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Nicolae Ceaușescu,
revistei italiene „LEuropeo"

Așa cum «-a mai anun|at, tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
in ziua de 6 decembrie 1972 pe publicistul Italian Valerio Pollizzari. 
Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordai un interviu 
pentru revista „L’Europeo",
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
N1C0LAE CEAUȘESCU

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri 
al R. 0. Germane, Kurt Fichtner

• O defe clară, mobilizatoare a 
ceea etern de făcut acum fieare 
dintrei, partidul nostru, întruni
popor

o întotcima, în orice împrejuare, 
să vească faptele - iată um 
trebi răspuns la chemcea 
pârtii ui

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, n primit «imbătă, 31 martie, pe 
dr. Kurt Fichtner, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, președintele 
părții țârii sale in Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare econo
mică.

La primire au participat tovarășii 
Ilie Vcrdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Mihai Mari
nescu, prim-vicepreședinte al Consi
liului Central do Control Muncitoresc 
al Activității Economice și Sociale, 
președintele părții române in Comi
sia mixtă guverna z^nlală de colabo
rare economică.

A luat parte, de asemenea, dr. 
Ilans Voss, ambasadorul R. D. Ger
mane la București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut din , 
partea tovarășilor Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., -i 
Willi Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane.

Mulțumind, tovarășul Nicolae

rugat să se transmită 
.................. i Willi

Ceaușescu, a . ... 
tovarășilor Erich Honecker . 
Stoph urările sale cele mai cordiale.

Manifestindu-.se s-atisfacția pentru 
rezultatele actualei sesiuni a Comi
siei mixte guvernamentale de co
laborare economică dintre Republica 
Socialistă România și Republica De
mocrată German;' 
birli 
de a 
tipie 
rare 
apreciat „ ,
in acest sens.

în context, au fost examinate mo
dalitățile concrete privind intensifi
cări a și adincirca cooperării, Îndeo
sebi in domeniile industrial și teh- 
nico-științific, subliniindu-se hotă- 
rîrea reciprocă de a Ie pune in va
loare. prin eforturi conjugate, in In
teresul dezvoltării celor două econo
mii, al construcției socialiste in Re
publica Socialistă România și Repu
blica Democrată Germană.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească, de în
țelegere reciprocă.

â, in cursul convor- 
s-a exprimat dorința comună 
extinde și diversifica, pe mul- 
planuri, raporturile do colabo- 
și cooperare economică și 5-a- 

câ există largi posibilități

Un grup de ziariști de la Societatea 
de radioteleviziune olandeză K. R. O

ÎNTREBARE : Realizările
României din ultimii 25 de 
ani au suscitat un larg inte
res. V-aș fi 
domnule președinte, 
ne-ați putea vorbi despre pro
blemele cele mai urgente pe 
care societatea românească 
trebuie să le rezolve astăzi.

recunoscător, 
dacă

încununare a riori manifes
tări consaerati ' “ i a 80 d'; 
ani de la cren?e'idului politic 
al claș.ei muncjjt’ju. Rornâr.ia> 
ruvi ntareâ rblț’d'' tovarășul 
Nicolae Ceaușes adăparea fes
tivă din Capita înscrie ca un 
document de e»nali însem
nătate — prind și prac’.ivă — 
oglindire vibrai, totodată^ de 
înaltă vigoare ițiră a vechi
mii și continulmîșcării noas
tre munci torecu . rădăcinile 
adine împlintal istoria patriei 
și ale cărei gkc tradiții au 
fost preluate, gățjte și ridi
cate pe o tre. «uperioară de 
Partidul Comuromân.

Sintetizind cutare forță de 
generalizare tcă[ concluziile 
ti învățămintelntei experiențe 

.■ ~e acumum decursul a- 
cestor opt dec cuVintarea. to
varășului Nicobaușescu a pri
lejui’. totodatăoui ilustrare a 
practicii incefă de partid de 
a-și manifesta uirea acordată 
tradițiilor globale luptei re
voluționare nrin simpla lor 
omagiere, ci pub’inierea răs
punderii ce renoilor generații 
de a duce cu e mal departe 
torța înaintaș a-și consacra 
energia solulioin cit mai bune 
condiții a sare de actualita
te. de a face pentru înfăp
tuirea progran de înflorire a 
patriei socialise

în acest spirvintarea a con
turat cu maxilaritate. in lu
mina documen Congresului al 
X-’.ea și Confe .Naționale ale 
P.C.R., princij direcții spre 
care trebuie mite in etapa ac
tuală eforturiloorului pentru 
accelerarea riti intregii dez
voltări econom.ciale a țării pe 
calea socialism spre zările co
munismului.

Pe primul p! preocupărilor 
partidului se să problemele 
Tr^TiTii unei eitl avansate, la

\_____________________

nivelul celor mai înaintatări din 
punct de vedere economia unei 
industrii modeme, do Dă efi
ciență. bazată pe noâe criri ale 
științei si tehnicii, și a h agri
culturi intensive, de mai randa
ment. in vederea ridicăr'ontinue 
a bunăstării materiale șoirituale 
a oamenilor muncii de orașe și 
sate, a sporirii gradului civili
zație al vieții intreguluopor. în 
cuvîntare se subliniază realiză
rile obținute in primii ani ai 
cincinalului și in primrtrei luni 
ale acestui an au confi't pe de
plin realismul planul' cincinal, 
imensa capacitate creare a na
țiunii noastre socialistearea for
ță organizatorică și poli a parti
dului. De aceea, a faceul pentru 
realizarea sarcinilor nului pe 
anul 1973, a angajam'lor asu
mate in întrecerea sotșfă consti
tuie o îndatorire prinială a tu
turor celor ce munct

Ca parte integrant/vastei ac
țiuni desfășurate infimii ani 
pentru perfectionarorganizării 
și conducerii intregieți sociale 
— acțiune sistematiderseveren- 
tă. in care se inscristituționa- 
Jizarea conducerii cdve, a adu
nărilor generale, leprea atri
buțiilor și răspunde diferitelor 
verigi economice — înfăptuiesc 
în prezent măsurile ^tate in ve
derea imbunătățirii ontihuare a 
activității organelofntrale ale 
administrației de « a centrale
lor, unităților econ® și sociale, 
în cuvîntarea secnlui general 
al partidului sint -nțiate cu o 
deosebită claritate«nea obiec
tivă și avantajele fe. in intere
sul întregului pop ale acestor 
măsuri, menite săure apropie
rea conducerii debile de bazâ, 
realizarea unor ■ ?i structuri 
de conducere maPle, mai ope-

(Continuare in 3 IV-a>
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu.1 Be
en irul general al Partidului Comu- 
n>t Român, președintele Consiliului 

al Republicii Socialiste 
9 primit, simbătă dimi-

de Stat
România, , ...... . _
.leafa, pe Aad van den Heuvel, re
dactor de politică externă, fi Renâ 
Sloven, șef de emisiune, la societa
tea de radioteleviziune olandeză 
K.R.O.

l's primire nu participat tovarășii 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Constantin Mitea, 
membru al C.C. al P.C.R., consilier 
•I președintelui Consiliului de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul- Nicolae 
Ceaușescu i îcordat un Interviu tele
vizat ziariștilor olandezi.

RĂSPUNS : Este adevărat că, în 
anii construcției socialiste, Româ
nia a obținui rezultate remarcabi
le în dezvoltarea sa economică și 
socială. Nu aș menționa decit fap
tul că în acest an producția 
dustrială este de peste 20 de 
mai mare decît cea din 1938, anul 
cu producția cea mai mare a Ro
mâniei din trecut. A crescut sim
țitor venitul național, precum și 
nivelul de trai al poporului, care 
constituie, de altfel, preocuparea 
centrală a politicii noastre. în do
meniul științei, învățămintului și 
culturii s-au obținut, de asemenea, 
rezultate de însemnătate deosebi
tă. în trecut, aproape 40 la sută 
din populație era neștiutoare de 
carte. Am lichidat de mult această 
stare de lucruri, iar în prezent avem 
introdus invățâmîntul obligatoriu 
de zece ani. învățămîntul nostru 
superior se găsește, din punct de 
vedere al numărului studenților, 
la nivelul țărilor dezvoltate. Prac
tic. in institutele de învățămînt 
din România asigurăm întregul 
necesar de cadre pentru toate sec
toarele de activitate. Mai mult 
chiar, in România învață cîteva 
mii de tineri din țările în curs de 
dezvoltare. Nu mă mai refer la 
dezvoltarea activității culturale și 
științifice, care constituie o preo
cupare permanentă a întregii noas
tre politici, considerînd că știința 
trebuie să stea Ja baza întregii 
dezvoltări a societății.

în ce privește problemele cele 
mai urgente pe care trebuie să 
le rezolve societatea socialistă ro
mânească în viitor, ele constau in 
primul rînd în a lichida decalajul 
care ne mai desparte de țările dez
voltate din punct de vedere indus
trial și economic, tn general. Por
nind de aici, punem pe prim plan 
dezvoltarea în nlm susținut a In
dustriei, modernizarea producției 
agricole și, totodată, amplasarea

in- 
ori

rațională pe teritoriul țârii a no
ilor forțe de producție, a indus
triei și altor Instituții.

O altă preocupare este aceea a 
organizării dezvoltării orașelor și 
satelor prin crearea de noi centre 
orășenești și ridicarea nivelului de 
organizare și a condițiilor de viață 
în centrele urbane existente, con
siderând că aceasta are o deosebi
ta importanță pentru dezvoltarea 
viitoare a țării.

Desigur, pornind de la aceste 
preocupări, pe prim plan se pune 
problema formării cadrelor nece
sare pentru toate domeniile de ac
tivitate, ca o condiție de bază a 
progresului general al societății.

Trebuie să menționez că in dez
voltarea întregii noastre activități 
pornim de la introducerea in in
dustrie, agricultură și în alte do
menii a cuceririlor științei și teh
nicii celei mai avansate, spre a ține 
astfel pasul cu transformările mari 
produse în lume de revoluția teh- 
nico-științifică contemporană.

în sfîrșit, ne preocupăm conti
nuu de îmbunătățirea condițiilor 
de viață materiale și spirituale ale 
întregului popor. Am în vedere 
alît preocuparea pentru creșterea 
veniturilor populației, pentru dez
voltarea construcției de locuințe, 
pentru îmbunătățirea asistenței sa
nitare, cît și alte preocupări legate 
de îmbunătățirea cît mai rapidă a 

. condițiilor de trai.

Din anul 
fruntea Par- 
Român. Re-

ÎNTREBARE: 
1965 vă aflați in 
Udului Comunist 
zultatele de astăzi — fără în
doială rodul unei activități 
foarte complexe — au presupus 
și eliminarea unor obstacole. 
Ne-ați putea spune, domnu
le președinte, ce dificultăți ați 
Intimpinat in acești ani ?

RĂSPUNS : Fără îndoială că în 
toată această perioadă — inclusiv 
după 1965 — a trebuit Bă tăcem 
față unor probleme toarte com
plexe, 6ă învingem o serie de gre
utăți — unele obiective, legate de 
stadiul de dezvoltare a țării, altele 
subiective, legate de activitatea or
ganelor de piriid și de,«tat. Nu aș 
vrea să vorbesc acum despre greu
tățile obiective, pent.ru că este de

înțolea că nivelul scăzut al indus
triei și agriculturii creează multe 
greuțftți în dezvoltarea unei țări.

Principala dificultate a fost, în 
primul rind, aceea că nu am avut 
asigurate, pentru toate sectoarele, 
cadrele necesare care să poată face 
față pe deplin cerințelor impuse 
de ritmul înalt 
cietății.

In al doilea 
tat o serie de
— ca șă spun
bordarea unor . 
voltării societății, generate, în pri
mul rind. de neînțelegerea unor 
legități obiective, a formelor celor 
mai potrivite de aplicare a lor la 
condițiile reale ale societății româ
nești. 1

Desigur, aceste fenomene s-au 
manifestat mai cu seamă într-o a- 
numitâ perioadă — și multe din 
ele au fost în mare parte depășite. 
S-au manifestat, și mai există Încă 
din păcate unele tendințe birocra
tice. A existat și tendința unui 
centralism excesiv. Dar multe din 
aceste stări de lucruri au fost în 
cea mai mare parte înlăturate. De 
altfel, măsurile luate în direcția 
perfecționării conducerii și planifi
cării economiei au avut tocmai 
sensul de a lichida aceste stări de 
lucruri, de a îmbunătăți situația 
și crea noi condiții favorabile pen
tru dezvoltarea întregii societăți.

După cum știți, printre preocu
pările noastre este și aceea de a 
defini cît mai bine rolul partidu
lui în societate — pornind de la 
concepția câ el este forța condu
cătoare — de a-i găsi locul cel 
mai potrivit. Totodată, ne preocu
păm de a găsi și perfecționa con
tinuu formei» organizatorice de 
participare a clasei muncitoare, 
țărănimii, Intelectualității, a tutu
ror forțelor sociale la conducerea 
activității economice șl sociale și, 
tn general, la conducerea statului
— ceea ce presupune dezvoltarea 
democrației socialiste, creșterea ro
lului maselor populare în conduce
rea întregii societăți.

Iată cîteva aspecte ale proble- 
. m’elor complexe cărora a Irebuit 

să le facem față, precum șl direc
țiile în care am acționat și acțio
năm pentru soluționarea lor.

de dezvoltare a bo-

rind, s-au manifes- 
tendlnțe dogmatice 
așa — rigide in a- 
probleme ale dez-

ÎNTREBARE : România se 
află pe calea înfăptuirii unui 
intens program de industria

(Continuare in pag. a V-a)

* 1 Se impune recuperarea grabnică
ALE ACESTEI PRIMĂVERI

oricare parte a Doljului. Hrin 
iporesc cu fiecare ii Foto : S. Cristian

Accastâ imagine, surprinsă la cooperativa agricoli din Padea, poale ii întâlnită tn 
munca entuziastă ■ oamenilor, suprafețele tnMmințate

Este o perioadă de muncă deosebită In agricultură. 
Intr-un timp scurt trebuie executate lucrări multe și, 
nu puține dintre ele, destul de grele. Au rămas din 
toamnă, nearate, mari supraiețe de teren. Pe lingă 
aceasta, în luna martie, timpul a creat, în mai multe 
județe, mari greutăți pe care Ie știm cu toții. Dar, tot 
citit de bine știm că soarta recoltei depinde, în ultimă 
instanță, de oameni, de munca lor, de modul în care 
este organizată activitatea. Țăranii cooperatori, meca
nizatorii, specialiștii au dovedit și în alte condiții deo
sebite spirit de abnegație, dragoste și înaltă răspundere 
iață de munca lor. Sub acest semn a început să se des
fășoare și în această primăvară bătălia pentru recoltă.

Ziarul nostru va consemna zilnic situația lucrărilor 
agricole din diferite județe, comunicată de corespon
denții noștri Ia orele 21 seara, cînd se întocmesc bilan
țurile muncii de peste zi Vor fi consemnate inițiativele 
deosebite, exemplele de bună organizare a muncii în 
cimp, ca și pe cele nepotrivite cu spiritul bunilor gos
podari pe care le dorim cît mai rare. Dorim să prezen
tăm cît mai fidel, ca într-o oglindă, marea întrecere cu 
timpul, pe cei mai merituoși dintre cei mulți angajați în 
aceste zile în lucrarea exemplară a pămîntului țării.

Citiți in pag. a lll-a relatârile corespondenților noștri din jude
țele Dolj, Mehedinți, Buzău și lași.

Cultivareaudinii in
transigente riva ori
căror form birocra
tism. in f.ie«meniu al 
vieții noastrteriale si 
spirituale, atjtuil una 
din temele i revenit 
frecvent in iterea oe 
marginea p.ui ui de 
Norme ale i și mun
cii comuniștaie eticii 
ci echității fste. Din 
neces;’atea d.-_,ra ferm 
jnanJfes’ârfle birocra
tism a îzvoîopur^rea 
a numeroși nbri de 
partid ca proieCtol 
de Norme sâ câ o re
ferire expresi obligația 
comuniștilor a con
tribui ia era»a buru
ienilor birocr aceasta 
reprezentând oondiție 
nemijlocită igresului.

Formele pe-, le îm
brăcă asemepnaTU tes
tări devin cu mai no
cive cu cît, r puține 
«ri. ele sinloțite de 
cea mai găuna-orbirie. 
Unii, de pildă ține a- 
devărate d>er jn ori
ce imprejuran privire 
la necesitatea-^rii a- 
vatului obștfn timp 
ce, in practic^ ridică 
un deget Lt-oie. ci 
sint gata să â din
mapă și act regulă, 
pentru a dov-j totul 
e in „ordine- cum

Insă, un scurt episov 
nificativ pentru dez4 
noastră. .

Aveam cu ani Ir* 
un vecin care. dei* 
ce ii soseau lemin* 
mobiliza pe toți, de?3

degajat, să nu 6tlnjeneascl 
circulația pe de altă parte, 
omul căuta, desigur. si 
pună lucrurile la xlăposL 

Nimic neobișnuit tn 4- 
cest episod citadin, pe 
care-1 Intilnim nu o dată

viu dovediți pentru sim
plii butuc' numa. buni d» 
puși pe foc, mm trebuie 
oare iă te «firme va !ată 
le nlșta garnituri le mo
bilă, «ă sicem ? Mobilă 
abia sosită din fabrică, cu

M oe mțăm «iața io deplină concordanta cu 

ETICA ECHITATEA SOCIALISTA I

Cialerii fortăreței 
de jtii și „acoperirile" 

ir păgubitoare

o vor demonst cazu
rile. din feri izolate, 
pe care le °up> aten
ției cititorilor. tț lnlii

la barbă a’1 aju
tăm la cărape tro
tuar in curuabsolut 
convins că k Pro" 
cedat dacă tran
sport ar ti fla m,e~ 
zul nootii. a 
tei grabe es" °e *n 
țeles. Pe dte- tro
tuarul se urgent

In existența oricărei gos
podării. Bănuiesc câ la fel 
de grijulii sint cu lucruri
le ce le aparțin și Iohan 
Biro și Iohan Turt, plus 
Tudor Crăciun. De ce toc
mai aceștia, vom afla in 
rindurile ce urmează.

Așadar, dacă prevederea 
gospodărească este atit de

luciu-oglindă ! Mobilă a- 
junsă la depozitul O.C.L. 
produse industriale Brăila, 
unde gestionari sint cei doi 
Iohani. iar director — Tu
dor Crăciun. Le sosește nu 
de mult un transport de 21 
garnituri de bucătărie și 7 
studiouri. Se semnează de 
primire, garniturile sint

înainte Insă nnt ‘âsate 
vraiște. Nimeni nu ichi- 
)ează aici eel mai mărunt 
gest pentru a ie adăposti 
cum se cuvine, iau, pinâ la 
găsirea spațiului de depo
zitare, ia le asigure paza 
necesară. Obișnuiților tre
cători mai le vine să 
creadă că mobila e a ni
mănui.

Nu însă și organelor de 
miliție. Ca «ă-i trezească 
pe cei răspunzători direct 
de asigurarea acestor bu
nuri, inițiază un test : 
simularea unui furt. Cițiva 
lucrători de miliție dau 
tircoale mărfii din stradă, 
aleg pe îndelete. Cum ni
meni nu zice nimic, încar
că gospodărește două gar
nituri de bucătărie și se 
fac nevăzuți.

Trece o zi. Trec două.
îngrijorați, cumva, cei 

doi gestionari, directorul ? 
Da’ de unde ! Abia după 
șapte zile și șapte nopți se 
constată că ,.ceva‘‘ nu le 
iese la numărătoare. A- 
tunci, abia atunci, corul pe 
trei voci al păgubașilor 
atacă „uvertura alarmei1’... 
tardive.

joboriu »n «tradâ. De-aic. LA ÎNSĂMÎNȚAREA LEGUMELOR 
CONTROLUL SĂ SE FACĂ ȘI CU MEM! 
So fie verificată și măsurată fiecare parcelă pentru a asigura 

insăminfarea integrală a suprafețelor planificate

Dcp&șind sfera strictă a 
cazului înfățișat, observăm 
cu ușurință că o astfel de 
mentalitate lovește, înain
te de toate, in avutul nos-

llle TANASACHE

(Continuare In pag. a Il-a)

Din datele oferite de Ministerul 
Agriculturii rezultă că, pină la 31 
martie, in cooperativele aericole au 
(ost insămințate și plantate in cimp 
peste 12 823 hectare' cu culturi din 
prima epocă — mazăre, rădăcinoase, 
ceapă — ceea , ce reprezintă 25 la 
sută din suprafețele planificate, iar 
in întreprinderile agricole de stat 
2 500 hectare — 31 la sută din plan, 
în județul Bihor cooperativele agri
cole au realizat in întregime suprafe
țele prevăzute a se cultiva cu legu
me din prima epocă, iar acum con
tinuă să se insămințeze însemnate 
suprafețe peste plan. Rezultate bune 
au fost obținute și in județele Arad, 
Dolj. Tulcea. Timiș. Satu-Mare, Să
laj. Mureș. Zăpada din luna martie, 
excesul de umezeală din grădini — 
ele sint de obicei terenuri mai joa
se, situate in luncile riurilor — con
stituie una din cauzele care au de
terminat ca in această primăvară se
mănatul și plantatul în cimp să în- 
tirzie. Dar chiar și in aceste condiții 
se putea face mai mult. Pinâ la sfir- 
șitul lunii, în județul Tulcea se in- 
sămințaseră 44 la sută din suprafețele 
destinate legumelor din prima epo

că. in timp ce în județul vecin. Con
stanța — situat mai in sud și cu te
renuri mai zvintate — s-a realizat 
numai 22 la sută din plan. Este ade
vărat că in cooperativele agricole din 
județul Constanța urmează să se cul
tive 2 100 hectare cu aceste legume, 
față <de 785 ha in județul Tulcea. Dar 
indiferent ce pondere au culturile 
respective, suprafețele rezervate le
gumicultorii trebuie insămințate in
tegral, in toate județele, in ' fiecare 
unitate agricolă.

