totuși mina. 
Sint contribuții la dezbatere care ar 
fi păcat să scape factorilor compe- 
tenți tocmai acum, cind — bănuim — 
tovarășii în cauză sînt mistuiți în 
frămintarea de a găsi soluții eficien
te și durabile. Poate se va organiza 
chiar în primăvara a cărei ofensivă 
începe O ZI A SĂDIRII POMILOR 
(cum se sugerează într-o scrisoare) 
și atunci ,,victima-nuc“ ar putea 
deveni eroul principal al acțiunii.

Da, cititorii sugerează soluții care 
nu necesită nici un fel de studii, pla
nificări, discuții și decizii deosebite. 
Ele pot și trebuie să fie puse în apli
care imediat. Una dintre ele ar fi, 
cum menționam, o harnică zi a să
dirii pomilor fructiferi. Semănarea 
pomului pentru a cărui existență ne 
alarmăm nu implică decit simpla vî- 
rire a nucii în pămînt. Inspectoratele 
județene de invățămînt, consiliile 
populare comunale ar putea iniția 
plantarea nucului în SPAȚIILE LI
BERE DIN CURȚILE școlilor și ale 
primăriilor. Iar dacă ici-colo, un das
căl inimos ori comandantul organi
zației de pionieri, sau faimoasele e- 
chipaje de cutezători ar iniția che
mări de genul UN ELEV — UN NUC 
și ar asocia acțiunea de sădire cu 
marcarea puietului printr-o tăbliță 
cu numele școlarului, spre amintirea 
și spre cinstirea lui ulterioară, ac
țiunile n-ar fi lipsite de romantism.

Pentru cei care sînt atrași de so
luții ca cele de mai sus, dar își pun 
probleme de economisire a terenului, 
inginerul Grigore Colpaci ne scrie 
că nucii POT FI INTERCALAȚI cu 
migdali, castani comestibili și chiar 
cu alți arbori. Grigore Colpaci este 
un vechi și competent prieten al nu
cului. Ca inginer silvic și-a adus timp 
de 50 de ani contribuția la păstrarea 
comorilor verzi ale patriei. Corespon
dentul nostru ne face cunoscute mul
te din eforturile dumisale pentru a- 
părarea nucului. Spre exemplu, pri
mim o copie de pe articolul publicat 
de Grigore Colpaci in ziarul „Mun-

POȘTA
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e Structura cristalului : CEN
TRAL — 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,30.
• Alfred cel Mare : LUCEAFĂ
RUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30;
16; 18,30; 21.
a Program de desene 
pentru copii 
13,15; 15,30; 17,45; 20 : 1 
© Legenda lui Rustam
— 9; 11,15; 13,30; "
® Organizația : 
11,15; 13,45; 16,15; 
REȘTI — 8,30; 11 
21, FAVORIT — 
15,30; 18; 20,30.
<a Pe aripile viatului :
— 10; 14,30; 19,15.
O Clovnii : CAPITOL
11,45; 14; 16,15; 18,30; ____
e Fata care vinde flori î ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15, COSMOS — 10; 15,30;
18; 20,30.
â Adio, arme ! : FEROVIAR — 
9,30; 12,45; 16; 19,30, GLORIA — 
9; 12,30; 16; 19,30, TOMIS — 9; 
12,30; 16; 19,30, AURORA — 9;
12,15; 16; 19,30.
o Născut liber — 9—18 în 
nuare, .
mentare
0 Nunta de piatră :
— 16; 18; 20.
e* Eu nu văd, tu nu 
nu aude: EXCELSIOR 
13,30; 16; 18,15; 20,30,
— 9; 11,15; 13,30; 16; 
MODERN — 8,45; 11; 
18,30; 20,45.
© Egor Bulîciov și alții : 
ZEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
© în umbra violenței : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
o Portes des Lilas : CINEMATECA 
(sala Union) — 10; 12; 14; 16,
Program de desene animate 
(S.U.A.) — 18; 20.
@ Andrei Rubliov : VIITORUL
— 15,30; 19
© Drumul spre Vest : VOLGA — 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, MIORI
ȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
o Zestrea : MUNCA — 15,30; 18; 
20,15.
o Ultimul tren din Gun-Hill : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
a Grăsuna : VITAN — 16; 18; 20. 
a Maria Stuart : BUCEGI — 
15,30; 18; 20,30.
a Explozia ; ARTA — 15,30; 18; 
20,15.

animate
9, Tinerii — 11; 
" DOINA.

I : LUMINA 
16; 18,15; 20,30. 

SCALA — 8,45;
21, BUCU- 
; 16; 18,30;
11; 13,15;

PATRIA

— 9,30;
20,45.

conti- 
docu- 
NOI.

Program de filme
. — 20,15 TIMPURI

POPULAR

vorbești, el 
— 9; 11,15;

MELODIA 
18,30;

13,30
20,45, 

16;

J3U-

teatre
a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : 
gard Doneux (Belgia) — 20.
• Conservatorul de muzică 
prian Porumbescu" (sala 
Enescu) ; Concert de muzica de. 
cameră — 20.
a Opera Română : Carmen 
<a Teatrul de operetă : 
Maritza — 19,30.
a Teatrul Național „I. 
giale" (sala Comediaj : 
— 20.
o Teatrul de comedie : 
Bill și indienii — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu 
gureanu) : Joc de pisici — 
(sala din str. 
nunț la „f"'

Ed-

„ci- 
G.

19.
Contesa

L. Cara- 
Travcsti

Buffalo

Bu- 
Mă-

20,
A- 

■ 20.
Alex. Sahta) :

, — „Mica publicitate" — 
a Teatrul Mic: Dragostea noastră
— 19,30.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Omul care... 19,30, 
(sala Studio) : Gaițele — 20.
a Teatrul „Ion Creangă" : 
12 luni ale anului — 16.
a Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Bu AU — 
a Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Vînătoarea de vrăjitoare
— 20.
• Teatrul satiric muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Hanul piraților
— 19,30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Pe plaiurile Mioriței
— 19,30.

I.

Cele

din
17.

citorul forestier" din 16 mai 1969. Ne 
atrage atenția un paragraf : „Sint de 
părere că se poate realiza o impor
tantă mărire a numărului de nuci și 
prin plantarea a numai eitorva exem
plare în curtea, în livada sau în jurul 
CANTOANELOR DE BRIGADIERI 
ȘI PĂDURARI, de-a lungul drumu
rilor de acces la aceste cantoane, in 
incinta PĂSTRA VARIILOR, FAZA
NERIILOR, CASELOR DE VÎNA- 
TOARE și de odihnă, cabanelor per
manente de muncitori și în general 
în fața și în jurul construcțiilor din 
perimetrul pădurilor". Pe marginea 
vechii propuneri tipărite, mina tre
murătoare a bătrînului silvicultor a 
notat cu mihnire : „Această propu
nere a rămas fără nici un rezultat".

Tot tovarășul Colpaci ne remite și 
copia unui studiu foarte sintetic (de
pus fără succes la o revistă de spe
cialitate) asupra NUCULUI NEGRU, 
specie exotică de o. importanță eco
nomică și fnai mare, dar care este nu 
numai amenințat în fapt, dar ca ve
nit din alte părți, nu are nici regle
mentată situația lui — să-i zicem — 
„juridică". Am înaintat această parte 
a corespondenței Ministerului Eco
nomiei Forestiere și Materialelor de 
Construcții.

Am primit și unele vești mai op
timiste. Sîntem informați că in ju
dețele Maramureș și Satu-Mare au 
fost plantate 140 ha cu nuc, încă din 
anii 1960—1967. Arborii aceia sînt 
acum viguroși. E totuși puțin în ra
port cu importanța economică și... 
sentimentală a nucului. Dacă argu-

mentele de pînă acum n-au fost sufi
ciente, facem cunoscut cititorului că 
ne este indicată o sursă bibliografică 
peste... milenii. Se zice că, impresio
nat de umbra nucului bătrin, Ovidiu 
însuși ar fi scris : „Puțin pretențios, 
el crește chiar pe marginea drumu
rilor, nu se teme de nimic, nici de 
vinturi, nici de trăznet, nici de ploaie, 
nici de arșiță".

Noi îl cităm pe Ovidiu, iar tovară
șul Ștefan Pencea, din Drăgănești de 
Vede, județul Teleorman, ne citează 
pe noi. Iată ce ne scrie dumnealui 
după lectura articolului „Dacă in loc 
de fiecare vorbă ar fi fost sădit cite 
un nuc..." publicat in numărul din 25 
februarie a.c. al ziarului : „Am în 
gospodăria proprie doi nuci în etate 
de 7—8 ani. Crescuți foarte frumoși, 
coroane destul de respectabile, 
schimb rezultate (fructe) foarte pu
ține, eram hotărît să-i scot, dar 
tind articolul mi-am învins voința și 
m-am hotărit a vă întreba care este 
motivul de nu fac nuci , in proporție 
cu formatul lor". Răspunsul pentru 
cititorul nostru e simplu : nucii ro
desc bine numai după 10—13 ani. 
Deci, tovarășe Pencea, încă puțintică 
răbdare. Cei doi pomi vă vor răs- 
plăti-o.

