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VIZITA OFICIALĂ IN ȚARA NOASTRĂ 

A PREȘEDINTELUI 
GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI

Președintele Republicii Democratice Sudan salutat prietenește de populația Capitalei

La sosire, pa aeroportul Otopeni

DINEU ÎN ONOAREA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII DEMOCRATICE SUDAN

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu au ofe
rit luni, în saloanele Palatului Con
siliului de Stat, un dineu oficial 
in onoarea președintelui Republi
cii Democratice Sudan, Gaafar Mo
hammed Nimeiri, și a soției sale, 
Buseina Nimeiri.

La dineu au participat tovarășii 
Ilie Verdeț, Manea Mănescu. Paul 
Niculescu-Mizil. Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
Gheorghe Cioară. Emil Drăgănes
cu, Janos Fazekas. Ștefan Voitec, 
Cornel Burtică, Miron Constanti- 
nescu. Ion Ioniță, Vasile Patilineț, 
Ion Pățan, Ștefan Andrei, Con

Toastul președintelui

Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui 
Gaafar Mohammed Nimeiri

Stimate domnule președinte,
Stimată doamnă Nimeiri,
Doamnelor și domnilor,
îmi face o deosebită plăcere ca, în numele Consi

liului de Stat, al guvernului, al meu personal și al 
tovarășei mele să vă adresez, dumneavoastră, dom
nule președinte, doamnei Nimeiri, precum și tuturor 
colaboratorilor care vă însoțesc, un cordial salut de 
bun venit și să dau expresie sentimentelor de consi
derație și stimă cu care poporul român vă întîmpinâ 
pe pămîntul patriei noastre. Primirea caldă pe care 
v-a făcut-o astăzi populația Bucureștiului constituie o 
vie ilustrare a acestor sentimente, a dorinței de a 
dezvolta prietenia și colaborarea dintre țările noastre.

îmi este plăcut să evoc, domnule președinte, vizita 
pe care am făcut-o in primăvara anului trecut in 
frumoasa dumneavoastră țară, primirea ospitalieră de 
care ne-am bucurat din partea harnicului și entuzias
tului popor sudanez, convorbirile fructuoase pe c-are 
le-am purtat și înțelegerile la care am ajuns. Am 
convingerea că vizita pe care o faceți astăzi în Româ
nia se va înscrie ca o nouă și importantă contribuție 
la promovarea relațiilor româno-sudaneze, la adin- 
cirea cunoașterii reciproce.

Vizita dumneavoastră in Republica Socialistă Româ
nia vă va da posibilitatea să cunoașteți nemijlocit 
unele aspecte din munca și preocuoările poporului ro
mân pentru înflorirea multilaterală a patriei și ridi
carea nivelului său de viață. Noi subordonăm tot ceea 
ce facem pentru dezvoltarea economica și socială a 
țării, pentru progresul neîntrerupt al științei, culturii, 
învățămîntului. unui țc-1 unic — acela de făurire a bu
năstării și fericirii omului, a tuturor cetățenilor Româ
niei, cărora orinduirea socialistă pe care a edificăm 
]e deschide largi posibilități de a duce o viață liberă 
și demnă.
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Excelență,
Domnule președinte Ceaușescu, președinte al Con

siliului de Stat al Republicii Socialiste România,
Stimată doamnă a președintelui prieten.
Doamnelor și domnilor,
Ne-a întîmpinat astăzi frumosul dumneavoastră oraș, 

cu o îndelungată istorie, printr-o primire bună, o pri
mire ce reflectă clar că următoarele zile pe care le 
vom petrece cu dumneavoastră vor fi utile pentru 
discutarea viitorului relațiilor noastre, zile plăcute 
atunci cind vom vizita mărturiile istoriei dumnea
voastră vechi, zile folositoare atunci cînd vom vizita 
fabricile dumneavoastră moderne și vom vedea rea
lizările culturii dumneavoastră înfloritoare. Aceasta 
este întîmpinarea pe care mi-o rezervați mie și înso
țitorilor mei.

Constat, dragă prietene, că vă aduceți aminte de 
zilele petrecute printre noi, in Sudan, și sint fericit 
să aud de la dumneavoastră că ați petrecut momente 
de care vă aduceți aminte cu plăcere.

Vizita dumneavoastră din primăvara trecută. în tara 
noastră, a lăsat o frumoasă impresie în inimile noas
tre. încă și acum, Excelență, puternice și vii ne sint 
impresiile pe care le-a lăsat acea vizită. Eforturile 
noastre comune au realizat importante succese în 
toate domeniile. Am făcut schimb de delegații oficiale 
cu diverse ocazii naționale și patriotice, am extins re
lațiile noastre economice, comerciale, culturale și teh
nice. am făcut schimb de experiență in domenii 
ale construcției politice. Zi după zi, se deschid în fața 
noastră mari posibilități de colaborare fructuoasă, fapt 
ce ne dă o mare siguranță și încredere în îndeplinirea 
acestor țeluri nobile. De aceea am urgentat deschi
derea ambasadei Sudanului în țara dumneavoastră 
prietenă, urmărind dezvoltarea relațiilor dintre cele
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stantin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, îm
preună cu soțiile, membri al gu
vernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești și 
alte persoane oficiale.

Au luat parte Mansour Khalid, 
ministrul afacerilor externe, Ibra
him Moneim Mansour, ministrul 
economiei naționale, Izz El Dien El 
Sayed, membru al Biroului Politic 
al Uniunii Socialiste Sudaneze, 
Aby Bakr Osman Mohamed Jalih, 
secretar general la Președinția re
publicii, Bona Malwal, adjunct al 
ministrului informațiilor și cultu
rii. Gamal Moham'ed Ahmed, am
basador în M.A.E. al R. D. Sudan, 

general de brigadă Omar Moham
med El Tayeb, Gindeel Ibrahim 
Gindeel, adjunct al secretarului 
general pentru problemele cabi
netului, și celelalte persoane ofi
ciale care-1 însoțesc pe președin
tele Republicii Democratice Sudan 
în vizita pe care o întreprinde in 
țara noastră.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Demo
cratice Sudan, Gaafar Mohammed 
Nimeiri, au rostit toasturi.

Președintele Republicii Demo
cratice Sudan, Gaafar Mohammed 
Nimeiri, împreună cu soția, 
Buseina Nimeiri, a sosit luni la 
amiază la București, într-o vizi
tă oficială în țara noastră, la 
invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialis
te România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

In întîmpinarea șefului statului 
sudanez, pe aeroportul interna
țional Otopeni, au venit pre
ședintele Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu, Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Cioară, primarul general al Ca
pitalei, Emil Drăgănescu și Ion 
Pățan, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri. Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R.. George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, vicepre
ședinți ai Marii Adunări Națio
nale, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 

' gen ebâl T' ș î* of ițe? Pș u p er 1 ori.
Erau prezenți Tag Elsir Moha

med Abbas, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Republicii De
mocratice Sudan la București, și 
Florian Stoica, ambasadorul 
României la Khartum.

Se aflau, de asemenea, de față 
șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați în țara noastră, atașați 
militari și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Pe frontispiciul aerogării au 
fost arborate drapele de stat 
ale Republicii Socialiste România 
si Republicii Democratice Sudan. 
Deasupra pavilionului oficial se 
aflau portretele președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și președintelui Suda
nului, Gaafar Mohammed Ni

Vizită protocolară
Președintele Republicii Demo

cratice Sudan, Gaafar Mohammed 
Nimeiri, și soția, Buseina Nimeiri, 
au făcut luni seara o vizită pro
tocolară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

In fața Palatului Consiliului de 
Stat, o gardă militară a prezentat 
onorul. (Agerpres)

Urări de bun venii pentru oaspeții sudanezi

meiri. Pe mari pancarte, în lim
bile română și arabă, erau înscri
se. urările : „Bun venit Excelen
ței Sale, președintele Republicii 
Democratice Sudan, general-ma- 
ior Gaafar Mohammed Nimei
ri !“ ; „Să se dezvolte și să se în
tărească prietenia dintre popoa
rele Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Democratice 
Sudan".

De la intrarea în spațiul aerian 
al țării noastre, o escadrilă a a- 
viației militare române a format 
o gardă de onoare aeronavei cu 
care a călătorit șeful statului su
danez.

Ora 15.00. La coborîrea din a- 
vion, președintele Gaafar Mo
hammed Nimeiri și soția, Buseina 
Nimeiri. sint salutați cu cordiali
tate de președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. Cei doi șefi de stat iși 
string îndelung mîinile, se îmbră
țișează cu căldură.

Șeful statului sudanez este în
soțit de Mansour Khalid, mi
nistrul afacerilor externe. Ibra
him-.Moneim Mansour, ministrul 
economiei naționale, Izz El Dien 
El Sayed, membru al Biroului 
Politic al Uniunii Socialiste Su
daneze, Aby Bakr Osman Moha
med Jalih, secretar general la 
președinția republicii, Bona Mal- 
wal, adjunct al ministrului infor
mațiilor și culturii, Gamal Mo
hamed Ahmed, ambasador în 
M.A.E. al R. D. Sudan, general 
de brigadă Omar Mohammed El 
Tayeb, Gindeel Ibrahim Gindeel, 
adjunct al secretarului general 
pentru problemele cabinetului, 
de consilieri și experți.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
prezintă oaspetelui oficialită
țile române venite în întîmpi- 
nare.
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La întîlnirea care a avut loc au 
asistat Florian Stoica, ambasado
rul României la Khartum, și Tag 
Elsir Mohamed Abbas. însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Democratice Sudan la Bucu
rești.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de oaldă cordialitate.

Se impune 
recuperarea 
grabnică a 

rămânerilor în urmă 
la lucrările agricole

IN CONDIȚIILE 
DEOSEBITE

ALE ACESTEI 
PRIMĂVERI

RAPOARTE SOSITE DE PE OGOARE, 
ASEARĂ, LA ORA 21

Așa cum am arătat în ziarul nostru de duminică, 1 aprilie, vom 
consemna zilnic situația lucrărilor agricole din diferite județe, co
municată la ora 21, cînd se întocmesc bilanțurile muncii de peste 
zî, subliniind alît inițiativele, exemplele de bună organizare, cit și 
unele neajunsuri consraîate în munca pe ogoare. Astăzi, rolatărîle 
corespondenților noștri din județele VRANCEA, IALOMIȚA și ME
HEDINȚI.

Exemple de bună organizare.
Inițiative deosebite

Vrancea și Ialomița sint două din
tre județele in care condițiile de 
lucru in această primăvară sint deo
sebite și tocmai de aceea s-au și 
luat unele măsuri deosebite. Iată 
citeva :

TRACTOARELE - ÎN 
BRAZDĂ ZIUA Șl NOAPTEA... 
In Vrancea, pentru 625 tractoare, care 
lucrează Ia arat și la pregătirea tere

di?i mmm ii, w iome iiimmm
Norme de consum 

riguros fundamentate, 
un regim strict 

de economii in utilizarea 
resurselor materiale
0 SARCINĂ MAJORĂ, STABILITA DE PLENARA 

COMITETULUI CENTRAL, CARE TREBUIE ÎNDEPLINITĂ 
CU TOATA FERMITATEA4

La Plenara C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie a. c. s-a subliniat, 
cu pregnanță, sarcina ministerelor, a 
centralelor și întreprinderilor indus
triale, de a încheia rapid acțiunea de 
revizuire a normelor de consum Ia 
materii prime și materiale, astfel in
cit începînd din trimestrul II să se 

nului pentru semănat, au fost orga
nizate două schimburi prelungite, ast
fel că, practic, se muncește, fără în
trerupere, ziua și noaptea. Activitate a 
celorlalți mecanizatori se desfășoară 
din zori pină se intunecă. Ieri, 2 a- 
prilie. am surprins citeva secvențe 
semnificative. La Ciorăști, 104 trac
toare, din care 26 cu polidiscuri, 3 
cu combinatoare, 2 cu mașini de se- 
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lucreze pretutindeni cu norme îm
bunătățite. Este un obiectiv de ma
ximă importanță, care vizează întro
narea unui înalt spirit de responsa
bilitate în gospodărirea resurselor de 
materii prime, materiale, energie și 
combustibil ale țării — condiție esen
țială pentru creșterea mai rapidă a 
producției materiale, suport solid al 
sporirii venitului național și bună
stării oamenilor muncii.

Cum se știe, în cadrul materiilor 
prime solicitate de întreprinderile in
dustriale, metalul deține un loc prin
cipal. Tocmai de aceea, in cadrul 
anchetei noastre, am adresat ca
drelor de conducere din unele cen
trale și mari unități consumatoare 
de metal următoarele întrebări : în 
ce stadiu se află acțiunea de revi
zuire a normelor de consum ? Ce 
economii de metal se vor înregistra 
prin îmbunătățirea acestora ? Care 
sint principalele măsuri menite să 
asigure reducerea normelor de eon- 
sum ?

Din răspunsurile primite reținem, 
de la bun început, un fapt pozitiv : 
in majoritatea unităților economice, 
acțiunea de revizuire și îmbunătățire 
a normelor dc consum a fost Înche
iată înainte de termenul stabilit — 
multe întreprinderi fiind in măsură 
să prezinte în acest sens, de pe a- 
cum, soluții tehnice și organizatorice 
de mare eficiență în domeniul ra
ționalizării consumului de metal. Așa, 
de pildă, la Uzina de utilaj petrolier 
din Tirgoviște, prin reproiectarea u- 
nor subansamble și repere și prin 
îmbunătățirea tehnologiilor de fabri
cație, se va obține în acest an o 
economie de 600 tone metal. Aflăm, 
de asemenea, că prin extinderea și 
generalizarea folosirii unor tehno
logii moderne — debitarea automată 
după desene la mașina cu celulă fo- 
toelectrică, utilizarea rășinilor sinte
tice la atelierele de formare, forja
rea în matrițe ș. a. — prin ridica
rea calității reperelor și subansam- 
blelor și folosirea deșeurilor, la 
uzina „Progresul" din Brăila se pr< - 
conizează ca, in acest an. să se rea
lizeze o economie de metal de peste

Ilie ȘTEFAN 
Constantin DUMITRU 
și corespondenți oi „Scînteii-

(Continuare in pag. a III-a)
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minat S.U.P.—21, 6 cu semănători 
S.U.—29. 7 cu mașini de împrăștiat 
Îngrășăminte chimice, iar celelalte cu 
pluguri, lucrau in 11 tarlale. Șefii 
dc iermă, inginerii Vasile M.icavci și 
Marcu Staicu. tehnicienii Neaga Că
lin și Tudorel Olteanu erau pe cîmp, 
controlind. cu metrul, adlncimea dc 
incorporare a semințelor, densitatea 
pe rind.

Și In Judcful Ialomița, pentru a se 
recupera intirzierile determinate de 
excesul de umezeală, au fost organi
zate două schimburi pe tractoare. 
I.A.S. Jegălia. de exemplu, trebuie 
să insăminteze, in prima urgență. 
300 ha luccrnă și 100 ha sfeclă de 
zahăr. Pentru a se crea front de 
lucru semănătorilor, mecanizatorii 
lucrează in două schimburi la pre
gătirea și nivelarea terenurilor.

...DAR UNDE NU SE 
POATE ALTFEL SE LU
CREAZĂ Șl MANUAL.
edițiile acestei primăveri, lucră
rile trebuie executate oricum, 
fără a se face insa rabat la calitate. 
Anumite operațiuni. In mod obișnuit, 
se fac mecanizat. Dar acum timpul 
este înaintat, iar pe anumite tere
nuri nu pot intra tractoarele, admi
nistrarea îngrășămintelor chimice, 
pregătirea terenului pentru semănat 
și plantarea legumelor se execută 
manual. Se evită astfel tasarea și de
gradarea solului. Așa se procedează 
la Maluri, Hingulești, Măicănești, 
Rimniceni și in alte unități. Așa tre
buie să se procedeze peste tot unde 
condițiile naturale locale o cer. Cu o 
condiție : să se facă totul pentru a 
nu diminua calitatea lucrărilor.

43 DE ORE CÎȘTIGATE 
INTR-O ZI. ,n Mehedinți, 
pe raza de activitate a S.M. A. Obirșia 
de Cimp, deși munca fusese organizată 
in două schimburi, se pierdea timp 
prețios, pentru că mecanizatorii tre
buiau să meargă in sat să servească 
masa de prinz. Conducerea S.M.A., 
împreună cu consiliile de conducere 
ale cooperativelor agricole au luat 
măsuri să li se servească me
canizatorilor masa in cimp. Se 
ciștigă astfel, in fiecare zi, 48 
de ore, iar viteza planificată inițial 
la semănat este depășită cu 120 ha 
pe zi. In raza consiliului intercoo- 
peratist Burila Mare — altă iniția
tivă valoroasă : tractoarele au fost 
concentrate in cooperativele agricole 
unde sint terenuri nisipoase care au 
putut fi lucrate cu prioritate. Ca ur

mare. 7 cooperative au încheiat se
mănatul culturilor din pruna urgen
ță cu 5 zile mai devreme. Acum s-a 
trecut la semănatul porumbului. 
Pentru a avea front de lucru, noap
tea tractoarele pregătesc terenul.

REAMPLASAREA CULTU
RILOR Șl REDISTRIBUIREA 
UTILAJELOR. în județele Ialo

mița si Vrancea s-a procedat la 
reamplasarea culturilor In funcție 
dc starea solului. asigurind ast
fel lnsâmințarea in condiții opti
me a culturilor din prima urgen
ță. „Pentru ca să avem astăzi tere
nul pregătit — ne-a spus Constantin 
Andrei, lnginer-sef la cooperativa a- 
grlcolă din Ciorăști-Vrancea. du
minică toată ziua și noaptea s-a 
lucrat fără întrerupere la pregătirea 
solului. De altfel, in condițiile aces
tei primăveri, pentru reușita insă- 
mlnțărilor. nimeni nu cunoaște odih
nă. Noi. specialiștii, sintem. de dimi
neața pină noaptea pe ogoare, sta
bilim unde să se are, unde să se se
mene. Planul inițial privind ampla
sarea culturilor nu mai este valabil. 
Din cele 7 480 ha teren arabil al coo
perativei, ne-au rămas nearate din 
toamnă 2 900. Pe suprafețele cu tex
tură ușoară vom pregăti terenul cu 
poli discurile, iar pe altele cu plugu
rile fără cormană". Așa se acționea
ză nu numai la Ciorăsti, ci și la 
Suraia. Răstoaca. Vulturu, Făurei și 
in alte cooperative agricole, precum 
și in fermele întreprinderilor agrico
le de stat Focșani. Măicănești, Pu
foșii. Nu se așteaptă „condiții idea
le “. ci se lucrează pe parcele mici, 
acolo unde este posibil. In.tr-un mod 
asemănător se procedează si în Ialo
mița.

In cursul dimineții dc ieri, trus
tul județean Ialomița al I.A.S. a luat 
măsura ca unele utilaje să fie re
distribuite intre unități in funcție 
de necesități. La I.A.S. Ivănești. Leh- 
liu. Ciocănești și Mircea Vodă, din 
cauza excesului de umiditate, nu poa
te fi folosită forța mecanică la în
treaga capacitate. Pină seara. au fost 
trimise 100 de tractoare la I.A.S. Je- 
gălia. Dragalina și Drumul Subțire.

Tractoarele și mașinile agricole de 
la secțiile S.M.A. Nănești. Măică
nești, Rimniceni-Vrancea, unde 
in prezent nu se poate lucra, au 
fost concentrate la Ciorăști. Slobo
zia Bradului. Urechești și in alte u- 
nilăți din zona colinară. unde sint 
porțiuni mai mari de teren zvintat, 
urmind ca in zonele afectate de 
inundații să fie aduse forțele nece
sare atunci cind terenul va putea fi 
lucrat,,

Lucrările la zi, în cifre și date
IN JUDEȚUL IALOMIȚA. Suprafața totală insămințată 

în cooperativele agricole de producție: 30 230 ha • Au 
fost semănate, ieri, 2 400 ha floarea-soarelui • 1 100 ha 
sfeclă de zahăr • 240 ha mazăre • 800 ha furaje • 180 ha 
legume. Tot ieri au fost arate 2 000 ha.

IN JUDEȚUL MEHEDINȚI. Suprafața insămințată: 

15 500 ha © 75 cooperative agricole au încheiat semănatul 
culturilor din prima urgență © In 12 cooperative agricole au 
fost insămînțate, ieri, primele 900 hectare de porumb.

IN JUDEȚUL VRANCEA. Insămințările au început abia 

duminică, 1 aprilie. Luni seara, la direcția agricolă s-au 
centralizat primele rezultate : • Teren pregătit — 2 853 ha 
• Semănat — 2 056 ha • Arat — 920 ha.

Sîntem obligați să întrebăm...
NU PUTEAȚI LĂSA PĂCĂ

LEALA DE 1 APRILIE DUPĂ 
TERMINAREA ÎNSĂMÎNȚĂ- 
RILOR? întrebarea ne este suge
rată de următoarea situație : la coo
perativa agricolă de producție Sihlea, 
din județul Vrancea, in ziua de 1 a- 
prilie trebuiau să se semene 40 ha cu 
borceag. Sămință a fost pregătită, coo
peratorii stabiliți să lucreze pe ma
șini s-au prezentat la lucru din zorii 
zilei. Dar mecanizatorii nu au venit 
la lucru. Nu a venit in unitate nici 
inginerul șef Cornel Tăicuțu. în a- 
ceeași unitate mai erau incă cel puțin 
60 ha care puteau fi pregătite pentru 
semănat, dar tractoarele nu fuseseră 
repartizate la lucru.

0 ARMATĂ DE TRACTOA
RE SĂ SE-MPIEDICE DE-UN 
CIOT? Numai că nu este vorba 
de un ciot, ci de zeci și zeci de hec
tare de cioturi : coceni netăiați in 
toamnă. Din 1 000 de hectare rămase 
nearate din toamnă, la cooperativa 
agricolă din comuna Grivița (Ialomi
ța). 200 sint ocupate cu coceni ne
tăiați. „Am putea intra cu plugurile 
pe locurile zvîntate, dar ne' împiedi
că resturile vegetale". îngrijorarea 
tov. Trif .-Melinton, directorul-S-M.A.

Grivița, e justificată. în cele trei 
cooperative din raza stațiunii, din 
2 000 ha, 600 nu pot fi arate din 
cauza excesului de umiditate. Restul 
suprafeței, care cuprinde și tarlaua 
cu coceni netăiați, situată chiar la 
marginea drumului comunal ce duce 
la Smirna, e loc uscat, bun de lucru. 
Dar plugurile nu pot intra pină nu 
se eliberează terenul.