Anul trecut, unele neajunsuri in 
aprovizionarea cu legume au fost de
terminate de faptul că nd s-au rea
lizat integral suprafețele propuse a 
se cultiva cu fiecare specie legumi
colă in parte. Au fost unități agri
cole care au raportat că au insămin- 
țat suprafața contractată, dar in rea
litate ea a fost mult mai mică. Așa 
s-au petrecut lucrurile cu morcovii 
și alte rădăcinoase, suprafețele culti
vate efectiv fiind cu ntult mai mici 
decit cele contractate, iar urmările 
sint evidente acurr. ; pe piață nu se 
găsesc cantități Îndestulătoare de 
morcovi și pătrunjel. Această prac

tică, tntîlnită și la alte culturi, este 
determinată de faptul că unii spe
cialiști și conducători de unități a- 
gricole, mizind pe recolte mai mari 
la hectar, restring suprafețele. Tre
buie să se realizeze integral toate 
suprafețele prevăzute a se cultiva cu 
fiecare sortiment in parte, cu fieca
re sol, așa cum s-a stabilit in planu
rile de producție și cum prevăd con
tractele încheiate cu Întreprinderile 
județene pentru producerea, valorifi
carea și industrializarea legumelor si 
fructelor. într-un interviu acordat 
„Scinteii" lasfirșitul lunii februarie, 
directorul centralei de specialitate 
sublinia că s-a luat măsura ca supra
fețele destinate fiecărei culturi sâ 
fie măsurate și delimitate de către 
reprezentanții centrului care încheie 
contractul și cei ai cooperativei a- 
gricole. Acum, cirul ne aflăm in pli
nă campanie agrioolă de primăvară, 
datoria unităților contractante și a 
celor producătoare este să ia mă
suri hotarite in vederea grăbirii lu
crărilor de insămințare și plantare,

(Continuare in pag. a IlI-a)
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FAPTUL
De la 1 aprilie

r

DIVERS
Nu pot exista „derogări" 
de la normele obligatorii

Intră In vigoare

aeriene interne și externe

Faruri
pe fază

ale eticii și echității socialiste

a
b

nIM DAeTA'ftA 1u111 ■ V lit;l

FAPE
OPINI
PROP1NERI

Nu o dală, accident? de dr- 
rulație petrecute in plină noap
te n-au putut fi evitate dato
rită „orbirii" șoferilor de călr? 
farurile altor mașini venite din 
sens invers. Preocupați de re
zolvarea acestei probleme, in
ginerii Alexandru fakobovilz și 
Ladlslau Oberst au reușii să 
realizeze (titulară fiind Între
prinderea „Electrobanat" din 
Timișoara) un dispersor de fa
ruri cu lumină atenuată, a- 
simetrică. în fapt, o îmbinare 
ingenioasă a unui sistem de 
prisme și lentile in construcția 
farului, care permite atit reali
zarea luminării obișnuite, de 
drum, cit și a celei atenuate, 
necesară la încrucișarea vehi
culelor. Brevetate de Oficiul de 
stat pentru Invenții, acum ur
mează să vedem farurile In 
cauză și la mașinile care cir
culi pe drumurile publice.

10 registre
inedite

Filiala Timiș a Arhivelor Sta
tului a intrat recent In posesia 
unui număr de 10 registre de 
procese verbale de la sesiunile 
administrației provinciale impe
riale a Banatului, datind din 
perioada 1760—1788. După cum 
aflăm de la cercetătorii Eleo
nora Calincof și Tiberiu Moț, a- 
chiziția e deosebit de valoroasă, 
fiind vorba de singurul docu
ment original din vremea res
pectivă cunoscut la ora actuală, 
care conține date prețioase des
pre organizarea juridică, ordi
nea publică și alte domenii de 
activitate ale administrației 
provinciale. Documentele furni
zează. de asemenea, date impor
tante despre amploarea activi
tății cetelor de lotrii, despre 
Taga Iobagilor dintr-o provincie 
in alta, precum și despre rela
țiile comerciale ale Banatului 
cu Transilvania, Țara Româ
nească și Moldova.

Actele fictive
vor deveni...
legale

Ștefan Caneta, barman la res
taurantul „Cina- din Caracal, 
a găsit — credea el — o soluție 
siguri pentru obținerea de veni
turi ilicite. Cu aprobarea fostei 
conduceri a I.A.P.L. (director 
— Mihail Bânduț, contabil-șef — 
Marin Pirvu), a întocmit citeva 
procese verbale fictive, din care 
rezultă că o serie de mărfuri 
din unitate au fost luate de ape. 
In realitate insă, cantități mari 
de măsline, produse lactate etc., 
in valoare de 58 889,89 lei, au 
fost valorificate la bufetul 
„Poftă bunăa. Cum insă adevă
rul iese totdeauna la iveală, ce
lor vinovați de întocmirea ac
telor fictive le-a pierit acum 
orice pofti. De data aceasta, li 
se vor întocmi... acte legale !

Pe adresa Comitetului lude lean 
' ileea al P.C.R. sosiseră, mai de 
mult, citeva scrisori din partea u- 
nor saianați ai unității de cxoloata- 
re si industrializare a lemnului din 
Babem. Scrisori prin care oamenii 
isi exprimau satisfacția față de mă
gurile ferme luate de forul județean 
de partid pentru curmarea unor a- 
buzuri și sancționarea celor care 
b-au făcut vinovați de încălcarea 
principiilor eticii și echității socia- 
Jiste. ..Mulțumim organelor de partid 
— se arăta intr-una din aceste scri- 
wi — pentru spiritul de dreptate 
cu care au făcut lumină și pentru 
măsurile luate In legătură cu acele 
cadre din conducerea U.E.I.L. Bă- 
beni care, cu gindul In căoătuialâ. 
întruptindu-se din noadele activității 
colectivului nostru. folosindu-sc de 
funcțiile lor. și-au procurat, in mod 
abuziv, materiale din cadrul între
prinderii*.

Despre ce este vorba T Tn llmn 
ce majoritatea covlrsitoaoe a oante- 
mlor muncii se străduiesc să-si des- 
Msoare activitatea si să-si trăiască 
viața de zi cu zi în conformitate cu 
principiile eticii și echității socialis
te. să-și plămădească o formație 
morală superioară, cit mal apropia
tă de profilul omului comunist tra
sat de Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1971 — cițiva Inși, aflați 
tt Șarcini de conducere la1 .he.l.L,. Babeni, au considerat aceas
ta ca o posibilitate de a da friu li
ber unor tendințe de căpătuială, de 
practici abuzive. în scopul obținerii 
unor avantaje personale. Faptele 
grave, in flagrantă contradicție cu 
principiile morale ale societății noas
tre. petrecute la U.E.I.L. Băbeni. au 
constituit obiectul unor minuțioase 
cercetări efectuate de un colectiv 
al comisiei economice a comitetului 
județean de partid. Au fost scoase in 
vileag și dovedite, pe baza unor 
probe certe, acte de incorectitudine 
și necinste, vădind mentalități îna
poiate, apucături de a înșela socie
tatea. optica de a socoti proprieta
tea socialistă ca pe un bun propriu 
personal.

Oameni care pină de curind erau 
investiți cu munci de conducere — 
Ing. Ioan Diaeonescu. director. Vic
tor Ș ușa nu. inginer-șef adjunct. Du
mitru Șușanu. șeful serviciului a- 
provizionare. Marin Dumitrașcu. șe
ful serviciului personal, toți de la 
l .E.I.L. Băbeni. precum și Alexandru 
Mădularu. șeful Ocolului silvic Bă
beni — au aplicat aceeași ..rețetă" 
spre a se „chivernisi" cu materiale 
de construcții, obținute pe căi ilega
le» Sute dc tone de balast si nisip 
au fost cărate. în zile lucrătoare, cu 
mașini ș‘ utilaje ale U.E.I.L. șl uni
tății dc mecanizare a transporturi
lor forestiere, in dauna producției, in 
interesul personal al celor amin
tiți.

In loc să-și procure tn mod cin
stit. pe căi legale, corecte, mate
rialele de care aveau nevoie, res
pectivii au recurs 1a practici de frus
trare a statului, socotind întreprin
derea drept feudă proprie, și-au dus 
acasă zeci și zeci de metri cubi de 
material lemnos. Ion Diaeonescu, pre- 
valindu-se de funcția de director (și 
ca el toți ceilalți.........colaboratori**).
Si-a procurat 53,5 mc de nisip și 
134 mc de balast plătind doar 3 862 
lei : dacă aprovizionarea cu aceste 
materiale s-ar fi făcut la prețurile 
cu care ele se livrează populației 
prin unitățile dc stat, el ar fi tre
buit să achite 11 186 lei. Procedeul 
folosit l-a adus dintr-un condei o 
„economie" de 7 524 lei. Mai departe: 
cumpărind 10 mc de bușteni de răși- 
noase la prețurile stabilite pentru 
populația din mediul rural (el lo
cuind insă in mediul urban), a plă
tit suma de 1 662 lei. Dacă această 
cantitate de material lemnos ar fi 
fost procurată prin unitățile de stat, 
l-ar fi oostat 4 000 lei. Și așa, eco
nomie cu economie, ilegalitate -■ 
ilegalitate. ..acrobațiile" făcute

tarilor de la revelion să se facă 
prin materialul lemnos al întreprin
derii !

în felul acesta, oameni investiți cu 
munci de conducere, in loc să 
vegheze la instaurarea unei disci
pline șl ordini desăvirșite. astfel 
ca mijloacele materiale, bunurile ob
ștești sa fie gospodărite cu maximă 
grijă, să insufle tuturor membrilor 
ooloctivului spiritul de respect pen
tru integritatea proprietății socia
liste. au încălcat ei înșiși aceste nor
me. incărcindu-se. pe lingă răspun
derile penale, și cu răspunderea 
exemplului negativ oferit colectivu
lui din care au făcut parte.

Tocmai asemenea practici și men
talități au fo^t cu fermitate critica
te de Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1971. in expunerea făcu
tă de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
care sublinia : „Trebuie să punem 
capăt eu hotărire atitudinii, care se 
mai intilncștc chiar si la unele cadre 
de conducere, de a nesocoti sau în
călca legile statului, gindind proba
bil că legile nu sînt făcute si pen
tru ei. Orice încălcare a legilor, orice 
știrbire a disciplinei și ordinii dău
nează desfășurării cu succes a în
tregii activități, intereselor întregu
lui popor și de aceea trebuie com
bătute cu toată hotăriren, ncadml- 
țindu-se manifestarea lor sub nici o 
formă..."

Reține, totodată, atenția faptul că 
lanțul incorectitudinilor 6-a desfă
șurat eșalonat în timp, pe un lung 
interval, practic sub ochii multor sa- 
larlați, fără a fi reperate si combă
tute încă de cind au început să se 
manifeste. Comuniștii de aici n-au 
dat dovadă de destulă fermitate, 
n-au reacționat prompt fată de cei 
puși pe căpătuială, indiferent de 
funcțiile pe care aceștia le aveau. 
Abia intr-un tirziu, comitetul jude
țean de partid a fost sesizat asupra 
cetor ce se intimplau in unitate.

Abuzurile la care ne-am referit 
s-au petrecut in anii 1971—1972. Cum 
este bine cunoscut, incâ In iulie 1971 
au apărut ..tezele*' privind necesita
tea îmbunătățirii muncii politico-e
ducative ; in noiembrie același an a 
avut loc plenara Comitetului Cen
tral al partidului privind problemele 
așezării relațiilor din societatea

noastră pe baza principiilor eticii șl 
echității socialiste și comuniste. Cum 
au fost prelucrate și însușite aici 
aceste documente, dacă membrii de 
partid nu s-au alertat, deși sub 
ochii lor spiritul Individualist, ten
dința de căpătuială și abuzuri s-au 
putut manifesta a ti ta timp in mod 
nestinjenit ?

Aceste grave neajunsuri in mun
ca organizației de partid de aici se 
datoresc. desigur, si faptului că fos
tul secretar al comitetului de partid 
de la 'U E.I.L. Băbeni. Marin Dumi- 
trașcu, lăsindu-se el însuși atras de 
autorii abuzurilor cu care a ajuns, 
in cele din urmă, să lucreze mină in 
mină, n-a avut nici interesul și cu 
atit mai puțin autoritatea morală de 
a scoate faptele la lumină.

Cercetările întreprinse, stabilirea 
cu toată rigurozitatea a răspunderi
lor au determinat luarea unul șir de 
măsuri. Plenara comitetului de 
partid de la U.E.I.L. Băbeni a a- 
plicat sancțiuni de partid celor ce, 
abuzind de funcțiile de conducere.au 
încălcat dispozițiile legale si au co
mis abuzuri ; aceștia au fost, de ase
menea. destituiți din funcțiile de 
conducere pe care le-au deținut. Ple
nara Comitetului județean Vilcea al 
P.C.R. l-a exclus pe Marin Dumi- 
trașcu din rindurile membrilor co
mitetului județean de partid. Tre
buie insă arătat că sancțiunile a- 
doptate nu par a fi dintre cele mai 
ferme, in lumina severității cu care 
trebuie combătute asemenea prac
tici.

Este o sarcină esențială a orga
nelor și organizațiilor de partid de 
a promova și veghea cu toată hotă- 
rîrea la stricta respectare a norme
lor vieții și muncii comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste — norme 
obligatorii, fără nici o derogare, pen
tru fiecare membru de partid, indi
ferent de funcția ce o deține. Des
fășurarea unei permanente și neobo
site activități educative, potrivit ho- 
tăririlor Plenarei C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1971, trebuie să constituie, 
pretutindeni, o latură primordială a 
întregii activități de partid.

La 1 nprlllc intră in vigoare 
noile orare ale curselor aeriene 
interne și externe TAROM.

în noul sezon al aviației ci
vile se remarcă sporirea numă
rului de curse zilnice spre li
toral cu încă patru față de pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut, efectuarea Intre trei șl 
șase zboruri zilnice spre Cluj, 
Timișoara, Arad, Baia Marc, 
Tirgu-Mureș, Sibiu șl Suceava. 
De asemenea, in curind va fi 
deschisă noua poartă aeriană a 
Deltei Dunării — Aeroportul 
Tulcea.

Se dezvoltă, totodată, trafi
cul aerian internațional, benefi
ciind de încă zece curse europe
ne și intercontinentale, de un 
număr sporit de aeronave circu- 
lind spre Atena, Beirut, Istanbul, 
Londra, Moscova, Varșovia și 
Zilrich. Se apreciază că în acest 
an vor fi transportați aproxima
tiv un milion de pasageri.

(Agerpres)

DE LA ADAS
La tragerea de amortizare a 

asigurărilor de viață din 31 
martie 1973 au ieșit ciștigătoare 
următoarele opt combinații de 
litere :

W.W.R. ; Z.P.Q.; Y.M.S.;
C. S.Y.; X.S.U.; C.A.Q.; Z.X.O.;
D. F.N.

Toți asigurați! cărora le-au 
ieșit ciștigătoare una sau mai 
multe din aceste combinații de 
litere urmează să se adreseze 
unităților ADAS pentru a primi 
sumele cuvenite.

Pentru a participa și la urmă
toarele trageri este necesar ca 
asigurații să achite primele de 
asigurare la termenele stabilite.

Feriți linia!
Anul trecut, In județul Sibiu 

s-au înregistrat 34 de accidente 
mortale de cale ferată, iar In 
primele 3 luni din acest an — 
10. Principalele cauze : neaten
ție la traversarea liniilor, cir
culația dc-a lungul căii ferate a 
unor persoane aflate sub influ
ența alcoolului, lată un caz pe
trecut zilele trecute. Deși ba
riera la pasajul de nivel păzit 
de pe rtrada Stefan cel Mare, 
din Sibiu, era lăsată și cu toate 
că fuseseră avertizați de canto
nierul de serviciu că trece tre
nul, Ștefan Samu și Ștefan Lă
cătuș, ambii in stare de ebrie
tate, și-au continuat totuși dru
mul. Consecințele au fost tra
gice. Amindoi au fost accidentați 
mortal de trenul personal 2105 
care circula de la Podul Olt la 
Sibiu.

cu
------------- ------------- pe 
marginea dispozițiilor legale s-au ți
nut lanț. De altminteri, este eloc
vent pentru incorectitudinile comise 
faptul că s-a ajuns ca și plata... lău-

r

Să se facă
lumină!

în comuna Dă n ești (Harghita) 
a fost construit un frumos că
min cultural cu o sală de spec
tacole cu 400 de locuri. Dar cind 
lăcașul a fost terminat, s-a pro
dus un „scurt-circuit" in rela
țiile dintre Întreprinderea jude
țeană de electricitate ți consi
liul popular. în loc de curent 
electric, Întreprinderea aminti
ta furnizează... promisiuni ! Și 
astfel, de peste 4 luni, in ciu
da 
căminul stă 
intră pe fir 
mină ?

demersurilor întreprinse, 
in întuneric. Cine 
pentru a face lu-

redactotfi deRubricS
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 
fi corespondenții M5cmleii‘

Rețeaua comercială »«u»ei dc con,um am 
muip Bălțcști — Prahova cuprinde Imltăti pentru desfacerea 
mărfurilor și 14 secții de prestări servii cane două brutării. Anul 
acesta se vor Înființa încă 3 magaziner fl extinse citeva dintre 
cele Vxistentc (Ion Ionescu, muncitor).

4/ DS 45 dC tini, mais,Ful pr energetic Petrlcă Rădu- 
tanu lucrează neîntrerupt la uzina mec„Nlool!na“-Iașl. El va fi 
in cdrSnd sărbătorit de către tovarășii 1 muncă, cu prilejul pen
sionarii. Muncitor fruntaș, exemplu declină Pi hărnicie, comu- 
nis’.ui Petrică Râducanu a pregătit și mat sute de cadre din----- ---- - —..w «. v ma-BțBwvc ue uuaxio cuii 
uzină (Constantin Pctrovlcl, tehnician).

♦ 20 tone de plumb a recat,ln lun* d* 
h acumulatorii casați, colectivul atol ierul reparat acumulatori din 
cadrul Reviziei dc vagoane București irivița (Vasllo Mirce*. 
cnerațor de circulație. Regionala de căi toucurești).

> Fără conslmțămîntul nr f°st p^ln,r• 
minorii susținători al clubului F.C. Galaitru a ml se putea re
ține lunar cite 12 lei din salariu (Victoria «;cu, salariată la O.C.L. Giati).

AutObUZCiC de pe traseele 26 din Iași nu cir- 
cvl| după un grafic judicios lntocmi/t, ci . bunul plac al șofe- 
ribj. Cotățenii sint nevoiți să aștepte în Intre 30—60 minute. 
(Ei|ia Vilciu. Iași).
♦ Tot pe scări pe lingă lift,ril 18 *.

dir cartierul Tomls Nord-Constanța, urtroboară zilnic 154 de 
trețe. deoarece, de la darea in folosință a i.aluL liltul n-a func- 
t-ioat clocit citeva zile (Dumitru Sava, Cons.

> în ritm de melc. Magazinul «ar cu autoservire da 
pe tr. Republicii din Turda a Intrat în ire in urmă cu doi 
ani Cind va fi pus la dispoziția cumpără ? (Victor Saltzman, Tuta).

♦ Instalația pentru curățiretomată • cupelot 
eleVoarelor, concepută și realizată de com loan Horga șl Nl- 
cok Hanes, de la preparația cărbunelui Pea scurtat timpul de 
cur ine a cupelor de la 8 ore la 15 minute itantln Bădutâ, ma- 
șinihș

4 o parte a satuluI Săiatruc-Bacau as fără lumină elec- 
tricidin luna aprilie 1972. Saîariațil șantle f.C.H.-Poiana Uzu
lui, lată cu Închiderea balastierei din aproi localității, au de
mob și rețeaua electrică ce alimenta cătunul . Sesizările noastre 
la oanele locale au rămas fără rezultat (Eîăiănucă, deputat, 
satuSălătruc).

Rj redactata de
Gghe PIRVAN j

Casierii fortărețele hîrtii

TINERII ÎNFRUMUSEȚEAZĂ CARTIERUL

Constantin MORARU 
loan STANC1U

(Urmardin pag. I)

Ieri peste 200 de elevi ai liceului „N. Bâlcescu' din Capitală au participat la nivelarea fi pregătirea te
renului pentru plantări de pomi și flori in cartierul Drumul Taberei Foto : S. Cristian

9 Din instanța în faț:

Cine își în
chipuie cd 

hotdrirea ju
decătorească 
e facultati

vă...

aproape 8 000 lei ce urmează să-i fie plătită 
lui Al. T. 7 Pentru că ar fi nedrept ca în
treprinderea să suporte din fondurile sale 
contravaloarea ambițiilor personale ale ce
lor care și-au permis să nu ia In conside
rație o hotărire judecătorească. Așteptăm 
răspunsurile.

„Bine, dar 
e vorba de 

mama dum
neavoastră !“

ma de ce să ne-o paseze nouă ? — iși dă cu 
părerea și Rădița.

— De ce la noi ? ! — sare ca ars soțul San
dei. Onorată instanță, la noi nu poate sta. 
Sintem amindoi oameni cu funcții de răs
pundere in societate (Sanda e contabil-șef 
la o școală profesională brașoveană, soțul 
ei e profesor in aceeași localitate — n.n.). 
Nu ne putem ocupa de bătrină, ne lipsește 
timpul... Avem niște responsabilități so
ciale....

— Dar responsabilități față de mama 
dumneavoastră nu aveți ?

întrebarea seacă a judecătorului i-a În
trerupt elanul pledoariei. Vorbea despre 
responsabilități sociale, dar atit el. cit și 
ceilalți pierduseră din vedere un lucru e- 
sențial : una din cele mai elementare res
ponsabilități sociale ale fiecăruia dintre el 
era tocmai aceea pentru care fuseseră che
mați in fața instanței.

Printr-o decizie semnată de conducerea 
întreprinderii de transporturi internaționale 
auto (director ing. Tudor Dumitru) sala
riatului Alexandru Tufeanu 1 s-a desfăcut 
in mod abuziv contractul de muncă. Con
sta tind ilegalitatea, Judecătoria sectorului 
7 a dispus reintegrarea salariatului in 
funcție, obligind totodată întreprinderea 
să-i achite salariul pe timpul cit a fost în
depărtat ilegal din serviciu. Iată Insă că 
I.T.I.A. catadicsește sâ-1 reintegreze in ser
viciu abia după 4 luni de zile și atunci nu
mai ca să-i dea imediat transferul.

— Onorată instanță, noi crezut că o 
să ciștigăm in recurs și de aceea nu ne-am 
grăbit să-l reintegrăm, se justifică repre
zentantul întreprinderii.

— Dar drepturile bănești de ce nu 1 le-ațl 
plătit ?— Păi din aceleași motive... Dar o să-i 
plătim cit trebuie... Cum va hotărî instanța, 
așa o să fie.

Acum situația s-a clarificat, ordinea de 
drept a fost restabilită și, desigur. Al. Tu
feanu iși va primi drepturile sale legale. 
Urmează acum ca forurile competente să 
mai lămurească două aspecte : 1) cine și-a 
închipuit că se poate juca cu legea ? : 
2) cine slnț cei care vor suporta «urna de

Sint șase : Sanda, George, Mihai, Maria, 
Corina și Rădița. Oameni ln toată firea, 
unii cu copii mari. Toți șase au fost cres
cuți de femela care azi. la virsta de 78 de 
ani, grav bolnavă' (paralizată), are nevoie 
de sprijinul lor. Dar nici unul dintre el nu 
s-a oferit să aibă grijă de ea. Și atunci, 
mama a fost nevoită să apeleze la instanță 
pentru ca“ acolo unde oamenia și sentimen
tele filiale au încetat să mai existe, legea 
să restabilească echilibrul firesc, să le 
aducă aminte că este vorba de o obligație 
legală.

în fața instanței are loc o tlrguială pe
nibilă. S-a propus chiar internarea bătrincl 
lntr-un cămin.

— Bine, dar e vorba de mama dumnea
voastră! — intervine președintele comple
tului de judecată.

— Nu e mama mea bună, replică prompt 
Mihai, inginer-șef la o Întreprindere bucu- 
reșteană.

— Cine v-a crescut ?
— E drept... pentru că m-a crescut sini 

dispus să contribui cu 300 lei pe lună...
— Să stea la Sanda ! Cit a fost bună de 

muncă șl i-a crescut copiii, a ținut-o. Acu

Epilogul 
firesc al unei 

existente 
parazitare

în loc să se apuce de o muncă cinstită, 
Gheorghe Burcea — proaspăt liberat con
diționat din penitenciar, unde executa o 
pedeapsă privativă de libertate pentru furt 
din autoturisme — a reușit ca intr-un timp 
foarte scurt să adune la activul său alte 
80 de asemenea infracțiuni.