Aceeași scrisoare ne-a produs însă 
și îngrijorare. Din numai cîteva rin- 
duri înțelegem că semnatarul ei nu 
cunoștea două lucruri hotărîtoare 
pentru supraviețuirea speciei : că nu
cul rodește tîrziu și că scoaterea lui 
e interzisă prin lege. Autorul scri
sorii pare un om foarte serios. Cîți 
ca dumnealui, DIN NEȘTIINȚA, 
smulg arbori tineri, încâlcind legea 
și distrugînd specia.

Cititorul Ion Bunea ne împărtă
șește amintirea că în comuna dum
nealui de origine (Izvoarele — jude
țul Ilfov) circula in trecut supersti
ția că cine taie un nuc cu tulpină mai 
subțire decit gîlul omului va muri. 
Era o ingenioasă „muncă de preve
nire", consolidată prin.tradiție, me
nită să apere nucul exact pină ajun
gea să se impună prin „argumente" 
proprii. Superstițiile au dispărut, 
ceea ce e foarte bine. Dar UNDE ȘI -------- ------- .------- DE 

Și 
su-

© La Charleston (S.U.A.), în semi
finalele turneului internațional de 
tenis pe teren acoperit, americanul 
Clark Graebner l-a invins cu 6—7, 
6—3, 6—4 pe Ilie Năstase. Graebner 
îl va întilni în finală pe vest-ger- 
manul Fassbender, învingător cu 
6—2, 6—1 în fața spaniolului Gisbert.

Probleme teoretice ale construcției socialiste. Economie. Știință și 
filozofie. Sociologie. Istorie. Critică literară și artistică. Probleme ale 
vieții internaționale și ale mișcării comuniste și muncitorești mon
diale. Dezbateri. Consultații. Recenzii. Note.

Prin tematica sa variată, „Era socialistă" se adresează unui cerc larg 
dc cititori, reprezintă un instrument util tuturoi- celor care se preocupă 
de problemele teoriei și practicii făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate, celor ce vor să fie la curent cu principalele fenomene 
ideologice, social-politice, economice ale lumii contemporane abordate 
in lumina politicii Partidului Comunist Român, a concepției materia- 
list-dialectice.

Abonamentele se fae la oficiile poștale și agenții P.T.T.R. din toată 
(ara. prin factorii poștali și difuzorii de presă din întreprinderi, in
stituții și de Ia sate.

Prețul unui abonament este de 72 Iei anual (21 de numere) și de 36 
lei semestrial.

Acceleratul 201 trebuia să 
treacă dintr-o clipă, într-alta. 
Nicolae Comănici de la cantonul 
nr. 63 (intre localitățile Mindra- 
Olt și Făgăraș) închisese bari
era. Deodată el a zărit la cîțiva 
pași un camion care bara linia 
ferată. Ce se intimplase ? Sosit 
cu autovehiculul 31-SV-1331 și 
grăbit nevoie mare, loan Nimi- 
grău n-a mai vrut să aștepte 
trecerea trenului. Ocolind barie
ra, el a încercat să traverseze 
calea ferată pe lingă partea ca
rosabilă a șoselei. Consecința ? 
Mașina a rămas imobilizată în
tre linii. Fără intervenția can
tonierului, care a oprit accele
ratul la timp, accidentul ar fi 
fost iminent.

în

ci-

CARE ESTE ACTIVITATEA 
PROPAGANDA ȘTIINȚIFICA 
JURIDICA egală ca eficiență cu 
perstiția dispărută ?

în ce ne privește — ne referim 
nou la scrisoarea cititorului Ștefan 
Pencea — înțelegem că, pînă una- 
alta, am salvat doi nuci. în ziua în 
care a aflat acest lucru, autorul arti
colului s-a simțit mai util ca oricînd 
în viața lui.

din

Sergiu ANDON

r
Tdeea muncii înțeleasă nu doar ca îndatorire de ser

viciu, ci ca participare creatoare revine, laitmotiv, in dis
cuția cu fiecare dintre cei patru „veterani" care mi-au 
fost recomandați de conducerea Institutului de studii și 
proiectări hidroenergetice — inginerii CONSTANTIN 
BUDEANU, director tehnic, VASILE HORBUNIEV, JEAN 
1LIE șl VASILE POPESCU.

Care sint resorturile unei asemenea atitudini, proprii 
climatului nostru social, generatoare de responsabilități 
și de autentice satisfacții profesionale — iată tema pro
pusă interlocutorilor noștri.

De aproape un sfert de veac, aplecați asupra biroului, 
asupra planșetei sau bătînd cu piciorul văile sălbatice 
ale munților, acești maeștri ai artei de a stăpini prin 
calcule exacte cele mai îndrăznețe viziuni au contribuit
— alături de ceilalți cercetători și proiectanți din institut
— la cucerirea, in folosul întregii țări, a unei energii per
petue : energia apei. încerc să schițez, împreună cu ei, 
profilul acestei meserii prometeice ; încerc să reconstitui 
drumul parcurs, de la prima schiță a planului de electri
ficare și pină la grandioasele proiecte de astăzi, pînă la 
visul — cu scadență nu prea depărtată — al amenajării 
globale a apelor țării.

C.B. : îmi amintesc prima 
mea discuție cu profesorul 
Dimitrie Leonida, cel care, 
încă in 1921, lansa ideea 
unei rețele naționale de e- 
nergie electrică. „Tinere — 
mi-a spus el — te angajăm, 
dar cu o condiție : să stai 
365 de zile în zona Bicazu- 
lui, să colinzi tot bazinul 
hidrografic al Bistriței și, 
la sfirșit, dacă ai ajuns la 
o idee, să vii la mine să 
stăm de vorbă. Dacă ai să 
părăsești, fie și pentru o 
singură zi, locul stabilit, 
poți să consideri contractul 
reziliat". în ace! an am 
căzut în „maladia" fără 
leac de care suferă toți hi- 
droenergeticienii și m-am 
decis să mă reprofilez : ca
lificarea mea inițială fusese 
de inginer constructor.

Mi-l imaginez pe proiec
tantul unei hidrocentrale, 
pe parcursul primei opera
ții de recunoaștere a tere
nului. Versanții prăpăstioși, 
împăduriți, ai muntelui sint 
brăzdați de pîraie vijelioa
se ; măreția naturii cople
șește și intimidează. De ani 
de zile, poate, n-a mai căl
cat pe aici picior de om. 
Dar, iată, in mintea eroului 
nostru imaginar se înfiripă 
o primă ipoteză : aici ar 
putea fi ridicat barajul, în
colo s-ar întinde lacul de 
acumulare, tunelul ar tre
bui străpuns pe aici... $i, ca 
la un semn, el vede pustie
tățile insuflețindu-se, na
tura îmblînzită, șosele ur- 
clnd pe văi, cabluri suspen
date pe piloni argintii, ma
gistrale alimentind orașul 
cu apă potabilă, ogoare iri
gate... Ce sentimente poate

depdrtaid — al amenajării

• Cunoscutul automobilist brazili
an Emerson Fittipaldi — care con
duce detașat, încă de la primele 
curse, și în clasamentul pe 1973 al 
campionatului mondial pentru piloții 
de formula I — s-a arătat onorat de 
faptul că recent, la Bruxelles, cu o- 
cazia expoziției de automobile de 
curse, a avut prilejul să adreseze un 
salut sportiv iubitorilor de automo
bilism din România. (Revista „Au
toturism" publică — în nr. 3 — au
tograful lui Fittipaldi). înaintea ce
lei de-a treia curse din acest an 
(Marele premiu al Africii de sud), 
pe primele trei locuri în clasamentul 
campionatului mondial se află Fit
tipaldi (18 puncte), Jackie Stewart 
(10 p.), Cevert și Hulme (6 p.).

• Partida retur din semifinalele 
„Cupei campionilor europeni" la 
handbal masculin, între echipele 
M.A.I. Moscova și S. C. Leipzig, a 
avut loc la Moscova. Practicind un 
joc spectaculos și eficace, handba- 
liștii sovietici au terminat învingă
tori cu scorul de 17—9 (7—3) califi- 
cindu-se pentru finala competiției.
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12,30

12,40

C. I.

rege, 
cu

Cînd

Ana

răspunde

PROGRAMUL I
9,00 Curs de limba rusă.
9.30 O viață pentru o idee :

Parhon (I).
Telex.
Publicitate.
Biblioteca pentru toți. 
Istoria filmului sonor, 
comedia era încă 
Moment folcloric 
Toma.
Municipalitatea 
bucureșteanului.