DIN ILFOV, DE LA TIMIȘ 
SAU Dili SUCEAVA CĂ E 
MAI APROAPE DE... MEHE
DINȚI ? Din cele 25 hectare pre
văzute a se planta cu cartofi timpu
rii la cooperativa agricolă Girla Mare- 
Mehedinți nu s-a plantat nimic, iar la 
Vrata, din 50 ha — numai 20 ha au fost 
plantate. Cauza este aceeași : lipsa 
cartofilor de sămință. S-au trimis 
camioane la Brașov ; nu s-au reîn
tors incă. A început semănatul po
rumbului, dar unele cooperative a- 
gricole n-au sămință. O cantitate de 
248 tone porumb de sămință a fost 
repartizată inițial din județul Ilfov 
pentru ca acum, in ultimul moment, 
să se dea o nouă repartiție din jude
țul Timiș. Bine că nu s-a cerut să
mință de la Suceava ! Cind vor a- 
junge. totuși, aceste semințe in uni
tăți din moment ce continuă dansul 
repartizărilor ?

în anii din urmă, in județul Galați 
s-a ex3cutat un mare volum de lu
crări de îmbunătățiri funciare. Chiar 
și in acest an, in Lunca Șiretului, a 
Birladului sint in curs de realizare 
importante lucrări de acest gen. 
Importante suprafețe de teren sint. 
astfel, cultivate cu randament supe
rior și. totodată, se creează cadrul 
adervat practicării unei îndeletniciri 
rentabile : piscicultura. Modul in 
care este exploatat acum lacul Bra
țe» constituie, in acest sens, un 
exemplu concludent.

— Lacul a fost desecat pe mal 
bine de 10 000 hectare de luciu de 
apă — ne spune tovarășul Gheorghe 
Pielea, directorul întreprinderii pis
cicole din Galați. înainte se pescuiau 
doar 50—70 kg de pește la un hec
tar luciu de apă. și acesta din ca
tegoria celui inferior. Acum, de pe 
terenul redat agriculturii se reali
zează producții mari de porumb, 
iar pe 2 400 de hectare au fost ame
najate crescătorii și pepiniere de 
pește. Anul trecut, de exemplu, cres
cătoria a dat peste 2 000 tone, adică 
de peste 10 ori mai mult pește do
rit obțineam in trecut cind luciul de 
apă era de circa 6 ori mai mare. 
Mal mult decit atit. trebuie spus că 
in condițiile folosirii pentru pisci
cultura a unor terenuri nepretabile 
agriculturii se obține un beneficiu 
de aproape 3 lei la kilogramul de 
pește. Chiar in aceste zile. între
prinderea noastră se află in plină 
campanie de populare a lacului Bra- 
teș și de pregătire a pepinierei pen
tru puiețL

în județul Galați există o adevă
rată salbă de bălți și iazuri, indeo- 
sebi in luncile Șiretului, Prutului 
și Birladului. încă din 1989 au fost 
prevăzute măsuri importante de ex
tindere a pisciculturii, luindu-se in 
calcul toate sursele de apă. cit și 
faptul că populația județului este 
prin tradiție mare consumatoare de 
pește. Astfel, prin lucrări de pros
pectare au fost luate in evidență 
sute de hectare luciu de apă. pre-ta- 
bile extinderii pisciculturii Intensive 
in viitorii ani. îndeosebi in comunele 
Vlădeștl. Oancea. Măstăcani. Nămo
loasa, Tudor Vladimirescu. Șivița și 
altele. Numai consiliile pooulare 
dispun in prezent de circa 600 hec
tare luciu de apă. in bazine natu
rale și amenajate, printre care cres
cătoria Vlădeștl, care cuprinde o

suprafață amenajată de 107 hectare, 
bălțile naturale Cotul Chiulul de 
circa 130 hectare, balta Sovirca in 
suprafață de circa 180 hectare și 
altele. O altă baltă, Lozova, care se 
întinde p? o suprafață de 180 de 
hectare, alimentată numai din pre
cipitații. se află în curs de amena
jare. Astfel, pe baza unor încercări 
de populare cu puieți in anii 1970— 
1971 a acestei bălți, pentru a se ve
dea posibilitățile de creștere a peș-

nici consiliile de conducere și nici 
uniunea județeană nu au acordat 
suficientă atenție valorificării acestei 
mari baze de creștere a producției de 
pește. Anul trecut, de exemplu, coo
perativa agricolă din Vădeni a pes
cuit in iazuri naturale circa 40 tone 
pește, cei din Rogojeni 16 tone, iar 
cooperatorii din comuna Oancea, 
peste 18 tone pește. Avem insă și 
cooperative agricole, printre care 
cele din Frumușița și Nămoloasa,

nută la data de 30 iulie 1971 : „Nu 
putem fi mulțumiți de felul cum se 
preocupă Uniunea județeană a coo
perativelor agricole de producție, 
consiliile de conducere ale coopera
tivelor agricole și comitetele execu
tive ale consiliilor populare comu
nale de amenajarea unor crescătorii 
de pește in eleștee și bălți". La se
siunea amintită au fost stabilite și 
măsurile necesare punerii in valoare 
a posibilităților existente în comune,

Peștele nu crește pe uscat, 
dar nici în bălți... lăsate baltă 

DE CE COOPERATIVELE AGRICOLE ȘI CONSILIILE POPULARE 
COMUNALE DIN JUDEȚUL GALAȚI NU GENERALIZEAZĂ 

EXPERIENȚA BUNĂ EXISTENTĂ CHIAR ÎN ACEST JUDEȚ ?

telui, s-au obținut rezultate deose
bit de bune.

— Pe această bază — ne spunea 
tovarășul Dumitru Matric, de la 
Consiliul popular județean Galați — 
la inceputul lunii mai vom începe 
popularea acestei bălți cu alevine 
de crap in vederea obținerii puietu
lui pentru anul viitor.

O mare suprafață ocupată de 
bălți se află insă in proprie
tatea cooperativelor agricole de pro
ducție. Cum este pusă in valoare a- 
ceastă importantă sursă alimentară 
și de venituri ?

— In prezent — ne declara tova
rășul Traian Gate?. președintele 
U.J.C.A.P. Galați — 8 cooperative a- 
gricole de producție au amenajate 
iazuri pe o suprafață de aproape 40 
de hectare. Cea mai mare suprafață 
insă, de aproape 1 500 hectare bălti, 
este d'ținută de 11 cooperative agri
cole și trebuie să recunoaștem că

unde s-a pescuit foarte puțin sau 
chiar deloc. Desigur, situația ne 
nemulțumește pentru că, așa cum 
spuneam, sint irosite importante sur
se alimentare și de venituri.

Ceea ce afirmă tovarășul pre
ședinte al U.J.C.A.P. este foarte a- 
devărat. Dar oare cine-i oprește pe 
tovarășii din organele agricole ju
dețene, cine oprește organele de spe
cialitate, conducerile cooperativelor 
in cauză să pună In valoare aceste 
rezerve ? De ce trebuie ca și pen
tru o asemenea problemă comitetul 
județean de partid sâ insiste, șl incă 
de multă vreme, pentru a se lua 
măsurile cuvenite ?

Din rite știm, comitetul județean 
de partid, Consiliul popular județean 
Galați au avut in atenție, incă cu 
mai mulți ani in urmă, problema va
lorificării lacurilor și bălților din 
județ. Iată ce se spunea in sesiu
nea consiliului popular județean ți-

inclusiv a surselor bănești acordate 
de către stat in acest scop. Numai 
că tocmai cei care purtau răspun
derea ducerii la îndeplinire a acestor 
măsuri de valorificare a luciului de 
apă existentă in județ au cam lă
sat-o... baltă, așteptind probabil ca 
tot „altcineva" să le ducă puietul, și 
de ce nu și peștele, acolo, la ei acasă, 
in comună.

Sigur, sint Încă unele probleme de 
lămurit cu privire la suprafețele de 
luciu de apă din județul Galați, care 
pot fi amenajate pentru creșterea 
peștelui. In acest sens, in prezent se 
intreprinde un studiu de depistare a 
acestora șl de stabilire exactă a su
prafețelor ce pot căpăta această 
destinație.

Așa după cum ne spunea insă di
rectorul întreprinderii piscicole din 
Galați, inginerul Gheorghe Pielea, 
pină la întocmirea situației râmine 
cert un fapt ; Avem in județul nos-

Reîncadrării in specialitate 
se reintegrează operativ 
și au motive să fie mulțumiți

IATĂ CE DEMONSTREAZĂ MUNCITORUL REDEVENIT MUNCITOR 
Șl INGINERUL REDEVENIT INGINER

„SCÎNTEIA“ ÎNTREABĂ...

a încercați să comparați munca pe care ați pres-
1 tat-o pină acum în domeniul administrativ-func- 

ționăresc, cu aceea pe care o desfășurați la noul loc 
de muncă. La ce concluzii ați ajuns ?

n Care este perioada in care credeți că vă veți a- 
c comoda efectiv cu specificul activității actuale ? 

Socotiți absolut necesară prezența dv. la noul loc de 
muncă ? De ce?

q Concret, ce probleme vă propuneți să soluționați 
° in prima urgență ? Ce rezultate pentru producție 

scontați prin soluțiile oferite de dv. ?

A Noul post afectează poziția dv., prestigiul ciștigat 
* in întreprindere, în rindul colegilor ?

...IAR CEI ÎN CAUZĂ RĂSPUND
ȘI ARGUMENTEAZĂ

Inginerul 
Mihai Traian, 

de la Uzina de cauciuc 
sintetic Borzești :

- Față de munca pe care am 
g prestat-o pină acum ca șef al

serviciului producție pe uzi
nă, noul loc de muncă — șef de sec
ție pe schimb la izopropil-benzen — 
mi se pare mult mai concret, legat 
de ceea ce se numește fabricarea 
fenolului, acetonei, alfametilstirenu- 
lui — produse cu o pondere însem
nată in planul uzinei noastre. Ca șef 
de secție pe schimb, am posibilitatea 
să conduc nemijlocit procesele teh
nologice, să mă ocup direct de modul 
cum funcționează instalațiile, să ofer 
muncitorilor asistența tehnică nece
sară, ---------
seria

de reducerea consumurilor specifice, 
de valorificarea mal bună a resurse
lor materiale. Este, de altfel, una din 
sarcinile importante stabilite de re
centa plenară a Comitetului Central 
al partidului. Concret, am în vedere 
valorificarea superioară a reziduurilor 
de fabricație. Numai prin aplicarea 
unei inovații, pe care am și propus-o 
împreună cu inginerul Iosif Bobițan, 
se va valorifica aluminiul care acum 
se aruncă la canal, realizîndu-se a- 
nual o economie în valoare de circa 
500 000 lei. Noul loc de muncă imi 
oferă, deci, mult mai mult decit cel 
vechi, condiții propice de afirmare. 
Aici pot să-mi fructific cel mai 
bine cunoștințele și experiența acu
mulate in cei 13 ani de muncă in 
uzină. Socotesc însă necesar să se 
împuțineze, nu numai in vorbe, dar 
și în realitate, hirtiile care se mai 
vehiculează în secțiile uzinei.

cu alte cuvinte să practic me- 
pentru care m-am pregătit.

2întrucit am mai lucrat In a- 
ceastă secție, socot că aco
modarea nu constituie o pro

blemă. Cunosc instalațiile, mă consi
der capabil să soluționez problemele 
pe care le ridică secția, alături de 
oamenii cu care lucrez. Consider, de 
asemenea, că prezența mea la noul 
loc de muncă este necesară, deoarece 
asistența tehnică pe schimburi, așa 
cum era ea asigurată pină Ia apli
carea decretului, nu era organizata 
corespunzător. Un exemplu este con
cludent : pentru efectuarea unei lu
crări „cu foc" in afara programului 
de lucru sau pentru luarea unor mă
suri in cazul unor opriri accidentale 
— era necesară aprobarea șefului de 
secție. Dacă acesta nu se afla in uzi
nă, trebuia adus de acasă sau amî- 
natâ lucrarea respectivă. Or, în mo
mentul de față, acest lucru poate fi 
rezolvat Ia orice oră din zi sau noap
te, pentru că există in permanență 
un șef de schimb prezent la lucru.

3 Fiind una din secțiile de pro
ducție care folosește materii 
prime prețioase, mi-am pro

pus, in primul rind, să mă ocup, 
împreună cu colectivul, bineînțeles,

4 Sint convins că nu. Dimpo
trivă,, muncind alături de oar 
menii pe câre-i cunosc atit 

de bine și care mă vor cunoaște și 
mai bine, soluționind împreună cu ei 
problemele complexe care se ridică 
zi de zi în producție, socotesc că 
prestigiul meu ca specialist va crește 
mai mult.

Strungarul 
Mihai Belicciu, 

de la uzina „Progresul1 
din Brăila :

_ Timp de 7 ani am lucrat ca 
j tehnician in cadrul serviciu

lui tehnolog șef. Nevoile 
concrete ale producției au cerut ca 
eu să redevin strungar. Lucrez de 
mai bine de o sâptâmină la strung 
și vă spun fără ocolișuri că munca 
nu mi se pare mai grea, deși, spre 
deosebire de vechiul post, aici pres
tez și o muncă fizică. Am mai lucrat 
in această meserie și, 
din nou, îmi voi 
bine cunoștințele 
nale acumulate.

, , practicind-o 
valorifica cel mai 

tehnico-profesio-

practica, ca șt sprijinirea îndeaproa
pe a tovarășilor mai tineri. Ce rezul
tate se vor obține prin aceste măsuri 
și soluții ? In primul rind, tinerii din 
jurul nostru iși vor îmbogăți cunoș
tințele profesionale, iar aceasta va 
da rezultate pozitive prin reducerea 
rebuturilor, ridicarea calității pro
duselor și a productivității muncit

4 S-ar putea ca unii să mă a-
cuze de nesinceritate răs- 
punzindu-vă la această Între

bare. I-aș ruga să n-o facă, din sim
plul motiv că nu m-am gindit la 
prestigiu pină acum. Eu am Învățat 
meseria in uzină, am absolvit, liceul 
seral in uzină, am crescut și învățat 
în această uzină. Am lfl ani de școa
lă și muncă in uzină. S-a ivit mo
mentul cind uzina, trebuind in mod 
firesc să facă fața, sâ se adapteze 
unor cerințe noi In dezvoltarea dina
mică a unei producții moderne, să 
mă cheme la un nou loc de muncă, 
unde eu devin mult mai util. Ce 
trebuia să facă un om care a 
crescut și învățat în uzină decit 
să răspundă prezent la acest apel ? 
Și-apoi chiar remunerarea va fi mai 
mare la noul loc de muncă. Aceasta 
o spun făcind o simplă comparație : 
ca tehnician primeam un salariu de 
1 410 lei. Cei mai mulți din tovarășii 
mei de muncă din acest atelier rea
lizează un ciștig de pină și peste 
2 000 lei lunar.

Inginerul 
Constantin Soceanu, 

de la Uzina de medicamente
București :

IPlnă acum mă ocupam de 
elaborarea și urmărirea pla
nurilor de reparații ale in

stalațiilor din cadrul unităților cen
tralei. în această muncă, sint con
vins că nu greșesc, nici un sfert din 
timp nu il puteam acorda activității 
de concepție propriu-zise. In princi
pal, urmăream executarea planurilor 
de reparații, deci o activitate de ru
tină, care nu presupunea cunoștințe 
tehnice superioare. Acum sint șeful 
secției vamixuri, funcție care imi 
va permite să mă ocup direct de 
realizarea, producției materiale. 90 
la sută' din timpul de lucru il con
sum acum cu soluționarea-unor pro
bleme de Organizare și tehnologie, 
care cer o bună pregătire de specia
litate, un permanent efort de con
cepție.

2 Imediat după absolvirea fa
cultății am lucrat in produc-
ție, intr-o uzină construc

toare de mașini. Acum am sarcina 
de a conduce și urmări exploatarea 
unor utilaje și instalații, deci o ac
tivitate puțin diferită ca formă, dar 
în principiu cu multe similitudini 
față de vechea mea îndeletnicire. 
Iată de ce cred că in 2—3 luni mă 
voi adapta perfect la specificul noii 
mele munci și mă voi încadra per
fect in 
ți ei.

activitatea colectivului seo

tru peste 1 000 hectare luciu de apă 
din care nu se scoate la ora actuală 
nimic. Un simplu calcul ne 
arăta că de pe această 
s-ar putea obține prin _____
cel puțin 1 000 tone de pește. Alte 
peste 1 000 de hectare, din punctul 
Cotu Pisicii, teren nepropice pentru 
agricultură, se pretează, de aseme
nea, foarte bine pentru amenajarea 
unei crescătorii sistematice, capabilă 
să realizeze producții de pește pe 
tot timpul anului. S-a făcut un stu
diu în acest scop, dar el n-a primit 
nici măcar avizele necesare din par
tea forurilor tutelare. Chiar și pe 
suprafețele de bălți existente în pre
zent Ia cooperativele agricole de 
producție, pină la amenajarea lor, 
producția de pește se poate dubla in 
funcție de specificul fiecărei bălți. 
Numai că ele țin de competența al
tor factori.

Indiscutabil, chiar dacă cifra care 
reprezintă suprafața totală a bălți
lor nu este cunoscută in prezent cu 
exactitate, bălțile și iazurile din ju
dețul Galați oferă mari posibilități 
pentru creșterea producției de pește 
și îmbunătățirea aprovizionării popu
lației. O experiență aflată insă la 
doi pași — valorificarea luciului de 
apă rămas din desecarea lacului 
Brateș, a folosirii de către unele 
consilii populare comunale a bălți
lor aflate pe teritoriul lor, din păcate 
puține la număr — nu este fructifi
cată pe măsura posibilităților exis
tente in județul Galați, deși aici se 
află nu numai o întreprindere pisci
colă, dar chiar și o facultate care 
pregătește cadre pentru piscicultura, 
înțelegerea greșită de către unii fac
tori de răspundere, care așteaptă ca 
totul să fie rezolvat de la nivelul 
județului, nu poate fi trecută cu ve
derea. Și, deși nu credem că spu
nem o noutate, e poate bine să mai 
amintim că acumulările de apă 
ocupă suprafețe care nu se pretea
ză la nici o altă folosință, piscicultura 
fiind singurul mod de a utiliza unele 
suprafețe de terenuri. Un motiv in 
plus ca organele de specialitate, 
consiliile de conducere ale C.A.P.. 
organizațiile de partid din comunele 
care dispun de asemenea terenuri, 
consiliile populare comunale să 
treacă de urgență la valorificarea 
fiecărui hectar de luciu de apă.

Tudorel OANCEA 
corespondentul „Scînteii*

poate 
suprafață 

amenajări

2 în ceea ce mă privește,
vreau ca in 30 de zile să mă
pun la.__  ._ punct cu noutățile

apărute in meserie. Prezența mea la 
noul loc de muncă este foarte nece
sară. De ce ? Uzina noastră avea și 
mai are mare nevoie de strungari. 
Mulți din strungarii existenți sint ti
neri, iar peste 100 sint ucenici. Noi 
lucrăm acum excavatoare hidrauli
ce, rolouri compresoare și alte utila
je cu un grad mare de tehnicitate. 
Tinerii nu cunosc toate tainele me
seriei și trebuie ajutați. Noi, care am 
venit dintr-un sector de concepție 
tehnică, sper că avem ce să-i învă
țăm : descifrarea rapidă și corectă a 
desenelor, însușirea tehnologiilor 
moderne și a metodelor avansate de 
lucru.

3 Pentru prima urgență 
propun să-mi însușesc

îmi
. ... ____  ___ x— nu

tainele meseriei — pe care, 
o cunosc — ci să-mi recapăt.zic eu, _ _____ ____ ____

într-un timp cit mai scurt, deprin
derile practice la mașină. Tot pentru 
început îmi propun o organizare 
științifică, așa cum o vede un tehni
cian, a locului de muncă ! aprovizio
narea cu sculele necesare, cu apara
tele de măsură și control, revizuirea 
din mers a mașinii, studierea atentă 
a desenelor, cercetarea tehnologiilor. 
De ce aceasta ? Pentru că mulți ti
neri strungari nu țin cont de organi
zarea riguroasă a locului de munca. 
De pildă, dacă îi trebuie un cutit de 
strung sau un șubler, și nu-1 are. o- 
prește mașina și pleacă in căutarea 
lui. Voi avea in vedere, totdeauna, 
adaptarea unor tehnologii de atelier 
mai bune, care să înlăture unele ope
rații de prisos ; voi avea in Vedere, 
apoi, o împletire strînsă a teoriei cu

3 Lucrez lntr-un colectiv de 
oameni harnici, mindri de 
munca pe care o fac. Secția 

dispune de instalații ultramoderne. 
Esențial pentru mine este de a face 
totul, incă din primele zile, in 
noua funcție, pentru ca din u- 
nirea celor două elemente e- 
sențiale ale producției — omul șl 
tehnica — să realizăm o eficiență 
maximă. în acest sens, am depistat 
minusurile existente in secție și 
mi-am creionat un plan „de bătaie". 
Pentru a se realiza un indice cit mai 
ridicat de folosire a instalațiilor, in
tr-un timp cit mai scurt cu putință, 
trebuie să punem la punct linia a 
Il-a de vamixuri, lichidînd defi
ciențele In funcționare, cum ar fi, 
de pildă, cele de la buncărul de a- 
mestee, unde se Înregistrează o ume
zeală ridicată. O a doua problemă 
care îmi stă in atenție este îmbună
tățirea depozitării produselor finite 
ale secției, care acum, datorită mo
dului ne corespunzător in care sint 
uneori păstrate, suferă un proces de 
degradare.

Totuși, incă din primele zile am fost 
pus în fața unui fapt care nu mi se 
pare a fi de natură să-mi lase cit 
mai mult timp pentru producție. 
Despre ce este vorba ? Acum rapor
tările asupra funcționării utilajelor 
se fac și pe documente tipizate și 
pe altele netipiza.te, deși lucrurile 
exprimate sint, cu foarte mici excep
ții, cam aceleași. Timpul pentru În
tocmirea și urmărirea 
tuații la nivelul secției 
dublu.

aceleiași si
este insă

4 Nu cred că cei__
conjoarâ au dreptul_
dece un om după funcția pe 
ocupă, ci după ceea ce face 
ca producția să se desfășoare

care ne în
să ju-

care o 
pentru 
cit mai bine. Iar din acest punct de 
vedere, acum în uzină, voi face mult 
mai mult decit făceam pină mai ieri 
în centrală.