— Onorată instanță, regret din tot su
fletul că am fost prins din nou. Ghinionul 
meu, tocmai acum cind voiam să mă an
gajez ca tinichigiu la o Întreprindere...

— Dar plnâ acum de ce nu te-ai angajat?

tru, al fHruia. Dacă B-ar pune pes
te tot cat indolenței, dacă nu s-ar 
tolera sunici un motiv concepția 
retrograd iresponsabilă, a risipito
rului de nuri obștești, am avea cu 
toții de Ligat : avuția națională, 
degrevatâle consecințele acestor 
practici iubitoare, ar spori mai 
mult, ma-epede, spre binele celor 
ce muncoi ,

Uneori, toria elementară pentru 
bunurile e in păstrare e înțelea
să intr-unod de-a dreptul absurd, 
care invi nu la „reflecție", ci 
la măsuri ompte, severe. Astfel, 
nu o dată>-am intilnit cu situații 
de genul sta, devenite la unii 
„clasice" :_;ește In gară un vagon 
de îngrășate pentru o unitate a- 
gricolă oarre ; pare-s'e că totul e 
in regulă ; tiile ău ajuns cu bine 
la ambele p ; fabricii i s-a confir
mat efeetbg transportului, iar 
unitatea bețeiară a aflat că i-a 
sosit marfa mpărată. Mai trebuie 
făcut un sir lucru : transportul 
Lngrâșăminț. îngrășăminte oara 
așteaptă, uii pe o rampă. In ploa
ie. Deci, din> de circulația irepro
șabilă a hî»)r, este ignorat un 
simplu ..amnt" : obiectul forme
lor. Adică t<d produsul in care 
s-au incorp importante valori 
materiale, constituie sensul șl 
rațiunea înti operațiuni.

Cind la de tul de materiale al 
Trustului al-jtației publice din 
Brăila s-a fit un transport de 
marfă de la ia de mase plastice 
din Buzău, «procedat și aici la 
recepția „ca carte". Cu fișa nr. 
808 in mină, >st confruntat rigu
ros numărul 100 000 coșUlețe și 
102 100 pahare polistircn. Luind 
aminte la rig\ Cu care erau în
deplinite forn^țiie de preluare 
a mărfii, te >tai ca... țl-a fost 
deloc așa. Je^umbală, gestiona
rul, a răsuflașurat cind toate

actele au încheiate. In «firșit, 
ce i se pqU} esențial — for
mele ! — . îndeplinit. Apoi,
marfa și-Aput calvarul aștep
tării în ac ,.depozit** al nimă
nui : în str Fără nici o pază, 
la voia intiiii.

Cu prileju]Uja$i test, organele 
de miliție &r 25 000 de pahare. 
Și se aștea 35 (treizeci și 
cinci !) de zfcnetul păgubașu
lui. Nimic!
■' In a 36-a cohtrol la 
tul lui Jean lală.

— Cum sta marfa ?
— Bine.
— Adică ?
— E aici, sehll mei. 
Liniștit, s pe el, 

teancul de hîi
— în regulă' 
— Ce să fieagulă ?
— Hirtiile...
— Să vedenia !
Să-i spuneiglijență ? ; 

cern lipsă a rei urme_ ___
ponsabilitate ăe bunurile incre- 

‘d in țațe ? Orii-am zice, efectul 
este unul și a : pâgubirea unor 
însemnate avireate prin munca, 
eforturile dări întregii colecti
vități. Singureocupare a unor 
astfel de gestuse îndreaptă spre 
ordinea hirti Anacronici ca
valeri ai fortâr de hîrtii, ei 
vădesc un dis aristocratic față 
de insuși obif activității lor : 
gestionarea Iilor încredințate- 
Avem a face cu birocratismul 
ofensiv al fon „a Ia carte", cu 
birocratismul bitor al vorbelor.

Fără a se n ci tuși de puțin 
evidența neces- in numele or
dinii, al rigone trebuie să ca
racterizeze actba oricărui sector». 
— se cer, In a timp, luate cele 
mai severe ri pentru pro
tejarea roadelocrete ale muncii 
noastre și dezinarea. unde >e 
mai manifestănentalitățil biro
cratice față deiul obștesc.

Apoi,

depozl-

prezintă

Să-1 ri
de res-

— Nu găsisem ceva convene Apoi, 
îmi făcusem socoteala să mă m<țrez 
eu nițel.

— Și te-ai distrat apucindu-te ou de 
furturi ?

— Păi, dacă distracțiile costă
La cei 29 de ani ai săi, Gh. B șj_a 

greșit din nou socotelile ; n-a saU( 
mai bine zis, n-a vrut să ințeleagbanjj 
se cîștigă cu sudoarea muncii cin?pra_ 
iul parazitar l-a impins la fapte 
l-a adus in locul din care abia pl Qe’ 
data asta are la dispoziție un timme. 
ditație mai îndelungat — 6 ani -jtru 
ca, in sfirșit, să-și dea seama că t^. 
razitar nu poate duce decit in box-,.,, 
ților.

De ce a 
amutit con 
păgubașilo

Despina Dumitru din Constanța, o 
vistâ notorie, avind la activul său od 
damnări penale pentru furt și înșel 
în dauna avutului personal, a fost t 
din nou in fața instanței pentru fapt 
același gen. Pe scurt, dîndu-se dre 
„persoană cu relații", in stare să 
„aranjamente" sau să procure bunur 
prețuri „de nimica", a reușit, lntr-un 
foarte scurt, să escrocheze de bani n 
roase persoane ; unii au primit-o în 
cu tot onorul, ca să-și facă și ei „reia 
Dar amatorii au plătit scump aceste re 
odată cu dispariția Despinei au dispăru 
casă și obiectele mai de preț. N-a 
scris despre acest caz (la această ru 
s-a mai vorbit despre amatorii de chl 
ruri care, luind de bune spusele vre 
escroc, au plătit bani buni pentru cele 
fanteziste... promisiuni) dacă nu ne-< 
reținut atenția replica infractoarei :

— După ce m-am elibaltima oară 
din penitenciar, aveangind să mă 
astâmpăr ; dar dacă mi Sorit ocazia... 
am fost tentată...

Răspunsul cinic al lncu a redus la 
tăcere corul plingăreț al iașilor. Și-au 
dat seama — destul de oor — că nu 
sint niște biete, nevinovaztime.

Din catul 
grefier.ui

„Subsemnata Florica MOprescu de
clar că am fost impresie de spusele 
unei prietene cum că băi:ău nu' se în
țelege prea bine cu soțiaă ar vrea să 
intenteze divorț, dar n-ani nici măcar 
pentru avocat. Eu, fiind re miloasă, 
m-am gindit la suferințeiatului șl am 
sustras in mai multe rînoani din ges
tiune pentru ca să o peprumuta pe 
prietena mea cu 7 000 d șl să scape 
băiatul de necaz**.

(Din dezbaterile dosai nr. 5639/1972, 
soluționat de Judecătorisorului 1)

„De cind sint deținut.-entlv pentru 
viol în bandă asupra mi C.V., mi-am 
dat seama că eu o iub<e victimă, că' 
de fapt chiar cu vreo luial Înainte în
cepusem să țin Ia ea și rir cum de am 
putut organiza o asemefaptă mirșavă 
asupra ființei pe care oesc. în conse
cință, declar că vreau sl căsătorescxu 
ea nu pentru ca să sca; pedeapsă".

„La întrebarea instanle ce n-a su- 
pravegheat-o pe minorama victimei 
declară că nu înțelege ce se mai fac 
atltea investigații din rmt ce unul din 
inculpați a acceptat să :âsătoreasc& cu 
minora".

(Din dezbaterile dosii nr. 1364/1973, 
aflat pe rol la Judecătorctorulul 5).

EmlARlNACHG
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conducere.au
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Lucrările agricole de primăvară Trecind să lucreze în activități nemijlocit productive, cadre tehnice 

de la întreprinderea mecanică Roman ne-au împărtășit

INITIATIVE, MUNCA 
BINE ORGANIZATĂ

MECANIZATORII LUCREAZĂ

IN SCHIMBURI PRELUNGITE

MEHEDINȚI
Dacă in primele zile după de- 

danșarea campaniei, in unitățile a- 
grictjio din județul Mehedinți se 
Înregistra o viteză zilnică la semănat 
de 450—500 ha, in prezent sc insă- 
mințează zilnic peste 1700 ha. Atit 
in unitățile din zona de cimpie a 
județului, cit și in cele din zonele 
de centru și nord, toate forțele 
mecanice sint folosite la fertilizarea 
terenului, pregătirea patului germi
nativ și semănat Merită a fi evi
dențiate in mod deosebit eforturile 
- inițiativele mecanizatorilor din 
st» lunile Obirșia de Cimp, Gruia, 
L J, .zile, Strchaia și Broșteni, care, 
pdritru a scurta cit mai mult timpul 
de executare a lucrărilor, recuperind, 
astfel, râminerile in urmă, au or
ganizat pretutindeni schimburi pre
lungite. Specialiștii organelor agri
cole județene Și cei din unități ur
măresc permanent aprovizionarea o- 
porativă cu sămințâ, calitatea lucră
rilor pe fiecare solă. „Pină la această 
dată — ne spune ing. Constantin 
Bulugiu, director general al direc
ției agricole județene — 30 de coo
perative agricole au inebeiat semăna
tul culturilor din prima urgență. In 
cel mult 2—3 zile vor fi insămin- 
țate și ultimele 3 000 ha, cite au mai 
rămas din suprafața totală destinată 
culturilor din prima epocă. în pre
zent. tractoarele sint concentrate la 
pregătirea terenului pentru semăna
tul porumbului.

căreștl, din comuna Prisăcanl, este 
amenințat pe o distantă de circa 2 
kilometri. Au venit aici noi forțe 
mLlitare sl utilaje terasicre care a- 
jută locuitorii să consolideze si să 
supra!nalțe digul. De asemenea, s-au 
trimis la Măcăreștl 5 000 saci de po
lietilenă de la Uzina de prelucrare 
a maselor plastice, iar la Groze'ștl 
10 000 de saci de iută de la Fabrica 
„Textila*1. Pentru a se lucra și noap
tea cu toate forțele la apărarea di
gurilor. s-a trimis de la Iași un 
grup electrogen cu reflectoare.

Și in comuna Tu fora se lucrează 
la construirea de noi diguri dc si
guranță. Pinâ acum s-au realizat aici 
aproape 5 kilometri de diguri. Sim- 
bătă, apele Prutului și ale Jijlei au 
început să scadă. Pe Jijia continuă 
să mai fie inundații in comunele 
Poprlcani. Victoria, Golăiești. Tu
tors, Prisăcani. ca urmare a depă
șirii în mai multe locuri a cotei de 
inundații cu circa 8 centimetri. Pe 
restul nurilor — Șiret si Bahlui. — 
apele au scăzut sub nivelul cotelor 
de inundație.

In toate comunele ce au fost a- 
fectate de Inundații, sute de coope
ratori lucrează la e\-acuarea apel. De 
exemplu, la Erbiceni s-au executat 
șanțuri de scurgere a apelor dc pe 
200 hectare, la Mogoșcștî-Sirot. de 
pc 150 hectare, la Mircești, de pe 250 
hectare.

Concomitent cu bătălia împotriva 
apelor, acolo unde terenurile s-au 
zvintat, cooperatorii și mecanizatorii 
au ieșit in cimp la terminarea ară
turilor. la pregătirea terenului si la 
semănat. La Bivolari, de pildă, s-au 
semănat sfeclă dc zahăr pe 20 de hec
tare. mazăre pentru boabe verzi pe 
20 hectare și măzăriche pc 50 de 
hectare. Peste 300 cooperatori din Bi
volari au început plantatul arpagi
cului pentru să mintă și pentru cea
pă uscată pe cele 100 hectare pre
văzute. precum și plantatul carto
filor. realizind deja primele 13 hec
tare din cele 50 hectare prevăzute 
in plan. Ceilalți tractoriști care ser
vesc această unitate erau la pregă
titul terenului pentru insămințări cu 
14 polidiscuri și cultivatoare.

Satisfacția realizării
9 •

ca specialist

Ia majoritatea cooperativelor agri
cole din județul Buzău excesul de 
umiditate a întârziat lucrările de pri
măvară. Vremea călduroasă si vintul 
din această săptămână au favorizat 
zvintarea solului. Cooperativele agri
cole Poșta Cilnău. Sudiți. Blăjanâ. 
Bobocu si altele au început să are 
și să insămințeze editurile din epo
ca I. Direcția generală a agricul
turii a trimis acestor unități 60 trac
toare din zona Glodeanu Siliștea a- 
fectată de băltiri. De asemenea, 400 
hectare ce urmau a fi cultivate cu 
mazăre, orz și borceag in această 
zonă au fost reamplasate in coooe- 
mtivele din . cadrul consiliului in- 
tercooperatist Posta Cilnău.

Pină simbâtă. cu excepția comunei 
Padina, unde lucrările de desecări 
continuă, in fiecare cooperativă trac
toarele au intrat în brazdă pe por
țiunile zvintate. Au fost efectuate a- 
rături pe 3 072 hectare, iar pregăti
rea terenului s-a făcut pe 7 000 hec
tare. In total au fost însămânțate 
peste 5 000 hectare culturi din prima 
epocă. Asigurarea schimburilor pre
lungite la utilaje permite o viteză 
zilnică de lucru sporită, întârzierea 
provocată de băltiri va fi recupera
tă in timp scurt

CONTINUĂ BĂTĂLIA

CU APELE -
ĂU ÎNCEPUT 1NSĂMINȚĂRILE

IAȘI

în județul Iași, situația inundații
lor se menține încă destul de cri
tică. Este rapt sau depășit de ape 
digul de la Sălăgeni pină la Gro- 
zesti. iar cel din dreptul satului Mă-

'.-'OTOCRONICÂ „ȘClNftll"]

$

dolj 30000 HECTARE ÎNSĂMÎNTATE
„Dacă apreciem situația ținînd scama de condițiile 

climaterice — ne-a spus tov. Constantin Glăvan, di
rectorul Direcției agricole a județului Dolj — pot afir
ma că s-a pornit bine. Dacă facem insă comparație cu 
perioada corespunzătoare din anul trecut, cind la 
aceeași dată era insămin-țată o suprafață aproape dublă 
nu putem fi mulțumiți. De aceea, am luat măsuri pen
tru intensificarea lucrărilor. Toți specialiștii direcției 
agricole sint repartizați pe consilii intercoopcratiste. 
pentru a interveni și sprijini operativ unitățile care 
întâmpină greutăți**.

Am urmărit pe teren cum se desfășoară lucrările. 
Peste tot se constată o amplă mobilizare de forțe. 
Sint grăitoare citeva secvențe întilnite pe teren, din
tre care unele au fost prinse pe pelicula aparatului 
fotografic. 30 martie 1973. Ora 20,45. Inginer. Ion 
Vițelaru, președintele cooperativei agricole Băileștl, și 
șefii de fermă analizau ce s-a făcut in ziua respectivă 
și chibzuiau ce au de făcut in ziua următoare. Bilan
țul : s-au terminat de însămințat cele 345 hectare pla
nificate cu sfeclă de zahăr, 75 ha mazăre de grădină 
și se apropia de sfârșit însâmînțatul florli-soarelui. S-a 
hotârit ca toate semănătorile să fie dirijate către fer
mele 2 și 3 de cimp, care mat aveau de semănat 100 
hectare cu floarea-soarelui, iar discurile să treacă la 
pregătirea terenului pentru porumb. Ieri, 31 martie, la 
cooperativa agricolă din Băilești. mecanizatorii Mustă- 
țea Dumitru, Dreșcă Marin și Firțulescu Alexandru 
au terminat de însămințat întreaga suprafață de 450

de heotare cu floarea-soarelui și, cu aceasta, toate cul
turile din epoca I.

Același interes pentru încadrarea în timpul optim 
a lucrărilor de primăvară am Intîlnit și la cooperati
vele agricole „Unirea** din Segarcea, Padea, Gingiova 
și altele, de pe Lunca Jiului, unde se lucrează de zor 
la pregătirea terenului pentru insămințatul florii-soa- 
relui și porumbului. La cooperativa agricolă de pro
ducție din Cetate, cind am trecut pc la punctul 
numit „Fintîna lui Melache**, mecanizatorii Gheorghe 
Gherghina și Nicolae Tâluică însămințau ultimele su
prafețe cu floarea-soarelui de pe cele 250 de hectare. 
De altfel, cooperatorii din Cetate au terminat de însă
mințat cele 530 hectare cu sfeclă de zahăr, mazăre, 
ovăz și legume timpurii. Calitatea ridicată a lucrări
lor constituie principala preocupare a - mecanizatori
lor. Un aspect, din multe altele, intîlnit la coopera
tiva agricolă din Segarcea (fotografia de jos). Sint și 
locuri unde pămîntul se lucrează greu. Dar tracto
riștii, folosind cu pricepere grapele cu disc, nu se 
lasă pînă nu-1 fac „strat de grădină** (fotografia de 
sus).

Pină în seara zilei de 31 martie. în cooperativele 
agricole și întreprinderile agricole de stat s-au însă
mințat mai bine de 30 000 hectare. Viteza zilnică de 
lucru la însămințat este de 4 000 hectare.

Text: N. Țuicu 
Fotografii : S. Cristian

Peste puține zile, la întreprinderea 
mecanică Roman, alături de actualele 
capacități, unde se realizează mașini 
și instalații pentru industria lemnu
lui — devenite competitive pe piața 
externă și care au adus colectivu
lui de aici citeva medalii de aur la 
tirguri internaționale — va intra 
în circuitul productiv încă o mare 
secție : prelucrări mecanice rien- 
tru fabricarea strungurilor carusel. 
De ieri, 31 martie, o nouă turnăto
rie a început să producă aici 
primele piese. Era firesc, deci, ca 
atit gradul de înaltă tehnicitate, 
nu numai al noilor secții, cit și pe 
ansamblul întreprinderii să aducă 
pe primul plan al preocupărilor co
lectivului de metalurgiști din Ro
man problema utilizării raționale a 
cadrelor tehnice, de specialitate, a 
asigurării unei conduceri și asistențe 
tehnice permanente și calificate a 
producției.

Iată motivul pentru care, potrivit 
prevederilor decretului Consiliului 
de Stat, mulți dintre cei 97 de in
gineri, maiștri și tehnicieni care, 
în vechea structură organizatorică, 
lucrau in diferite servicii funcțio
nărești, au început de cîteva zile să-și 
preia, cu toată răspunderea, noile 
atribuții legate direct și nemijlocit 
de activitatea secțiilor productive. 
Pe inginerul Mircea Micu, spre e- 
xemplu, care pină acum ocupa 
funcția de inginer-șef adjunct al în
treprinderii cu probleme de inves
tiții, l-am intîlnit în noua sa pos
tură de șef al secției turnătorie.

L-am întrebat : sinteți satisfăcut 
de această muncă ?

— Da, pentru că abia acum voi face 
cu adevărat ceea ce am învățat în 
facultate, imi voi putea valorifica 
cel mai bine calificarea tehnico- 
științifică pentru care m-am pregă
tit de fapt. Mă întorc cu dragă 
inimă în mijlocul colectivului sec
ției de turnătorie, unde am lucrat ca 
muncitor și tehnician și care mi-a 
acordat încrederea de a mă pregăti 
ca inginer. Vreau să le confirm a- 
ceastă încredere printr-o muncă 
utilă producției. Și, de ce să nu re
cunosc, in vechea funcție circa 70 
la sută din timp il iroseam cu rezol
varea a tot felul de hirtii inutile și 
rar ajungeam să cobor cu îndruma
rea tehnică pină la * nivelurile de 
concepție sau de fabricație a repe
relor. Acum insă lucrurile se 
schimbă. Mă aflu in miezul activită
ții productive și am venit aici in
tr-un moment al marilor răspunderi : 
turnarea unor piese de mare com
plexitate tehnică, cu o greutate "de 
pînă Ia 5 000 kg, pentru mașini- 
unelte cu comandă semiautomată 
— sarcină de cinste pentru un ingi- 
hermelalurg.

Afluxul de cadre tehnico-ingine- 
rești către secțiile întreprinderii și 
absorbția acestora se desfășoară 
„din mers**, fără a afecta ac
tivitatea productivă. în cursul zi
lei de 27 martie, colectivul în
treprinderii și-a onorat în întregi
me sarcinile . la export pe pri
mul trimestru al anului. „Semna
tarul" unor repere de mare comple
xitate tehnică, destinate beneficiari
lor externi din Cehoslovacia și 
Bulgaria, este inginerul Iacob Lcon. 
Lucrează acum la conducerea directă 
a secției prelucrări mecanice ; pină 
nu de mult era inginer-șef adjunct 
al întreprinderii cu probleme de pro
ducție.

— Dar, ce-i drept, numai produc
ție nu făceam in funcția pe care o 
aveam in vechea structură organiza
torică, ne mărturisește interlocuto
rul nostru. Sint convins că prin mic
șorarea numărului de trepte ierarhice 
s-a produs ceea ce este firesc : ca
drele tehnice să lucreze în activități 
direct și efectiv productive. Se îm
plinește astfel un deziderat al zile
lor noastre — ,și anume : realizarea 
mai devreme a cincinalului, cit și a 
marilor sarcini de perspectivă nu 
pot să aibă la bază decit contri
buția efectivă a fiecăruia, din care 
să rezulte un efort colectiv de gîn- 
dire, de Inițiativă, cu efecte pozi
tive pe planul organizării, promovă
rii nouluj în tehnică și al deciziilor. 
Or, toate acestea nu pot fl infăptuite 
decit in producția materială. Am con
vingerea că In noua muncă pot 
să-mi valorific din plin capacitatea

profesională șl sint bucuros că am 
venit la conducerea secției intr-un 
moment hotăritor: acum, aici se lu
crează la fabricarea seriei zero, do 
15 bucăți, a strungului carusel dc 
1 250 mm, care, în perspectiva ime
diată, va ocupa un loc de primă im
portanță in producția Întreprinderii. 
Mai intii am fost strungar. Apoi teh
nician, iar acum inginer. Și, o spun 
cu toată sinceritatea, că a sosit 
timpul să mă realizez ca specialist. 
Iată de ce am optat să fiu părtaș 
direct la fabricarea strungului caru
sel, la o noutate tehnică de mare im
portanță pc meleagurile moldovene.

Aceeași opțiune l-a călăuzit și pe 
inginerul Florin Rățlețcu, care de 
pe funcția de inginer-șef al În
treprinderii a trecut să lucreze in 
cadrul colectivului de proiectare, 
unde complexitatea tehnologiilor și 
a celor peste 2 000 de repere nece
sare fabricării strungului carusel 
solicită multă competență profe

sională șl dăruire In muncă ; ca șl 
pe maistrul Ion Cazacu, de la ser
viciul investiții, care ne-a declarat 
deschis că este gata să îmbrace din 
nou salopeta dc lăcătuș pentru a fi 
cit mai uti! producției.

Inginerul Vasiie Gogu, directorul 
întreprinderii, ne-a informat că _sint 
în curs de a trece în munci direct 
productive și alte cadre tehnice care 
pină acum ocupau diferite munci 
funcționărești.