13,00 Telejurnal. 
16,00—17,00 Teleșcoală
17.30 Curs de limba engleză. 
18.00 Telex.
18,05 Tragerea Pronoexpres.
18,15 Atenție la... neatenție.
18,35 La volan.
18,50 Teleconferință de presă. Sar- 

agriculturil 
Plenarei 

dezbaterea 
cooperați- 
producție, 

de perfec-

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 Cîntecul săptămînil : „Un 
țărm de liniște" de Vaslle 
Vasilache, pe versuri de Fla- 
via Burei. Interpretează Ele
na Simionescu.

20,05 Prim plan : Ing. Ion Alexan
dru Berindan — șeful filia
lei dtn Cluj a Institutului de 
cercetări și proiectări echi
pamente termoenergetice. 
Moment folcloric.
Film artistic : „Viratele omu
lui", producție a studioului 
cinematografic „București". 
24 de ore.
Teleglob : R.S.F. Iugoslavia. 
Itinerar montan.

22,50 Interpretul preferat : Norina 
Alexiu.
PROGRAMUL II
Telex. 
Telecinemateca pentru co
pil : „Căpitanul" 
1001 de seri.
Telejurnal e Cincinalul îna- 

a

20,35
20,45

IR,00
18,05

19,20
19,30

cinile ce revin 
din documentele 
C.C. al P.C.R., in 
președinților din 
vele agricole de 
afLați la cursurile 
ționare a pregătirii la Aca
demia ,,Ștefan Gheorghiu". 

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. * Cincinalul îna-

20,00
20,05
20,10
20,40
21,10

22,00
22,30

lnte de termen — cauză 
intregului popor. 
Avanpremieră. 
Publicitate.
Ansambluri folclorice. 
Revista economică TV.
Omul și muzica lut. Beetho
ven, de la opus 1 pînă In 
preajma opusului 100.
Telerama.
Cărți și Idei.

1

I

î
.5

Prima „rată44
Voind să-și cumpere niște 

cornute, Constantin Toader Fel- 
ciuc din comuna Tudora (Boto
șani) a făcut o cerere pentru un 
împrumut de mai multe mii de 
lei la cooperativa de credit din 
localitate. Consiliul cooperativei 
a analizat situația și i-a apro
bat împrumutul solicitat. De 
bucurie, C. F. a poposit la bufet. 
A golit un pahar, două, nouă și, 
deodată, a devenit „cineva". 
Drept pentru care a în
ceput să facă zob paharele și 
sticlele din fața sa. în timpul 
acestei răfuieli cu... inventarul 
localului au intervenit insă or
ganele de ordine care l-au re
adus la realitate, aplicîndu-i o 
amendă de 500 lei. Și, neavind 
încotro, a achitat pe loc prima 
„rată" din împrumutul primit.

| Imprudență 
I tragică

PIESELE DE SCHIMB
(Urmare din pag. I)

O măsură, în esență pozitivă, luată 
!n ultimii ani a vizat degrevarea 
marilor uzine de execuția unor piese 
mai miei, de tehnicitate mai redusă, 
prin preluarea fabricației acestora de 
către unități din-industria locală.'Cu 
timpul însă, dotarea tehnică a in
dustriei locale a rămas în urmă și, 
în multe cazuri, nu mai poate ține 
pasul cu sporirea producției și a 
parcului de mașini, utilaje și insta
lații din industria republicană. De 
pildă, I.I.L. „Băimăreana" din Baia 
Mare, unic producător de șaibe spe
ciale pentru autovehiculele ROMÂN, 
,,Dacia-l 300“, precum și pentru mi- 
cromotoare, asigură la ora actuală 
numai circa un sfert din necesar. La 
fel și I.I.L. ,.Metalul" din Salonta. 
Ambele unități reclamă lipsa unor 
mașini sau utilaje pe care se execu
tă prelucrări mecanice. Ca urmare a

analizelor efectuate de ministerele de 
resort, după precizarea de către a- 
ceste întreprinderi a mașinilor-unel- 
te necesare, s-au stabilit și soluțiile 
de asigurare pe plan central și prin 
redistribuire. Pentru crearea unor 
capacități de producție de piese dc 
schimb la întreprinderile dc indus
trie locală nu este însă nevoie de 
studii și analize deosebite, ci, în ma
joritatea cazurilor, se impune să se 
determine, la nivelul relațiilor direc
te dintre unități, posibilitățile de do
tare tehnică suplimentară.

Ar fi de semnalat încă o deficien
ță organizatorică în fabricarea pie
selor de schimb, .ce poate fi lesne 
înlăturată. Să pornim de la două 
exemple : uzina „Electromagnetica" 
din Capitală nu a avizat fabricarea 
unor piese de schimb pentru aparate 
de măsură șl control, care se folo
sesc la locomotivele electrice și Die
sel electrice, în valoare de 550 000

trezări toate urmările pe 
care o asemenea realizare 
le provoacă.

V.P. : Cei care trec pe 
lingă un lac de acumulare 
ar putea avea impresia.că 
el face parte, dc-o veșnicie, 
din peisajul locului — atît 
de perfect se integrează na
turii ! E o adevărată plă
cere să descoperi acest fapt.

V.H. : Să pui șaua pe 
caii ascunși în apă, să-i pui 
la treabă... Ce satisfacție, 
cind vezi barajul cum creș
te, cum un rîu viguros se 
supune ! E un spectacol 
care-ți insuflă un senti
ment de putere, de încre
dere, îți sporește curajul. 
Dar deși cîndva ne-am fi 
socotit niște titani — care 
transformă stînca în beton

nerii hidroenergeticieni sînt 
niște înfumurați ; 
activitate atît de 
gată, am ajuns la 
tatea de a aprecia 
muncii fiecăruia.

Cu tot echilibrul pe care 
ultima intervenție o aduce, 
ceva imi pare că lipsește 
dialogurilor noastre : oare 
această profesiune este 
compusă, in întregime, din 
tonuri luminoase, din serii 
de succese ? Acești oameni 
n-au frământări, nu intim- 
pină dificultăți — fără de 
care optimismul, oricit de 
autentic ar fi, poate să pară 
oarecum gratuit, lipsit de 
virtute ?

V. H. : Drumul nostru n-a 
fost presărat cu roze, a fost 
un drum greu. Formarea

după o 
îndelun- 
maturi- 

valoarea

PORTRETUL UNEI PROFESIUNI

LA IZVOARELE
OPTIMISMULUI

oare, genera participarea la 
proiecte de o asemenea an
vergură tehnică și umană ?

C.B. : Cred că dintre 
toate meseriile actuale, a 
noastră este, în cea mai 
mare măsură, legată de 
transformarea naturii.
Compar valea Bistriței, a- 
cum 15 ani și astăzi : con
struiești, de fapt, mai mult 
decit un baraj oarecare. 
Construiești un nou pei
saj, racordat la nevoile 
omului ; intr-un anume 
fel te simți „omul cu ba
gheta magică".

J.I. : Hidrocentralele ope
rează cele mai mari, mai 
spectaculoase modificări ale 
naturii. Iar omului, se știe, 
ii place să se simtă stăpi- 
nul ei, să se simtă părtaș 
la acțiuni grandioase. într-o 
oarecare măsură împărtă
șim destinul ucenicului 
vrăjitor : nici nu putem in

— îmi dau seama astăzi că 
nici aportul altora nu e mai 
prejos, ba chiar că există 
meserii eu realizări mult 
mai mari...

Surprins de această neaș
teptată întorsătură a discu
ției, il rog pe interlocutorul 
meu să fie mai explicit.