Anchetâ realizata de
V. SALAGEAN
N. Gr. MARAȘANU 
Gh. BALTA
A. POPESCU

27 MILIOANE kWh 
ENERGIE ELECTRICĂ PESTE PLAN

La centrala electrică 
de termoficare din O- 
radea, cel de-al 4-lea 
grup turbogenerator 
de 50 MW de fabrica
ție românească a fost 
conectat la sistemul

național cu întreaga 
capacitate. în perioada 
probelor tehnologice, 
care au fost devansa
te cu aproape două 
luni față de termenul 
planificat, turbogene-

ratorul a produs, In 
plus, pină la 1 aprilie 
27 milioane kWh e- 
nergie electrică, echi
valentă cu consumul 
municipiului Oradea 
pe 20 de zile.
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII 
DEMOCRATICE SUDAN

In timpul vizitei

SOSIREA
ÎN 

CAPITALĂ

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

protocolare

Toastul președintelui 
Gaafar Mohammed Nimeiri

(Urmare din pag. I)

Muncind pentru progresul și 
bunăstarea patriei sale, poporul 
român este puternic însuflețit de 
dorința de a se înțelege și a co
labora fructuos cu toate popoarele 
lumii, de a conlucra cu celelalte 
națiuni pe arena internațională și 
a-și aduce contribuția la realiza
rea dezideratelor de pace și pro
gres ale omenirii contemporane. 
Dind expresie acestei legitime do
rințe a poporului. Republica So
cialistă România promovează con
secvent o politică de prietenie și 
colaborare cu țările socialiste, cu 
statele care au pășit pe calea dez
voltării independente, cu toate ță
rile lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, iși aduce contribu
ția activă la cauza păcii și colabo
rării internaționale. La baza re
lațiilor noastre cu celelalte state 
situăm ferm principiile respectă
rii independenței și suveranității 
naționale, deplinei egalități în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reci
proc. ale nerecurgerii la forță sau 
la amenințarea cu folosirea forței 
în raporturile interstatale. Ne 
bucurăm, domnule președinte, că 
în spiritul acestor principii se des
fășoară și relațiile dintre Româ
nia și Sudan. întemeiate pe res
pect și stimă reciprocă, pe egali
tate deplină în drepturi, relațiile 
economice, politice și cultural-ști- 
in ți fi ce dintre țările noastre cu
nosc o evoluție pozitivă. încep să 
prindă viață unele înțelegeri la 
care am ajuns, privind dezvolta
rea cooperării in producție și ex
tinderea schimburilor economice, 
deși, după convingerea noastră, 
prin eforturi comune, putem rea
liza mult mai mult în această 
direcție. îmi exprim convingerea 
că în cadrul convorbirilor pe care 
le vom avea se vor evidenția noi 
căi și mijloace de a extinde aria 
relațiilor 
contribui 
dintre țările și popoarele noastre, 
v-a servi cauza generală a păcii și 
colaborării.

Domnule președinte,
Veniți de pe un continent care 

în ultimele decenii a cunoscut 
profunde prefaceri economice și 
politice. în care zeci și zeci de state
— printre care și Republica Sudan
— scuturînd lanțurile robiei colo
niale. au pășit pe calea dezvoltării 
independente. România, care a cu
noscut vreme îndelungată în tre
cut asuprirea străină, salută cu sa
tisfacție și sprijină aceste schim
bări înnoitoare in viața continen
tului african. Cu ocazia vizitei 
făcute anul trecut în 8 țări din 
Africa, am putut cunoaște nemijlo
cit cit de puternică este dorința 
acestor popoare de a-și făuri o 
viață liberă și independentă.

Poporul român este profund so
lidar cu lupta popoarelor care se 
ridică pentru eliberarea de sub 
domnia colonialistă și neocolonia- 
listă. sprijină cu căldură mișcările 
de eliberare națională, eforturile 
tinerelor state din Africa, Asia și 
de pe alte continente pentru apă
rarea și consolidarea independen
ței naționale, pentru dezvoltarea 
lor economică și socială, de sine 
stătătoare. Am condamnat și vom 
condamna întotdeauna politica 
imperialistă de forță și dictat, de 
dominație asupra altor state, de

bilaterale. Aceasta va 
la întărirea prieteniei

DEPUNEREA
UNEI COROANE DE FLORI
Președintele Republicii Democratice 

Sudan, generalul Gaafar Mohammed 
Nimeiri. a depus, luni după-amiază, 
o coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism.

înaltul oaspete a fost însoțit de 
Ion Pățan. vicepreședinte al Consi- 
liului de Miniștri, ministrul comer
țului Exterior. Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat. Florian 
Stoica, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Khartum, gcne- 
ral-locotenent Constantin Popa, loc
țiitor al șefului Marelui Stat Major, 
Tudor Jianu, directorul protocolului 
din Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost de față personalitățile su
daneze care însoțesc pe oaspete in 
vizita m. 

jefuire a avuțiilor naționale, poli
tica de discriminări rasiale, care 
împiedică afirmarea liberă și 
nestingherită a popoarelor. Apre
ciem că lichidarea marilor de
calaje care despart țările în curs 
de dezvoltare de țările avansate 
ale lumii constituie o cerință im
perioasă a progresului general, a 
însăși asigurării păcii pe planeta 
noastră.

în lumea de astăzi se ridică 
uriașe forțe sociale care acționează 
pentru imprimarea unui curs nou 
în viața internațională, îndreptat 
spre dezvoltarea colaborării și în
țelegerii între popoare, spre des
tindere și pace. Se impune tot mai 
mult în practica internațională 
spiritul tratativelor, hotărîrea po
poarelor de a asigura soluționarea 
pe cale politică, pașnică, a proble
melor litigioase. Considerăm că o 
condiție fundamentală pentru dez
voltarea acestui curs pozitiv este 
participarea activă, nemijlocită, a 
tuturor țărilor în viața internațio
nală. Fiecare țară — fie ea mare, 
mijlocie sau mică — indiferent de 
orinduirea ei socială și de conti
nentul pe care se află, poate — și 
are datoria — să contribuie la so
luționarea în spirit constructiv a 
problemelor cu care se confruntă 
omenirea contemporană, la conso
lidarea păcii și colaborării în lume.

Ne îngrijorează că se perpetuea
ză conflictul din zona Orientului 
Apropiat. România s-a pronunțat 
și se pronunță consecvent pentru 
soluționarea conflictului prin mij
loace pașnice, in spiritul și pe baza 
Rezoluției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967, și care să ducă 
la retragerea truoelor israeliene 
de pe teritoriile arabe ocupate, la 
respectarea dreptului la existența 
și dezvoltarea independentă a fie
cărui stat din această regiune, la 
rezolvarea problemei populației 
palestinene, în conformitate cu in
teresele ei legitime.

România este serios preocupată 
și militează activ pentru instau
rarea unui sistem trainic de secu
ritate și colaborare pe continentul 
european. Sîntem hotărîți să ne 
aducem întreaga contribuție la 
pregătirea și desfășurarea cu suc
ces a conferinței general-europene 
ce se preconizează în acest scop. 
Avem convingerea că orice pro
gres. orice pas înainte în înfăp
tuirea securității europene se va 
răsfrînge pozitiv asupra atmosfe
rei internaționale generale.

România militează cu fermitate 
pentru înfăptuirea dezarmării ge
nerale, și în primul rind a dezar
mării nucleare. Considerăm că 
toate popoarele trebuie să-și 
unească glasul și să acționeze mai 
energic pentru a impune luarea 
unor măsuri concrete în această di
recție.

Stimate domnule președinte,
Avînd convingerea că vizita 

dumneavoastră în România va 
marca un moment important în 
dezvoltarea relațiilor reciproce și în 
intensificarea conlucrării pe plan 
internațional dintre România și 
Sudan, doresc să toastez

— în sănătatea dumneavoastră 
și a doamnei Nimeiri :

— în sănătatea tuturor oaspeți
lor prezenți la dineu ;

— pentru prosperitatea și feri
cirea ponorului sudanez ;

— pentru prietenia și colabora
rea dintre popoarele noastre, pen
tru pace în lumea întreagă !

La solemnitate au luat parte Gheor- 
ghe Cioara, primarul general al Ca
pitalei, general-colonel Ion Gheorghc. 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat Ma
jor, Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, gene
rali și ofițeri superiori.

La sosire, pe platoul din fața mo
numentului. președintele Republicii 
Democratice Sudan a primit onorul 
gărzii militare. Au fost intonate im
nurile de stal ale României și Suda
nului.

După depunerea coroanei de flori, 
asistența a păstrat un moment de re
culegere. A fost vizitată apoi rotonda 
monumentului.

Solemnitatea s-a încheiat cu defi
larea gărzii de onoare.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I) 

două țâri și descoperirea de noi 
posibilități de cooperare fructuoa
să între noi.

Excelență,
Deși mari distanțe ne despart, 

noi cooperăm în multe probleme. 
Inactivitatea noastră sîntem orien
tați de scopuri comune, ne întîl- 
nim pe aceeași cale de a asigura 
omului cit mai multă bunăstare. 
Dumneavoastră, ca prieten al po
porului nostru, dorim să știți că 
fiecare persoană de la noi acțio
nează în acest scop, toată puterea 
poporului nostru acționează pentru 
realizarea acestui țel.

împreună ținem la apărarea su
veranității și independenței noastre 
și chemăm, pornind de la aceasta, 
la o prietenie între toți, indiferent 
de modul de viață și de sistemul 
social. Marile puteri au nevoie de 
țările mici.

Noi, frate președinte, dispunem 
de pămînt. apă, bogății minerale 
și inteligență umană de care ele 
nu dispun. Ele dispun de mijloa
cele științei moderne. Dorim cu to
ții să mergem mină în mină, spre 
binele comun. Cooperare fără ex
ploatare. Prietenie bazată pe res
pectarea suveranității naționale.

Un al treilea principiu ne unește 
— stimate frate — iar despre a- 
cesta am vorbit deschis cu toată 
tăria. Am în vedere cele spuse de 
dumneavoastră în legătură cu as
pirațiile continentului african. Ați 
vizitat opt state africane și, fără 
îndoială, ați văzut direct aspira
țiile oamenilor spre un viitor a- 
propiat, in care să-și consolideze 
independența politică prin inde
pendența economică, culturală și 
socială.

Trebuie să spun că noi mergem 
încet, prea încet. Au trecut 20 de 
ani de cînd unele țări ale conti
nentului nostru și-au obținut inde
pendența, dar progresul dobîndit 
de ele nu este pe măsura acestei 
perioade îndelungate. Statele in
dustriale s-au dovedit, pînă in 
prezent, incapabile de a suporta 
răspunderea ce le revine față de 
statele în curs de dezvoltare. Noi 
semănăm și arăm, pentru ca po
porul nostru să trăiască în 
timp de secetă și pentru ca po
porul lor să ducă o viață din ce în 
ce mai îmbelșugată. Dacă aceste 
state ar asculta ceea ce noi sus
ținem în cadrul conferinței pentru 
progres și dezvoltare, situația 
noastră ar fi ceva mai bună, iar 
a lor mult mai fericită. Multe 
dintre obiectivele acestei conferin
țe, care s-a întrunit pentru prima 
dată la Geneva în 1964, apoi suc
cesiv la Alger, în 1967, la New 
Delhi, în 1969, și la Santiago, în 
anul 1972, nu s-au realizat. Dis
crepanța dintre săracii și bogății 
din lume, în loc să se micșoreze, a 
sporit cu trecerea anilor. Prețurile 
materiilor noastre prime sînt fluc
tuante, în vreme ce prețurile ma
șinilor și utilajelor pe care le achi
ziționăm de la ei sporesc de la un 
an la altul.

Excelență,
Povestea deceniilor pentru dez

voltare nu diferă prea mult de 
cea a conferinței pentru comerț și 
dezvoltare. Noi avem încredere de
plină în Națiunile Unite și în nu
meroasele sale organisme. Che
măm popoarele lumii să sprijine 
aceste proiecte și să-i determine 
pe cei mari să înțeleagă că folo
sul lor este din folosul nostru, iar 
binele nostru din binele lor. O 
lume în care să nu domnească 
egoismul, ci colaborarea conștien
tă care este in interesul oamenilor 
de pretutindeni.

Mișcările de eliberare din Afri
ca, Extelență, ne sporesc neliniș
tea de fiecare dată cînd ne întîl- 
nim cu colegii noștri de pe conti
nent. Noi simțim de aproape 
pulsul acestor mișcări și nu aș fi 
sincer, dragul meu prieten, dacă 
nu aș spune că ne temem că se 
va irosi mult timp și va curge 
mult sînge, înainte ca mentalita
tea colonialismului alb să se eli
bereze din închisoarea sa întune
cată.

Angola și Mozambicul eliberea
ză teritoriile lor, bucată cu buca
tă ; albii de acolo văd cu propriii 
lor ochi înfrîngerea lor, dar orgo
liul șl egoismul nu le permit să 
recunoască această înfrîngere. 
Aceste țâri, după cum știți, 

numără printre cele mai bogate 
țâri nu numai de pe continent, ci 
din întreaga lume. S-ar cuveni ca 
albii de pe întregul continent să 
înțeleagă că scuza le poate aduce 
cîștigul pe care nu-1 pot dobîndi 
pz cîmpul de luptă. Au fost uciși 
Eduard Mondlane și Amilcar Cab
rai. In închisorile din Africa de 
Sud și lagărele din Rhodesia Man
dela, părintele Sosoli și Nkomo iși 
irosesc floarea tinereții lor. Părin
tele Mazario zace ; au pierit cei 
mai nobili dintre luptători în în
chisoare în dialogul lor cu jefui
torii Rhodesiei. Dar nu găsesc ca
lea. Mințile sint închistate în fața 
dialogului.

Este o rușine pentru comunita
tea internațională de a păstra tă
cerea în legătură cu aceste închi
sori. Tăcerea față de aceste neno
rociri ne uimește de fiecare dată, 
cînd ne întîlnim pe continent.

Fiți sigur, prietene, de un lu
cru : acela că Africa nu va capi
tula.

Un alt rău la care vreau să mă 
refer, în sfîrșit, și nu pentru că 
el nu ne-ar leza de aproape, ci 
pentru că este cel mai mare pă
cat pe care l-a cunoscut omeni
rea, este tragedia Palestinei.

Noi trăim această tragedie cu 
toată ființa noastră, încă de pe 
vremea studenției. Din momentul 
existenței Israelului, regiunea a- 
rabă nu a cunoscut stabilitatea. 
Guvernele statelor din această 
zonă cad unele după altele, dove- 
dindu-se neputincioase în fața 
absurdului forței și preponderen
ței sale. Un întreg popor trăiește 
în corturi și bordeie, neputincios 
observînd cum comunitatea inter
națională nu poate să-și înde
plinească promisiunile. 1 s-a spus 
acestui popor în nenumărate 
rînduri că forța nu justifică ocu
pația. Ei văd din corturile și bor
deiele lor cum Israelul le ia pă- 
mîntul. Ascultă rapoarte scrise 
de cei ce lucrează în domeniul 
apărării drepturilor omului. Știu 
că arabii sub ocupația israeliană 
trăiesc sub imperiul sfidării, ne
putinței și fricii față de persoana 
și lucrurile lor. Noi nu ne aștep
tăm ca O.N.U. să ne asigure para
disul pe pămînt, cum spunea Dag 
Hammarskjoeld, dar ne este sufi
cient să ne scoată din acest iad, 
după cum spunea el.

Mulți arabi au acceptat rezolu
ția Consiliului de Securitate, așa 
după cum tot spunea el.

Excelență,
Consiliul de Securitate, care a 

făcut prea puțin pentru pacea lu
mii, trebuie să facă mai mult, 
și aceasta înainte ca noi să ajun
gem la disperarea ce ne poate a- 
duce focul, căruia nu-i va cădea 
victimă numai Orientul Apropiat.

In cinstea dumneavoastră, dragă 
prietene I

In cinstea doamnei !
In cinstea tuturor prietenilor 

prezenți !
In cinstea poporului român, prie

ten al poporului sudanez !
In cinstea zilelor pe care le vom 

petrece împreună și pe care le do
rim să fie fructuoase !

Populația Capitalei salută cu căldură pe cei }efi de state

(Urmare din pag. I)

Concentrare și siguranță la elaborarea unei noi șarje de oțel la 
Combinatul siderurgic din Reșița

(Foto : S. Cristian)

Norme de consum 
riguros fundamentate

în timp ce, în semn de 
salut, se trag 21 de salve 
de artilerie, sînt intonate 
imnurile de stat ale celor 
două țări. Cei doi șefi de 
stat trec apoi în revistă 
garda de onoare aliniată 
pe aeroport.

Ceremonialul primirii 
continuă cu prezentarea 
șefilor misiunilor diploma
tice acreditați la București, 
precum și a celorlalte per
soane oficiale române ve
nite la aeroport.

Cei doi președinți pri
mesc apoi defilarea gărzii 
de onoare.

Numeroși bucureșteni, 
aflați pe aeroport, aplaudă 
cu căldură, salută cu entu
ziasm pe cei doi șefi de 
stat, își manifestă bucu
ria de a avea ca oaspete 
pe reprezentantul poporu
lui sudanez. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Nimeiri răspund 
cu prietenie aclamațiilor, 
se fotografiază în mijlocul 
cetățenilor, care îi încon
joară cu multă dragoste. 
Președintelui sudanez, so
ției sale le sînt oferite bu
chete de flori.

Președintele Gaafar Mo
hammed Nimeiri și preșe
dintele Nicolae Ceaușescu 
iau loc într-o mașină des
chisă, escortată de motoci- 
cliști, îndreptîndu-se spre 
reședința oficială rezervată 
oaspeților.

Pe traseul de la aeroport 
pînă în Capitală, ca și pe 
străzile orașului, mii și mii 
de bucureșteni salută cu 
căldură pe șefii celor două 
state, care răspund cu cor
dialitate manifestărilor de 
prietenie și stimă ale 
populației.

Aclamațiile celor veniți 
în îniîmpinarea șefului sta
tului sudanez, personalita
te de seamă a vieții politi
ce africane, exprimă sim
patia și solidaritatea de 
care se bucură în rîndurile 
poporului român lupta po
porului sudanez pentru 
consolidarea independenței 
și suveranității sale națio
nale, pentru dezvoltarea 
sa economică și socială.

Intre România și Sudan 
au fost statornicite bune 
relații, în interesul celor 
două popoare, întemeiate 
pe stimă și respect reci
proc.

în cadrul relațiilor ro- 
mâno-sudaneze, un mo
ment de deosebită însem
nătate l-a constituit vizita 
făcută în Sudan. în urmă 
cu un an, de președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, în cursul că
reia au fost trasate noi căi 
pentru dezvoltarea coope
rării româno-sudaneze în 
domeniile politic, econo
mic, tehnico-științific și 
cultural.

Vizita pe care o face 
acum în România pre
ședintele Nimeiri va prile
jui o continuare a rodni
cului dialog început la 
Khartum între șefii celor 
două state, va contribui la 
dezvoltarea pe mai depar
te a relațiilor de prietenie 
și colaborare româno-su
daneze.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

3 400 tone. La rindul său. Uzina con
structoare de mașini din Reșița și-a 
propus să economisească pe aceleași 
căi 4 000 tone metaJ. Semnificativ 
este și faptul că multe unități eco
nomice lucrează, încă din luna mar
tie, cu norme de consum îmbunătă
țite.

Din păcate, însă, chiar și acum, in 
unele întreprinderi, rezultatele ac
țiunii de revizuire a normelor de 
consum nu sint • semnificative, fiind 
uneori contradictorii. Exemple ? Po
trivit calculelor, pe ansamblul fostei 
centrale industriale de mașini-unelte, 
in acest an reducerea normelor de 
consum urmează să se concretizeze, 
intr-o economie de 1 795 tone metal, 
întrebarea care se pune este : re
flectă această cifră posibilitățile 
reale existente în întreprinderile 
producătoare de mașini-unelte ?

— O apreciere exactă este greu de 
făcut, mai ales că noile norme de 
consum au fost stabilite de un colec
tiv format din 20 de specialiști — ne 
spunea inginerul Dumitru Mociar 
Alb, din cadrul serviciului tehnic. 
Totuși, s-ar putea ca intr-o uzină sau 
alta să mai existe resurse care nu 
s-au luat in calcul.

Răspunsul primit nu spune lucru
rilor pe nume, este ambiguu. Reți
nem, insă, că atit la nivelul fostei 
centrale, cit și la cel al unora din 
întreprinderile sale, lucrările de re
vizuire a normelor de consum au 
fost demarate cu intirzierc. Cauzele ?

— Ordinul ministrului a fost pri
mit abia in ultimele -zile ale anului 
trecut, precizează același interlocu
tor.

Din nou, un asemenea răspuns 
vorbește despre concepția eronată a 
unor cadre din întreprinderi, care 
înlocuiesc spiritul de răspundere și 
inițiativa cu o continuă așteptare a 
ordinelor de „sus". Consecințe
le ? Desfășurată sub presiunea 
timpului, fără un control și o îndru
mare satisfăcătoare din partea fostei 
centrale industriale, in marea majo
ritate a unităților acțiunea de revi
zuire și îmbunătățire a normelor de 
consum nu a fost de natură să mo
bilizeze intens toate rezervele și po
sibilitățile existente. Este o conclu
zie care se bazează, in bună 
măsură, pe faptul că din can
titatea de 1 795 tone metal, ce ur
mează să fie economisită in acest 
an pe ansamblul fostei centrale. 50 
la sută se vor obține de o singură 
întreprindere — Fabrica de mașini- 
unelte și agregate din București. Și 
aceasta, in condițiile în care in uni
tăți ca „Infrățirea“-Oradea. „Unirea"- 
Cluj, uzinele mecanice din Roman, 
Sibiu și Suceava economiile de me
tal se situează intre 28—180 tone, 
deși la majoritatea produselor rea
lizate de uzinele amintite coeficienții 
de utilizare a metalului oscilează in 
acest an între 60—80 la sută. Cu 
alte cuvinte, din cantitatea de me
tal cu care se aprovizionează între
prinderile respective, 20—40 Ia sută 
se irosește, se transformă in șpan, 
rebuturi ș. a.

Tn cursul anchetei noastre am 
desprins și alte aspecte in legătura 
cu desfășurarea acestei acțiuni.

— La noi in uzină — ne spunea 
ing. Boris Sirbulescn, de la servi
ciul tehnic al uzinei „Republica1' 
din Capitală — in urma analizelor 
efectuate la toate produsele, sorti
mentele. grupe dimensionate și ti- 
podimensiuni, consumul de metal 
pe tonă de țeavă finită este mai 
mic, comparativ cu anul trecut, cu 
19 kg. ceea ce înseamnă că, pe an
samblul uzinei, se va obține o eco
nomie de aproape 4100 tone metal.

Desigur, aceste cifre sint impre
sionante, mobilizatoare. Am între
bat :

— Prin ce măsuri concrete se 
vor înregistra aceste substanțiale 
economii de metal ?

— In uzină s-a întocmit un pro
gram special de acțiune in această 
privință.

Am consultat acest program. Con
statăm însă, cu surprindere, că a- 
cesta cuprinde doar șase măsuri.

In evidentă încurcătură, interlo
cutorul ne vorbește despre faptul 
că, in fiecare secție, există cite un 
plan de măsuri de reducere a con
sumului de metal.

— Cunoașteți care este eficiența 
practică a acestor planuri ?

— Nu, nu o cunosc, evidența ie 
ține pe secții.

Opinia interlocutorului exclude co
mentariile. Cit privește soluțiile teh
nice și tehnologice ce se aplică, sau 
se vor aplica, în continuare, in sec
ții nu am putut afla mare lucru. Ce 
dovedesc aceste fapte ? Nimic alt
ceva decit necunoașterea realității 
din producție, din secții.