Sint numai citeva exemple din care 
rezultă spiritul de răspundere, ma
turitatea cu care colectivul între
prinderii mecanice din Roman ac
ționează pentru aplicarea preve
derilor decretului, astfel, incit pro
ducția sâ beneficieze neintirziat de 
un aport substanțial și calificat din 
partea fiecărui, salariat.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii'

„Decretul mi-a redat posibilitatea 
de a efectua munca 

pentru care m-am pregătit”
Uzinele „Republica" 

din Capitală. Interlo
cutor, inginerul Ion 
Crișan, șeful secției 
„trăgătorie-laminoare". 
O privire deschisă, 
sinceră. Un om bine 
clădit, înlr-o perma
nentă agitație.

— Ce ne puteți spu
ne despre activita
tea dv. de organizare 
și conducere a aces
tei secții productive 
a uzinei ? Știu că ați 
lucrat pînă nu de 
mult în cadrul fostei

Centrale industriale de 
țevi și trefilate..

— Da, aveți și nu 
aveți dreptate. Vedeți 
dv., eu lucrez în ca
drul uzinei de 16‘ ani, 
dintre care numai in 
ultimii doi ani am ac
tivat in cadrul cen
tralei industriale ca 
șef al serviciului 
„normare și salariza
re" și, ulterior, ca șef 
al serviciului produc
ție. Am deci 14 ani 
de muncă nemijloci
tă In cadrul produc

ției. Această muncă 
mi-a dat satisfacții 
de neînlocuit.

— Care a fost pri
mul dv. fiind atunci 
cind ați aflat că sin
teți solicitat să mun
ciți din nou în pro
ducție ?

— Consider că De- 
. crețul Consiliului do 
Stat privind stabilirea 
normelor unitare do 
structură pentru uni
tățile economice mi-a 
redat posibilitatea de 
a-mi continua munca 
pentru care am fost 
pregătit. A restabilit 
o ordine firească a 
lucrurilor. Noi, lami- 
noriștii, sintem oa
meni care discutăm 
numai pe fapte con
crete. Desfășurăm o 
activitate intensă pen
tru realizarea și depă
șirea planului de pro
ducție. Secția de la
minoare din care fac 
parte asigură circa 70 

■&<-.sută- din producția 
de -țevi fără sudură 
a uzinei. Desigur, a- 
cum trebuie sâ număr 
minutele care mă ră
pesc secției.

— Aș vrea să vă 
propun să fiți eroul 
fotoreportajului. » De 
fapt, cu aceasta tre
buia să încep...

— Erou, nu ! Poate 
unul dintre nersonaje.

— Vă mulțumesc.
în fotografie: ing. 

Ion Crișan. împreună 
cu tovarăși ai săi de 
muncă din secție.

E. DICHISEANU

La însămînțarea
legumelor

(Urmare din pag. î)

CITI POMI AȚI SĂDIT ASTĂZI?
Aceasta este întrebarea pe care o vom adresa în 

fiecare zi pomicultorilor, tuturor celor angrenafi în bătă
lia pentru extinderea livezilor. Pentru că acum, fiecare zi 
este deosebit de prețioasă, timpul în care se poate face 
plantarea pomilor fiind extrem de scurt. Astăzi, prin inter
mediul corespondenților noștri, am primit parțial răspunsul 
la această întrebare, relatările lor oglindind intențiile și 
modul cum s-a pornit la treabă. Vom reveni în zilele 
următoare.

în primăvara acestui an, în coope
rativele agricole din județul Hune
doara se vor planta 150 hectare cu 
pomi fructiferi. Pină în prezent s-au 
distribuit cooperativelor agricole circa 
21 000 de puieți pentru livezi inten
sive, completări de goluri și peste 
30 009 bucăți pentru grădinile cetă
țenilor. Pe terenurile asociațiilor 
intercooperatiste de la Dobra și 
Demsuș s-au șl sădit pomi, in plan
tații intensive, pe 11 hectare. Lucrări 
asemănătoare — care cresc in inten
sitate de la o zi la alta, timpul fiind 
foarte frumos — se efectuează și in 
celelalte zone ale județului. Coope
rativa agricolă Geoagiu, cu ajutorul 
nemijlocit al tineretului și al elevi
lor de la liceul agricol din localitate, 
va planta 9 hectare cu pomi fructi
feri.

îmbucurător este faptul că în a- 
cest an se observă un interes cu 

•>tul deosebit din partea populației 
•tru plantarea pomilor fructiferi 

■oodăriile proprii. In ultimele 
Centrul județean de se- 
i legume și material

săditor a distribuit populației peste 
15 000 puieți.

20 000 hectare ! Aceasta este zes
trea pomicolă a cooperativelor 
agricole din județul Argeș. Majorita
tea pomilor se află in plină perioadă 
de rodire. Dacă o vreme livezile nu 
s-au bucurat de o îngrijire cores
punzătoare, incepind cu anul trecut, 
in multe unități, pomii au fost dați 
in primire cooperatorilor pe bază de 
acord global, fapt ce a schimbat irt\ 
bine starea lor de întreținere. Livezi 
dintre cele mai frumoase, cu care 
se pot mindri, au cooperatorii din 
Boteni. Bâlilești. Boțești, Domnești, 
Aninoasa. In aceste zile, in comune
le amintite, cit și in altele, mii de 
cooperatori sapă și ară terenul, 
completează golurile. execută lu
crări de tăieri. Citeva cifre sint 
concludente: tăierile pentru rodire 
și formare au fost executate pe 
19 000 hectare, iar săpatul și arătu
rile la rădăcină s-au realizat pe 
mai bine de jumătate din supra
față.

S-au intensificat și plantările pre
văzute pentru acest an pe circa 600

hectare, O asemenea lucrare se des
fășoară din plin în cooperativele 
din Topoloveni și Leordeni, unde se 
organizează plantații de vișini pe 
100 hectare. Aproape 100 000 bucăți 
pomi se sădesc in gospodăriile 
populației de la sate șî de la orașe. 
Pentru a ușura procurarea materia
lului săditor, centrul de semințe de 
la Pitești a înființat în județ 25 de 
puncte de vinzare a pomilor.

Biroul comitetului județean de 
partid Argeș, analizînd mersul lu
crărilor in acest sector, a ajuns la 
concluzia că numărul pomilor pre
văzut! a se planta poate fi mai mare. 
S-au avut in vedere, intre altele, 
completările de goluri din livezile 
bătrine, plantarea de pomi pe mar
ginea șoselelor, in curțile și grădi
nile oamenilor și școlilor. Atit 
membrii biroului, cit și specialiștii 
organelor agricole s-au deplasat pe 
centre de comună pentru a cunoaș
te concret posibilitățile• de extindere 
a plantațiilor și a organiza, in zilele 
ce urmează, acțiuni de masă pentru 
plantarea pomilor șl îngrijirea live
zilor.

Faima pomicultorilor de la Râdă- 
șeni a trecut de mult hotarele ju
dețului Suceava. Merele și perele, 
de aici sint bine cunoscute pentru' 
calitățile lor. Cooperatorii au hotărit 
ca, in această primăvară, să plan
teze cu meri incă 40 de hectare. 
Materialul săditor le este dus la in- 
demină de către stațiunea experi
mentală din Fălticeni. Peste cîte
va zile, odată cu zvintarea pămîn- 
tului, gospodarii" din Valea Glodu

lui vor începe munca la o nouă 
livadă, unde pe o suprafață de 
10 ha urmează să fie puși vișini, 
iar la Arborea, comună situată în 
cel de-al doilea bazin sucevean, va 
fi plantată smeură pe 10 ha. Păcat 
că cererea de nuci nu este satisfă
cută nici măcar parțial. S-au luat 
măsuri ca la stațiunea experimentală 
Fălticeni să se producă puieți de 
nuci in ghivece, urmînd să se li
vreze mai tirziu unităților agricole.

Pomicultura a constituit principala 
ocupație a sătenilor din comunele 
situate în zona deluroasă a județu
lui Buzău, de la Cîndești pină la 
Nehoiu, Scorțoasa șk Gura Teghii. 
Numai că, in ultimii ani, datorită 
neexecutăril lucrărilor de întreține
re in livezi, producțiile de fructe au 
fost diminuate simțitor. Nici acum 
lucrările in pomicultură nu se des
fășoară corespunzător. In primăvara 
aceasta, in cooperativele agricole 
trebuiau plantate peste 170 hectare 
cu pomi fructiferi ; nu s-a realizat 
nici un hectar. Cooperativele din Bă- 
lănești, Bisca Chiojdului, Calvini, 
Berea, Viperești nu s-au ostenit să-și 
ridice nici măcar materialul săditor. 
Pentru impulsionarea acțiunii de să
dire a pomilor, a întreținerii livezi
lor, biroul comitetului județean de 
partid a adoptat o serie de măsuri 
ce vor fi aplicate imediat. Sînt che
mate să participe la plantări orga
nizațiile de tineret, de sindicat, șco
lile, diferite instituții din sate și ora
șe, toți cetățenii. Unităților coopera
tiste și de stat le-au fost trasate 
sarcini concrete pentru mobilizarea

oamenilor, dirijarea utilajelor, ast
fel ca. in oel mai scurt timp, lucră
rile de întreținere și refacere, ca și 
plantarea suprafețelor prevăzute să 
fie terminate la un nivel . calita
tiv corespunzător. Răspunzind prompt 
apelului, vineri, 150 de coopera
tori și elevi din Lopătari au exe
cutat lucrări de pregătire pen
tru plantare. La Săpoca, cetățenii au 
început să planteze împrejurul case
lor și pe ulițe 4 000 de pomi.

Datorită reliefului și climei, in 
județul Gorj s-a extins, în decursul 
anilor, cultura pomilor fructiferi și 
îndeosebi a nucului. S-a căutat să se 
asigure și material săditor necesar 
viitoarelor plantații. „Pentru extin
derea culturii nucului — ne spunea 
tov. inginer Stelian Gușiță, cercetă
tor la stațiunea experimentală pomi- 
viticolâ Tg. Jiu — am produs mari 
cantități de puieți. Anul acesta, dis
punem de aproape 40 000 de puieți 
de un an care așteaptă să fie ridi
cați de beneficiari, pentru a fi apoi 
trimiși in diferite județe ale țării. 
Din păcate însă, reprezentanții Cen
tralei de producere, valorificare și 
industrializare a legumelor și fructe
lor — beneficiarul nostru — cu cari 
avem contracte ferme, încă nu s-au 
prezentat să ridice materialul sădi
tor". Și mai de neînțeles este faptul 
că centrul dc semințe din Județul 
Gorj, recent înființat, nu are repar
tizat pentru acest an nici un puiet 
de nuc de un an. Cooperativele agri
cole, precum și un Însemnat număr 
de cetățeni solicită.zilnic noului cen
tru din Tg. Jiu, pe lingă alțl pomi, 
și puieți de nuc.

_________—J

să se convingă prin măsurători efec
tuate la fata locului, pe teren, că 
suprafețele prevăzute a se cultiva cu 
diferite legume se realizează inte
gral.

Condițiile de lucru din această pri
măvară — unele din terenurile des
tinate culturilor de legume continuă 
să aibă exces de umiditate — impun 
ca specialiștii și conducătorii de uni
tăți agricole să ia măsuri pentru a 
se insâmînța cu prioritate terenurile 
mai zvintate. Ministerul de resort re
comandă ca în special culturile din 
prima epocă, a căror însămînțare a 
întirziat. să fie amplasate pe tere
nurile mai scurse, pe soluri mai 
ușoare, cum sînt cele nisipoase și 
care se încălzesc mai repede. De a- 
semenea, se poate face însămința- 
rea lor pe terasele mai scurse și în
sorite, ceea ce va permite recupe
rarea întîrzlerilor. Pentru ca peste 
tot să se poată trece la însămi nța- 
tul și plantatul legumelor, se cere ca 
solul să fie modelat în rigole și 
brazde înălțate, ceea cG va permite ca 
el să se zvînte și să se încălzească 
mai repede. Obținerea unor producții 
mari, de bună calitate și eșalonarea 
lor in timp impun respectarea cu 
strlctete a tehnologiilor fiecărei cul
turi. în raport cu cerințele plantelor 
și destinația producției. Grăbirea în- 
sămințârii și plantării legumelor nu 
trebuie să se facă in detrimentul ca
lității. prin încălcarea tehnologiilor 
de lucru.

Acum începe plantarea legumelor 
în solarii și nu peste multă vreme 
această lucrare se va face și in 
cimp. In această primăvară au fost 
produse cantități îndestulătoare de 
răsad. El trebuie îngrijit cu atenție 
pentru a se asigura o bună prinde
re atunci cind va fi plantat. în u- 
nele unități agricole răsadnițele au 
fost afectate de căderile de zăpa
dă din luna martie, inregistrindu-se 
pierderi de răsad. Organele județene 
de specialitate trebuie să organizeze 
întrajutorarea unităților agricole în
vecinate cu.răsad, astfel ca si la a- 
ceste culturi să se realizeze integral 
suprafețele prevăzute a se cultiva cu 
legume.

Pentru obținerea unor recolte mari 
la hectar este necesar ca în legumi- 
cultură să se acorde cea mai mare 
atenție aplicării acordului global, ca 
formă de retribuire a muncii coope
ratorilor. Hotărirea. recentei plenare 
a C.C. al P.C.R. cu privire la 
îmbunătățirea organizării și retribui
rii muncii în agricultură prevede a- 
plicarea unor măsuri care să co
intereseze pe cooperatori să obți
nă producții mari. Intre acestea este 
și asigurarea unui venit garantat de 
900 lei lunar acelora care se angajea
ză să lucreze anumite suprafețe si 
sâ obțină apumite cantități de legu
me. Paralel cu angajarea producției, 
consiliile de conducere să asigure 
și condițiile materiale și tehnice In 
vederea realizării unor recolte cit 
mai mari la hectar.

Calculatorul elsctronic în sprijinul 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare

în zilele de 30—31 martie a.c. la 
Institutul de studii și 'cercetări pen
tru îmbunătățiri funciare s-au des
fășurat lucrările simpozionului „Me
tode numerice noi folosite in hidro
tehnică". Lucrările prezentate cu 
acest prilej au abordat un domeniu 
modern al cercetării și anume apli
carea metodelor numerice cu ajuto
rul calculatorului electronic la re
zolvarea problemelor inginerești pe 
care le pune programul național de

gospodărire rațională a apelor și ex
tinderea lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare In țara noastră. La sim
pozion au participat academicieni, 
cadre didactice din institutele de 
invățămint superior și specialiști 
din institutele de cercetare, proiec
tare, execuție și exploatare a lucră
rilor de îmbunătățiri funciare și gos
podărire a apelor, realizindu-se cu 
acest prilej un valoros schimb, de 
experiență.
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Răspunderea de a ridica
(Urmare din pag. I)

rative și mai funcționale. înlătu
rarea unor verigi inlcrmediare 
inutile, ca și a diverselor surse de 
formularistică și birocratism, redu
cerea aparatului funcționăresc ad
ministrativ care încarcă cheltuielile 
neproductive aie statului, deplasa
rea in mai mare măsură a specia
liștilor spre producție, unde se ho
tărăște efectiv progresul economic 
al țării. Iată dc ce îndeplinirea 
riguroasă și strictă a acestor mă
suri constituie o cerință esențială 
pentru valorificarea superioară a 
potențialului de muncă al societății 
noastre, in scopul unei mai rapide 
sporiri a venitului național, supor
tul trainic al creșterii bunăstării 
populației.

In rindurile Întregului popor a 
fost intimpinată cu profundă satis
facție reafirmarea viguroasă a 
hotărârii neabătute a partidului de 
a acționa fără preget pentru ince- 
tățenirea trainică in întreaga 
viață socială a principiilor eticii 
și echității socialiste, pentru reali
zarea unei repartizări a veniturilor 
juste și echitabile, pentru comba
terea oricăror tendințe de îmbo
gățire pe căi ilicite sau de parazi
tism social. Aplauzele însuflețite 
cu care au fost întimpinate cuvin
tele referitoare la necesitatea de 
a transforma intr-o realitate vie. 
in toate compartimentele societății, 
lozinca vechii noastre mișcări 
muncitorești ..nici muncă fără pii- 
ne, nici piinc fără muncă" au re
flectat grăitor deplina adeziune a 
poporului față de principialitatea și 
intransigența comunistă cu care 
partidul iși îndeplinește, și in acest 
domeniu. îndatoririle de avangardă 
revoluționară a clasei muncitoare, 
de forța conducătoare a societății 
noastre.

Fără Îndoială că în rândurile 
tuturor organizațiilor de partid va 
găsi un larg ecou îndemnul stă
ruitor al secretarului general al 
partidului privitor la imperativul 
intensificării activității politico- 
ideologice pentru dezvoltarea con
științei socialiste a maselor, pen
tru cultivarea înaltului sentiment 
al răspunderii față de interesele 
fundamentale ale societății, pentru 
formarea unui om nou, hotârit să 
sc dăruie in întregime măreței 
cauze a comunismului, intereselor 
poporului. Pregnant se reliefează 
adevărul fundamental că aderind 
Ia partidul comuniștilor aderăm la 
un ideal — in slujba căruia ne 
punem neprecupețit forțele și ener
gia. gândul și fapta, la nevoie 
chiar viața ! însuși exemplul vie
ții secretarului general al partidu
lui, al pasiunii, abnegației și tena-

citații cu care de 40 de ani uluieș
te ciuza socialismului — dovedind 
strălucite calități do conducător de 
partid și de stat, devotament fier
binte fată de patrie, principialitate 
și neabătut spirit partinic — con- 
stltuie pentru fiecare comunist, 
pentru fiecare cetățean al țării un 
imbold la efort stăruitor de auto- 
pcrfecționarc. do asimilare organică 
a trăsăturilor omului nou.

O deosebită însemnătate au sub
linierile cuprinse in cuvintare cu 
privire la principalele căi de în
tărire a rolului conducător al 
partidului, cerință obiectivă a pro
gresului societății noastre pe calea 
socialismului și comunismului. Pen
tru toate organele și organizațiile 
de partid constituie o inepuizabilă 
sursă do concluzii practice indica
țiile referitoare la necesitatea însu
șirii științei conducerii, la modali
tățile concrete de a realiza dezvol
tarea legăturilor partidului cu ma
sele, integrarea organică a activu
lui de partid In viața socială, prin 
participarea nemijlocită la soluțio
narea problemelor curente ale con
strucției socialiste. întărirea conti
nuă a rolului conducător al parti
dului este nemijlocit legată* de îm
binarea democrației interne cu res
pectarea strictă a disciplinei de 
partid, cu înaltul spirit de răspun
dere in aplicarea hotăririlor adop
tate ; partidul politic al clasei mun
citoare, partidul comuniștilor, s-a 
caracterizat dintotdeauna ca partid 
revoluționar prin disciplina sa Inte
rioară — unică pentru toți și ci
ment al coeziunii sale monolitice — 
prin fermitatea cu care, odată 
c^ezbătute problemele și adoptate 
hotăririle, s-a trecut la stricta lor 
îndeplinire, combătindu-se orice 
tendințe de a confunda conducerea 
colectivă cu vorbăria colectivă. 
„Mai puțină vorbă și mai multă 
muncă — muncă legată direct de 
producție, de viața organizațiilor de 
partid, a clasei muncitoare, a po
porului — iată cuvîntul 
al actualității.

Stăruitorul îndemn al 
lui general al partidului 
ționarea activității tuturor organe
lor de stat prin stirpirea oricăror 
manifestări de birocratism, ca și a 
tendinței de a îneca inițiativa in 
hirtii, prin creșterea răspunderii in 
soluționarea operativă și judicioasă 
a problemelor vieții economice și 
sociale, printr-o mai mare solici
tudine pentru satisfacerea in con
diții cit mai bune posibil a necesi
tăților de viață ale oamenilor mun
cii ; realizarea in și mai mare mă
sură a rolului clasei muncitoare de 
tlasă conducătoare a societății 
noastre in alianță cu țărănimea și 
intelectualitatea ; adincirea demo
crației socialiste prin folosirea ce

lor mai adecvate forme menite a 
Înlesni participarea efectivă n oa
menilor muncii la conducerea sta
tului — completează tabloul vast al 
direcțiilor de acțiune practică, con
cretă. pentru accelerarea ritmului 
înaintării noastre pe calea făuririi 
socialismului multilateral dezvoltat.

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a prilejuit, totodată, o 
evocare a glorioaselor tradiții in
ternaționaliste ale mișcării munci
torești din România — preluate, 
continuate șl ridicate pe o treaptă 
superioară do Partidul Comunist 
Român. Conducind cu succes con
struirea socialismului in România, 
indeplinindu-și cu abnegație răs
punderile față de propriul popor, 
partidul iși înfăptuiește ferm și 
consecvent îndatoririle sale inter
naționaliste, aducindu-și contribu
ția la creșterea forțelor socialismu
lui, a influenței sale in lume, la 
victoria frontului mondial antiim- 
perialist, al cărui detașament de 
nădejde este. Cuvintarea a subli
niat din nou convingerea fermă a 
partidului nostru, potrivit căreia 
fundamentarea relațiilor dintre 
partidele comuniste pe principiile 
marxist-leniniste, ale egalității de
pline in drepturi, neamestecului 
în treburile interne, de stimă, în
credere reciprocă, constituie __ in 
prezent o cerință esențială a întă
ririi colaborării și solidarității lor 
internaționaliste, calea realizării 
unei unități noi, mai trainice, in 
mișcarea comunistă.

Totodată, au fost reafirmate cu 
toată claritatea coordonatele fun
damentale ale politicii externe a 
României socialiste — politică de 
prietenie și solidaritate cu toate 
țările socialiste, de lărgire a co
laborării cu tinerele state indepen
dente, de extindere a relațiilor cu 
celelalte state in spiritul coexisten
ței pașnice, de activitate neobosită 
pentru promovarea tendințelor po
zitive în viața internațională și 
așezarea pe baze noi a relațiilor 
dintre state, pentru înfăptuirea 
securității in Balcani, in Europa și 
in lume.

Pentru întregul nostru popor 
este un temei de îndreptățită min- 
drie patriotică, de încredere in vii- 

steagul socialis- 
cu opt decenii 
militanții socia- 
pus bazele par-

Foto : S. Cristian
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și europene de hochei /

• Sportivii noștri (în grupa B): seniorii, locul IV la C.M. 
din Austria ; juniorii, locul 

cu Iugoslavia) la

de

DUCERE ȘI PLANIFICARE" 
sînt publicate materialele „Apli
carea teoriei stărilor entropice 
la măsurarea gradului de orga
nizare a sistemelor economice", 
de dr. ȘTEFAN BlRLEA, și, 
„Coordonarea unor categorii de 
modele pentru prognoza 
nomică", de GH. MICU și 
IONESCU.

Stenogramele discuțiilor avînd 
ca teme : „Planificarea terito
rială a dezvoltării economico- 
sociale" (I) ; „Dimensionarea e- 
conomicâ optimă a întreprinde
rilor industriale" (V) și „Creș
terea eficienței economice a 
cheltuielilor în agricultură" (V) 
sint inserate la rubrica „DEZ
BATERI".

Un articol despre „Rolul cre
ditului in formarea și utilizarea 
mijloacelor circulante", de dr. 
MARIANA NEGRUȘ, este publi
cat la rubrica „CONSULTAȚII '.