V.H. : A transforma natu
ra nu este un obiect ultim 
al activității omului, ci un 
mijloc, o condiție. Idealul 
urmărit este fericirea, bu
năstarea. Chiar dacă aduci 
natura la o condiție desă- 
virșită, încă nu e suficient. 
Toți cei care creează va
lori sînt utili societății și 
ar fi greu să admit ca lu
crărilor noastre să li se a- 
tribuie calificativul de 
grandios, mai mult decit, 
să zicem, unei mașini bine 
făcute. N-aș dori să ali
mentez impresia că ingi-

de muncitori calificați, lup
ta cu elementele neprevă
zute ale naturii, cu rezis
tența față de promovarea 
metodelor noi, cu rutina 
profesională, concentrarea 
permanentă, imposibilitatea 
tipizării soluțiilor... Fie
care lucrare e un unicat, 
începe de la zero. Totuși 
— și, poate, tocmai de a- 
ceea — sintem optimiști.

un baraj ar 
cit de mică,

J.I. : Dacă la 
apărea o fisură 
ea ar putea produce pagu
be uriașe ; 
deci, nici o greșeală, 
poi, uneori c 
ceri mutarea
— sau a unor localități în
tregi — situate in zona vii
torului lac. Multe nopți de 
nesomn mi-a adus proiec
tarea barajului de la Cin- 
ciș : oare nu era de găsit 
altă soluție ? Oare va tre-

nu se admite,
_ . A-
e nevoie să 

unor case

bui să-mi iau răspunderea 
de a propune strămutarea 
a 1 000 de oameni ? Acum 
sînt convins că am procedat 
corect ; dar cu ce strîngere 
de inimă am trăit acele 
zile I

C.B. : Pe vremuri, o de
plasare de recunoaștere a 
terenului era o veritabilă 
aventură, condițiile erau 
foarte grele. Azi dispunem 
de mașini, de drumuri mai 
bune, transmitem informații 
prin radio, visăm să facem 
din elicopter un mijloc cu
rent de transport. Soția 
nu mai e îngrijorată cind 
pleci în deplasare. Acum, 
privind în urmă, adăugam 
amintirilor noastre o tentă 
romantică ; pe atunci însă 
nu ne părea deloc romantic 
ceea ce făceam, pur și sim
plu asta era viața noastră 
— și o trăiam cu pasiune. 
Cind am plecat la Bicaz, 
am părăsit un apartament 
confortabil in schimbul 
unei case de pămînt. Nu 
m-a silit nimeni, am ple
cat din București fiindcă 
așa am considerat că e 
bine, că voi participa la 
realizarea unei construcții 
de care oamenii au nevoie, 
multă nevoie.

Moroieni, Bicaz, Sadu V, 
Argeș, Porțile de Fier, Lo
tru, Someș, Sebeș... Familia 
marilor amenajări hidro
energetice se îmbogățește, 
an de an, cu noi proiecte, 
cu noi șantiere, cu noi rea
lizări. Pe neobservate, a- 
proape, alte și alte ținuturi 
ale țării sint cuprinse de 
febra prefacerilor pe care 
o răspindesc constructorii 
de hidrocentrale.

— Aici nu sînt poeți. Un 
bun proiectant trebuie să 
judece și cu mintea, și cu 
inima ; visarea, nelimitată 
de rațiune, nu duce nică
ieri. Dar nici fără pasiune, 
fără up umanism autentic, 
nu se poate elabora o lu
crare de amploare. Lucrul 
cu natura — care ne e pro
priu — cere sensibilitate. 
Un inginer rece, un calcu
lator perfect, 
să izbutească, 
face fără un 
tesc...

Un om stă 
șetei : 
planuri,
Si, adeseori fără să știe, 
modelează concomitent 
sine.

n-are 
Nimic 

aport

șanse 
nu se 
sufle-

in fața 
studiază, 
dirijează

plan- 
croiește 
natura, 

se 
pe

Gheorqhe 
SAS ARMAN
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lei, întrucît execuția acestor piese a 
fost transferată la F.A.E.M. din Ti
mișoara. Similar, Uzina mecanică 
din Timișoara nu a acceptat să exe
cute, pentru unități din cadrul Mi
nisterului Transporturilor și Teleco
municațiilor, trei repere de la pom
pa de răcire a locomotivelor Diesel 
electrice; pe motivul că produsul se 
află in curs de transfer. Fără îndo
ială, în scopul unei miai raționale 
utilizări a potențialului productiv, 
adincirii specializării unităților, sînt 
necesare, în anumite întreprinderi, 
transferări ale fabricației unor pro
duse. Dar acestea nu trebuie să de
termine dereglarea activității bene
ficiarilor, să-i lipsească — pe toată 
durata asimilării la noua unitate a 
produsului respectiv — de piesele 
de schimb pentru întreținerea și re
pararea mașinilor și utilajelor pe 
care le dețin.

Ne-am referit Ia cîteva probleme 
ce se cer soluționate in vederea 
perfectării grabnice a unor contracte 
economice privind aprovizionarea 
cu piese de schimb. Iată însă că în 
acest început dc an au apărut și ca
zuri in care obligații contractuale 
certe nu sint respectate. Bunăoară, 
Uzina de autocamioane din Brașov 
nu a livrat unor unități specializate 
în transportul auto, la termenele pre
văzute, întreaga cantitate de blocuri 
cilindru motor, axe cu came, chîu- 
lase și arbori cotiți ; Uzina de piese 
auto Sibiu este restanțieră, față de 
aceiași beneficiari, cu o serie de a- 
mortizoare telescopice și arbori car
dan. Consecințele se reflectă în ne- 
repararea la vreme a parcului de 
autovehicule, în neutilizarea unor 
importante capacități de transport. 
Disciplina contractuală este lege 
chiar și atunci cînd obiectul relații
lor economice între două Întreprin
deri îl constituie piesele de schimb 
— și, ca atare, nu poate fi admisă 
sub nici un motiv încălcarea ei.

în concluzie, în domeniul asigură
rii pieselor de schimb pentru anul 
1973. se impune ca ministerele pro
ducătoare și beneficiare să aducă la 
îndeplinire cu promptitudine măsu
rile stabilite in cadrul analizelor 
efectuate în cursul lunii februarie de 
către Ministerul Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și Comitetul de Stat 
al Planificării. Mai întîi, este vorba 
de contractarea grabnică și integrală 
a cantităților de piese de schimb no
minalizate prin planul de stat și ba
lanțele materiale din coordonarea 
centralelor și ministerelor. Apoi, se 
impune să se organizeze cit mai 
repede, de către centrale și minis
tere, acțiunea de recuperare a res
tanțelor în livrări, pe baza unor gra
fice judicios întocmite. în același 
timp, este necesar a fi continuate 
eforturile spre găsirea unor soluții 
care să permită eliminarea „locurilor 
înguste" Ia anumiți producători de 
piese de schimb, astfel incit nevoile 
beneficiarilor să fie acoperite intr-o 
măsură tot mai mare. Pentru gospo
dărirea rațională a stocurilor de 
piese de schimb, in special prin ex
tinderea procentului de piese recu
perate sau recondiționate, trebuie 
îmbunătățite normele de consum și 
de stoc existente în momentul de 
față. Esențial este ca problemele asi
gurării pieselor de schimb să fie re
zolvate, in principal, de către cen
tralele industriale, care au atribuții 
precise în acest sens stabilite prin 
lege și nu să se aștepte, pentru toate 
cazurile, rezolvări de la centru. în
treprinderile, centralele pot, de ase
menea, să folosească mai deplin ca
pacitățile in secțiile auxiliare, pentru 
a-și fabrica singure cit mai multe 
din piesele de schimb necesare, a or
ganiza remedierea pieselor uzate. 
Trebuie să se înțeleagă că efortul co
lectiv din acest an al tuturor unită
ților economiei, in vederea înfăptui
rii planului la nivel maximal, pe 
baza utilizării integrale a capacități
lor de producție, impune aprovizio
narea exemplară cu piesele de 
schimb necesare, garantindu-se ast
fel execuția ia timp și de calitate a 
operațiilor de întreținere și reparații
lor mijloacelor tehnice.

Pentru a-șl procura niște brazi 
pentru o nuntă, 7 tineri din 
Cisnădie au hotărît, într-una 
din seri, să urce pe muntele Mă
gura, în punctul numit Goriște. 
Nu înainte de a „se pregăti" 
cu băuturi alcoolice, ca să 
înfrunte mai vitejește zăpada. 
La întoarcere s-a văzut însă că 
unul dintre el, Nicolae Petrese, 
lipsește. Intrate în alertă, la ora 
2 noaptea, organele de miliție 
au reușit să-l găsească pe N. P., 
însă în stare de comă. Cu 
toate îngrijirile medicale ce i-au 
fost acordate la spitalul din Cis- 

- nătlie; și Ia cel din Sibiu, a dece
dat a doua zi.

„Cura44 de 
viață lungă 
a metalelor 
antice

La Muzeul de Istorie din Bis
trița a fost înființat un labora
tor pentru întreținerea și con
servarea obiectelor antice de 
metal descoperite de arheologi. 
Principala preocupare a cerce
tătorilor de aici o constituie o- 
prirea procesului de coroziune. 
Pentru început au fost supuse 
unor astfel de operații o sabie 
dacică din secolul I i.e.n., 
virf de lance și numeroase
nelte romane din secolele I și 
II e.n. Cercetătorii ne asigură 
că zecile de piese de metal tra
tate de ei, cu toate că au o 
vîrstă de peste două milenii, 
vor fi păstrate intacte mii de 
ani de acum înainte, pentru ge
nerațiile viitoare.
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Seurtu-Mare
Doi copii din comuna Scurtu- 

Mare (Teleorman), Florin Io
nică și Alexandru Belu, ambii 
in vîrstă de 7 ani, plecaseră in
tr-o plimbare prin pădure și nu 
se mai întorseseră acasă. Pă
rinții lor au sesizat postul de 
miliție și organele locale. Mai 
multe echipe de săteni au por
nit in căutarea lor. După cîteva 
ore, cei doi copii au fost găsiți 
in stare do comă, pe cîmp, la o 
distanță de aproximativ 10 km 
de sat. Au fost transportați ime
diat la spital, unde li s-au a- 
cordat îngrijirile necesare.