Iată încă o altă situație, din pă
cate, des intilnită in unele Întreprin
deri. In timp ce se argumentează 
că normele de consum sint științi
fice, mobilizatoare, in producție per
sistă, dc ani și ani de zile, surse 
de risipă de proporții. Este cazul 
Uzinei metalurgice din Bacău, Uzi
nei de utilaj petrolier din Tirgoviște 
și al altora, unde, numai din cauza 
rebuturilor, se pierd sute și mii de 
tone de metal. O analiză atentă a 
cauzelor care întrețin o asemenea 
situație relevă că o pondere însem
nată o dețin cele de natură subiec
tivă : indisciplina tehnologică, slaba 
calificare a unor muncitori și orga
nizarea necorespunzătoare a muncii. 
Ceea ce surprinde este, insă, faptul 
că deși in întreprinderile respec
tive se stabilesc măsuri concrete de 
acțiune, cu o eficiență sporită, în 
practică acestea nu sint aplicate cu 
aceeași consecvență. Astfel, la Uzina 
constructoare de mașini din Reșița, 
pe ansamblul sectorului de prelu
crări la rece, unde de fapt se „pro
duc" rebuturile, din 73 de măsuri 
tehnice și organizatorice, cu termen 
scadent in primele două luni din 
acest an, au fost aplicate 55 — și 
unele din acestea doar parțial-

Nu mai puțin adevărat este. Insă, 
că risipa de metal este întreținută 
și de o serie de factori din afara 
întreprinderilor.

— Combinatul siderurgic din Re
șița, ne relata inginerul Traian Ciu- 
lacu, de la uzina „Progresul" din 
Brăila — de ani de zile ne livrează 
bandajele pentru osii montate cu 14 
kilograme mai grele, față de greu
tatea maximă admisă de STAS. Din 
această cauză, anual înregistrăm 
un consum suplimentar de 700 tone 
metal. Pentru transformarea lui in 
șpan este nevoie de 23 000 ore ma
noperă, iar cheltuielile respective se 
ridică la peste 3,8 milioane lei 
anual.

Desigur, ancheta noastră nu a re
levat decit unele din aspectele re
feritoare la acțiunea de revizuire și 
îmbunătățire a normelor de consum 
la metal. Cu toată claritatea și răs
punderea, trebuie să se înțeleagă că 
aplicarea unor norme de consum ri
guros determinate, care să asigure 
economisirea metalului și să-i con
fere o valorificare superioară, repre
zintă o sarcină economică de maxi
mă importanță stabilită de partid. 
Planul de producție industrială din 
acest an a fost in așa fel dimensio
nat incit el trebuie realizat cu canti
tățile de metal prevăzute — și, de 
aceea, nu mai poate fi admisă nici 
cea mai mică depășire a normelor 
de consum, nici cea mai mică risipă. 
Dimpotrivă, respectarea riguroasă a 
normelor îmbunătățite, revizuirea 
lor permanentă pe seama perfecțio
nării constructive și tehnologice a fa
bricației, constituie o îndatorire pri
mordială pentru toate colectivele din 
unitățile productive.
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F<*oom anefl de ta bun Inoecut ta 
o cifră, pentru ci ea. in sine. ni ae 
nane absolut revelatoare. ExtatA în 
prezent, in toată țara. 7 992 cămine 
culturale. Bur.Hindii-se de o solida 
tradiție in viata satului românesc, 
ele sint, fără exagerare. tasUtuțiile 
culturale cu cca mai largă categorie 
de auditor L în acest context, rela
ția puhlic-aaezâmJnt de cultură do- 
bindeste o dimensiune nouă. A răa- 
r»unde cerințelor unei mase de or
dinul rrulioanrtor. eterogeni din 
punct de vedere al gusturilor și pre- 
ferinteiar. Îndeamnă — mai mult 
decit in oricare adtă parte — a cu
noaște partenerul de discuție, a cu
noaște ce erte mai Important pen
tru **1 tn mcHncntul respectiv. O dată 
aflate acestea, se poate trece la con- 
ceperea ai desfășurarea unei activi
tăți eu certă finalitate practică, e- 
duoativft.

latâ» premisa de la care am pornit, 
căutind să defi
nim activitatea 
căminelor cultu
rale prin confrun
tarea opinai ac
tiviștilor culturali, 
a cadrelor de con
ducere din co
mună cu realită
țile locale. Tutu
ror le-am adresat 
o întrebare : e- 
xlstă un specific 
al momentului 
actual In rtaț» că
minelor culturale 
și care este a- 
ccsta ?

La prima vedere, răspunsurile au 
fost extrem de diverse. Observin- 
du-le insă cu atenție, se poate re
marca existența unui element comun: 
f ecare in part" presupunea reflec
tarea unei problematici locale, de 
ordin economic sau politic, etic sau 
artistic. Acesta este adevărul fun
damental din care deriva toate ce- 
lelalte sarcini ale căminelor cultura
le. l'n adevăr, dedus de noi teoretic, 
dar validat de via’.a însăși. în pre
zent nu se poate concepe o rodnică 
activitate culturală fără a sc porni 
de la datele reale ale fiecărei colec
tivități, de la felul ci dc a gindi. 
de a acționa, de la cele mai acute 
probleme care ii stau in fatâ-

într-un cuvint, activitatea căminu
lui cultural este tot mai mult racor
dată cerințelor la ordinea zilei din 
viața fiecărei colectivități. Pretutin
deni a fost subliniată ideea că între 
atribuțiile căminului cultural, forma
rea și educarea omului nou dețin un 
rol dintre cele mal importante. Ati
tudinea față de muncă, față de pro
prietatea obștească, cinstea și corec
titudinea, ținuta morală, in general, 
se află între preocupările cu caracter 
permanent. Și nu doar ca noțiuni ab
stracte. strict teoretice, ci ca rezul
tante ale realităților concrete. Culti
varea trăsăturilor înaintate, promo
varea spiritului eticii și echității so
cialiste presupun o intensificare a 
manifestărilor cultural-educative, o 
corelare a lor cu problemele mereu 
altele, de la o etapă la alta, ce apar 
in viața satului. Codul eticii și echi
tății socialiste, supus dezbaterii în
tregului partid, tuturor oamenilor

muncii, constituie un îndrumar pre
țios pentru conreprrea unei multi
tudini de manifestări cultural-educa
tive : de la dezbateri asupra unor 
teme cu caracter general — avind 
grija de a face In permanență refe
riri la problemele reale ale oameni
lor. la atitudini pozitive sau reproba
bile afirmate In viața comunei res
pective — pină la spectacole sau la 
dialoguri vil intre oamenii satului. 
Hărnicia, dragostea față de coopera
tiva agricolă, exprimată prin fapte, 
ținuta demnă in fața satului. In re
lațiile cu oamenii și In familie, 
exemplele de omenie trebuie popu
larizate mni intens, Ii se cer subli
niate semnificațiile, resorturile ce 
le-au generat. După cum spiritul 
egoist, lipsa grijii față de avutul ob
ștesc, delăsarea in muncă, risipa — 
din nepricepere sau neglijență — a 
bunurilor colectivității pot deveni 
subiecte ale unor dezbateri etice de

gate de bogata activitate Internă ti 
externă a partidului și «latului nos
tru. Vom oferi un singur exemplu : 
<xx»ul pe care plenarele partidului 
din noiembrie 1971 și 1972. Conteriâi- 
ț.i Națională l-au trezit în programul 
dc acțiune al color mal multe din
tre căminele culturale a fost cu to
tul remarcabil. Legile adoptate, ho- 
tfiririlc de partid cu semnificații 
profunde pentru viitorul României 
socialiste au constituit punctul de 
plecare pentru bogate manifestări e- 
ducative la sate. Munca politică, edu
cativă. acțiunile destinate înțelegerii 
cit mai profunde a (întăririlor de 
partid, a legilor țării, dezvoltarea 
conștiinței că de fiecare în parte, de 
munca și atitudinea sa, depind trăi
nicia și izbinda proiectelor adoptate 
pentru dezvoltarea patriei, pentru 
bunăstarea vieții oamenilor -- sini 
obiective majore ale activităților ce 
se desfășoară la căminul cultural.

— VA referiți in primul rtnd ta 
sarcinile din domeniul economic T

— La ele, ca și la oricare altele. 
IatA. d<' pildă, in prez- nt ne preocu
pă stabilirea unor măsuri do îmbu
nătățire a activității din sectoarele 
zootehnice ale cooperativelor agricole 
de pe raza comunei, care au realizat 
anul trecut producții de lnnte scă
zute. Cum să procedăm 7 Sft se tină 
o nouă conferință la căminul cultu
ra! despre furajarea corectă a ani
malelor ? Nu ar fi fost nrima si cu 
expuneri teoretice s-a văzut că n-am 
realizat orna mult. Iată de ce. Intru- 
cit in comună există o întreprindere 
agricolă de stat nutcrnică. cu un sec
tor zootehnic bine dezvoltat. i-am 
Invitat pe specialiștii de aici la o 
Întâlnire cu oamenii noștri. Notat! : 
nu a fost o ședință cu re forate si co
loane de cifre, ci o discuție prie
tenească. in care — bineînțeles — 
cei prezent! nu

„JOS PALARIA !“
la Teatrul satiric-muzical
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INSTITUȚIILE CULTURALE Șl EXIGENȚELE MOMENTULUI ACTUAL

Căminul cultural
larg ecou. Succesul depinde, In pri
mul rind, de priceperea de a desprin
de acele fapte care pot constitui ade
vărate pilde pentru participant!, pot 
stimula interesul, atitudinea oameni
lor. Se cer, bineințeles. avute in ve
dere noile condiții spirituale in care 
trăiesc și muncesc azi locuitorii sa
telor.

— La noi in comună mai toți au 
radio și televizor și urmăresc acolo 
tel de tel de discuții pe probleme 
de larg interes cetățenesc.

Nicolae Felea. directorul căminu
lui cultural din Vulcan-Brașov. por
nește de la această constatare pen
tru a motiva felul in care a conceput 
activitatea culturală.

— Dacă eu aș ignora acest lucru, 
dacă manifestările cultural-educa
tive din sat ar fi tot teoretice, dacă 
nu ar porni de la ceea ce se întâm
plă in jurul nostru, puntea de legă
tură intre scenă și sală ar deveni 
tot mai șubredă, interesul ar scădea, 
rindurile auditoriului s-ar subția de 
la o zi la alta.

— Așadar, care ar fi trăsătura de
finitorie a întregii activități ?

— O confruntare permanentă în
tre ceea ce face căminul cultura! și 
viața comunei, o aliniere promptă 
a celui dintâi la evenimentul local, 
într-un cuvint : caracterul concrel al 
actului de cultură.

După cum practica demonstrează, 
noțiunea de CONCRET presupune o 
multitudine de direcții de acțiune. 
Una dintre ele. poate cea mai im
portantă. o constituie clarificarea 
pentru milioanele de locuitori din 
mediul rural a tuturor aspectelor le-

Premiile concursului de lucrări
literare pe tema economiei

premiile 
literare

■FAPTUL

S-au acordat recent 
concursului de lucrări 
pe tema economiei.

Juriul, alcătuit din reprezen
tanți ai Uniunii scriitorilor. 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste și ai Casei de Econo
mii și Consemnațiuni, a atribuit 
următoarele premii :

PIESE DE TEATRU : Pre
miul II — comediei „Leatul ne
bunilor" de Nicolae Mavrodin. 
Premiile I șl III nu s-au acor
dat. SCENETE : Mențiune — 
scenetei „O pereche fericită" de 
Victor Hilmu. Nu s-au acordat

r
fc.

| La datorie
IDupâ cum relatam acum cî

teva zile („Scinteia" nr. 9462), 
in satul Lunga, comuna Com- 

Iloșu Mare (Timiș), a avut loc 
un accident, produs In urma 
exploziei unei butelii improvl- 

Izate. Florentina Apostol, care 
suferise arsuri grave, trebuia 
transportată de urgență la 
București. In urma apelului api- I talului din Timișoara a fost 
nevoie de ajutorul Aviasanului. 
înfruntând vintul puternic, pl- I lotul Marcel Grigorescu a reu
șit să transporte bolnava în 
Capitală, la spitalul de trau
matologie. unde a primit in- 

| grijirile necesare.

■ înflorește 
* Cornetul
I Deocamdată, doar In... per

spectivă. Dar nu peste mulți 
Iani, comuna Cometu (Ilfov) are 

toate șansele să devină o gră
dină înfloritoare. De altfel, „co- 

Imuna noastră, gradina noastră 
înfloritoare" este și deviza cu 
care copiii școlii din localitate 
au inceput, plini de sirg, plan- 

I tarea unor pomi fructiferi.
1000 numai în acest sezon și 
este de așteptat ca șl in anii 

I viitori inițiativa să prindă „ră
dăcini" adinei. Totodată, o do
vadă grăitoare că la Cometu 
inițiativa îngrijirii pomilor a 

I găsit... teren fertil.

Și-au luat 
I partea I Autobaza Pașcani. Ora î

noaptea. Nici o cursă nu plea- 
Ică. Nici o cursă nu vine. Li

niște deplină. Numai de unde
va dintr-un birou răbufnea, 
din cind in cind, cite o cascadă 

Ide exclamații. Șoferii loan An- 
drieș, Emil Axinia și Gheorghe 
Butnaru se pregăteau pentru a I pleca a doua zi in cursă îm
preună cu alți doi salariați din 
unitate, loan Agavriloaiei și 
Aurel Vernica (ultimul — revi- 

Izor tehnic de serviciu), în ju
rul unei mese pe care „studiau" 
de cu seara un set de cărți de 

Ijoc. Dumnealor se conformau 
zicalei „cine are carte are par
te". Și au avut. Surprinși in 
plin „studiu" — după cum ne I relatează lt. major Ion Pozna
— ei au fost condamnați la cite 
o amendă in valoare de 2 000 

I,e'Sub 
I „plapuma** 
| indiferenței 
Iîncă in luna ianuarie 1972.

Inspectoratul sanitar de stat al 
municipiului București a între
prins o cerceto.re la unitatea de 

Iplăpumărie din Calea Rahovei
nr. 436, stabilind că zgomotul și 
trepidațiile produse pun in pe- 

Iricol sănătatea locatarilor din 
jur. în consecință s-a cerut coo
perativei „Mobilă și tapițerie" 

I8ă ia măsurile cuvenite pentru 
restabilirea liniștii. Lucru pe 
care, la 18 ianuarie 1972, coo
perativa s-a angajat ferm să-l 

I realizeze pină la sfirșitul anu
lui. Se vede insă că sub „pla
puma" acestei promisiuni, cei 

• de la cooperativă s-au conside- 
I rat la adăpost. Fapt este că la 
I trei luni după expirarea anga

jamentului, unitatea continuă 
I si perturbe liniștea din jur. Pe 
I cind vom auzi nu doar promi- 
I siuni, ci și măsuri concrete ?

I „Valurile 
| Dunării*4 
| și... ora 
I exactă

De cîtva timp, locuitorii mu- 
I nicipiului Galați ascultă acor- 
I durile celebrului vals „Valurile 
I Dunării" din oră in oră. De 
Ifapt, acordurile melodice de

clanșate de orologiul primăriei 
marcheaza ora exactă și, dato
rită unor instalații montate 

Ipină la faleza Dunării și in 
cartierul Mazepa, pot fi auzite 
in întreaga zonă centrală a ora- 

I șuiul. Municipalitatea a luat 
I măsura de a prelungi acest tra- 
I seu de difuzoare de la Dunăr» 
• pină la grădina publică, reeon- 
Istituind astfel traseul străbătut 

altădată de Ivanovici cu fan
fara sa.

I Stop final

I Aflat într-una din intersecții
le deosebit de aglomerate ale 
orașului Oradea, agentul de cir- 

I culație Traian Pop a făcut 
I semn unui șofer care conducea 
I autoturismul ARO 015553 AG 
■ să oprească. Acesta insă s-a fă- 
I cut că nu vede și a apăsat pe 
I accelerator. Din intîmplare, toc

mai atunci a trecut prin ace- 
I eași intersecție și o patrulă 
I auto, care, după indicațiile fur- 
• nizate de agentul de circulație, 
Ia pornit in urmărirea mașinii 

respective. Fugarul insă trecea 
mal departe peste toate semna- 

Ilcle de oprire. în această situa
ție, patrula auto, condusă de 
plut. major Alexandru Reveș, 
intulndu-i traseul, i-a ieșit ina- 

Iinte pe o altă stradă și i-a blo
cat calea. Ion Baer, din Cluj, 
str. Brutarilor nr. 10, a coborit 

Ide la volanul mașinii urmărite 
și, nemaiavind încotro, a deve
nit pasager in mașina miliției ; 
autoturismul pe care-l condu- 

Icea il furase din Satu-Mare.
Rubricâ redactată de 

I Dumitru TÎRCOB
j Gheorqhe DAVID
■ «i corespondenții „Scînteii*

vitalMate. exuberantă. 
Corina Chiriac, inspi
rată, cu o vizibilă 
degajare scenică, mai 
convingătoare In me
lodii tinerești, 
mice. Salutăm 
preocupa na teatrului 
de a aduce tinere ta
lente, viitori actori- 
clntăreți de muslca- 
luri. Au mai fost pre
zenți : Luigi Ionescu, 
spunLnd cu emoție un 
„Cintec al Carpați- 
lor", George Nicolcs- 
cu in cunoscuta me
lodie „Eternitate". Ana 
Petria. sensibilă, in 
cintccul „Luna mai", 
dor neîndrumată SDre 
o mișcare scenică mai 
variată. Pușa Poenaru 
(cu unele note stri
dente). Didi Ionescu, 
cu mult nerv în cuple
tele satirice, dove
dind însă mai puțină 
putere de comunicare 
în textele lirice. Dan 
Ivănescu, Gheorghe 
Dinică — actori pe 
care i-am aplaudat in 
spectacolul de succes 
„Groapa", spectacol 
care reține și la mult 
timp de la premieră 
interesul publicului — 
s-au străduit pe cît 
lc-a îngăduit textul să 
asigure cursivitate șl 
expresivitate com
parai ului. în fine.
pare în acest mozaic 
Ion Dolănescu — ne- 
convingind in iposta
za de interpret de mu
zică ușoară, dar ridi- 
cîndu-se in cintecul 
popular — solo sau In 
duet cu Maria ' Cioba- 
nu — la valoarea 
știută.

Teatrul „C. Tănase" 
invită așadar la un 
concert-spectacol ti
neresc. cu muzică 
bună, cu citeva reu
șite cuplete de actua
litate. cu unele mo
mente coregrafice in
genios făcute (deși 
mai sint multe perfec
ționări de adus pentru 
armonizarea trupei) — 
toate acestea vădind 
preocupări de Înnoire, 
de situare a revistei in 
actualitate. Cu atit 
mai mult nu putem 
uita că a trecut destul 
timp de la ultima pre
mieră pină la „Jos 
pălăria 1“ Să speram că 
in viitor distanțele în
tre premiere vor fi 
mai scurte. Ca să pu
tem folosi cit mai re
pede laitmotivul spec
tacolului comentat azi 
— „Jos pălăria".

Nicu Constantin — Al. 
Lulescu, care ilus
trează resursele a- 
cestor actori, ©reocu
parea lor pentru apa
riția scenică, inventi
vitate. vocație pentru 
genul cslradislic ; cu
plete ou vizibile ac
cente critice, cu re
zonanță la spectator. 
Fie că este imaginată 
o catastrofă aeriană 
in care șeful si subal
ternul își fac ultime
le mărturisiri sincere 
— veritabilă satiră a 
ipocriziei — fie că 
prin intermediul ge
menelor Sa ns-Gene se 
critică fapte incompa
tibile cu morala, eti
ca noastră... verva. 
Îmbinarea fericită a

Tn sflrșit, duDă un 
timp îndelungat de la 
ultima premieră. Tea
trul satârlc-muzical 
„C. Tănase* invită ou- 
blioul la un nou spec
tacol : „Jos pălăria !". 
Nu este o revistă, este 
un conccrt-spectacol. 
un ..mozaic muzical", 
cum il numesc auto
rii. Se compune din 
„microrecitaluri" lega
te intre ele de citeva 
cuplete, de intervenții 
scurte ale grupului co
regrafic. Vom nota de 
la început acuratețea 
desfășurării, calitatea 
muzicii, caracterul ti
neresc. Cintecole lui 
George Grigoriu sint 
antrenante, melodioase 
(cităm : „Salută, sa
lută frumosul". „Două 
picături de ană". „Găr
gărița". „Militarii"). 
Ele au darul de a 
fi ascultate cu plă
cere, oferă interoreți- 
lor de muzică ușoa
ră — după posibilită
țile. temperamentul 
lor — un bun mate
rial de tălmăcire. Me
rită menționată, in a- 
celași t;mn. preocupa
rea autorilor (textele 
sint semnate de Angel 
Grigoriu, Romeo 
gulescu. Cornel 
stantinescu) de a 
nocta estrada — 
nind seama de speci
ficul genului — La pre
ocupările Ia zi ale oa
menilor. Vom apre
cia. deci, faptul că. 
prin intermediul sati
rei, al cupletului liric, 
se supun atenției as
pecte ale eticii și e- 
chității. ale comportă
rii in societate, in 
viața de familie. 
Spectacolul reușește 
astfel să se constituie 
— cind textul ii dă 
prilejul — intr-un 
„pedagog artistic al 
spectatorului". într-o 
tribună de la care se 
emit idei, se pledează 
pentru atitudini etice 
înaintate. Și ideea 
spectacolului — exis
tenta unei agenții 
„Frumosul cotidian" — 
ni s-a părut Ingenioa
să : ea ar fi putirt să 
revină ca un laitmo
tiv. să dea unitate 
desfășurării. Din pă
cate înșă nu este 
dusă Dină la capăt, 
nu este valorificată pe 
măsura generozității 
sale și astfel specta
colul este unitar 
mult prin ritmul 
neral. dccit 
structură.

Vom reține cîteva 
cuplete spuse de apre
ciatul comic

au Întârziat să în
ceapă vorba și 
despre chestiunile 
do specialitate. 
Acesta cred că 
c rostul căminu
lui cultural : să 
promoveze noul, 
să mijlocească 
schimbul de ex
periență. Și, fi
rește. să aibă in 
vedere omul, gra
dul său de con
știință, să-1 de
termine să-și gin- 
dcască munca nu 
numai ca un mij
loc de ciștig pen
tru sine, ci 

i de unitatea

rit- 
deci

și ca 
agri- 
Pen- 
toate

pe o datorie față 
colă, față dc viitorul comunei, 
tru aceasta trebuie fructificate -----
posibilitățile, trebuie concentrate e- 
forturile tuturor.