Studiile intitulate „Influența 
migrației temporare a forței de 
muncă asupra comunităților să
tești", de'MARIA CIOBANU, și 
„Evoluția cheltuielilor de pro
ducție pînă in anul 1990", de 
MARIUS ALDEA, alcătuiesc 
conținutul rubricilor „SOCIO
LOGIE ECONOMICA" și res
pectiv „CONJUNCTURA ȘI 
PROSPECTIVA".

Revista conține o rubrică 
recomandări „ÎN SPRIJINUL 
ÎNVATAMÎNTULUI DE PAR
TID ȘI AL RECICLĂRII".

La rubrica „ECONOMIE 
MONDIALA" apare documenta
rul „Acumularea și ritmul de 
creștere economică in Anglia", 
de MARIANA MALINSCHI.

Sumarul se Încheie cu obișnu
itei^ ruBricP: „CRITICA ȘI BI
BLIOGRAFIE" ; U * „NOTE BI
BLIOGRAFICE" ; „CONSEM
NĂRI" ; „SCRISORI CĂTRE 
REDACȚIE „PUBLICITA-

In deschiderea numărului, re
vista publică CUVÎNTUL TO
VARĂȘULUI NICOLAE 
C E A U Ș E S C U LA SOLEM
NITATEA DECORĂRII REVIS
TEI, prilejuită de A 25-A ANI
VERSARE. Este publicată, de 
asemenea, TELEGRAMA ADRE
SATĂ COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU.

La rubrica „PENTRU ÎNDE
PLINIREA ÎNAINTE DE TER
MEN A CINCINALULUI" re
vista publică articolele : „Ce
rințele plenarei C.C. al P.C.R. 
privind folosirea maximă a ca
pacităților de producție", de 
iOAN AVRAM ; „Echilibrul ba
lanței de plăți externe : impor
tanță si căi de realizare", de dr. 
DUMITRU LAZAROIU. și „E- 
tectelc economice ale extinderii 
tehnologiilor moderne", de dr. 
V. M. POPESCU.

Articolele intitulate 
novator in elaborarea 
naț onal unic", de uuiwiiib 
ÎUGA, și Creșterea productivi
tății muncii și a venitului na
țional — factori decisivi ai dez
voltării economice", de I. BAȚI, 
suit inserate la rubrica „IN
VESTIGAȚII ȘI SINTEZE".

Din cuprinsul rubricii „CREȘ
TERE ȘI EFICIENTA ECONO
MICA" rețin atenția articolele : 
„Orientările cercetării in extrac
ția de țiței și gaze", de dr. CON
STANTIN RUSIN ; „Hidroa- 
meliorațiile și folosirea raționa
lă a teritoriului", de dr. I. 
BOLD ; „Turismul internațional 
— activitate economică de mare 
eficiență", de CLEMENT GA- 
VRILESCU, și „Aspecte finan
ciaro privind constituirea și 
funcționarea societăților mixte 
in țara noastră", de A. BEREA 
și 1. MUREȘ AN.

În cadrul rubricii „INSTRU
MENTAR MODERN DE CON-

I. D.
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„Dacia literară" în ediție

III sau IV (meciul decisiv, 
C.E. din Olanda

O Țara sălbatică : BUCUREȘTI 
1.30; 1C.30; 12,38; 14,45; 16,45; 19: 21. 
a Program de desene animate 
pentru copii: DOINA — 9,30; 11;

ti Filarmonica „George
Lr.escu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic pentru elevii li
ceelor din Capitală, susținut de 

" de muzică
Dirijor : Ion

Orchestra liceului 
„George Enescu“.
Drâcea — 11.
• Opera Română : 
— 11, Tannhâuser •
• Teatrul de operetă 
inimioară, spune — 10.3C 
ritâ fetele — 19,-30.
• Teatrul Național „T. L. Cara- 
g!a’.e“ (sala Studio) : Zodia Tau
rului — 10.30. Un fluture pe lam
pă — 15.3”. Oameni șl șoareci — 
25. (sala Studio) ; SA nu-ți faci 
prăvălie eu scară — 10,30. Părinții 
teribili — 15..30, Iadul $1 pasarea

• Teatrul dc comedie : Preșul — 
1” 30, Dispariția Iui Galy Gay — 
15.30, Buffallo Bill și indienii 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
lar.dra" (sala dlr. bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Joc de pisici — 10, 
Leonce și Lena — 20. (sala din 
str. Alex. Sabia) : Transplantarea 
Inimii necunoscute — 10. Valen
tin și Valentina — 15, Iubire pen
tru iubire — 20.
• Teatrul Mic : Testamentul cli- 
nclui — 10.30, După cădere 
Pisica sălbatică — 19.30.
a Teatrul ,.C. I. Nottara- 
Magheru) : Bună scara, domnule 
Wilde — 10, Adio, Charlie — 15.30. 
Cei șase — 19.30. (sala Studio) : 
Bărbați fără neveste — 16. Sora 
cea mare — 20.
• Teatru) Giuleșt! : Casa care a 
fugit pe ușă — IC; 19.30, Comedie 
cu olteni — 15.
• Teatral ..Ion Creangă" : 
moara din insula piraților - 
Nota zero la purtare — 16.
• Teatru! „Țăndărică" fsa’.a d!n 
Ca’.ea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — Xl, (sala din str. Aca
demiei) : Tigrișorul Petre — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Ma
tineu literar — 11. Va „Mazeltov" 
pe placul tuturor — 19.30.
• Studioul I.A.T.C. ..I. I . Cara- 
giale" : Vinfttoarea de vrăjitoare
— 11. Cymbeline — 10.
• Teatrul satiric-muz;cal „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — IS IB, (cala
Victoriei nr. 1*4) : Joa pălăria !
— 19,30.
• Teatru! de revistă și romed.e 
„Ion VasUescu" : Doctor fără voie
— 19.30.
• Ansamblul artistic .Jtspsodia 
română" : Fiori alese — 19.30.
a Circul „Bucureșt;" : Frații iul 
Flipper — 15; 17,30; 19.30.

Salvarea : DOINA — 13.45; 16; 
20.13.

• Pe aripile vtntulul : SALA PA
LATULUI — 10 (seria de bilete 
4527) ; 15 (seria de bilete — 43 
19.45 (seria de bilete — 4516), 
TRIA — 10; 14,30; 19,15.
o Cowboy : SCALA — 8.30: 
13.30; 1G: 1.3,50; 21, FAVORIT — 10; 
12.30; 15,30: 18; 20,30, CAPITOL

: 11; 13,30; 16; 18.30;
• Zestrea : FLOREASCA 
13: 20.30.
• Alfred ccl Marc : FEROVIAR
- ;..fo: 10.45: 13,15; 15.
20.45. EXCELSIOR — 8.45; 
16; 13.30: 21. MELODIA 
11: 1.3.30; 16; 18.30; 21, MODERN
— 8.30; 11; 13.30; 16; 18.30; 2 
q Marile vacanțe : VIITORUL 
15.30; 18.
a Tinerii : VIITORUL — 20,15.
• In arșița nopții : LUMINA 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Angelica și sultanul : BUCEGI
— 10,30; 15.45; 18.
a O anchetă dificilă : BUCEGI
20.15.
• Adio, arme ! : GRIVITA 
12,30; 16; 19,30, GIULEST1 
15.30; 19. MIORIȚA — 9; 12,30; 16; 
19.30.
• Cu miinile curate : MOȘILOR
- 15.30; 18; 20,15, VITAN — 15,30; 
18: 20.15,

Organizația : GLORIA — 8,45; 
AURORA

11.15; 13,45; 16.
a Iakov Bogomolov : CENTRAL 
— 18,15; 20,30.

• Atentatul : 
8.30; 11; 
TIV AL - 
18.30; 21.
• Love

• Am fost tineri — 14.15. Dcspr» 
altceva — 16,30, O vară cu Mo
nica — 18.30; 20,30 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Jandarmul se Însoară : RAHO
VA — 10,30: 15,30; 18.
• Egor Buliciov și alții : RAHO- 
VA — 20,15.
• In umbra violenței : INFRĂ- 
’.iREA INTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15.
• Fata care vinde flori : DRU- 
.'.IIJL SĂRII — 10; 15; 17.45; 20.30, 
POPULAR — 10; 13,30: 13; 20,
• Sunetul muzicii : BUZEȘTI 
1-i; 17,30, COTROCENT — 11;
• Clovnii : BUZEȘTI — 20,30.
• Structura cristalului : COTRO- 
LL.XT — 20.30.
a Explozia : UNIREA — 15.30: 18:

• Maria Stuart : LIP^A 
18; 20.30.
• Los Tarantos : FERENTARI 
r : 12,15; 15,30; 13.
a Grăsuna : FERENTARI — 2
• Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : FLAMURA — 9; 11.15; 
13.30; 16; 18.13; 20,30.
• Legenda lui Rustam : MUNCA
— 1-5: 16.
a Genoveva de Brabant : 
CA — 18; 20.
• Marry Poppins : TIMPURI NOI
— ci,45—20.30 in continuare.
• Drumul spre Vest : DACIA 
9.30; 12.15; 15; 17.45; W.30.
a Lupul mărilor 
COSMOS — 15,30;

Vacanță la Roma : PROGRESUL
— 15,30; 1B.
a Moartea Regelui Negru : 
GREȘUL - 20.15.
a Domnului profesor, cu dragos
te : PACEA — 15,45; 18; 20,15.
• Un glonte pentru general : 
ARTA — 15,30; 18; 20.15.
• O floare și doi grădinari : 
VOLGA — 9; 12.30; 16; 19.30.

Răzbunarea : 
19.

tor, faptul că 
mului, înălțat 
in urmă de 
liști, care au . 
tiduluj politic al clasei muncitoare 
din țara noastră, se află in mîini 
sigure. In miinile Partidului Co
munist Român, care, străbătind 
furtuni, și vitregii, l-a dus la victo
riile strălucite ce însoresc astăzi via
ța națiunii noastre și care, urmat 
de întregul popor, îl va purta 
la biruința cauzei comunismului pe 
pămintul românesc.

Aflată la 
lea număr, 
românești — editată in con
diții grafice excepționale in 
limbile (rancezâ, engleză și 
spaniolă — iși dovedește 
pe deplin utilitatea și 
funcția pentru care a fost 
creată — aceea ' de 
strument bibliografic 
prim ordin n cunoaște 
și difuzarea producției, edi
toriale din tară peste ho
tare.

în coloanele revistei sînt 
inserate o serie de sinteze 
dedicate Anului internațio
nal al cărții, cu referiri Ia 
manifestările organizate :n 
țara noastră in ' 1972, 
celui de-al VII-lea Congres 
internațional de estetică 
etc. Funcția bibliografica a 
revistei este ilustrată ea 
de obicei prin succinte 
prezentări de cărți româ
nești, elaborate intr-o 
manieră sobră, expresivă. 
O bogată ilustrație grafică 
vine să completeze armo
nios acest util indicator bi
bliografic.

In acest ultim număr este 
publicat și interviul acordat' mânească' 
rcdactoralui-șef al revistei, 
L. Ocneriu — de dr. Fritz 
Hodeige, directorul Editu
rii și imprimeriilor ..ROM- 
BACH“ din Freiburg, care, 
in anul trecut, a publicat vo
lumul „România ne calea 
socialismului", semnat de

tovarășul Nicolae Ceaușescu 
volum care s-a bucurat, 
după cum relevă interlocu
torul, de un deosebit suc
ces. In cadrul interviului 
este relevată, de asemenea, 
satisfacția oaspetelui de a 
fi cunoscut România și de

Desfășurarea activității 
de cercetare din perime
trul istoriei literare este, 
in mod firesc, condiționată 
și de existența in ediții 
accesibile cercetătorilor a 
izvoarelor documentare, a 
materialului arhivistic pe 
baza cărora se înalță 
exegezele de ansamblu. 
Acest deziderat dobindește 
un relief particular in ca
zul colecțiilor unor reviste 
și ziare precum ; „Curie
rul românesc", „Alăuta ro- 

, „Propășirea", 
publicații care 

transmis In e- 
puține, supuse 

u-

„Timpul", 
ni s-au
xemplare ...

decursul timpului 
continue deteriorări, 

naște insă o inevir 
tabilă discrepanță intre 
solicitările mereu mai mari, 
normale intr-o perioadă de

1 
i 
I 
I

în meciul de Ieri, din ultima zi a 
„mondialelor" (grupa B) de la Graz, 
echipele României și Iugoslaviei au 
urmărit același scop : ocuparea lo
cului III in clasamentul final. Dar. 
în timp ce pentru a atinge această 
țintă, sportivilor iugoslavi le era 
suficient și un scor egal, hocheiști- 
lor noștri le trebuia neapăra,t victo
ria. Și am fost foarte aproape de un 
asemenea succes, foarte aproape deci 
de a termina pe locul al III-lea ! 
La început, desfășurarea jocului ni 
i-a arătat pe Tureanu, Pană, Gheor
ghiu și ceilalți in bună dispoziție, 
susținind cu destul aplomb ofensiva, 
șutind mereu și precis Ia poartă. 
Cînd (deși către sfirșitul primei re
prize) am deschis scorul, totul pă
rea posibil și, la drept vorbind, nu 
prea greu de realizat. A venit insă 
minutul 23 cu... neatenția lui Nete- 
du, (cu atît mai de neînțeles, cu 
cit, in general, la Graz el a făcut 
partide excelente) ; ia un șut ano- 

destul de ușor de parat, 
Gojanovici, pucul a in- 

plasă, aducind egalita- 
tabela de marcaj. Im

putabil apărării este în fond și golul 
lui Mlakar. cu care iugoslavii au 
luat conducerea în min 34. Greșelile 
acestea — ambele in repriza secundă 
— aveau să fie hotăritoare pentru 
soarta partidei, în ultima repriză 
am atacat iarăși în forță, am avut 
mari :și multe'ocazii, daf n-am con
cretizat decit o singură dată (2—2).

Un scor egal cu echipa Iugoslaviei, 
una dintre cele mai in formă la a- 
ceste Întreceri ale grupei B, este, 
prin el însuși, un rezultat bun pen
tru hocheiștii noștri, dar. repetăm, 
ieri la Graz se putea realiza victo
ria. A?a însă, echipa României și-a 
păstrat poziția a patra, clasindu-se 
înaintea reprezentativelor Japoniei, 
Austriei. Elveției și Italiei, în fața 
cărora, cum se știe, a câștigat de fie
care dată. Chiar dacă locul IV nu 
6pune prea mult, nu indică un anume 
grad în ierarhia hocheiului interna
țional, este de subliniat, după păre
rea noastră, faptul că la Graz echi
pa română a evoluat la un nivel su
perior in comparație cu precedentele 

sie „mondialelor", tporul in

Lausanne, unde 
campionatele europene _
libere, au avut loc primele Intîlniri 
din turui II. în limitele categoriei 
57 kg, sportivul român Petre Cearnău 
a oblinut o nouă victorie, de data 
aceasta prin tuș, in fața vest-germa- 
nului Eduard Giray. Iancu Vangheliei 
(categoria 48 kg) a dispus la puncte 
de suedezul Kaalo Navala. învins in 
primul tur, Emil Butu (categoria 52

In cîteva rînduri

a fi avut contacte fructuoa
se cu personalități și edi
tori români.

Avînd in vedere utilele și 
prețioasele indicații biblio
grafice prezente in fiecare 
număr, ar fi binevenită 
studierea apariției revistei 
și in limba română. Ea ar 
constitui un real sprijin 
acordai lucrătorilor din 
rețelele comerciale ale di
fuzării cărții și din insti
tuțiile de cultură.

intensificare 
dent a I 
numeroase 
cercetători ___ __
tea de a salva de la dis
tracție tezaurul 
existent Soluția 
fi decit filmarea 
ales, întocmirea 
facsimilate.

Pași meritorii, ........ .
puțini și efectuați la rela
tiv mari intervale tempo
rale, există și trebuie salu
tați. Astfel, după tipărirea 
in 1969 (sub auspiciile fos
tei Edituri pentru literatu
ră) a ediției facsimilate a 
Alăutei românești, recent, 
Editura Minerva — specia
lizată, dună cum este larg 
cunoscut, in reeditarea ști
ințifică a valorilor noastre 
clasice — a publicat in- 
tr-un volum de o excepțio-

nalâ ținută grafică textul 
facsimilat al Dacici litera
re și transcrierea modernă 
a acestuia, tom distins cu 
medalie de aur ta ultimul 
6alon național al cărții.

îngrijită de Maria Pla
ton. care semnează totoda
tă și un judicios studiu in
troductiv in cuprinsul că
ruia sint evidențiate sem
nificațiile momentului? li
terar reprezentat de revis
ta condusă de M. Kogălni- 
ceanu in Istoria literaturi5 
noastre. ediția actuala 
(prevăzută cu un indice 
tematic, unul de nume și 
o bibliografie selectivă) 
constituie un valoros act 
de cultură. Desigur, nu 
este vorba numai de salva
rea fizică de la distrugere 
a rarelor exemplare comu
nicate pină in zilele noas
tre. deși și acest factor se 
cuvine luat in seamă in a- 
precierea unor astfel de 
inițiative, cit de faptul că 
prin retipăriri de acest gen 
documentul literar devine 
accesibil unei mase largi 
de cititori, specialiști sau 
simpli iubitori de literatu
ră. Volumul publicat la 
MINERVA constituie un 
instrument de lucru ce în
lesnește considerabil mun
ca istoricilor literari, a pro
fesorilor. studenților și a 
tinerilor angajați in proce
sul de învățămînt. Este 
necesar însă sâ observăm 
că efectele lui risca să fie 
sensibil 
ditarea 
ficlent. 
pun de

• Aseară s-a încheiat la Kosice tur
neul internațional masculin dc bas
chet. In ultimul joc, echipa Româ
niei a învins cu scorul ele 74—63 
(48—28) echipa Ungariei. Selecționata 
Bulgariei a dispus cu 79—72 (44—36) 
dc echipa Cehoslovaciei. Turneul a 
fost ciștigat de echipa Bulgariei cu 
9 puncte, urmată in clasament de e- 
chipele Cehoslovaciei (selecționata 
studențească) și României cu cite 9 
puncte, insă cu un coșavcrai infe
rior. Tarău (România) a primit cupa 
decernată celui mai bun jucător al 
turneului.

• în ultima rundă a turneului 
pentagonal feminin de șah pe echi
pe de la Vrnjacka Banja echipa 
României a intilnit selecționata 
Bulgariei, in fața căreia conduce cu 
1.5—0.5 puncte (Polihroniade—Sikova

Baumstark—Borisova remiză, 
Nicolau — Gheorghieva întreruptă). 
Intilnirea dintre echipele României 
și Poloniei (din runda a IV-a) a fost 
ciștigată de românce cu 2—1, ca ur
mare a remizei înregistrate in parti
da întreruptă dintre Nicolau, și E- 
renska. înaintea partidelor întrerup
te, clasamentul se prezintă astfel î 
L Ungaria 8 puncte ; 2. România
6.j puncte (1) ; 3. Iugoslavia
puncte ; 4. Polonia 5 puncte ; 
Bulgaria 4 puncte (1).

• TENIS. — În proba de dublu 
din cadrul turneului internațional de 
la Valencia, perechea Ion Tiriac 
(România)—Mike Estep (S.U.A.) a în
vins cu 6—3, 6—1 cuplul fraților 
Lloyd (Anglia).

• ATLETISM. — Cu prilejul unui 
concurs in aer liber, americanul 
Sam Colson a stabilit, la Tuscaloosa 
(statul Alabama), cea mal bună per
formanță mondială a anului in 
proba de aruncare a suliței : 
88,65 m.

•■ Sîmbătă, la Genova, în prelimi
nariile campionatului mondial de 
fotbal, echipa Italiei a invins cu 
scorul de 5—0 (2—0), selecționata 
Luxemburgului. Riva a marcat 4 
puncte ți unul Rivera.

ceea ce privește capacitatea tehnico- 
tacticâ fiind cit se poate de evident. 
Am regretat însă cu toții că tocmai 
in finalul competiției și tocmai in 
meciurile decisive (cu R.D.G., S.U.A. 
și ieri cu Iugoslavia) scăderea forței 
fizice, greșelile din apărare au fă
cut ca rezultatele să nu mai fie cele 
așteptate. In ansamblu, totuși, com
portarea reprezentativei noastre de 
hochei (antrenori M. Flamaropol și 
I. Tiron) este de apreciat. Acest lu
cru l-au subliniat și specialiștii : 
meciurile românilor cu echipele R.D. 
Germane și S.U.A. au fost cele mai 
frumoase din cite s-au disputat pe 
patinoarul din Graz...

★
în prima grupă a campionatului 

mondial a promovat selecționata 
R. D. Germane, 'câștigătoarea compe
tiției de la Graz.

In alt joc, ieri, selecționata Japo
niei a invins cu 5—3 (0—1, 2—2, 3—0) 
echipa Italiei, care a retrogradat in 
grupa C. Seara, echipa R.D. Ger
mane a invins .selecționata Austriei 
cu 12—2 (4—1, 3—1, 5—0).

★
Peste 15 000 de spectatori au urmă

rit ieri la Moscova primele două me
ciuri . ale .campionatului mondial de 
hochei pe gheață (grupa A). In pri
mul joc, echipa Cehoslovaciei, cam
pioană a lumii, a învins cu scorul de 
14—1 (3—0, 6—0, 5—1) echipa Polo
niei. In partida următoare, selecțio
nata U.R.S.S. a dispus 
17—1 (7—1, 6—0, 4—0) 
R.F. Germania.

Finala campionatului ___ ,___ ___
hochei pe gheață (Grupa B), rezer
vat echipelor de juniori, se va dis
puta inlre selecționatele Poloniei și 
Italiei, câștigătoarele celor două serii 
preliminare. Pentru locurile 3—4 se 
vor intilni formațiile României și 
Iugoslaviei.

în ultima zi a preliminariilor s-au 
înregistrat rezultatele : Italia—Aus
tria 6—1 ; Iugoslavia—Olanda 7—2 ; 
Polonia—România 6—0 ; Danemar
ca—Franța 6—3.

kg) J-a Întrecut la puncte pe fran
cezul Diego Lo-Brutto.

Siinbâtă după-amiază, în cadrul 
campionatelor europene de lupte li
bere care au loc la Lausanne, spoi* 
tivul român V. Iorga (82 kg) a diș-? 
pus la puncte in turul 3 de grecul 
Iorguli Pasas. în afară de Iorga, au 
mai rămas in competiție P. Ccarnău 
(57 kg) și I. Vangheliei (48 kg).

AZI, iN CAPITALĂ
• AUTOMOBILISM. — pe 

aleile din incinta complexului 
expozițional de la Piața Scinteii, 
la ora 9,30 se va da primul 
start al concursului de viteză 
in circuit. Așii volanului (s-au 
înscris peste 60 de alergători, 
din București, Brașov, Cluj, 
Reșița etc) vor avea de parcurs 
un traseu de aproximativ 13 km 
(6 ture de pistă) cu numeroase 
viraje (unele „ac de păr“), 
fiecare solicitând nu numai 
puterea „cailor" mașinii, ci și 
— sau poate mai ales — vir
tuozitatea automoblliștilor.