Pe o stradă | 
din Cluj

S-g întimplat pe b-dul Lenin, 
din Cluj. O bătrinică, după 
cum ne relatează pensionarul 
Constantin Gologan, încerca să 
traverseze strada, deși semafo
rul era pe roșu. Văzînd că în 
același timp din partea stingă 
venea cu viteză o mașină, tină- 
rul Nlstor Dănuș, elev la Gru
pul școlar al M.I.U., i-a sărit 
imediat in ajutor, reușind să 
o smulgă din fața mașinii și să 
o readucă pe trotuar. Din cauza 
gheții însă, N. D. a alunecat și 
în cădere, lovindu-se de bordu
ra trotuarului și de stilpul sema
forului, s-a accidentat. îngrijit 
de medicul ortoped Szal'asy Ni
colae, tinărul N. D. este acum 
in afara oricărui pericol.

Rubncâ redactotâ de 
Dumitru HRCOB 
Gheorqhe POPESCU 
$» corespondenții „Sdnfeii'



viața internațională
LUCRĂRILE COMITETULUI PENTRU DEZARMARE 

„Este necesar un program concret 
pentru oprirea cursei înarmărilor"

- CUVÎNTAREA REPREZENTANTULUI ROMÂN -
GENEVA 15 — Corespondentă de la C. Vlad : La Palatul Națiunilor 

din Geneva continuă lucrările conferinței Comitetului pentru dezar
mare. In cadrul ședinței au luat cuvîntul șefii delegațiilor Mongoliei și 
Marocului. A luat apoi cuvîntul șeful delegației române, ambasadorul 
Constantin Ene, reprezentantul permanent al României pe lingă Ofi
ciul O.N.U. — Geneva, care a prezentat poziția țării noastre față de 
problemele dezarmării și sarcinile care revin comitetului in acest do
meniu.

Actuala sesiune — a arătat el — 
își desfășoară lucrările în condițiile 
în care trăsătura de bază a evoluției 
politice mondiale este tendința spre 
intensificarea colaborării dintre sta
te, afirmarea tot mai puternică a 
voinței popoarelor de a asigura des
tinderea și pacea, de a promova pe 
seară largă metoda tratativelor ca 
mijloc de soluționare a problemelor 
litigioase. Din păcate, cursul ascen
dent care se impune tot mai mult 
în relațiile internaționale nu se face 
simțit și în sfera încetării cursei 
înarmărilor și a dezarmării, unde 
negocierile întirzie să producă acele 
rezultate concrete, substanțiale, pe 
care le așteaptă toate țările, toate 
popoarele.

Retrospectiva tratativelor de dezar
mare pune în evidență faptul de ne
contestat că, deși în comitet și în 
afara lui au fost realizate unele 
acorduri parțiale, a căror semnifica
ție a fost nu o dată evocată, rezulta
tele obținute sînt departe de a răs
punde necesităților și posibilităților 
existente. Ele nu oferă răspunsuri 
marilor probleme ale dezarmării, ce
rințelor tot mai insistente ale popoa
relor care suportă, de fapt, povara 
cursei înarmărilor și consecințele 
sale grave. Este, de aceea, necesar, 
a subliniat reprezentantul român, ca 
acum, cînd comitetul pășește in cel 
de-al 12-lea an de activitate, să se 
procedeze la o evaluare critică a 
drumului parcurs, a rezultatelor ob
ținute, în comparație cu sarcinile 
majore ce i-au fost încredințate, spre 
a se conveni asupra acelor măsuri 
concrete, de fond și organizatorice, 
care se cer a fi întreprinse fără in
ti rziere".

Guvernul român consideră că în 
noua etapă a lucrărilor sale orga
nismul de negocieri trebuie să trea
că de la faza discuțiilor generale, 
lipsite de eficiență, la abordarea 
problemelor prioritare ale dezarmă
rii. să elaboreze și să transpună în 
viață un program concret pentru 
oprirea cursei înarmărilor, a produ
cerii de armament și, îndeosebi, de 
armament nuclear, a tuturor mijloa
celor de nimicire în masă.

In acest scop, delegația română a 
readus în fața Comitetului de la 
Geneva ansamblul de măsuri privind 
încetarea cursei înarmărilor și înfăp
tuirea dezarmării, formulate de Con- . 
ferinla Națională - a • Partidului Co- J 
monist Român din iulie anul trecut.

Republica Socialistă România, ală
turi de numeroase alte țări, susține 
cu hotărîre că dezarmarea nucleară 
trebuie să ocupe în cadrul tratative
lor de dezarmare cea mai înaltă 
prioritate. De cea mai mare actuali
tate, a remarcat ambasadorul român, 
este interzicerea folosirii armelor 
nucleare. Scoaterea în afara legii a 
armelor nucleare se poate realiza pe 
calea unei înțelegeri cu forță obli
gatorie și valoare universală, ca an
gajament comun al statelor sau ca 
declarații separate, prin care statele 
posesoare de arme nucleare să-și 
asume obligația solemnă că nu vor 
recurge la folosirea armelor . nuclea
re sau Ia amenințarea cu folosirea 
lor împotriva nimănui și în nici o 
împrejurare. în același timp, o cerin
ță legitimă a țărilor neposesoare de 
arme nucleare este aceea de a primi 
garanții ferme de securitate că nici
odată și în nici o împrejurare nu vor 
fi victime ale unui atac cu arme nu
cleare și nici amenințate cu aseme
nea arme.

în directă legătură cu nefolosirea 
armelor nucleare este problema creă
rii de zone de pace și denuclearizate 
în diferite regiuni ale lumii, însoțite 
de angajamentul solemn al statelor 
posesoare de arme nucleare de a nu 
folosi aceste arme împotriva statelor 
din asemenea zone și a nu amenința 
cu folosirea lor, precum și de a res
pecta statutul convenit între țările 
situate in regiunile respective.

Șeful delegației române a reafir
mat, de asemenea, punctul de vedere 
promovat în mod consecvent de țara 
noastră potrivit căruia toate armele 
de nimicire în masă, fără excepție —

nucleare, chimice, bacteriologice 
(biologice) și alte asemenea arme — 
trebuie scoase în afara legii și dis
truse.

Subliniind necesitatea de a se da 
negocierilor continuitate și perspecti
vă, așa cum cer importante docu
mente ale Adunării Generale a 
O.N.U., delegația română s-a pro
nunțat pentru elaborarea și trans
punerea în practică a unui program 
concret vizînd interzicerea folosirii 
armelor nucleare, încetarea produc
ției de armament și îndeosebi a ar
mamentului nuclear, a armelor chi
mice și bacteriologice și a altor mij
loace de nimicire în masă și care să 
prevadă măsuri practice de trecere 
la lichidarea treptată a acestor arme 
sub control internațional.

România se pronunță, de asemenea, 
în favoarea reluării tratativelor pen
tru elaborarea unui tratat de dezar
mare generală.

Se impune, în același timp, a sub
liniat ambasadorul român, adoptarea 
de măsuri parțiale de dezangajare 
militară și de dezarmare, care să 
contribuie la întărirea securității tu
turor țărilor, la sporirea încrederii 
între state și la realizarea unor pro
grese pe calea dezarmării generale. 
România susține înfăptuirea unor 
măsuri practice pentru oprirea cursei 
înarmărilor, înghețarea și reducerea 
treptată a bugetelor militare, pe baza 
unui program concret, începindu-se 
cu bugetele țărilor mari, puternic 
înarmate. Ne pronunțăm pentru an
gajarea, chiar din actuala fază a lu
crărilor comitetului, a unor negocieri 
concrete în acest scop.

Reprezentantul român a relevat 
apoi faptul că dezangajarea militară 
și dezarmarea in Europa constituie 
o problemă fundamentală a înfăp
tuirii securității europene. Firește, 
realizarea dezarmării este un proces 
complex, care cere din partea tuturor 
statelor eforturi serioase și îndelun
gate. România consideră, de aceea, 
binevenită înfăptuirea, la început, și 
a unor măsuri parțiale, cum ar fi re
tragerea trupelor străine de pe teri
toriile altor state, lichidarea bazelor 
militare aflate pe teritoriul altor 
țări, reducerea tuturor trupelor, re
nunțarea la manevre militare și Ia 
demonstrații de forță la granițele 
altor state, diminuarea treptată a bu
getelor militare și încetarea cursei 
înarmărilor, desființarea blocurilor 
militare, crearea de zone denucleari- 
zate în dii'erile^regiuni ale Europei.