Cele cîteva cuvinte rostite de pri
marul din Jidvei, in același timp și 
secretar al comitetului comunal de 
partid, au darul — mai presus de- 
clt de a comunica o simplă expe
riență individuală — de a aduce în 
discuție modalitatea optimă de ac
țiune spirituală în mediul rural. 
Pentru a se asigura la manifestările 
cui!urale o largă cuprindere a tu
turor locuitorilor, de toate vîrstele 
și speciall-tățile. pentru a declanșa un 
real interes din partea lor. pentru, ca 
programul acțiunii culturale să se 
identifice cu marile si realele pro
bleme ale colectivității respective 
este absolut necesar să existe un 
front comun al organizațiilor ob
ștești, al Intelectualilor, al tuturor 
forțelor satului, sub directa condu
cere a comitetului comunal de 
partid. Directorul de cămin cultura-!, 
de unul singur, nu va reuși nicio
dată să creeze acea stare de spirit 
colectivă propice receptării actului 
cultural-educa tiv. Dacă la Jidvei. la 
Vulcan și în multe alte comune am 
putut consemna atâtea reușite, expli
cația o găsim și in prezenta perma
nentă a activiștilor d" partid in 
fruntea tuturor inițiativelor.

Nu am avut pretenția să epuizăm 
în aceste rinduri bogăția de faste 
referitoare la nobila și complexa mi
siune educativă a așezămintelor cul
turale rurale. De aceea. în loc de 
oricare altă concluzie generalizatoa
re. preferăm in final să cităm o 
scurtă apreciere aparțini nd lui Ale
xandru Popa, interesantă prin faptul 
că poate constitui oricind o posibilă 
definiție a căminelor culturale. El 
spunea :

— In activitatea de conducere a 
comunei, căminul trebuie să fie un 
adevărat propagandist care-i strînge 
pc oameni în jurul hotăririlor noas
tre. un militant neobosit pentru edu
carea cetățenească, pentru formarea 
unui om nou, cu o concepție înain
tată, capabil de fapte pilduitoare, 
generoase, un militant pentru pro
gresul cooperativei agricole, al școlii, 
al intregii vieți a satelor noastre.

7 802 cămine culturale pot să me
diteze la cuvintele de mai sus și să 
acționeze in consecință.

Iată citeva fapte din experiența 
căminului cultural din Jidvei — 
Alba. Interlocutor : directorul său. 
Sever Moldovan.

— După publicarea documentelor_ 
Conferinței Naționale a fost Inițiat’ 
un ciclu de dezbateri intitulat „Stu
diază. însușește. înfăptuiește", por
nind de la direcțiile de dezvoltare și 
perfecționare ale societății socialiste 
trasate de Conferința Națională. Cu 
sprijinul organizației de partid din 
comună am căutat ca din aceste do
cumente să definim cit mai precis 
sarcinile noastre, ale fiecărui dome
niu de activitate d;n locaîitate. A- 
ceste dezbateri au atras la căminul 
cultural un mare număr dc cetățeni 
de diverse virs-te șl profesii.

— Cum vă explicați succesul ?
— Oamenii veneau la cămin pen

tru a afla răspuns la o întrebare : 
sarcinile trasate la Conferința Na
țională sint foarte bune. Ele privesc 
însă întreaga țară : dar noi. cei din 
Jidvei. cu ce contribuim in mod con
cret la înfăptuirea lor ? De atunci, a- 
semenea dezbateri au loc perma
nent. ca o modalitate de apropiere 
intre diversele hotăriri si faptele co
tidiene. Cel mai recent exemplu : 
ansamblul de acțiuni pe care ne-am 
propus să le organizăm pentru dez
baterea hotărîrii cu privire la îm
bunătățirea organizării și retribui
rii muncii in agricultură.

Și ar mai fi incă o explicație a 
succesului, amintită de interlocuto
rul nostru și întâlnită la numeroase 
alte cămine culturale : de multe ori. 
autorii diverselor acțiuni de această 
natură sint înșiși cooperatorii care, 
din simpli ascultători, devin crea
tori de acțiune culturală. Cit de con
vingător se poate discuta, de pildă, 
despre mai buna organizare a mun
cii in agricultură cind cel care vor
bește este unul din gospodarii de 
frunte ai satului, recunoscut pentru 
bunele rezultate obținute. Folosirea 
cit mai intensă a unor asemenea 
conferențiari-tărani constituie, dc 
aceea, una din exigențele de cea mai 
stringentă actualitate pentru activi
tatea căminelor culturale.

Experiența probează, așadar, că nu 
se poate concepe existența acestor 
așezăminte culturale decit aducând in 
fata oamenilor PREZENTUL, cloco
tul real al vieții și al muncii, năzuin
țele și împlinirile lor comune.

Am vrut să oferim și alte ca
zuri concrete din zecile de fapte no
tabile. In cele din urmă, alegerea s-a 
oprit tot asupra celor din Jidvei. toc
mai pentru a întregi tabloul vieții 
spirituale într-o comună obișnuită a 
anilor socialismului. lata ce spunea 
primarul comunei. Alexandru Popa, 
chiar la începutul dialogului nostru :

— în realizarea obiectivelor mari, 
stabilite de comitetul comunal de 
partid, un rol deosebit de important 
revine căminului cultural.

CARNET 
MUZICAL

Ior- 
Con- 

co- 
ti-

notelor satirice cu cele 
lirice asigură succesul 
apariției celor doi ac
tori de revistă.

Căutările autorilor 
spectacolului „Jos pă
lăria !“ au fost adesea 
împlinite. Dar sint in 
spectacol și numeroa
se spații albe, fără 
relief, momentele reu
șite se îmbină ca-n- 
tr-un scenariu 
compensațiilor 
locurile 
nale.

Muzica este bună, 
calitate. Regizo- 
Bițu Fălticinea- 

a asigurat spec- 
ritm alert.

al 
cu 

comune, ba-

de 
rul 
nu 
tacohilui __  .
ferindu-1 cit s-a putut 
de ' 
in 
le 
rul
cu.

a-

sincope, 
evidență
..forte". ....
Gelu Solomones- 
formația orches

trală. prezenți pe sce
nă, susțin 
partitura 
Păcat că 
chestratii nu sint orca 
originale în formule 
(este vina compozito
rului). amintesc — 
fără ca ascultătorul să 
facă vreun efort — de 
alte șlagăre ale lui 
Grigoriu. De aici sen
zația de repetare, de 
monotonie, care se 
ivește in unele mo
mente.

Și acum, interpre- 
ții. Cristian Popescu, 
proaspăt colaborator 
al teatrului de revis
tă, s-a remarcat prin

punînd 
puncte-
Dirijo-

cu vervă 
muzicală, 

unele or-

Smaranda 
OTEANU

mai
ge-

Drin

In audien|ă

de partid, 
comitetului 
consiliului

alte premii. SCHIȚE ȘI NU
VELE : Două premii II — schi
țelor : „Așa s-a convins" de Va- 
sile Turculescu ; „Moș Barna" 
de Ștefan Zaides. Premiul III — 
nuvelei ..Combinatul" de Gheor- 
ghe Dumitrescu. Premiul I nu 
s-a acordat. MONOLOGURI ȘI 
POEZII : Două premii II — mo- 
nologurilor : „Nina" de Florin 
Iordâchescu ; „Bănuțul" de Eli- 
sabeta Bergea. Mențiune — mo
nologului „în jurul unui turism" 
de Mircea Popescu. Premiile I 
și II nu s-au acordat.

Radu CONSTANTINESCU 
Ștefan DIN1CA

24 DE ORE LA ARAD
31-A-Î56 

își face datoria
...Cu o săptămînă în urmă 

La Arad. E 1 noaptea. Ora
șul iși reface forțele, res
piră profund. Toată lumea 
doarme ? Aparent. Pentru 
câ. iată, o sirenă sfișie li
niștea nopții. Ce se petre- 

" De pe strada Repu
blicii țișnește o mașină 
albă cu cruce roșie : 
salvarea ! O urmărim cu 
cronometru! in mină. A 
ajuns acum pe o stradă 
din cartierul „Sub Cetate". 
Scrișnet de frine. O femeie 
vine plingind. Un caz grav 
!n familie : ulcer perforat, 
hemoragie. După citeva cli
pe. mașina dispare ca o nă
lucă în noapte. Privim la 
acele cronometruluL Inter
venția a durat doar 7 mi
nute. Notăm numărul „sal
vării" : 31-A-356. Și. apoi, 
numele „echipajului" : 
Pascu Nădăban, șofer, și 
Alex. Decani, asistent.

ce ?

De unde atîtea 
pietroaie la Arad ?

hotelului 
cuprinde 

dlntr-o
De pe terasa 

„Astoria" poți 
centrul Aradului . .....  _
singură privire. în noaptea 
aceea, lucrătorii salubrită
ții măturau, spălau și fer- 
chezuiau trotuarele centra
le ca in ajun de inspecție, 
în așa fel incit pe la ora 2 
dimineața, mai ales in fața 
primăriei și in zona unde 
iși au sediile autoritățile 
locale, s-a creat o verita
bilă busculadă de... mătu
roaie 1

E bine că se ferchezu- 
iește centrul orașului, dar 
ce se petrece la aceeași oră 
in cartierele mai mărgi
nașe ?

...Am pornit spre Oborul 
Aradului. Pe străzi — țipe
nie. în jur, puzderie de 
hirtii vînturate de vint, 
grămezi de gunoaie, de 
moloz, de... Și mai e ceva : 
cartierul e năpădit de pie
troaie cit toate zilele. Nu e 
nici o exagerare. Pe străzi, 
pe trotuare sint sute, mii 
de pietroaie, 
zis ? Nu

Șeful atelierului a părut 
mirat din cale afară. Poate 
de aceea ne-a răspuns tot 
printr-o întrebare :

— De ce ar fi trebuit 
să-1 montăm neapărat 
ziua ? Schimbul trei e 
schimbul trei după orar, nu 
după calitatea muncii !

Pietroaie am 
pietroaie, ci 

stinci ! Din pură curiozita- 
facem cubajul la o 

„stâncă" mai... stincă. Are 
aproape un metru 
Pentru a satisface 
riozitatea întreprinderii 
comunale am întocmit și 
un catalog cu ce-am mai 
găsit pe străzi și pe tro
tuarele străzilor : colaci de 
sirmă pentru construcții și 
crătiți găurite, stilpi de ’te
lefon dărimați și plite me
najere ruginite. De unde 
vin ? Asta își poate ima
gina oricine, dar prezența 
pietroaielor risipite pe 
străzile orașului rămine o 
enigmă încă nedezlegată.

te

cub. 
cu-

Un răspuns 
fără replică

Tot...Ora 3 dimineața, 
orașul doarme ? Aparent. 
De la uzina de vagoane a- 
junge pină în stradă răpăit 
de ciocane. La atelierul 
nr. 2 e o noapte „fierbin
te". Se lucrează efectiv la 
montajul primului vagon 
de mare viteză și de mare 
tonaj. S. Goglează, șeful 
atelierului, creionează cite- 
va informații pentru noi :

— E opera inginerului 
loan Tirziu. El l-a con
ceput. Viteza de deplasare: 
149 km pe oră ; încărcătura 
maximă : 60 tone. ■ x ' 
noi e o noutate.

— Atunci de ce ați În
ceput să-1 montați tocmai 
noaptea ?

Pentru

„Cine se ia de piept 
cu... tramvaiul 

să plătească 
spitalizarea !"

Petrecem o oră la secția 
de urgență a spitalului de 
adulți. Gemete înăbușite, 
capete sparte, coaste rupte; 
o soră se strecoară cu pași 
de catifea printre paturile 
suferinzilor.

— Accidente de mun
că ? — Întrebăm noi, abia 
șoptit, pe Ion Bejan, me
dicul de gardă.

Omul ridică sprîncenele 
și clătină din cap :

— Nici măcar nu-mi mai 
aduc aminte de cind n-am 
mai tratat un asemenea 
caz. Accidente de muncă ? 
Rarități. In schimb, s-au 
înmulțit accidentele de cir
culație. Nu mă refer la ca
zuri in care se plătește tri
but greu Ignoranței, ne
atenției de-o clipă. Grosul 
pacienților noștri e alcătuit 
de categoria aceea de oa
meni care pornesc de la 
bodegă pe șapte cărări. Ies 
in mijlocul străzii și par a 
ține cu tot dinadinsul să 
dea piept cu... tramvaiul. 
Avem chiar acum, la reani
mare. un asemenea caz. 
Sint de acord cu propune
rea colegului meu de la 
spitalul din Giurgiu — pu
blicată de „Scinteia" — ca 
toți chefliii să-și plătească 
spitalizarea.

La primăria municipiului 
au inceput orele de audien
ța. Ne aflăm in cabinetul 
tovarășului Marțian Fuciu, 
prim-secretar al comitetu
lui municipal 
președintele 
executiv al ________
popular municipal. în ziua 
aceea au cerut să discute 
cu primarul 22 de per
soane. Fiecare dorește un 
răspuns, o aprobare, cere o 
mină de ajutor. Nu ne 
propunem să intrăm în a- 
mănunte. Două fapte ne 
atrag insă in mod deosebit 
atenția : 1) Operativitatea
cu care primarul rezolvă — 
in limita posibilităților lo
cale — cererile solicitanți- 
lor ; 2) Franchețea desă- 
virșită cu care poartă dia
logul cu cetățenii re
prezentantul consiliului 
popular.

Bilanțul audienței : pes
te 50 la sută dintre cereri 
au fost soluționate pe loc. 
Restul au rămas pentru 
moment in atenția comite
tului executiv.

Știri aflate la prima 
oră a dimineții'
...7 dimineața. Forfota 

obișnuită dintr-un mare 
centru industrial. Zeci de 
mii de oameni se îndreap
tă spre uzina de vagoane, 
spre uzina de strunguri, 
spre uzinele textile... Ne 
amestecăm în mulțime. 
Aflăm, de la diferite în
treprinderi, instituții pu
blice, de la cetățeni, vești 
proaspete :

• Se apropie de etapa fi
nală lucrările de recondl-

ționare a celui mai mare 
pod de peste Mureș. Podul 
are o deschidere de peste 
80 de metri și leagă Aradul 
Vechi de Aradul Nou.

• în ultima săptămînă, 
magazinele comerțului de 
stat din Arad au vindut 
populației mărfuri In va
loare de 24 milioane de lei. 
Cu 5—6 la sută mai mult 
dccit in săptămînă cores
punzătoare a anului trecut.

• în centrul orașului se 
lucrează intens la instala
rea unei noi centrale tele
fonice.

• Cantina uzinei de va
goane — ne declară unii 
dintre propriii ej abonați — 
e cea mai bună din țară. 
De unde știu ? Cunosc el 
alte cantine ? Evident, e 
vorba do cunoscuta m’n- 
drie locală a arădeanului.

— în scopuri comerciale. 
Vedeți, oamenii trec 
lingă magazin. Dacă 
lapte, se opresc și cumpără 
și altceva, dacă nu văd, nu 
se opresc și merg mai de
parte.

Dar cu o asemenea „tac
tica" n-o să se acrească 
laptele ? I

Pe unde umblați 
giilor ?

„Doar" 
administrația plete!, 

mercurialele 
și inspecția 
comercială 
lipseau...

Se făcea că nu știa

ce vrea. Ce-ar crede șeful 
serviciului personal dacă 
n-ar mai primi leafă timp 
de 5 luni ?

Intenționat ? 
Sau o fustificare 

grăbită ?
...Ora 11 dimineața. 

Cald. Parcă e zi de vară. 
O parte dintre arădeni 
și-au lăsat la garderobă 
paltoanele. Alții și-au lăsat 
chiar și pălăriile. Respon
sabilul complexului ali
mentar de pe calea Roma
nilor a lăsat in soare... lap
tele. Sute de sticle. De ce ?

— Intenționat le-am lă
sat in stradă.

„Producătorii care nu 
respecta prețurile 
in mercuriale 
amendă 
de lei”, 
l-am reprodus 
cuvint t ____ ...
maro de alimente a Ara
dului.

— Cu cit dai kilogramul 
de spanac ?

— Păi cu cit... cu șăse 
lei (in loc de 4 — n.n.).

Ceapa se vinde cu 2 lei 
mai mult, brinza la fel. Și 
tot așa. Te uiți după mercu
rialele care ar trebui să 
pună ordine In prețuri. Nu 
sint. Te uiți după inspecția 
comercială. Nu e. Te uiți 
după administratorul pie
ței. Lipsește.

vor 
inscrisc 

vor plăti o 
între 1C0 și 1 000 
Afișul pe care 

cu vint cu 
tronează in piața

La oficiul de pensii — 
lume multă. între solici- 
tanți îl găsim și pe Gheor- 
ghe Hatcău, fost salariat la 
Trustul de construcții in
dustriale — Șantierul nr. 6 
Arad. Ne atrage atenția un 
fapt cu totul aparte : soli
citantul nu venise singur, 
ci însoțit de un redactor al 
ziarului local. De ce ? 
Aflăm că, prins în menghi
na unor practici superbiro- 
cratice, omul a ajuns la ca
pătul răbdării. Iată-i pe 
scurt povestea. Normal, Gh. 
Ilatcău ar fi trebuit să pri
mească pensie (de invalidi
tate) începlnd cu 1 noiem
brie 1972. Serviciul de spe
cialitate din trustul de con
strucții înaintează insă la 
oficiul de pensii un dosar 
incomplet. Trec zilele, săp- 
tăminile, lunile. Solicitantul 
începe să fie pasat de la 
trust la oficiu și invers. 
Face cereri, reclamații, se 
duce in audiență. In zadar.

Ion Curt, șeful serviciu-, 
lui personal de la trust, pe 
sub ochii căruia s-au pro
dus toate încurcăturile, dă 
tuturor întrebărilor același 
invariabil răspuns :

— Păi... Păi eu credeam 
că Hatcău e in concediu 
medical (de 5 luni ! n.n.).

E drept, fiecare om crede

N-ar fi rău să fie 
bine !

Șl la Arad sint unii care 
spintecă străzile abia con
struite ! La două zile după 
ce sir. Dobrogeanu-Gherea 
a fost asfaltată au intrat 
pe fir... telefoanele. Și dă-i 
și spintecă ; din Calea Vic
toriei a fost tăiată o halcă 
pentru instalarea cablurilor 
electrice ; str. Bihorului a 
fost hăcuită pentru canali
zare, o altă stradă pentru 
termoficare...

— E toarte rău că e așa 
— e de părere directorul 
întreprinderii comunale. Se 
șubrezesc străzile, se irosesc 
sume considerabile de bani, 
se irosește forța de muncă.

— Nu e nici o soluție ?
— Ba da, dar trebuie con

jugate pe ansamblu fondu
rile de Investiție, trebuie o 
colaborare mai strinsă intre 
întreprinderile de construc
ție.

— Și este imposibil să se 
„conjuge", să colaboreze 
întreprinderile ? — între
băm noi. Și așteptăm răs
punsuri concrete.

Gh. GRAURE
C. S1MION
corespondentul „Scînteii*
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PRIMIRE LA CONSILIUL
DE MINIȘTRI

LunJ la amiază, tovarășul Die 
Verdeț. membru al Comitetului Exe
cutiv. al Prezidiului Permanent al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român. prim-vicepreședinta 
al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, a primit 
ne Nguyen Dang Hanh. ambasadorul

Republicii Democrate Vietnam, si pe 
Lam Van Luu. ambasadorul Republi
cii Vietnamului de Sud la București, 
la cererea acestora.

Cu acest orile), a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă tovărășească.

(Agerprcs)

întoarcerea de la Havana 
a delegației Consiliului Național al Frontului

Unității Socialiste
Luni 8-a Înapoiat de la Havana 

dc&qfatia Consiliului National al 
Frontului Unității Socialiste, condu
să de Nicolae Veros, membru al 
Consulului National al Frontului 
Unității Socialiste, președintele Con
siliului județean Mures al F.U.S.. 
care, la invitația comitetelor pentru 
apărarea revoluției’ din Cuba, a fă
cut o vizită de schimb de experien
ță in această tară.

* La sosire, dc aeroportul Otopenl. 
delegația a fost salutată de Nicolae 
Ac^rhl, vicepreședinte al Consiliului 
National al Frontului Unității Socia
liste, de activiști ai Consiliului Na
tional al F.U.S.

Au fost prezenți Nicolas Rodrl- 
guez Astiazaraln. ambasadorul Repu
blicii Cuba la București, si membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

în Editura politică 
a apărut revista

PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI 

nr. V1973

Cronica zilei
PRIMIRE LA MINISTERUL 

AFACERILOR EXTERNE
Luni. 2 aprilie, ministrul afaceri

lor externe. George Maeovescu. a 
primit pc sir Thomas Brimelow. ad
junct al subsecretarului do stat la 
Ministerul Afacerilor Externe și ale 
Commonwealth-ului al Marii Brita
nii.

Cu acest prilej au fost abordate 
aspecte ale relațiilor bilaterale, pre
cum si probleme Internationale de 
Interes comun.

★
Ansamblul folcloric „Maramureșul" 

s-a înapoiat dintr-un turneu între
prins In Republica Democratică Su
dan $1 Republica Arabă Egipt. Timp 
de trei săptăminl, solii folclorului 
nostru au susținut cu succes 16 spec
tacole. in mai multe orașe'din cele 
două târî. Cintocele șl dansurile ro
mânești au cucerit publicul prezent 
in marc număr la spectacolele an
samblului. răsplătind cu vii Aplauze 
măiestria Artiștilor noștri. în același 
timp, presa din cele două țâri a co
mentat elogios turneul ansamblului 
maramureșean.

(Aserpre.s)

Numirea ambasadorului 
Republicii Socialiste România 

in Republica Islanda
Prin decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Gheorghe Ploeșteanu a fost 
numit in calitatea de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în Re
publica Islanda.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
_ ___________ ____ .—*

FOTBAL: Adnotări la etapa a XVIII-a în cîteva rînduii

PRIMIRE LA C. C. AL P. C. R.
Tovarășul Miron Constan tin eseu, 

membru supleant Al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului central de 
control muncitoresc al Activității 
economice și sociale, a plrlmit Ieri 
delegația de activiști ai P.S.U.G., 
condusă de tovarășul Carl-Helni 
Janson, șeful Secției pentru condu
cerea socialistă a economiei a C.C. 
a! P.S.U.G., cnre, la invitația C.C, 
al P.C.R., face o vizită In schimb de 
experiență in țara noastră.

La IntUnlre, care »-a desfășurat 
Intr-o atmosferă tovărășească, au 
participat Ion ȘL Ion, vicepreședin
te al Consiliului central de control 
muncitoresc al Activității economice 
și sociale, șl Dumitru Turcuș, ad
junct a] șefului Secției relațiilor ex
terne a C.C. al P.C.R.

A fost prezent dr. Hans Vosa, am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești.