• ALERGĂRI DE CROS —
CONCURSURI DE ORIENTRE 
TURISTICA. In organizarea 
forurilor de resort ale sectoare
lor Capitalei, in cursul dimine
ții se vor desfășura întreceri de 
cros pentru tineret la : Parcul 
tineretului (ora 8), Baza hipică 
Plevnei (8,30), stadionul „Elec
tra" (0), stadionul „23 August" — 
tribuna a II-a (ora 9). stadionul 
Olimpia (ora 9), stadionul Di
namo, (ora 9,30), stadionul Fun- 
deni (ora 10). In pădurea 
Băneasa, de la ora 9, și-au dat 
întâlnire, pentru a participa la 
un concurs de orientare turistică 
și la unele probe atletice, circa 
700 de tineri și tinere salariați 
din întreprinderi și instituții 
bucureștenc. • MECIURI DE 
FOTBAL. Stadionul politehnica, 
ora 10 : România—Grecia, in 
cadrul preliminariilor turneului 
de juniori U.E.F.A. pentru ju
niori ; stadionul „Republicii", ora 
11,30 : Rapid—Universitatea Cluj 
(divizia A), stadionul Dinamo, 
ora 16,30 : Dinamo—U.T.A. '
(divizia A). • RUGBI. Griv5' 
roșie—Sportul studențesc '
cui copilului, ora 9,30);
Dlnamo (stadionul Ghe 
11). i
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Interviul acordat 
de președintele Consiliului de Stat, 

Nicolae Ceaușescu, 
revistei italiene „L Europeo"

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte SEMNAREA PLANULUI DE COLABORĂRI ȘTEINȚIHCA 
DINTRE ACADEMIA RfPUBLICIl SOCIALISTE ROMANIA 

SI ACADEMIA DE ȘTIINȚE A CHINEI

(Urmare din pag. I)

PROGRAMUL I PROGRAMUL II

RĂSPUNS : In primul rind, do
resc sâ arăt câ toate măsurile lua
te in ultimii ani — inclusiv recen
tele mksuri — au ca scop sâ asi
gure o mai bună repartizare a for
țelor de care dispun astăzi parti
dul și societatea noastră, în sectoa
rele hotăritoare ale activității spre 
a putea soluționa cît, mai bine și 
mai direct problemele. In al doilea 
rind. aceste măsuri se înscriu în 
preocuparea de a face să dispară 
o serie de verigi intermediare care 
generează birocratism, de a apro
pia conducerea de problemele de 
bază. Desigur, ne gindim să gă
sim în continuare forme cît mai 
simple în acest sens. De altfel, 
vreau să arat că înainte, în condu
cerea țârii, existau, de exemplu, 
următoarele verigi : conducerea 
centrală de stat, regiunea, raionul 
și comuna sau orașul. Am desfi
ințat complet raioanele, am reor
ganizat regiunile și am creat 40 
de județe care lucrează direct cu 
comunele și orașele. In acest 
fel au dispărut verigile inter
mediare, avînd acum județele și 
baza — comunele. Deci, intră 
în preocuparea generală de a sim
plifica relațiile, de a apropia con
ducerea de unitățile de bază. Pe 
măsură ce vom introduce mijloa
ce modeme în conducerea activi
tății. vom putea face, probabil, și 
alte simplificări.

Toate aceste măsuri sînt legate 
de preocuparea de a asigura o con
ducere cît mai eficientă și opera
tivă în toate domeniile de activi
tate. Orice speculații pe seama a- 
cestor măsuri nu au nici un fel 
de bază.

în ce privește rotarea cadrelor. 
Problemele conducerii sînt multi
ple și foarte diverse. Pentru ca 
oamenii să poată face față aces
tei multitudini de probleme, ei 
trebuie să cunoască cît mai multe 
aspecte ale activității sociale. De 
aceea, considerăm că este bine ca, 
periodic, oamenii să poată trece 
de la o muncă la alta.

în al doilea rind, această pro
blemă este legată și de faptul că, 
in conformitate cu legile obiecti
ve, fiziologice — ca să spun așa — 
și oamenii au perioade de crește
re, de avînt, de stagnare și, desi-, 
gur.’ de cădere. .Este firesc, deci, 
să se aibă in vedere permanent 
necesitatea de a se asigura și pro
movarea continuă a noilor forțe. 
Acesta este un lucru normal, pe 
care natura însăși l-a reglemen
tat. Intr-adevăr, nu întotdeauna 
oamenii țin seama de acest lucru, 
dar este cu atît mai rău pentru 
dezvoltarea societății.

ÎNTREBARE : în legătură 
cu actuala reuniune de la 
Helsinki, vă rugăm, domnule 
președinte, să subliniați cite
va aspecte ale poziției Româ
niei in problema securității 
europene.

RĂSPUNS : După cît se știe, 
România s-a pronunțat întotdeau
na în mod ferm pentru conferința 
general-europeană. S-a ajuns acum 
la începerea convorbirilor pregăti
toare de la Helsinki, care au me
nirea de a stabili ordinea de zi și 
măsurile organizatorice necesare 
pentru ținerea conferinței general- 
europene propriu-zise.

Noi apreciem că discuțiile de 
pînă acum au dus la rezultate po
zitive, că ele au conturat o serie 
de direcții de care trebuie să se 
țină seama în organizarea și des
fășurarea conferinței general-euro- 
pene. Desigur, după părerea mea, 
este necesar ca toți participanții 
să depună eforturi pentru a se a- 
junge la un numitor comun — ca 
să spun așa — în ce privește pro
blemele de bază. In primul rind, 
România consideră că trebuie sâ 
se ajungă la un acord cu privire 
la ordinea de zi. Desigur, trebuie 
să avem în vedere că conferința 
europeană trebuie sâ dezbată prin
cipiile privind relațiile dintre sta
tele europene. Noi considerăm că 
acestea trebuie să pornească de la 
egalitatea in drepturi, respectul 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecul în treburile 
interne, avantajul reciproc. în ace
lași’ timp, este necesar să se a- 
jungă la adoptarea unei poziții 
comune cu privire la renunțarea 
la forță și la amenințarea cu for
ța in relațiile dintre state. Deci, 
să se creeze condiții ca fiecare 
țară europeană să-și poată asigu
ra dezvoltarea economico-socialâ 
corespunzător voinței sale, fără 
nici un amestec din afară.

în al doilea rind, trebuie avută 
în vedere crearea condițiilor pen
tru o rnal bună colaborare econo
mică, tehnico-științifică, lărgirea 

15,50 „Belerege" — după C. Ar- tura fantastici" (ultimul Tache. Transmisiune de la
geșanu, cu : Aurel Giurumla, episod). Casa de cultură a sindlca-
Alfred Demetriu, Victor Mol- 18,00 Cintare patriei — concurs tclor din Baia Mare. a Co-
dovan. George Paul Avram, coral Interjudețean. « Corul nil Casei de cultura Buzău.
Dona Cotrubaș. Căminului cultural din co- Dirijori : Qheorghe Popescu

16,00 Salutări din Poiana Brașov muna Gura Rîulul. jud. Si- și Paul Nlculescu. Prezenta-
— ci.ntâ Cornel Constantiniu. biu. Dirijor : Florlca Ștefft- tor : prof. dr. Mihai Florea.

16,15 Brazilianul Garda — „Mă- 19,30 1001 de seri.
iestrie șl curaj41. 10,30 Telejurnal. • Sâpt&mina po-

16.zo Un zimbet pe 18 mm. litică internă și internaționa-
16,25 Avanpremieră : Gilbert Be- lfi In imagini.

caud văzut de Jean Chris- X if 20,10 Reportajul săntămlnil : „Oa-
toph Averty. t V meni oblșnulțl In situații

16,35 Sâ rfdem cu Puiu Câllnescu. neobișnuite".
16,48 Jurnal de călătorie : Petra. 30.30 Film artistic 4. „Cfipltanul".

nisie Șlncan șl George Bră- Marais, Bourvil, Elsa Matl-
tianu. nescu-Hanzu. « Corul Cămi- nelll. Regia artistica : An-

18,55 Melodii nemuritoare cu Ni- nulul cultural satul Roșiori, dr6 Hunebelle,
cușor Predescu, Coste) Stin- comuna Valea Vinului, jud. 22,15 Clntâ Angela Slmilea și Fio-
gaclu, Horla Ropcea, Petre Satu-Mare. Dirijor : Petru rin Bogardo.
Stingadu și Mlhal Bideanu. Vacarciuc. » Corul sir.dica- 32,30 Khartum. Reporta) de Ște-
Prezintă actrița Valeria Ga- tulul invățămînt Craiova. Dl- fan Naclu șl Alexandru Io-
gealov. rijor : Alexandru Racu. • nescu.

17,10 Film serial pentru tineret Corul tanchiștilor „Crlșul“. 22.45 Telejurnal.
„Pierduți In spațiu41. „Aven- Dirijor : lt. maj. Constantin 22,55 Duminica sportivă.

schimburilor de informații, turis
tice și de altă natură intre statele 
europene.

In fine, noi așteptăm, dorim, ca 
la conferința general-europeană sâ 
se adopte documente corespunză
toare în această direcție și să se 
hotărască crearea unui organism 
permanent care să asigure atît 
menținerea contactelor între statele 
europene, cit și soluționarea diferi
telor probleme care se pot ivi, sau 
pregătirea unor noi reuniuni cu par
ticiparea tuturor statelor. Desigur, 
sînt și unele probleme organizato
rice. dar nu doresc sâ mă opresc 
acum asupra lor.

Noi vom acționa ca la Helsinki 
sâ se ajungă la o înțelegere in
tr-un tâmp cît mai scurt, pentru 
a se putea trece la organizarea 
conferinței propriu-zise.

ÎNTREBARE : Prin urma
re, Europa caută un nou echi
libru. Care este, in acest con
text, importanța cooperării 
balcanice ?

RĂSPUNS : Desigur că realiza
rea unor succese în dezvoltarea 
securității europene și în afirma
rea relațiilor noi dintre state va 
exercita o influență pozitivă și 
pe plan regional — și, în acest 
context, șl în ce privește colabora
rea dintre țările din Balcani. De 
aceea, noi apreciem câ realizarea 
unei colaborări între țările balca
nice, care să excludă din această 
zonă bazele militare străine și 
armamentele nucleare, va fi, la 
rîndUl ei, de o mare importanță 
nu numai pentru Balcani, dar și 
pentru pacea în Europa și chiar, 
mai larg, in întreaga viață inter
națională.

Sîntem convinși că există reale 
posibilități ca țările balcanice să 
ajungă la o înțelegere și la o mai 
bună colaborare între ele. De alt
fel. s-au și obținut o serie de re
zultate pozitive in această direc
ție. Considerăm că trebuie să de
punem eforturi în continuare pen
tru a se ajunge în Balcani la crea
rea unei colaborări pe baze noi.

în ce o privește, România are 
relații deosebit de bune cu toate 
statele din Balcani.

ÎNTREBARE t dare va fi, 
după părerea, dumneavoastră^ 
ponderea Asiei in evoluția po
liticii internaționale ?

RĂSPUNS : în ce privește pon
derea Asiei în evoluția politicii 
internaționale, trebuie pornit, de
sigur, de la faptul că Asia repre
zintă aproape 30 la sută din popu
lația lumii, că aici se află un nu
măr mare de state — mari și 
mici — că unele din ele au un roi 
foarte activ în viața internațională. 
Este de înțeles că nu se poate 
concepe în nici un fel soluționarea 
problemelor complexe ale vieții 
internaționale — cum sînt cele pri
vind dezarmarea și, in primul rind, 
dezarmarea nucleară, promovarea 
unor relații noi în lume — fără ca 
Asia, țările acestui continent să-și 
spună cuvîntul lor. Și trebuie să 
arăt că, în viitor, in raport cu pon
derea populației și cu dezvoltarea 
economică a acestor țâri, se va ac
centua și rolul lor în viața inter
națională.

ÎNTREBARE : Ați vrea, 
domnule președinte, să ne spu
neți ceva despre apropiata 
dumneavoastră vizită in Ita
lia 7

RĂSPUNS : Am acceptat cu 
multă plăcere invitația președinte
lui Leone de a vizita Italia.

Doresc ca, într-adevăr, vizita să 
ducă la dezvoltarea în continuare 
a relațiilor dintre țările noastre — 
și sper că, din acest punct de ve
dere, ea să fie o vizită cu rezul
tate bune.

Trebuie să menționez câ relați
ile dintre România și Italia — atît 
în domeniul economic, științific, 
cultural, cît și pe târîmul colabo
rării internaționale — sînt bune 
și cunosc un progres continuu. 
După cum se știe, nu de mult mi
nistrul de externe al Italiei a fost 
în România. In cursul convorbiri
lor pe care le-am avut, am consta
tat cu multă satisfacție acest curs 
ascendent al relațiilor noastre. De 
aceea, nu pot decît să-mi exprim 
convingerea că colaborarea româ- 
no-italiană se va dezvolta, că ea 
va fi un factor pozitiv în promo
varea mai largă a colaborării în 
Europa și în lume.

Doresc, în încheiere, să urez ci
titorilor revistei dumneavoastră și 
poporului italian — prin interme
diul revistei — cele mai mari suc
cese în dezvoltarea economico-so- 
cială, multă fericire și pace.

guvernamentale de colaborare economică 
intre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană

indicațiilor 
de partid și de 
țări, tovarășii 
și Erich Ho- 
vizitei oficiale

în perioada 29—31 martie, au 
avut loc la București lucrările se
siunii Comisiei mixte guvernamen
tale dc colaborare economică intre 
Republica Socialistă România și 
R. D. Germană.

Delegația guvernamentală română 
a fost condusă de Ing. Mihai Mari
nescu, prim-vicepreșcdlnte al Con
siliului Central de Control munci
toresc al activității economice și so
ciale, președintele părții române In 
comisie, iar delegația guvernamen
tală a R. D. Germane — dc dr. 
Kurt Fichtner, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
părții R D. Germane in comisie.

La sesiune, potrivit ..............
date de conducătorii ‘ 
stat ai color două 
Nicolae Ceaușescu 
necker, cu prilejul 
de prietenie a delegației de partid 
și guvernamentale a R. D. Ger
mane in Republica Socialistă Româ
nia. din luna mai 1972. au fost ana
lizate importante acțiuni de colabo
rare economică, cooperare și specia
lizare in producție, in domenii de 
interes reciproc.

In cadrul lucrărilor sesiunii, au 
fost evidențiate principalele acțiuni 
încheiate intre organele și organiza
țiile economice și tehnico-științifice 
din cele două țări, îndeosebi in do
meniile industriei construcțiilor de 
mașini grele, electrotehnicii, indus
triei chimice și industriei ușoare. 
Comisia a analizat stadiul tratati
velor unor acțiuni de cooperare și

ploiești: MITING DE SOLIDARITATE
CE TINERETUL ȘI POPORUL VIETNAMEZ

Simbătă după-amiază, numeroși 
muncitori tineri, studenți și elevi din 
Ploiești au luat parte la un miting 
de solidaritate cu tineretul și poporul 
vietnamez. Au participat membrii 
delegației Uniunii Tineretului Mun
citoresc „Ho Și Min“ din R.D. Viet
nam, care, la invitația Uniunii Tine
retului Comunist, face o vizită in 
țara noastră, precum și tineri viet
namezi aflați la specializare în în
treprinderi ploieștene.

în cuvîntul rostit la miting, Corio- 
lian Voinea, prim-secretar al Comi
tetului județean Prahova al U.T.C., 
a adresat tinerei generații vietname
ze un cald salut frățesc și urări de 
noi succese in opera de refacere a 
economiei și dezvoltare socială, pen
tru reunificarea patriei. După ce a 
evocat lupta eroică dusă de poporul 
vietnamez pentru independență și li
bertate, vorbitorul a arătat că, ală
turi de întregul popor român, tinerii 
prahoveni urmăresc cu viu interes 
și caldă simpatie eforturile perseve
rente depuse de poporul vietnamez 
in opera de reconstrucție a patriei, 
pentru realizarea deplină a păcii, 
realizarea unității și pentru rezolva
rea tuturor problemelor, potrivit vo
inței și aspirațiilor sale legitime. 
Sintem bucuroși, a spus vorbitorul 
în Încheiere, să putem afirma că in
tre U.T.C. și Uniunea Tineretului 
Muncitoresc „Ho Și Min” există pu
ternice relații de colaborare, că ele 
cunosc o continuă dezvoltare în fo
losul consolidării legăturilor frățești 
dintre tineretul țărilor noastre, din
tre popoarele român și vietnamez.

La miting au mai luat cuvîntul 
Sorin Horgoș, elev la Liceul nr. 2 
din Ploiești, Marieta Ionescu, stu

vremea
Ieri In țari : Vremea s-a menținut 

frumoasa șl relativ călduronsă, cu cerul 
variabil, mal mult senin. Vintul a su
flat slab, pînă la potrivit, cu ușoare 
intensificări pe litoral. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 6 grade 
la Sulina și 19 grade la Săcueni. La 
București : Vremea a fost frumoasă, 
cu cer mai mult senin. Vînt In general

PE MUNȚII DE PIATRĂ Al VRANCEI 
VOR FREMĂTA PĂDURILE

Peste 3 000 de silvicultori, din 
așezările din Țara Vrancei, con- 
ștituiți In brigăzi, sînt pregătiți 
pentru a porni o nouă ofensivă 
împotriva munților de piatră — 
campania împăduririlor de pri
măvară. An de an, munții sără
ciți odinioară iși recapătă po
doaba de mare preț a pădurilor, 
trăiesc o nouă tinerețe. în acest 
an, patrimoniul forestier al ju
dețului se va- mări cu 2 460 hec
tare. Acțiunea, care se va declan
șa peste citeva zile in mai multe 
puncte, la Tulnici, Zboina. Ti- 
saru, Lepșa, Tojanu și altele, a 
fost pregătită pină in cele mai 
mici amănunte.

— Pregătirile pentru campania 
din această primăvară — ne spu
nea Aurel Diaconu, directorul 
Inspectoratului silvic Vrancea — 
au fost incepute cu mult înainte. 
In toamnă, la Năruja, Vidra, So- 
veja și Paltin, pe citeva sute de 
hectare de pante abrupte, eroda
te, am executat lucrări suport 
ca fârdulețe, terase susținute de 
banchete din piatră, terase sim
ple, drumuri, împrejmuiri. în 
toate punctele unde vom des
chide șantiere, am amenajat ca
bane cu dormitoare și săli de 

specializare In producție în Interes 
reciproc, precum și noi propuneri, 
pentru care s-au convenit măsuri 
corespunzătoare.

I«i sesiune s-a examinat modul de 
desfășurare a schimburilor de măr
furi dintre cele două țări și au fost 
stabilite măsuri cu privire la dez
voltarea lor în continuare, in scopul 
depășirii substanțiale a prevederilor 
acordului comercial pentru actualul 
cincinal.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, de priete
nie și înțelegere reciprocă.

Protocolul încheiat cu acest prilej 
a fost semnat de președinții celor 
două părți în Comisia mixtă guver
namentală de colaborare economică 
între Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană.

Cu același-prilej a fost încheiat un 
contract privind exportul in R.D. 
Germană a unul important număr 
de tractoare, de diverse tipuri, care 
se va efectua in perioada 1973—1975.

Cu ocazia Încheierii lucrărilor se
siunii, președintele părții române In 
comisie a oferit un dejun in saloa
nele hotelului Athenâe Palace.

Cu același prilej, ambasadorul R.D. 
Germane la București, dr. Hans 
Voss, a oferit un cocteil.

★
Simbătă seara, delegația R.D. 

Germane a părăsit Capitala.
(Agerpres)

dentă la Institutul de petrol, și Ion 
Tirilă, secretarul comitetului U.T.C. 
de la Grupul industrial de petrochi- 
mie-Brazi. Vorbitorii au relevat în cu
vinte calde sentimentele de prietenie 
și solidaritate pe care poporul român, 
tineretul din patria noastră le nutresc 
față de poporul și tineretul vietna
mez. Totodată, ei au exprimat hotă- 
rîrea tineretului din județul Prahova 
de a sprijini in continuare lupta tine
retului și poporului vietnamez pentru 
consolidarea cuceririlor revoluționare, 
pentru obținerea de noi succese in 
reconstrucția pașnică a țârii, pentru 
victoria socialismului.

A luat apoi cuvîntul Dinh Van 
Nam, membru al C.C. al Uniunii Ti
neretul Muncitoresc „Ho Și Min“, 
conducătorul delegației vietnameze, 
în timpul celor 20 de ani de agre
siune Imperialistă — a spus vorbito
rul, evocind lupta poporului vietna
mez pentru libertate — poporul nos
tru nu a fost singur. El s-a bucurat 
de solidaritatea țărilor socialiste, de 
solidaritatea omenirii progresiste. 
Un sprijin prețios și multilateral am 
primit din partea poporului român. 
Poporul vietnamez, a spus vorbitorul, 
acționează in prezent pentru asigu
rarea aplicării depline a prevederilor 
Acordului de la Paris, fiind animate 
de convingerea că această luptă dreap
tă, care se bucură de simpatie și de 
sprijinul viguros al clasei muncitoare, 
al oamenilor muncii, al popoarelor 
din întreaga lume, va fi încununată 
de succes.

în încheiere, asistența a adoptat o 
moțiune de solidaritate cu tineretul 
și poporul vietnamez.

(Agerpres)

slab. Temperatura maximă a fost de 
17 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 1, 
3 și 4 aprilie. în țarA : Vreme relativ 
călduroasă. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai pronunțate In jumătatea 
de vest a țării, unde vor cădea ploi 
locale. în rest, ploi slabe izolate. Vlnt 
potrivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 1 grad și plus 0 
grade, Iar cele maxime Intre 8 $1 18 
grade. La București : Vreme relativ 
călduroasă. Cerul va fi variabil, favo
rabil ploii de 9curtă durată. Vlnt po
trivit. Temperatura ușor variabilă.

mese, am asigurat unelte și alte 
materiale necesare.

în pepinierele și solarlile de 
la Cimpuri, Dumitrești, Vidra, 
Dumbrăvița, Nâruja și Soveja 
sint gata pentru plantare puietii. 
Cu priceperea și răbdarea celor 
mai talentați grădinari, silvi
cultorii vrinceni au produs pen
tru această primăvară 2,8 mili
oane puieți de molid, pin silves
tru și negru, brad și alte specii 
de rășinoase și peste 4 milioane 
puieți de paltin, anin, nuc, vișin, 
sălcioară și alte specii de foioa
se. Sute de mii de puieți de ră
șinoase au fost repicați in folii 
de polietilenă și cu pămint din 
pepinieră vor fi plantați pe pan
tele abrupte, lipsite de sol fertil, 
în următorii doi ani, pe terenu
rile degradate din zona mon
tană a județului vor mai fi plan
tate cu specii forestiere peste 
6 000 hectare. Este demn de re
marcat faptul că aproape 75 la 
sută din aceste terenuri vor fi 
plantate cu cele mai valoroase 
specii de rășinoase.

Nistor IONEL 
corespondentul „Scînteii'

11,00—13.00 Concertul orchestrei 
simfonice a filarmonicii 
„George Enescu44. Dirijor : 
Mihat Bredlceanu. In pro
gram : Maurice Ravel — 
Concertul În Sol major pen
tru plăn șl orchestră — so
listă Thărăse Dussant : A. 
Scriabin — Simfonia a II-a. 
In pauză : Viața muzicală in 
actualitate.

10.10 Eroi îndrăgiți de copil ; 
Mighty Mouse.

20,40 Caleidoscop cultural-artis
tic. Emisiune de informație 
șl actualitate literară, tea
trală, cinematografică șl plas
tică.