în încheiere, ambasadorul român a 
susținut propunerile vizînd democra
tizarea comitetului, supunerea activi
tății lui unui control efectiv al opi
niei publice mondiale, trecerea la 
elaborarea unor programe concrete 
de dezarmare, care să fie aduse la 
cunoștința tuturor popoarelor și 
transpuse în viață, în conformitate 
cu interesele vitale ale întregii ome
niri.

•ir

In cadrul celei de-a 592-a ședințe 
plenare, desfășurată Ia 15 martie, 
reprezentantul Mexicului, ambasado
rul Alfonso Garcia Robles, a pre
zentat textul unui memorandum e- 
laborat de delegațiile Birmaniei. E- 
giptului, Etiopiei, Iugoslaviei, Maro
cului. Mexicului, Nigeriei și Suediei 
cu prilejul împlinirii a 12 ani de ac
tivitate a conferinței Comitetului 
O.N.U. pentru dezarmare.

Actuala situație politică interna
țională. subliniază documentul, este 
favorabilă obținerii de rezultate 
concrete în domeniul măsurilor de 
dezarmare. Memorandumul exprimă, 
în același timp, „preocuparea cres- 
cindă față de lipsa unor progrese cu
noscute in soluționarea principalelor 
probleme ale dezarmării aflate în 
atenția comitetului".

Subliniind că este de datoria tu
turor membrilor Comitetului pentru 
dezarmare să aducă o contribui ie po
zitivă la lucrările forului de negocieri 
de Ia Geneva, autorii memorandu
mului exprimă convingerea că „nu 
există nici un motiv care să justifice 
o stagnare în activitatea comitetului".

Reuniunea multilaterală 
de la Helsinki

• CONTINUĂ DEZBATERILE PRIVIND CREȘTEREA STABILI
TĂȚII PE CONTINENT

HELSINKI — Trimisul nostru 
special, D. Ținu, transmite : Joi, 
grupul de lucru constituit din repre
zentanții celor 34 de state participan
te la reuniunea multilaterală de la 
Helsinki, consacrată pregătirii confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa, și-a continuat dezbate
rile asupra primului punct al ordinii 
de zi a viitoarei conferințe. Lucră
rile ședinței au fost prezidate de re
prezentantul Canadei.

Schimbul de opinii a vizat proble
mele creșterii stabilității pe conti
nentul european, participanții la dez
bateri expunînd. în acest context, 
pozițiile țărilor lor cu privire la mă
surile practice de dezangajare mili
tară și dezarmare, ca factori esen
țiali de care depind sporirea stabi
lității și consolidarea încrederii între 
state in Europa. A fost, astfel, din

nou evidențiată legătura indisolubilă 
dintre aspectele politice și cele mi
litare ale securității europene, sub- 
liniindu-se necesitatea de a se ac
ționa în direcția diminuării și înlătu
rării definitive din viața continentu
lui a surselor de instabilitate și ne
încredere, de a se întreprinde pași 
concreți spre dezangajarea militară 
și dezarmare.

în cursul ședinței, reprezentantul 
Suediei a prezentat participanților o 
schemă orientativă cu privire la con
ținutul acestui grup de probleme. 
Proiectul suedez a întrunit consen
sul tuturor participanților. urmind 
ca, pe baza lui, grupul de lucru să 
continue dezbaterile concrete, încer- 
cînd să ajungă la o armonizare a po
zițiilor și să treacă la redactarea 
unui text comun, acceptabil tuturor 
părților.

Pentru întărirea păcii 
internaționale si securității 

în America Latină
• Sesiunea Consiliului de 

Securitate de la Ciudad 
de Panama

CAIRO

încheierea sesiunii Comisiei 
guvernamentale mixte româno-egiptene

MOSCOVA

SCHIMBUL INSTRUMENTELOR DE RATIFICARE 
ALE UNOR ACORDURI ROMÂNO-SOVIETICE

MOSCOVA 15 (Agerpres). — La 15 
martie 1973 a avut loc la Moscova 
schimbul instrumentelor de ratifi
care a Convenției consulare între 
Republica Socialistă România și U- 
niunea Republicilor Sovietice Socia
liste și a Acordului privind construi
rea în comun a Nodului hidrotehnic

Stinca-Costești, de pe rîul Prut, pre
cum și stabilirea condițiilor de ex
ploatare a acestuia. Schimbul instru
mentelor de ratificare a fost efectuat 
de Gheorghe Badrus, ambasadorul 
României la Moscova, și N.N. Ro
dionov, adjunct al ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S.

Măsuri vizînd consolidarea 
independenței economice a Mexicului

CIUDAD DE PANAMA 15 (A- 
gerpres). — în sala Palatului legis
lativ din capitala Republicii Panama 
au început, joi, 
rului general al 
heim. lucrările 
Consiliului de 
desfășoară pe 
american. Participă 15 țări membre 
ale consiliului șț observatori din 
peste 30 de state.

Pe agenda sesiunii se află înscris 
punctul intitulat „Examinarea măsu
rilor pentru menținerea și întărirea 
păcii internaționale și securității in 
America Latină, in conformitate cu 
dispozițiile și principiile Cartei". A- 
ceastă ordine de zi permite aborda
rea problemelor de interes comun 
pentru statele latino-americane, 
precum și unele chestiuni speciale, 
cum este problema Canalului Pa
nama.

Ședința inaugurală a fost deschisă 
prin cuvîntarea șefului guvernului 
panamez, Omar Torrijos Herrera, 
care a reafirmat poziția țării sale 
în problema canalului și a regiunii 
care îl mărginește si s-a declarat 
împotriva tuturor formelor de ma
nifestare a neocolonialismului în 
America Latină.

Republica Panama — a declarat 
generalul Omar Torrijos Herrera — 
nu poate accepta nici opresiunea 
economică, nici penetrația politică, 
economică sau culturală ale vreunei 
țări. După cum transmite agenția 
France Presse, Omar Torrijos He
rrera a declarat, că Republica Pa
nama nu a fost și nu poate deveni 
niciodată un stat asociat, o colonie 
sau un protectorat al S.U.A,

in prezența secreta- 
O.N.U., Kurt Wald- 
primei sesiuni a 
Securitate, care se 
continentul latino-

CAIRO 15 — Trimisul special A- 
gerpres, T. Catinccscu, transmite : 
Joi seara, s-au incheiat la Cairo lu
crările celei de-a 8-a sesiuni a Co
misiei guvernamentale mixte de coo
perare economică și tehnico-științifi- 
că româno-egipteană. în aceeași zi, 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, șeful dele
gației guvernamentale române, și 
Mohamed Abdallah Merzaban, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul economiei și comerțului 
exterior al R.A. Egipt, au semnat 
protocolul sesiunii.

în protocol se exprimă satisfacția 
pentru rezultatele pozitive obținute 
în transpunerea în practică a mă
surilor convenite de către președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Anwar Sadat, cu prilejul vizitei 
oficiale de prietenie pe care șeful 
statului român a făcut-o în R.A. 
Egipt în aprilie 1972 și se subliniază 
hotărîrea ambelor părți de a acționa 
și în continuare în vederea dezvol
tării relațiilor economice dintre cele 
două țări. Documentul stabilește 
măsuri concrete pentru realizarea 
prevederilor protocolului semnat in 
aprilie 1972 și a acordurilor de 
cooperare economică și tehnică între 
cele două țări. Părțile și-au exprimat 
hotărirea de a acționa in continuare 
pentru sporirea schimburilor comer

ciale, în conformitate cu cele conve
nite cu prilejul vizitei la nivel înalt. 
Ele au examinat, de asemenea, sta
diul acțiunilor de cooperare existente 
și au căzut de acord asupra măsuri
lor ce urmează a fi intreprinse în 
vederea accelerării și terminării lu
crărilor de construcție a celor două 
importante obiective industriale — 
Fabrica de produ.se sodice de la Ale
xandria și Complexul de prelucrare 
a fosfaților de la Hamrawein. Au 
fost trecute in revistă posibilitățile 
de realizare a altor proiecte indus
triale în domeniile petrochimiei, ma
terialelor de construcții, mineritului 
etc. Avind în vedere bunele rezul
tate obținute în asamblarea de * ac- 
toare și autoturisme de teren, ■> -au 
stabilit măsuri pentru extinderea 
cooperării în domeniul construcțiilor 
de mașini.

★
în cursul dimineții, tovarășul 

Gheorghe Rădulescu a avut o con
vorbire cu ministrul egiptean al pe
trolului și resurselor miniere, Yahya 
Al Molia, in cursul căreia au fost 
examinate unele probleme ale coo
perării româno-egiptene in această 
sferă de activitate.