Din itinerarele vacanței 
de primăvară a elevilor

La 6 aprilie, In întreaga țară în
cepe vacanța dc primăvară a elevi
lor. Ca ți in onii trecuti, in progra
mul celor două săptăminl dc repaus 
școlar sint înscrise numeroase mani
festări ți acțiuni cultural-artistice, 
educative ți sportive, dintre care 
multe se vor desfășura In stațiunile 
ți cabanele de pe văile Prahovei, 
Timișului, Oltului. In program sint 
prevăzute și unele manifestări cu 
caracter local. De pildă, in județele 
Mureș, Hunedoara, Argeș, Buzău ți 
Neamț se va desfășura concursul 
cultural-artistic al pionierilor ți șco
larilor ; la București ți Cluj con
cursul elevilor din școlile generale 
și liceele de muzică și coregrafie. 
Ciștigăforii fazelor anterioare ale 
olimpiadelor de fizică și chimie se 
vor intilni In etapa finală la Cra
iova, iar micii matematicieni iși vor 
disputa intiietatea la Constanta. 
Competiții similare se vor mai des
fășura la limba și literatura români, 
limbile maghiară și germană, la lași, 
Cluj și Sibiu.

Deosebit de interesant se anunță 
Itinerarul excursiilor de vacanță.

oferind școlarilor un bun prilej de 
a-și îmbogăți orizontul de cultură, de 
a lua contact cu marile realizări ale 
socialismului, de a-ți cunoaște mai 
bine ținutul natal, patria. Un ele
ment inedit îl constituie „drumeții
le in ospeție", prilej pentru noi și 
trainice legături de prietenie intre 
pionieri.

Suita manifestărilor vacanței de 
primăvară include, totodată, intilniri 
ale elevilor cu personalități politice, 
științifice și culturale in cadrul că
rora vor fi abordate două eveni
mente Importante din istoria patriei 
noastre : împlinirea a trei sute de 
ani de la nașterea voievodului și 
cărturarului progresist Dimitrie Can- 
temir și implinirea a 125 de ani de 
la revoluția din 1848.

Concomitent cu activitățile recrea
tive, elevii vor fi antrenați in mun
ca volant ar-patriotică in vederea 
amenajării unor terenuri sportive 
școlare, înfrumusețării parcurilor și 
grădinilor, plantării de arbori orna
mentali și pomi fructiferi.

(Agerpres)

LA COMBINATUL CHIMIC VICTORIA

„Cartonaș galben11 pentru slabă

calitate și nesportivitate

Un calificativ general privind eta
pa in ansamblu nu putem și nici nu 
este cazul să acordăm. Din cele vă
zute pe teren (inclusiv de către ob
servatorii federali) rezultă că nivelul 
meciurilor, calitatea lor, forma jucă
torilor nu sint incă pe măsura exi
gențelor. La citeva partide interesul 
publicului a fost stimulat mai ales 
de ambiția, de dirzenia cu care ju
cătorii si-au disputat șansa. Lupta 
pentru balon, angajarea fizică au 
plăcut, într-adevâr. la meciurile F.C. 
Argeș — Universitatea Craiova. Stea
gul Roșu — Sportul studențesc, S.C. 
Bacău — F.C. Petrolul. A.S.A. Tg. 
Mureș — F.C. Constanța. Dar. din 
păcate, și cu privire la acest (singur) 
aspect pozitiv, se impune o sublinie
re critică : momentele de vioiciune 
in Joc. de luptă strînsă. de angajare 
fizică au alternat cu perioade terne, 
jucătorii părind lipsiți de vlagă, 
plictisiți, mulțumiți parcă de puținul 
ce-1 realizaseră.

Dacă, vorbind despre condiția fi
zică, despre ambiția sportivă, putem 
spune că există un anume reviri
ment, cu totul nemulțumitoare se 
prezintă in continuare calitatea teh- 
nico-tacticâ, mai nimic neconcreti- 
zicd in joc. pe teren, intențiile si 
angajamentele repetate ale antreno
rilor, ale jucătorilor. Calificativele 
ce le merită partidele de duminica 
trecută — privind lucrurile numai 
sub acest unghi, al calității, al spec
taculozității. al fotbalului modern — 
nu trec (in cel mai fericit caz !) de... 
acceptabil. Cit d? ..acceptabilă" poate 
fi o astfel de situație — tocmai a- 
cum cind fotbalul nostru se află in 
f„;a unei tentative de prestigiu — 
ne-o dovedește evoluția lucrurilor la 
lotul reprezentativ. Antrenorul tede- 
fal Valentin S'ănescu ne spunea ieri, 

u o amărăciune ușor de inteles. că, 
fn loc să se limpezească, misiunea sa 
de a selecționa și a pregăti echipa 
națională rămine la fel de dificilă. 
Forma generală a jucătorilor vizați 
pentru lot este incă slabă. Dintre se- 
lecționabilii pe care i-a văzut jucind 
duminică, i-a plăcut doar Dumitrache, 
insă numai in repriza secundă. 
„Aștept și sper ca in cele două etape 
care urmează pinâ la partida de ve
rificare cu echipa U.R.S.S. (n.n. — 18 
aprilie, la Kiev), jucătorii vizați pen
tru lot și in special antrenorii lor să 
înțeleagă cu adevărat că baza pre
gătirii și succesele (sau insuccesele) 
echipei naționale pornesc numai 
Ia cluburi... Constat — avea să 
spună in continuare Valentin 
nescu — că nu toți antrenorii de Ia 
cluburi lși respectă promisiunile ce 
le-au făcut cu privire la sprijinul -"e 
trebuie să-1 acorde echipei naționale. 
Situația s-a complicat și mai mult 
prin indisponibilitatea citorva dintre 
jucătorii vizați. După Neagu, a ur
mat Dobrin. în meciurile de duminică 
sau la antrenamentele prealabile 
s-au accidentat destul de grav — 
pentru un timp r.emaiputindu-se 
conta pe ei — Aelenei și Iordănescu. 
Din toate aceste motive, la lot au 
fost chemați ieri, In vederea susți
nerii unui meci de antrenament, noi 
jucători : Oblemenco. Nunweiller, 
Pescaru. Pantea. Cheran. Anghel".

Nutrim și noi speranța că. in inter
valul de timp rămas pinâ la meciul 
de la 18 aprilie, efortul colectiv 
tehnicienilor tuturor cluburilor, 
jucătorilor va fi îndreptat spre 
tensificarea muncii și mai ales spre 
sporirea calității antrenamenteior. a 
partidelor de campionat. Date fiind 
indisponibilitățile amintite (unele, ca 
urmare a accidentelor dm etapa a 
XVTII-a) este de observat, totodată, 
că selecționabilii devin prea adesea 
ținta unor durități excesive. Nu ple
dăm pentru menajarea adversarului, 
dar o anumită prudență, o mai mare 
atenție față de membrii lotului, re
prezentativ trebuie avută in vedere. 
La Petroșani (se pare, fără intenție) 
Naghi l-a „contrat" pe Aelenei. frac- 
turindu-i piciorul. La meciul Dina
mo—U.T.A.. Birău l-a pus o „talpa" 
lui Nunweiller. din fericire fără ur
mări. (De ce insă dinamovistul a ți
nut să se revanșeze in același mod 
nesportiv ?) La Pitești. craioveanuJ 
Ivan l-a călcat in picioare. In mod 
intenționat, pe Troi.

Spirite aprinse, dorință de răzbu
nare. brutalități și injurii au fost 
consemnate, din păcate, pe mai 
multe stadioane. Arbitrii au averti
zat (prin „cartonașul galben") 11 ju
cători. de U șapte echipe : F.C.

Calificativele

Constanța (Stoica, Antonescu. Oprea), 
Dinamo (Nunweiller, Pirvu), Jiul 
(Naghi și Urmeș), Sportul studen
țesc (Mircea Sandu), A.S.A. Tg. 
Mureș (Hajnal), U.T.A. (Birâu — de 
două ori !), Universitatea Craiova 
(Ivan). In cazul lui Niculescu (Uni
versitatea Craiova), eliminarea a 
apărut absolut normală : și-a lovit 
adversarul in mod intenționat. Ți- 
nind cont că, nici in tribune, peste 
tot, publicul nu s-a dovedit de a- 
ceastă data sportiv cu adevărat (de
ciziile arbitrilor sint aprobate doar 
cind sancționează greșelile oaspeți
lor...), rezultă că etapa a NVIII-a se 
înscrie cu prea multe „minusuri" la 
capitolul sportivitate deplină pe te
ren și in tribune. Sint carențe — 
deloc de neglijat — care pot fi și 
ar trebui înlăturate grabnic. Odată 
cu măsurile de sancționare (ceva 
mai drastice, pentru a fi intr-adevăr 
educative) se impun acțiuni de pre
venire, de preintimpinare. Munca 
educativă In lumea sportului, deo
potrivă cu jucătorii și cu suporterii 
lor, se cere a fi continuată cu per
severență, prin mijloace variate, 
eficiente.

O etapă, așadar, care la capitolul 
pozitiv nu a oferit mai nimic nou. 
Nici măcar despre o bună efica
citate nu poate fi vorba : 20 goluri 
— dintre care 7 numai in partida de 
la Tg. Mureș. în rest deci. 13 go
luri in 7 meciuri. Se pare insă că, 
în general, portarii sint — prin com
parație cu colegii lor din teren — 
mai bine pregătiți. Printre cel ce 
s-au remarcat de această dată sint 
Gadja (C.F.R. Cluj). Vidac (U.T.A.). 
Hajdu (Steaua). Manta (Universita
tea Craiova). Ștefan (Universitatea 
Cluj). Solyom (A.S.A.), Adamache 
(Steagul Roșu).

SĂRITURI IN APA. — Printre 
participantele concursului internațio
nal de sărituri in apă, desfășurat la 
Rennes, s-au numărat și reprezentan
tele României Ecaterina Dumitriu 
și Sorana Prelipceanu clasate pe 
locurile 2 și 3 cu 375,03 puncte și res
pectiv 348,87 puncte. în prpba de 
trambulină, victoria a revenit spor
tivei Mariana Janicke (R.D. Germa
nă) cu 441,69 puncte. La sărituri din 
turn, pe primul loc s-a clasat, de ase
menea, Mariana Janicke — 363,63 
puncte, urmată de Ecaterina Dumitriu 
— 306,09 puncte. Concursul masculin 
a fost dominat de sportivii italieni, 
învingători la trambulina de 3 m prin 
Klaus Dibiasi cu 572,64 puncte (Ion 
Ganea a ocupat locul 4 cu 432,42 
puncte) și la turn prin Franco Cag- 
notto — 503,10 puncte (Ion Ganea s-a 
clasat pe locul 4 cu 412,65 puncte).

NATAȚIE. — La Praga s-au în
cheiat întrecerile concursului inter
național de inot (bazin de 50 m), la 
startul căruia au fost prezenți spor
tivi și sportive din Bulgaria, Grecia, 
Elveția, Polonia, România, U.R.S.S. 
și Cehoslovacia. O comportare re
marcabilă a avut in acest concurs 
înotătorul român Marian Slavic, În
vingător in două probe : 200 m liber 
— 2’00”8'10 și 400 m liber — 4’25”5/10. 
In cursa de 
s-a clasat pe 
55”7/10.

Combinatul chimic din ora
șul Victoria realizează o mare 
varietate de produse, printre 
care schimbătorii de ioni, care 
au largă utilizare in demine- 
ralizarea apei, in tratarea unor 
soluții acide și bazice. Cu alte 
cuvinte, schimbătorii de ioni în
deplinesc rolul de laboratoare 
chimice de mare finețe și sen
sibilitate, care rețin sărurile 
minerale din soluțiile apoase și 
organice, protejind cazanele, 
utilajele șl instalațiile împo
triva coroziunii. Dezvoltarea 
industriei noastre termoenerge- 
tice din ultimii ani a pus cu 
acuitate problema dezvoltării 
fabricației de schimbători de 
ioni cu proprietăți superioare. 
Colectivul combinatului din o- 
rașul Victoria a răspuns prompt 
acestei cerințe. După „Vionit 
CS 1“ și „Vionit CS 2", reali
zați aici pentru prima dată, 
cercetătorii combinatului au ob
ținut un nou produs — „Vionit 
CS 3", care posedă o capaci
tate de reținere de 4 ori mai 
mare față de „Vionit CS 1",

N. MOCANU 
corespondentul „Scînteii

fiind în același timp și mult 
mai ieftin. Demn de reținut 
este și faptul că el se obține 
pe instalația existentă, care, in 
urma modificărilor aduse anul 
trecut, permite realizarea unei 
producții suplimentare de circa 
9 milioane lei anual. De subli
niat că modificările efectuate 
au costat doar 300 000 lei.

Un alt colectiv de cercetători 
8-a ocupat de obținerea unei 
noi grupe de schimbători de 
ioni — și anume anioniți pu
ternic sau slab bazici. în ciuda 
faptului că procesul tehnologic 
de obținere a acestora este 
complicat, rezultatele obținute 
de stația pilot cu caracter se- 
miindustrial sint mai mult de- 
c:t îmbucurătoare. Experiența 
acumulată la elaborarea acestei 
tehnologii este de un rea! aju
tor cadrelor de cercetători din 
combinat pentru realizarea de 
noi produse cu caracteristici su
perioare.

Ion DUMITRIU
P. S. în comentariul nostru nu 

ne-am referit deloc la meciul Ra
pid—Universitatea Cluj. Jocul (in 
special din vina rapidiștilor) a fost 
sub orice critică. Cei 12 000 de spec
tatori aflați in tribunele stadionului 
„Republicii" au avut impresia că 
asistă... la o farsă de 1 aprilie. 10 lei 
biletul ? — a costat cam mult 1

100 m liber, M. Slavic 
locul doi, cu timpul de

Cuplul alcătuit din ro-TENIS. ___
mânui Ion Țiriac și americanul Mike 
Estep a ciștigat proba de dublu din 
cadrul turneului internațional de te
nis de la Valencia, primul concurs al 
..Circuitului european de primăvară", 
în finală, Ion Țiriac și Mike Estep 
au întrecut in trei seturi : 6—4, 1—6, 
10—8, perechea belgiană Bernard 
Mignot-Patrick Hombergen.

Proba de simplu a revenit jucăto
rului spaniol Manuel Orantes, care 
l-a învins in finală cu 6—4. 6—4, 6—3 
pe italianul Adriano Panatta.

HOCHEI. Campionatul mondial de
pe gheață a programat 

_ Moscova alte două par- 
în primul derbi al com- 

“ ........... ’ ‘ ’’ Ceho-

hochei 
Juni la 
tide. r____  ____
petiției s-au intilnit echipele 
slovaciei, campioană a lumii, și 
Suediei. Jucind excelent in finalul 
meciului, hocheiștii suedezi au termi
nat învingători cu scorul de 2—0 
(0—0, 0—0, 2—0), prin punctele mar
cate de Soederstroem (55’) și Lund- 
stroem (58'). In partida următoare, 
selecționata U.R.S.S. a învins cu 
scorul de 8—2 (3—0, 1—2, 4—0), e- 
chipa Finlandei.

PROGRAMUL I

9,00 Tcleșcoală.
10,00 Telex
10,05 Publicitate.
10.10 Avanpremieră.
10,15 Teleenclclopedia.
10.50 Telecinemateca pentru copil : 

„ICekec cel Isteț" — produc
ție a studiourilor Iugoslave.

12,05 Telex tehnico-științific.
12.25 Cintece și jocuri populare. 

Iși dau concursul : Ileana 
T-=nnș. Rozalia Oprea, Stela 
Calea. Mia Carabu'.ea, Viori
ca Enache. Iosif Ciolan și 
formația de dansuri a Uzinei 
de autocamioane din Brașov.

12,45 52 de inițiative in 52 de săp
tăminl.

13.00 Telejurnal.
17.30 Curs de limba rusă. Lecția 

a 47-a (reluare).
18.M Telex.
r.05 Publicitate.
18.10 Steaua Polară. Emisiune de 

orientare școlară și profesio
nală. Chimiștil.

18,40 Universitatea TV • Istoria 
civilizațiilor : „Civilizația ro
mană la sudul Dunării". Par
ticipă acad. Emil Cor.durachL 
• Dicționar politic : Civism. 
Invitat, prof. dr. Ovldlu 
Trăsnea • Știință : „Bionica 
— știință de frontieră" (I).

19.20 1001 de seri
le,30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20.00 Clntecul sâptămînll : „Tara 
mea cu viers de foc" de Au
rel Glroveanu, pe versuri de 
H. Negrln. Interpretează Ana 
Lăcâtusu.

20,05 Avanpremieră.
20.10 Reflector.
20.25 Desene animate.
20.35 Seară de teatru : „Fără cas

cadori" de Mircea Radu Ia- 
eoban. în distribuție : Stelian 
Preda, Anca Alexandru. BibJ

lonescu, Mlșu Rozeanu. Pulu 
Burnea, Nicolae Roșlanu, 
Doina Iacob, Gheorghe Ser- 
bina. Regla : N. Cosmescu.

22,00 24 de ore • Contraste In lu
mea capitalului.

22,30 Seară de balet. Premieră 
TV : ..Omagiu lui Brâncuși" 
pe muzică de Tiberlu Olah șl 
Aurel Stroe. Interpretează ba
letul Operei din Timișoara. 
Prezintă Amelia Pavel. Core
grafia, scenografia șl costu
mele — Alexandru Schneider.

PROGRAMUL TI
Seară pentru tineret.

20.00 Drumul tînărulul spre muncă.
20.20 Invitație la muzeu.
20,45 Azi-dimlneatâ la ora 10,00.
21.00 Literatura șl ficțiunea știin

țifică.
21.20 Microdivertlsment muzical.
21.40 Viața In doi comentată de 

un psiholog.
21.55 Semn de Întrebare.
22,10 Așa vă plac poveștile ? 

..Lampa albastră" de frații 
Grimm Intr-o versiune ine
dită.

22,35 Teletonomat

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert coral dat de Corul liceului 
„Mihal Viteazul". Dirijor : Prof. 
Valeria Nicâ-Chiri țâ — 20.
• Conservatorul „Clprian Porum- 
bescu" (sala George Enescu) : 
Concert coral. Dirijor : Silvia Se- 
crieru — 20
• Opera Română : Lakm« — 19
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Dulcea pa
săre a tinereții — 20. (sala Stu
dio) : Despre unele lipsuri, nea
junsuri șl deficiențe In domeniul 
dragostei — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul 
- 20.

Fabrica de mobilă 
din Beiuș

TINERII

La parametrii planificați
LA ÎMPĂDURIRI

înainte de termen
ORADEA (Corespondentul 

„Scinteii", Dumitru Gâță). — 
în urmă cu un an La Beiuș, 
străveche așezare tn 
siunea Apusenilor, a 
în funcțiune o modernă fa
brică de mobilă, proiectată 
pentru o producție de 24 000 
garnituri pe an. încă de la sflr- 
șitul anului trecut. Fabrica de 
mobilă din Beiuș a realizat pa
rametrii planificați la producția 
globală și la productivitatea 
muncii eu 9 luni mal devreme, 
iar la sfirșitul acestei luni se 
vor atinge toți parametrii pla
nificați, reduclndu-se termenul 
stabilit prin proiect cu 6 luni.

Garniturile de mobilă realiza
te de fabrica din Beiuș se 
bucură de o bună apreciere, 
atit pe piața internă, cit și la 
export.

depre- 
intrat

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Un tramvai numit do
rință — 30, (sala din str. Alex. 
Sahla) : Valentin și Valentina 
— 20.
• Teatrul Mic : Dragostea noas
tră — 19,30.
• Teatrul „C. î. Nottara" (sala 
Magheru) : Cei șase — 19.30.
A Teatrul Giuleștl : Casa cara a 
fugit pe ușă — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Jos pălăria ! 
— 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
..Ion Vasllescu" : Siciliana — 19,30. 
a Circul „București" : Frații lui 
Flipper — spectacol cu delfini — 
17,30; 19,30.

„C. I. Nottara'

cinema
• Colier pentru Iubit* mea t 
CENTRAL - 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Ucidețl oala neagră : LUMINA
- 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Țara sălbatică : SCALA — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI
— 8.30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21.
6 Nici un moment de plictisea*

: LUCEAFĂRUL — 8.45; 11;
13.30: 16; 18,30; 21, FESTIVAL — 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21.
• Program de desene animata 
pentru copil : DOINA — 9.30.
• Cu tnllnlle eurate J DOINA — 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20,15.
• Cowboy : CAPITOL — 8,30; 11; 
13,30| 16; 18,30; 21, FEROVIAR — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. EX
CELSIOR - 8,45; 11; 13.30; 16; 
18,30; 21, MELODIA — 3,30; 11; 
13.30; 16; 18,30; 21, MODERN - 
8,30; 11; r; 12-"- —
• lacov Bogomolov : 
- 15,30; 18; 20,15.
• Pe aripile vtntulul : SALA PA
LATULUI — 15 (seria de bilete — 
1513), 19.45 (seria de bilete — 
4514), PATRIA — 10; 14,30; 19,15.

13.30; 16: 18,30:" 21. 
--------- VIITORUL

100 000 de tineri din Intrea- 
participă la acțiunile intre-

Sondele ■ 
din Altmark

„Sonda a erupt !" A- 
nunțatâ cu emoție, in
tr-o zi de decembrie a 
anului 1968. intr-un loc 
din zona Altmark, a- 
ceastă știre marca naș
terea unei noi industrii 
In R. D. Germană — 
cea a extracției ga
zului metan. După ce 
timp de două decenii 
echipe de sondori au 
forat pămintul in dife
rite părți ale țării, in 
acea memorabilă zi, 
nu departe de localita
tea Salzwedel, din par
tea de nord-vest a re
giunii Magdeburg, fla
căra albastră, care a 
început să pilpiie, a 
vestit încununarea e- 
forturilor ce urmăreau 
găsirea de noi surse de 
energie, atit de nece
sare progresului con
tinuu al economiei ță
rii prietene.

De atunci șl plnă as
tăzi, această regiune, 
cunoscută și sub denu
mirea de Altmark, in 
care, de secole, predo
minantă era creșterea 
animalelor, și-a schim
bat înfățișarea. Pe me
leagurile ei mănoase 
se înalță turle de 
foraj și instalații de 
captare a gazului, pă
mintul este brăzdat de 
țevi și conducte, oa
menii au învățat me
serii noi.

Deși relativ tinere, 
colectivele care lu
crează in industria ex
tractivă de gaze au de 
pe acum un palmares 
de realizări apreciabi
le. Este suficient a 
arăta că In timp ce în 
1971 au fost extrase 
2.8 miliarde metri 
cubi, în anul care 
s-a încheiat produc
ția de gaze natu

rale n atins un vo
lum dc 5 miliarde mc. 
Transportate prlntr-o 
vastă rețea de conduc
te, gazele din adincu- 
rile Altmarkulul pă
trund in întreprinderi
le industriale unde 
sint folosite, deocam
dată, drept combusti
bil. Printre primele 
mari întreprinderi care 
au și trecut dc la com
bustia cu lignit la cea

CORESPONDENTĂ 
DIN BERLIN

cu gaz metan se nu
mără termocentralele 
„Ernst Thălmann" și 
„Rothcnsee".