31,00 Teatru liric TV : „Nunta lui 
Figaro14 de Mozart (actele I 
și II). Interpretează soliștii 
șl orchestra Operei din Iași.

31.50 Telex tehnlco-ștlințlfic.
22.10 Film serial „Mannix".

/

La București a fofll semnat, sîmbfi- 
tă, planul de colaborare științifică 
pe anii 1973—1974, intre Academia 
Republicii Socialiste România și A- 
cademia de științe a Chinei, docu
ment care preveda, Intre altele, 
schimburi dc specialiști in diverse 
domenii și de date științifice.

Planul de colaborare a fost semnat 
de acad. Ștefan Milcu, vicepreședinte 
al Academici Republicii Socialiste 
România, și de Io Ți-gien, secretar 
general ad-interim al Academiei de 
științe a Chinei.

La festivitate au asistat acad. 
Miron Nicolescu, președintele Aca
demici Republicii Socialiste România, 
Ion Ceterchi, vicepreședinte al Aca
demiei de științe sociale și politice, 
academicieni, alțl oameni de știință.

Protocol româno-cubanez privind cooperarea 
in domeniul industriei ușoare

în urma tratativelor desfășurate la 
București, între 24 și 31 martie, in
tr-o atmosferă de ințelegere și prie
tenie reciprocă. Ion Crăciun, mi
nistrul industriei ușoare, și Nora 
Frometa Silva, ministrul industriei 
ușoare din Cuba, au semnat un pro
tocol cu privire la inițierea unei 
cooperări directe între cele două mi
nistere și ramuri industriale In do
meniul tehnicii și tehnologiei, cu 
privire la extinderea colaborării 
științifice și acordarea de asistență 
tehnică.

★

în cursul șederii In țara noastră, 
conducătorul delegației economice 
cubaneze, Nora Frometa Silva, a 
avut convorbiri cu Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice, Ion 
Rimbu, adjunct al ministrului eco
nomiei forestiere șl materialelor de

Numirea noului ambasador 
al Republicii Socialiste 

România în Senegal
Prin decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Ion Moangă a fost numit 
in calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republicii 
.Socialiste România in Republica 
Senegal, In locul tovarășului NecUlai 
Ion VaiiCea,' care â fbst rechemat în 
centrâTa ' Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Cronica zilei
în saloanele Muzeului de artă din 

Cluj s-a deschis simbătă expoziția 
.jArheologia albaneză*4, organizată in 
cadrul schimburilor culturale dintre 
România și Albania. Sint prezentate 
60 de fotomontaje cu imagini color 
și alb-negru ale unor vestigii ale 
trecutului acestei țări. Expoziția cu
prinde, de asemenea, o serie de ima
gini ale unor valoroase opere ale 
artei albaneze create de-a lungul 
secolelor. La vernisaj a luat cuvintul 
conf. univ. dr. Hadrian Daicoviciu, 
director adjunct al Muzeului de is
torie a Transilvaniei.

★

La Institutul pedagogic din Sucea
va a avut loc un simpozion oma
gial consacrat Împlinirii a 50 de ani 
de la moartea reputatului istoric 
român Dimitrie Onclul, fiu al a- 
cestor meleaguri. Au luat parte nu
meroși cercetători, cadre universi
tare din diferite centre ale țării, stu
denți, muzeografi.

(Agerpres)

O moarte fulgerătoare a răpus. în 
ziua de 31 martie 1973, pe profeso
rul Mendel Haimovici. membru titu
lar al Academiei Republicii Socialis
te România, directorul Institutului de 
matematică din Iași, șeful caitedrei de 
mecanică teoretică a universității 
„Al. I. Cuza".

Academicianul Mendel Haimovici 
s-a născut la 30 noiembrie 1906 in 
Iași, realiându-și aproape întreaga 
sa pregătire științifică și activitate 
didactică și de cercetare in orașul 
natal. Absolvent al Facultății de 
științe a universității ieșene, îndru
mat de profesorul Alexandru Mvl- 
ler. tînârul licențiat a plecat în 1932 
in Italia, unde, in anul următor, a 
susținut doctoratul la Universitatea 
dLn Roma, cu un subiect din meca
nica fluidelor.

Reîntors în orașul natal, a lucrat 
ca asistent universitar. în 1945 a fost 
numit profesor suplinitor la catedra 
de mecanică teoretică, iar în anul 
1946. titularizat la aceeași catedră, 
începînd din anul 1948 a fost șeful 
catedrei, pe care a condus-o Dină In 
ultima clipă a vieții. în afara 
cursului de bază, a ținut numeroa
se cursuri speciale, de Inaltâ ținută 
științifică.

Profesorul Mendel Haimovici a 
publicat peste 80 de lucrări origi
nale in reviste de specialitate româ
ne și de peste hotare. Preocupările 
sale științifice au fost legate de do
meniul geometriei diferențiale și al

ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA

FILIALA DIN IAȘI 
A ACADEMIEI REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA
♦

Corpul defunctului va fi depus in 
aula Universității din Iași, iar adu
narea de doliu va avea loc dumini- 

Au luat parte Clan Hal-fun, am
basadorul Republicii Populare Chi
neze la București, precum șl mem
brii delegației Academici de științe 
a Chinei, care se află In țara noastră 
cu acest prilej.

In timpul șederii In România, oa
menii de știință chinezi au avut con
vorbiri la Academia Republicii So
cialiste România, au vizitat Institu
tul politehnic și Institutul dc ma
tematică din București. In continua
re, oaspeții vor vizita institute dc 
învâțămint superior din București și 
Brașov, institute de cercetare și di
ferite obiective economice șl turisti
ce din țară.

(Agerpres)

construcție, și s-a Inttlnlt cu Suzana 
Gâdea, președinta Consiliului Națio
nal al Femeilor, și Magdalena Fili- 
paș, președinta Uniunii sindicatelor 
din industria ușoară. Oaspeții cu
banezi au vizitat, de asemenea, uni
tăți productive și de proiectare a- 
parțlnind Ministerului Industriei U- 
șoare, Ministerului Industriei Chi
mice și Ministerului Economiei Fo
restiere și Materialelor de Construc
ție.

*.
Simbătă la amiază, delegația eco

nomică cubaneză a părăsit Capitala. 
La aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost conduși de ministrul Industriei 
ușoare. A fost" de față ambasadorul 
Republicii Cuba la București, Ni
colas Rodrlguez Astiazarain, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

LISTA DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe obllgațlun^e 

C.E.C. cu cîșilgurl

TRAGEREA LA SORTI
DIN 31 MARTIE’ 1973

Cîștlgurlle revin tntregl obligațiu
nilor de 200 lei. în valoarea ciștigu- 
rllor este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor ciștlgătoare.

Plata câștigurilor se face prin 
filialele C.E.C.

mecanicii mediilor continue. De nu
mele lui M. Haimovici se leagă re
zultate importante, in special in do
meniul teoriei algebrice și geometri
ce a sistemelor de ecuații cu deri
vate parțiale. A adus contribuții pre
țioase in teoria elasticității si in me
canica fluidelor. Este autorul unui 
valoros tratat de teoria elasticității 
și s-a ocupat îndeaproape de forma
rea de specialiști in geometrie șl me
canică.

Pentru calitățile «ale remarcabile 
de cercetător șl profesor talentat. In 
1948 a fost ales membru corespon
dent al Academiei Republicii Socia
liste România, iar in 1963 membru 
titular. în 1949 a fost numit directo
rul Institutului de matematică din 
Iași al Academiei.

Distinsul matematician Ieșean a 
desfășurat o largă activitate antl- 
hitleristă.

Academicianul Mendel Haimovici 
a fost membru aâ Partidului Co
munist Român.

Pentru merite deosebite în dome
niul științei și în activitatea desfă
șurată pe tărim obștesc, a fost dis
tins cu titlul de Laureat al Premiu
lui de Stat și a fost decorat cu or
dine și medalii ale Republicii So
cialiste România.

Prin încetarea din viață a acade
micianului M. Haimovici cercetarea 
științifică șl Invățftmintul superior 
din România înregistrează o grea 
pierdere.

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
ȘI ÎNVÂȚÂMÎNTULUI

că, 1 aprilie, ora 
va avea loc la 
șeaua Păcurari nr.

12.00. înhumarea 
cimitirul din fo- 
42.

luare. Va duce oare aceasta 
transformare la accentuarea 
unor contradicții «au Ia apa
riția altora noi ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Ro
mânia se află într-un proces de 
intensă dezvoltare a industriei. 
Trebuiavsă spun că și in următoa
rele planuri cincinale, pinâ in 
1990, avem in vedere ca sâ con
tinuam in mod intens industria
lizarea țârii. Pe această baza vrem 
sâ lichidăm în cea mai mare par
te decalajul existent și să ne a- 
propiem de țările dezvoltate din 
punct de vedere industrial și eco
nomic, în general.

7 V îndoială câ realizarea sces- 
tor tynsformâri din economie, in- 
dusfr. girarea țârii vor duce la 
schimbări radicale în structura so
cială a întregii societăți. Spre 
exemplu, imediat după eliberare 
țărănimea reprezenta circa 75 la 
sută din populație. Astăzi, peste 
50 la sută din forța activă a țârii 
lucrează în industrie și alte sec
toare. Avem în vedere ca în 1990 
să ajungem ca țărănimea să re
prezinte numai 10-12 la sută, iar 
restul populației să fie ocupată în 
industrie și celelalte sectoare.

Desigur că aceasta va duce la 
eliminarea unor contradicții din 
societatea noastră. Am în vedere, 
in primul rind, contradicțiile din
tre sat și oraș, contradicțiile chiar 
dintre munca din agricultură și 
cea din industrie, în generai din
tre munca fizică și munca intelec
tuală. Aceste contradicții vor dis
părea sau se vor aplatiza foarte 
mult.

ÎNTREBARE : In lumea 
contemporană asistăm la con
turarea unor contraste tot 
mai evidente intre clasa mun
citoare din industrie, în spe
cial, și administrație. Pornind 
de la aceste considerente, aș 
întreba dacă această proble
mă se pune, ca o chestiune 
presantă, și in fața țârii dum
neavoastră și, in orice caz, 
cum prevedeți câ va evolua : 
va deveni un conflict din ce 
în ce mai agravat, cum ve
dem că Se întîmpli Xn socie
tatea de consum, sau va ei?o- 
lua spre o fază de înțelegere ?

RĂSPUNS : Situația cred că tre
buie privită în mod diferen
țiat. Una este situația în ță
rile capitaliste dezvoltate și alta 
în țările socialiste și chiar in 
țările în curs de dezvoltare. 
Faptul că în țările capitaliste, 
între muncitorii industriali și 
aparatul administrativ există și se 
manifestă o anumită deosebire 
este, în primul rind, un rezultat 
al existenței claselor deosebite, al 
Claselor antagoniste — adică a ca
pitalismului și clasei muncitoare. 
In condițiile acestea, funcționarii 
din aparatul administrativ repre
zintă — vrînd, nevrînd — în fața 
muncitorilor, pe proprietari. De 
aici rezultă această contradicție 
care va persista atita timp cit în 
societatea capitalistă se vor men- 
țile relațiile de producție existen
te'. Aceasta este cauza esențială. 
O, timp în țările capitaliste se 
veri menține relațiile de proprie- 
ta; _ asupra mijloacelor de pro
ducție, acest antagonism va dăinui, 
el puțind lua diferite forme.

In ce privește România și alte 
țări socialiste, unde au dispărut 
cauzele fundamentale ale acestor 
antagonisme, intre muncitori și 
funcționari nu mai pot exista in 
mod real asemenea contradicții. 
Cu toate acestea, poate exista bi-

1 rocratism. De aceea, manifestăm o 
preocupare continuă pentru a a- 
trage la conducere masele popu
lare, în așa fel incit aparatul de 
conducere să se contopească în 
fond cu clasa muncitoare, cu pro
ducătorii înșiși. In felul acesta, 
funcționarul, inclusiv directorul, 
să spun așa, iși va îndeplini func
ția sa socială in procesul de pro
ducție nu ca făcind parte dintr-un 
aparat rupt de producție și aflat 
deasupra producției, deși există și 
această tendință. Preocuparea 
noastră, a societății socialiste, este 
tocmai de a împiedica acest lucru, 
dezvoltînd democrația, asigurind 
participarea maselor populare la 
toate verigile de conducere.

ÎNTREBARE : Presa occi
dentală a comentat in mod di
ferit recentele schimbări din 
structura de partid fi de stat 
din România. In legătură cu 
acestea, ați binevoi să expli
cați „conceptul rotirii" 7

8,00 Gimnastica pentru toți.
t.10 Pentru sănătatea dv.
IZ0 Cravatele roșii. • Film se

rial „Delfinul Flipper-. Ul
timul episod — „Un delfin 
dispărut41.

9,50 Viața satului.
11,00 Emisiune In limba maghiara.
13.30 De strajă patriei. Album du

minical.
13,00 Finala „Cupe! campionilor 

europeni** 1 la handbal «femi
nin : „Universitatea- Timi
șoara — ..Spartak1' Kiev. 
Transmisiune directă de la 
Bratislava. In pauză : „In
vincibilul Mighty Mouse41.

14,00 Fotbal : Sport Club Bacău 
—F. C. Petrolul (divizia A). 
Transmisiune directă de la 
Bacău. în pauză : Șarje mu
zicale de N. Claudiu ; Fărâ
miță Lambru și acordeonul 
său.



viața internațională
Declarai» guvernului R.D. Vietnam 
in problema aplicării, in cursul ultimelor două luni, 

a Acordului de la Paris privind Vietnamul
HANOI 31 (Agerpres). — Guvernul R. D. Vietnam a dat Dublici- 

tâtii o ckvlarație in problema aplicării. In cursul ultimelor două luni. 
• Acordului de la Pans privind Vietnamul.

Guvernul R.D. Vietnam și Guver
nul Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud — re
levă declarația — au îndeplinit in 
mod strict toate prevederile acordu
lui Ln vederea realizării unei efec
tive încetări a focului, restabilirii 
și consolidării păcii. Dar — arată 
in contirtuare declarația — admmis- 
t rația de la Sa icon a lansat un yar- 
te mare număr de operațiuni mili
tare Împotriva zonelor controlate de 
G.R.r. al R.V.S., a continuat să în
treprindă așa-zise operațiuni de 
pacificare și nu a remi« G.R.P. toate 
fersoancle civile arestate și deținute, 

n ce privește S.U.A., acestea au in- 
tirziat operațiunile de deminare in 
acele teritoriale, in porturi și pe 
cursurile de apă interioare ale R.D. 
Vietnam, prelungind, de fapt, blo
cada.

Arătind că lupta pentru aplicarea

Acordului de la Paris se anunță a fi 
încă dificilă și complexă, declarația 
cheamă poporul vietnamez sâ-și în
tărească vigilența jn lupta hotărită 
pe care o duce pentru pace, pentru 
independența și libertatea patriei, 
pentru construcția unui Vietnam 
pașnic, reunificat. independent, de
mocratic și prosper.

Guvernul R.D. Vietnam aduce sin
cere mulțumiri guvernelor și popoa
relor țărilor socialiste, statelor iubi
toare de pace și dreptate, populației 
progresiste din Statele Unite, tuturor 
celor care au sprijinit cauza dreaptă 
a poporului vietnamez — se arată 
în declarație. care cheamă forțele 
progresiste din lumea Întreagă să 
acorde, in continuări', sprijin asi
gurării unei păci stabile In Vietnam, 
menținerii unei păci durabile in 
Indochina. în Asia și in întreaga 
lume.

HELSINKI. Trlmisuil nostru spe
cial. Dumitru Ținu, transmite : La 
Helsinki au continuat lucrările 
grupului dc lucru consacrate exami
nării și armonizării proiectelor pri
vind coojx'rarca culturală (capitolul 
al 3-lea nl ordinii dc zi a viitoarei 
conferințe pentru securitate si coope
rare in Europa). Prezidate de repre
zentantul Ungariei, dezbaterile s-au 
referit la principalele aspecte ale 
problematicii cooperării culturale si 
la schema-cadru pe baza căreia ur
mează să se redacteze textul ce va

INDIA

Piața grinelor trecută 
sub controlul statului

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR COMISIEI

ECONOMICE O N U. PENTRU AMERICA LATINA

încheierea sesiunii speciale a Biroului F. S. M.
Miting aJ oamenilor muncii din Hanoi

DELIII 31. (Corespondență de la 
I. Puținelu). Guvernul indian a ho- 
tărit trecerea sub controlul statului 
a pieței grinelor pentru a asigura 
o aprovizionare mai rațională a popu
lației pe inlreg cuprinsul țării și pen
tru a combate specula. Ministrul a- 
limentației și agriculturii, Fakhrud- 
din Aii Ahmed, a anunțat că, in ve
derea punerii in aplicare a acestei 
hotărîri, vor fi croate în fiecare stat, 
începind de la 1 aprilie, centre de 
preluare și desfacere a grinelor, la 
prețuri fixe.

fl supus, aprobării conferinței gene
ral-curo pene.

Reprezentantul României, amba
sadorul Valentin Lipatti. subliniind 
importanta pe care tara noastră oa- 
cordă cooperării culturale Internatio
nale. ca factor de seamă al secu
rității europene, a relevat însemnă
tatea recomandărilor și concluziilor 
«adoptate cu privire la cooperarea 
culturală europeana de către prima 
conferință a miniștrilor culturii din 
Europa, organizată la Helsinki in 
iunie 1972, precum și valoarea prin
cipiilor cooperării culturale interna
ționale cuprinse in declarația adop
tată do Conferința generală a 
UNESCO in 1966.

Referindu-se la necesitatea inten- 
sificării si diversificării schimburi
lor si cooperării europene in dome
niile educației, culturii și informației 
— ca factor dc seamă al climatului 
de destindere și înțelegere oe con
tinent — reprezentantul român a 
subliniat necesitatea ca, în formele ei 
cele mai 
rală _ 
tato cu interesele fiecărei țări, 
baza principiilor dreptului interna
țional și respeotului mutual. Amba
sadorul Valentin Lipatti «a arătat, in 
concluzie, că delegația română înțe
lege sâ-și aducă pe deplin contri
buția la formularea mandatului pri
vind punctul referitor la cooperarea 
culturală europeană, ca o componen
tă activă a procesului de edificare a 
securității oe continentul nostru.

__  variate, cooperarea cultu- 
să se desfășoare in con form i- 

pe

Strînsă colaborare între țările continentului 
pentru apărarea intereselor comune

QUITO 31 (Agerpres). — Cea dc-a 15-a sesiune a Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru America Latină (C.E.P.A.L.) șl-a încheiat, vineri 
scara, lucrările. Timp de opt zile, ca a examinat posibilitățile de apli
care a strategiei internaționale a dezvoltării la statele continentului 
latino-anierican. Delegațiile participante — reprezentînd ccic 29 de 
țări membre ale organizației — au adoptat așa-numitul „bilanț dc 
la Quito", care grupează un număr de rezoluții referitoare, în ge
neral, Ia dezvoltarea economică a statelor latlno-americanc si la ra
porturile dintre acestea șl țările puternic industrializate.

Raportul comitetului de experți, a- 
doptat cu un singur vot împotrivă, 
cel al Statelor Unite, introduce con
ceptul dc „dezvoltare integrală", 
menționind că dezvoltarea nu în
seamnă numai creșterea economică a 
unei țări, ci este necesar ca acest 
proc'es să fie însoțit dc reforme 
structurale profunde, care să deter
mine și o reală dezvoltare socială.

în legătură cu aceasta, documen
tul cere ca statele ce introduc ase
menea reforme — printre care na
ționalizarea resurselor lor naturale, 
reforma agrară, redistribuirea veni
tului — să beneficieze de o asistentă 
internațională și să nu devină „vic
timele ostilității și agresiunii eco
nomice externe".

Un alt capitol al raportului se re-

Prezențe 
românești 

peste hotare
CAIRO

HANOI 31 (Agerpres). — La Ha
noi a avut loc un miting al oameni
lor muncii din capitala R.D. Vietnam 
consacrat încheierii lucrărilor sesiu
nii speciale a Biroului Federației 
Sindicale Mondiale — informează a- 
gentia V.N.A.

Mitingul a fost deschis de Hoang 
Quoc Viet, președintele Federației 
Sindicatelor din Vietnam, care a a- 
nunțat că sesiunea a adoptat hotă- 
riri importante îndreptate spre întă
rirea solidarității și intensificarea a- 
jutorului pentru oamenii muncii, sin

dicatele și întregul popor vietnamez’, 
care au trecut la îndeplinirea noilor 
sarcini ce le stau in față pentru vin
decarea rănilor provocate de război, 

în numele oamenilor muncii din 
capitala R.D. Vietnam a vorbit, apoi, 
Vu Dinh, secretar al Federației Sin
dicatelor din Hanoi, care a exprimat 
mulțumiri țărilor socialiste frățești, 
tuturor popoarelor lumii pentru spri
jinul acordat Vietnamului.

Participant!! la miting au fost sa
lutați de Enrique Parstorino, pre
ședintele F.S.M.

PROCESUL DE DESTINDERE
INTERNAȚIONALĂ 

CERE PARTICIPAREA 
ACTIVĂ A TUTUROR

PARIS- Conferința de presă a reprezentantului 
delegației G. R. P. la consultările politice dintre 

cele două părți sud-vietnameze

O
STATELOR

PARIS 31 (Agerpres). — Vorbind 
la o conferință de presă organizată 
după cea de-a patra ședința din ca
drul consultărilor politice dintre de
legațiile Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud și administrației de la 
Saigon, Li Van Sau, reprezentant al 
delegației G.R.P., s-a referit la des
fășurarea acestei ședințe.

El a arătat că Nguyen Van Hieu, 
conducătorul delegației G.R.P., a 
condamnat incălcarea de către admi
nistrația de la Saigon a acordului 
de încetare a focului prin operațiu-

nile întreprinse împotriva zonelor 
controlate de G.R.P. Nguyen Van 
Hieu a subliniat, totodată, legătura 
indisolubilă dintre îndeplinirea pre
vederilor Acordului de la Paris pri
vind Vietnamul și reglementarea 
problemelor interne ale Vietnamului 
de sud. El a mai arătat că delegația 
G.R.P. și-a reafirmat punctul de 
vedere asupra ordinii de zi a con
sultărilor, subliniind că aceasta tre
buie să cuprindă, cu prioritate, pro
bleme prevăzute in Acordul de la 
Paris.

CAMBODGIA

declarație a secretarului 
general al O.N.U.

NEW YORK 31 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, s-a pronunțat, intr-o de
clarație, pentru întărirea rolului Or
ganizației Națiunilor Unite in pro- 
.movarea păcii și securității in
ternaționale. Pacea. a spus Kurt 
Waldheim, nu poate fi edificată 
dacă nu se întemeiază pe recunoaș
terea intereselor și contribuțiilor tu
turor națiunilor. Procesul de destin
dere internațională cerc ca partici
parea activă a tuturor statelor la 
acest proces să devină permanentă.

în context, secretarul general al 
O.N.U. a subliniat că realitățile in
ternaționale actuale reflectă necesi
tatea întăririi rolului Națiunilor U- 
nite. Adresîndu-se celor care ignoră 
sau denigrează rolul politic al 
O.N.U.. Kurt Waldheim a subliniat 
că „Organizația Națiunilor Unite 
constituie o experiență unică în do
meniul diplomației multilaterale și 
asigură acel for mondial in care pot 
fi discutate și rezolvate pe baze 
universale problemele dominante ale 
contemporaneității".