în aceeași zi, conducătorul delega
ției române a depus o coroană de 
flori la mormintul lui Gamal Abdel 
Nasser.

Aniversarea a 125 de ani de la

CIUDAD DE MEXICO 15 (Ager
pres). — în Mexic a fost publicat 
textul noii legi pentru promovarea 
investițiilor naționale, menită „să 
stimuleze dezvoltarea echilibrată și 
să consolideze independenta econo
mică a țării". Industriile petrolieră 
și petrochimică, exploatarea mi
nereurilor radioactive producerea 
energiei nucleare și electrice, căile 
ferate și telecomunicațiile sînt re
zervate în exclusivitate operațiuni
lor statului. Totodată, deservirea 
stafiilor de radio și televiziune, 
transporturile auto, maritime și cele

aeriene pe rutele interne, exploata
rea resurselor forestiere, distribuirea 
gazelor vor fi asigurate de corpo
rații mexicane, în toate aceste do
menii nefiind admisă participarea 
acționarilor străini.

Legea stipulează. în același timp, 
ca. în domeniul exploatării și utili
zării resurselor miniere, nici o con
cesiune să nu fie acordată compa
niilor străine. De asemenea, firmele 
străine nu pot obține concesiuni 
pentru exploatarea resurselor mexi
cane de apă.

Convorbiri
E. Gierek-J. Kădâr

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — La 
Varșovia au continuat, joi, convorbi
rile dintre Edward Gierek, prim-se
cretar al C.C. al P.M.U.P., și Janos 
Kădâr. prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U. A avut loc, de asemenea, o 
întâlnire între Piotr Jaroszewicz, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, și Jeno Fock, preșe
dintele guvernului ungar.

apariția Manifestului Comunist
— Conferință internațională la Berlin —

BERLIN 15 — Corespondență de 
la Ștefan Deju : La Berlin a început, 
la 15 martie, o conferință internațio
nală, convocată cu prilejul aniver
sării a 125 de ani de la apariția 
Manifestului Comunist. Participă de
legații a 45 de partide comuniste și 
muncitorești. Delegația Partidului 
Comunist Român -este condusă de 
tovarășul Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al

P.C.R., președinte al consiliului de 
conducere, rector al academiei „Ște
fan Gheorghiu".

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de Erich Honecker, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G. Kurt Hager, membru 
al Biroului Politic și secretar al C.C. 
al P.S.U.G., a prezentat referatul 
„Manifestul Comunist și procesul 
mondial revoluționar".

S

agențiile de presă transmit:
Ambasadorul României 

în Statele Unite, Cornelia Bog
dan. a fost primit de guvernatorul 
statului Illinois, Dan Walker. Tot
odată, ambasadorul român a vorbit 
despre politica externă a țării noas
tre la colegiul Jacksonville și la 
posturile de radio și televiziune din 
Illinois.

0 delegație de partid și 
guvernamentală a R.D. Ger
mane condusă de Willi Stopa, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D. Germane, a so
sit, joi, la Hanoi.

Șahinșahul Iranului, M°- 
hammad Reza Pahlavi Arvamehr, 
l-a primit pe premierul sovietic, 
Alexei Kosighin, aflat în vizită în 
Iran. în cursul convorbirii, la care 
a participat și primul ministru al 
Iranului. Amir Abbas Hoveyda. au 
fost discutate probleme ale relațiilor 
sovieto-iraniene, ca și probleme in
ternaționale actuale de interes re
ciproc.

Sesiunea Comisiei mixte 
bulgaro-engleze de colaborare

industrială, economică, comercială și 
tchnico-științifică și-a încheiat lucră
rile, la Londra. Au fost discutate po
sibilitățile concrete de dezvoltare a 
colaborării industriale și extinderii 
schimbului bilateral de mărfuri.

i

Guvernul american a ho
tărî! să ridice embargoul 
asupra livrării anumitor ti
puri de echipament militar 
către Pakistan și India, em- 

bargou instituit. în decembrie 1971, 
a anunțat purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de Stat al S.U.A.. 
Charles Bray. El a precizat că In
dia și Pakistanul vor putea să ob
țină de acum Înainte din Statele 
Unite orice echipament militar ne
ofensiv, precum și piese de schimb 
necesare funcționării echipamentu
lui furnizat înainte de instituirea 
embargoului.

0 delegație a R.P.D. Co
reene condusă de Hă Dam, vice- 

premierul consiliului administrativ, 
ministrul afacerilor externe, a sosit 
la Ulan Bator, într-o vizită oficială 
de prietenie. în aceeăși zi au început 
convorbirile între miniștrii de externe 
ai celor două țări.

VREMEA ÎN EUROPA

Mauries Schumann și 
Rene Pleven și-au prezen
tat demisia din functia dc mi
nistru de externe și, respectiv, mi
nistru al justiției — informează un 
comunicat al președinției republicii. 
Demisiile celor doi miniștri, care au 
fost învinși în recentele alegeri legis
lative, au fost acceptate de președin
tele Georges Pompidou. Comunicatul 
anunță că primul ministru, Pierre 
Messmer, va asigura interimatul, in 
calitate de ministru al justiției, iar 
Andre Bettencourt va'prelua, tem
porar, conducerea Ministerului de 
Externe.

Cea de-a doua reuniune 
a Comitetului de coordona
re Nord—Sud s-a desfășurat, Ia 
15 martie, la Phenian. Reprezentanții 
celor două părți au făcut un schimb 
de opinii în probleme legate de apli
carea Declarației comune a Nordului 
și Sudului din iulie anul trecut, care 
conține. principiile reunificării paș
nice și independente a Coreei.

Protocol iugoslavo-bul- 
gat. încheierea lucrărilor celei 
de-a 17-a ses;uni a Comisiei mixte de 
cooperare iugoslavo-bulgare in dome
niul științei și tehnicii a fost semnat 
un protocol care prevede extinderea 
colaborării dintre cele două țări.

Măsuri pentru combaterea urmăritor viscolului în Bulgaria

Comunicat la încheierea convorbirilor 
dintre delegațiile P. C. U. S. și P. C. Italian

MOSCOVA 15 (Agerpres). — In 
comunicatul referitor la convorbiri
le de la Moscova dintre o delegație 
a P.C.U.S., în frunte cu Leonid 
Brejriev. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și o delegație a P. C. Ita
lian. in frunte cu Enrico Berlinguer, 
secretar general al P.C.I., se relevă 
că a fost efectuat un schimb amă
nunțit de informații cu privire la 
situația din cele două țări și Ia po
litica celor două partide. Au fost 
discutate, de asemenea, probleme le
gate de situația internațională, ca și 
probleme ale mișcării comuniste și 
muncitorești, ale forțelor antiimpe- 
rialiste. alo păcii si progresului.

Delegațiile P.C.U.S. și P.C.I. — se 
spune in comunicat — pornesc, de

lă faptul' că, în evoluția procesului 
revoluționar, în toate țările, există 
legități principiale comune, care se 
manifestă în mod diferit în condi
țiile concrete ale diferitelor țări. 
Fiecare partid stabilește singur cak 
lea spre transformarea democratică 
și socialistă a societății și construirea 
socialismului, potrivit condițiilor și 
tradițiilor țării. Ambele partide iși 
reafirmă hotărirea de a-și aduce a- 
portul la întărirea unității mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale, solidarității și colaborării ei, 
in condițiile respectării independen
ței și egalității în drepturi a fiecă
rui partid, neamestecului în trebu
rile interne.

Organizația Unității Africane
u

e etapă nouă

încetarea oficială 
a participării S. U. A. 
la operațiunile militare 
din Vietnamul de sud

SAIGON 15 (Agerpres). — Potrivit 
agențiilor americane de presă, la 
Saigon s-a anunțat că, începind de 
joi, armata S.U.A. încetează, in 
mod oficial, să participe la opera
țiunile militare din Vietnamul de 
sud. în conformitate cu Acordul 
privind încetarea războiului și re
stabilirea păcii în Vietnam.

R. P. CHINEZĂ

Eliberarea unor 
piloți americani

PEKIN 15 (Agerpres). — Organele 
de resort ale R. P. Chineze au dis
pus eliberarea lui Philip Smith, pi
lot militar al S.U.A., doborît și cap
turat, după ce a pătruns, la 20 sep
tembrie 1965, în spațiul aerian chi
nez, deasupra insulei Hainan, și a 
lui Robert Flynn, pilot militar ame
rican. doborît și capturat după pă
trunderea sa. la 21 august 1967. în 
spațiul aerian al R. P. Chineze, 
deasupra regiunii Kwangsi — rela
tează agenția China Nouă.