Eforturile pe care le 
depun echipele de son
dori, preocuparea pen
tru perfecționarea teh
nologiei și organizării 
muncii și, nu in ulti
mă instanță, experien
ța acumulată, fac posi
bile obținerea de re
zultate care contribuie 
in mod esențial la îm
bunătățirea bazei ener
getice a R.D.G. Prin
tre acestea se relevă 
creșterea continuă a 
vitezei de forare. De o 
binemeritată faimă se 
bucură in R.D.G. echi
pa lui Werner Frach 
care, in numai 30 de 
zile, a forat o sondă a- 
dincă de 2 723 metri. 
Un alt record a fost 
realizat recent de bri
gada Mahrhold care, 
în 69 de zile, a ajuns 
cu sapa de foraj la o 
adîncime de 3 515 me
tru

Pe lingă cantitățile 
de gaze naturale care 
urmează să fie impor
tate, resursele locale 
capătă o pondere tot 
mai mare in moderni
zarea și îmbunătățirea 
structurii industriei 
energetice a R. D. Ger
mane. în industriile 
chimică, metalurgică, 
energetică, in Între
prinderile producătoa
re de ceramică și sti
clărie au și fost apli
cate o serie de măsuri 
menite să faciliteze 
trecerea de la combus
tia cu lignit la cea cu 
gaz metan. Marile în
treprinderi Leuna I și 
II, Bitterfeld, Pieste- 
ritz, oțelăriile Riesa și 
Brandenburg se numă
ră printre principalele 
unități industriale care 
urmează să treacă la 
folosirea gazului me
tan. Peste jumătate 
din cantitatea de gaze 
care va fi produsă In 
1973 va fi dirijată spre 
regiunea Halle — cita
delă a chimiei — unde 
va fi folosită, inițial, 
pentru combustie, iar 
mai tirziu ca materie 
primă in procesul de 
producție.

Se prevede că anul 
1975 va adăuga celor 
5 miliarde metri cubi 
de gaz produs din căr
bune 9 miliarde metri 
cubi de gaz metan din 
producție proprie, ceea 
ce va reprezenta o va
loroasă contribuție a 
colectivelor care mun
cesc in această nouă 
ramură industrială la 
dezvoltarea continuă a 
economiei R. D. Ger
mane pe calea pro
gresului și propășirii.

Șt. DEJU

„NOUVEL OBSERVATEUR"

Noi piese la un 
voluminos rechizitoriu 

UN SISTEM VASCULAR PRIN CARE CIRCULĂ OTRAVĂ
Zi de zi, presa din numeroase țări ale lumii adaugă noi și noi fapte, 

noi și noi mărturii la dosarul tot mai voluminos de incriminare a 
fenomenelor poluării, avertizează tot mai energic în privința efectelor 
lor nocive asupra mediului înconjurător, subliniind totodată că există 
posibilități și metode de a acționa constructiv pentru înlăturarea aces
tor efecte.

Peste 
ga țară r_________________ __ _
prinse în acest an în cadrul „Lunii 
pădurilor". Prin muncă patriotică, ei 
vor împăduri o suprafață de 7 600 ha, 
atit in fondul silvic, cit și in peri
metrul comunal. De asemenea, tine
rii vor planta 400 000 de arboreți pe 
terenurile indiguite și pe malurile 
riurilor și vor îngriji pomii pe o «u- 
prafață ce depășește 20 000 ha.

Pe lingă acțiunile amintite, comi
tetele județene și comunale ale 
U.T.C organizează, ca și în anii an
teriori, — in colaborare cu inspecto
ratele silvice — diferite manifestări 
cu caracter educativ : tntîlniri ale 
tinerilor cu silvicultorii, precum și 
seri de filme documentare, excursii 
în zone cu păduri renumite, declara
te monumente ale naturii, precum și 
serbări cîmpenești. Tinerii care se 
disting In acțiunile prevăzute în ca
drul „Lunii pădurilor" vor primi di
plome și premii.

(Agerpres)

• Atentatul ! FAVORIT — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30, GLORIA — 
8,45; 11.15; 13.30; 16: 18.30 : 20,45.
e O ancheta dificila : FEREN
TARI — 15,30: 18; 20,15, GIULE$TI 
— 15,30; 18; 20,15.
• Clovnii : ARTA — 15.30; 18;
20,15.
• Obsesia — 10; 12: 14, Fata — 
16.30, Legătura — 18,30: 20,30 : CI
NEMATECA (sala Union).
• Grăsuna ; MOȘILOR — 
18; 20,15.
• Organizația :
11,15 13,30; 15,43; 
GA — 9; 11.15;

15.30;
GRIVITA — 9; 

13,15; 20,30, VOL- 
_. ------  13,30; 15,45; 18,15;

20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30.
f, Lupul mărilor ; Răzbunarea j 
nfrătirea INTRE POPOARE 

— 15,30: 19.
• Copilul sălbatic : MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,30.
• Fata care vinde flori i BU- 
ZEȘTI — 15.30: 18; 20,30.
• Alfred cel Mare j AURORA — 
8,45; II; 13,15; 15,30; 18; 20,30, TO
MIS — 9,30; 12; 15,30: 18; 20,30.
• Logodnica frumosului dragon 1 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
• Bamby — 9—18 In continuare, 
Program de filme documentare — 
20,15 : TIMPURI NOI.
a Zestrea : LIRA — 15.30; 18;
20,15.
• Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude j DACIA — 8.30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Explozia : COTROCENI —
15,30; 18; 20,15.
a Drumul spre Vest î BUCEGI 
— 15,30; 18; 20,30, DRUMUL SĂ
RII — 15,30: 18; 20,15.
• Salvarea : VITAN — 13,30; 18; 
20,15.
• Maria Stuart : PACEA — 15.30; 
18 : 20.30.
• Drum In penumbră : RAHOVA 
- 15,30; 18; 20,15.
• Adio, irnie I : FLOREASCA — 
13,30; 19.
• Săgeata căpitanului ton > PRO
GRESUL — 15,30: 18; 20,15.
a Vacanță la îloma : UNIREA — 
15,30; 18.
• Pescărușul : UNIREA — 20.15. 
a Moartea Regelui Negru : MUN
CA — 16; 18; 20.
a Marea evadare 1 COSMOS — 
15,30; 19.

1

I >(

„Se apropie oare sfirșitul riurilor, 
o moarte lentă a apelor ?“. scrie in 
legătură cu aceasta săptfimînalul 
francez „Nouvel Observateur". între
barea, subliniază săptâminalul, s-a 
născut din faptul că pe Rone si pe 
Loara, pe Rance și Allier, pe Bruche 
și Lignon poți să vezi același spec
tacol de apocalips : crapi, păstrăvi și 
somni, obleți și știuci plutind la su
prafața apei, cu pintecele in sus, 
exalind mirosuri pestilențiale, ames
tecate cu cele ale mareei îngroșate 
de noroi. Locuitorii de pe maluri și 
pescarii sint poate cei mai conștienți 
de consecințele dispariției acestei 
lumi acvatice. „Astăzi — peștii ; 
miine, cine știe, va fi rindul nos
tru" — spun ei.

Exasperați și furioși, sute de pes
cari, întruniți intr-o duminică la 
Avignon, agitînd undițele, și-au ex
primat protestul împotriva flagelu
lui, cerind să se readucă pe întinsul 
țării verdele, intr-o natură ce începe 
să fie dominată de cenușiu.

Dar cum s-a ajuns aici ?
Zilnic, diferite întreprinderi de

versează cam 20 000 de tone de ma
terii poluante în riurile și fluviile 
țării, care au fost, practic, transfor
mate in canale de scurgere sub cerul 
liber. Drept care apele, odinioară 
pline de viață, înmagazinează mercur, 
cianură, fluor sau mangan, sodă 
caustică sau hidrocarburi, reziduuri 
respingătoare de la vreo întreprin
dere de produse lactate, ori direle 
de singe ale unui abator. Rîul Arve 
„se parfumează" cu clor, Marna — 
cu fenol. Apa din canalul Deâle este 
o mizgă îngroșată ce împrăștie du
hori oribile. Sena, ale cărei ape zac, 
in unele porțiuni, sub un strat de 
trei metri de spumă cu o compoziție 
nedefinibilă, a pierdut în numai cițiva 
ani 50 de specii de pești. 65 la sută 
din apele reziduale ale Parisului, a- 
dică aproape 3 miliarde de litri, se 
varsă zilnic în ea. Rhinul, o imensă 
diră neagră, este canalul de scurgere 
al Alsaciei.

Peștii, ca să se apere de acest 
imens potop de otrăvuri, migrează 
sau coboară In adîncuri. Pescarii sint 
Îngrijorați. Pancarte cu inscripția 
„Scăldatul interzis" și cunoscutele în
semne care avertizează „pericol de 
moarte" apar pretutindeni. în Midi, 
apa potabilă a fost raționalizată. Din 
cei 250 000 km de cursuri de apă, 25 
la sută sint considerați ca avind con
ținutul extrem de poluat și nociv 
chiar și pentru om ; 20 la sută — a- 
fectat grav ; 15 la sută — pe cale de 
a deveni impur. Riurile sint venele 
țării. Ele devin tot mai otrăvite.

Iar „otrăvitorii'* se află printre 
noi ; incepind cu gospodina și mași
na sa de spălat, cu țăranul și pestici- 
dele sale, trecind apoi la colectivită
țile locale. Dar toate acestea consti
tuie doar niște picături intr-o mare. 
Principalii vinovați sint patronii În
treprinderilor industriale : ei provoa
că 75 la sută din poluare. Uzina Ve- 
lizay, de lingă Rouen, poluează, ea 
singură, tot atita cit un milion de 
persoane. O fabrică de hirtie provoa
că mediului natural, pe planul po
luării, tot atîtea daune cit produce 
întreaga populație a Franței. O mare 
parte a fabricanților ironizează prin
cipiile de ecologie, împărtășind pă
rerea unui reprezentant al industrii
lor textile din bazinul Sena-Norman- 
dia care a spus : „Vocația firească a 
cursurilor de apă este de a evacua 
reziduurile".

împotriva unor asemenea păreri 
«-au ridicat pescarii — chiar dacă 
unii dintre ei sint doar niște bravi 
pensionari care se îndeletnicesc cu 
pescuitul duminica, din simplu ama
torism. în ultimii 5 ani, asociațiile 
de pescuit au intentat tot mai multe 
procese împotriva autorilor poluării, 
dar fără rezultate importante.

Este adevărat că au fost votate legi 
care condamnă poluarea. De pildă, 
cea adoptată la 16 decembrie 1964 in
terzice deversarea în rîuri a oricăror 
impurități susceptibile să dăuneze 
faunei și florei. Dar se găsesc întot
deauna metode de a te sustrage legii. 
Autoritățile au lansat acțiunea „riu
rile să fie curate". S-a creat un cre
dit de 107 milioane franci pentru de
poluarea unui număr de șase rîuri. 
Se consideră însă că e prea puțin : 
răul nu este curmat din rădăcină.

Fără îndoială că dacă legile exis
tente s-ar aplica riguros, situația ar 
fi alta. Dar de fapt, cei ce aruncă pe 
jos o hirtie murdară în Bois de 
Boulogne riscă relativ mai mult de- 
cit fabricantul, care refuză să între
prindă ceva eficient împotriva po- 
•luării.

E-adevărat. judecătorii au devenit 
mai severi. în doi ani au fost pro
nunțate 170 de condamnări — mai 
mult decît intr-un întreg deceniu. 
Pentru prima dată a fost condamnat 
la închisoare proprietarul unui aba
tor, care deversa în fiecare zi citeva 
mii litri de singe ; el a refuzat să 
construiască o stație de epurare ; era 
mai ieftin să achite amenzile I și să 
suporte costul proceselor pe care îe 
pierdea ! Și alții își fac calcule Ase
mănătoare.

vremea
Ieri In țară : vremea «-a menți

nut călduroasă și in general fru
moasă în jumătatea de sud a țării, 
unde din nou, la amiază, tempera
tura aerului a urcat pină la 18—20 
grade. Excepție a făcut litoralul, 
unde valorile au rămas coborite la 
6—9 grade. în Banat, Crișana, Tran
silvania șl Moldova lnnorările au 
fost accentuate șl cu totul izolat a 
plouat Averse de ploaie și-au fă
cut apariția pe alocuri In cursul 
după-amleziî și în subcarpați! Mun
teniei. Vintul & suflat moderat 51 a

prezentat intensificări la munte, 
unde, izolat, s-a semnalat și ninsoa
re. La București ; vremea s-a men
ținut frumoasă și călduroasă. Vintul 
a suflat slab plnă la potrivit Tem
peratura maximă a fost de 20 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
4, 5 și 6 aprilie. în țară : cerul va 
fl variabil și va prezenta innorări 
accentuate tn jumătatea de nord a 
țarii, unde vor cădea ploi frecvente. 
Vintul va sufla potrivit Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 
minus 1 grad și plus 9 grade, iar 
maximele intre 8 și 18 grade, mai 
ridicate in prima parte a interva
lului. La București : cerul va fi 
variabil. Sint posibile ploi slabe, lo
cale. Vînt potrivit Temperatura 
ușor variabilă.



viața internațională
VIETNAMUL DE SUD

Declarația G. R. P. privind
aplicarea Acordului de la Paris

VIETNAMUL DE SUD 2 C....
Provizoriu al Republicii Vietnamului dc Sud o dat 
rație in problema aplicării, in ultimele două luni, 
cordului dc la Paris privind Vietnamul.

(ApcrpresL ~- Guvernul Revoluționar 
publicității o dccla- 
a prevederilor A-

Reuniunea muliBaterală de la Helsinki
Intervenția reprezentantului român

BUDAPESTA

Declarația relevă că victoria obți
nută de poporul vietnamez prin în
cheierea acordului a creat condiții 
deosebit de favorabile luptei popu
lației sud-vietnameze pentru pace, 
neutralitate, democrație, înțelegere 
națională, pentru avansarea pc calea 
reunificării pașnice a patriei. După 
semnarea acordului, răspunzind ape
lului Frontului Național de Eliberare 
și al G R P. al R.V.S.. patrioții sud- 
vietnamezi au respectat in mod strict 
încetarea focului și au pus in apli
care dispozițiile acordului. în regiu
nile pe care le controlează, G.R.P. 
aplică o politică conformă intereselor 
patriei și poporului, in vederea sta
bilizării grabnice și a ameliorării 
vieții populației, a realizării înțele
gerii naționale.

Dar — se arată In continuarea de
clarației — in acest răstimp admi
nistrația de la Saigon a violat, in nu
meroase rinduri. prevederile Acordu
lui dc la Paris, a întreprins un foarte 
mare număr de operațiuni militare 
in regiuni controlate de G.R.P., ast- 
fel incit, in Vietnamul de sud. n-a 
fost incă realizată o adevărată înce
tare a focului. Parte-a saigoneză a re
curs, do asemenea, la numeroase ac
țiuni represive împotriva populației 
in cadrul unui așa-zis plan de „pa
cificare specială". încâlcind prevede
rile Acordului de la Paris, adminis-

n-a remis G.R.P.,țrația saigoneză .. _ .......  _.........
in ultimele două luni, nici un mem
bru al personalului civil arestat.

Tn continuare, declarația arată că 
Statele Unite au încălcat prevederile 
Acordului de la Paris, prin aceea că, 
rctrâgindu-și trupele din Vietnamul 
de sud, au lăsat aici armament 
bazele lor militare, precum și 
numeros personal militar, rămas 
titulatura de consilieri civili.

G.R.P. al R.V.S. — se spune in_
clarație — cere in mod ferm admi
nistrației de la Saigon să garanteze 
populației libertățile democratice și 
să poarte cu G.R.P. 
rioase 
melor 
S.U.A. 
burile 
sud.

Ș» 
un 

sub

de-

consultări se- 
pentru reglementarea proble- 
interne sud-vietnameze, iar 
să incetcze intervenția in tre- 
inteme ale Vietnamului de

O Nguyen Thi Binh, membru 
C.C. al Frontului Național 

Eliberare, ministrul afacerilor 
terne al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, și-a încheiat vizita oficială 
la Moscova, in cursul căreia a fost 
primită dc Alexei Kosighin. pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Nikolai Podgornîi, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem, și a avut 
convorbiri cu Andrei Gromiko, mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S.

al 
de 

ex-

HELSINKI 2 - Trimisul nostru 
special, D. Ținu, transmite : Grupul 
de lucru constituit in cadrul reuniu
nii multilaterale dc la Helsinki, con
sacrată pregătirii Conferinței pentru 
securitate și cooperare In Europa, a 
avut, luni, o nouă ședință, prezidată, 
potrivit principiului rotației, de re
prezentantul Irlandei.

In atenția pnrticipanților s-au aflat 
o serie de aspecte privind capitolul 
al doilea al ordinii de zi a viitoarei 
Conferințe europene — cooperarea e- 
conomică și, in special, problemele 
cooperării tohnico-științifice și in do
meniul protejării și ameliorării me
diului Înconjurător.

Apreciind propunerile făcute plnă 
In prezent, reprezentantul României, 
Constantin Vlad, a subliniat că dez
voltarea cooperării in știință și teh
nologie constituie o importantă par
te a cooperării de ansamblu între 
statele participante și, pe un plan 
mai larg, o premisă de bază pentru 
promovarea relațiilor de încredere 
și securitate pe continent. In con
dițiile cind dezvoltarea științei 
și aplicarea rezultatelor cercetării 
in producție reprezintă unul din cele 
mai dinamice domenii ale progresu
lui. cooperarea tehnico-ștlințifică 
trebuie să pornească de la situația 
din Europa, unde există diferențe 
mari intre țări in ce privește nive
lul de dezvoltare al științei și teh
nicii. Cooperarea trebuie să contri
buie la depășirea acestei situații, 
fapt care ar putea influența pozitiv 
procesul înlăturării unor astfel de 
decalaje intre țările dezvoltate și cele 
in curs de dezvoltare pe plan mon
dial. O importanță deosebită o are 
și adincirca cooperării In domeniul

Vizite ale delegației sindicale române
in R. D. Vietnam

HANOI 2 (Corespondență de la 
E. Georgescu). Tovarășul Ghcorghe 
Petrescu vi ce președinte al Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, conducă
torul delegației sindicale române care 
a participat la sesiunea specială a 
Biroului Federației Sindicale Mon-

CAMBODGIA

Eșecuri ale trupelor

PNOM PENH 2 (Agerpres). — Sub 
presiunea forțelor patriotice. imDor- 
tante efective militare lonnoliste au 
fost nevoite, la sfirșitul săptăminii 
trecute, să părăsească pozițiile pe 
care le dețineau la Prasat Nsang 
Khmau. după ce au suferit grele 
pierderi în oameni și ’ materiale de 
luptă. Un alt obiectiv lonnolist eva
cuat a fost Prey Khla. a cărui gar
nizoană n-a izbutit să se retragă de
ci t in mod provizoriu pe noi poziții 
la Phum Tuol. loc pe care a tre
buit să-1 părăsească sub un violent 
bombardament de artilerie. în legă
tură cu aceste eșecuri ale trupelor 
lonnoliste. agenția Associated Press 
subliniază că. in ciuda sprijinului 
aerian masiv al aviației americane, 
armata regimului de la Pnom Penh 
a dovedit că dispune de posibilități 
tot mai reduse de a controla teri
toriul restrins pe care Iși desfășoară 
acțiunile.

Deținind un control ferm asupra 
malului estic al fluviului Mekong, 
patriotii cambodgieni blochează 
transporturile militare trimise pe a- 
ceastă cale spre Pnom Penh.

Duminică, forțele patriotice khme
re au lansat o puternică ofensivă 
împotriva pozițiilor lonnoliste din 
capitala provincială Takeo si și-au 
intensificat acțiunile de luptă in 
zona șoselei nr. 4.

diale. a avut o întrevedere cu Hoang 
Quoc Viet, președintele Federației 
Sindicatelor din Vietnam. Cu acest 
prilej, a fost exprimată, reciproc, 
dorința ca. act ioni nd u-se in spiritul 
solidarității internaționale a celor ce 
muncesc, să se dezvolte pe mai de
parte relațiile de strinsă colaborare 
între sindicatele din cele două tari.

Delegația U.G.S.R. a vizitat. la 
Hanoi, spitalul Bach Mai si bulevar
dul Kham Thien. bombardate in de
cembrie anul trecut de aviația ame
ricană. precum și Uzina de construc
ții mecanice Tranhung Dao. Totoda
tă. reprezentanții sindicatelor din 
România au fast oaspeții orașului și 
portului Haifong. Pretutindeni, ei au 
fost primiți cu deosebită căldură și 
simpatie. Conducători ai sindicatelor 
din Haifong au exprimat sentimen
te de profundă gratitudine clasei 
muncitoare. întregului popor român, 
pentru ajutorul internaționalist a- 
cordat poporului vietnamez.

Delegația U.G.S.R. a părăsit ca
pitala R. D. Vietnam, indreptindu-se 
6Pre patrie.

Viena. SIMPOZIONUL 
„REVOLUȚIA TEHNICO- 
ȘTIINȚIFICA Șl PROBLE
MA MENȚINERII PĂCII

La Viena s-au desfășurat lu
crările unui simpozion științific 
cu tema „Revoluția tehnico-ști- 
ințifică și problema menținerii 
păcii", organizat de Institutul 
internațional pentru pace din 
capitala Austriei. La lucrările 
simpozionului — inițiat cu pri
lejul manifestărilor din ciclul 
..Pacea și științele", ce se desfă
șoară sub egida institutului — 
au participat personalități ale 
vieții științifice și universitare 
din diferite țări ale ' Europei.

Din România au luat parte 
prof. dr. Sergiu Tamaș și led. 
univ. Petru Pinzaru, de la Aca
demia de științe sociale și po
litice ..Stefan Gheorghiu", care 
au prezentat comunicarea „în
tărirea păcii in condițiile revo
luției tehnico-științifice
temporane".

r
LONDRA

‘1
EWT'

„Un tren cu ajutoare pentru Vietnam' — sub aceasta devizâ, in Finlanda 
se desfâșoarâ o campanie pentru strîngerea de fonduri in sprijinul recon
strucției R. D. Vietnam. în fotografie : pe una din străzile principale din 

Helsinki

informării științifice șl tehnologice. 
O astfel de cooperare, in condițiile 
exploziei informaționale actuale, ar 
fi menită să prevină risipirea for
țelor, a mijloacelor pentru cerceta
rea unor probleme deja rezolvate.

Pornind de la asemenea conside
rente, reprezentantul român a pro
pus ca, in directivele comisiei care 
sc va ocupa de cooperarea econo
mică și tehnică să fie înscrise șî 
asemenea măsuri cum sînt : accesul 
tuturor statelor la realizările științei 
și tehnologiei moderne, promovarea 
transferului de tehnologie, crearea și 
utilizarea unor bănci de date, pro
movarea comerțului și schimbului de 
licențe și jjatente.