Tn Japonia se intensifica mișcarea împotriva prezenței în țara a bazelor 
militare străine. în fotografie :-'demonstrație în apropierea bazei Sagami, 

prefectura Kanagawa

Rezultatele oficiale ale alegerilor
prezidențiale din Argentina

o Uniunea Civică Radicală a renunțat la organizarea unui 
al doilea tur de scrutin • Hector Campora — președinte ales 

al țării

PUTERNICE ATACURI ALE PATRIOTttOR KHMERI
PNOM PENH 31 (Agerpres). — A- 

viatia militară a S.U.A. a continuat, 
in noaptea de vineri spre simbătă, 
bombardarea teritoriului Cambodgiei. 
in cadrul unor raiduri la care au 
participat și octoreactoarc strategice 
de tip ,.B-52“. Actionind in sprijinul 
trupelor lonnoliste, puse la grea în
cercare de atacurile patrioților, a- 
vioanele americane au bombardat 
zone aflate la sud-vest de Pnom 
Penh. in lungul fluviului Mekong, in 
apropierea șoselelor nr. 1 și 2 și in 
regiunea Takeo.

După cum relatează agenția France 
Presse. patrioții khmeri au lansat, in 
regiunea soselei nr. 2. puternice 
atacuri asupra a patru poziții im
portante ale trupelor regimului de

la Pnom Penh. situate la circa 40 
de kilometri de capitală. Un bom
bardament de artilerie al patrioților 
a avut drept obiectiv pozițiile lon- 
noliste din importantul centru sudic 
Takeo, iar alte acțiuni ofensive ale 
forțelor patriotice combodgiene au 
fost desfășurate in zona soselei nr. 4. 
care face legătura intre Pnom Penh 
și centrul strategic Kompong Som.

★
VIETNAMUL DE SUD 31 (Ager

pres). — Ministerul Afacerilor Exter
ne al Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud a dat publicității o declarație in 
care condamnă intensificarea bom
bardamentelor americane asupra te
ritoriului Cambodgiei.

Perspective favorabile
Gezira. un nume atît de obișnuit 

(in limba arabă înseamnă „insulă"), 
dar care pentru poporul sudanez îm
bracă profunde semnificații, fiind si
nonim cu întinderea nesfirșită a 
unor cimpii fertilizate de ape, cu 
verdele crud al culturilor de bumbac, 
cu viața nouă a mii de oameni care 
au scăpat din chinga de arșiță a de
șertului. Mai concret, Gezira repre
zintă numele unei imense regiuni 
irigate dintre Nilul Albastru și Nilul 
Alb, care se întinde pe o suprafață 
de peste 2 100 000 feddani (un feddan 
egal 0.42 hectare) și joacă un rol de 
prim ordin In economia națională a 
Sudanului. Aici, in triunghiul cu
prins intre cele două mari cursuri de 
apă, se realizează 75 la sută din în
treaga cantitate a bumbacului cu 

lung, 50 la sută din producția 
griu. 15 la sută din producția 
arahide, 12 la sută din producția 
sorg, ca și importante cantități 
legume, fructe, carne. Bumbacul 

aceasta adevărată impă-

fir 
de 
de 
de 
de 
Gezirei ___ .
răție a aurului alb — furnizează 40 
la sută din venitul național și 60 la 
£Ută din rezervele de devize.

Gezira este, totodată, o mărturie a 
energiilor creatoare ale poporului 
sudanez, care a reușit să transforme 
deșertul intr-o grădină înfloritoare. 
De la Khartum, capitala țării, la Bara
kat. sediul administrativ al comple
xului agroindustrial Gezira, sint a- 
proximativ 200 kilometri. Șoseaua 
asfaltată trece peste o cimpie aridă 
-i monotonă. Pe distanță de zeci de 
kilometri nu poate fj zărit nici un 
petic de verdeață.

Despre istoria de ieri și de azi a 
Gezirei, despre proiectele de viitor 
ale acesteia, ne-a vorbit pe larg Mo
hamed El Hassan Sid Ahmed, unul 
dintre directorii marelui complex 
agroindustrial. „Gezira, ne-a spus 
el, iși are începutul încă din cel 
de-al doilea deceniu al acestui secol, 
dar ea a cunoscut o dezvoltare deo
sebită in perioada de după pro
clamarea independenței Sudanului,

BUENOS AIRES 31 (Agerpres). — 
Birou! electoral național a dat pu
blicității. rezultatele oficiale ale scru
tinului de la 11 martie din Argen
tina.

Potrivit cifrelor, liderul Frontului 
Justițialist de Eliberare. Hector Cam-

Carta economică privind comerțul și cooperarea

ADDIS ABEBA 31 (Agerpres). — 
O Cartă economică, cage va fi su
pusă spre aprobare conferinței mi
nisteriale a Organizației Unității A- 
fricane, a fost adoptată, simbătă, 
de experțil a 38 de țări ale Africii, 
reuniți in capitala etiopiană. Carta 
recomandă „încheierea unu! acord ge
neral asuora comerțului și cooperă
rii in domeniile tehnic și economic 
intre Comunitatea Economică Euro
peană și Africa".

Negocierile cu țările Pieței comune 
— se arată în Cartă — trebuie să

țină seama de următoarele principii: 
nereciprocita.te în ceea ce privește 
concesiile comerciale și tarifare a- 
cordate de C.E.E., liberul acces al 
produse’or africane, ne piețele sta
telor membre ale C.E.E., garantarea 
unor prețuri stabile și echitabile 

, pentru principalele produse africane 
pe piețele C.E.E.

pora, împreună, cu partenerul său. 
Vicente Solano' Lima, a întrunit 
5 908 414 voturi, ceca ce reprezintă 
49.56 la sută din totalul sufragiilor 
exprimate.

Partidul Uniunea Civică Radicală 
din Argentina a dat publicității o 
declarație in care relevă că renunță 
la organizarea unui al doilea tur 
de scrutin pentru desemnarea preșe
dintelui țării.

Comandanții celor trei arme ale 
Argentinei au anunțat, vineri seara, 
victoria Frontului Justițialist de E- 
liberare in alegerile prezidențiale și 
au proclamat oficial pe Hector Cam- 
pora. președinte ales.

★
Hector Campora a declarat. în ca

drul unei conferințe de presă orga
nizate la Roma, că problemele prio
ritare ale politicii externe, pe care o 
va promova ca președinte, vor fi re
stabilirea relațiilor diplomatice cu 
Cuba și îmbunătățirea legăturilor cu 
celelalte state latino-americane.

Ședința extraordinară a Comitetului
C.A.E.R. pentru colaborare științifică

si tehnică

dezvoltării relațiilor dintre România și Sudan
cind poporul nostru a devenit pen
tru prima dată stăpin pe resursele 
sale naționale. In acest răstimp, com
plexul a fost naționalizat ; s-au 
creat noi suprafețe irigate care au 
sporit întinderea acestei regiuni iri
gate cu peste 900 000 de feddanl ; a 
fost construit barajul de la Sennar 
și cel de la Roseiros. Numărul celor 
care lucrează aci se ridică la circa o 
jumătate milion de oameni, în viața 
cărora s-au produs schimbări evi
dente. Mulți au încetat să mai fie 
nomazi, stabilindu-se pe noile pă- 
minturi smulse deșertului. Au fost 
construite școli, dispensare, puncte 
veterinare. In ultima vreme, sintem

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL IN SUDAN

preocupați de introducerea pe scară 
tot mai largă a mecanizării in culti
varea bumbacului și acordăm tot 
mai multă atenție creșterii animale
lor. In aceste direcții colaborăm cu 
diferite țări, printre care se va nu
măra in curind și România. Bazele 
unei colaborări cu țara dv. au fost 
puse in timpul vizitei făcute aici de 
președintele Nicolae Ceaușescu, eve
niment de neuitat pentru noi toți cei 
care lucrăm aci. Considerăm că vizita 
președintelui nostru in țara dumnea
voastră duce la lărgirea acestei co
laborări".

Gazdele ne informează, de altfel, 
că România se numără printre țările 
care cumpără importante cantități de 
bumbac. „Colaborarea cu România — 
ne declară dl. Abdalla Faddalla, sub
secretar de stat la Ministerul Indus
triei, se desfășoară pe multiple pla
nuri și cu rezultate din cele mai pro
mițătoare. In afară de aceasta există 
un șir de proiecte interesante. Avem 
convingerea că noua rundă de con
vorbiri româno-sudaneze la nivelul

cel mai înalt, negocierile intre ex- 
perți vor duce la materializarea cu 
succes a acestor proiecte".

Trecind in revistă sectoarele in 
care se preconizează lărgirea colabo
rării, agenția sudaneză de informații 
SUNA enumera printre acestea 
participarea României la moderniza
rea transportului fluvial, realizarea 
in cooperare a unor tăbăcării, a unor 
fabrici textile și de ciment, partici
parea la exploatarea resurselor na
turale ale Sudanului. Presa sudaneză 
relevă și ea avantajele cooperării ro- 
mâno-sudaneze.

De altfel, această temă a revenit 
în toate discuțiile avute la Khartum 
cu diverse personalități ale vieții po
litice și economice sudaneze. „Dorim 
să avem relații tot mai strinse cu 
poporul român în activitatea comu
nă de colaborare rodnică intre Ro
mânia și Sudan, pentru pace și 
prosperitate — ne-a declarat Kha
lifa Khogeali, secretar al Secretaria
tului General al Uniunii Socialiste 
Sudaneze. în acest sens, aș dori să 
relev dezvoltarea continuă a contac
telor dintre Uniunea Socialistă Suda
neză și Frontul Unității Socialiste 
din România. Amintesc aici, printre 
altele, schimburile de vizite inițiate 
in decursul ultimului an, schimburi 
core au contribuit la o mai bună 
cunoaștere reciprocă". Apreciind in 
mod călduros politica țării noas
tre de solidaritate șt sprijin față 
de tinerele state din Africa in efor
turile lor pentru consolidarea inde
pendenței, pentru dezvoltarea econo
mică și socială, interlocutorii au re
levat cu satisfacție cursul ascendent 
al relațiilor româno-sudaneze, și-au 
exprimat convingerea că vizita pre
ședintelui Numeiry in țara noastră, 
convorbirile sale cu președintele 
Nicolae Ceaușescu vor contribui la 
adincirea in 
și cooperării 
popoare.

MOSCOVA 31 (Agerpres). — La 
Moscova s-au încheiat lucrările șe
dinței extraordinare a Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare științifi
că și tehnică. A fost examinat pro
iectul raportului pentru apropiata se
siune a 27-a a C.A.E.R. cu privire 
la colaborarea țărilor membre ale 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc și a Iugoslaviei în domeniul 
protecției mediului înconjurător și. 
legat de aceasta, in sfera folosirii ra
ționale a resurselor naturale.

Comitetul a examinat modul de 
realizare a acordurilor multilaterale 
încheiate intre țările membre ale

R.S.F. Iugoslavia privind 
tehnică și științifică și 
recomandări , îndreptate

C.A.E.R. și 
colaborarea 
a elaborat ____ ___ ... ___ .
spre ridicarea eficienței colaborării in 
cadrul acordurilor încheiate.

Au fost, de asemenea, examinate 
propunerile preliminare «ale țărilor 
C.A.E.R. privind direcțiile principa
la îl-- științei și tehnicii care pre
zintă interes reciproc pentru colabo
rarea pe anii 1976—1980 și pentru o 
perspectivă mai îndelungată.

Ședința, oomitetului s-a desfășu
rat intr-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă.

continuare a prieteniei 
dintre cele două țări și

Nicolae N. LUPU

feră la „mobilizarea resurselor Inter
ne in serviciul dezvoltării", specifi
ci nd, îndeosebi, faptul că o caracte
ristică a acestei mobilizări este „a- 
doptarca unor măsuri destinate _ să 
confere statului o mai mare posibi
litate de a interveni in conducerea 
și controlul aparatului productiv".

Statele Americii Latine cer, deasp- 
menca, in raportul comitetului de 
experți, adoptat in cadrul actualei se
siuni a C.E.P.A.L., o veritabilă par
ticipare la elaborarea unor importan
te hotărîri internaționale privind 
problemele economice și financiare. 
In aces-t sens, C.E.P.A.L. a primit 
misiunea de a pregăti participarea 
activă a statelor latino-americane la 
viitoarele negocieri comerciale mon
diale și la discuțiile privind refor
marea sistemului monetar interna
țional.

Pe de altă parte, arată raportul, 
dacă statele latino-americane doresc 
,,să se elibereze de orice tutelă 
exterioară, ele se pronunță, totodată, 
pentru colaborarea cu celelalte țări 
în curs de dezvoltare, indiferent de 
regiunea geografică a acestora".

Luind cuv.intul la închiderea se
siunii, delegatul ecuadorian Pedro 
Aguayo, președintele sesiunii, a in
sistat asupra importanței realizării u- 
nci strinse colaborări intre țările la
tino-americane pentru apărarea in
tereselor lor comune. O asemenea u- 
nitale — pentru prima dată mani
festată în cadrul unei reuniuni a 
C.E.P.A.L. între toate statele latino- 
americane — a constituit, de altfel, 
după cum apreciază corespondenții 
de presă, una dintre caracteristicile 
principale ale sesiunii de Ia Quito a 
Comisiei Economice a O.N.U. pentru 
America Latină.

Simbătă. Tirgul internațional ’ 
din capitala Egiptului șl-a in- ț 
chit porțile. In ultima zi, pavi- 1 
lioanele celor 24 de țări pirti- 1 
cl pante au cunoscut o deosebită l 
afluență de vizitatori — pestn ! 
600 000. ț

Ca și tn anii precedenfi, pa- t 
vilionul României, care a pre- ' 
zentat o gamă variată det pro- V 
duse ale industriei noastie, a . 
suscitat un viu interes. Parti- 1 
ciparea României a prilejuit t 
un util schimb de experiență și ' 
informații cu partenerii egip- \ 
tent. Au fost stabilite contacte, , 
s-au purtat convorbiri, care au ) 
relevat existența unor premise \ 
favorabile pentru dezvoltarea i 
comerțului dintre România și 1 
Egipt. Sub titlul „România la ( 
Tirgul internațional", cotidian'’ , 
egiptean „Al Ahram" a făc\ o ) 
prezentare a exponatelor re ,ftă- 
nești, apreciind calitatea produ
selor.
HELSINKI

La Helsinki a avut loc pre
miera filmului artistic românesc 
„Mihai Viteazul". Producției 
românești i-au fost consacrate, 
în presa din capitala Finlandei, 
încă înainte de prezentarea fil
mului. articole care subliniază 
virtuțile artistice și tehnice ale 
peliculei.
NEW YORK

Cu prilejul inaugurări*, ln 
cartierul neiuyurkez Baychester, 
a unei noi filiale a Bibliotecii 
publice din^ Neto York, oficiali
tățile locale, in colaborare cu 
Biblioteca română din acest o- 
raș, au oiganizat „Expoziția de 
desene ale copiilor din România". 
Lucrările micilor artiști din Vul
turești-Argeș s-au bucurat de 
calde aprecieri ale publicului 
prezent ia această mahifestare.
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CANADA

Jocul strategiilor

După numai cina 
luni de la alegerile fe
derale, id urma cărora 
pozițiile parlamentare 
ale partidului liberal 
de guvernămint. au ie
șit mult slăbite, gu
vernul Trud^u se 
află in faț? primei în
cercări cu adevărat 
majore. Este vorba 
de controversa in ju
rul proiectului de lege 
guvernamental privind 
reducerea de la 49 la 
sută la 40 la sută a 
impozitelor federale a- 
supra profiturilor. 
Conducerea partidului 
neodemocrat — care, 
cu cele 31 de locuri 
din parlament, deține 
un rol de arbitru și 
care, pînă în prezent, 
a sprijinit guvernul în 
a respinge ofensiva 
principalului partid al 
opoziției — conserva
torii — a anunțat că 
refuză să voteze in 
favoarea acestui pro
iect de lege, intrucit 
prevederile sale sint 
contrare platformei po
litice a partidului, ce 
prevede nu reduce
rea impozitelor asupra 
noilor întreprinderi, ci. 

■ din contra. majora
rea lor.

Ministrul de finanțe 
canadian. John Tur
ner. susține că redu
cerea impozitelor asu
pra profiturilor cor
porațiilor ar crea a- 
cestora posibilități spo
rite pentru majora- 
rea investițiilor lor și 
înființarea de noi u- 
ni.tăți industriale, ceea 
ce ar putea duce la

micșorarea numărului 
șomerilor, care se ri
dică in prezent la 6.4 
la sută din totalul 
brațelor de muncă, șl 
ar contribui la spori
rea competitivității 
produselor canadiene 
pe piețele de export 

Partidul
tor. care in _____
din toamna trecută a 
candidat pe o platfor
mă de dreapta, ce pre
coniza, între altele, 
crearea de noi facili
tăți pentru 
business, 
totuși, in 
prinzător 
vedere, că 
tura și el 
neodemocrat 
vota împotriva 
iedului de lege, 
fapt, conservatorii în
trezăresc, in acest fel, 
posibilitatea unei răs
turnări guvernamen
tale. în noile condiții, 
mulți depulati libe
rali exercită presiuni 
asupra guvernului 
pentru a-1 determina 
să-i ceară lui Turner 
să renunțe la ho țări- 
rea de a supune fo
rului legislativ acest 
proiect de lege con
troversat, întrucît res
pingerea ar echivala 
cu un vot de neîncre
dere și ar Însemna 
căderea actualei ad
ministrații și organi
zarea de noi alegeri 
parlamentare, din care 
nu se știe dacă libe
ralii nu ar ieși com
plet înfrinți.

Premierul Trudeau, 
potrivit relatărilor

conserva-
alegeril*

marele 
a anunțat 
mod sur
la prima 
se va ală- 
partidului 

și va 
pro- 

In

presei, ar Intenționa 
totuși să supună pro
iectul in parlament, 
pleci nd de la premi
sa că, votind contra, 
tabăra conservatoare 
iși va Îndepărta mulți 
dintre, alegătorii care 
au sprijinit-o in ale
geri. Pe de altă par
te. Trudeau. rupind 
cu tradiția parlamen
tară canadiană, potri
vit căreia respingerea 
unui proiect de lege 
echivalează cu un vot 
de neîncredere in gu
vern, intenționează să 
supună, imediat după 
aceea, la vot o mo
țiune de încredere, 
pentru care are deja 
asigurat sprijinul tu
turor -celor 109 de
putati liberali sl al 
celor 31 de deputați 
neodemocrați. tu acest; „ 
fel. guvernul și-ar * 
putea continua man-' 
datul. determining 
totodată o revenire 
tabăra guvernamenta, - 
lă a unei părți a ca
pitalului electoral care 
migrase toamna trecu
tă in tabăra conserva
toare.

Toate aceste abile 
strategii parlamenta
re sint urmărite cu a- 
tenție de observatori, 
care considera că mo
mentul politic actual 
prezintă mult Interes, 
nefiind excluse sur- 

. prize neașteptate.
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agențiile de presă transmit:
Ministrul minelor, petro

lului și geologiei al Romă- 
niSÎ, Bujor Almășan, și-a înche
iat vizita in Algeria. Ministrul 
român, însoțit de omologul său al- 
gerian. Belaid Abdessalem, și de 
ambasadorul român, Ștefan Mihai, 
a vizitat diverse șantiere de explo
rări miniere unde lucrează nume
roși specialiști români, care, alături 
de specialiștii algerieni, își aduc 
contribuția la punerea in valoare a 
bogățiilor naturale ale Algeriei. De 
asemenea, cel doi miniștri au avut 
o reuniune de lucru privind dezvol
tarea cooperării româno-algcriene 
in domeniile minier, petrolier și 
geologic.

aprobată de toate consiliile Adunării 
federale, precum și de Adunările 
republicane și provinciale. Potrivit 
legii, mandatul deputaților federali 
se prelungește cu cel mult un an.

Președintele S.U.fl., m- 
chard Nixon, a primit-o la Washing
ton pe Ekaterina Furțeva, ministrul 
culturii ,al U.R.S.S. — anunță agen
ția T.A.S.S. Ekaterina Furțeva a 
participat la inaugurarea expoziției 
de pictură „Tezaurul muzeelor so
vietice".

c. Alexandroale
Washington

Consiliul popoarelor al 
Adunării Federale a R.S.F. 
IU^OSlQVid a adoptat o hotărire 
in baza căreia intră in vigoare le
gea constituțională cu privire la 
prelungirea mandatului deputaților 
federali. In prealabil, legea a fost

Ambasadorul României 
la Ulan-Bator, Traian Girba- a 
fost primit de vicepreședintele Con
siliului de Miniștri a! R.P. Mongole, 
D. Gombojav. în timpul întrevederii, 
care s-a desfășurat intr-o atmosferă 
caldă și sinceră, a avut loc o con
vorbire cu privire la problema co
laborării economice dintre cele două 
țări. A mai participat D. Saldan, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Relații Economice cu Străi
nătatea.

Un comunicat al Ministe
rului libanez al apărării, 
reluat de agenția M.E.N., anunță că 
avioane israeliene au violat de 
două ori, In perioada 24—31 martie, 
acordul de armistițiu dintre cele 
două părți, prin zboruri la mare 
înălțime. Comunicatul menționează 
că avioanele israeliene au survolat 
regiunile Al Adoussa, Hawlah Ben 
Jebeil, Nabtya și Manjyoun.

0 delegație a adminis
trației generale a aviației 
civile chineze a plecat, 
simbătă, la Moscova. Dcl-’ 
gația va purta convorbiri în legă
tură cu deschiderea, de către 
compania chineză, a zborurilor pe 
linia Pekin—Irkuțk—Moscova, în 
conformitate cu acordul de trans
port aerian din 1954 dintre cele 
două țări.

Parlamentul finlandez ° 
aprobat in unanimitate legea pri
vind prelungirea cu un an a impu-

terniclrilor speciale acordate guver
nului in domeniul controlului pre
țurilor, salariilor șl pensiilor.

Vicepremierul grec,Nich°- 
laos Makarezos, a anunțat in cadrul 
unei conferințe, de presă hotărirea 
cabinetului de a reduce cheltuielile 
guvernamentale cu aproximativ 10 
miliarde de drahme (143 de milioane 
lire sterline). El a precizat că credi
tele acordate de băncile necomer
ciale vor fl limitate, fiind sporite 
taxele asupra cumpărărilor de bu
nuri imobile.

fl doua reuniune a Co
misiei mixte chiliano—cu
baneze în domeniul comer
țului a luat sfirșit la Santiago de 
Chile. Conducătorii celor două dele
gații au semnat actul final și pro- * 
tocolul de încheiere a reuniunii, 
documente în care sint fixate prin- 1 
cipalele mărfuri care vor constitu&X 
obiect . de schimb comercial intre ' 
Chile și Cuba.

Tribunalul din Nashville 
(statul Tennessee) a respins, sim
bătă, ultimul recurs al lui James 
Ray, condamnat la 99 de ani închi
soare pentru asasinarea, in 1968. a 
pastorului Martin Luther King, cu
noscut lider al populației de culoare 
din S.U.A.
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