REUNIUNEA COMISIEI 
ECONOMICE MIXTE

R. D. VIETNAM — S. U. A.
PARIS 15 (Agerpres). — Joi după- 

amiază, s-a desfășurat, la Paris, prima 
reuniune a Comisiei economice mix
te R. D. Vietnam—S.U.A., creată in 
virtutea Acordului privind încetarea 
războiului și restabilirea păcii in 
Vietnam.

Delegația R. D. Vietnam este 
condusă de ministrul de finanțe, 
Dang Viet Chau, iar cea americană 
— de administratorul adjunct al 
Agenției pentru dezvoltarea interna
țională, Maurice Williams.

★
Avioane ale Statelor Unite au efec

tuat, la 12 și 13 martie, zboruri de 
recunoaștere în spațiul aerian al 
R.D. Vietnam, transmite agenția 
V.N.A. Aceste zboruri, subliniază 
agenția, constituie o încălcare a 
Acordului privind încetarea războiu
lui și restabilirea păcii în Vietnam 
și un atentat la suveranitatea și 
securitatea R.D. Vietnam.

Noi bombardamente ameri
cane asupra Cambodgiei

PNOM. PENH 15 (Agerpres). — 
Agenția U.P.l. informează, din Pnom 
Penh. că bombardiere strategice a- 
mericane de tip „B-52“ au efectuat, 
în noaptea de miercuri spre joi, 
noi bombardamente asupra teritoriu
lui cambodgian.

SOFIA (De la corespondentul nos
tru C. Amariței). în urma unor a- 
bundente căderi de zăpadă, însoțite 
de viscol, in zona de nord și, mai 
ales, nord-est a R.P. Bulgaria prin
cipalele magistrale auto de transport 
au fost blocate. Au avut de suferit 
rețeaua de comunicații și alimenta
rea cu energie electrică.

în cursul dimineții de joi, visco
lul a mai continuat doar in județul 
Sumen, încetinind și aici spre prînz.

Măsurile întreprinse pentru de
blocarea drumurilor și redarea lor 
circulației s-au soldat cu normaliza
rea situației în județele Ruse, Raz- 
grad și Tolbuhin. în aceste sectoare 
au fost mobilizate utilaje de deză- 
pezire și oarneni din județele apro
piate. Lupta mai continuă în jude
țul Silistra. Aici mormanele de ză
padă adunate peste noapte au atins 
înălțimi pină la 3 metri.

Imagine grăitoare pentru surprizele aduse de înrăutățirea bruscă a vremii 
în Ungaria ; deasupra satului Mecseknădasd, din nordul țării, omătul s-a 
așternut în straturi groase, în timp ce arborii începuseră să înmugurească 

(Telefoto : Agerpres — M.T.I.)

Alegerils pentru consili
ile locale din Irlanda de 
Nord vor fi organizate la 30 mai — 
a anunțat secretarul de stat britanic 
pentru problemele Ulsterului, William 
Whitelaw. Scrutinul anunțat va li 
prima confruntare electorală în sco
pul desemnării autorităților locale ale 
provinciei din anul 1967.

Ministrul canadian al a- 
tacenior externe, Milchc11 
Sharp, a efectuat' o vizită oficială în 
Japonia — prima etapă a turneului 
pe care ii in.trepri.ndc in Asia de sud- 
est. Sharp a discutat cu primul mi
nistru. Kakuei Tanaka, și cu minis
trul de externe, Masayoshi Ohira, 
probleme legate de relațiile bilaterale 
și rolul Japoniei în procesul de re
construcție a Indochinei. Ministrul 
canadian va vizita in continuare Viet
namul de sud, Laosul și R. D. Viet
nam.

Comutarea pedepsei ca
pitale pronunțată împotriva 
lui Abou Daoud, Iider 31 mi?- 
cării de rezistență palestinene, și a 
altor palestineni. in detențiune pe 
viață, a fost anunțată de regele 
Hussein ai Iordaniei. Ei au fost 
arestați la 15 februarie, iar la 
4 martie au fost condamnați la moar
te, fiind acuzați de „atentat la secu
ritatea statului".

Primul acord dintre Uru
guay și Piața comună Va fi 
semnat, la 2 aprilie. de Ministrul 
Uruguayan de externe, Juan Carlos 
Blanco.

Tmpunătoarca „A- 
frica Hall" din Addis 
Abeba, care este se
diul Organizației U- 
nității Africane și lo
cul de desfășurare a 
numeroase reuniuni 
internaționale, 
găzdui in cursul 
tualei primăveri o 
portantă întâlnire 
nivel înalt. La 
mai, în sala de i 
ferințe. a acestui edi
ficiu — devenită de-a 
lungul anilor o pres
tigioasă tribună a afir
mării aspirațiilor Afri
cii independente — 
se va deschide în pre
zența șefilor de sta'o, 
a altor personalități de 
frunte ale continentu
lui, sesiunea jubiliară 
a O.U.A. consacrată 
celei de-a X-a aniver
sări a constituirii or
ganizației. Acest eve
niment, care va mar
ca un moment de 
seamă în desfășurarea 
luptei popoarelor a- 
fricane pentru apăra
rea și consolidarea 
independenței lor na
ționale. pentru lichi
darea ultimelor vesti
gii ale colonialismu
lui, este așteptat cu 
interes.

Tn cadrul acestor 
preparative se înscrie 
și turneul pe care l-a 
întreprins in ultima 
vreme secretarul ge
neral al O.U.A., Nzo 
Ekhangaki, în Egipt, 
Maroc și Libia. Așa 
cum arată presa egip
teană, liderul african 
a avut în fiecare din 
țările vizitate un larg 
schimb de vederi 
principalii factori 
răspundere în proble
me privind rolul 
O.U.A. „în speranța

va
au- 

- im- 
la 
24 

con-

cu 
do

de a trasa mult măi 
clar și mai profund 
scopurile organizației 
în viitorii zece ani".

într-un interviu 
cordat 
Ahram", 
gaki a făcut 
plă prezentare a pro
blemelor aflate in 
fața O.U.A. și a Afri
cii — continent cu u- 
riașe resurse, care a 
cunoscut în ultimii 
ani adinei transfor
mări, rupînd lanțurile 
dominației coloniale 
și sporindu-și numă
rul statelor indepen
dente de la 9, cite e- 
rau la sfârșitul dece
niului al șaselea. 
41 în prezent, 
părerea 1 sa, 
mente este 
se dea un 
noțiunii de 
fricană „în 
nui climat . . ____
nai care diferă de cel 
existent, la înființarea 
organizației, cînd se 
punea numai problema 
■eliberării continentului 
de colonialismul direct, 
reprezentat prin exis
tența trupelor colo
nialiste străine în 
foarte multe state ale 
sale; astăzi, se trece 
la o etapă nouă, cînd 
nu este suficient nu
mai să fie menținută 
organizația, ci trebuie 
să se acționeze pen
tru a o face mai efi
cientă, pentru ca 
O.U.A. să devină o 
prezență politică și e- 
conomică". „Conștiința 
africană, a continuat 
el, refuză colonialis
mul și imperialismul 
sub toate formele sa
le. Popoarele noastre 
își concentrează aten
ția pe problemele e-

a-
„A1ziarului

Nzo Ekhân- 
o ăm-

la
După 

actual
ii ecesar să 
sens nou 
unitate a- 
lumina u- 
internațio-

stateie 
a u- 
econo- 

acestea 
să coo-

sențiale nle continen
tului — lichidarea a- 
mestecului străin, ca- 
re-și găsește expresie 
în ocupația militară 
și penetrația economi
că impusă. De aceea, 
noul nostru plan are 
în vedere elaborarea 
de către toate 
continentului 
nui document 
mic, prin care 
să se angajeze
pereze intre ele, să-și 
valorifice resursele in 
folosul lor, să-și în
drepte atenția spre 
dezvoltarea relațiilor 
africane în toate do
meniile : al economi
ei, al investițiilor, al 
transporturilor, al 
schimburilor științifice 
și culturale etc".

Ekhangaki a evocat, 
de asemenea, primej
dia pe care o prezintă 
pentru Africa menți
nerea regimurilor ra
siste în sudul conti
nentului (Africa de 
.Sud și Rhodesia), sub
liniind necesitatea a- 
cordării unui sprijin 
cît mai larg popoare
lor din Angola. Mo- 
zambic și Guineen- 
Bissau. pentru a lichi
da dominația colonia
lismului portughez. El 
a arătat că în timpul 
întîlnirii sale cu pre
ședintele Egiptului, 
Ănwar Sadat, a exa
minat diversele pro
bleme ale continen
tului african si ale 
situației din Orien
tul Apropiat în per
spectiva viitoarei re
uniuni din capitala 
Etiopiei.

Nicolae N. LUPU
Cairo, 15
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