Sprijinind propunerile avansate de 
alte delegații in probleme privind 
protejarea mediului înconjurător, în 
spiritul proiectelor susținute de tara 
noastră in acest domeniu, reprezen
tantul român a exprimat necesitatea 
ca, prin eforturi mai intense, grupul 
de lucru să poată ajunge, încă îna
inte de încheierea fazei actuale a 
consultărilor, la formulări acceptabile 
pentru toți participanții în ceea ce 
privește sarcinile comisiei ce se va 
ocupa de adlncîrea cooperării știin
țifice și tehnice și apărarea mediului 
înconjurător.

★
Tn ședința de după-amiază, dezba

terile in cadrul grupului de lucru 
s-au axat pe problemele capitolului 
al treilea al ordinii de zi — coope
rarea culturală.

în aceeași zi, grupul de experți 
care se ocupă de problema princi
piilor relațiilor dintre statele parti
cipante a avut o intilnire, in cursul 
căreia s-a făcut un șchimb de opinii 
asupra documentelor ce trebuie luate 
ca bază în formularea acestor prin
cipii de către Comisia pentru pro
blemele securității. Cu acest prilej, 
a fost prezentat spre examinare un 
document comun româno—polono— 
iugoslav.

IA DAMASC ȘI-A PREZENTAI

DAMASC 2 (Agerpres). — Amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Damasc, Emllian Manciur. a 
prezentat scrisorile de acreditare 
președintelui Republicii Arabe Sirie
ne, Hafez El Assad. La ceremonie, 
desfășurată la Palatul Mouhajeirine, 
a participat Abdul Halim Khaddam, 
vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri și ministru al afacerilor ex
terne. Au fost prezenți membri al 
ambasadei române. Cu acest prilej, 
președintele Republicii Arabe Sirie
ne a avut o convorbire cordială cu 
ambasadorul român.

UNIUNEA SOVIETICA

Omagiu adus eroilor români
Depunere de coroane la cimitirul Râkosliget

BUDAPESTA 2 (Corespondență de 
la A. Pop). Cu prilejul Zilei elibe
rării Ungariei dc sub Jugul fascist 
(4 aprilie), la cimitirul Râkosliget, 
din Budapesta, a avut loc, luni, 
solemnitatea depunerii de coroane 
de flori la mormintele eroilor ro
mâni.

La solemnitate au participat San
dor Bares și Jozsef Darvas. membri 
ai Consiliului Prezidențial al R. P. 
Ungare, Horgos Gyula, ministrul si
derurgiei și construcțiilor de mașini. 
Szabo Zoltan. ministrul sănătății, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, al Frontului Popular

Patriotic și ai organelor locale de 
partid si de stat.

Au participat, do asemenea. loan 
Cotoț, ambasadorul României la Bu
dapesta, procum și al ți membri ai 
ambasadei române la Budapesla.

O companie de onoare a prezen
tat raportul, după care s-au Intonat 
imnurile de stat ale Ungariei si 
României.

A. Kosighin
la Stockholm

Măsuri pentru perfecționarea
conducerii

MOSCOVA 2 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția T.A.S.S., C.C. 
al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. au adoptat o hotărire po
trivit căreia, in anii 1973—1975, in
dustria sovietică va fl condusă in baza 
unui sistem de două sau trei trepte, 
eliminindu-se existența mai multor 
verigi intermediare și trecindu-se la 
rezolvarea majorității problemelor 
economice In cadrul întreprinderii 
sau al uniunii Industriale. Prin apro
pierea organelor de conducere econo
mică de verigile productive, sporirea 
operativității și a elasticității apara
tului administrativ se urmărește per
fecționarea conducerii.

In hotărire se subliniază că „tn

în industrie
condițiile noi, ministerele vor tre
bui să-și concentreze eforturile a- 
supra rezolvării problemelor princi
pale in ce privește dezvoltarea in 
perspectivă a ramurilor, sporirea e- 
ficienței producției. perfecționarea 
sistemelor de planificare și de con
ducere, înfăptuirea unei politici teh
nice unitare, asigurarea eficienței in
vestițiilor capitale, accelerarea pro
gresului tehnico-științific, îmbunătă
țirea calității producției, repartizarea 
și folosirea mai bună a specialiștilor, 
creșterea productivității muncii, sa
tisfacerea in cele mai bune condiții 
a necesităților țării de diferite pro
duse".

STOCKHOLM 2 (Agerpres). — 
Luni, a sosit in Suedia, intr-o vizi
tă oficiala, Alexei Kosighin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. In aceeași zi. la Stockholm 
el și-a început convorbirile oficiale 
cu Olof Palme, primul ministru al 
Suediei. Pe agenda convorbirilnr 
sînt înscrise probleme legate d» 
evoluția situației internaționale și 
dezvoltarea relațiilor sovieto-suedeze.

agențiile de presă transmit
In comunicatul da' pub,i' 

citații la încheierea vizitei oficiale 
a președintelui Camerunului. Ahma- 
dou Ahidjo, în R. P. Chineză, se 
arată că intre cele două părți au a- 
vut loc convorbiri privind dezvolta
rea colaborării bilaterale si proble
me internaționale de interes comun. 
Relațiile dintre state, se spune in 
comunicat, trebuie să se bazeze pe 
principiul egalității, toate popoarele 
trebuie să fie stăpinele propriilor 
lor destine și să ia parte la rezolva
rea problemelor mondiale.

Președintele R.fl. Egipt, 
Anwar Sadat, a sosit luni intr-o vi
zită de mai multe zile la Tripoli. 
Convorbirile sale cu președintele 
Consiliului Comandamentului Revo
luției din Libia. Moamer EI Ged- 
dafi. vor fi consacrate unor proble
me privind realizarea uniunii dintre 
cele două țări, prevăzută a fi înfăp
tuită pînă in toamna acestui an și 
situația din Orientul Apropiat.

La Panmunjon a avut ,oe 
o nouă intilnire a celor . două părți 
in comisia militară de armistițiu, 
informează agenția A.C.’T.C. Re
prezentantul R.P.D. Coreene a ară
tat că, în ultimul timp, partea ame
ricană a comis repetate acțiuni de 
violare a armistițiului în zona de
militarizată. El a cerut părții ^ameri
cane să pună capăt actelor care duc 
la sporirea tensiunii in această zonă.

Primul ministru al Fin- 
IcmdGif Halevi Sorsa, a primit de
legația guvernamentală a R.P.D. 
Coreene, condusă de Ke In Te, mi
nistrul comerțului exterior, aflată 
intr-o vizită in Finlanda, anunță a- 
genția A.C.T.C.

Un mare miting consacra‘ 
împlinirii a 30 de ani de la grevele 
antifasciste din Italia, din anul 1943, 
a avut loc la Milano. La miting a 
luat cuvintul Enrico Berlinguer. se
cretar general al Partidului Comunist 
Italian.

siliulul Central al U.G.S.R. La des
chiderea lucrărilor a luat cuvintul 
președintele Consiliului Revoluției, 
președinte al Consiliului de Miniștri. 
Houari Boumediene.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Exis
tența unor tendințe pozitive In dez
voltarea relațiilor sovieto-americane 
a fost evidențiată in cursul discu
țiilor purtate la Moscova intre o de
legație a Asociației americane pentru 
sprijinirea O.N.U., condusă de Mi
chael Blumenthal, președintele fir
mei „Bendix Corporation", și repre
zentanți ai Asociației U.R.S.S. pentru 
sprijinirea O.N.U. Părțile, mențio
nează agenția T.A.S.S., s-au pronun
țat pentru dezvoltarea acestor relații. 
Principalele probleme aflate in cen
trul discuțiilor sovieto-americane de 
la Moscova au fost cele referitoare 
la pacea generală și la securitatea 
in Europa, precum și la rolul Orga
nizației Națiunilor Unite în crearea 
unor sisteme de securitate colectivă.

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT:

„Dorim să vă cunoaștem
ttlimba și țara

La Ambasada Repu
blicii Socialiste Româ
nia din Londra a sosit 
zilele trecute o scri
soare. in care un ce
tățean din Cornwall, 
solicita să i se trimită 
un manual „pentru a 
Învăța limba română", 
„în concediul de vară 
— arăta el — aș dori 
ca, împreună cu soția, 
să vizitez frumoasa 
dv. țară. Desigur, nu 
o să putem invăța 
prea bine limba ro
mână intr-un timp așa 
de scurt, dar am dori 
ca la sosirea in Româ
nia să ne putem adre
sa ospitalierelor noas
tre gazde in româ
nește".

Nu este o scrisoare 
izolată. Zilnic sosesc 
zeci de scrisori cu un 
cuprins asemănător : 
școli, cluburi, asociații 
sau simpli cetățeni,’ 
roagă să li se trimită 
manuale, cărți, discuri, 
pentru a invăța limba 
română, pentru a cu
noaște România. „Sint 
student la Universita
tea din Warwick, scrie 
tinăru] James Simpson 
și aș dori să fac un 
studiu consacrat poli
ticii și istoriei Româ
niei după 1945". Co
mitetul pentru educa-

V

ție din Birmingham 
sau Consiliul școlar din 
Nottinghamshire, Co
legiul pentru tehnolo
gie și artă din High 
Wycombe sau Univer
sitatea din Edinburgh, 
pentru a lua citeva 
exemple, solicită, de 
asemenea, manuale, 
cărți, studii despre Ro
mânia. Patrick J. Col
lins din New Malden 
(Surrey) este preșe
dintele unei asociații 
pentru cunoașterea 
problemelor școlare.

Pentru ca dezbaterile 
pe care le va organi
za asociația respectivă 
asupra României să 
fie mai temeinice, pre
ședintele a solicitat 
să i se trimită cărți 
care să înlesnească cu
noașterea țârii noastre.

De mai mulți ani, 
!ntr-o serie de univer
sități britanice există 
lectorate de limbă ro
mână, limbă pe care 
o Învață și elevi de la 
unele licee britanice. 
Am întilnit un astfel

de exemplu la un liceu 
din Londra, unde am 
avut marea plăcere și 
bucurie să constat că 
19 elevi au început să 
vorbească binișor ro
mânește.

Stind de vorbă cu 
studenți sau cu elevi 
care se străduiesc 
ne învețe limba,
că ceea ce-i determină 
in mod deosebit să 
facă această alegere 
este interesul față de 
istoria, literatura, arta, 
tradițiile poporului ro
mân și în special do
rința de a cunoaște' 
România modernă și 
„spectaculoasele sale 
realizări în toate do
meniile de activitate" 
— cum spunea un 
student.

N. PLOPEANU

TOKIO

Capitala niponă în perspectiva
competiției electorale

E greu de evocat o 
competiție electorală 
din perioada de după 
război care să suscite 
atita interes ca alege
rile pentru noua Adu
nare reprezentativă a 
orașului Tokio, ce vor 
avea loc in luna iulie. 
Viitoarea confruntare 
electorală atrage aten-

ția publicului și obser
vatorilor nu numai 
prin faptul că urmea
ză să desemneze un 
nou organ reprezenta
tiv, pentru o munici
palitate cu circa 12 
milioane de locuitori, 
ei mai ales prin even
tualele implicații asu-

pra raporturilor de 
forțe dintre partidele 
politice nipone, mai 
ales in perspectiva a- 
legerilor parțiale pen
tru Camera superioa
ră ce vor avea loc in 
vara anului viitor.

Presa de aici arată 
că scrutinul din Tokio 
se desfășoară pe fun-

dalul politic al scă
derii popularității libe- 
ral-democraților. După 
cum se știe, actualul 
guvernator al regiunii 
metropolitane Tokio, 
Ryokichi Minobe, a 
fost reales cu‘ spriji
nul comun al partide
lor socialist și comu
nist. Intrucit insă ■ a- 
ceste formații dețin 
doar o treime din to
talul locurilor, din A- 
dunarea reprezentati
vă a orașului — P.L.D. 
revenindu-i, cu 51 de 
deputați, o majoritate 
relativă — cele două 
partide de stingă iși 
propun să-și dubleze 
numărul locurilor in a- 
ceastă adunare. Ele se 
bazează pe rezultatele 
alegerilor generale din 
decembrie anul trecut, 
cind, împreună, au ob
ținut 39 la sută din
totalul voturilor ex
primate in Tokio, in 
timp ce P.L.D. a do- 
bindit doar 29 la sută. 

. tn încercarea de a-și 
menține pozițiile, libe- 
ral-democrații, care a- 
cordă o importanță 
deosebită apropiatei 
consultări de la Tokio, 
au trecut la pregătiri 
intense cu mult îna
inte de începutul cam
paniei electorale. In 
acest scop au înfiin
țat „Consiliul de con- 
tramăsuri electorale", 
al cărui șef este Etsu- 
saburo Shiina. vice
președinte al partidu
lui, secondat de secre
tarul general 
tei formații.
moto.

Tokio este

al aces- 
HaShl-

Impdrflf

In „fiefuri electorale" 
bine delimitate — con
servatorii contind pe 
cartierele comerciale, 
tar partidele de stin
gă pe cartierele mun
citorești. In aceste 
condiții, lupta se dă 
pentru atragerea „zo
nelor intermediare" cu 
o populație ce aparține 
unor pături din cele 
mai diferite. De opțiu
nea alegătorilor din a- 
ceste zone depinde de 
fapt, in opinia obser
vatorilor, rezultatul 
competiției electorale 
din Tokio.

O știre de ultimă 
oră anunță că la Na
goya a început campa
nia in vederea alege
rilor pentru funcția de 
primar al orașului. 
Partidele comunist și 
socialist, ca și uniuni
le sindicale din pre
fectură, prezintă la 
scrutin un candidat 
comun. Ateastă hotă- 
rire a fost luată in ca
drul unei reuniuni la 
care au luat parte, in
tre alții, Tomomi Na
rita, președintele par
tidului socialist, și 
Tetsuzo Fuwa, pre
ședinte al Secretaria
tului C.C. al partidu
lui comunist. * 
tervenția sa la 
niune, Tetsuzo 
a reamintit că repre
zentanți ai forțelor 
progresiste din Japo
nia fac parte, in pre
zent, din organele 
executive ale orașelor 
Tokio, Osaka, Kyoto 
etc.

La Ambasada României din 
Delhi a fost organizată o intil
nire cu participarea unor parla
mentari, profesori universitari 
și ziariști indieni, in cadrul ca
fele ambasadorul Petre Tănăsie 
a făcut o expunere privind 
preocupările poporului român in 
vederea realizării obiectivului 
fundamental al etapei actuale de 
dezvoltare a țării — făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate. Participanfii și-au 
exprimat satisfacția pentru con
tinua dezvoltare a relațiilor de 
prietenie și cooperare dintre Ro
mânia și India. La încheierea 
intilnirii au fost proiectate fil
me documentare românești.

♦
In capitala R.D.P. a Yemenu

lui, Aden, a fost deschisă o ex
poziție de fotografii dedicate ță
rii noastre, organizată de Am
basada României in colaborare 
cu Ministerul Culturii și Turis
mului din țara-gazdă. Expoziția 
a fost inaugurată, in numele 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al R.D.P. a Yemenului, de 
ministrul afacerilor externe, Mo
hamed Saleh Aulaqi. La vernisaj 
au participat Abdullah' Razzak 
Badib, ministrul culturii și tu
rismului, Fadi Muhsin Abdullah 
ministrul finanțelor, funcționari 
superiori din ministere, șefi ai 
misiunilor diplomatice, oameni 
de cultură și artă, ziariști.

Ministrul culturii și turismu
lui, Abdullah Razzak Badib și 
însărcinatul cu afaceri a.i. al 
României la Aden, Ion Neagu, 
au rostit cuvintări in care au 
subliniat realizările obținute de 
poporul român in construcția 
socialistă.

Fostul șef al delegației 
Indiene la convorbirile 
indo-pakistaneze de 13 Simla' 
P.N. Haksar. întreprinde In aceste 
zile o vizită la Dacca, in calitate de 
trimis special al premierului Indira 
Gandhi. El va examina împreună 
cu oficialitățile Republicii Bangla
desh probleme referitoare la situația 
din zonă. După cum s-a anunțat 
oficial, P. N. Haksar urmează să 
viziteze In aceeași calitate și capi
tala Pakistanului.

Guvernul Uruguayului * 
obținut, cu dificultate, sancționarea 
de către parlamentul țării a prelun
girii, pînă la 31 mai, a suspendării 
garanțiilor constituționale. în favoa
rea acestei hotăriri au votat 65 de 
deputați, iar împotrivă — 63, printre 
care și deputății din partea coaliției 
de stingă Frente Amplio.

In in- 
reu- 

Fuwa

Fl. TUIU

Reuniunea miniștrilor de 
GXtCtnG ai ce^or nouă țări mem
bre ale Pieței comune s-a desfășu
rat la Luxemburg. „Cei nouă" au 
examinat o serie de probleme teh
nice'-actuale.

Conferința parlamentari
lor din țările africane și 
IHQlgOȘG asoc*ate Comunitatea 
Economică Europeană și-a încheiat, 
luni, lucrările. Parlamentarii din 
cele 19 țări africane au adoptat un 
document care preconizează coor
donarea acțiunilor țărilor asociate 
în cadrul organismelor internațio
nale de cooperare economică și dez
voltare față de problemele pe care 
le ridică, îndeosebi, comercializarea 
produselor tropicale pe piețele ță
rilor membre ale C.E.E.

P. MESSMER - 
NUMIT PRIM-MINISTRU 

Al FRANȚEI
PARIS 2 (Agerpres). — Președin

tele Republicii Franceze, Georges 
Pompidou, l-a numit, luni. In func
ția de prim-ministru pe Pierre 
Messmer. Purtătorul de cuvint, care 
a dat publicității comunicatul Pre
ședinției republicii, a precizat, tot
odată, că noul guvern va fi format 
joi.

★
în cadrul sesiunii Inaugurale a ce

lei de-a cincea legislaturi parlamen
tare a Republicii Franceze, minis
trul însărcinat cu afacerile sociale 
în cabinetul precedent, Edgar Faure, 
a fost ales, luni, 
nării Naționale a 
perioadă de cinci

președintele Adu- 
Franței pentrf’o 
ani.

MARGINALII
Cum a ajuns insula Guernsey 
„mareputere navală mondială"

Consorțiul interna
țional de naviga- 

‘ ție „Team-Ship-Hol- 
ding Co.“ și-a mu
tat recent sediul : din 
insulele Bahamas in 
orașul St. Peter Port, 
centrul administrativ 
al insulei Guernsey 
din Marea Minecii. 
Insula, care are un 
statut de semiautono- 
mie in cadrul Marii 
Britanii, se mulțumeș
te să încaseze din par
tea consorțiului — 
care dispune de un 
capital de 10 milioane 
dolari — doar... 1 200 
dolari anual.

Consorțiul se numă
ră printre companiile 
ale căror nave navi
ghează sub așa-numite 
„pavilioane conven
ționale ieftine" mijloc 
clasic de eschivare de 
la plata taxelor de 
navigație către țara 
de baștină. Potrivit 
revistei engleze de 
specialitate „Fairplay

International Ship
ping Journal", la sfir
șitul anului 1972, peste 
5 000 de nave comer
ciale occidentale cu un 
deplasament de 57 mi
lioane tone navigau 
sub „pavilioane iefti
ne". Nu este de 
mirare că Liberia, de 
pildă, a ajuns să fi
gureze cu... „cea mai 
mare flotă comercială 
din lumea occidenta
lă", însumind peste 
44 milioane de tone ! 
Pe lingă Liberia, Pa
nama, Honduras, Cos
tarica, Singapore etc., 
considerate „clasice" 
din acest punct de 
vedere, au Început, în 
ultimul timp, să apară 
noi țări sau teritorii 
care Iși oferă spre 
„închiriat" pavilioa
nele. Printre ele și 
insula Guernsey.

Revista amintită mai 
atrage atenția asupra 
unei serii de alte im-

plicațil legate de na
vigația sub pavilioane 
de imprumut. Fiind în
registrate, in general, 
in țări în curs de dez
voltare, în care miș
carea r *- 
relativ 
paniile 
tarifele 
stabilite 
nari, . .
această cale importan
te venituri suplimen
tare. In plus se ada
ugă, adesea, o stare 
tehnică nesatisfăcă
toare a navelor, care 
expune unor riscuri 
mari echipajele.

Toate acestea, de
termină publicația a- 
mintită să-și alăture 
glasul acelora care cer 
să se pună capăt 
practicii pavilioanelor 
de complezență, atît 
de profitabilă pentru 
unii, dar atit de dă
unătoare pentru alții.

sindicală este 
slabă, com- 
nu respectă 
de salarizare 

2 pentru mari- 
realizînd și pe

G. DASCA1U

Un mort... curat
Revista americană „Life", a 

cărei dispariție a fost mult co
mentată in decembrie trecut — 
urmează să-și facă din nou a- 
pariția la citeva luni de la „de
ces" — anunță săptăminalul 
„Newsweelț". „Life" va adopta 
o nouă formulă, care constă in 
axarea întregului număr asupra 
unui subiect unic.

Congresul Uniunii Gene
rale a Muncitorilor Alge- 
riOIli (U.G.T.A.) și-a deschis lucră
rile, în prezența membrilor Consi
liului Revoluției și ai guvernului, 
la Palatul Națiunilor din Alger. La 
lucrări Iau parte delegații sindicale 
din numeroase țări. Din România 
participă o delegație condusă de to
varășul Paul Nagy, secretar al Con-

O scurtă notiță din 
ziarul „International 
Herald Tribune" relata 
cazul morții unui alb, 
un oarecare Nicolas 
Swart din Capetown, 
Republica Sud-A- 
fricană. Nimic neobiș
nuit in asta. De-i alb 
sau negru, omului ii 
e sortit să moară — 
de boală, de accident, 
de bătrinețe. Neobiș
nuită e insă cauza 
morții acestui om : 
el a murit de... ra
sism. Sau, mai bine 
zis, de prea mult ra
sism.

Swart, in 
25 de ani, 
grav, din

vÎTstd de 
s-a rănit 
neatenție.

cu un cuțit. Soția lui 
a chemat de urgență 
ambulanța, care a răs
puns prompt la che
mare. Dar nu l-au 
luat pe rănit. „Nu 
vreau tă dau de bu
cluc", s-a justificat 
șoferul, care avea 
deja in mașină doi 
paclenți. Ambii fiind 
insă... negri. A rămas 
neînduplecat la insis
tențele soției, la asi
gurările ei că nu-i 
pasă cine mai e in 
ambulanță, numai să-i 
salveze soțul. Con
știinciosul angajat 
știa bine regula apart
heidului, că nu este

permis să ducă tn •- 
ceeașl mașină albi a- 
lături de negri. ~
altfel, in J *’ 
ulterioară . , 
stației de ambulanțe, 
acesta a fost catego
ric : „...in nici un caz 
noi nu putem trans
porta in aceeași ma
șină, in același timp, 
persoane de rase dife
rite".

...Și astfel, Swart a 
rămas „nepingărit". E 
drept, cu un mic deza
vantaj : că a murit. 
Ce contează insă pe 
lingă salvarea „pu
rității sociale" I

____ De
declarația 

a șefului

M. CARAC1OV
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